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آنجا هم  یول دمیبه دنبال مادر از اتاق ها به آشپزخانه سرك کش دمیرا در منزل ند یشدم کس داریکه از خواب ب صبح

گردم سماور روشن  یزود برم دیروم خر یمن م«: توجهم را جلب کرد که نوشته بود  یشتاددایآشپزخانه  زیم ينبود، رو

«است صبحانه ات را بخور

به . نشستم، نگاهم به استکان بود زیپشت م تیگذاشتم و با عصبان زیم يرو. ختمیر يچا یخودم استکان يحوصله برا یب

نه؟ ایشوم قرار امشب را به هم بزنم  یدانستم موفق میفکرم به شب بود و نم یشد ول یکه از آن بلند م يبخار

و منتظر  زمیبر يحوصله تر از آن بودم که دوباره چا یب. ام نشدم يقدر در خودم غرق بودم که متوجه سرد شدن چا آن

 یناسبلباس م. حبه قند خوردم و به اتاقم رفتم کیسرد را با  باًیتقر يچا لیدل نیبه هم. بمانم تا آماده خوردن شود

:مادر اضافه کردم ادداشتیریز. اتاقم را ترك کردم فمیو با برداشتن ک دمیپوش

- «تایروم منزل ب یمن م»

سال بود  انیم يکردم راننده که مرد یرا گرفتم و سوار شدم تمام طول راه را فکر م یتاکس نیجلو اول. دمیرس ابانیخ به

 يپوزخند. داد یتکان م یکرد سرش را هم هر از گاه یهسته زمزمه مکه با خواننده آ ینوارش را روشن کرد و در حال

:زدم و در دلم گفتم

- «!دارد یعجب دل خوش»

به هم  شیاز پ شتریاعصابم ب. نشسته بودم یکه من به سخت يهم سوار کرد به طور گریاو چند مسافر د ریمس نیب در

 تایتا منزل ب. به فکر پول بود شتریاو ب یبود ول یرانش هم مبه فکر آرامش مساف دیگرفت و با یاش را م هیاو کرا ختیر

«.دیشوم لطفاً نگه دار یم ادهیمن پ« :گفتم رانندهو رو به  اوردمیطاقت ن گریمانده بود اما د یلیخ

 ریدانستم که ام یم. دمیرس تایبه منزل ب. اش را دادم هیشدم و کرا ادهیپ يخوشحال از حرف من نگه داشت با دلخور او

که  دیچیپ یآرش در گوش يزنگ در را فشردم صدا یوقت. حرف بزنم تایتوانستم با ب یم یو من با راحت ستیمنزل ن

:گفت
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- «ه؟یک»

:اف اف بردم و گفتم کیرا نزد سرم

- «آرش جان منم خاله، باز کن»

که دوان  دمیشدم او را د اطیوارد ح. باز کرد میو در را برا »داستیآخ جون خاله ش«:بچه گانه اش گفت نیریلحن ش با

«بال؟ يچطور«:او را بغل کردم و گفتم. خودش را در آغوشم انداخت دیبه من رس یآمد وقت یدوان به سمتم م

:خنده گفت با

- «سالم خاله جون»

«دلم حالت خوبه؟ زیسالم عز« :و گفتم دمیرا بوس صورتش

:جواب حرفم گفت يجا به

- «؟يآورد یچ میبرا»

در . بسته شکالت را در آوردم و به دستش دادم فمیو از درون ک «يکه دوست دار يزیهمان چ« :و گفتم دمیرا کش لپش

به او که . با آرش که در آغوشم بود به سمتش رفتم. کند یکه با تعجب نگاهم م دمیرا در آستانه در د تایهنگام ب نیا

آن وقت تو راه افتاده  دیآ یخواستگار م تیامشب برا! دا؟یش یکنیچه م نجایتو ا«: با تعجب گفت. سالم کردم دمیرس

«!نجایا يآمد يا

به پدر بگو قرار امشب را به هم  تایکنم ب یخواهش م. یمن آمدم تا تو کمکم کن.تایتو را به خدا بس کن ب« :گفتم خسته

«نم؟یاو را امشب بب دیآخر چرا با. خواهم یمن رضا را نم. بزند

:گفت یکرد با ناراحت یم دادیو هم تعجب ب تیبانکه از چشمانش هم عص تایب

- پدر و مادر  تیها يلج و لجباز نیبا ا یکن یاگر فکر م ؟يگرفته ا يهمه را به باز دا؟چرایش یکن یم ينطوریتو چرا ا»

«یکن یاشتباه م رندیرا بپذ نیتا افش یکن یرا متقاعد م
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- «دارد؟ يرادیچه ا نیمگر افش»

پسرم، تو  نییپا ایب«:آرش را از آغوشم گرفت و گفت» .شود حرف زد ینم نجایتو ا ومیبر ایب« :گفت یآه دنیکش با

به سمت تابش رفت و  عیگذاشت او سر نیکه آرش را به زم نیهم» شود تو را بغل کند یخاله جون خسته م يبزرگ شد

:کنارم نشست و گفت منشستم او ه یبه اتاق وراد شدم و با ناراحت تایمن همراه ب

- در ضمن . دارد تیحساس یلیمورد خ نیکار، پدر هم که به ا یآن هم ب. دانشجو است کینیافش. دایعاقل باش ش»

همه رضا را . فرق دارد هیبار قض نیاما ا. يمختلف خواستگارانت را رد کرده ا يفراموش نکن تو تا به حال به بهانه ها

«.دارد يرضا از هر نظر بر او برتر. کن رونیاز سرت ب ار نیفکر افش. یباش یمنطق یبهتر است کم. قبول دارند

 یدانم چرا نم یبهتر است اما نم نیرضا از افش. دانستم یداشت خودم هم م قتیحق شیحرف ها. میدانستم چه بگو ینم

:گفت یآن را به حساب متقاعد شدنم گذاشت و بعد با لحن گرم دیکه سکوتم را د تایب. خواستم قبول کنم

- که به رضا چه  یفکر کن نیبه ا هودهیافکار ب يبهتر است به جا. ندیآ یخانواده رضا و خود او به منزل شما مامشب »

«ییبگو

«خداحافظ«:شانه ام انداختم و گفتم يرا به رو فمیک. بلند شدم يدلخور با

:ام کرد و گفت یهمراه اطیتا ح تایب

- نگاهم با نگاهش در » .باور کن میخواه یتو را م یوشبختما همه خ میگو یجان به خدا به خاطر خودت م دایش»

. انداختم و بغضم را فرو دادم نییسرم را پا. شد يآن اشکم جار يلبخند بزنم اما به جا شیکردم به رو یسع. ختیآم

 آرش به سمتم »؟یکن یم هیگر يدار دایش« :تعجب گفت اب تایب. سر خوردند میگونه ها يقطره قطره به رو میاشک ها

:دامنم را گرفت و گفت دیدو

- «کرده؟ تیدعوا ییخاله جون بابا»

 ایب دایش« : دستم را گرفت و گفت تایب» رفت به چشمم يزیچ کیزمینه عز« :پشت دست اشکم را پاك کردم و گفتم با
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از او و آرش » .شودیمادر نگران م. بروم دینه حالم خوب است با« :گفتم یبا لبخند تلخ» بعد برو ،يتا آرامتر بشو نیبنش

. خواهم برسم به منزل خودمان برگشتم یکه م يا جهیکه به نت نیاخسته و آشفته بدون  یکردم و با روح یخداحافظ

آمدند را  میبا خانواده اش به خواستگار نیکه افش يروز. خواستم یم شتریرا ب نیگفت اما من افش یراست م تایب دیشا

. کرد یزندگ کاریب يدانشجو کیشد با  یبه نظر پدر نم. پدر قبول نکرد. کاریو ب دانشجو بود. کنم یهرگز فراموش نم

.ریبرخالف رضا و ام. محصل بود کیفقط  نیاما افش. الزم را داشت اتیپدر دنبال داماد پولدار بود و رضا تمام خصوص

به اتاقم رفتم و مشغول عوض  راست کیکردم و  یسالم. شست یرا م اطیکه ح دمید اطیماد را در ح دمیخانه که رس به

:زد و گفت میکردن لباسم بودم که مادر صدا

- «؟يکجا رفته بود»

تفاوت و  یچه رفته ام خودش را ب يدانست برا یمادر که م »تاینوشته بودم که رفتم منزل ب« : اتاق را باز کردم و گفتم در

:خبر نشان داد و گفت یب

- «و حالش خوب بود؟حالش خوب بود؟ آرش بچه ام چطور، ا»

- «.بله خوب بودند»

- «ند؟یایکه زودتر ب يکرد يادآوریامشب  يبرا»

«.دانست یچون خودش م.الزم نبود. نه«: گفتم ظیغ با

تا ظهر در اتاقم ! شد یمگر م یول.آرام بشوم یتختم نشستم تا کم يرو. سواالت مادر تمام شد به اتاقم برگشتم یوقت

سرش به خواندن . پدر آمده بود. خوردن ناهار اتاقم را ترك کردم يظهر برا. کرد یکار نم یتبودم فکرم به درس یزندان

روزنامه  يآهسته سالم کردم، پدر سرش را از رو. در آشپزخانه بود و مادر هنوز در تکاپو بود وایش. روزنامه گرم بود

امشب داماد  ؟يسالم عروس خانم، چطور«: ن گفتم دنیبا د وایبه آشپزخانه رفتم ش. بلند کرد و با لبخند جوابم را داد

«.دیآ یم دای، سراغ ش دایش یبا دل
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«لطفاً خفه«: به او کردم و گفتم یغضبناک نگاه

بود که  یشهروز تنها کس. دیگذشت و شهروز هم از راه رس یساعت مین. نشستم ونیزیتلو يسالن برگشتم و به تماشا به

هم قند عسلت  نیا«: پدر ، مادر را صدا زد و گفت. نداشت يداریحرف او هم خریول.دانست یزود م میازدواج را برا

«نه؟ اییده یحاال به ما نهار م

«.تا من غذا را بکشم زیسرم. البته«:دانستم به خاطر امشب است گفت یکه م یبا خوشحال مادر

 يشد هنوز مشغول بستن دکمه ها از اتاقش خارج یشهروز وقت. به آشپزخانه رفت و به دنبال او پدر هم رفت مادر

:نگاهم کرد و گفت. لباسش بود

- «؟يخور یمگر تو نهار نم»

همه در سکوت مشغول . بود دهیمادر غذا را کش.و همراه او به آشپزخانه رفتم» چرا«:بلند شدم و گفتم یآه دنیکش با

که بوجود آمده  یسکوت. ب ها بودخوردن قاشق به بشقا يشکست صدا یسکوت را م نیکه ا ییتنها صدا. میخوردن شد

به  يروزیخواب نم. کمک کردم و بعد به اتاقم برگشتم وایش هب زیم يبعد از نهار در جمع آور. نبود ندیخوشا میبود برا

همه در . و به جمع ملحق شدم داریاتاقم از خواب ب رونیب يعصر با سر و صدا. شدم مشیتسل اقیسراغم آمد و من با اشت

.آمد یودند چرا که شب رضا با خانواده اش ممنزل مانده ب

دلشوره داشتم . را نداشتم يکار چیحوصله ه. هم گل کرد شانیو آرش جمعمان کامل شد و صحبتها تایو ب ریآمدن ام با

:هم پشت سرم آمد و گفت تایب. به اتاقم برگشتم لیدل نیبه هم

- «؟يباز که ماتم گرفته ا»

«چکار کنم؟ يتوقع دار«: کردم و گفتم نگاهش

- خودش بلند شد و در  »یدر ضمن بهتر است کم کم خودت را آماده کن. لبخند بزن یفقط کم یبکن يکار ستیالزم ن»

 یبه تو م یلیرنگش هم خ. خوب است نیا« :را با دقت و وسواس جدا کرد و گفت یکیلباس ها  نیکمدم را باز کرد و از ب
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رضا پسر .را باز کن تیاخمها دا،یکنم ش یخواهش م« : فتنارم نشست و گدستش انداخت و ک يلباس را به رو» .دیآ

«؟یخواه یچه م گریخوب د التیشغل خوب، تحص ل،یخوب، خانواده اص افهیظاهر و ق. است یخوب

: گذاشت و گفت میزانو يلباس را رو تایب. بودم نیدانستم که هنوز منتظر افش یرا م نیا یدانستم ول یهم نم خودم

همه . و از اتاق خارج شدم دمیرا پوش یلباس انتخاب یلیم یو با ب دمیکش یبعد از رفتن او آه »هیبق شیپ ایبپوش و ب عیسر«

 قهیشربت همه با سل يها وانیآماده ل ینیس ،ینیریظرف ش. آماده بود زیآشپزخانه همه چ زیم يو مرتب و رو زیجا تم

:فکر بودم که آرش به سراغم آمد و گفت در. تاستیب قهیسل دمیآماده شده بود که فهم یخاص

- «؟يخور یخاله جون غصه م»

« :نشاندم و گفتم یصندل ياو را رو. بود یو چشمانش عسل ییخرما شیموها. صورتش چون عروسک بود. کردم نگاهش

«دلم، چرا غصه بخورم؟ زینه عز

- «؟ینشست نجایپس چرا ا»

- «؟يخور یم ینیریش ،يطور نیهم»

- «آره»

 کیبا  يکودکانه ا یبا خوشحال »ینیریهم ش نیا« :هم به دستش دادم و گفتم ینیریش کیگذاشتم و  نیزم يرا رواو

 يکاش امشب به جا يا. غرق شدم الیو خ ایچانه ام گذاشتم و در رو ریدستم را ز. شد و من را ترك کرد یراض ینیریش

 ماتیو تکر التیتشک نیهمه عزت و احترام، ا نیاو بود ا اطرخ يو بپاش برا زیهمه بر نیکاش ا يآمد ا یم نیرضا افش

:به شانه ام زد و گفت تایب. افسوس یاو بود ول يبرا

- «دختر؟ ییکجا»

کرد و من با  یشربت را پر م يها وانیو دقت ل قهیرفت و با آرامش و سل ینیاو شاد و خندان به سمت س. خودم آمدم به

انداخت و درون هر  یم خیاز  یکوچک يشربت تکه ها يها وانیدرون ل تایشت بگذ یلحظات. کردم یغصه او را نگاه م
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.گذاشت یم یهم قاشق یوانیل

:کارش تمام شد به من نگاه کرد و گفت یوقت

- .صورتم را شستم تایبه اصرا ب» به صورتت بزن یآب کیدختر؟ زود باش  دهیچرا رنگت پر دایش»

لرزان به سمت  ییرا گرفتم و با دستها ینیس. شد ینم یکردم ول یسع» بخند بزنل«:را به دستم داد و گفت ینیس دوباره

.سالم من همه به من چشم دوختند يبا صدا. سالن رفتم

را برداشتند و تشکر  شانیو لبخند شربت ها یلحظه به خودم حس کردم پدر و مادرش با مهربان کیيرضا را برا نگاه

.ر شوهرش نشسته بوداو کنا. طور نیخواهرش هم هم. کردند

 یفیو لط میمال ياو خم شدم بو يجلو یوقت.سخت تر بود میرفتن به سمت رضا برا. دیرس یبه نظر م یمرد خوب شوهرش

«دییبفرما«:میبه زحمت توانستم بگو. دیبه مشامم رس

. انداختم نییاو سرم را پ دمیبه من کرد که خجالت کش یشربت را برداشت و در همان حال نگاه. را بلند کرد سرش

:زد و گفت میاز اتاق خارج شوم که مادرش صدا ییرایقصد داشتم بعد از پذ

- «.دیداشته باش فیکجا دخترم؟چند لحظه تشر»

 يرضا نباشم او برا دید رینشستم تا در مس تایگذاشتم و کنار ب زیم يرا رو ینیس. کرد دییاو با سر تا. مادر نگاه کردم به

 شیهمه رو يدانستم که جلو یم میکه ما داشت یطیگرداند و در شرا یسرش را به سمت چپ م دینگاه کردن به من با

.شود ینم

 نیآهسته به رضا نگاه کردم به زم. به وجود آمده بود ینیسکوت سنگ. را بنوشند شانیتعارف کرد که شربت ها مادر

صحبت ها کم کم . کرد یاش را پاك م یشانیپ يرو يکه در دست داشت مرتباً عرق ها یشده بود و با دستمال رهیخ

 دهیجواب من را نپرس یآنها حت. کردند یم حبتص گریو مسائل د یعقد و عروس خیتار ه،یشروع شد در مورد مهر

 ینم«:به من کرد و گفت ینگاه کوتاه. او سرش را بلند کرد» بزن ی؟حرفیرضا جان چرا ساکت«:پدر رو به رضا گفت.بودند
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عروس  دیاگر اجازه بده میدان یخانم را نم دایما هنوز جواب ش يراستش حاج آقا ساالر«:گفت پدرش »میدانم چه بگو

«.ندیرا بگو نظرشانخانم 

پدر » با هم صحبت کنند میبهتر است اول اجازه بده« :با خنده گفت تایب. همه به من چشم دوختند. دیبه صورتم دو خون

ما بار دوم است که به  دیدان یکه مثبت است خودتان بهتر ممن  ينظر رضا« :به لب آورد و گفت يرضا لبخند

 یمنتظر م دییاست تا هر وقت که امر بفرما حیصح انمخ دایحرف شما در مورد ش یول مییآ یخانم م دایش يخواستگار

«.فکر کنند شانیتا ا میمان

بلند شد  تایاعالم کرد ب» کن ییراهنما گری، آقا رضا را به اتاق د تایب«:صحبت من و رضا با گفتن يموافقت خود را برا پدر

او نشست و . میرفت يگریهمراه هم به اتاق د ستادمیبا ترس ا. به من هم اشاره کرد» کنم یخواهش م د،ییبفرما« :و گفت

 يزیاز من چ دیخواه ینم«:سکوت را شکست و گفت نیرضا ا. میبودنشستم هر دو ساکت  زیم گریمن هم طرف د

«د؟یبپرس

- «نه»

- «!چرا؟»

- «.دییگو یخودتان م دیاگر الزم بدان»

«د؟یرس یبه نظر نم یراض«: به لب گفت يلبخند با

و  میبود که نتوانستم بگو يزیدر عمق نگاهش چ یول. خواهم یاو را نم میگرفتم بگو میلحظه تصم کی. کردم نگاهش

از .مرتعش شروع به صحبت کرد ییبا صدا. دانست یام م یتینارضا لیسکوتم را دل دیناراحت شد شا یکم. سکوت کردم

ادب را بکند  تیداشت رعا یاول سع. نده اش داردیکه از همسر آ یاش و توقعات یاخالق اتیاز خصوص. خودش گفت

 اطیکه تمام شد بلند شد و کنار پنجره رفت به ح شیتر، حرف ها بندهیتر شد و لحن کالمش فر یکم کم خودمان یول

:به سمت من برگشت و گفت.فرو برد شیموها نیدستش را ب ینشد و بعد از زما رهیخ
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- عمرتان را در کنار من  هیکه بق دیدان یم قیمن را ال ایو آ دیهمسرم شو دیست؟حاضرینظرتان چ ییخوب به من بگو»

«د؟یکن یزندگ

و  دییلطفاً بگو«:دیدوباره از من پرس. کردم یحس م یرا به خوب نیکرد ا یسکوتم ناراحتش م. نداشتم که بدهم یجواب

که به زبان  یحرف» .شوم یمزاحمتان نم گرید دیو مطمئن باش رومیباشم م یبار هم جوابتان منف نیاگر ا. دیراحتم کن

:گفتم یکردم به آرام یکرد و من تکرار م یم کتهیآن را د یکس ییاراده بود گو یآوردم ب

- «بله حاضرم»

. لبش به خنده باز شد. کردم یخودم هم باور نم.داد که موافق باشم یان نمکرد جوابم مثبت باشد ظاهرم نش ینم باور

نگاهم با  »دیشو ینم مانیوقت پش چیه دیکه به من گفت يبه خاطر بله ا دیممنونم، مطمئن باش«:و گفت دیکش یقینفس عم

« :ادامه داد. داشتم یبیرمن حال غ یتمام صورتش خندان بود ول ختماندا نییسرم را پا نیکرد و من شرمگ ینگاهش تالق

«د؟یبزن یحرف دیخواه ینم دیتمام مدت من حرف زدم و شما ساکت بود

- «.کردند من هم قبول دارم دییگفتن ندارم خانواده ام شما را تا يبرا یمن حرف»

«.میهم بده هیخبر خوش را به بق نیو ا میپس برو«:گفت یخوشحال با

- «خواهش دارم کیفقط »

«کنم یگوش م د،ییبفرما«:د و گفتصورتم زل ز به

مان عجله  یشروع زندگ يخواهم برا یمشترك را ندارم م یزندگ کییراستش من هنوز آمادگ«:من و من گفتم با

:با خنده گفت» .مینکن

- «است یخوب شنهادیموافقم، پ»

بخواند به رضا نگاه کرد  يزیچنتوانست از صورت من  یوقت. به من نگاه کرد یبا نگران تایب. او به جمع برگشتم همراه

 کیو تبر دیصورتم را بوس یبا خوشحال تایب. داد که من قبول کردم هیرا به او و بق نانیاطم نیلب رضا ا يلبخند رو
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 ،یاز همسر رضا شدن، از اشتباه، از شکست در زندگ نده،یآ ازدلم گرفت ترس  کبارهی. کردم دایپ یبیحس غر.گفت

نکند رضا . کردم، نکند اشتباه کرده باشم یهم فکر م گرید یبهتر بود کم دیشا. گفتم یبله م به رضا دیاحساس کردم نبا

 میجمع برا لتحم. آن خواهم پرداخت يرا برا ینیسنگ يخواهم که اگر انتخابم اشتباه باشد بها ینباشد که من م یآن

 اطیسالن را ترك کردم و به ح» با اجازه«:احساس خفقان کردم حالم بد شده بود بلند شدم و با گفتن. طاقت فرسا شد

ماه درون حوض افتاده بود و  ریکردم تصو يتازه داشتم کنار حوض نشستم و با آب درون آن باز يبه هوا اجیرفتم احت

! چرا قبول کردم. کردم یما گذشت فکر م نیبود درمانده و مستاصل به آنچه ب دهرا به وجود آور بایو ز ییایرو يصحنه ا

کردم کمکم  یالتماس م تایبا ب شیپ یکه تا ساعت یمن م؟یخواهم؟چطور توانستم به او بله بگو یرا م نیتم افشچرا نگف

چرخاندم و آرش را  صدارا حس کردم سرم را به سمت  یکس يپا يصدا. دادم یکند حاال خودم خالف آن را انجام م

:گفت دیبه من رس یوقت دیآ یکه به سمتم م دمید

- «دایخاله ش»

آرش  یخواه یچه م«:و گفتم دمیرا از آب درآوردم و چند بار تکان دادم و بعد او را در آغوش گرفتم و بوس دستم

«جان؟

- «؟یکن یعروس هیخوا یم»

«ناقال؟ يدیاز کجا فهم«: خنده ام گرفت و گفتم انشیب یسادگ از

«ام گفته یمامان«: با نمکش را به چشمانم دوخت و گفت نگاه

- «ت راست گفتها یمامان»

- «؟یکن یعروس یخواه یبا آن آقا جوونه م»

- «آن که ندارد؟ ایدارد  نکیاو که ع ؟یکیکدوم »

- «.او که ندارد»
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«؟يآرش،آره با همان، تو دوستش دار یطانیش یلیتو خ«:و گفتم دمیرا کش لپش

- «عمو رضا میام گفته به او بگو یبله مامان»

«؟ییبگو يدوست دار«:ام گفتم نهیاز س یکشدن آه با

- «آره دوست دارم»

«خواهد بگو یهر چه دلت م. بگو يخوب اگر دوست دار«: گفتم یخنده تلخ با

از کنار حوض بلند . ها قصد رفتن دارند همانیشد به خودم آمدم و متوجه شدم که م یکه رد و بدل م یتعارفات يصدا با

و با  دیبود که به ما رس ينفر نیآمدند مادرش اول یبه سمت ما م هیو بق خانواده رضا با بدرقه پدر و مادر. ستادمیشدم و ا

:گفت یمهربان

- «عروس نازم يسرما نخور»

«نه خانم، هوا خوب است«:به رسم ادب زدم و گفتم يلبخند

ند و من کردند و رفت یهمه خداحافظ. را از من برگرداند شیبار او بود که رو نیو ا ختینگاهم با رضا در آم گرید بار

«يخوشحالم که قبول کرد«:دنبالم آمد و گفت تایب. به اتاقم برگشتم عیسر هیبدون اعتنا به بق

«!هم داشتم؟ يگریمگر راه د«:کردم و گفتم نگاهش

.و با تکان سر از اتاقم خارج شد» شود یهر چه قسمت باشد همان م«: و گفت دیکش یآه

فکر  تایام را کنار پنجره گذاشتم و نشستم به حرف آخر ب یصندل. دمیپوش یترا در آوردم و لباس راح تایب یانتخاب لباس

به خدا خودم را به  دیو من با ام.به خواست خدا دیسنبل ام. سنبل بود میحرف برا نیا» هر چه قسمت باشد«کردم یم

.دست پرقدرت سرنوشت سپردم

«؟یناراحت یکه خوشحال باش نیا يجا به« :به در وارد اتاقم شد و با لبخند گفت يبا زدن ضربه ا وایش

 شیپ ییایروم اما پدر گفت ب یباشد م«:شانه اش را باال انداخت و گفت» بگذار حوصله ندارم میبرو تنها«:حوصله گفتم یب
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«نداشتند؟ يگریپدر امر د«:گفتم هیبا کنا »یطور رفتار کن نیتو ا ستیهنوز نرفتند و درست ن ریو ام تایب. ما

 یگذاشتند؟ چه از جانم م یچرا راحتم نم. بود ختهیاعصابم به هم ر »نینه، فقط هم«:من گفت هیاز کنا با تعجب وایش

.کنم هیخواست گر یداشتم دلم م یبیخواستند؟ حال غر

لب حفظ  يآن را به رو یکه به سخت يبا لبخند. خنده و قهقه شان به گوشم خورد يآمدم صدا رونیکه از اتاق ب نیهم

 يدامادها دوارمیام«:را باز کرد و گفت یزود باب شوخ ریهمه نگاهها متوجه من شد ام. شدم و نشستم کردم وارد یم

«.میحفظ ظاهر هم که شده با هم صلح کن يو برا میباش یخوب

آمد حرف  یو مهربان بود و مطمئناً با رضا خوب کنار م دهیفهم. خوب بود یلیخ ریام. با حرف او همه به خنده افتادند

به سالن  ینیبا س یوقت. به دست و صورتم زدم یبه پاشپزخانه رفتم و آب يکرد به بهانه آوردن چا یآنها جذبم نميها

:را گرفت و گفت ینیبلند شد و س وایبرگشتم ش

- کنارم  تایب. را به او دادم و نشستم ینیو س رفتمیپذ یبا خوشحال» کنم یمن هم تعارف م یختیو ر يدیتو زحمت کش»

 نانیبه پدر اطم. کرد یداشت پدر قبول نم يرادیا نیباور کن اگر رضا کوچکتر دایش«: آهسته کنار گوشم گفتنشست و 

 یساعت. ستیکردن ن حتینص يبرا یبود االن وقت مناسب کردهخوب درك . ادامه نداد گریندادم او هم د یجواب» کن

شهروز را  يل شستن استکان ها بودم که صداو شوهرش رفتند بعد از رفتن آنها در آشپزخانه مشغو تایگذشت و ب

.دیگو یکردم تا بفهمم چه م زیرا ت میگوش ها. دمیشن

-  یلیاو را به ازدواج تحم دیهنوز بچه است او تازه هجده سالش تمام شده نبا دایش. دیکن یپدر، اشتباه م دیباور کن»

«.ندارد یعواقب خوب دیوادار کن

 ياو تا حاال تمام خواستگارانش را به بهانه ها. ستیداند صالح و مصلحتش چ یم چه دایش. بس کن شهروز«: گفت پدر

هم بزرگ شده  وایمسخره ادامه دهد؟ ش يباز نیخواهد به ا یم یاون تا ک ؟یتا ک یزدم؟ ول یمختلف رد کرده من حرف

. دیآ یسراغش نم یکس گرید درفتار را بکن نیهم هم گریبخواهد تا چند سال د دایاگر ش. حاال هم خواستگار دارد نیهم
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آن  د،یشن دایاز ش د،یآمد از من جواب رد نشن دایش يهم که به خواستگار شیبار پ. است یخوب اریبه عالوه رضا پسر بس

رضا بود حاضر بود از  يجا نیاگر افش دمیبعد فهم یمن ساده دل هم باور کردم ول. هم به بهانه تمام کردن درسش

نه شهروز جان ! من او را رد کنم يرا دارند آن وقت توقع دار يداماد نیداشتن چن يهمه آرزو. هم بگذرد پلمیدرس و د

کار  گریگرچه د یکن حتیاو را نص یکم يریکه در کنار او جبهه بگ نیا يتو هم بهتر است به جا. کنم یکا را نم نیمن ا

«رسد یجشن آنها م يتمام شده و به زود

 ریمادر غ کیمن مادرش هستم مگر . میخواه یپسرجان ما که بد او را نم«:در گفتکه به سکوت گذشت ما یاز کم بعد

حرف ها به فکر خودت  نیا يبزرگ شدند تو هم به جا وایو ش دایهم دارد؟ ش يگرید يفرزندانش آرزو یاز خوشبخت

«يشو یم ریپ يباش که دار

با ورود مادر به آشپزخانه . داده بودم يه او راب لمیخودم هم بر خالف م یبه نفع رضا بود حت زینداشت همه چ دهیفا

کردند تا من هم بشنوم تا  یاز عمد بلندتر صحبت م دمیرا شن شانیدانستند حرفها یخوب م. آنجا را ترك کردم عیسر

را که بوجود آمده بود شکست و  ینیپدر سکوت سنگ. نداشتمبه خوردن  ییشام اشتها زیسر م. نکنم یاعتراض گرید

پدر نبود چرا که همه در  يادآوریبه  یاجیاحت» است یو مبارک مونیروز م میمبعث گذاشت دیع يعقد را برا خیتار«:گفت

 خوراز دست همه دل. سخنش با من بود تا من هم بدانم يپدر رو. دانستند یعقد را م خیجلسه حضور داشتند همه تار

.پدر به اتاقم رفتم رهیتوجه به نگاه خ یبلند شدم و ب زیگفتم و از سر م يریشب بخ یحوصلگ یبا ب.بودم

زود بود چرا مادر به  یلیشدم به ساعتم نگاه کردم خ داریمادر ب يصبح روز سوم با صدا.گذشت یدو روز در آرامش نسب

را شانه زدم و آنها را  میتختم را مرتب کدم، موها. و خواب آلود بلند شدم دمیکش يا ازهیکرد؟ خم دارمیب يزود نیا

 دارمیقدر زود ب نیچرا ا«: سالم کرده و گفتم. کردم دایپ نهدر آشپزخا شهیماد را مثل هم. م جمع کردمپشت سر

«د؟یکرد

«زودتر حاضر شو« :گفت دیدرخش یم يکه از چشمانش برق شاد یحال در
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:بر لب گفت يبا لبخند» چه حاضر شوم؟ يبرا«:تعجب گفتم با

- «شیآزما میا برودنبال مان ت ندیآ یآقا رضا با مادرش م»

. آرامش يماورا یحس متفاوت، حس کیبه من داد  یبیآب خنک آرامش غر. دست و صورتم را شستم یحرف بدون

آشپزخانه را ترك کرده بود  یلحظات يمادر که برا. گذشاتم و منتظر شدم تا سرد شود زیم يرو ختمیر يخودم چا يبرا

 یناشتا باش دیتو با« :را بداشت و گفت يآمد و چا تمبه سم دید میجلو را ياستکان چا یوقت. دوباره به آشپزخانه برگشت

«؟یدان یمگر نم

«صبحانه بخورم یکم دیکنم اجازه بده یناشتا باشم؟ من گرسنه ام مادر، خواهش م دیچرا با«:گفتم یناراحت با

- «.درست باشد شیتا جواب آزما یناشتا باش دیبا. یفهم یچرا نم زمیشود عز ینم»

به دستور مادر به اتاقم برگشتم و . نخورده بودم یهم شام درست و حساب شبید.گرسنه بودم. برگرداند يرا به قور يچا

مادر . نگاه کردم اطیاز پنجره اتاقم به ح. زنگ در بلند شد يهنوز کامالً حاضر نشده بودم که صدا. دمیپوش یلباس مناسب

 دمیباز رضا را د مهیدر ن نیمادر در را باز کرد از ب یوقت. کردم یگاه من اباز کردن در رفت و من رفتن آرام او ر يبرا

به  يبا زدن تک ضربه ا يا قهیرا باز کردم مادر بعد از دق میبا عجله موها. دیتپ یقلبم به شدت م. پرده را انداختم عیسر

«جان زود باش مادر ، آقا رضا منتظرند دایش«:در گفت

و به  دیمن را بوس یمادر رضا به گرم. اتاقم را ترك کردم نهییبه آ یا برداشتم و با نگاهر فمیبزنم ک یحرف نکهیا بدون

خم کرد و با تواضع  یسرش را کم ياو با لبخند. مجرم به رضا سالم کردم کیمثل  یبه آرام. پاسخ داد یسالمم با مهربان

که او را  نیهم یبودم ول یکه با رضا بودم راضینداشتم وقت یخوب طیشرا میدها بو شیآزما ریتا ظهر درگ.پاسخم را داد

.افتادم یم نیافش ادیدمید ینم

آنها با تشکر دعوت مادر را رد  یرضا ما را رساند مادر تعارف کرد که نهار بمانند ول یوقت.بود که کارمان تمام شد ظهر

 ایرمیدانستم بگ ینم» شما را نداردقابل «را به سمتم گرفت و گفت يشده ا چیرضا بسته کادو پ یموقع خداحافظ. کردند
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«دخترم ریجان دست آقا رضا درد گرفت بگ دایش«:نه، مانده بودم چه کنم که مادر گفت

:را گرفتم و آهسته گفتم هیهد دیترد با

- «ممنونم»

نه بودم همراه مادر به منزل برگشتم هم گرس. کردند و رفتند یزد که به دلم نشست بعد هم با مادرش خداحافظ يلبخند

 یآن را باز کردم وقت عیتخت نشسته سر يکه به اتاقم رفتم رو نیهم. رضا کنجکاوم کرده بود هیهد یو هم خسته، ول

عشق همه بهانه  يا«:نوشته بود شیبود که رو بایک قاب عکس زیدرونش . اش خوشم آمد قهیآن را کامالً گشودم از سل

«از توست

. دستش درد نکنه. به به، چقدر قشنگ است«:و گفت دیمادر وارد شد و قاب را د. کنار تختم گذاشتم زیم يرا رو قاب

گردم مواظب باش غذا  یزود برم تایروم منزل ب یسر م کیمن «:و بعد ادامه داد» است یو کامل دهیواقعاً که جوان فهم

.رفت» خداحافظ«و بعد با گفتن» نسوزد

 کیخودم  يخاطر برا نیداد تا موقع نهار صبر کنم به هم یزه نماجا یرا عوض کردم به آشپزخانه رفتم گرسنگ لباسم

را که برداشتم  یتلفن من را به خود آورد گوش يصدا.خوردم یآماده کردم و همانجا نشستم و با آرامش نسب چیساندو

با دانست  یرا م نیافش يه رضا را گفتم او که ماجرایقض شیبرا میبا هم گرم صحبت شد. را شناختم میمر يصدا

خودم  یبعد از قطع تماس با خودم عهد کردم تن به قسمت و سرنوشت بدهم و با کج خلق. گفت کیبه من تبر یخوشحال

.راناراحت نکنم هیو بق

...من یآل بود ول دهیکردم رضا از هر نظر ا یهر چه فکر م. شد دهیفکرم به رضا کش. آشپزخانه برگشتم و نشستم به

به شدت  میزانو. افتادم نیزم يخورد و به رو زیل میکه پا دمیشد با عجله به سمت گاز دوسوختن غذا بلند  يبو ناگهان

افتاد دلم ضعف  میزانو يچشمم به قرمز یدامن را کنار زدم وقت. کرد گاز را خاموش کردم و همانجا نشستم یدرد م

.دمیآن دراز کش يرفت خودم را به مبل رساندم و رو
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«!ده؟یچرا رنگت پر! وا«:ن گفتم دنیمادر برگشت با د یوقت

بال را سر خودت  نیحواست کجا بود که ا«:گفت تیبا عصبان دهید بیهم آس میسوخته و زانو شیگفتم که غذا شیبرا

دامنم را کنار زدم و » را؟ تیزانو نمیبب«:در ئست برگشت و گفت يبه آشپزخانه رفت با پماد عینگفتم سر يزیچ »يآورد

:تکان داد و گفت يبا افسوس سر» !د؟یمن بمال يانوپماد بدبو را به ز نیا دیخواه یم« :در همان حال گفتم

- «آورده ام؟ يچه کار يبرا يپس فکر کرده ا»

 کیخواهد  یم يفلک زده عاشق، چطور يرضا نیدانم ا ینم« :بست و گفت يزیو آن را با باند تم دیمال میرا به زانو پماد

سه  نیا یسه روز گذشت و ط. سوخته اش سر و سامان بدهد يغرکنان رفت تا به غذاو بعد غر» کند؟ یعمر با تو زندگ

 میتصم. اش معجزه کرده بود و مهرش به دلم نشسته بود هیهد. را کرده بود شیدلم هوا دم،یرضا را ند گریروز د

تلفن . میو مادر منزل بودوایموقع روز فقط من و ش نیا شهیعصر بود مثل هم.به بعد رفتارم را بهتر کنم نیگرفتم از ا

 ازکه رضاست بعد  دمیکردنش فهم یاز طرز احوالپرس. مادر خودش را به تلفن رساند و آن را برداشت. زنگ زد

نفس  دنیبا دلهره بلند شدم و با کش» خواهند احوالت را بپرسند یآقا رضاست م ایب دایش«:زد و گفت میصدا یاحوالپرس

«سالم«:گفتم یادر به آشپزخانه رفت و من به آرامم. رااز مادر گرفتم یگوش یقیعم

به  یآرام و خونسردش باعث شد تا کم يصدا. دیپرس یاحوالم را م يکه با آرامش و خونسرد دیچیپ یاو در گوش يصدا

«د؟یچرا مراقب نبود«:دیپرس.خودم مسلط بشوم

:از محبتش تشکر کردم و گفتم یندگبا شرم. دانستم یاز کجا؟نم یول دهیخوردنم را فهم نیکه موضوع زم دمیفهم

- «ستیخوردم اما مهم ن نیدفعه زم کیدانم چرا  ینم»

- «د؟یحاال خوب»

- «است ییبایقاب ز. تشکر کنم دیتان هم با هیدر ضمن از بابت هد. بله خوبم»
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- ست ندارم شما را من دو دیکه مراقب خودتان هست دیخانم به من قول بده دایش. کنم قابل شما را ندارد یخواهش م»

«نمیو ناراحت بب ماریب

- «دهم یرا راحت کنم چشم قول م التانیخ نکهیا يبرا یول. دیباور کن. نشده يطور»

- افتاد  واینگاهم به ش. کرد و تماس قطع شد یو بعد خداحافظ »نمیشما را سالم و تندرست بب شهیهم دوارمیممنونم ام»

«؟يدیحاال من را ند ؟تايزل زد ينطوریا یبه چ«:با پرخاش گفتم. کردیلب من را نگاه م يرو يکه با خنده ا

- «يکه دلم را زده ا دمیقدر د نیچرا ا»

«عقب مانده ها ماتت برده؟ نیپس چرا مثل ا«:تفاوت گفتم یب

- «يدل را قبول کرد یعاشق و ب يرضا نیجالب است که تو باالخره ا میخوب برا»

- «رفتمیپذ یجالب است زودتر م تیحد برا نیدانستم تا ا یاگر م! جداً»

کردم دلباخته اش  یکه فکر م یمهر او ذره ذره بر دلم نشسته بود و من زودتر از زمان. خواستم یخودم هم او را م گرید

به دنبال مدل لباس بودند و پدر و  تایو ب وایش. مراسم بودند يعقدمان نمانده بود و همه در تکاپو خیبه تار يزیچ.شدم

.یادر به دنبال آماده کردن مقدمات عروسم

تا  دیخر. ها را بخرد نیداشت بهتر یرضا سع. میرفت رونیب دیخر يو رضا و خواهرش برا وایو ش تایبه همراه ب دیخر روز

روز عقد . شده به منزل رساند يداریخر يبعد از نهار او ما را با بسته ها. میرضا بود همانیظهر نهار م د،یظهر طول کش

خاله و . مشغول بود يبه کار یهر کس. و نامنظم بود ختهیبه هم ر. بود شلوغهمه جا . میشده بود داریهمه از صبح زود ب

به خودم  یوقت. رفتم یشدم م یکه خوانده م ییو سرگردان به هر سو جیبه کمک مادر آمده بودند و من گ شیدخترها

.رفتم شگاهیبه آرا ضار یعهده دختر خاله ها بود و من به همراه اتاق عقد به نییتز. بود ازدهیکیآمدم که ساعت نزد

بار سوم بله  یفرموش نکن دایش«:کنار گوشم زمزمه کرد تایکرد ب یهمه را به سکوت دعوت م يعاقد از اتاق کنار یوقت
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«چشم«:با لبخند گفتم »ییبگو

 بایآراسته و ز. رضا وارد شد. و اطرافم حلقه زده بودنددور  وایو دختر خاله ها و ش دندیساب یسرم قند م يباال ترایو م تایب

 يکه در دست داشت مدام عرق ها یبا دستمال. نشست یم کمیحد نزد نیبار بود که تا ا نیاول نیبا لبخند کنارم نشست ا

بش را ل ییبایرضا به من نگاه کرد و لبخند ز. ختیمن دوباره سکوت به هم ر هبا بل. کرد یاش را پاك م یشانیپ يرو

.میهم لبخند زد يزمان به رو کیهر دو در . صورتم کنار زد يآهسته تور را از رو. داد نتیز

بود که وجودم را گرم  قشیفقط نگاه عم دمیزمزمه کرد که نشن يزیلب چ ریکرد ز یرا در انگشتم م يحلقه نامزد یوقت

از  ياریمادر رضا، خواهرش و بس.تازه گرفتمیجان میبا ورود مر. ها یمثل تمام عروس. بود یجشن باشکوه. کرد یم

گرفته بودند درست مثل خانواده و اقوام خودم که رضا را  نیب هذر ریشناختم من را ز یآنها که من نم انیاقوام و آشنا

ق ها اتا همانیبه م ییخوشامد گو يهمراه رضا برا. نه ایمیبرازنده هم هست نندیکردند تا بب یم یکردند و بررس ینگاه م

 نهیس يرا به رسم ادب رو گرشیرضا دستم را در دست داشت و دست د. گفتند یم کیهمه به ما تبر.میرا ترك کرد

 یاحساس آرامش نم یدر لباس بلند عروس. گفت یکرد و به آنها خوش آمد م یها تشکر م همانیگذاشت از م یاش م

در خودم غرق و . بودن نجاتم دهد یلباس و رسمنیکه از شر ا ییجا دیطلب یساکت و آرام را م يجا کیکردم دلم 

آن . گفتم یها خوش آمد م همانیعروسک که کوکش کرده باشند با رضا به م کیخسته بودم و مثل .اطرافم غرق بودم

که او  ییگرفتم گو هیروح یکم میمر دنیبا د. کرده بود که احساس غربت کردم یتالق بهیغر يقدر نگاهم با نگاه ها

 ضافهگفت و بعد با خنده ا کیما تبر ياو به هر دو.کردم یرا به رضا معرف میمر.بود بهیهمه غر نیا يشناتنها نگاه آ

:کرد

- «مثل فرشته ها يشد ؟يدیخودت را د دایش»

- «يشد یم یشکل نیهم دیمن بو يتو هم اگر جا»

-  ایزبان دوره اول را و  ریرفته دب ادتی،يها را برد یلیهم دل خ تیعیدر حالت طب ،تويگرید زیچ کینه بابا، اصالً تو »
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«د؟یبدزد بیرا از دست چند رق دایدل ش دیآقا رضا چطور موفق شد«: رو به رضا گفت» رو چارهیب يبرادر مهسا

 دیباور کن«:کرد گفت یصورتش را با انگشت پاك م يکه عرق رو یو در حال دییگرا یرنگ رضا به سرخ میحرف مر با

. ها رفتند همانیوقت بود که م رید. کرد و لبخند زد من هم لبخند زدم ینگاه میر همان حال به من نو د» نبود یکار آسان

 یکه احساس آرامش م ییها به اتقم برگشتم تنها جا همانیبا رفتن م. ماندند ریو ام تایخانواده رضا هم رفتند و فقط ب

 يآن لباس ساده ا يا از تنم خارج کردم و به جار یعروس دیلباس بلند و سپ. با آن سر و وضع راحت نبودم. کردم

 یسع. اشتندهنوز فرم د میموها. کند یدرد م میتازه آن موقع احساس کردم که چقدر پاها.نشستم نهییآ يجلو. دمیپوش

«دییبفرما«: تفاوت گفتم یبه در خورد ب يضربه ا. موفق نبودم ادیبکشم اما ز رونیب میموها نیکردم پنس ها را از ب

مردد بودم . که پشت در اتاقم بود رضا باشد یکردم کس یچند لحظه ماتم برد فکر نم يبرا.باز شد و رضا وارد شد در

«اجازه هست؟«:مداوم گفت يبا لبخند. ستادمیهم خجالت ا یو کم دیبا ترد. میدانستم چه بگو ینم

- «کنم یبله خواهش م»

کتش انداخت  بیکرد و بعد آن را داخل ج يباز دشیو با دسته کل ستادیا یهمان جا پشت در کم. شد و در را بست وارد

«کمکتان کنم؟ دیخواه ینم«:کرد گفت یبازم نگاه م مهین يکه به موها یو در حال

.کردم یرود اما اشتباه م یگفتم جشن که تمام شد رضا هم م یبا خودم م.کردم یفکرش را هم نم یحت

دوست «:انداخت و گفت نییسرش را پا» توانم بازش کنم یممنونم خودم م نه«: گفتم. سوالش را تکرار کرد دوباره

«د؟یندار

- «دیشو تیخواهم اذ ینبود فقط نم نیمنظورم ا»

. شوم یم هوشیاحساس کردم هم اکنون ب. شد یم شتریداشت تپش قلبم ب یکه به سمتم برم یامد با هر قدم کمینزد

سرم را با . توانستم نفس بکشم یاو نم قیعم ينگاه ها ریز. شد رهیبه من خو  ستادیا میروبرو. انداختم زریسرم را به 

آورد و چانه ام را گرفت و سرم را بلند  شیدستش را پ. نداختما نییترس بلند کردم، نگاهش کردم و دوباره سرم را پا
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من چه  يکه آسوده بودییشب و روزها نیتمام ا یدان یم. نگاهت کنم ریبگذار س«:نگاه در نگاهم دوخت و گفت. کرد

 نیا باافسونت شدم تو . شب راحت بخوابم کیمدت کابوس از دست دادن تو اجازه نداد  نیتمام ا ،یدان ینم!دم،نهیکش

«دایش يافسونم کرد تیشهال يچشمها

را رها انداختم چانه ام  ریسرم را به ز ریشد ناگز ینم یحداقل لبخند بزنم ول ایو  میبگو يزیبزنم چ یکردم حرف یسع

«.دینی؟ بنش دیا ستادهیچرا ا«:و گفت دیپر صدا کش یآه. کرد

 نهییاز آ. بود یبیحس غر.دمیترس یاز با او بودن م. دمیترس یاز او نم.دیلرز یم میآشکارا پاها. نشستم میصندل يرو

.گذاشت یم زیم يآورد و رو یم رونیب میآرام و موزون پنس ها را از درون موها. نگاهش کردم

 ینقزه تالق نهییآ يا هیثان ينگاهم کرد برا نهییبه دورم رها شد از دورن آ میگذاشت موها زیم يتمام پنس ها را رو یوقت

 هیهد کییده یاجازه م«:نگاهش کردم گفت. کرد میآهسته صدا.انداختم ریسرم را به ز دهیباز خجالت کش. ما شد دید

.کنم میدمه داد به شما تقدا هپا و آن پا شد و بعد دوبار نیا یکم»...به تو

- «البته»

 یآن کلمه عشق حکاک يپالك که رو کیطال با  ریزنج کیآن را گشود . کوچک را درآورد يبسته ا بشیدرون ج از

بود  ستادهیا میرضا که پشت صندل. خوردم یمثل مجسمه نشسته بودم و تکان نم ختیآن را به گردنم آو. شده بود

 یم«:بود کنار گوشم زمزمه کرد میها انهش يدستانش هنوز رو. را کنار گوشم آوردسرش . خم کرد یخودش را کم

 يایرو نیشوم و ا داریترسم ب یم. دانستم یتو را از آن خود م میاهایکه تو رو ییترسم خواب باشم مثل تمام شب ها

«.تمام شود نیریش

بزند آرام دستانش را برداشت و  يگریحرف د نکهیبدون ا میدانستم چه بگو یهمه عشق و احساس او نم نیبرابر ا در

به  یدانستم دوستم دارد وقت یم. رفتار رضا شوکه ام کرده بود.مسخ شده بودم. به من اتاقم را ترك کرد و رفت یبا نگاه

 نیقشنگ او را در اول يکردم حرف ها یشد چشمانم را بستم و سع یوجودم گرم م اریاخت یکردم ب یعمق نگاه او فکر م
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.به هم تعلق داشتن مان به خاطر بسپارمشب 

در چهره اش  یآثار خستگ یداشت ول يادیز یکمک يرویکه مادر ن نیبا ا میبود داریبود و ما هنوز ب دهیرس مهیبه ن شب

.کرد یم دادیب

 یمبل يرو يآرش گوشه ا.هنوز در تکاو بودند ریشهروز و ام. کردم ینگاه م رونیبودم و به جمع ب ستادهیپنجره ا پشت

 نیا یبود و حاال از خستگ طنتیعده بچه هم سن و سال خودش مرتب در حال ش کیاز صبح تا حاال با . خوابش برده بود

.گونه به خواب رفته بود

«عروس خانم يدیترس«:با خنده گفت تایب. دمیشانه ام از جا پر يبه رو یخوردن دست با

- «دمینه نترس»

«پس کو آقا داماد؟«:گفت طنتیش با

و بعد با  دیسرك کش اطیازپنجره به ح». باشد هیو بق ریام شیدانم فکر کنم پ ینم«:گفتم جیمه ییگلگون و صدا یصورت با

حق با . از تو تشکر کنم دیمن با تایب«:با خنده گفتم »يشد ریگ نیپنجره زم نیپشت ا ينطوریپس بگو چرا ا«:خنده گفت

«مدت همه مخصوصاً تور ا ناراحت کردم نیفم که امتاس. خوب و مهربان است یلیرضا خ. شما بود

- «میخواه یتو را م یما همه خوشبخت یهست یخوشحالم که راض»

.برد وایو او را به اتاق ش »نمشیبب ریبچه ام از صبح نتوانستم س يبرا رمیبم« :سمت آرش رفت او را بغل کرد و گفت به

است من هم  زیعز تایب ياحساس کردم همان اندازه که آرش برا »نمتیبب ریس«:رضا انداخت که گفت ادیاو من را  حرف

. گونه داغم گذاشتم يبه لب آوردم و دستم را رو ياز تجسم عشق رضا و عالقه او به خودم لبخند. زمیرضا عز يبرا

ا ب. صورت رضا سرخ شد »يخسته ا یلیبلند شو رضا جان برو بخواب که خ« :همه رفتند مادر رو به رضا گفت یوقت

 یکاف گریامشب د يمادر اما برا ستمیخسته ن«:گفت یمادر با لحن مهربان »دیشما هم خسته شد«:رنگ باخته گفت یصورت

«.تو هم تعارف را کنار بگذار و راحت باش. میپرداز یتازه تر به نظافت م ییرویفردا با ن. فردا هم روز خداست. است
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:به من اشاره کرد و گفت دیمن را د دیمادر که ترد. میدانستم چه بگویبودم و نم ستادهیساکت کنار در آشزخانه ا من

- «تعارف کن دخترم. بروند استراحت کنند ییگو یچرا به آقا رضا نم دایش»

 نییزد و من با لبخند سرم را پا میبه رو يکنم لبخند ینگاهش م دید یوقت.کرد یبه رضا افتاد که به من نگاه م نگاهم

«بگو يزیمگر زبانت را گربه خورده چ دایا، ش«:و خنده گفت هیکنامادر با . انداختم

روم بخوابم  یبا اجازه آقا رضا من هم م«:که هنوز لبخند به لب داشت گفت یمادر در حال. من باز هم سکوت کردم یول

ضا را به خنده لحن شاد و طنزآلود مادر ر »دیو به هم نگاه کن دیستیجا با نیهم دیشما هم تا هر وقت که دوست داشت

همراه رضا به .رفت دیخند یکه م یمادر هم در حال. سر داد يبلندبار خنده کوتاه و  نیاول يکه برا يانداخت به طور

«دیدار ییبایاتاق ز« :کرد و گفت يا دارانهیاو نگاه خر. اتاقم رفتم

دل  دیپس شما هم بلد«:گفت طنتیش شد و با رهیبه شچمانم خ »دینیب یم بایشما ز«: کردم و گفتم رامونمیبه پ ینگاه

.اکتفا کردم يبه لبخند. »دیببر

 ایب م،یمال هم باش میتا زنده ا میامشب به هم قول بده ایب«:آمد دستم را گرفت سرش را به سمتم خم کرد و گفت کنارم

ن افسونگر تو چشما دنید يبرا ،منییبایز یتداوم زندگ يتو برا. میمان تالش کن یخوشبخت يبرا میامشب قسم بخور

«يدا، تو هم بگو دوستم داریبگو ش«:گفت» کنم یم يهر لحظه و هر ساعت لحظه شمار

تداوم  يدهم برا یبه شما قول م. دوستتان دارم و خواهم داشت«:به لب گفتم يشدم و با لبخند رهیچشمان جذابش خ به

همان حال با چشمان نافذش من را جادو  شد و در رهیبه چشمانم خ یبدون حرف» نکنم غیدر یکوشش چیاز ه مانیزندگ

.کرد

تنها . آوردم یکم م شهیدر برابر محبت و عشق رضا هم. گذشت و من بدون رضا و عشق او تنها بودم یماه از عقد ما م سه

 هیثانبه  هیرضا را، ساعت ها بودن با او را ثان يحرف ها و محبت ها. ماه و ستاره ها بودند که از عشق نهان ما خبر داشتند

که با  یفشرد، وقت یدستان مردانه اش انگشتانم را م یگذاشتم، وقت یاش م ردانهسر بر شانه م یسپردم، وقت یبه خاطر م
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خواستم و دوست داشتم زمان  یکرد همه لحظات با او بودن را م یاش ذره ذره وجودم را آب م بندهیو فر باینگاه ز

چرا  دایش«فتگ یگذاشت و م یگونه اش م يشدم دستم را رو یم نیغمگ لیدل یاوقات که ب یگاه. حرکت نکند

«؟ینیغمگ

«.یدوستم نداشته باش گریخوب تمام بشوند و تو د يروزها نیترسم ا یم« : گفتم یشد و م یم ریاشکم سراز اریاخت یب

 نیت و من ابا من اس شهیرسد مطمئن باش چچشمان تو هم یآن روز هرگز نم«: کرد و گفت انمیبه چشمان گر ینگاه

از آن  گرید نیا«:گفتم» .زند یو با من حرف م باستیچشمانت ز. کنم یفراموش نم یطیشرا چینگاه نافذ را تحت ه

 یم« :به چشمانم کرد و گفت قیدق ینگاه» .ندیگو یبگو االن چه م یفهم یچشمان من را م يحرفهاست اگر حرف ها

داشتم و او با  ازیلم واقعاً به اعتراف دوباره و چند باره اش نته د »يرضا باز هم اعتراف کن که دوستم دار ندیگو

.اعترافش من را آرام کرد

به  يروز میاستراحت ن يعصر برا. و شوهرش هم بودند ترایم. میدر منزل مادرش بود لیتعط يروز مثل تمام روزها آن

:تخت نشستم و گفتم يود کنارش به روشده ب رهیبود و به سقف خ دهیتختش دراز کش ياتاق رضا رفتم او متفکرانه رو

- «شده رضا؟ يزیچ»

- «.کردم یداشتم فکر م ستین يزینه چ»

- «؟يکرد یفکر م یبه ک»

«کردم یفکر م یبه ک یکن یتو فکر م«: سرش گذاشت و گفت ریدستش را ز. دیخنده به سمتم چرخ با

«.ستمیر تو نفک يمن که تو. دانم یچه م«: را باال انداختم و گفتم میها شانه

.يکرده ا ییفکرها کیداد  یاما لحن کالمت نشان م. شد و نشست بلند

- «....کنم مخصوصاً که یکه فکر تو را به خودش مشغول کند حسادت م یخوب راستش من به هر ک»

«؟یمخصوصاً که چ«: را گرفت و گفت دستم
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- «.مخصوصاً که آن فرد خانم باشد»

 کیدلم من به  زیاما عز. حس را نسبت به تو و افکارت دارم نیمن هم هم. یعجب تفاهم«:و گفت دیبلند خند ییصدا با

«.یدان یم یرا خودت بهتر از هر کس نیکنم ا یاز تو فکر نم ریغ یوقت به خانم چیه. کردم یخانم فکر نم

- «؟يکرد یفکر م یکرده باشم حاال بگو به چ یشوخ یخواستم کم یدانم م یم»

«یبه عل«: گفت نهیاز س یآه دنیشد و با کشنیغمگ دوباره

- «شده؟ يخوب مگر طور»

- «ست؟یمن ن یبرادر تن یعل یدانست یتو م»

- «!ییگو یم ينه ، جد»

-  یمادر به عل. میهست ترایازدواج من و م نیکه مادرش فوت کرد پدر با مادر من ازدواج کرد که حاصل ا کسالهییعل»

که پدر و مادرم به او  ییاو را دوست داشت اما با تمام محبت ها ترایاز من و م شتریبیمثل بچه خودش محبت کرد حت

«.رنجور بار آمد یکردند او کم

- «؟يافتاد یعل ادیحاال چرا »

«.گرده یبرم رانیبه ا يچون تماس گرفته و گفته به زود«: را به صورتم دوخت و گفت نگاهش

- «؟یچرا ناراحت ستیکه بد ن نیا»

«.یدان یتو نم ،يتو خبر ندار«: گفت قیعم یآه دنیکش با

- «.رضا، خوب بگو تا من هم بدانم يمرموز شد»

- «.نه فراموش کن االن حوصله ندارم به گذشته برگردم»

- «نه؟ ایحداقل بگو ازدواج کرده »

قدر  نیتو را به خدا ا«: مگفت یکرد با ناراحت تیاش به من هم سرا ینگران» .نه«: شد  یتر م دهیرضا به وضوح پر رنگ
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«ست؟ینگران نباش آخر به من هم بگو موضوع چ

-  يگریمن مرد د يبه جا یدوست داشت دایش یراست. دلشوره دارم یخواستم ناراحتت کنم فقط کم ینم دا،یمتاسفم ش»

«شد؟ یهمسرت م

«فهمم یمنظورت را نم«باشد  دهیرا فهم نینکند موضوع افش. خوردم جا

- «...است که نیمنظورم ا. واضح است»

- «...خوب»

- «؟یهست مانیپش يکه با من ازدواج کرد نیاز ا»

 یکه م ستیسر و ته چ یب يحرف ها نیمعلوم هست امروز چه ات شده؟ ا. تو را به خدا بس کن رضا«: خنده گفتم با

 يگرد یبر نم گریو د يرو یباشد م یاگر جوابم منف یکه گفت يهمان روز میکه با هم صحبت کرد یمن از وقت. یزن

در وجودم رخنه  يزیاز آن روز چ یبا تو نبودم ول دواجبه از یراض ادیقبل از آمدنت ز دیشا. مهرت بر دلم نشست بیعج

عشق  یتوان یچطور م. عاشقتم یعنی. من دوستت دارم رضا. کرد که هنوز هم با گذشت چند ماه از آن روز اثراتش مانده

«؟يسوال ببر ریخودت ز و عالقه من را نسبت به

 يهم از ضعف من بود که قادر نبودم جلو نیکردم ا یآن را کنترل م یراپر کرد به سخت میراه گلو ینیسنگ بغض

تازه کنم  ییدچار دلشوره شدم از کنارش بلند شدم، کنار پنجره رفتم و آن را گشودم تا هوا کبارهی. رمیاحساسم را بگ

توانم تصورش را بکنم  ینم یآن قدر دوستت دارم که حت ،يزیعز می، آن قدر برا ادیش یدان یم«: کنارم آمد و گفت

«شدم من را ببخش، باشد؟ یدچار دلشوره و نگران يخودیمن امروز ب ،يشد یتو همسرم نم دیشا

«جان رضا فراموش کن«: ندادم دستم را گرفت و گفت یجواب

«تچوقیه ،یحرف را نزن نیا گریقول بده د«: کردم زمزمه

رضا به  ینگران یول میشد به ظاهر هر دو فراموش کرد يعاد زیدوباره همه چ» .دهم یقول م«: زمزمه کرد یخوشحال با
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 یرضا و بعد هم من شده بود نم یدلشوره و نگران نیباعث ا يزیدرونم غوغا به پا بود، چه چ. کرده بود تیمن هم سرا

دانستم؟

شنبه بود که رضا . شد یبلند م یابانیبود که از هر خ زانیبرگر يبو. میدیرس یم زییماه گذشت کم کم به فصل پا کی

پس .دمیترس یاز او م دهیند. ختیفرو ر يدلم هر. میبرو یکه به استقبال عل دیآ یتماس گرفت و گفت عصر به دنبالم م

.گردد یباالخره او برم

 یموفق نم یکرد من متوجه نشوم ول یم یچه سع اگر. بود شهیاش متفکرتر از هم افهیرضا به دنبالم آمد ق یوقت عصر

.میو دوباره به راهمان ادامه داد دیخر ییبایراه دسته گل ز نیب. شد

«؟یرضا، چرا ساکت«: همه سکوت گرفت رو به او گفتم نیدلم از ا. راه به سکوت گذشت شتریب

«؟یگفت یچ! هان«: کرد و گفت نگاهم

«؟یباز نگران«: لبخند گفتم با

- «.نیخسته ام هم! نگران چرانه »

شک،  د،یترد يبو شیبود حرف زد از تمام حرف ها رانیکه در ا ییو روزها یهم حرف را عوض کرد و در مورد عل بعد

.کردم یرا حس م گرید ندیناخوشا يزهایچ یلیو خ یترس و نگران

همه از آمدن .میا هم به آنها ملحق شدو شوهرش در سالن انتظار بودند م ترایپدر و مادر رضا و م. میدیفرودگاه رس به

. شدند یبا استقبال گرم اقوامشان روبرو م دندیکه از راه رس نیمسافر. خوشحال نبود ادیرضا ز یخوشحال بودند ول یعل

 یم یبودم به دنبال کس دهیشد من که تا به حال او را ند یطوالن یعلآمدن . کردند یم هیهمه خوشحال در آغوش هم گر

چشمانم در . گشتم یرضا م هیشب یبودند آن وقت به دنبال کس یو رضا با هم برادر تن یاگر عل. پدر باشد هیبگشتم که ش

آمد دست  یبلند قامت که از دور م يمرد يبرا یاو با خوشحال دمیمادر را شن يپدر بود که صدا هیشب يفرد يجستجو

رضا  هیپدر نبود بلکه فوق العاده شب هیتصورم او شب بر خالف. شدم تعجب کردم قیبه چهره اش دق یوقت. داد یتکان م
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.جالب بود میبرا نیبه هم داشتند و ا يادیمادر نبودند اما شباهت ز کیکه از  نیبودند با ا هیبه هم شب یلیخ. بود

گرفت  يدر آغوش پدرش و بعد مادرش جا یقیدقا. گفتند رمقدمیهمه به سمتش رفتند و آمدنش را خ دیبه ما رس یوقت

 یهم ناراحت به نظر م یکم یآورده بود ول دهیکردم اگرچه رضا هم اشک شوق به د یآن ها را نگاه م یمن با خوشحال

کند تا من هم با او  یمعرف یبودم تا رضا من رابه عل تظرگرفتند من يدر آغوش هم جا یلحظات يبرا یرضا و عل. دیرس

:پدر که متوجه من شده بود رو به دو برادر گفت. داد یمنشان ن ییآشنا نیبه ا یلیتما چیرضا ه یآشنا شوم ول

- «.آشنا شود یخانواده هم با عل دیعضو جد دیبچه ها اجازه بده دیبس کن»

خانم همسر من  نیجان ا یعل«: رضا دستش را گرفت و گفت. شد رهیبه من خ قیعم یمتفکر و نگاه یبا چشمان یعل

به من  یکرد حالت یم یاز هر کالم رضا که ما را به هم معرف» .یبرادرم عل گانهیهم  نیا«: و رو به من گفت» .داستیش

«!همسر تو«: دوخت و گفت ضانگاهش را از من به ر یعل. نبود ندیداد که خوشا یدست م

«حالتان چطور است؟«: فرو آوردم و گفتم یعرض ادب و سالم کم يرا برا سرم

«د؟یازدواج کرد یک. میگو یم کیخوبم تبر«: بر لب گفت يلبخند با

«.عقد کرده من است دایش. میما هنوز ازدواج نکرده ا«: من رضا جواب داد و گفت يجا به

 امدهیاز من خوشش ن دیخوب نبود شا ادیرفتارش ز» .کنم یم یخوشبخت يآرزو تانیبه هر حال برا«: گفت يلحن سرد با

.شد ختهیگونه به هم ر نید اچون از رضا بزرگتر بود و هنوز ازدواج نکرده بو دیبود و شا

کوتاه به من کرد و بعد هم همراه مهران و رضا و پدر  یکه او برگشت و نگاه میقصد ترك سالن فرودگاه را داشت همه

 یرضا اصالً کار خوب«: رو به او گفتم. میمهران رفتند و من و رضا تنها شد نیهمه با ماش. در صف جلوتر از ما به راه افتاد

«؟يخودمان دعوت نکرد نیرا به ماش یعلچرا . ينکرد

- «!کردم یکار را م نیا دیچرا با»

- «.با تو باشد شتریدوست داشته باشد ب دیخوب او برادر توست شا»



کتابخانه نودهشتیا  زهره روحانی -آغوش سرد 

w W w . 9 8 i A . C o m 29

«.کند یاو از من فرار م! با من باشد«: گفت يپوزخند با

«؟يدیاو را چگونه د میبگذر«: آمدم بپرسم چرا فرار؟ گفت تا

- «.تو هیهم شب یلیقدبلند، خ فه،ایجوان خوش ق کی»

- «؟يدیرفتارش را چگونه د.ها که ظاهر بود نیخوب، ا»

- «یکم حرف، مغرور و از خود راض»

- «نیهم»

- : با خنده گفت» .کند یدر مورد تو هم صدق م يصفت آخر نیرا هم گفته باشم ا نیهم مرموز در ضمن ا یوالبته کم»

«؟یکن یفکر را م نیآخر چرا ا! من مرموزم«

به او  بیحس عج کیمیبگو دیبا یدر مورد عل یول.دانم یدر مورد تو نم. دانم ینم«: را باال انداختم و گفتم میها شانه

پر  یبا نگاه یکرد عل یمهران افتاد که کنار ما حرکت م نینگاه رضا به ماش» .تو باشد يحرف ها لیبه دل دیکردم شا دایپ

رفتار  یبیرفتار رضا هم به عج. مهران را عقب گذاشت نیافزود و ماش عتشضا بر سرشده بود ر رهیاز سوال به رضا خ

.کرد یو نگاهش فرار م یرضا بود که از عل شتریکردند و ب یهر دو از هم فرار م. آوردم یبود و من سر در نم یعل

. بودند نیده من هم جز مدعوخانوا. دعوت شده بودند یهمانیبه م کشیاقوام نزد یبه مناسبت ورود عل میدیمنزل رس به

 یکم دنشیبا د. وارد شد یکه در باز شد و عل میشام بود لیدر آشپزخانه مشغول آماده کردن وسا ترایم یمن به همراه

«د؟یخواه یکمک نم«: با لبخند گفت. هول شدم

 دیکمک کن انیا باشد شما آقااگر بن اًیثان. يسفر يو خسته  يتو چرا؟ اوالً تازه از راه آمد. جان ینه عل«: گفت  ترایم

 یعل» .آمدند نجایتو به ا دنید يبرا لیهمه آشنا و فام نیا. یبمان هیتو بهتر است کنار بق.مهران از همه شما واردتر است

«د؟یهست یرضا راض از«: بر لب کنارم آمد و گفت يبا لبخند

«.رضا فوق العاده است. بتهال«: مرتعش گفتم ییبا صدا. صورتم گر گرفته بود. زد یبه شدت م قلبم
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- «.دیشما هم فوق العاده ا»

«؟یراستش را بگو زن که نگرفت یعل«: گفت ترایم. تشکر کردم فشیتعر از

«.جواب رد دادند میو به خواستگار دندیمن را نپسند یفرنگ يمتاسفانه خانم ها«: خنده گفت با

«.آورند یم ریکجا گ ییبایز نیا جوان به. هم دلشان بخواهد یلیخ. غلط کردند«: گفت ترایم

«.رفتندیخوب باز هم نپذ یرا به آنها گفتم ول نیاتفاقاً من هم ا«: گفت یعل

 تیجان خودم برا یغصه نخور عل. نداشتند اقتیل«: گفت ینشده بود با ناراحت یکه متوجه لحن شوخ و طنزآلود عل ترایم

«...ها یفرنگ نیرود آن وقت ا یهوش از سرش م ندیب یمتو را  یمشک يچشم و ابرو یهر ک. زنم یباال م نیآست

آنها گفتند چون چشم . جاست نیمشکل هم«: من برداشت، به دهان گذاشت و گفت ياز ظرف جلو اریخ يتکه ا یعل

«.میشو یزنت نم ستندین یآب تیها

«.شدند یها نم یچشم آب نیکشد وگرنه عاشق ا یعقلشون نم! وا، چه حرف ها«: گفت هیبا گال ترایم

- «د؟یچرا بچه دار نشد نمیبگو بب. نکن فیجان خون خودت را کث ترایولش کن م»

«.هنوز زوده داداش«: را برگرداند و گفت شیرو دیخجالت کش دیسوال را پرس نیا یکه عل نیاز ا ترایم

- «.االن وقتشه ستیهم زود ن نینه همچ»

جدا «: دهانش باز ماند زمزمه کرد. دیپر یرنگ عل» .جدا شدهاز شوهرش  میشم يخبر دار ،یعل یراست«: گفت ترایم

«شدند؟

- دادگاه رفتند تا توانستند . طرف و آن طرف رفتند نیا یکل. کند یم یاالن هم با بچه اش خانه عمو زندگ...آره»

 فیح ،یعل میخودمان. دخترش طالق گرفت رفت و آمدش را با پدر قطع کرد یعمو هم وقت. رندیبچه اش را بگ یسپرست

«.هم دوستت داشت یلیبود خ یدختر خوب میشم ،يکرد

.حرف ما را ترك کرد و رفت نیوبا گفتن ا» .قسمت من نبود«: برداشت و گفت اریخ يدوباره تکه ا یعل
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«؟يدیرا د میتو دختر عمو«: گفت ترایرفتن او م با

«نه«: گفتم

یهم با هم نامزد بودند ول یو او مدت یدوست داشت عل را یهم عل یلیخ. بود یخوب یلیدختر خ«: و گفت دیکش یآه

. کار را بفهمند نتوانستند نیکردند علت ا یهر چه پدر و مادر سع. صرف نظر کرده میگفت از ازدواج با شم یعل کبارهی

 از کارمندان یکیهم با  میشم. عزم رفتن به خارج کرد یلخالصه ع. لبش گذاشته بود يمهر سکوت را رو یعل یعنی

«.را مقصر دانست یازدواجش شکست خورد عمو ، عل يچون تو یپدرش ازدواج کرد ول

:گوجه را هم حلقه کرد و گفت نیآخر ترایم »دند؟یآقا عقب کش یچرا عل«: فکر کردم و گفتم یکم

- همراه  یانهمیم انیبعد از پا» .جواب مانده یهمه مان ب ياست که هنوز هم بعد از سال ها برا یسوال نیدانم ا ینم»

«.است دهیفهم یلیبرادر شوهرت خ دایش«: راه شهروز گفت نیبه منزل برگشتم ب هیپدر و مادر و بق

«.هستند درست مثل پدرشان یو کامل دهیفهم يانسانها یخانوادگ نهایاصالً ا«: حرف شهروز گفت دییهم در تا پدر

«.دیآ یرور به نظر مساکت و مغ یکم یعل. رضا از او خون گرمتر است یول«: گفت مادر

جا عادت کند من  نیاو تازه از خارج برگشته خوب زمان الزم است تا دوباره به ا. ستیطور ن نینه مادر ا« :گفت شهروز

«.خوشم آمد یلیکه از او خ

ه تا من ک» .مخصوصاً قد و قامتشان هر دو مثل هم هستند. بودم دهیدو برادر ند نیهمه شباهت ب نیتا حاال ا« :گفت وایش

«همه امکانات چرا تا حاال مجرد مانده؟ نیبا ا یمثل عل یکنم آدم یتعجب م«: به حال ساکت بودم گفتم

 نیحاال به ا: شهروز با خنده گفت. دانم ینم: متفکر گفتم يا افهیبا ق. خانواده ندارد لیبه تشک یلیتما دیشا«: گفت شهروز

که دوست دارند زن  دیباش یشما به فکر کسان. است يزور مگر. ردیدوست ندارد زن بگ د؟یبنده خدا چکار دار

«.رندیبگ

«.ندارد ریو تفس حیهمه توض نیکه ا نیا دیریمن زن بگ يبرا یگفت یکالم م کی« :رك و پوست کنده گفت وایش
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با  وایش» .دیاز دهان بچه شن دیها که حرف راست را با یمیقد نیراست گفتند ا. وایش نیآفر«: با خنده گفت شهروز

:مادر با خنده گفت» .رسم یخانه حسابت را م میبگذار برو! بچه ییگو یبه من م« :اعتراض گفت

- «.شما هنوز زود است يخدمت شما عرض کنم ازدواج برا دیآقا شهروز با.دیگو یچه م نمیبب وایساکت باش ش»

 یشهروز با خوشحال» .رسد یهم م بعد نوبت تو شیمعلوم بشود برود سر خانه و زندگ دایش فیبگذار تکل«:گفت پدر

«.و به خانه اش ببرد ردیبا رضا صحبت کنم زودتر دست زنش را بگ دیبا«: گفت 

«.شما بروم شیمن زودتر از پ یلیحد ما نیدانستم تا ا ینم«: با خنده گفتم من

«يما برو شیبشود تو از پ یک«: گفت وایش

«اسودیها حسود هرگز ن یمیبه قول قد. تنگ کردم تو را يجا! هیچ«: به سمت ما برگشت و گفت  شهروز

آن قدر خسته . میبه منزل خودمان برگشت» .سرم درد آمد دیبچه ها تمامش کن«: درصدد پاسخ برآمد مادر گفت وایش تا

.دمیبه اتاقم رفتم و خواب عیبودم که سر

 شهیمثل هم.هار به منزل آنها رفته بودم نا يجمعه برا. گذاشت یفکرش راحتم نم یول. دمیرا ند یعل گریآخر هفته د تا

را دوست  یزوج فرهنگ نیبود و من معاشرت با ا يکرده ا لیمهران جوان مودب و تحص. هم با ما بودند ترایمهران و م

.زدمیحرف م ترایمن هم با م. مردها همه گرم صحبت بودند. داشتم

متوجه رضا شدم که دلخور . قرار گرفت میروبرو یعلاز شانس بدم .میکه سفره انداخته شد همه دور آن نشست یموقع

مادر، چقدر  یدان ینم«: و در همان حال گفت دیخودش غذا کش يراحت برا یلیخ انشیتوجه به اطراف یب یاست اما عل

«.دستخپتت دلم تنگ شده بود يبرا

 شتریهنوز چند قاشق بیعل.دیمن و خودش غذا کش يرضابرا» دلم زینوش جانت عز«: مهربان گفت یبا نگاه مادر

«يازدواج عجله کرد يبرا یکن یرضا فکر نم«: نخورده بود که رو به رضا گفت

 دید یم يرادیمگر در من چه ا. و اشاره به او نگاه کردند از حرفش ناراحت شدم مایو ا یناراحت یحرف او همه با نوع با
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 یشد، در ثان یم ریمن کم کم داشت د يه ازدواج برااوالً ک«: من شد گفت یرضا که متوجه ناراحت. حرف را زد نیکه ا

 یکن یجان فکر نم یعل«: را متوجه حرف نامربوطش بکند گفت ین که علیا يبرا ترایم» .را از دست بدهم دایش دمیترس

«جان را ناراحت کرده باشد؟ دایحرفت ش نیا

متاسف شد و .نگفتم يزیانداختم و چ ریه زسر ب» !زدم؟ يمن حرف بد«: متعجب به من نگاه کرد و گفت یبا چشمان یعل

ازدواج رضا با شما را به حساب شانس او . و جسارت به شما را نداشتم نیخواهم من قصد تو ه یجداً معذرت م«: گفت

«؟يخورد یهم م یرانیا يغذا یعل یراست«: گفت وکرد  يتک سرفه ا ترایم» .ستیمهم ن«: گفتم» .گذارم یم

- «.خودم يدر منزل خودم و با آشپز یولخوردم  یالبته که م»

من  یعنی«: زد و گفت يتفاوت پوزخند یب یعل» .ایسون ایو  ایخانم جول يکلک نکند با آشپز يا«: گفت طنتیبا ش مهران

مطالب به من  نیگفتن ا نیدر ح» .ازدواج کنم یخارج کیرا بگذارم و با  رانیخوب ا يام که دخترها قهیبد سل نقدریا

.حرف جبران حرف نادرستش را بکند نیخواست با ا یم ایشمرد  یبرم یرانیا يمن را داوطلب دخترها ای. نگاه کرد

سوال . گرم کرده بودم میرضا برخالف آنها ساکت بود، من هم ساکت سرم را به غذا. کرد یسوال م یمرتباً از عل ترایم

و اشاره او را متوجه  مایداشت با ا یشده بود و سع ترایم یمهران هم متوجه پرحرف. همه را خسته کرده بود ترایم يها

:خونسرد گفت یلینشده بود، خ شیها اشارهکه متوجه مهران و  یعل. شد یموفق نم یسازد ول

- «.خورم یبفهمم چه م يسوال کردنت اجازه نداد نیبعد از نهار، تو با ا يسواالتت بماند برا هیبق»

 یکه پخته بود تشکر م ییغذا يکه از مادر برا یبلند شدم و در حال. نزد یفحر گریکرد و د یعذرخواه نیشرمگ ترایم

را در چهره اش خواندم  تیعصبان. خواستم برگردم که رضا آمد یم. را برداشتم و به آشپزخانه بردم میکردم ظرف غذا

«شده؟ یچ گرید! یرضا باز که ناراحت«: دمیپرس

گذاشتم  شیجلو ختمیر يچا شیبرا» .زیفنجان بر کیمیست لطفاً براآماده ا ییاگر چا«: نشست و گفت  یصندل يرو

:نشستم و گفتم شیخودم هم روبرو
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- «نه؟ ،يناراحت شد یاز حرف عل«: نگاهم کرد و گفت  »؟یهست یعصبان يزیاز چه چ ییبگو یخواه ینم»

- «.نزد فقط نظرش را گفت ينه او که حرف بد»

- «.يریبه دل بگدیتو نبا یزد ول يچرا، حرف بد»

- نداشته فراموش کردم تو  يداد که منظور بد حیتوض یوقت یدلخور شدم ول یالبته اولش کم. باور کن ناراحت نشدم»

«.باشد. هم فراموش کن 

» .زن داداش يریگیم لیرضا را تحو یلیخ«: با خنده گفت ترایم. نهار به آشپزخانه آمدند يو مادرش با ظرف ها ترایم

کمک بلند شدم که رضا  يدوباره به سالن برگشت من برا» .نه ممنونم« با گفتن » .زمیبر دیدار لیما هم ماگر ش«: گفتم

«.نیبنش جانیهم یخواهد کمک کن ینم«: دستم را گرفت و گفت

- «....ستیرضا درست ن یول»

- : ا ترك نکرده بود گفتمادرش که هنوز ما ر» .با من بحث نکن دا،یکنم ش یخواهش م. يخواهد برو یگفتم که نم»

.حرف ما را ترك کرد نیو او هم با گفتن ا» .آورد ترایچند تا ظرف بود که م. میندار يجان کار دایش نیبنش«

. مینشست وهیو م يو همه دو رهم به خوردن چا میپهن کرد یدرختان فرش ریز. میرفت اطیبا خنک تر شدن هوا به ح عصر

.از اتاق را کرده بود رونیب يفصل هوس چا نیابود که در  یعل يهم از هوس ها نیا

«.بشود داریب میتا پا دیصبر کن دیشرمنده ام با«: اشاره کرد و گفت  شیبه پا ترایم. داد ییسفارش چا پدر

«.؟جالبهیتو هنوز همان طور هست«: گفت یعل

- «.رود یزود خواب م میپا ستیچکار کنم داداش دست خودم ن»

خانه  میآ یجان، هر وقت م یباور کن عل. رود یمثل خودت زود خواب م ییالبته بهتر است بگو«: با خنده گفت مهران

 یکه به داداشم م ستیحرف ها چ نیمهران ا«: با اعتراض گفت ترایم» .خسته شدم ش،یپا ایدهیخودش خواب اینمیب یم

«.یزن
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:گفت مهران

- «.ستین بهیکه غر یجان عل ترایم»

مادر اصرار داشت من را وادار به نشستن » .کنم یکار را م نیبشود من ا داریجان ب ترایم يتا پا«:بلند شدم و گفتم من

شدم  يچا ختنیراحت مشغول ر الیبه آشپزخانه رفتم و با خ. من قبول نکردم یبرود ول يچا ختنیر يکند و خودش برا

دستش را به در گذاشته و نگاهم  کیکه  مدیدر چهارچوب در د ار یبه پشت سرم نگاه کردم و عل دمیپا شن يکه صدا

:دمیپرس. خواست یچه م نجایماتم برد او ا. کند یم

- «؟يالزم دار يزیچ»

- «نه اصالً»

خواست  یم دیدانم شا ینم. بود، نگاه عاشقانه نبود، نگاه پرسشگر بود بینگاهش عج.دمیترس یدانم چرا از او م ینم

و من از تمام  دیجوش ینم ادیمغرور بود، کم حرف بود، ز یگفت، عل یت ممادر راس. توانست ینم یبپرسد ول يزیچ

که  يعجله ا لیبه دل. کردم یرا پر م يچا يفنجان ها عجلهگرم کردم با  يچا ختنیسرم را به ر. دمیترس یحاالت او م

سد راهم شده  یعلیبه دست قصد خروج داشتم ول ینیمهم نبود س میبرا یول. ختیر یم یدر نعلبک يچا شتریداشتم ب

:گفتم یبود به سخت

- «کنار دیبرو دیشو یم»

 ینیبه س ینگاه» .ستیدو تا از فنجان ها خال«: کنار نرفت و گفت یبه من دوخت ول نیام شد نگاهش را از زم متوجه

ر کردم به را هم پ یبه سمت سماور برگشتم و دو فنجان خال عیبود ، سر یدو تا از فنجان ها خال. کردم حق با او بود

:کنارم آمد و گفت

- «د؟یترس یچرا از من م»

- «.ترسم ینم»
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- «.دیدهد از من وحشت دار یرفتارتان نشان م یول»

- «.ستین نطوریاصالً ا»

- «گفته؟ یرضا از من به شما چ»

- «دیزن یحرف م یدانم راجع به چ ینم»

- «!ه؟نزد یرضا در مورد من به شما حرف دییبگو دیخواه یم یعنی»

به سمت درب  ینیبا س» .دیزن یحرف م یفهمم از چ یمتاسفم، من نم«: را برداشتم و گفتم ینیتمام شده بود س کارم

رضا  يکردم صدا یآنجا را ترك م یوقت.به من اشاره کرد بروم. در هم بود شیاخمها دمیآشپزخانه رفتم که رضا را د

:که گفت دمیراشن

- «گفتم که نگفتم؟ یمدایبه ش دیرا با يزیمن چه چ»

- «؟یکه نگفت یگفت یم دیخودت بگو چرا با»

- قدر  نیگفتن نداشتم چرا ا يبرا يزیچون چ. نگفتم يزیچ دایمن به ش. یکن یبه خدا اشتباه م یعل یکن یاشتباه م»

«؟يرا از زبان من بشنو قتیحق یخواه ینم ؟چراینیبدب

- «قت؟یکدام حق ت؟یکدام واقع»

- «.میرا بگو قتیخورم من حق یقسم م میرا بگو زیهمه چ تیبگذار برا. باور کن. گناهمیب من. یعل نیبب»

- چرا از . تو دعوت نشوم یعروس يکه باعث شد برا یتیهمان واقع. يکه تو مسببش بود یتیهمان واقع ت؟یکدام واقع»

. سپردم یچه بد به فراموشبرگشتم چون گذشته را چه خوب  رانیبه ا ؟منیبه همسرت چه گفت. یساخت وید کیمن 

اما تو با ! ؟یفهم یاز نو شروع کنم، م نجایکه ا دیامنیکردم به ا يرا سپر يادیسپردن آن زمان ز یبه فراموش يبرا

«!؟یگناهیخودت بگو تو ب ،يکرده ا نیاو را نسبت به من بدب یکه از من به همسرت گفت ییدروغ ها

-  انتیکن به اطراف یسع. کن رونیفکر را از سرت ب نیا. نداشتم يریتقص چیمن در آن ماجرا ه ،یباور کن عل»
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 میمن در به هم خوردن ازدواجت با شم میگو یبارها گفته ام، بازهم م. که دوستت دارند یبه همه کسان ،یباش نیخوشب

که او به  نیا يابودم بر يا لهیمن وس. کرد چهیداد من را هم باز يهمان گونه که تو را باز مینداشتم شم یدخالت چیه

را از چشمانت  ینیبدب نکیع نیبه خاطر خدا ا ییایتا تو هم ب میرا عمداً برگزار نکرد یدر ضمن عروس. هدفش برسد

«.بردار

:گفت دیبه دست د ینیمن را س یحرف آشپزخانه را ترك کرد وقت نیگفتن ا با

- «.میبرو»

پدر گذاشتم و کنار  يجلو نیزم يرا رو ینیبه هم کردند س يردا یو مهران نگاه معن ترایم. میبرگشت اطیرضا به ح با

 دهیمن ناخواسته به بحث دو برادر کش.هم در هم بود یعل. به او کرد یهم به جمع برگشت رضا نگاه ینشستم عل ترایم

آنها  نیحدس زدم ب. ناراحت کننده بر جمع حاکم شده بود یسکوت. یدانست و عل یفقط رضا م ایکه گو یبحث. شده بودم

 دایش«: که رضا رو به من گفت مینخورده بود يهنوز چا. تفاوت هستند یبا هم سرد و ب نطوریها ا نیبوده که ا یمشکالت

«.هنوز که سرشب است. مادر يکجا رضا جان؟ چرا عجله دار«: مادرش گفت» .میحاضر شو برو

- به داخل برگشتم  یاعتراض چیبدون ه» .برسم میارهارا بگذارم خانه شان و بروم به ک دایش دیبا. کار دارم ییچند جا»

: حوصله گفت یب »ست؟یچ میموضوع شم«: شدم گفتم  نشیسوار ماش یوقت. کردم یرا برداشتم واز همه خداحافظ فمیک

«.اصالً حوصله ندارم. دایولم کن ش«

- «ست؟یوسط چ نینقش تو ا. میشم تان،یآن هم به خاطر دخترعمو دیشما دوتا با هم اختالف دار. بفهمم دیمن با یول»

- «است؟ میگفته مشکل ما شم یدر ضمن ک. ینکن لهیموضوع پ نیقدر به ا نیشود ا یم»

- ؟يفراموش کرد. یگفت یخودت به عل»

- .يندارد آگاه شو یتو لزوم یشود ول یگفتم چون به من و او مربوط م یبه عل»

- «...اما»
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- «.دایتمامش کن ش»

روز جمعه بود . کرد یم یرانندگ تیرضا با عصبان.نزدم تمام راه در سکوت گذشت یحرف گریدم و دحرفش دلخور ش از

دوچرخه و زن و مرد  یحت ایشد و  یکه مانع راهش م ینیرضا به هر ماش. بود گرید يها هم شلوغتر از روزها ابانیو خ

 یلحظات. میبرخورد ینیسنگ کیبه تراف. کردم یه مها را نگا ابانیکنارم خ شهیاز ش. کرد یگفت و غرولند م یم راهیبد و ب

و  رمیخواست دستش را بگ یفرمان گذاشت نگاهش کردم دلم م يسرش را رو. بود و کالفه یرضا عصب میمنتظر شد

یبود و من م یعصب یلیاو خ دمیترس ینکن ول تیقدر خودت را اذ نیا. رونیب زیدر دلت هست بر یرضا هر چ میبگو

«.حرکت کن«: کرده گفتم شیرضا متوجه نشد، آهسته صدا یکنم چراغ سبز شد ول یرا عصبانبدتر او  دمیترس

بدون  میحالت نداشتم به منزل رسد نیاو را در ا دنیطاقت د. به حرکتش ادامه داد یرا برداشت و با خستگ سرش

که علتش را  نیبدون ا.رضا بودمشاجره من و  نیاول نیا. کرد یام نم ياریمیشدم پاها ادهیدر را باز کردم و پ یحرف

شدم و در را بستم منتظر بودم تا رضا  اطیوارد ح. هم نکرد ینگاه میبه من ن یبود که حت یبدانم و رضا آن قدر عصبان

که  دمیباز او را د مهیدر ن نیآهسته در را باز کردم و از ب. به گوشم نخورد ییصدا چیاما ه. را روشن کند و برود نیماش

رمق و  یبستم و ب رادر . رنجاند یحد م نیبود که او را تا ا یچه مشکل نیا. ختیفرمان گذاشته، دلم فرو ر يسرش را رو

 یرا که به سخت ینیبود بغض سنگ ختهیسرم به در آمده بود، اعصابم به هم ر. دمیرا ند یکس. به اتاقم رفتم نیغمگ

...و او مینکند شم. شده بودم نینسبت به رضا بدب.مهارش کرده بودم فرو نشاندم

«؟يآمد یک! یتوئ دا،یش«: با تعجب گفت دیمن را د یمادر وقت. گذشت و پدر و مادر و بچه ها هم برگشتند یساعت

- «.شود یم یقیدقا»

«پس رضا کو؟«: دیپرس پدر

- «.کار داشت من را گذاشت و رفت»

«!کنم هینه، چرا گر«: با لبخند گفتم »؟يکرد هیگر«: قانع نشد جلوتر آمد و گفت مادر
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- «پس چرا چشمانت قرمز است؟»

- «.کند یدرد م یسرم هم کم.سرما خوده باشم دیدانم شا ینم»

«؟يقرص خورد«: نشده بود گفت یکه راض مادر

 یتا ساعت یکردم بخوابم ول یمادر به اتاقم برگشتم و سع يو خسته از سواالت و کنجکاو» .بله خوردم«: حوصله گفتم یب

 يفرار از سواالت و کنجکاو يبرا یبه خوردن نداشتم ول ییکردند اشتها میشام صدا يگذاشت برا یا راحتم نمفکر رض

. سالم کردم. هنوز در تکاپو بودند وایبودند و مادر و ش نشستهپدر و شهروز . حاضر شدم زیسر م یلیم یبا ب شتریب

«آمده؟ شیپ ینکند مشکل امدیشام هم ن يا برارض«: که نشستم پدر گفت نیهم. شهروز با لبخند جوابم را داد

پدر و شهروز باور نکردند » .دیایتواند ب یکنم که نم ینگفت کجا فقط گفت عذرخواه. ییقرار بود بروند جا یبا عل«: گفتم

کنار » .نه ایرفته  نمیروم به او تلفن کنم بب یم«: خواندم به ناچار بلند شدم و گفتم یرا از نگاهشان م نیطور مادر ا نیهم

 ینبود ول میآن طرف س یبعد هم شروع به صحبت کردم البته کس رمیگ یتلفن رفتم و وانمود کردم که دارم شماره م

برگشتم همه به ظاهر قانع  زیحرف زدم و دوباره سر م یالیخ يبا رضا یپدر و مادر به ظاهر لحظات يرفع کنجکاو يبرا

هوا . بعد از صرف شام به اتاقم برگشتم. شده باشم یخوب يدروغگو نیچنکردند من  یفکرش را هم نم یآنها حت. شدند

روح و روان  يزییخنک پا يپنجره را باز کردم تا هوا. کرد یم دادیمهرماه بود و باد سردش ب ينسبتاً خنک بود هوا

م خواب به هوا نشدم کم ک يگذشت آن قدر در خودم غرق بودم که متوجه سرد یساعت مین. آشفته ام را آرام کند

 یچشمانم م. کرد یسرم هم به شدت درد م. شده بود نیبدنم سنگ. شدم داریب وابمادر از خ يصبح با صدا. سراغم آمد

«!چشمانت که هنوز قرمز است دایش«: کرد و گفت یسوخت مادر به چشمانم نگاه

 ستیپنجره را ببندم مهم ن فراموش کردم شبیسرما خوردم د«: سوخت گفتم یگذاشتم به شدت م میگلو يرا رو دستم

» .نمیبخور بب«: گرم و قرص برگشت و گفت ریش وانیل کیبا  یقیرفت بعد از دقا رونیب یمادر بدون حرف» .دینگران نشو

چرا !آخر دختر حواست کجاست«: نگران گفت یبا نگاه» .نگران نشو. مادر ستین میطور«: قرص را گرفتم و گفتم 
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مادر دستش را به . دمیتخت دراز کش يخوردم و دوباره به رو ریش وانیقرص را با ل یحرفبدون » !؟یپنجره را با گذاشت

از شدت . نداشت دهیچشمانم را بستم تا از سوزشش کم شود اما فا» .يتب هم که دار«: ام گذاشت و گفت یشانیپ يرو

 يغذا کیتیاب تا من بروم برابخو«: و گفت دیکش میمادر پتو را به رو. شده بود يسوخت و اشکم جار یچشمانم م بت

که با  دمیام حس کردم، چشم گشودم و پدر را د یشانیپ يرا به رو یدست يزود بخواب رفتم گرما یلیخ» .ساده بگذارم

: که آهسته گفت دمیپدر را شن يچشمانم را بستم صدا یحال یدوباره با ب. کند یو نگاهم م ستادهیسرم ا يباال ینگران

«.را روشن کنم نیروم ماش یحاضرش کن من هم م. میدکتر ببر بهتر است او را به«

با » .توانم یبله م«: بلند شدم و گفتم یبه سخت» .يبلند شو یتوان یجان دخترم،م دایش«: کرد و گفت میصدا یبه آرام مادر

. میمنزل رفت کیدصبح شنبه بود به درمانگاه نز. و شال گردنم را به دور گردنم انداختم دمیپوش یکمک مادر لباس گرم

بعد از . ردیرا بگ میپدر ما را رساند و رفت تا داروها. آمپول هم نوش جان کردم و برگشتم کیدکتر،  نهیبعد از معا

قبول  یمادر اصرار کرد که استراحت کنم ول. بهتر شده بودم یاگرچه هنوز تب داشتم ول. آمپول حالم بهتر شد قیتزر

پدر . و پدر نبودند وایشنشستم شهروز و  ونیزیتلو يبه تماشا. کرد یتمام بدنم درد مبودم که  دهیآن قدر خواب. نکردم

«دخترم؟ يبهتر«: من را آورد و گفت يداروها

- «.بله پدر خوبم»

از نظر  یتب نداشتم ول گریتا ظهر اگر چه حالم خوب بود و د.میمطمئن شدم خوبم رفت و من و مادر تنها شد یوقت

:و گفت دیعصر شهروز به اتاقم آمد احوالم را پرس.حوصله بودم یودم، بب ختهیبه هم ر یروح

- «.رونیب میبا هم برو ایب ياگر دوست دار»

 »؟يکجا، با رضا قرار دار«: از اتاق خارج شدم مادر با تعجب گفت یخودم را خوب پوشاندم وقت رفتمیپذ یخوشحال با

«مراقبش باش او هنوز کامالً خوب نشده«: به شهروز گفترو » .رونیروم ب ینه با شهروز م«: و گفتم دمیخند

-  يبا افسوس سر دیخند یکه هنوز م یو در حال» .من مراقبش باشم ستیکه بچه ن دایش. قدر نگران نباش مادر نیا»
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.وستمیکردم و به او پ یرفت من هم خداحافظ اطیتکان داد و به ح

 یروشن و کم یهوا کم. غروب بود کینزد. روشن کرد و راه افتاد را نیماش »يامان از دست محبت مادر«با گفتن  او

 ییبایرنگارنگ روشن شده بودند و ز يسر در مغازه ها با نورافکن ها. روشن شده بودند شیپ یچراغ ها کم. بود کیتار

«؟یهست یاز رضا راض«: شهروز گفت. کردند یها را دوچندان م ابانیخ

«.بله البته«: و گفتم دمیکش یآه

- با هم تفاهم  نمیب یحاال خوشحالم م یبا رضا مشکل داشته باش دمیترس یم. نگرانت بودم یلیخدا را شکر، من خ»

«.دیدار

- «.يشو یم ریپ يکم دار ؟کمیازدواج کن یخواه یشهروز تو نم»

-  یخواهم ول یدا ممن که از خ اًیشده، ثان ریکن که پ حتیبرو برادر شوهرت را نص یکن حتینص یخواه یاوالً اگر م»

و هشت  ستیهنوز ب یعل. و رضا فقط دو سال با هم اختالف سن دارند یاوالً عل«: با خنده گفتم» .ستندیپدر و مادر موافق ن

«.مادر است با من واگر مشکل موافقت پدر  اًیسال هم ندارد ثان

- به  يفکر کیبعد هم از ما گفتن  دیآ یخوشم نم يطور نیا. خودت بعد یسر خانه و زندگ ينه بگذار اول تو برو»

«.ردیحال برادر شوهرت بکن تا سر و سامان بگ

- «.بکنم يشما فکر يهر دو يبرا دیبا»

«داده؟ ینوار را ک نیا یاگر گفت«: قرار داد و گفت نیرا در ضبط ماش ينوار

- «.دختر خانم با ذوق و احساس کیحتماً »

- «.میشانس ها ندار نینه بابا ما از ا»

- «.دیآ یکلک خودت هم بدت نم يا»

-  یتا به محض رفتن تو به خانه رضا من هم عروس یکن یم دایپ میدختر خوب برا کییباش یتو اگر خواهر خوب»
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«.کنم

- «.باشد دیآن دختر چه با طیشرا ییشود بگو یم یول. باشد قبول»

مادر را خوردم  يتکرار يباشد راستش آن قدر غذاها بلد يحتماً آشپز دیخواهم با یرا که من م يدختر«: گفت اقیاشت با

«.که خسته شدم

- «.بفهمم يکنم اصالً چطور دایرا پ یعروس نیشکمو حاال من از کجا چن يا»

- «.تخصص شما خانم هاست گرید نیا»

- «؟یچ يبعد يپس شرط ها»

- «.ستیاش مهم ن هیبودبق نیشرطم هم نیمهمتر»

«.نیباشد هم یختر خانم عالد يآشپز یعنی: خنده گفتم با

- «.زند یحرف اول را م يآشپز. صددرصد»

.سپردم یرا به فراموش روزشیرضا و رفتار د یساعت يکه برا يبه طور. شهروز فکرم را مشغول کرد ازدواج

«.داشتم اجیاحت يهواخور نیواقعاً به ا يآورد يهواخور نیممنونم که من را به ا«: به شهروز گفتم رو

- از  شتریدانم که تو ب یرا م نیاما ا. امدیشام ن يبرا شبیافتاده که رضا د یشده، چه اتفاق یدانم چ ینم دایتش شراس»

 ازیهر وقت هم به کمک من ن یکه من را دوست خودت بدان میخواهم بگو یم. یتا از نظر جسم يمشکل دار ینظر روح

«.ییبگو یداشت

- «.مثل تو دارم يخوشحالم که برادر»

- «.داشتم ازین يهواخور نیمن هم خودم به ا.میخوب از تعارف بگذر»

دنبال کار  یهر کس گرید يفردا صبح مثل روزها.را گرفت یحال یکسالت و ب يدوباره شور و نشاط جا میمنزل برگشت به

و با هم حاضر ش«: حالم بهتر شده گفت دیمادر که د. به کالس پدر هم سرکار و شهروز به دانشگاه وایش.خودش رفت
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«.تایخانه ب میبرو

» .یهر طور راحت«مادر با گفتن » .خواهم استراحت کنم یم دینه، اگر اجازه بده« :حوصله بودم رو به مادر گفتم یب هنوز

آقفتاب به . نشستم واریکنار د. رفتم اطیکار بودم به ح یب» .مراقب غذا باش تا نسوزد«: خودش را آماده کرد و گفت

در افکارم غرق .کردم دایپ یمطبوع آن حس خوب ينور آفتاب و گرما ریو ز يزییخنک پا يمن در هوا افتاد بود و اطیح

 نیدر ا دنشیاز د. دمیرضا را د يآن را گشودم در کمال ناباور یبه سمت در رفتم وقت. زنگ در بلند شد يبودم که صدا

 ياز جلو. »سالم«: به خودم آمدم و گفتم» .سالم«: گفت دینگاه متعجب را د یبود تعجب کردم وقت يموقع که ساعت ادار

«یخوب«: نجواگونه گفت یو با لحن ستادیدر کنار رفتم وارد شد و همان جا پشت در ا

- «.بله خوبم»

- «تو میایب یکن یتعارفم نم»

- «.دییچرا بفرما»

«کجا هستند؟ هیبق«: دیبه راه افتادم او هم کنار آمد و پرس آرام

- «؟یتو چرا اداره نرفت تایفقط مادر خانه است که او هم رفته منزل ب موقع روز نیا»

- «گرفتم یمرخص»

- «؟یچ يبرا»

-  یجوابش را نم »؟ياز من دلخور دایش«: دستم را گرفت و گفت» .نمتیتنگ شده بود آمدم تا بب تیدلم برا. دانم ینم»

.دانستم هم بودم و هم نبودم یدانستم به واقع نم

- «؟یکن یم نمچرا نگاه»

- «.ستمیدلخور ن»

- «.خواستم ناراحتت کنم ینم.دایمن را ببخش ش»
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- «.فراموش کن دایکنم ش یخواهش م.یکن ینگاهم نم یکه حت يا دهیچرا هست تو ان قدر از من رنج»

- من  چا از. محرم تو. که من همسر تو هستم نیرا فراموش نکن و آن ا يزیچ کیتو  یکنم ول یفراموش م. باشد»

«.کنارت باشم يمن دوست دارم در غم و شد ؟یکن یم یمخف

به  ستیچ یموضوع اختالف من و عل میگو یاگر به تو نم یول یحق با توست تو همسر و همراز من«: و گفت  دیکش یآه

«.باور کن یمن را مقصر بدان یخواهم تو هم مثل عل یفقط نم ستیخاطر مهم بودنش ن

- «؟ییبگو یخواه یکنم حاال نم یباور مییمن هر چه که تو بگو»

. کردم یمحبت یب نمیزتریچطور به عز. گفتم یبه خودم ناسزا م دمیزجر کش یلیدو روز خ نیا«: زد و گفت يلبخند

» .دهد یقهر کرده تلفن را هم جواب نم دایرا برنداشت با خودم گفتم، ش یگوش یکس یبار هم تماس گرفتم ول دنیچند

ما  یکه بودند ول هیداشتم بق یرا برنم یالً که من قهر نکرده بودم، در ضمن بر فرض هم که من گوشاو«: و گفتم دمیخند

«.میاصالً خانه نبود

- «د؟یکجا بود»

- «.درمانگاه»

«بود؟ ماریب یکس«: نگاهم کرد و گفت دیشک و ترد با

- «.بودم ماریبله من ب»

«بودم؟ تیارمیچرا؟ من باعث ب«: از تعجب گرد شد و گفت چشمانش

- «.حاال کامالً خوبم یهوا هم سرد بود و من سرما خوردم ول. فراموش کرده بودم پنجره را ببندم. نه ناراحت نشو»

- «دکتر میبرو ياگر هنوز کسالت دار یکه خوب یمطمئن»

- «.ندارم یناراحت چیه گرید دمیتو را هم که د. نه، باور کن خوبم»

- «؟يندار يبروم کار دیبا گریخوشحالم، خوب من د»
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- «.زمیبر يچا تیتو برا میبرو ایب يآمد نجایتا ا»

- «.نتوانم برگردم اداره گریبشوم و د رتیترسم دامنگ یم»

- «.کنم یم رونتیخودم ب ينترس اگر هم جا خوش کرد»

همراه هم به » .میآ یم مبا تو تنها باش یقیدقا يخواهد برا یو دلم م ییچون تنها«: را به چشمانم دوخت و گفت چشمانش

 دایش«: زد و گفت میبه آشپزخانه رفتم که صدا يدرست کردن چا ينشست و من هم برا یصندل ياو به رو میاتاق رفت

او  شیآماده کردم و پ شیرا برا یشربت خنک» .دهم یم حیترج يمن شربت را به چا یاگرچه هوا خنک است ول

:برگشتم کنارش نشستم و گفتم

- «شده بخورتا گرم ن»

- «خودت کو؟ يپس برا»

- «چه خبر؟ گریخوب د«: و گفت دیاز شربت نوش یکم» .کند یهنوز درد م میگلو. نه ممنونم»

- «مادر و پدر چطورند؟ ستین يریخ»

-  یمشاجره داشتم آن قدر که آرزو م شانیبا هردو یبه منزل برگشتم کل یخوش به حالت، آن شب وقت دایش. خوبند»

 تیحسود«: گفتم طنتیبا ش» .یآن طور رفتار کن دایبا ش یگفت حق نداشت یمادر م. گشتم یاش به خانه برنمک يکردم ا

«را دارد؟ میشود مادر هوا یم

- «.را ندارند تیهوا هیکه بق نینه ا»

گذاشت با  زیم يورا ر وانیل. دیشربتش را تا انتها نوش »؟يرا دار میرضا، تو چقدر هوا«: شاد و التماس گونه گفتم یلحن با

آن قدر که «: نگاه در نگاهم دوخت و گفت دیبعد به سمتم چرخ. گذاشت ینیکرد و آن را کنار س زیدستمال لبش را تم

«.از آن حرف هاست گرید نیا«: تعجب گفتم وبا خنده » .کنم یبه خودم حسادت م یگاه یحت

- «؟يتو چقدر دوستم دار»
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- «.خواهم یاز خودم م شتریثابت کنم تو را ب وقت نتوانم چیه دیشا. ادیز یلیخ»

«.کنم یحسادت م یو من به هر که تو دوست داشته باش«: خنده گفت با

- «به خودت؟ یعنی»

«به خودم یبله حت«: گفت تیجد با

- «يریعجب تفس»

 یوقت.مشو شیبود جادو کینزد.از من گرفته شد يکه قدرت هر کار يرا به چشمانم دوخت به طور شیرایگ چشمان

فقط . دمیفهم یکه داشتم آن را نم يدانستم و حاال با گلودرد یم نینگاهش فقط متعلق به من بود خودم را خوشبخت تر

که به شدت  ياصابت کند به قلبم نشانه رفته بود بطور مکه به چشمان نینگاهش بود که قبل از ا رینگاهش بود،ت يگرما

ماتش برد با تعجب . »لطفاً برو«: فشرد به خودم آمدم و گفتم یرا م دستش را حس کردم انگشتانم يگرما.دیتپ یم

«!يدفعه خواب نما شد کی«: نگاهم کرد و گفت

«.نشده فقط برو يزیچ«: شدم و گفتم  بلند

- «.کردم فیمن که فقط از تو تعر. يزدم که دلخور شد یآخر چرا؟مگر من حرف»

» .اداره يبرگرد دیبا يکه فراموش کرد نیمثل ا یول. چرا دلخور بشومزم،یعز ينه رضا«: گفتم دمیخند یکه م یحال در

باشد  ادتی«: را برداشت و گفت فشیک عیسر».کند یم رونمیب سیرئ! دایش يوا«: و گفت دیمثل برق گرفته ها از جا پر

«.یزن یکه م ستین چه حرفیخدا نکند ا«: و گفتم دمیخند» .يکرد رونمیب دایش

- رضا «: با عجله خودم را به او رساندم دستش را گرفتم و گفتم» .من رفتم خدانگهدار یجبرانش کن یتوان ینم گرینه د»

 تیبار از خطا نیا«: شد و گفت رهیبه چشمانم خ.آورد کمیسرش را نزد» .اداره يبرگرد دیبا یلوس نشو، خودت گفت

باال  یرا کم میابرو» .ستیدر کار ن يگریبار د یول باستیز کهفقط به خاطر چشمان افسونگرت  یکنم ول یم یچشم پوش

«.فقط به خاطر چشمانم«: انداختم و گفتم
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- «.کرده وانهیبه خاطر همه وجودت که رضا را د»

و بعد به چشمان متفکرش نگاه » .کنم ینم يماریاالن احساس ب ،يخوشحالم که آمد«: انداختم و گفتم نییرا پا سرم

او را بدرقه  یرفت و من با خوشحال» خداحافظ«داد و با گفتن  نتیز ییبایلبخند ز لبش را. »ممنونم رضا«: کردم و گفتم

.کردم

 ينگفت، من هم اصرار دیبگو میرا که رضا قرار بود برا يمدت راز نیا یط. عقدمان به سرعت گذشت دوران

را  زیهمه چ ایبرادر گو و رضا نسبتاً خوب شده بود و دو یرفتار عل.کرد یم دادیب يبهار يهوا.بود بهشتیارد.نکردم

.فراموش کرده بودند

و  وایو ش تایرا با کمک ب لمیتا وسا دیساعت ها طول کش. بود يروز خسته کننده ا.من برده شد هیزیجه بهشتیارد اواخر

و  تمام تابلوها. ام افتاد دلم گرفت یچشمم که به اتاق خال. میکارمان تمام شد به منزل پدر برگشت یوقت.مادر مرتب کنم

 کیگرینداشت و من د یکتاب گریکتابخانه ام د. بود یلباسم خال مدک. بود یخال وارید يرو شانیقاب عکس ها جا

.بودم همانیم

سخت بود از آنها  میبرا.توانستم از خانواده ام دل بکنم ینم. بودم نیبرخالف روز عقدمان غمگ. دیاز راه رس یعروس شب

. سخت بود میاز پدر و مادر هم برا يدور یدر کنار رضا بود ول یزندگ میاآرزوکنم اگر چه تنه یجدا زندگ.جدا شوم

اسپند همه خانه را پر  يبو. کردم هین بار در آغوش پدر و مادر گریآخر يهمراه رضا منزل پدر را ترك کردم برا یوقت

 م،یخوب کودک يآن روزها همراه.کردم منزل پدر را ترك کردم یرا پاك م میاشک ها یکه به آرام یکرده بود در حال

 هیتک يو به مرد مرفت یم دیبا. شهروز ، از همه مهمتر پدر و مادر را هم ترك کردم وا،یاتاقم، ش انم،یپا یب يها طنتیش

عشق  يکردم که کلبه  یم هیتک يبه مرد دیبا. کردم که با تمام وجود دوستم داشت، که با تمام وجود وستش داشتم یم

پر  یپر از محبت، چشمان ییکردم که دست ها یم يسپر يعمرم را کنار مرد هیبق دیبا. کرده بود نیرا با رنگ محبت آذ

که دستم در دستش بود و او با فشار انگشتانم،وجود عشق را به من  يبه مرد دیبا. پر از مهر داشت یاز عشق و کالم
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. گذاشتم یم ادگاریرا به  میزندگ نیریش يهارفتم اگرچه پشت سر روز یبا او م دیبا. کردم یکرد اعتماد م یم يادآوری

 نیا دیطلب یکه م ییخواست و پختن غذا یکه او م یلباس دنیبازگشت او،پوش دیبودن در کنار رضا، آراستن منزل به ام

به حرکت درآمد همه آنها دور  نیماش یوقت. خواستم ینم يزیچ گرید. بودم دهیبود که من به آن رس یها خوشبخت

قول . شود یخانواده ات تنگ م يدانم دلت برا یم داینکن ش هیگر«: به دستم داد و آرام زمزمه کرد یتمالشدند رضا دس

«.ینیآنها را بب یبتوان یندهم هر وقت اراده ک یم

 یکه راست م یدان یگذارم،م ینم تیمن تنها دایش«: کرد و گفت میداد، دوباره صدا یآزارش م شهیمثل هم سکوتم

«.میگو

- «م رضاممنون»

-  يو من برا یعشق من يکشم فقط و فقط تو تک ستاره  یکه نفس م يمطمئن باش تا لحظه ا. منم منونم عروسکم»

«.کنم یتالش م ردیکه هرگز نم نیعشقم و ا يتک ستاره 

 آن قدر مهربان بود ، آن قدر عاشقانه نگاهم. رفتمیحرفش را پذ یشک نیقدر مصمم و محکم بود که بدون کوچکتر آن

که با او خواهم داشت فکر کردم و  یخوب ياز پدر و مادر و گذشته ام را فراموش کردم و به روزها يکرد که غم دور یم

.آرام شدم

به منزل مادر  یروز طبق برنامه قبل کی. داد یهمراه بود و با آن به گردش خود ادامه م يبا موسم بهار مانیزندگ شروع

به به «: گفت هیبا کنا دیتا من را د. دیکه شهروز از راه رس میو مادر گرم صحبت بود وایش با دیایهم قرار بود ب تایب. رفتم

«.معرفتم یخواهر ب

- «سالم شهروز جان حالت خوب است؟»

- » .داده حیفرار را بر قرار ترج يرا ذله کرد چارهیداماد ما؟نکند ب نیرضا چطور است؟ پس کو ا ؟يممنونم تو چطور»

«؟يریبگ یاز خواهرت سراغ دیخوب تو نبا.دیآ یم یینه بابا،رفته جا«: و گفتم دمیخند
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گفت که خنده ام گرفت و  یحرف را با چنان لحن سوزناک نیا». که دلم شکسته خواهر دایآخ نگو ش«: و گفت دیکش یآه

قول نداده  رد؟مگیستیبابا چرا به فکر من ن«: شد و گفت يجد»! به دلت سنگ زده یدلت شکسته؟ کس یچ يبرا«: گفتم

 ادمیيزیداده بودم؟من که چ یچه قول«: خنده گفتم اب »د؟یکن یم يجوان باز کیقدر با احساس  نیا د؟چرایبود

«.ستین

- «.دیکن دایهمدم پ میمگر قرار نبود برا. میرا واسطه قرار داده ا یا، ا، مارا باش ک»

:را هم زده بود به شانه او زد و گفت شیآن غذا بود با مالقه چربش که چند لحظه قبل با يکه مشغول آشپز مادر

- «.هنوز زوده. هم نزن یبرو، حرف اضاف»

با لباسم چکار  دینیبود؟ بب يچه کار نیمادر ا«: کرد و گفت یشانه اش نگاه يرو یبه لکه چرب یبا ناراحت شهروز

«بروم دانشگاه؟ يمن چطور د؟حاالیکرد

بر لب رفتن او را  يمادر با تکان سر و لبخند.به اتاقش رفت يهروز با دلخورش. شده بود یشدت خنده چشمانمان اشک از

من با . دیرس یپدر مرتباً به آرش م. میجمعمان کامل شد همه دور هم به صحبت و خنده مشغول شد یوقت. ستینگر یم

:دار گفتم هیگال یلحن

- «.پدر که من را پاك فراموش کرده. تایخوش به حالت ب»

«.تو را فراموش کنم دیجان؟چرا با دایش یزن یحرف را م نیچرا ا«: به من کرد و گفت یعجبنگاه مت پدر

- با خنده » .دیزن یسرکوچولو هم نم کییبه من حت یول دیزن یبه او سر م یلیخ دیرس یم تایبه ب یلیخوب شما خ»

: طنزآلود گفت یبا لحن ریام» .است زنم به خاطر آرش یسر م شتریب تایاگر به ب یول دیزیمن عز يشما همه برا«: گفت

ما  ينگاه من و رضا به هم افتاد تجسم بچه دار شدن هر دو ریبا حرف ام» .زنند یخانم، به وقتش به شما هم سر م دایش«

انتظارت را  یچ بمیدرون ج یاگر گفت دایش«: راه رضا گفت نیب میگشت یبه منزل خودمان برم یرا خوشحال کرد شب وقت

«کشد؟ یم
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- «.دانم خودت بگو ینم»

- «.کم فکر کن تنبل خانم کیخوب »

«.دارم بیمگر من علم غ اًیثان ،یاوالً تنبل خودت »-

- «يدوست دار یلیدانم که خ یکنم م یم ییراهنما کی»

- «است؟ یخوردن»

- «.ستین یخوردن ر،یشکمو،نخ يا»

تنبل  نیآفر«: خوشحال گفت» .یطال گرفت میند برانک...پس ستیهم ن ی،خوردن ردیگ یجا م بیاگر تو ج« کردم زمزمه

«يکرد دوارمیخانم ام

- «نمیخواهم بب یم اوریزود باش رضا در ب»

«.کنم یم میخانه بعد تقد میشود برو ینم نجایا »-

- «.جا بده نینکن رضا، هم تیاذ»

- «شود ، صبور باش دختر جان یگفتم که نم»

 یفاصله مانده را با ب» .که گفتم نیهم«: باال انداخت و گفت ییابرو» .کنم یخواهش ممانده رضا  یلیخ«: گفتم يصبر یب با

شد به  نیمشغول قفل کردن ماش يشد و با خونسرد ادهیاو هم پ. شدم ادهیبا عجه پ میدیرس یوقت. کردم يسپر يصبر

:گفت میرفتیهما نطور که از پله ها باال م.»دزود باش رضا، طاقتم تمام ش«: طرفش رفتم و گفتم

- «؟یکن یاگر دروغ گفته باشم چکار م دایش»

«!؟یواقعاً دروغ گفت«: ستادمیرا رها کردم و ا دستش

- «؟یکن یفکر م یتو چ»

- «.کنم یم یتالف یاگر دروغ گفته باش»
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«.نه ایباال تا معلوم بشود دروغ گفته ام  میبرو ایرا که مطمئنم حاال ب نیا«: و گفت دیخند

- «.گو چقدر عجله کردممن را ب»

«.دانم چکار کنم یباشد آقا رضا، م«: گفتم دیبار یم طنتینگاهش ش از

را عوض کنم  میبگذار لباس ها«: کتش را در آورد و گفت».خوب حاال بده یلیخ«: گفتم میکه به آپارتمان وارد شد نیهم

«.يبر یحوصله ام را سر م يرضا دار«: گفتم يصبر یبا ب» .بعد

- «.اوریهم طاقت ب گریکم د کیخوب  يتحمل کرد نجایتا اتو که »

«.خواهم تمامش کن ینم يزیاصالً من چ«: حالت قهر گفتم با

گرفت به  میرا جلو یاو بسته کوچک یوقت یشد دستم انداخته ول یوانمود کردم از دستش دلخور شدم داشت باورم م و

«.يبود پس راست گفته«: به او گفتم یبا نگاه.دمیفکر خودم خند

«.باشد یدوم نیبه شما دروغ گفته ام که ا یمن ک دیدار اریاخت«: و گفت دیخند

به مناسبت تولدت، تولدت «: و گفت ختیآو یکتش را به جالباس» .به چه مناسبت ینگفت«: را نگاه کرده گفتم بسته

«.مبارك

نگاهش را به چشمانم دوخت و » .یداشته باشکردم تولدم را به خاطر  یفکر نم! تولدم«: گفتم یالوصف دیزا یخوشحال با

«.توانم روز تولد تو را فراموش کنم یمگر من م دیدار اریاخت«: گفت

افتاد با  زیر نهیکه چشمم به س یکرد وقت ینگاهم م یچشم ریرضا ز. را باز کردم هیو هد».هر حال ممنونم رضا به»

«.قشنگه یلیخ نیرضا ا«: گفتم یخوشحال

- «نگاه توینه به قشنگ»

دستانش را . رضا پشت سرم آمد. رفتم نهییگردنم گرفتم و به سمت آ يرا جلو زیر نهیو محبت او س فیاز تعر خوشحال

 یم«: شانه ام بود گفت يکه دستانش به رو یو بعد در حال ختیرا به گردنم آو زیر نهیاز دو طرف دراز کرد و س
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«؟يپسند

ندارم که  زیچ چیمن واقعاً در مقابل تو ه یخوب یلیرضا تو خ«: تم و گفتمبه طرفش برگش».پسندم یاست که م معلوم»

«.میدایش يدایمن ش«زمزمه کرد » .میبگو

تولدم  هیداشت و من آن را درون قلبم به عنوان هد ییبایترنم ز. بودم دهیبود که شن يزیجمله محبت آم نیباتریز نیا

من بود و من هر روز خدا را  یاو عشق زندگ. عاشقش بودم.دمیتپرس یرضا را م یحفظ کردم به خاطر سپردم به راست

 کیخواهم  یم دایش: کردم گفت یصحبت م یتلفن تایبا ب یقتچند روز گذشت و. گفتم ینعمت گرانبها شکر م نیا يبرا

«...من«: و گفت دیخند »؟يچه خبر«: گفتم جانیبا ه. به تو بدهم يخبر

- «ه؟افتاد یحرفت را بزن اتفاق ؟یتو چ»

- «.نه فقط من باردارم»

- به او  یو با خوشحال گریبچه د کی» چقدر خوشحالم یدان یمن چقدر خوب، نم يخدا يوا تا؟یب ییگو یراست م»

«ست؟ین يهنوز خبر یتو چ«: گفتم تشکر کرد و گفت کیتبر

- «.مینه بابا ما هنوز خودمان بچه ا»

«.هم رضا یکیيتو بچه ا یکیییگو یآره راست م«: گفت هیکنا با

روز تولد . کردم یم يروزها را سپر دید میبچه اش را هم خواه نیدوم يکه به زود نیو ا تایدوباره ب ياز باردار خوشحال

 شهیو مثل هم میرفت یقبل به منزل پدر رضا م يجمعه همراه بود ما هم طبق ماه ها یعنیلیو با روز تعط دیرضا از راه رس

 یعمه م یجان پس من ک دایش«: به سالن آمد رو به من گفت يچا ینیبا س ترایمعصر . آمدند یم و مهران هم با ما ترایم

من همه  یحاضرجواب نیبا ا» شوم؟ یم ییزن دا یمن ک دییشما بگو«: انداختم و گفتم ریسرم را به ز نیشرمگ» شوم؟

با اعتراض به مهران  ترایم» .خوشم آمديدادا یخانم واقعاً که جواب محکم دایش«: گفت یمهران با خوشحال. دندیخند

 مهیمهران ن یخوشحال» .بچه دار شدن ندارم یدرسم حاال حاالها آمادگ انیخوشحال نشو آقا مهران چون من تا پا«: گفت
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با خنده کنارم  ترایم. اش را برداشت و خودش را با آن سرگرم کرد ییچا »دییهرچه شما بگو«تمام ماند و با گفتن 

«.شما کامالً فرق دارد هیقض یکارم هستم و فعالً دوست ندارم بچه دار شوم ول ریرگجان من د دایش«:نشست و گفت

:من پاسخ داد يبه جا رضا

- «.یموقع برادر زاده قشنگت را در آغوش داشته باش نیهم گریدهم سال د یبه تو قول م ترایقدر حرص نخور م نیا»

با  یعل» .حال و روزمان است نیا میما که زن دار يکه واقعاً از قافله عقب ماند تو ؟یتو چ یعل«: دیپرس یرو به عل مهران

را برآورده  ترایم يدهم آرزو یو قول م رمیپذ یم لیمن با کمال م دیریدر نظر بگ میبرا یشما دختر خوب«: گفت يلبخند

«.يآور یها ناز مدختر يکه به جا ییتو نیکه هست اما ا تردخ«: گفت یمادر خوشحال از حرف عل» .کنم

 کیبه ازدواج دارم منتها  میکنم تصم یهمه اعتراف م يحاال جلو نیمن هم«: سرحال بود با خنده گفت یکه حساب یعل

تازه، درسش هم تمام شده . است یدختر خاله ات دختر خوب ژهیمن«: مادر گفت» .من طیدختر خوب و مناسب با شرا

را دوست ندارم البته او  ژهینه مادر جان، من من«: داد خپاس یعل» .يدش بشوتو داما دیآ یبعالوه خاله ات هم بدش نم

 یجان تو از کجا م یعل یزن یم یعجب حرف«: مهران گفت» .ستین یکیما افکارمان با هم  یاست ول یدختر واقعاً خوب

از همه  ره من است و من بهتدختر خال ژهیچون من«: به او کرد و گفت یینگاه گذرا یعل» .ستین یکیافکارتان با هم  یدان

«.شناسم یشما او را م

هم  یخوب یلیدارم که هنوز ازدواج نکرده و دختر خ یمن دوست«: را در دست داشت گفت يکه استکان چا یدر حال ترایم

است و دوستم به  ضیاست که سرپرست مادرش شده آخر مادرش مر نیمشکل دارد و آن هم ا کیفقط  یول.هست

من قادر نخواهم  یول یکه به فکرم هست ممنونم«: با لبخند گفت یعل» .را از دست داده یخوب يت هاخاطر مادرش فرص

«.کنم ياریبود او را در مشکلش 

 دیبه وضوح رنگش پر یعل» .يشد او را مفت از دست داد فیبود ح یدختر خوب میشم«: که ساکت نشسته بود گفت پدر

آنها چه  نیاتاق را ترك کرد و من مانده بودم ب یناراحت شد و بعد از زمان انداخت رضا هم با حرف پدر نییسرش را پا
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«د؟یخبر ندار میاز شم درپ یراست«: دیپرس ترایم. دانند ینم هیاست که بق يراز

چند «: گفت یبه عل یپدر با نگاه. مشتاق است جواب را بداند به دهان پدر چشم دوخته بود یلیکه مشخص بود خ یعل

 یدخترش م یرا باعث بدبخت یهمه سال از ما دلخور است او عل نیهنوز هم بعد از گذشت ا دمیرا د تیعمو شیوقت پ

«.داند

او  يکرد یم یعروس میو با شم يدیکش یخوب معلوم است اگر تو عقب نم«: پدر گفت» !چرا من؟«: گفت ریسر به ز یعل

«افتاده؟ یگر چه اتفاقم«: دوباره گفت یعل» .گرفت یرا نم بانشیگر یبدبخت نیحاال چن

-  غامیتو پ یوقت ینبود ول یراض تیعمو. عامل شرکت پدرش ریبا مد. کرد یهم عروس میشم یکه تو رفت یهمان سال»

داماد  دیفهم تیمتولد شد عمو میبچه شم یوقت یول. رفتیهم بناچار پذ تیعمو يمنصرف شد میاز ازدواج با شم يداد

که به  میکرده آن هم نه به خاطر خود شم یهم عروس میبا شم ریتفاس نیم دارد و با اقبالً ازدواج کرده و بچه ه زشیعز

اش خراب است به خاطر پسرش مجبور است زخم  هیهم روح میشم. ندارند یحاال هم که روزگار خوب. خاطر ثروت او

«.پسرش را گرفت یهمه را تحمل کند با هزار مشقت سرپرست يزبان ها

کدام حال  چیه ینه رضا و نه عل یرضا دوباره به جمع برگشت ول. کرد ینگاه م نیراحت بود و به زمنا. نگاه کردم یعل به

به منزل  یآن شب وقت. نکردم يبودم که چرا تا به حال در مورد مشکل آنها پافشار ینداشتند و من از خودم عصبان يعاد

:و گفتم است کنارش نشستم راحتمتوجه حال رضا بودم که هنوز هم نا میبرگشت

- «بود؟ یموضوع اختالف شما چ ییباشد به من هم بگو دهیوقتش رس یکن یفکر نم»

امروز باعث شد دوباره به  يطور فقط حرف ها نینداشتم او هم هم یبا عل یوقت مشکل چیمن ه«: کرد و گفت نگاهم

«.خواهم بدانم یبگو رضا م میبرا«: دستش را گرفتم» .گذشته برگردم

».باور نکرد یاگرچه عل ،یقول بده باور کن یول میگو یباشد م«: تو گف دیکش یآه

- «.من به تو اعتماد دارم. کنم یمن باور م»



کتابخانه نودهشتیا  زهره روحانی -آغوش سرد 

w W w . 9 8 i A . C o m 55

دو سال  ینداشتم و عل شتریسال ب کیو  ستیبود آن موقع ب شیهفت سال پ«: داد گفت یحال که دستم را نوازش م در

. منتظر بودند يادیز تیجمع. بودم ستادهیاتوبوس منتظر ا از من بزرگتر بود آن روز موقع برگشتن از دانشگاه در صف

بعد به علت سوار شدن  ستگاهیچند ا. نشستم یصندل کیيور. میو همه سوار شد دیاتوبوس از راه رس. درست مثل من

 يکه متوجه شدم دو پسر دارند به دختر کردمیرا نگاه م رونیب شهیداشتم از ش. از حد شلوغ شد شیمسافرها اتوبوس ب

 نیاز ا ترالیخ یکار احمقانه شان بردارند اما انها ب نیو دست از ا ندیایبه خود ب دیصبر کردم شا یکم. ندیگو یمتلک م

که  دمیکه در کمال تعجب او را د ندیمن بنش يجا میکه پشت سرم بود بگو يسرم را بلند کردم تا به دختر. حرفها بودند

او هم  ندیمن بنش يبلند شدم و به او گفتم جا یکردم و بعد هم به سخت یسسالم و احوالپر. دمید یکاش هرگز نم يا

.خوشحال قبول کرد و نشست

عمو هم به ازدواج او و . او را دوست داشت یعل. و زودرنج یاندازه احساسات یو ب بایز يدختر. من بود يدختر عمو میشم

.نامزد بودند میو شم یعلکرد و  یم یرا ط یروال خوب زیهمه چ.بسته بود دیام یلیخ میشم

با هم  یسر مسئله جزئ میشم دنیاز شانس بدم روز قبل از د.میداشت کیکامالً دوستانه و نزد يهم رابطه ا یو عل من

 ییرضا ساکت شد گو» .به من شد یعل ینیشروع بدب نیو ا میبا هم قهر کرد یو خام یو در عالم جوان میدعوا کرد

:کوتاه ادامه داد نسبتاً یبعد از سکوت. کرد یو رو م ریخاطرات آن روز را ز

- گفته باشم رو  یکه حرف نیا يراه برا نیب. فاصله نداشت ادیمنزل عمو با ما ز. شد ادهیاو هم با من پ میدیبه مقصد رس»

»چه خبر؟»:به او گفتم

:به من کرد و گفت ینیغمگ نگاه

- «.ستین يخبر»

- «د؟یکن يبا درس و دانشگاه چه »

- «.روم یخوانم دانشگاه را هم که م یس را که مدر»
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«!يریعجب تفس«: دمیخند

:خاطر گفتم نیما حاکم شد دوست نداشتم ساکت باشم به هم نیسکوت ب باز

«؟یراحت کن یعل نیما را از شر ا يدار الیخ یپس ک میشم»

«وقت چیه«: خونسرد گفت یلیخ

«؟یگفت یچ«: دمیبرد با تعجب پرس ماتم

ندارم  یبه عل يعالقه ا چیرضا،من ه نیبب«: کرد گفت یم دادیهر دو از چهره اش ب یو سردرگم یناراحت که یحال در

«.ردیازدواج سر نگ نیکنم کمکم کن تا ا یخواهش م

«آخر چرا؟! يرا دوست ندار یعل«: اراده گفتم یب. کردم ینم ياریبودم احساس هوش جینداشتم که بدهم هنوز گ یجواب

«.ازدواج کنم یمن دوست ندارم با عل. شود ینم یعشق که زورک. خوب دوستش ندارم«: فتملتمسانه گ او

- : انداخت و گفت ریسرش را ز »خته؟یر ییبا تو چه برنامه ها یزندگ يبرا یعل یدان یم ؟یخوب چرا زودتر نگفت»

«.ردیرا پس بگ شیصحبت کن تا خواستگار یکنم با عل یخواهش م. کرده ییاو چه کارها ستیمهم ن میبرا«

- . ساکت شد» .شما دخالت کنم یتوانم در مسائل خصوص یمن نم. کار را از من نخواه نیا. توانم ینم. مینه، نه شم»

حرفم تمام شد دوباره آهسته به راهش ادامه  یوقت دیگو ینم یول دیبگو يزیخواهد چ یاحساس کردم م.نگاهش کردم

.او ناراحت از جواب من وحرف  نیا دنیشن من ناراحت از. داد و من آرام به دنبالش

- «؟یباش یرازدار خوب یتوان یرضا م»

به خودم » !رضا؟ یتوان یم«: نگاهم کرد و گفت. ندیآ یچقدر به هم م یفکر که او و عل نیمن در ا. به من بود رخشینم

راحت باش «: و راحت گفتم الیخ یب» ....من تو را میچطور بگو«: با من و من شروع کرد» .البته مطمئن باش«: آمدم و گفتم

آهسته زمزمه . داد حرفش را راحت بزند یشرم اجازه نم ایانداخت گو نییپا يلحظه ا يسرش را برا» . حرفت را بزن

«.خواهم یمن تو را م«: کرد
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من . کن ونریفکر را از سرت ب نیا! يشد وانهیتو د«: تا توانستم حرفش را درك کنم با وحشت گفتم دیطول کش یقیدقا

خواهد نه  یاست که تو را م یعل نیدر ضمن فراموش نکن ا يدختر چیعنوان قصد ازدواج ندارم نه با تو نه با ه چیبه ه

 متیبا مال. سوخت شیدلم برا» دارم؟ يرادیمگر من چه ا یخواه یچرا من را نم«: گفت هیشد با گر ریاشکش سراز» .من

:دهنده گفتم يدلدار یو لحن

- به  یلیتما چیبلکه ه نمیب یم يرادیکه در تو ا ستین لیدل نیخواهم به ا یتو را نم میگو یاگر من م میشم نیبب»

 یتو را دوست داردکم یلیکرد تو را فراموش کند او خ یرا متقاعد خواه یحرفها مهمتر تو چگونه عل نیاز ا.ازدواج ندارم

«او را دوست داشته باشم؟ دیمن نبا ؟یچمن «: اشکش را پاك کرد و گفت» .شیندیب نیبه ا

«.میدانم چه بگو ینم«: فرو بردم و گفتم میموها نیو سردرگم دستم را ب جیگ

به  يزیدر آن لحظات چ» نه؟ ایيدهم من را دوست دار یرضا تو را جان عموجان قسم م«: و التماس گفت هیبا گر دوباره

کردم ازدواج بود مخصوصاً با  یکه فکر نم يزیتنها چ به تیچشمانش پر از التماس بود در آن موقع دیرس یفکرم نم

.در تنگنا گذاشته بود ودکه داده ب یمن را با قسم مینامزد برادرم و حاال شم

تو اگر . ماجرا کنم نیا ریخواهم خودم را درگ یتوانم و نه م یاز من بگذر من نه م میشم«: دهانم را فرو داده گفتم آب

کنم درك  یخواهش م. کا را بکنم نیتو ا يتوانم جا یمن نم یت کنده به خودش بگو ولرك و پوس يرا دوست ندار یعل

«.میگو یکن چه م

شد  یهم م یبود مطمئناً همسر مناسب یدختر خوب مینداشتم شم يچاره ا یول. دمیچشم خودم شکستن غرورش را د با

: سر خوردند گفتم شیگونه ها يره قطره روقط شیاشک ها. که او را عاشقانه دوست داشت یعل يبرا. من ينه برا یول

 يزیچ یبه کس میراجع به حرف ها«: کرد و گفت پاكرا  شیاشک ها» .گریبس کن د. کنند یدارند نگاهمان م میشم«

همه  نیدانستم ا ینم«: گونه ام گذاشتم و گفتم يدست رضا را گرفتم رو. کرد و رفت یخداحافظ يو به سرد» نگو

«.یطرفدار داشت
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خوب به خاطرم  یبود ول يدانم چه روز یچند روز گذشت نم«: ادامه داد» .کاش نداشتم يا«: گفت ینیخند دلنشلب با

آرام  يبه خانه ما آمدند و من فارغ از آنها در اتاقم مشغول مطالعه بودم که صدا ینیریجعبه ش کیهست خانواده عمو با 

 مهیدر ن يباز بود از ال مهین یدر اتاق عل. آمدم رونیاز اتاقم ب نیاورچکنجکاو شدم و آرام و پ دمیرا شن میو شم یبحث عل

را  رونیاز پنجره ب یبود و با ناراحت ستادهیکنارش ا یانداخته بود و عل رینشسته بود و سر به ز میشم. دمیباز آن دو را د

«خواهم؟ یم تتثرو يگفته من تو را برا یک. است دیحرف ها از تو بع نیا«: گفت یعل. کرد ینگاه م

- «.خواهم باور کن یمن فقط خودت را م یدان یدانند تو هم خوب م یهمه م»

«.خواهم یمن تو را نم یول«: آمد گفت یاز اعماق چاه م ییکه گو ییبا صدا میشم

«!؟یخواه یمن را نم«: به سمت او خم شد و تکرار کرد  یشل شد کم یعل

-  یرا م گرینفر د کیمیخواهم بگو یم ينشو یعصب یقول بده اگر. من تو را دوست ندارم يدیبله درست شن»

قلبم به » .کنم ینگو، خواهش م م،ینه شم«: زدم یم ادیشل شدم کنار در نشستم در دلم فر یمن هم مثل عل» .خواهم

را میآن وقت خواستگار یخواه یکه را م ییبگو گرا«: گفت هیبا کنا یو کم یخسته و عصب ییبا صدا یعل دیتپ یشدت م

«!کدام رضا؟«: با تعجب گفت یعل» .رضا را«: مجرم نجوا کرد کیمثل  یبه آرام میشم» .دهم یقول م رمیگ یپس م

- «.رضا برادرت را م؟یمگر چند تا رضا دار»

سکوت کرده  یعل. بر سرم خراب شد ایدن. و همانجا کنار در اتاق وارفتم دمیبرآمد را شن یعل نهیکه از س یآه

«خواهد؟ یاو چطور؟ او هم تو را م«: که گفت دمیرا شن یعل يصدا یبعد از لحظات. ان کننده بودسکوتش نگر.بود

- «.کند یبه خاطر تو کتمان م یبله ول»

اگر قادر بودم همانجا دروغش » کرد؟ يباز نیچرا دروغ گفت؟ چرا من را وارد ا«دید یرا نم ییجا تیاز عصبان چشمانم

احساس خفقان . گذشت یقیدقا. دیلرز یدستانم م یاز شدت ناراحت. به اتاقم برگشتم. مدیترس یکردم ول یرا برمال م

. بکنم میرا متوجه دروغ شم یدانستم چگونه عل ینم. کرد یفکرم کار نم.کنار پنجره رفتم و آن را کامالً گشودم. کردم
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 یو متفکر م ریته بود و سر به زدستش انداخ يکتش را رو. شد یخارج م اطیاز ح.دمیرا د یفکر بودم که عل نیدر ا

آنکه  یب »؟يکار را کرد نیچرا ا«: و گفتم ستادمیا شیهنوز آن جا بود جلو میرفتم شم یبه اتاق عل تیبا عصبان. رفت

دروغ «: با خنده گفت» خواهم؟ یمن تو را م یگفت ؟چرایچرا دروغ گفت«: گفتم تیبا عصبان» کدام کار؟«:نگاهم کند گفت

«.يو خودت خبر ندار یخواه یا متو من ر. نگفتم

- ابلهانه ات دست  يکارها نیبه تو ندارم بهتر است از ا يتعلق خاطر چیبار به تو گفتم من ه کی! میبس کن شم»

باشد «: ام دوخت و گفت دهیدر د دهید يبا سرافراز» .یمن را وادار به ازدواج کن یتوان یترفندها نم نیچون با ا يبردار

«.ییهر چه تو بگو

- «.بخشم یمن تو را نم يرا به هم زد یمن و عل نیکارت ب نیتو با ا»

از » .نبود يزیکه چ نیکنم ا یم ينشوم هر کار یکه همسر عل نیا يمهم است من برا میبرا یکن یفکر م«: و گفت دیخند

«.متنیخواهم بب یجا برو نم نیاز ا يرا ندار یعل اقتیواقعاً که تو ل«: حرفش ناراحت شدم و گفتم

- «.کنم یم مانتیپش ،يشو یم مانیروم اما مطمئن باش پش یم»

 دیرا با نیا یول! کنم؟ یکه با تو عروس یکن یم دیتهد!یکن یم دیمن را تهد«: گفتم تیرا از دست دادم و با عصبان کنترلم

 چیبه تو عالقه داشتم ه يا اگر ذره یمن حت. من نه تنها تو را دوست ندارم بلکه از تو متنفر هم هستم. ینیخواب بب يتو

بر لب  يو با لبخند» .ینیکند باش تا بب یاو مثل تو فکر نم یول«: گزنده گفت ینبا لح» .فروختم یرا به تو نم یوقت عل

ماتش برد  دیمن را در اتاقش د یبرگشت وقت یتا عل دیطول کش یساعت. میرا بگو تیواقع یگرفتم به عل میتصم. رفت

اعتنا به من به سمت  یب» .سالم«: و گفتم ستادمیا. میشد یاالمکان با هم روبرو نم یو حت میر بودچرا که ما با هم قه

:کرد کنارش رفتم و گفتم زانیکمدش رفت و کتش را به آن آو

- او را دوست  چوقتیمن ه دیگو یاو دروغ م یرا باور کن میشم يحرف ها دیتو نبا میچطور بگو ،یگوش کن عل»

.کند یرفت و وانمود کرد دارد مطالعه م زشیاعتنا به من پشت م یب» .باور کننداشتم و ندارم 
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 یرا که من م نیا دیتو با. خواهم یرا نم میگوش کن من شم میکنم به حرفها یخواهش م«: کنارش رفتم و گفتم دوباره

 یکه کالم نیکرد بدون ا نگاهم» .که تو را از ازدواج منصرف کند آن حرف ها را زد نیا يبرا میشم. یباور کن میگو

:اشاره کرد و گفت نبلند شد به سمت در رفت آن را باز کرد و به م دیبگو

- «.رونیبرو ب»

- «...من یول»

:گفت يحرفم تمام شود به تند نگذاشت

- «.گوش کنم تیخواهم به حرفها ینم»

-  دیتو نبا«: خارج بشوم رو به او گفتم که نیقبل از ا یو به سمت در رفتم ول» .يخوب هر طور که دوست دار اریبس»

.را از من برگرداند و من از اتاقش خارج شدم شیرو» .زدیرابطه ما به هم بر يبگذار

را  شیخواستگار یتفاوت بود روز بعد عل یمظلوم و ب م،یخواندم و بر عکس او شم یرا از چهره عل ینهار ناراحت موقع

 یدانست چرا عل یکس نم چیه. راه انداخت يدیشد يکار دلخور نیو با ابه هم زد  میرا با شم شیپس گرفت و نامزد

 میاحساس قلمداد کردند و شم یعاطفه و ب یو او را ب یگردن عل راهمه گناه . یو عل میاز من، شم ریکار را کرد به غ نیا

دانستم او  یفقط من معزم سفر خارج کرد و  یبعد هم که عل. همه را به خود جلب کرد يو حس همدرد ییبا مظلوم نما

 لیدل نیبه هم. کنم یازدواج م میبا شم يکرد من به زود یدر سر دارد او حرف من را باور نکرده بود و فکر م يچه فکر

.عذاب بکشد شترینماند تا ب

- «؟یدان یمن را گناهکار م یتو هم مثل عل اییکن یحاال تو باور م»

: و گفت دیکش قیعم یسرش را بلند کرد نفس» .کنم یتو را باور م يرف هاالبته که من ح«: گفتم يزینگاه محبت آم با

«.کرد یهم باور م یکاش عل يا«

-  یتبسم» .نبوده زیچ چیه میتو و شم نیخب ازدواج تو با من به او ثابت کرده که ب.باور نکرده یکن یچرا فکر م»
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:کرد و گفت نیریش

- «.کار را نکرد نیاو ا یند و ذهن تو را نسبت به من خراب کند ولک یبخواهد تالف یعل يروز دمیترس یم شهیهم»

- «.نکن تیقدر خودت را اذ نیا يندار ریداند تو تقص یاو م»

- «.میاز آن ماجرا به بعد ما از هم دور شد یرا دوست دارم ول یمن عل»

- در چشمانش  یبرق» .خواهم یممن با تمام وجودم تو را  يشود فراموش کرد یدرست م زینگران نباش رضا، همه چ»

«.داند که چقدر دوستت دارم یخدا م«: و گفت دیدرخش

- « !تولد من«: متعجبانه گفت» .یرا باز کن چرا که دوست ندارم در شب تولدت اخمو و کسل باش تیپس اخمها»

- با هم به آشپزخانه  ».آب شد خچالیيتو کیبلند شو رضا که فکر کنم ک«: دستش را گرفتم و گفتم» .بله تولد تو»

.تولدش را درآوردم کیک خچالینشاندم و از  یصندل ياو را به رو میرفت

با لبخند » .تولدت هم مبارك. هم چاقو نیا«: کنارش نشستم و گفتم» .يواقعاً شرمنده ام کرد دایش«: گفت کیک دنید با

 نیاول. دیرا بر کیک» چشم«با گفتن » .را ببر تکیک ییبگو يزیچ ستیالزم ن«: با خنده گفتم» .میدانم چه بگو ینم«: گفت

«!یکیعجب ک«: در همان حال گفت. دیخود بر يبرايتکه آن را به دهان من گذاشت و بعد تکه ا

و  دیکش کیدست از ک هیهد دنیاو برگشتم با د شیرا که گرفته بودم برداشتم و پ يا هیهد. شدم و به اتاق رفتم بلند

«!؟هم مال من است نیا«: گفت

- «.يبپسند دوارمیقابل تو را ندارد ام»

افتاد  یشکالت یآن را گشود چشمش به لباس زمستان یوقت» .واقعاً توقع نداشتم دایممنونم ش«: را گرفت و گفت هیهد

 ازمیتو ن«: گفت يو بعد با نگاه پر مهر» .ات حرف نداره قهیواقعاً سل دایممنونم ش«: خودش گرفت و گفت يلباس را جلو

تولد او را  يو دو نفر میبود داریب روقتیاو تا د یخوشحال از خوشحال» .یعاطف ازیو هم ن یمال ازیهم ن يبرطرف کرد را

از  یکیدر  تایفرزند ب. گفتم هیرا اول به رضا و بعد هم به بق میمن هم خبر باردار تایبا تولد فرزند ب. میجشن گرفت
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 انیکه اطراف ییدخترها. هنوز مجرد مانده بود یخواست و عل یم تایب دختر همان که کی. اسفندماه متولد شد يروزها

.داد یخانواده را از دست م لیبه تشک لیو رفته رفته تما دیپسند یکدام را نم چیکردند ه یم دایاو پ يبرا

که  نیاز زماشد و رضا  یمشکل م میکارها برا نیرفته رفته کوچکتر یآمدم ول یاز پس کارها بر م یخودم به راحت لیاوا

گشت در  یاو به خانه برم یوقت. کرد یاز خودم نگرانم بود و مراقبتم م شتریداد و ب یام م ياریگشت  یبه منزل برم

که  ییزهایبار النگو و تمام چ کیدخترانه،  راهنیبار پ کی. وسکبار عر کی. گرفت یم يزیبود هر بار چ يزیدستش چ

مگر قرار  يخر یدخترانه م لیرضا تو رچا مرتباً وسا«: و گفتم ختیبم را برانگکه تعج يبه طور. دخترانه بود دیخر یم

:با خنده گفت»! است فرزند ما دختر باشد؟

- «.دختر ناز مثل مامانش کیخواهم  یمن دختر م»

- «.و قد بلند مثل پدرش پیپسر خوش ت کیخواهم  یمن پسر م. نه اصالً حرفش را هم نزن»

- «.قدر چانه نزن نیدوست دارم دختر باشد اجان من  دایش نیبب»

- «.فتمیتو ب ادیکنم  ینگاهش م یخواهم وقت یم یفهم یخواهم پسر باشد چرا نم یمن هم گفتم م یول»

«؟یفتیمن ب ادیاو  دنیبا د یخواه یکه م رمیمگر قرار است با تولد او من بم«: را گرد کرد و گفت چشمانش

- ساکت شد من هم » .پسر تو را کنار خودم داشته باشم یستیکه تو ن ییاهم ساعت هاخو یمن فقط م. چرند نگو رضا»

خوب  اریبس«: رضا با خنده دستم را گرفت و گفت. میزمان به خنده افتاد کیو در  میساکت شدم هر دو به هم نگاه کرد

 يزیاتاق بچه ام بودم مسافر عز نییتز يمرتباً در تکاپو» .بخواهدهر چه خدا «: من هم با خنده گفتم» .یهر چه تو بخواه

فراموش کردم در خودم  زهایچ هیاتاق بچه بودم که از بق ریکرد آن قدر درگ یکامل م میرا برا یکه با آمدنش خوشبخت

.دمیاز پشت سرم شن ییکردم که صدا یبچه را مرتب م يغرق بودم و با لذت لباس ها

- «سالم»

 یتو مدتهاست آمدن من را نم«: و نشست دیخند »؟يآمد یک. وا، سالم «: گفتمبا خنده  دمیعقب برگشتم و رضا را د به
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«.دیایکه ب يبه روز يوا يپدرش را فراموش کرد يطور نیا امدهیهنوز ن یوجب مین نیا یفهم

- «.یکن یرضا به بچه خودت حسادت م یکش یخجالت نم»

- «.کنم یور کند حسادت مکه تو را از من د یهر ک ایو  یبه هر چ. کنم یم يبله حسود»

- «.میشو یگفته با تولد او ما از هم دور م یک»

- اتاق  نیمن از فردا به ا دایشود گفته باشم ش یاتاق سر م نیاغلب اوقاتت در ا. داستینگفته از حال و روزمان پ یکس»

«.کنم ینقل مکان م

- «.يریگ یتخت او جا م يمگر رو یتخت بچه ام بخواب يبه رو یخواه یم»

- «!ییگو یرا م نیخوابم که ا یمگر من صبح تا شب م! یزن یکه م ستیچه حرف نیا دا،یش»

- «نجا؟یا ییایب یخواه یچه م يپس برا»

- «.نمیبب شتریکه تو را ب نیا يبرا»

- «.میآ ینم نجایا گرید ییآ یو بعد که به خانه م مینجایا یمن که از صبح تا ظهر که تو سرکار هست! دروغگو يا»

- «کردم؟ دایاالن که من از سرکار برگشتم تو را کجا پ دییپس بفرما»

- «....شود که ینم لیآمد دل شیدفعه پ نیخوب، حاال ا»

- «؟يخواهم راحت شد یخوب معذرت م یلیخوب،خ یلیخ»

- «.يتو ناراحت بود ایگو یمن که راحت بودم ول»

 نیکند هم یات م وانهیکه من را د يزیچ دا،یش یدان یدختر، م يارد یعجب زبان«: به من کرد و گفت يبار طنتیش نگاه

«.زبان درازت است

- » .دیده یگونه من را مورد لطف قرار م نیهم ا يادیحتماً از ارادت ز. دیهمه به من ارادت دار نیممنون که ا یلیخ»

 یوقت. ماه آذر ياز روزها یکیدر . شد فرزندمان متولد یطوالن يپس از انتظار. دیخند یو او هم با من م دمیخند یمن م
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: کرد و گفت يخنده ا» مادر رضا کجاست؟«: گفتم  یکرد وقت یم منگاه یکه با خوشحال دمیچشم گشودم مادر را د

«.نه پدر بچه رندیگ یسراغ بچه را م یلحظات نیمادرها در چن! جالبه یلیخ«

- «.است زتریعز میرضا از بچه هم برا یول»

- «.يشد یاست راض ونریشوهرت ب»

از  يزیچ گریخندانش د شهیصورت هم دنیبا د. افتییم نیتسک میتمام دردها دمیشن یاسم رضا را که م. شدم آرام

«دختر؟ ایبچه پسر است «: دمیاز مادر پرس. خواستم یخدا نم

«.پسر است«: خنده کنان گفت مادر

«سالم است؟«: تر از قبل گفتم خوشحال

به صورت پف آلودش کردم خنده  یبود به آغوشم داد نگاه ییرا که درون پتو يوارد شد نوزاد يتارهنگام پرس نیا در

و » .شود یم یچه حال ندیرا بب نیمن اگر رضا ا يخدا يوا«: کردم گفتم یکه او را با مهر نگاه م یام گرفته بود و در حال

 یچشمان و لبانش هر دو م. در دست وارد شد یدر باز شد و رضا با دسته گل. دمیصورت نرم چون گلبرگش را بوس

 زیم يکنارم آمد دسته گل را رو. خواستم ینم يزیچ گریدر آن لحظات تنها رضا را کم داشتم که با آمدنش د. دندیخند

من و  یینهادانم چرا؟ ت ینم. مادر با خنده اتاق را ترك کرد» .پسر شد يتو برد دایش میگو یم کیتبر«: گذاشت و گفت

پسر  نیبده ا«: رضا بچه را از آغوشم گرفت و گفت. ام هم حضور داشتند ینداشت چون هر دو هم اتاق ییعنارضا م

: شانه اش را باال انداخت و گفت» .زشت است یک ینیب یبگذار بزرگ بشود آن وقت م«: با خنده گفتم» .نمیزشت را بب

«.من بشود یبه قشنگ نیگمان نکنم ا«

- «.ندیایب شید شد آن قدر که دخترها به خواستگارخواه باتریاز تو هم ز»

که  یمسائل با پسرم بحث کنم وقت یلیآن قدر زنده بمانم تا در مورد خ یکن یتو فکر م دایش«: و گفت دیرا بوس بچه

«.جوان شد
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- حاال . نم تو رااعتراف ک دیرا با ماین ایخواهم  یم شتریتو را ب یبدان یخواه یاگر م! یزن یکه م ستیحرفها چ نیرضا ا»

 یاز کنار شما تکان نم نمیرا نب میتا من نوه ها داینترس ش«: سرش را کنار گوشم آورد و گفت» .ادامه نده یکه دانست

را با هم در آغوش  یفسقل نیچقدر دوست داشتم تو و ا دایش«: گفت اقیاشتلذت دار و پر از  یو بعد با لحن» .خورم

من سرکارم  یحاال وقت«: کنارم نشست و گفت» .یاحساساتت را کنترل کن هیت تو مثل بقبهتر اس«: با خنده گفتم » .رمیبگ

«.ردیگ یمن را م يجا نیا

- «.هم دلت بخواهد یلیخ»

- «.زشت است یلیخ نیآخر ا یخواهد ول یدلم که م»

- باز هم بگو  یانستبگو باباجون بگذار بزرگ بشوم آن وقت اگر تو«: گفتم يو بعد با لحن کودکانه ا» خوب باشد»

 یاسم انتخاب نیا. مایاسم پسرم شد ن» .بهتر است من کم کم بروم«: به من کرد و گفت ينگاه با نمک و خنده دار» .زشت

ماه گذشت موقع صرف  کی. تر شد نیریمان از قبل ش یزندگ ماین ولدگذاشتم با ت یرضا بود و من به انتخاب او احترام م

«.بدهم یهمانیم کیمایمناسبت تولد نبه  دیبا«: صبحانه رضا گفت

- «.است موافقم یفکر خوب»

- «.نهار ایبه نظر تو شام بهتر است »

- «شام»

- «جمعه چطور است؟»

- «.نمانده يزیتا جمعه که چ»

- «.ندیآ یهم به کمکت م ترایو م تایو ب وایتازه ش يوقت دار یبه حد کاف»

«.و بس نیخواهم هم یم نه آقا رضا من فقط کمک تو را«: دمیخند

- «آقا زاده نیا هیبشوم دا چارهیرا بگو من ب نیآهان، هم»
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- «.یخانه به من کمک کن يکارها يتو دیتو با زمینه عز»

«میبگذر یمهمان ریبهتر است از خ«: گفت یآه دنیکش با

- «گریسر حرفت باش د یاالن گفت. رینه رضا حرفت را پس نگ»

- «یاز من کار نکش ادیز یبده که قول یباشد به شرط»

«؟يندار يکار«: اش را تمام کرده بود بلند شد و گفت صبحانه

- «.يریبگ يعصر برو سمینو یم تیبرا میرا که الزم دار ییزهایچ ستینه فقط ل»

: فتملباسش را مرتب کردم و در همان حال گ قهیرا جا نگذارد  لشیاتاق رفت تا حاضر شود من هم به دنبالش تا وسا به

«.یرضا مراقب خودت باش با سرعت نران«

شالت را دور «: را برداشته به دستش دادم و گفتم فشیک» .چشم میگو یو من هم م ییگو یرا هر روز م نیا« :دیخند

: دستش انداخت شالش را هم به دور گردنش و گفت يکتش را رو» .يخور یهوا سرد است سرما م ندازیگردنت ب

«؟یچ گریچشم د«

- «.برو یچیه گرید»

 يحاال من را که لوس کرد. میلوس شد مانیکه هردو يکارها را کرد نیهم دا،یتو ش ياما از دست کارها« :و گفت دیخند

«.بد عادت نکن يطور نیبچه را ا نیا یول

- «.بد است ماین يتو خوب است برا يچطور لوس شدن برا. تییکم اشتها يبرا رمیبم»

. شکر ایخدا«: که گفت دمیرضا را از پشت سرم شن يصدا. من با عجله به سمت اتاق او رفتم بلند شد ماین هیگر يصدا

خدا آخر و عاقبتمان . من با تو حرف بزنم ندیچشم ندارد بب یوجب مین نیا. يکرد بمیهوو کم داشتم که آن را هم نص کی

«.شود یچه م فیبزرگ شد تکل یکند وقت ریرا بخ

«.شود یم رتیبرو رضا د«: را بغل کردم و گفتم مایخنده ام گرفته بود ن که از غرولند رضا یحال در
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 يبرو یخواه یخوب برو مگر نم ؟يچرا به ما زل زد«: با تعجب گفتم. زد و ما را نگاه کرد هیآمد به در تک مایاتاق ن به

:و گفت دیرا بوس مایبا خنده به سمتمان آمد خم شد و ن» .میشو یم چارهیسرکار گفته باشم اگر اخراجت کنند ب

- «.رود یتا هفته تا خانه م شیکنم صدا یمن که بغلش م یول دهیبغلت خواب يکند تو یم یفیناقال چه ک»

- «.یکن یچون تو ناراحتش م»

«.خداحافظ. رود یجوب نم کیيآبمان تو مایبله حق با توست من و ن«: و گفت دیاو را بوس دوباره

.میا گرم صحبت بودجشن بود با رض شیکه فردا یشب

- «.میبکن یعل يبرا يفکر کیفکر کردم به نظر من بهتر است  یلیچند روز خ نیرضا من ا»

- «يچه فکر»

- از  میحاال هم که شم. را فراموش کرده باشد میشم یکنم عل یفکر نم میرا با هم روبرو کن میبهتر است او و شم»

«.ستین یمشکل گریشوهرش جدا شده د

- «.قبول کند یفکر نکنم عل یول. میچه بگو دانم ینم»

-  یعکس العمل عل میتوان یم میرا دعوت کن شب که همه دور هم جمع شد تیعمو یتو فردا تلفن. یدان یتو از کجا م»

«.نبردند ادیزده شدند مطمئن باش هنوز هم گذشته را از  جانیهول و ه گریهمد دنیاگر از د. مینیرا بب

- «؟یدند چتفاوت بو یو اگر ب»

- آنها  ستیدرست ن میده یم یرا هم آشت تیو عمو یعل نیتازه ب میرا از دست نداده ا يزیدر آن صورت هم ما چ»

«.همه سال با هم قهر باشند نیا

- «؟یچ امدندیو اگر ن»

- از  تیعمو طیشرا نیدوست داشته، خوب در ا یلیرا خ یعل تیعمو یگفت یمگر نم ندیآ یتو دعوتشان کن حتماً م»

«.کند يخواستگار میاز شم یاست که عل شیخدا
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- که آرام  مایبلند شد و کنار ن. »دیات درست از آب درآ ینیب شیپ دوارمیکنم ام یخوب من صبح به عمو تلفن م اریبس»

وابد؟ خ یقدر م نیا مایچرا ن دایش«: آرام او را نگاه کرد و رو به من گفت يو آهسته به خواب رفته بود نشست و نفس ها

.دیو خم شد و او را بوس» .کند یم احتاستر نیکشم آن وقت ا یمن صبح تا شب زحمت م

- تفاوت  یرضا ب» .يخودت نگهش دار دیبا یکن دارشیبا تو هستم رضا اگر ب. مانده مینکن همه کارها دارشیرضا ب»

پسر  نیآفر«: او را بغل کرد و گفت مایشدن نداریرضا خوشحال از ب. دارشدیب مایو ن دیبه من دوباره و چند باره او را بوس

.«خواهمتیم شتریب یکن یچشمانت را باز م یوقت. خودم

- «.داریبه هرحال پسر توست چه خواب چه ب مایکند ن یم یچه فرق»

- در او خنده ام گرفت و  ریاز تعب» .افتم یها م یبچه ژاپن نیا ادیبندد  یچشمانش را م یوقت یول ییگو یبله درست م»

رضا با لحن  دیرس نجایحرفم که به ا» .شود یاش به مرور عوض م افهیماه دارد ق کیخوب او فقط «: خنده گفتم نیح

«.به دادم برس بدبخت شدم دایش«: گفت يآلود هیگر

- «شده؟ یچرا مگر چ»

 يکرد ینم دارشیب ياگر به حرفم گوش کرده بود«: بلند شدم و گفتم» .کرد سیمن را خ«: کرد و گفت مایبه ن ینگاه

:زد و گفت میرا از آغوشش گرفتم و به سمت اتاق به راه افتادم که صدا ماین» .يشد ینم سیاالن خ

- «حاال من چکار کنم؟»

- «.که غصه ندارد نیا ریبرو دوش بگ»

 يقت بزرگ شدباشد هر و ادتیيکارت بابا را از خودت ناراحت کرد نیپسر بد تو با ا يا«:با خنده گفتم مایبه ن رو

«.لباس آماده کن باشد میتو برا رمیروم دوش بگ یمن م«: رضا به اتاق آمد و گفت» .یحتماً از او معذرت بخواه

زودتر برو که . گذارم یلباس م تیباشد برا«: و گفتم دمیخند. مثل مترسک دستانش را باز گذشاته بود. کردم نگاهش
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.شود داریسر رضا نشسته بودم تا که ب يصبح باال. رفت یعصبان یو او با چشمان» .شده یدنید یلیات خ افهیق

- «؟یخواب یچقدر م گریاست بلند شو د 8زود باش رضا ساعت »

«.بگذار بخوابم دایولم کن ش«: خواب آلود گفت یزد و با لحن یغلت

- «.بلند شو میامشب مهمان دار يمگر فراموش کرد»

- «!کو تا شب. میخوب داشته باش»

- «.دیخر يبرو دینکن با یا تنبلرض»

- «حاال برو. روم یباشد م»

- «.گریبلندشو د. کار دارم یلیبه خدا خ.میمن دست تنها»

- «.گفتم که باشد»

. بود دهیرفتم او هم مثل رضا راحت خواب مایبخوابد به سراغ ن گرید ینداشت به ناچار به او اجازه دادم تا کم يا دهیفا

کرد او را هم از  یم هیگر ریخوردن ش يشب برا يها مهیمتولد شد چون ن ماین یاز وقت یود ولب زتریرضا سحرخ لیاوا

گذشت دوباره  یکرد ساعت ینم یاعتراض چیرضا ه یول. شد او صبح ها خواب آلود باشد یانداخت و باعث م یخواب م

.نداد یجواب»؟یبخواب یخواه یرضا جان هنوز هم م«: سراغ رضا رفتم و گفتم

- «.رضا با تو هستم»

- «.جانم»

- «.یزنگ بزن تیبه عمو یخواه یشو مگر نم داریب»

خواب آلود به لب  يلبخند» .سالم«: گفتم. خواب آلود و خسته نگاهم کرد یبا صورت دیزد به سمت من چرخ یغلت دوباره

«سالم«دستم را گرفت و گفت . دستش را دراز کرد. آورد

- «دیخر يبرو دیانده بام میبلند شو رضا همه کارها»
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«دارند؟ فیخواب تشر مایآقا ن«: و گفت دیکش يا ازهیخم

- «.را بکنم میکارها دینشده با داریآره خواب است تا ب»

 وایقبل از ظهر ش. از تخت جدا شد یبا خستگ» .نکن یکنم تنبل یزود باش رضا خواهش م«: و گفتم دمیرا کش دستش

 یدگیرس میجمع به کارها يبا آمدن او با خاطر. بود مایتوانست بکند نگه داشتن ن یکه او م یتنها کمک. کمک آمد يبرا

شام دعوت کرد و  يگرفت آنها را برا شیکه با عمو یتماس تلفن یرضا ط. کردم و رضا هم با آرامش به کمک من آمد

. رضا ياز عمو ریده بودند غهمه آم. گذشت یساعت به سرعت م يعقربه ها. آنها به اصرار رضا دعوت ما را قبول کردند

.به دنبالش به اتاق رفتم و در را بستم. دمینگاهش را فهم یبه من کرد که معن یرضا نگاه

- «امدند؟یچرا ن»

- «د؟یایقبول کرد که ب تیعمو یتو مطمئن. دانم ینم»

- «.میآ یبچه ات هم که شده م دنیاصرار کردم گفت به خاطر د یلیکه خ یمطمئنم وقت»

- «.ندیآ یپس م خب»

- «.وقت شب گرسنه نگه داشت نیشود همه را تا ا ینم. به ده نمانده يزیچ یول»

- «.میکن یهم صبر م گریکم د کییدانم ول یم»

به ما  یخواه یجان نم دایش«: پدر رضا گفت.رفتم مایدر را باز کرده سراغ ن» .کند یم هیگر ماین«: زد و گفت میصدا وایش

«؟یشام بده

- «.البته چرا»

از محبتش تشکر » .خواهند خوب ما را گرسنه کنند یخاطر م نیخانم حرف ندارد به هم دایدست پخت ش«: گفت یعل

تفاوت  یزنگ در بلند شد همه ب يبه سمت آشپزخانه رفتم که صدا» .کنم یشام را آماده م لیاالن وسا«: کردم و گفتم

زنگ دوم که بلند شد . میکرد یل دو مجرم گناهکار به هم نگاه مزدند و من و رضا مث ینشسته بودند و با هم حرف م
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اف اف را برداشت و  یبه سمت در رفت گوش دیپر از ترد یرضا با نگاه» .در را باز کند نیا یکیجان  دایش«: پدرم گفت

«بود؟ یرضا جان ک«: رضا در را باز کرد پدر گفت یوقت. مطمئن شدم که خودشان هستند. کرد یشروع به احوالپرس

به او اشاره کردم . کرد یمتفکر من را نگاه م یکرد و رضا با چشمان یاو مات و مبهوت رضا را نگاه م. افتاد یبه عل نگاهم

«.میدانند ما کدام طبقه هست یبرو استقبالشان آنها که نم«: و گفتم

خودش را به من رساند و  ترایم. جمع حاکم شد نیب نیسنگ یسکوت یلحظات يرفت برا یحرف نیبدون کوچکتر رضا

کدورت ها عموجان  نیدادن به ا انیپا يبله من از رضا خواستم برا«: گفتم »د؟یشما عموجان را دعوت کرد دایش«: گفت

«.حل شود یبه خوب زیهمه چ دوارمیام. دیکرد یخوب اریکار بس«: گفت يبا لبخند» .میرا دعوت کن

 یبعد از تعارفات. شد یکرد و او وارد نم یرضا عمو را به داخل تعارف م. مدیرا شن يبگو بخند عده ا يهنگام صدا نیا در

را در دست  یرضا و عمو رد و بدل شد باالخره عمو وارد شد و بعد از آن همسرش و دخترش که دست پسرک نیکه ب

من . گرفتندرا در آغوش  گریرساند و دو برادر همد راردشپدر رضا خودش را به ب. شش ساله ایپنج  یداشت، پسرک

جلو سالم کند  دیآ ینم یچرا عل«: رضا آهسته گفت. گفتم یگرفته و به جمع تازه وارد خوش آمد م يهم کنار رضا جا

«!است یادب یکارش ب نیا

- مهربان  یزن عمو با نگاه» .یبه او حق بده دیتواند با یاست نم ریاالن با خودش درگ یقدر حرص نخور رضا، عل نیا»

.گفت يزیچ یتفاوت بود مادر در گوش عل یسرد و ب میشم یول ستینگر یهمه را م

عمو با . درهم و گرفته سالم کرد یداد و بعد به سمت عمو آمد و با صورت یپاسخ تیبا عصبان یول یهم به آرام یعل

.دییپا یرا م یعل یچشم ریز میشم. دیو بوس دیرا در آغوش کش یعل ییخوشرو

.شوند یهمه سال آنها چگونه با هم روبرو م نیخواستم بفهمم بعد از ا یم. ه بودمشد قیدق میو شم یرفتار عل در

طور عمو دور  نیزن عمو و هم زیکار او از چشم ت نینکرد که ا یگرفت و با او احوالپرس دهیرا ند میوجود شم یعل اما

من و . انداخت نییاشت سرش را پاند یرا از عل يبرخورد نیتوقع چن ییهم که گو میشم. نماند و هر دو را ناراحت کرد
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ها  همانیم یوقت. میکرد یشروع شود مرتباً به آنها تعارف م يدر بدو ورود دلخور میکه اجازه نده نیا يرضا برا

 نیکردم امشب بتوانم ب یبه آشپزخانه رفتم خوشحال بودم که آنها آمدند و در دلم دعا م يچا ختنیر ينشستند من برا

:قصد ترك آشپزخانه را داشتم که رضا آمد و گفت دیام نیبدهم با ایرا آشت میو شم یعل

«کرد؟ يزیآبرور يچطور یعل يدید»-

- :فکر کرد و گفت یکم» .يکرد یکار را م نیهم ياو بود ياگر تو هم جا. منصف باش یکم! کنم رضا یخواهش م»

-  طیشرا یعل. حق با توست. شدم یه حالچ یدان ینم يجواب رد داد میبار اول که به خواستگار. ییگو یراست م»

«.ندارد یخوب

: گفت دویخند» .بزن از بچه ام فراموش کردم مایسر به ن کیبرم تو هم  یم يرضا جان تا من چا«: و گفتم دمیخند

«.چیه گریکرده ما هم که د ریقلب و روح تو را تسخ ينطوریکه ا ماین نیا يبرا رمیبم«

- «نکرده؟ ریتسخرضا او بچه ماست قلب تو را »

«.يکرد ریکه تو تسخ ينه به اندازه ا«: اش را باال انداخت و گفت شانه

- نه  یکرده من هست ول زیعز مایخواهم؟ ن یم شتریرا از تو ب مایگفتم که ن یخوب آقا رضا من ک! ییعجب حرف ها»

من و تو  یول میو مادرمان را ترك کرد که ما پدر يرود همان طور یکند و م یبزرگ شد ازدواج م یوقت ماین. به اندازه تو

«.میپس بهتر است قدر هم را بدان. میمان یهم م يبرا

دهد و  یتو را م ياو بو. خواهم یاز تو اما به قدر تو م شتریرا نه ب مایباور کن من ن دایکردم ش یشوخ«: و گفت دیدیخن

 میمان یم«: گفتم نانیبا اطم» .میجنون بمانو م یلیهم ل يبرا شهیهم دوارمیام. من خوشحالم که حرف، حرف تو شد

نشسته  هیدور از بق باًیکنار مهران و تقر ینشسته بود و عل ترایم. میشدبا هم از آشپزخانه خارج » .میمان یمطمئنم که م

کرد و زود نگاهش را  یبه عل ینگاه یچشم ریز میرفت شم الشیهم به دن یرفت عل مایکه رضا به اتاق ن نیهم. بود

.شد رهیخ نیرفت و به زمبرگ
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 بتینص یداداش عروس خوب میگو یم کیواقعاً به تو تبر«: گفت یکردم با مهربان یتعارف م يرضا چا يبه عمو یوقت

.کرد دییبر لب و تکان سر حرف او را تا يو پدر با لبخند» .شده

 فیتشر دیخوشحالمان کرد«: گفتم میرو به شم. نشستم میو شم ترایاز همه به رسم ادب کنار م ییرایاز پذ بعد

«.دیآورد

- «.میممنونم باعث زحمت شد»

- «آقا کوچولو؟ ستیاسمت چ«: رو به پسرش گفتم» .کنم یخواهش م»

او را از خودش دور کرد و  میشم» .کشد یخجالت م«: و گفت دیخند ترایکرد م یخودش را پشت سر مادرش مخف او

مگر «: گفت تیبا عصبان میبا سماجت خودش را به مادرش چسباند شم نیآرم» .خودت را به من نچسبان نیآرم«: گفت 

مثل دشمن  نیوا رفتم او با آرم میرفتار شم نیاز ا.راندو با خشونت او را از خودش » .قدر به من نچسب نیا ستمیبا تو ن

آرش » .خاله ایب«: گفتم و آرش را صدا زدم و» .کن يجان برو با آرش باز نیآرم«: گفتم دیبا ترد. کرد یجانش رفتار م

 آرش«: دستش را گرفتم و گفتم دیمن به سمتم دو يصدا دنیخورد با شن یکه از کنار خواهر کوچولو و نازش تکان نم

:دراز کرد و گفت نیآرش دستش را به سمت آرم» .دیکن يرا ببر با هم باز نیآرم ایجان ب

- «.میبرو ایب»

با . دلخور شود دمیدرست کند اما ترس نیرفتارش را با آرم میبگو میم به شمخواست یم. با ترس بلند شد و رفت نیآرم

«.کشت یمکررش م يبوسه ها نیآرش داشت بچه ام را با ا دا،یبدهد ش رتیخدا خ«: گفت تایو آرش ب نیرفتن آرم

ند شدم و رو به بل »نم؟یب ینوه برادر من کجاست او را نم نیخانم پس ا دایش«: رضا گفت يعمو میبگو يزیآمدم چ تا

.به راه افتادم مایو به سمت اتاق ن» آورم خدمتتان یاالن م«: رضا گفتم  يعمو

در را که باز کردم هر دو ساکت شدند کنارشان رفتم و . کنند یداد که آنها با هم بحث م یو رضا نشان م یعل ادیز ریتاخ

«آمده؟ شیپ یمشکل«: گفتم
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کدام «: با تعجب گفتم »د؟یکار را کرد نیخانم، چرا ا دایز شما توقع نداشتم شا«: دستش را خسته بلند کرد و گفت یعل

«کار؟

- «د؟یمن را به گذشته برگردان دیتوان یو دعوت عمو م یمهمان نیبا راه انداختن ا دیچطور فکر کرد»

- «.دیبدهم باور کن انیکدورت پا نیخواستم به ا ینکردم فقط م يفکر نیمن چن»

- همان سال رنگ باخت من  میبرا میعشق شم دینرو شیپ شتریب نیاز ا دیکنم اما قول بده یاور مخوب ب اریبس»

: من گفت يرضا جا »د؟یخواهم به آن روزها برگردم متوجه شد یگذشته از دست رفته ام را فراموش کرده ام و نم

من قصد «: تلخ به لب آورد و گفتيلبخند یعل» .را باز کن تیکنم اخمها یخواهش م ییهر چه تو بگو یخوب عل یلیخ«

روم که دوستم داشته باشد و قبالً از من  یم يسراغ دختر دیعوض شد مطمئن باش ممیتصم يازدواج ندارم اگر هم روز

!که نشدم ، شدم؟ زتریهستم عز یهمان عل میشم ياظهار تنفر نکرده باشد من برا

دختر  کیخواستم او  یکه او را م يروز. دیفتین میج من و شمهرگز به فکر ازدوا دیلیقا یارزش نیمن کوچکتر يبرا اگر

که هنوز  يبچه مرد. بچه کیمطلقه است آن هم با  وهیب کیحاال او  یمجرد و تنها بود و من ناخواسته عاشقش شدم ول

خواهم اسم ینم. خواهم یتوانم، نم ینم. خانم نه داینه ش. کند نهرخ شیتواند به عنوان شوهر سابق او در زندگ یهم م

 يمن و رضا را برا نیخود گفت ب ییرها يکه برا یبا دروغ شیاو سال ها پ. اورمیب میدر زندگ گریبار د يرا برا میشم

 ییکابوس جدا. ادیز یلیخواستمش خ یمن م. که حق ندارم دییکرد نگو بیبه هم زد، من را آواره کشور غر یچند سال

دوباره کابوس گذشته به  دیخواهم به سمت او برگردم باعث نشو یگرفتم نم از او نابودم کرد و حاال که از او فاصله

. رمیرا به عنوان پسرم بپذ يگریتوانم بچه مرد د یمن نم میهم دخترعمو، پسرعمو بمان يبرا دیبگذار. دیایسراغم ب

«.توانم هرگز یواقعاً نم

 یبله حق با عل. بودم میباشم فکر شم یه فکر علک نیا يبه جا. بودم یاز دست خودم عصبان. را قبول داشتم شیها حرف

.بار دوم خرد شود يبرا یدادم عل یفکر کرده بودم به خودم اجازه نم یاگر کم. بود
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کرده  يشما کار يخواستم برا ینبود فقط م يگرید زیچ ایآقا قصدم ترحم و  یعل دیمن را ببخش«: گفتم یشرمندگ با

: حرف من گفت دییرضا هم در تا» .دیکل خانواده بگذار یآشت يامشب راهم به پابرنامه  دیفراموش کن دوارمیام. باشم

اگر با شما بد صحبت «: گفت نانهیشرمگ میما اظهار ندامت کرد نکهیاز ا یعل» .دمیفهم یم دیجان با یمن هم متاسفم عل«

همه اش شد «: و گفت دیرضا خند» .توانم خودم را کنترل کنم یشوم نم یم یعصبان یمتاسفانه وقت. دیکردم من را ببخش

» .را ببرم یوجب مین نیا امدهیدر ن شانیبهتر است تا صدا«: را بغل کردم و گفتم مایمن ن» .میبرو دیتمامش کن یعذرخواه

 یعجب پسر زشت. به به قدمش مبارك باشد«: بلند گفت يبا ورود من عمو با صدا. اتاق را ترك کردم یو همراه رضا و عل

 نیرضاست ا یبچگ هیشب یلیداداش باور کن خ«: را از بغلم گرفت و رو به پدر رضا گفت ماین» .دینگاهش کن تو را به خدا

«.ستیطور ن

به مراتب  ماین. دیینفرما یعموجان کم لطف«: و گفت دیبلند خند ياش را به دست آورده بود با صدا هیروح یکه کم یعل

شما ممنونم که  يممنونم از هر دو«: گفت هیرضا با گال. خنده افتادند همه به یبا حرف عل» .رضا قشنگ تر است یاز بچگ

از من  ماین نیآقا دست شما هم درد نکند باز ا یبودم؟ عل ماین نیه ایعموجان من کجا شب دیقدر به من محبت دار نیا

«.میرس یقشنگ تر است باشد به هم م

: خنده گفتم نیمن در ح دندیخند یبلند م يجمع با صدا هیبقعمو و زن عمو همراه  یاکتفا کرد ول يفقط به لبخند میشم

کند  یچشمانش را باز م یوقت ستیهم زشت ن ماین. قشنگ تر است مایرضا از ن دمیرضا را د یآقا من عکس بچگ یعل«

«.کند یفرق م یکل

شد و بعد به من و  قیقکرد عمو به چهره اش د هیشد و شروع به گر داریدر اثر دست به دست شدن ب مایهنگام ن نیا در

«.صورتش به رضا رفته بیترک هیبق یخانم است ول دایش هیچشمانش شب«: کرد و گفت یرضا نگاه

و  میانداختن سفره بلند شدم شم يکه برا یموقع. میبرد یو از کنار هم بودن لذت م میبود همه دور هم بود یخوب شب

 یتفاوت یگرفت و از آن حالت ب یکم کم داشت با جمع انس م میشم. هم بودند وایو ش تایب. هم به کمک آمدند ترایم
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 میشم يبه سر تا پا یقیشدم که نگاه عم یمتوجه نگاه عل مرا دعوت به نشستن کرد میکه شم یهنگام. آمد یم رونیب

تیموقع یرا فراموش نکرده ول مینگاهش به من ثابت کرد که او هنوز شم. زود نگاهش را برگرفت یلیانداخت و خ

 یلع. میشد همه دور آن قرار گرفت دهیسفره چ یوقت. ردیبگ یدرست میدهد تا نتواند تصم یاو را در تنگنا قرار م میشم

سال داشت در آن  کیاو که حدود . بود یو خواستن بایاندازه ز یب تا،پونهیدختر ب تا،یکنار رضا نشسته بود و من کنار ب

 مایخودش غذا بکشد ن يبرا هیکه مثل بق نیا يبه جا یبود و عل یر آغوش علد ماین. کرده بود دایپ يادیجمع طرفداران ز

.ستیرنگ یرا بغل کرده بود و او را با مهر م

«!برد؟ یچرا خوابت نم يبلد ییجان تو که الال یعل«: را صدا کرد و گفت یبا خنده از آن طرف سفره عل مهران

مهران «: مشخص بود گفت یکه به خوب ياز حرف مهران با دلخورناراحت  یعل. شد یحرف او همه نگاه ها متوجه عل با

«چرا؟ يا دهیتو که به مراد دلت رس ینکرده ام ول دایجان من هنوز دختر مورد عالقه ام را پ

بچه مارا  یاگر تو قول بده میهر دو سرکار ترایمن و م. میکن یخوب ما وقتش را نم«: گفت دیخند یکه هنوز م مهران

«.میبچه دار شو يبه زود میده یهم به تو قول مما  ينگه دار

حاضرم  ترایبه خاطر تو و م یاگر تو بخواه یرا نگذرانده ام ول يبودن و پرستار هیمن دوره دا«: زد و گفت يپوزخند یعل

«.کار را بکنم نیا

 لیدل نیبرنجد به هم دمیترس یول رمیبگ یرا از عل مایخواستم ن یم. انداخت یبه مهران و بعد هم به عل ینگاه میشم

لباسش  میها بودم که پسر شم همانیمشغول تعارف به م. رضا برگرداند ایرا به من  مایگذاشتم تا خودش خسته شود و ن

 ینفهمند پسرش را سرزنش م گرانیکه د يکه آهسته به گونه ا ودممتوجه او ب. شد میشم یکرد و باعث ناراحت فیرا کث

.گفت ینم يزیانداخته بود و چ ریکند و طفلک پسرش سرش را به ز

 نیدانستم رفتارش با آرم یم. رفت مایکه دست پسرش را در دست داشت به اتاق ن یکرد و در حال یعذرخواه میشم

. خواهند ینم يزیخانم چ میشم نیجان برو بب دایش«: رضا گفت. حرف را نداشتم نیجرات گفتن ا ینادرست است ول
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موقع غذا  میچند بار بگو«: گفت یو در همان حال م دکر یرا عوض م نیداشت لباس آرم. مرفت مایبلند شدم و به اتاق ن

کردم و وارد شدم و  يتک سرفه ا» .يدیدوستت ندارم فهم گرید. یکن یچرا حرف گوش نم. خوردن مراقب لباست باش

«.کرده فیفهمد لباسش را کث ینه بچه است نم«: کرد و گفت یخنده تصنع» آمده؟ شیپ یمشکل«: گفتم

-  نیآرم. کند یم فیرا کث شیبزرگتر است باز هم لباس ها نیکه از آرم نیآرش با ا. راحت باشد دیبگذار ستیمهم ن»

«.هم از آرش ما کوچکتر است یلیجان که خ

- «.اوردیخواهد لج من را در ب یم نیآرم یکند ول یکار را از عمد نم نیآرش ا»

کار را از  نیا دیاصالً چرا با. بچه است یلیافکار را داشته باشداو خ نیا ياقتضا نیرمکنم سن آ یفکر نم«: تعجب گفتم با

«عمد بکند؟

استداللش به نظرم احمقانه » .طور بود نیچون پدرش هم هم«: کرد گفت یم نیکه با خشونت لباس را به تن آرم یحال در

.نداشتم ریو تفس حیاما سکوت کردم چون وقت توض. آمد یم

-  یم نیآرم يدلم برا. حرف او را ترك کردم نیو با گفتن ا» .شامتان سرد شد دییبفرما دیان را ناراحت نکنخودت»

طرز فکر  نیپر کند با ا شیاو را برا یخال يکه جا نیا يبه جا میسن کم از نعمت پدر محروم شده و شم نیسوخت او با ا

گمان  ریپسرت را بگ. داداش ایرضا جان ب«: گفت یگشتم علکه به جمع بر نیهم. کرد یاو را از نعمت مادر هم محروم م

قند  دایش«: رو به من گفت» .يشود گوش نکرد یگفتم باعث دردسرت م«: رضا با خنده گفت» .کرد فیکنم لباسم را کث

«.ریعسلت را بگ

 یم يرا جد نیا. وردخ یبه دردتان م یگاهگاه. دیریبگ ادیيآقا رضا بهتر است شما هم بچه دار«: با خنده گفت مادرم

 یعل دیببخش«: گرفتم گفتم یرا از عل ماین یوقت. رضا در جواب مادر چه گفت دمیرفتم و نفهم یمن به سمت عل» .میگو

از  یکیدیاگر اجازه بده ستیندارد مهم ن یاشکال«: و گفت دیخند» .میلباستان را بشو دیآقا من واقعاً شرمنده ام بده

«.بعد رضا را بپوشم تا يلباس ها



کتابخانه نودهشتیا  زهره روحانی -آغوش سرد 

w W w . 9 8 i A . C o m 78

- نه «: شد گفت یکه بلند م یدر حال» .کمکتان دیایرضا ب میکه بگو ایدیدار یخودتان برم. دییکنم بفرما یخواهش م»

به سمت  مایعوض کردن ن يبه راه افتاد من هم برا مایحرف به سمت اتاق ن نیو با ا» کجاست شیدانم لباس ها یخودم م

 میآمد که شم ادمیدفعه  کی. دوباره بست »دیببخش«و بعد از گفتن  کردرا باز در اتاق  یرفتم که متوجه شدم عل یاتاق م

رفتارش  یرا فراموش کرده ول میاو به زبان اقرار کرده بود که شم. خنده ام گرفته بود یاز رفتار عل. داخل اتاق بود

خودمان اشاره کردم و  اقم به اتو با سر» .آن اتاق دیبرو دیتوان یم«: کردم و گفتم شیصدا. کرد یرا ثابت م نیخالف ا

«.من لباس برنداشتم یول«: گلگون گفت یبا صورت» .دیراحت باش ستین یکس«: گفتم

- هم کارش را تمام  میشم. کرده بود سیتمام لباسش را خ ماین. رفتم مایحرف به اتاق ن نیو با ا» .آورم یم تانیمن برا»

«.دیبه من بکن یلطف کیشود  یم«: و گفتمخواست اتاق را ترك کند رو به ا یکرده بود و م

«.دییالبته بفرما«: کرد و گفت نگاهم

- با » .ستین یالبته اگر زحمت دیآقا بده یمردانه به عل راهنیپ کییشود از کمد دست راست یم فندیکث میدست ها»

«کدام را بردارم؟«: سست به سمت کمد رفت در را باز کرد و گفت ییو با قدمها» .کنم یخواهش م«: گفت دیترد

 یاو لباس را برداشت و در را بست و در حال» .دارد، آهان همان یآن که رنگ شکالت«: به لباس ها کردم و گفتم ینگاه

را  یتا عکس العمل او و عل. اش بروم هیبه سا هیخواستم سا یرا در دست داشت به سمت در رفت م نیکه دست آرم

بال من از دست تو چکار کنم که  يا«: و گفتم دمیو بوس ردملباسش را مرتب ک. مرا عوض کرد ماین. شد یاما نم نمیبب

را  یعل. هنگام در با خوردن چند ضربه باز شد نیدر ا» .زمیعز يشو یبزرگ م یک. یکن یم سیو آن را خ نیمرتب ا

از  شتریب یلیباس رضا خبا ل یعل. خودم ر ا گرفته بودم يجلو یگلگون، خنده ام گرفته بود و به سخت یبا صورت دمید

:گفت یو دودل دیلباس خودش هم در دستش بود با ترد. برازنده شده بود شیپ

- «لباس را چکار کنم؟ نیخانم ا دایش دیببخش»

- «.تا من آبش بکشم دیبده»
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» .دازمنیخواهم شما را به زحمت ب یشوم نم یممنون م دیبه من بده کیپالست کینه، اگر «: و گفت دیرا عقب کش دستش

«.دیکنم اجازه بده یکرد خواهش م فیپسر من بود که لباس شما را کث نیاما ا«: با خنده گفتم

- «.راحت ترم يطور نیا دیبه من بده کیپالست کیخانم لطفاً  داینه ش»

- «.دیریدوش بگ دیخواه ینم یخوب ول اریبس»

ادامه دادم » خدا را شکر«با گفتن » .شده سیباسم خخوشبختانه زود متوجه شدم و فقط ل ستینه الزم ن«: و گفت دیخند

:را برداشت و لباس را در آن قرار داد و گفت کیبه سمت تخت رفت پالست» .هست کیپالست مایکنار تخت ن«

- «.ممنونم»

 ریرا بگ امیرضا جان ن«: را به رضا دادم و گفتم ماین. در آغوشم بود به جمع ملحق شدم مایکه ن یرفتن او من هم در حال با

که استاندارد شده من حوصله دوش گرفتن و لباس عوض کردن ندارم  یمطمئن«: با خنده گفت» .میرا بشو میتا من دستها

«.دایش

- «.خاطرت جمع باشد مطمئن مطمئن است»

 ریبه غ را تمام کرده بودند شانیغذا تیکه سر سفره برگشتم اکثر یوقت» .خداکند«: را گرفت و گفت ماین دیبا ترد رضا

 دیرس یمهربان تر به نظر م یاول شب نبود کم می، شم میدر آغوش مادر رضا بود شم ماین. و رضا یو عل میاز من و شم

هم  یبسته شده عل یهمان لحظات کوتاه رشته الفت و انس ين آنها برایکرد که ب دواریکه به لب داشت من را ام يلبخند

بعد از . گرفتم کیرا به فال ن نیاز نگاه کردن به او ابا نداشت و من ا گرید. کرد ینگاه م میبه شم یبا راحت یهرازگاه

:گفت یشام همه با آرامش به صحبت پرداختند عمو رو به عل

- «؟يبرگشتن که ندار الیجان خ یعل»

«.شهیهم يآمدم که بمانم برا«: با لبخند گفت یعل

هست داداش هر  ادتی. میبود کیسالها چقدر به هم نزدآن  ریبخ ادشی. یمان یخوشحالم که م«: خوشحال گفت عمو
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 یدارد م یحرف ها منظور خاص نیمشخص بود که عمو از گفتن ا یبه خوب» .که چه زود گذشت يوا میهفته خانه هم بود

خبر  یبدهد ول یرا به عل میخواهد شم یرا م ترشرا به حرف آورد تا اگر هنوز دخ یگذشته عل يادآوریخواست با 

.زده بود یعل نهیدخترش بود که دست رد به س نینبود بلکه ا یاز طرف عل میو شم یبه هم خوردن ازدواج علنداشت 

باور . يآمد تو با ما قطع رابطه کرد شیکه موضوع بچه ها پ یآن موقع بچه ها همه مجرد بودند از وقت« : رضا گفت پدر

«.يکه تو با ما قهر بود یخانه تان وقت میایوانستم با بچه ها بت یبودم اما چطور م ادتیسالها به  نیکن داداش من تمام ا

ما بزرگترها  یشوند ول یبچه ها هستند که باعث اختالف و کدورت م نیاختالف همه جا هست و معموالً ا«: گفت پدر

بحث را  نیه ادامه اک میشم» .میارزش ندارد، ما آن را به خودمان تلخ کن ایدو روز دن نیا. میبها بده زهایچ نیبه ا دینبا

:فتدار گ هیگال یرو به پدرش با لحن دیپسند ینم

- قدر امشب را  دیبا میما بعد از مدتها دور هم جمع شد. دیحرف ها امشب را خراب نکن نیکنم با ا یپدر خواهش م»

«.میبدان

را  میشم يود کرد حرفهاسرگرم کرد و وانم وهیخودش را با م یعل یول. کردند دییرا تا میحرف شم یاز عل ریغ همه

.ساخت نیرا متوجه و غمگ میعملش شم نیکه ا دهینشن

بود با من  دیتپل و سرخ و سف يکه برخالف من دختر وایش. همه متاهل بودند هیبود و بق وایجمع ش نیدختر مجرد ا تنها

. را مراقبت کند مایکه پونه و ن میخواست یمرتباً از او م تایمن و ب. نمود یاز لحاظ جثه از من بزرگتر م. فرق داشت یلیخ

او تازه راه رفتن . گرفت یعنوان آرام و قرار نم چیپونه به ه یول. خواب بود رتباًسخت نبود چرا که او م مایاز ن ينگهدار

خسته از  وایش. رفت یتسلط هم راه م یمخصوصاً که ب. قابل کنترل نبود ییمایراهپ يبرا اقشیکرد و اشت یرا تجربه م

» .توانم او را نگه دارم یجان تو را به خدا پونه را صدا بزن من نم تایکنم ب یخواهش م«: را صدا زد و گفت تایونه بدست پ

قربان  یاله«: گفت یم وایادامه دهد با التماس به ش میبا شم شیراحت به سخنران الیکه با خ نیا يو برا دیخند یم تایب

با  وایش» .يشو یخوابانمش تو هم راحت م یم گرینگهش دار االن دهم  گریکم د کیجان  وایخواهر گلم بشوم، ش
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و با » .ینه تو او را از من گرفت دینه پونه خواب یول ییگو یرا م نیاز سر شب تا به حال هم«: گفت یم خندهو  تیعصبان

.داد یادامه م میو شمترایبه صحبتش با م یبا خوشحال تایو ب دیرفت دو یم يچا ینیغرولند به دنبال پونه که به سمت س

از چند ساعت از  شیکه ب نیبا ا. میبرد یبا هم لذت م یو از هم صحبت میدور هم بود روقتیهمه تا د. بود یخوب شب

او  يگرفتم برا میکردم و تصم دایپ ينسبت به او احساس دوستانه ا داًینگذشته بود اما شد میام با خانواده شم ییآشنا

«.میرفع زحمت کن گریپدر بهتر است د«: به ساعتش کرد و گفت یهنگا میشم. باشم یدوست خوب

عموجان تازه نطقمان باز شده من حاال حاالها با شما «: گفت شیتوجهش به جمع برگشت رضا رو به عمو یحرف او عل با

«کند؟ ینکند با ما بودن ناراحت تان م د؟ینبود ریقدر گوشه گ نیخانم، شما که ا میشم. حرف دارم

است با شما بودن باعث  یشیچه فرما نیا دیدار اریاخت«: انداخت و گفت نییپا يقرمز سرش را لحظه ا يبا گونه امیشم

«.میکرد تتانیاذ یما به حد کاف یافتخار ماست ول

با شما  ییمن واقعاً از آشنا. میامشب همه دور هم جمع شد مایخوشحالم که به بهانه تولد ن یلیمن خ«: پاسخ دادم من

«.خوشبخت شدم اریبس

که رفتند خانواده پدر  یگروه نیآخر. ها رفتند همانیگفت و باالخره همه م یم يزیچ یهر کس. کرد دایادامه پ تعارفات

من  دیداد یدو خانواده را آشت نیب دیکرد یکار خوب«: آهسته گفت یعل میکرد یکه آنها را بدرقه م یموقع. رضا بودند

خوشحالم که «: زدم و گفتم يمن هم لبخند. دیرا بوس مایخم شد و صورت ن» .دانم یم جان ماین یرا به خوش قدم نیا

 یهست یقیتو انسان ال. کنم یمن به وجود تو افتخار م«: داد گفت یبا رضا دست م یوقت» .شد يسپر یامشب به خوب

ها جز سرنوشت  نیئن شدم که اکردم اما حاال مطم یمدت در مورد تو اشتباه فکر م نیمن تمام ا یمن را ببخش دوارمیام

«.شما ممنونم يبود از هر دو یمن بود به هر حال شب خوب

«.میتا ماهم بشنو دیشما؟ بلندتر حرف بزن دییگو یچه م«: گفت دیبوس یرا م مایکه ن یرضا در حال پدر

پدر و مادر رضا » .هد شدبه وقتش صداها بلندتر خوا یول میهنوز زود است ما بفهم. شود پدر ینم«: با خنده گفت مهران
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 ترایم. گذاشتند و هر دو خوشحال منزل ما را ترك کردند میبه شم یو رضا را به حساب عالقه عل یآهسته عل يحرف ها

.م رفتندیو شم یآسوده از ازدواج عل يو مهران هم با خاطر

کرد  شیرا که سالها پ یو اشتباه دیایب نییاز سر لج پا یعل دوارمیام«: موقع ترك منزل مادر رضا آهسته در گوشم گفت

«.کند یرا خوشبخت م یاست و مطمئنم عل یدختر خوب میرا جبران کند شم

«.کنم یفکر را م نیمن هم هم«: به لب آوردم و گفتم يلبخند

ا، توانم خسته ام رض ینم شتریب نیاز ا گرید«: رها شدم و گفتم یصندل يرا به رضا سپردم و رو مایرفتن همه خسته ن با

«.مال تو ماین

«.رسد یوقت به عشق اولش نم چیه یعل دیگو یاحساسم م دا،یش یدان یم«: لبخند کنارم نشست و گفت با

- «.رسد یکالم به او م کیراحت با گفتن  یلیاست اگر بخواهد خ یبا عل میاالن تصم ؟یکن یم يفکر نیچرا چن»

- بسپارد و  یدر اتاقش را به فراموش میآن روز شم يحرف ها ستیناو قادر . شناسم یرا م یمن عل. یکن ینه اشتباه م»

«.هم نخواهد داشت ییشود جدال با خودش که راه به جا یم نیشود و ا یم نیا

- سکوت رضا باعث » .کند یم يرا خواستگار میشم ،یعل يبه زود دیگو یدلم م یرا قبول دارم ول تیاگر چه حرف ها»

:زل زده بود گفتم مایاحت و خنده دار به ننار يا افهیشد نگاهش کنم با ق

- «.ترسد یم یکن یبه بچه ام نگاه م يطور نیچرا ا ه؟یچ»

- » .دهد یبغل من انجام م يرا تو شیها يفروختم؟ چرا خراب کار ماین نیبه ا يتر زمیمن چه ه ییشود بگو یم دایش»

:متعجب و خسته گفتم

- «!؟یکن یم یشوخ»

-  ادیبه من هم  ایب دیاصالً شا! کند یم سیخورد که مرتباً خودش را خ یم یچ یوجب مین نیمگر ا آخر دا،ینه به جان ش»

«.شوم یکمک دستت م یلیخ يطور نیبچه را عوض کنم ا دیبا يبده چطور
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به نظر من بهتر است «: و او با خنده گفت» .عوضش کردم شیساعت پ کینیهم. رضا یکن یاشتباه م«: گفتم یناراحت با

«.بهتر بتواند خودش را کنترل کند يطور نیا دیشا یبار عوض کن کیساعت  میرا هر ناو 

همه جا . پا بند نبودم يرو یآن شب از خستگ» .رضا بلند شو لباست را عوض کن«: به سمت اتاق رفتم و گفتم یحال یب با

 لیدل نیبه نظافت مشغول شوم به هم رمق تر از آن بودم که همان موقع یاما ب. و نامرتب بود مخصوصاً آشپزخانه فیکث

را  میشم گریسه ماه من موفق شدم دوبار د نیا یسه ماهه شد و ط ماین. هوش شدم یب یاز خستگ مایبعد از خواباندن ن

بار به منزل  نیاول يکه ما را برا میبار هم در منزل پدر شم کیو  میدر منزل پدر رضا که همه دعوت داشت کباری. نمیبب

 یبردم ول یلذت م وبا ا یشود گفت از هم صحبت یتر شده بود و م مانهیصم میرابطه من و شم. کرد یعوت مباشکوهش د

با عطوفت  میبا پسر شم یروح گاه یسرد و ب یو گاه ستینگر یاو را با مهر م یگاه. ثابت نبود میرفتارش با شم یعل

.احساس یآدم ب کیمانند  یکرد و گاه یرفتار م

از . ردیرا بپذ میشم طیداشت شرا دیاو هنوز ترد ردیبگ شیرا در پ یرفتار ثابت میتواند با شم یم چرا نمتوانستم بفهم یم

گذشته ببخشد و  ياو را در سال ها يمهر یطرف قادر نبود ب کیو از  دیطلب یگذشته اش را م يطرف عشق سال ها کی

.ردیبپذ دشیجدیرا به عنوان پسرش در زندگ میطور بچه شم نیهم

از من و رضا  ریهمه غ. کند بیترغ میبه ازدواج با شم يرا به نحو یداشت عل یسع یهر کس. ها دوباره شروع شد مزمهز

.مشکل دارد يریگ میتا چه حد در تصم یعل میدانست یم یچرا که ما بهتر از هر کس

گرچه رضا مرتباً . کنم یه تکاننداشت قادر نبودم خان شتریهنوز چند ماه ب ماکهیو من با وجود ن دیهم از راه رس دیع

 نیهر دو آماده و مرتب کنار سفره هفت س لیموقع سال تحو. بکند یانیاو هم قادر نبود کمک شا یهمراهم بود ول

 یکه به ماه یسفره آرام به خواب رفته بود رضا در حال کنارماین. میکرد یساعت گوش م کیت کیو به ت مینشسته بود

«سوال بپرسم؟ کیتوانم  یم دایش«: ود گفتشده ب رهیخ نیسفره هفت س

- «.البته»
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اگر خودت را «: با خنده گفتم »؟یهست یبا من راض تیاز زندگ«: به چشمانم زل زد و گفت. گرفت یرا از ماه نگاهش

 ينمود با خنده ا یم دهیرنگ پر يلحظه ا يصورتش برا» !ام چطور مگر؟ یآره راض میبگو دیبا یکن یلوس نم میبرا

که از صورت  یشد و من در حال لیسال نو تحو حظهل نیدر ا» .نداشتم يمنظور دمیپرس يطور نیهم«: گفت یعتصن

«.یداشته باش یسال خوب دوارمیام. سال نو مبارك«: زدم و گفتم يگرفته رضا دلم گرفته بود لبخند

همه . میخانه آنها شد یر و مادر راهبه پد کیتبر يعصر همان روز برا» .طور نیتو هم هم«: گفت نهیاز س یآه دنیکش با

 ترایم میدیبه منزل پدر رس یوقت. رفتند یبزرگترها م دنیهمه در رفت و آمد بودند، کوچکترها به د. داد یبهار م يجا بو

نوه  نیکه اول نیا لیبه دل ماین. هم خوشحال بود یعل. را پر کرده بود خانهبگو بخندشان همه  يصدا. میدیرا هم آنجا د

نشسته بودم و به  ترایکنار م. شد یکه مرتباً دست به دست م يطرفدار داشت به طور یلیآنها خ نیواده رضا بود بخان

که  یوقت. به اتاق آمد ینیریشنشسته بود، مادر رضا با ظرف  یرضا هم کنار مهران و عل. کردم ینگاه م مایمحبت او به ن

 نیا فیتکل میخواه یما امروز م. به برادرت بگو يزیچ کیا جان تو رض«: کرد کنار ما نشست و گفت ییرایاز همه ما پذ

 یمن فکر م. میمورد صحبت کرده بود نیکنم مادر، ما که قبالً در ا یخواهش م«: گفت هیبا گال یعل» .میرا روشن کن یعل

اوقات خودتان  يطور نیا يدیشده چرا صبح اول ع یحاال مگر چ«: رضا با خنده گفت» .را متقاعد کنم ماکردم توانستم ش

 نیخواهم ا یرا نم میاز من دارند من شم یها چه توقع نامعقول نیا نیگوش کن رضا، بب«: گفت یعل» .دیکن یرا تلخ م

«.میراچند بار بگو

 يضربه بد دنتیتو با عقب کش یدختره هم دوستت داشت ول نیا یآخر چرا؟ تو سال ها قبل دوستش داشت«: گفت پدر

 يمن او را به همسر دیاگر تا آخر عمرم من را در تنگنا قرار بده«: داد و گفت یکالفه سرش را تکان یعل» .يبه او زد

تو بچه هم  يهمسن و سال ها یدان یچند سالت است؟ م یدان یتو اصالً م«: مادرش با افسوس گفت» .نخواهم گرفت

از «: من مداخله کردم و گفتم» .دوست دارداست تو را هم  یدختر خوب میشم. يطور مجرد ماند نیدارند آن وقت تو هم

 زنبا  یآخر چند روز قبل تلفن«: کرد و گفت ینیمادرش خنده دلنش» آقا را دوست دارند؟ یخانم عل میشم دیدان یکجا م



کتابخانه نودهشتیا  زهره روحانی -آغوش سرد 

w W w . 9 8 i A . C o m 85

دارد به  میبهتر شده و تصم یلیاش خ هیروح دهیرا د یعل یاز وقت میسربسته گفت که شم. رضا صحبت کردم يعمو

«.بدهد یامانسر و س شیزندگ

کشد  یم شیزند با پا پ یجالب است با دست پس م یلیخ! دوستم دارد؟«: حرف به خنده افتاد و گفت نیا دنیبا شن یعل

«!جالب است

 یکه تا چند لحظه قبل م یعل» .میحرف مادر خنده دار بود بگو تا ما هم بخند يکجا«: گفت یناراحت از خنده عل ترایم

که  یخواهد در حال یمن را م میکند شم یخندم چون فکر م یبه حرف مادر ساده ام م«: گفتشد و  يناگهان جد دیخند

حرف ها  نیا«: با تعجب گفت ترایم» .خواهد مطمئنم یخواهد خودم را که نم یمن را م تیخواهد موقع یاو من را نم

کند شما  یم یشوخ یعل«: مهران که تا به حال ساکت نشسته بود گفت »؟ییگو یجان؟ معلوم هست چه م یعل ستیچ

یاصالً حوصله شوخ. کنم ینم یمن شوخ«: گفت ترایرو به مهران و سپس پدر و مادر و م یبا ناراحت یعل» .دیرینگ يجد

.و راحتتان کنم میبگو دیطور است بگذار نیحاال که ا. کردن است یچه وقت شوخ ندارم

. داشتم ییبایز يآرزوها.پروراندم یدر سر م يادیز ينقشه ها با او یزندگ يبرا یزمان. را دوست داشتم میشم یزمان من

 نیچن یک«: پدر با تعجب گفت» .خواهد خودش به من گفت که من را دوست ندارد یمن را نم مینه، شم گریحاال د یول

:گفت دییبا تا یعل» .يدیکه پا پس کش يتو بود نیزد؟ ا یحرف

- من  دیگو یگردد و م یاو برم یوقت. هم داشتم يگریهم آخر مگر چاره دخوا یرا نم میمن بودم که گفتم شم نیبله ا»

به رضا را سانسور کرد  میعالقه شم یکه عل نیاز ا» .توانم باز هم به ازدواج با او اصرار کنم یرا دوست ندارد من چطور م

«ت؟خودش گف يجد يجد«: گفت ترایم. خوشحال شدم

را دوست  یرا ترك کند اول به من گفت عل رانیا یکه عل نیبله قبل از ا« .شکست یبار رضا بود که سکوتش را م نیا و

که دارد  یفعل طیبا شرا میشم. است یحق با عل.موضوع بودم نیمن هم شاهد ا. گفت یبه عل ماًیندارد و بعد هم مستق

«.آزاد باشد يریگ میمدر تص یعل دیبه نظر من اجازه بده بخواهدرا  یهم عل دیبا. کند دایتواند پ ینم یبهتر از عل
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«.یکن یممنونم که درکم م«: به رضا کرد و گفت يزینگاه خسته و تشکر آم یعل

«؟یچرا تا به حال نگفت«: دیپرس ترایم

-  يرادیمگر من چه ا.من را دوست ندارد میشم اورمیبه زبان ب ایسخت بود که قبول کنم  میبرا میتوانستم بگو ینم»

«.رمیاو را بپذ دیخواه یهمه سال از من م نیبود؟ حاال شما بعد از اداشتم که او از من متنفر 

همه سال از  نیتا ا يکرد یما را مطلع م دیتو با یدانستم ول یمتاسفم پسرم که نم«: گفت يدهنده ا يبا لحن دلدار پدر

«.میکرد یدفاع م يمهر یهمه اتهام به ب نیتو و عشق پاکت در برابر ا

کنم دوباره  یهمان سال تمام شد خواهش م زیمن همه چ يبرا«: گرفت گفت یم ترایرا از آغوش ممایکه ن یدر حال یعل

. نبوده باشد یکس يدایو ش فتهیکه قبالً ش يدختر. دیکن دایمناسب پ يدختر میازدواج کنم برا دیلیاگر ما. دیشروع نکن

. جان یباشد عل«: گفت یمادر با مهربان» .رمیبگيهم دارد به همسر چهرا که قبالً ازدواج کرده و ب یتوانم زن یمن نم

 یم تیبه تو جواب رد داده خودم به زن عمو شیسال ها پ میدانستم شم یاگر من م. میزن یحرفش را هم نم گرید

«.فهماندم که از تو توقع برگشتن به سمت دخترش را نداشته باشد

روز نوروز را  نیتا آخر میشد عتیدشت و طب یراه لیفام هیبق یبه همراه یمیسنت قد کیطبق  نیفرورد زدهیس روز

 مایمن با ن میمستقر شد یوقت. میافتینشستن  يبرا ییجا یبه سخت یول میصبح زود راه افتاده بود نکهیبا ا. میریجشن بگ

چوب بودند تا  يمردها مشغول جمع آور. هم نشست تایب م،نشست میکه پهن کرده بود یفرش يکه در آغوشم بود رو

مشغول آماده کردن آتش بودند و پدر خودم و پدر رضا هم به  ریو مهران و رضا و ام یشهروز و عل. درست کنندآتش 

 یم شمرتباً به دنبال وایرفت وش یطرف و آن طرف م نیکه تازه راه افتاده بود مرتباً ا تایدختر ب. قدم زدن پرداختند

 تایب«: با اعتراض گفت وایش. افتاد یدوباره راه م میشد یغافل م که از او نیهم یول. نشاند یگرفت و م یو او را م دیدو

حد و اندازه  یکه دخترش پونه را ب ریحرف ام نیبا ا» .توانم او را نگه دارم یمن نم. ریکنم دخترت را بگ یخواهش م

خواهد بغل  یم بده به خودم دختر نازم را«: و گفت دیدر آغوش گرفت و بوس ارفت و پونه ر وایدوست داشت به سمت ش
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 يبه کار یراه انداخته بودند هر کس یآتش خوب.کنار ما نشست یبا آسودگ ریکار ام نیخوشحال از ا وایو ش» .خودم باشد

 یها را کباب م وجهگرفتند و شهروز و مهران گ یآتش م يآماده کباب را به رو يخهایو رضا س یعل. سرگرم بود

 ترایبا فاصله م یکم. گذاشت یم لونیکرد و درون نا یجدا م خیاده را از سآم ينان کباب ها يبا تکه ا تایب. کردند

.بود ترایمشغول دور کردن زنبورها از م وایداد و ش یقرار م خهایآماده کباب را به دور س اتیمحتو

کس  چیه. میآتش پخته شده بود همه فضا را پر کرده بود تا غروب همه آنجا بود میکه با شعله مستق یخوش کباب يبو

. به وجود آمده بود ینیسنگ کیتراف. هوا به هم خورد طوفان و گرد و خاك به پا شد کبارهییکند ول یدل نم عتیاز طب

هم  ماین. داشتم یبینگران بودم احساس غر. کردم دایدل شوره پ. بود ختهیها اعصابم را به هم ر نیبوق ماش يصدا

 ونیکام کیکه  میجاده نگذشته بود چیهنوز از پ. دادم تا بخوابد یام تکان ماو را در آغوشم آرام آر. کرد یم هیمرتباً گر

:زدم ادیفر دیکرد و به سمت ما چرخ دایانحراف پ

- «.رضا مراقب باش»

 گریفرمان را به سمت د »یلعنت«با گفتن . زد یموج م میو ب یگذرا نگاهم کرد در نگاهش ترس، وحشت، نگران يا لحظه

 يصدا. داشتم یسبک شده بودم احساس آرام. دمینفهم يزیچ گریو من د میبرخورد کرد ونیامما با ک یچرخاند ول

آشنا به چشمم خورد دقت کردم  یگشودم نگاه شمآرام چ. کردم یدرك نم يزیچ شانیاز حرف ها یآمد ول یحرف م

ن را به عقب برگرداند و م یدست یکردم بلند شوم ول یکرد؟ سع یچه م نجایاو ا ،يدر لباس پرستار نیخودش بود،افش

:گفت

- «.دیاستراحت کن»

 اورمیکردم به خاطر ب یشده سع یچیو متوجه شدم باندپ دهیبر سرم کش یدست. سرم حس کردم هیدر ناح يدیشد درد

.به خواب رفتم یحال یبا ب دمیفهم یکردم نم یهر چه فکر م یافتاده ول یچه اتفاق

: زد و گفت يکنم لبخند ینگاهش م دید یوقت. کرد یسرم دستم را عوض مکنار تختم  يچشم باز کردم پرستار یوقت
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«حالتان چطور است؟«

و آن را مرتب کرد و  دیمن کش يبه پتو یدست» کنم؟ یچه م نجایمن ا...خانم پرستار من دیببخش. خوبم«: گفتم یسخت به

 یبا وحشت و نگران میردم تصادف کردحاال به خاطر آو دمیمثل برق گرفته ها از جا پر» .دیشما تصادف کرد«: گفت

شوهرتان . میخانواده تان داد لیپسرتان کامالً خوب است او را تحو«: زد و گفت يلبخند »؟یشوهرم و پسرم چ«: گفتم

«.شوند یخوب م یول دندیصدمه د یکم

- «.نمیخواهم او را بب یم»

- «.دیشود استراحت کن ینه نم»

«.نمیشوهرم را بب دیدلشوره دارم تو را به خدا بگذار«: ادم و گفتمد هیسرم را به تخت تک یحال یب با

تنها . صحنه تصادف مان افتادم ادی. اتاق را ترك کرد و رفت عیو سر» .دیشود اصرار نکن ینم»: را برگرداند و گفت شیرو

حالش خراب است و به اما رضا کجاست؟ نکند  ندیرا محکم در آغوش گرفته بودم تا صدمه نب مایکه کرده بودم ن يکار

. دمیرا ند ییچند لحظه جا يرفت برا یاهیآمدم چشمانم س نییپا تاز تخ. سرم را از دستم جدا کردم. ندیگو یمن نم

 یکه م یبه هر اتاق. گذشتم یکه به خودم مسلط شدم آرام آرام اتاق را ترك کردم از کنار اتاق ها م یشد کم جیسرم گ

زدند  یو حرف م نداز اتاق ها چند پرستار دور هم نشسته بود یکی. کردم یرضا نگاه م تنافیدیداخل آن را به ام دمیرس

«.شد فیجوان بود ح یلیطفلک خ«: از آنها گفت یکیزدم  هیتک واریکنار د نندیمن را نب نکهیا يبرا

ه مرد را چند بار کلم» .بفهمد، دستور دکتر است دینه نبا«گفت  يگرید»...اگر بفهمد شوهرش مرده«: گفت گرید یکی

«.کنم یم شیدایاتاق ها االن پ نیاز هم یکیيجاست تو نینه امکان ندارد رضا هم«: تکرار کردم و بعد گفتم

 یبدون توجه به آنها تند تند به اتاق ها سرك م» رود؟ یاو کجا م«: و گفت دیاز آنها من را د یکیآنها گذشتم  يجلو از

«.دیتو را به خدا ولم کن دیولم کن دیراحتم بگذار«: بلند شد اریاخت یب ادمیفر. را گرفت مینفر بازو کیکه  دمیکش

آن قدر . داشتند من را به اتاقم برگردانند یزد فقط سع ینم یکس حرف چیه. همه را به بخش کشانده بود ادمیفر يصدا
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 ییبا رنگ و رو دمیرا د تایو بچشم گشودم مادر  یوقت. افتادم هوشیب نیزم يزدم که از حال رفتم و همانجا رو ادیفر

.شد يجار کمو اش» مادر«: گفتم یقرمز به سخت یو چشمان دهیپر

- «؟یخواه یچه م زم،یشده عز یچ»

- «رضا کو؟»

«.خوب است دا،حالشینگران نباش ش«: مرتعش و لرزان گفت ییبا صدا تایب

- «کجاست؟»

- «.یتو بهتر است استراحت کن»

- «.دییگو ینم يزیافتاده؟ چرا به من چ یفاقات کیدانم  یمادر ،م»

» سر رضا آمده؟ یچ ییگو یچرا نم ؟یکن یم هیچرا گر«: ام کرد داد زدم یعصب تایب هیگر. اشک شد سیصورتش خ تایب

 دهیو بر هیرفت و من با گر رونیب عیسر تایب. کردند آرامم کنند یسع. ختندیمادر فرو ر يگونه ها يقطرات اشک رو

«.دهم بگو رضا من کجاست یتو را به جان شهروز قسمت م...ر تو را به خداماد«: گفتم 

آرام باش دخترم «: من گفت دنیبا د. هم پشت سرش تایب. وارد شد یپوش دینزد در باز شد و دکتر سراپا سپ یحرف مادر

«.یکن یم تیچرا خودت را اذ

 دیگو یکس نم چیه«: گفتم هیر فت با گر یم یاهیسچشمانم . خوردند یدستانم به شدت تکان م. دیلرز یوجودم م تمام

من  يرضا دییزدند، بگو یپرستارها از من حرف نم دییاو زنده است بگو دییبگو. دکتر دییشوهرم کجاست شما بگو

«.نمرده

گفتن  يبرا یاما سکوت کرد حرف دینگاهش کردم چشمان منتظرم را د.بود میتلخ زندگ قتیحق يایدکتر گو سکوت

 نیسرم سنگ. زبانم بند آمده بود یکردم حرف بزنم ول یسع. دادم یتکان نیسرم را به عالمت نه به طرف. بزند نداشت که

.دمیمنفه گریشد و من د دهیچشمانم کش يرو یاهیپرده س. شده بود
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 به دکتر خبر«: گفت یکه با خوشحال دمیرا شن یزن فیظر يچشم باز کردم صدا یوقت. بودم هوشیدانم چقدر ب ینم

«.به هوش آمده دیبده

دکتر با دو پرستار به . حوصله بودم یکرد ب یفکرم کار نم یول. چه گذشته اورمیب ادیکردم به  یرا بلند کردم سع سرم

.سرم حاضر شدند يداشت باال ییاز آنها نگاه آشنا یکی. اتاقم آمد

«کند؟ یسرت که درد نم«: دیپرس نهیبعد از معا دکتر

در . به پرستار داد و رفت یدکتر دستورات. ام نکرد ياریزبانم  یکردم تا جواب دکتر را بدهم ول حواسم را متمرکز یکم

 ازین يزیبه چ«: آمد و گفت کترینزد یکنم کم ینگاهش م دید یکرد وقت یبود که آرامم م ينوع دلسوز کینگاه پرستار 

 ينتوانستم اشک ها یکردم بپرسم ول یانستم سعد یکجا؟ نم یول.ام دهیمطمئن بودم که او را قبالً د گرید »د؟یندار

. زد یبه دلم چنگ م یغربت تلخ.دلم گرفته بود بیعج یول. دانستم یام را نم هیعلت گر. دندیصورتم لغز يگرمم را رو

 بودم؟ منتظر چه نتظرچرا م ؟یچه اتفاق یافتاده ول یدانستم اتفاق ینگاهم به در بود م. او آهسته از در خارج شد و رفت

که او  نیبه در چشم دوختم که در باز شد و مادر وارد شد از ا یحال یو ب یبودم؟چرا آرام و قرار نداشتم؟ با نگران یکس

دهنده  يو بعد با لحن دلدار نمیچشمان مادر متورم و قرمز بود کمکم کرد تا بنش یرا به خاطر آوردم خوشحال شدم ول

با زبان بسته ممکن  یکنم ول هیچه گر يخواستم بپرسم برا یم» .يک بشوکن تا سب هیجان، گر دایکن ش هیگر«: گفت يا

نبود با  يزیچ یکرد ول یم تمیدور گردنم بود که اذ يزیچ دیشا دمیبه دور گردنم کش یکردم دست یاحساس خفگ. نبود

 مارستانیراهرو ب نایم. فتمین نیرا گرفت و کمکم کرد تا به زم میبازو ریمادر ز. کمک پرستارها سرم از دستم جدا شد

.را گرفت گرمید ياو هم بازو.بود دهیو رنگ پر دهیبه تن داشت صورتش تک اهیاو هم لباس س. دمیرا د وایش

 یم رهیها به همه خ وانهیآمده بودم مثل د يگرید يایاز دن ییداشت گو یتازگ میبرا زیهمه چ. میخارج شد مارستانیب از

 يبه رو. شد جیسرم گ! اهیباز هم لباس س دمیپدر را د. داشتم یاز آنها چشم برنمبود  دمید ریکه در مس ییشدم و تا جا

داشتم  دیدر دلم ام. هنوز باور نداشتم یبا تمام تعفنش حس کردم ول تشمرگ را با تمام کراه يبو. کرد ینیبدنم سنگ
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کرد همه  یرا ط يادیمسافت ز نیماش. شود یکابوس تمام م نیشوم و ا یم داریکه خواب هستم االن با تکان دست رضا ب

ره شدم به خط وسط یتفاوت به جاده خ یب. پدر را که آرام باش بیو نه دمیآرام مادر را شن هیگر يصدا. ساکت بودند

 تیو مادر کمکم کردند جمع وایش. شدم ادهینگه داشت خسته پ نیباالخره ماش. نداشت ییکه انتها يدیجاده، خط سف

و ضجه دلخراش چند زن و مرد  هیگر يفقط صدا. آوردم یبه خاطر نم یگاهشان آشنا بود ولن دندیلول یدر هم م يادیز

.شکست یمیسکوت را به نحو وحشتناک نیبود که ا

حال بود و پد و  یدر آغوش مهران ب یبه تن داشتند عل اهیما باز شدهمه لباس س يباز شد همه کنار رفتند راه برا حلقه

 یکننده ول رهیخ دیخط سف. خط وسط جاده يبه انتها دمیپس رضا کجاست؟ به اخر خط رس .طور نیهم هم ترایمادر و م

!رضا کو؟ یزنده است ول مایخورد پس ن یتابوت نم نیبه ا مایجثه ن. تابوت است کینینه ا

ا چند چشمانم ر. کردم دایپ یبیحال غر ختیدلم به هم ر. دیکش یمن را به سمت تابوت م ییروین. تابوت نشستم يجلو

!من يخدا يوا. لرزان پارچه را کنار زدم یتار بود با دستان زیبار باز و بسته کردم همه چ

چشمم به رضا . کردند یم شتریمکررشان آشوب دلم را ب يها هیآنها با گر ختیمردها و زن ها به هم آم هیگر يصدا

عشق . کردم یباور نم. وازش دادم، سرد بودبود صورتش را ن سیخ دم،یمرتبش کش يدستم را به موها نجا؟یافتاد چرا ا

منقلب شدم صورتم . به هوا بلند شد یبیگرد و خاك عج. کرد یم یقلبم به شدت خفگ.مسخ شدم. من درون تابوت باشد

 الیخ یچشمم از آفتاب زده شد به رضا نگاه کردم چه راحت و ب. دیتاب یم یرا به آسمان بلند کردم آفتاب به سخت

«.میبرو نجایشوم، بلند شو از ا یبلند شو رضا، دارم خفه م«: دستانم گرفتم و زمزمه کردم نیورتش را بص. بود دهیخواب

مادر ، رضا با من «: گفتم یرو به مادر به آرام. متورم بود ادیز هیچشمانش از گر.نگاهش کردم. دستم را گرفت مادر

ترسد بگو مادر تو را به خدا  یجا م نیبگو از ا. طاقت ندارددایبا من قهر کرده به او بگو بلند شود بگو ش. زند یحرف نم

«.بگو

مشتم را از . دمیمادر که در خاك فرو رفته بود کش ياشک ها يدستم را به رو. ختندیر یم نیزم يمادر به رو يها اشک
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.دندیدستم را خراش میخاك پر کردم آن قدر دستم را فشار دادم که احساس کردم ناخن ها

. خودم را به او رساندم یبه رضا کردم و به سخت ینگاه. حس بود یبدنم ب یکردند من را بلند کنند ول یسع اتیو ب وایش

.دمینفهم گریصورتش گذاشتم و د يسرم را رو

 یبدون رضا را نم یزندگ. رضا نخواهم ماند یکنند و من ب یرضا را دفن م.کنند یتمام شد، عشق را دفن م زیچ همه

 يگرفتم و به گوشه ا یغم بغل م يزانو يشد و من گوشه ا یبردم مراسم رضا برگزار م یبه سر م لایخ یدر ب. خواهم

 ینشسته بود و هرازگاه ترایمادر رضا هم کنار م. خاطرم بود يتسال يبرا یکرد نه اشک یام م يارینه زبانم . زدم یزل م

 کیدامنش گذاشتم مثل  يکنارم نشست سرم را رو اتیب. رفت یشد و بعد دوباره از حال م یصدا ضجه اش به هوا بلند م

هفت . استمخو یفقط رضا را م. خواستم یرا نم زیچ چیکس و ه چیدلم گرفته بود ه. پناه به آغوشش پناه بردم یبچه ب

عکس او درون قاب که . گذشت و من هنوز باور نداشتم یهفت روز بود که از فقدانش م. بودم دهیروز بود که او را ند

کردم مرده باشد  یبلند شدم آن را برداشتم نگاهش کردم باور نم. کرد یزده شده بود جذبم م یاهیاش رمان س گوشه

 یم ینیکه بر زبانم سنگ یقفل یبزنم ول ادیخواستم فر یم. چشمانم تار شد. او به پا شده باشد يبرا میمجلس ترح نیکه ا

عکس را به من  نیا دایش«: زد و گفت میصدا تایب. شمانم را بستمقلبم گذاشتم چ يعکس را رو.داد یاجازه را نم نیکرد ا

 یباز ب. شد یموفق نم یرد ولیداشت عکس را از من بگ یسع وایش. بودند میهر دو روبرو وایو ش تایچشم گشودم ب» .بده

.سقوط کردم نیزم يحال به رو

نشستم و به  یم يودم صبح تا شب گوشه انکرده ب هیچند روز حرف نزده بودم گر نیا یط. هفت هم تمام شد  مراسم

را  میخورد گوش ها یاش به گوشم م هیگر يصدا یوقت. ماین یکس را نداشتم حت چیه دنیتحمل د. شدم یم رهیخ نیزم

سکوت را بشکند  نیا يداشت به گونه ا یسع یکس رکرد ه یکه بر لبم بود همه را نگران م یمهر سکوت. گرفتم یم

را هم  مایبه سراغم آمد ن یعل. زدم رضا که نبود یحرف م دیکه با يبرا. مهم نبود که ساکت باشم میکه برا نیغافل از ا

کردم  یبودند اما هرگز فکر نم هیبه هم شب یلیافتادم گرچه خ یرضا م ادییعل دنیدانم چرا با د یدر بغل داشت نم
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.ندازدیعشق پرپر شده ام ب ادیاو من را  يروز

بغض  نینداشت ا دهیگلو گذاشتم اما فا يباال آمد دستم را رو یجان گرفت نفسم به سخت میرضا جلو ادیدنشید با

.افتادم نیزم يرا به من بدهد به رو مایکه ن نیقبل از ا یبه سمتم آمد ول یعل. را گرفته بود بانمیروزها بود که گر یلعنت

من را به خاطر «: نداشتم دوباره گفت یجواب» المس«: مهربان زد و گفت يکنار تختم بود لبخند نیچشم گشودم افش آرام

«د؟یآور یم

 دیبا یاست ول یبزرگ عهیدانم ضا یم دیبه خاطر پسرتان تحمل کن«: و گفت دیکش نهیاز س یآه. ندادم یهم جواب باز

او  شیهم پ شما. گردد یشما، شوهرتان برنم يبا خودخور. دارد ازیبه شما ن گریاز هر زمان د شتریب ماین. دیمقاومت کن

دانم  یم دیصبور باش یکم. دیده یخودتان را عذاب م شتریب همهو از  دیشو یم یروح یبلکه دچار افسردگ دیرو ینم

تولدم  هیکه هد یشب. رضا انداخت ادیکلمه صبور من را » .حالل مشکالت است نیزمان بهتر دیتحمل کن یسخت است ول

«.صبور باش یکم«: رآورد گفتحرصم را د یوقت. کرد یم تمیدادکه اذ یرا نم

 يهفته جار کیبعد از  میاشک ها. شد یآب دهانم فرو داده نم. دیتپ یقلبم به شدت م. به من دست داد يبد احساس

. ساکت بود نیافش.کردم یم هیگر یدلخراش يرا گرفته بود شکست و من با صدا میکه راه گلو ینیبغض سنگ. شدند

.کرد ینگاهم م يوزبود و با دلس ستادهیاو ا یولبگذارد  میدوست داشتم برود تنها

 یکه راه نفسم را گرفته بود مادر سع يبود به طور افتهیام شدت  هیگر. به اتاق آمدند هیام مادر و پدر و بق هیگر يصدا با

شهروز ، پدر، مادر،  زیو ترحم آم انیبسته شده بود نگاه گر میراه گلو یآب آرامم کند ول يداشت با خوراندن جرعه ا

 یاز جانم م د؟چهیبه من زل زد يطور نیچرا ا«: را حس کردم کنترلم را از دست دادم گفتم نیو افش ریو ام وایو ش تایب

توجه به  یب. نرفت نیافش یهمه رفتند ول» .دیتو را به خدا برو...نمیرا بب یخواهم کس ینم....خواهم ینم...دیبرو د؟یخواه

 یم میپدر صدا د،یدو یبه دنبالم م دررساندم ما اطیخودم را به ح هیو گر تی، با عصبانآمدم نییاز تخت پا یاو به سخت

 ینم یکردم خودم را از دستش خالص کنم ول یسع. خودش را به من رساند و من را گرفت هیشهروز زودتر از بق.کرد
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گردم خواهش  یشده زود برم تنگ شیرضا دلم برا شیخواهم بروم پ یولم کن تو را به خدا ولم کن م«: داد زدم. شد

آرام باش خواهرم، «: شانه اش گذاشت و با نوازش کردن سرم کنار گوشم زمزمه کرد يرو اشهروز سرم ر» .کنم یم

که داده بود وادارم کرد به ظاهر  یحرف شهروز ، نوازشش، قول» .دهم یقول م. برمت یخودم م یآرام باش اگر آرام باش

.بغضم را کنترل کنم

هم  تایشهروز شدم ب نیسوار ماش. و اشاره آنها را وادار کرد موافقت کنند مایشهروز با ا یدادند ول یادر اجازه نمو م پدر

«.آرام باش«: خواهرانه اش دستانم را گرفت و گفت يبا دلسوز تایب. دندیلرز یدستانم هنوز م.کنارم بود

 یبه زندگ لیم. هم نداشتم دنشیبه د یلیبودم اما م دهیه ندرا چند روز بود ک ماین دمیفهم یچه گفت زمان را نم دمینفهم

قابل  جانمیکرد و من ه یم یشهروز آهسته رانندگ. را از دست دادم و عشق زنده ماندن را هم همراه رضا دفن کردم

ا رض گریبار د کیبار، فقط  کیکاش  يا گشتیزمان به عقب برم شکا يا.رضا به شدت تنگ بود يکنترل نبود دلم برا

بود و هنوز روز شوم  نیکه دوازده فرود يروز. که رضا زنده بود يبه روز. میگشتیکاش به هفته قبل برم يا دم،ید یرا م

 ادهیپ تایب کمکبا . ختینگه داشت دلم فرو ر نیکه ماش یوقت. مردم یکاش من هم با او م يا. بود دهیفرا نرس میزندگ

از آنها من هم  تیو به تبع ستادیهم ا تایب. ستادیکنار مزار رضا ا. لشبه دنبا مارگونهیرفت و من ب یشهروز م. شدم

 نیا ریز نجایاز دست رفته ام ا زیعز رمیسخت بود بپذ میحال شدم برا یچشمم که به سنگ قبرافتاد دوباره ب ستادمیا

. او را تحمل کنم سخت بود داغ عشق میبرا. گونه ترکم کند نیا یعنفوان جوان رسخت بود د میبرا. سنگ مدفون است

 ایغم بزرگ را به او بکنم و از او بخواهم  نیا تیخواست شکا یدلم م. بزنم و خدا را صدا کنم ادیخواست فر یدلم م

 یحت. را به کل از دست دادم میتهااش. از حال رفتم يکرد با ناله ا یم ینا آرام میپا ریز نیزم. صبرم دهد ایخالصم کند 

دوباره غم با  یکرد ول یسبکم م هیگر. بود، سکوت بود ییبود، تنها هیروزگارم گر. م تحمل کنمتوانست یرا نم مایوجود ن

 یگرفتم، تب م یشد، سردرد م یبدنم داغ م. نداشتند ياثر گریآرام بخش د يداروها. نشست یتمام وسعتش در قلبم م

کردم و بعد او را  یاو را تحمل م یقیفقط دقا دادند یرا به آغوشم م ماین یوقت. افتادم یدر بستر م یکردم و بعد هم مدت
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که  ییاطرافم، با آدم ها يایبا دن. گذشت یماه از مرگ رضا م کی. بردم یام پناه م ییدادم و به خلوت تنها یبه مادر م

.نوشتاز همه با سر شتریدور و برم بودند همه قهر بودم و ب

به سراغم و  وایدادم که ش یخودم را تسال م یندن اشک کمکردم و با فرونشا یبودم و با عکس رضا درددل م نشسته

: گفتم يبه سرد» .اورمیشده بروم او را ب یگوشیچه پسر باز یدان ینم ؟ینیرا بب ماین یخواه یجان نم دایش«: گفت

«.خواهم تنها باشم برو یحوصله ندارم م«

- «...کرده یچه گناه ماین دایآخر ش»

«نه؟ ایيرو یم«: زدم  داد

:گفتم تیگذاشتم صدا در آمد با عصبان میزانوها يرفت سرم را رو رونیب عیبا تکان سر سر او

- «.گریولم کن د ؟یکن یم لهیچرا پ ؟یخواه یچه از جانم م»

شدم و  نیبودم شرمگ دهیکه کش يادیاز فر. نیو غمگ دهیتک يبا چهره ا دمیرا د یخودم عل يباز شد و من روبرو در

«.واستیفکر کردم ش دیمن را ببخش«: گفتم

- «مزاحمتان بشوم؟ قهیتوانم چند دق یسالم م»

- «.حرف بزنم یخواهم با کس یندارم نم یخوب هیآقا، من روح یمتاسفم عل»

- «دهم یشوم قول م یمزاحمتان نم ادیمن ز»

تخت نشستم و به يرو مینشست من هم دوباره سرجا یصندل يرو ندیتعارفش کردم که بنش» .دییبفرما«: گفتم ناچار

. مقاومت عکس را به او دادم یب. نگاهش به عکس افتاد دست دراز کرد و عکس را گرفت. عکس رضا چشم دوختم

«.بپرسم یآمدم تا احوال«: گفت یآه دنیشد و بعد با کش رهیبه عکس خ یلحظات

- «.دیباش شیاینمانده که جو یحال گرید»

- «.مایتحمل کرد حداقل به خاطر ن دیبا یاست ول یسخت طیکنم شرا یدرکتان م»
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.برسد و برود انیکردم هر چه زودتر موعظه اش به پا یحوصله بودم و آرزو م ینداشتم که بدهم ب یجواب

- «.هیبق شیپ دییایب دیروح حبس نکن یاتاق ب نیا يخودتان را تو»

- «.کند یرك نممن را د یکس. من با شما فرق دارد ایدن. دوست دارم شتریرا ب ییمن تنها»

- «.مایمخصوصاً با ن ستیبه نظر من رفتارتان درست ن دیطور فکر نکن نیا»

 یم دیفکر کرد یعنیو او را فراموش کنم  وندمیبه جمع بپ دیماه از مرگ او نگذشته توقع دار کیهنوز «: پوزخند گفتم با

«!توانم

-  يرضا برا. شود رضا را فراموش کرد یمگر م دیباش هیبقمن گفتم با  د،یمن نگفتم رضا را فراموش کن دیکن یاشتباه م»

 ستیزنده ن گریدرست است که او د. دیرضا را در قلب خود حفظ کن شهیهم يبرا دیشما با. بود و هست زیهمه ما عز

گونه در  نیکه پسر دلبندش ا دید ید اگر زنده بود و میکن یکه هست فکر م ادگارشیخاطرات او که هست،  یول

 یاو شما را م د؟یشنو یاش را م هیگر يصدا د،یگرفت؟گوش کن یکند آرام م یم یتاب یه و مادر بزرگش بآغوش خال

به کدام جرم  دیاو را مجازات کن دیخواه یم یتا ک یول دیماه شما او را به آغوش خود راه نداد کینیخواهد اگر چه ا

حاال که پدرش  د؟یکن یاو را تحمل م يها هیطور گررضا است چ ادگاریاو . دیده ینکرده؟ بچه چهار ماهه را عذاب م

رفتار  دیلیکه هرگونه ما دیمختار بود دیهم مادر، اگر تنها بود دیهم پدر باش دیتر شده شما با نیشما سنگ فهیوظ ستین

او  دینگذار دیکن ياو پسرش را به شما سپرده از امانت او نگهدار. دیحاال شما در برابر برادرم رضا مسئول یول دیکن

 یکه م يزیتنها چ. کند يبا شما همدرد دیفهمد با یفهمد، نم یشما را نم طیاو شرا. بهره شود یاز محبت هر دو ب کبارهی

که از محبت شما  کردهن یاو گناه دیاو را درك کن دیکن یسع. ماه از آن محروم شده کیکه  ستیفهمد آغوش گرم مادر

«.دور بماند

به . میایمرگ رضا کنار ب عهیبا ضا يزود نیتوانستم به ا یمن نم یول. بود یحق با عل.ختمیر یمدت آرام اشک م تمام

 ماین. برگشت مایرا در صورتم بخواند بعد آهسته بلند شد و رفت و با ن شیحرف ها ریخواست تاث یصورتم نگاه کرد م
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.کرد او را به آغوشم داد و رفت یم یتاب یهنوز ب

 یم هیو گر دمیبوس یاو را م هیبا بغض و گر دیکش یم ریقلبم ت. کرد یم هیزد، گر یا مدر آغوشم بود و دست و پ ماین

گفتم که چگونه ما را ترك کرد و  یکردم از پدرش م یبا او درد دل م ختمیر یو اشک م دمییبو یصورتش را م.کردم

کرد بلکه انگشتش را در  ینمهیگر گریداد د یمن گوش م بهساکت  ینه ول ایدیفهم یرا م میدانم حرف ها یرفت نم

.کردم هیاو را به آغوشم فشردم و از ته دل گر. دیمک یدهان م

شد بدون  یگرفتم حاال که سه ماه از مرگ رضا گذشته بود کم کم باورم م یبا او آرام م. عشقم بود. بود دمیهمه ام ماین

 یبه منزلم م وایکردم مادر و ش یم دایپ ازین يزیسه ماه در منزل پدر بودم و اگر به چ نیمتحرکم تمام ا يرضا مرده ا

.یساعت ياگر شده برا یکلبه عشقم را کرده بود به اصرا خواستم به منزلم برگردم حت يدلم هوا. رفتم

که در پسش باران  ییدم کرده و گرم و خفقان آور، مثل هوا يهوا. به مشمامم خورد یتلخ يدر را باز کردم بو یوقت

سال نو تا  لیروز تعط نیمادر هم پشت سرم آمد همه جا خاك گرفته بود از آخر. دادم و وارد شدم بغضم را فرو. داشت

 یرضا م ادیخانه من را  يجا يجا. دو عاشق دلداده نبود گاهیگر جایبود، د دهیرا به خود ند یخانه حضور کس نیبه حال ا

که متعلق به ما بود عکس من  یتخت دیخواب یمن آنجا مرضا کنار  يکه روز یخودم را به اتاق خواب رساندم اتاق. انداخت

دستم  دمیفهم یرضا را از آن م يبو. لرزان کنار تخت زانو زدم ییکنار تخت بود با پاها زیم يرو یو رضا در شب عروس

.کردم هیگذاشتم سرم را کنار تخت گذاشتم و گر دیخواب یکه رضا م ییتخت جا يرا رو

 يروز. میآمد رونیشپزخانه به اتاق خواب کشاند بعد هم به اصرار من را بلند کرد و از آنجا بام مادر را از آ هیگر يصدا

کردم چشمانم شروع به سوزش  یبودم و نگاه م ستادهیا يبود گوشه ا یبیمن به منزل پدر برگشت روز غر هیزیکه جه

قفل  شهیهم يگرفت و اتاق ها برا يه باال جادر طبق لمیتمام وسا. کرد یم يباز میمن با موها یغافل از بدبخت ماین. کرد

.اشک به اتاقم برگشتم سیخ ینتوانستم تحمل کنم و با صورت گرید. شد ریخاطرات من و رضا هم آنجا اس. شد

 یپنج ماه از مرگ رضا م. یمهران و عل ترا،یم یبود حت ختهیکه همه را به هم ر يبود به طور ینیرضا ضربه سنگ مرگ
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 یخلوت را برم ماریخسته و ب يو چند روز ختمیر یبه هم م ینداشتم هر از گاه یحال مناسبگذشت و من هنوز 

 دیکه ام يزیبا تمام وسعتش النه کرده بود تنها چ مآن غ يخود را از دست داده بود و به جا تیچشمانم بشاش.دمیگز

.بود مایبودنم بود ن

 چیدانم که حوصله ه یم«: گفت دیام را د ختهیاوضاع به هم رمهران که . آمده بودند دنمیو مهران به د ترایروز م کی

و  دیکنم درس بخوان یم شنهادیپ. شود یدوباره حالتان بد م يبه زود دیبرو شیپ يطور نیاگر ا یول دیرا ندار يزیچ

«.میکن یهم کمک تان م ترایمن و م دیبده لیادامه تحص

 يو هم برا ییآ یحال و هوا در م نیهم از ا يطور نیاست ا یخوبجان فکر  دایآره ش«: زد و گفت ینیلبخند غمگ ترایم

«.یکن یم دایپ یخودت هدف

خواستم  یم. رمیکمک بگ گرانیبزرگ کردن او از د يدوست نداشتم برا. مایکردم نه به خاطر خودم که به خاطر ن قبول

.خواست یبزرگ کنم که رضا م يرا طور ماین

را به  یمیدرس ش سیتدر ترایم. را به عهده خودم گذاشتند یخواندن يدرس ها. کردمیتنظ یقیبرنامه دق میبرا ترایم

فوق  یعل اتیاضیر«: به مهران گفت یبا نگاه ترایم. را قبول کرد یعیطب يو درس ها کیزیمهران هم ف. عهده گرفت

«.العاده است

- «.شوم ینم شانینه ممنونم مزاحم ا»

- «.است لیارزش قا تیبرا دیایکه به نظر ب نیز اا شتریب یجان، عل دایتعارف نکن ش»

- «.رندیدر تنگنا قرار بگ شانیترسم ا یم»

«.دهم یکنم و خبرش را به تو م یصحبت م یمن با عل«: گفت ترایم

«.کنم اگر قبول نکردند اصرا نکن یخواهش م«: را گرفتم و گفتم دستش

» .دهم یکند نگران نباش من شب به تو خبرش را م یول مقب یمطمئنم که عل«: دستم گذاشت و گفت يرا به رو دستش
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اصالً . دمید یدر خودم حوصله درس خواندن را نم. شدم مانیلحظه پش کیيبعد از رفتن آنها با خودم فکر کردم برا

 یول. کنم یتوانم با آنها زندگ یکمک پدر حساب کنم م يتوانم رو یخواهد داشت؟ من م يدرس خواندن من چه سود

را  مایمن و ن یوضع ادامه بدهم مگر پدر چقدر درآمد دارد که زندگ نیتوانم به ا یم یشوم تا ک یسربار م يطور نینه ا

را  منیکارمند ساده است و قادر نخواهد بود تا ابد جور زندگ کیاو . ردیگ یدر تنگنا قرار م يطور نیهم اداره کند ا

.هم بکشد

 یکرد آرامش کند ول یاو را از آغوشم گرفت و سع وایش. کرد یم یتاب یغوش او بدر آ مایمادر به خودم آمدم ن يصدا با

آمد که رضا چقدر  ادمی. کردم ینگاه م مایگرفت و من ساکت و متفکر نشسته بودم و به صورت ناراحت ن یآرام نم ماین

چقدر درهم  لیسال تحو. دز یصدا م یوجب میمن را ن يماین» .یجبو مین«: گفت یم شهیهم. گذاشت یم مایسر به سر ن

بر  یمادر دست محبت. اشک را در دهانم حس کردم يشور. است شیدر پ يبه او الهام شده بود که حادثه ا ایبود گو

 یگونه ام راه م يپشت سر هم رو میاشک ها» .نکن دخترم، خدا بزرگ است هیجان گر دایش«: و گفت دیسرم کش

مادر چرا «: با افسوس سرم را تکان دادم و گفتم دیلرز یبود چانه ام م سیخط مژگانم خ کیهمه دنبال هم در  دندیکش

شب ها  دمیچند ماه زجر کش نیقدر زود تمام شد؟چرا مادر؟ چرا من؟چطور بدون رضا سرکنم تمام ا نیمن ا یخوشبخت

ن حتماً سردش شده مرد اال یم دینبا ردیبود بم فیبود ح نجوا یلیخ. خوب بود یلیمادر ، رضا خ. بودم داریتا صبح ب

من را  ده،یرضا پنج ماه است پسرش را ند! ماین! مادر يوا يا. تنگ شده ماین يحتماً دلش برا.ترسد یم یکیحتماً از تار

 یدان یم نمیاو را بب يبا من قهر کند من طاقت ندارم اخم ها دینبا. اورمیاز دلش در ب دیبا دنش،یبروم د دیبا ده،یند

«...مادر

- به مادر نگاه کردم صورت » .کند ینگاهت م یچطور با نگران نیرضاست بب ادگاریفکر کن او  مایبه ن دا،یش آرام باش»

«شوم یدارم نابود م رمیمیمادر کمکم کن دارم م«: اشک بود دست مادر را گرفتم و گفتم سیاو هم خ

داشت  یسع انیگر یبا چشمان وایش کرد و یم هیمادر هم با من گر. کردم هیشانه اش گذاشتم و گر يسرم را به رو و
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.را آرام کند ماین

زود بود که تنها  یلیخ. و دو سال نداشت ستیاز ب شیکه ب یزن. که شوهرش را تازه از دست داده بود وهیبودم ب یزن

کرد و یم يبود باز ختهیکه رضا شب عقدمان به گردنم آو یدر آغوشم بود و با پالک ماین. بکشم دكیرا  وهیشوم که نام ب

.کردم یپدرش را نگاه م هیاو و هد انیگر یمن با چشمان

بود بعد  ترایم. را گرفتم یگوش یرا به مادر دادم و با خستگ ماین. هم من خوانده شدم یقیتلفن بلند شد بعد از دقا يصدا

«.قبول کرد یجان، عل دایش«: از حال و احوال گفت

- «گرفتند؟در تنگنا قرار ن شانیا یجان، مطمئن ترایم»

- «.خواهد با خودت صحبت کند یم یمطمئن باش در ضمن عل»

که سالم کرد بعد از  دمیرا نداشت را شن هیروزها او هم صالبت اول نیکه ا یآرام و موزون عل يصدا. داد یرا به عل یگوش

:جوابم گفت در. کردم یکه او را به زحمت انداختم عذرخواه نیحال پدر و مادر از ا دنیحال و احوال و پرس

-  تانیحاضرم کمکتان کنم البته اگر برا لیرا گفت با کمال م زیبه من همه چ ترایم. شوم کمکتان کنم یخوشحال م»

«.میصحبت کن شتریتا ب نجایا دیاوریب فیامکان دارد تشر

شدم تا به منزل  روزمره ام حاضر يفردا صبح بعد از انجام کارها. تماس قطع شد دیکردم و با گفتن سالم برسان قبول

«!تو کجا؟«: بود با تعجب گفتم ستادهیاتاقم ا رونیحاضر و آماده ب وایمادر بروم ش

- «دارد؟ يرادیا میآ یمن هم با تو م»

- «.تو بگذارم شیرا پ مایخواستم ن یمن م ینه ول»

«.من است نگران نباش شیپ ماین«: که در آغوشش بود کنارمان آمد و گفت مایبا ن مادر

- «.ندارد یاصالً ضرورت وایمادر آمدن ش یول»

- «.من راحت است الیخ يطور نیا»
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«.مادر دیمراقبش باش«: و گفتم دمیرا بوس مایو ن» .شماست لیهر طور م«: گفتم يریناگز با

«.دنبالتان میایتا ب دیریهر وقت کارتان تمام شد تماس بگ«: ما را رساند و گفت پدر

اگر چه ظاهرم آرام بود .بود یوجودم هنوز متالش میپشت در منتظر شد یشدم کم ادهیپ نیماشاز  وایکردم و با ش تشکر

.بودم ختهیاز درون به هم ر یول

چند  یعل گریبود د نیاو هم غمگ. لحظه او را با رضا اشتباه گرفتم کیيبرا دمیرا د یخودم عل يباز شد و من روبرو در

«سالم«: انش نقش بست و گفتلب يبه رو ینیلبخند غمگ. نبود شیماه پ

«سالم، حالتان چطور است؟«: خودم آمدم و گفتم به

حضور مادر . ما را تنها گذاشت »گردمیاالن برم«: با گفتن  یهمه جا ساکت بود عل. کرد و ما را به داخل دعوت کرد تشکر

 جیسرم گ. از رضا بود یعکسچشمم به قفسه کتاب ها افتاد که کنارش . یچه سکوت وحشتناک.کردم یو پدر را حس نم

تعادل خودم را به قاب  یزد بلند شدم ب یبه من لبخند م بعکس رضا درون قا. سوخت یبه شدت م میها قهیرفت، شق

:را گرفت و گفت میبازو وایش. دیچک یقاب م يقاب را برداشتم و نگاه کردم قطرات اشکم به رو. رساندم

- «.آرام باش دا،یکنم ش یخواهش م»

 یاراده نشستم سرم درد م یب» .دایش نیبنش ایب«: قاب را از دستم گرفت و گفت وایش. دمیکش یرا بستم و نفس مچشمان

به  یسرم را بلند کردم او نگاه» .دییبفرما«گذاشت و گفت  زیم يما به رو يوارد شد و آن را جلو يچا ینیبا س یکرد عل

«حالتان خوب است؟«: من کرد و گفت

- «.خوبم»

من هم مثل شما غصه .هم از شما نیترا،ایمرگ رضا همه را داغان کرد آن از پدر و مادر ، آن از م«: و گفت دیکش یآه

«.ندارم يمن که چشم انتظار. مردم یاو م يکاش من جا يدارم ا

شما را دینبا«: کرد و گفت یتبسم» .دیزیهمه عز يشما هم مثل رضا برا دیحرف را نزن نیا«: را پاك کردم و گفتم اشکم
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انداختم و به  نییسرم را پا. حرف بلند شد و ما را ترك کرد نیو با ا» .دییبفرما. دیلطفاً من را ببخش. کردم یناراحت م

.ستیچشم انتظارش ن یکند کس یچرا فکر م.او فکر کردم يحرف ها

«.دییایاه من بهمر دینیرا بب شانیا دیلیشدند اگر ما داریمادر از خواب ب«: برگشت و رو به ما گفت یعل

دستم را به . سست شد میپا. که چشمم به اتاق سابق رضاافتاد میبود دهیهنوز به اتاق مادر نرس میراه افتاد یدنبال عل به

دوباره و چند . در باز نشد یرا فشردم ول رهیدستگ. رفت یم یاهیآمد چشمانم مرتباً س یم یگرفتم نفسم به سخت وارید

. در ماههاست که قفل است نیخانم، ا دایش دیتالش نکن«: اندوهبار گفت یحنبا ل یعل.بود دهیفا یب. باره امتحان کردم

«.اتاق وارد شوند شما هم از آن بگذر نیخانه تحمل ندارند به ا نیا نیساکن

در  یتلحظا يام گرفت به سمتش رفتم و برا هیاو افتاد گر فینح افهیچشمم که به ق. به اتاق مادر رفتم انیگر یچشمان با

صورتم » .ایب دنمیبه د شتریب. یده یرا م میرضا يتو بو«: گفت یم هیو با گر دییبو یمادر من را م. کردم هیآغوشش گر

چشمش را به پنجره » .خوب است تانیتازه برا يهوا رونیب دییآ ینم راچ«: بود پاك کردم و گفتم سیرا که از اشک خ

برداشت  زیآب از کنار م یوانیل یعل. افتاد هیو دوباره به گر» .نمیرا بب زمیزنده باشم و مرگ عز دیچرا با«: دوخت و گفت

.از آب بنوشد یتا کم کردبعد هم وادارش » .ضرر دارد تیبرا يزده شو جانیه دیبس کن مادر، دکتر گفته نبا«: و گفت

نگران تان است به خاطر او هم که  یلیآقا خ یعل«: رو به مادر گفتم. رفت و ما را تنها گذاشت یاز آرام شدن مادر عل بعد

«.دیشده مراقب خودتان باش

.افتم یرضا م ادینمیب یاو را م یاست، وقت میرضا هیاو شب. مردم ینبود که من م یاگر عل«:لبخند گفت با

مان تکان شده و از کنار نیبه خاطر ما خانه نش. سوزد یما م يطفلک هم به پا نیا. شوم یو آرام م نمیب یناکامم را م پسر

«.خورد ینم

«.وهیم دییبفرما دیکه نخورد ییچا«: برگشت و تعارفمان کرد و گفت وهیبا سبد م یعل

بخور «: مادرش گذاشت و گفت يپوست کند و بعد آن را جلو وهیاو م يبرا. از ما کنار مادرش نشست ییرایاز پذ بعد
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«.خوب است تیمادر برا

- «.میتا من بشو دیبده دیدار فیام دهم اگر لباس کثانج دییبگو دیدار يآقا اگر کار یعل»

-  دیخواه یدهد شما اگر م یزند و اغلب کارها را انجام م یبه ما سر م ادیز ترایم ستمیبه زحمت شما ن یراض. ممنونم»

«.دیمراقب خودتان باش دیلطف کن

«ش؟یاوردیبچه ام چطور است؟ چرا ن ماین«: دیپرس مادر

- «.مادرم شیم پکرد، گذاشت یم تیاذ»

.بپرسد يگرید زیحوصله تر از آن بود که چ یب مادر

قبول کرده اتاقش را  ییبا خوشرو» .تا مادر استراحت کند میبهتر است ما برو«: که متوجه مادرش شده بود گفت یعل

او هم  دیا پرسو احوالم ر دیام را بوس یشانیپ یبا مهربان دیپدر هم از راه رس میکه به سالن برگشت نیترك کردم هم

و مهران حرف زدم و با  ترایبا م شبیمن د«: و نشست و گفت کردرا اشغال  میروبرو یصندل یعل. پدر سابق نبود گرید

«.میدارد برطرف کن یاگر مشکل دینیبب دینگاه کن میکرد میشما تنظ يبرنامه را برا نیهم ا

هر سه صبح  یو عل ترایه بود آن هم عصرها،مهران و مشد يزیهفته برنامه ر يتمام روزها يبرا. برگه نگاه کردم به

«.دیاصالً وقت استراحت ندار دیشو یشما خسته م بیترت نیبه ا«: گفتم . سرکار بودند

- «.میبرنامه فشرده درسمان را تمام کن کییط دیو با میوقت ندار ادیما ز ستیمهم ن»

برگه را از دستم » .جواب بماند یترسم زحمات شما ب یندارم مالزم را  یمن هنوز آمادگ یول«: به برگه گفتم ینگاه با

منزل ما و اگر نه هر جا که  دیتوان یاست اگر شما م سیفقط تنها مسئله، مکان تدر دینباش دینا ام«: گرفت و گفت

«.دیراحت

«.را تنها بگذارم مایتوانم ن یمنزل پدرم بهتر است راستش نم دیاوریب فیاگر شما تشر«: گفتم

اگر اجازه «: بلند شده گفتم. ظهر شده بود. در مور درس و تست و امتحان صحبت کرد یساعت يبرا. کرد دییرا تا فمحر
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«.دینهار بمان«: با تعجب گفت یعل» .میما مرخص شو دیبده

-  دینبا. کردمیتالشم را م دیطبق برنامه با. به اصرار ما را رساند یعل» .کند یم یتاب یب مایبروم ن دیبا. نه ممنونم»

 یم هیبود و گر داریب ماین میبه منزل برگشت. کردم تا قبول شوم یتمام تالشم را م دیبا. جواب بماند یب هیو بق یزحمت عل

چرا «: گفت یمادر با ناراحت. کردم آرامش کنم یرا در آغوش گرفتم و سع مایو ن ندمخودم را به مادر رسا مهیسراس. کرد

«.ردیگ یاصالً آرام نم بچه نیا يکرد ریقدر د نیا

- «کند؟ یم هیگر مایدانستم ن یمن چه م دیزد یخوب زنگ م»

مادر با خشونت . وارد اتاق شد وایش» .زدم یکردم حتماً زنگ م یم دایدفترچه تلفن را پ نیاگر ا«: گفت تیبا عصبان مادر

اصالً تو به . دفترچه نبود یه را گشتم ولتمام خان. يبگذار شیدفترچه تلفن را سرجا میبه تو بگو دیچند بار با«: گفت

 یشود گردن من م یخانه گم م نیتو ا یمگر من برداشتم؟ چرا هر چ«: گفت يبا دلخور وایش »؟يدفترچه چکار دار

«افتد؟

- «!حتماً من زدیر یجا را به هم م نیمرتباً ا یاز تو ک ریغ»

 یخواهش م وایش«: بحث مادر و دختر را خاتمه دهم گفتمکه  نیا يو برا دمیحرفش پر انیآمد اعتراض کند م وایش تا

«.کار را بکنم نیگذارد خودم ا ینم مایکه ن ینیب یم. اوریب يمن را از انبار یدرس يکنم کتاب ها

عصر مشغول مطالعه .به اتاقم برگشتم مایمادر هم غر غر کنان به آشپزخانه رفت و من با ن. اتاق را ترك کرد يدلخور با

تلفن با تو کار «: زد و گفت میآرام به خواب رفته بود مادر آهسته صدا مایذهنم را عادت دهم ن یخواستم کمیبودم م

«.دارد

جان آقا  دایش ایب«: گفت دیطرف آشنا بود مادر که من را د دمیمادر را در حال صحبت د.اتاق را ترك کردم آهسته

خواستم شما را  یم«: گفت یبعد از احوالپرس دیلرز یم شیارا گرفتم صد یگوش» .خواهند حالت را بپرسند یم نیافش

«.نداشته باشد یالبته اگر اشکال نمیبب
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- «افتاده؟ یاتفاق»

- «.ستین یمهم زینه چ»

- «منزل؟ دیآور ینم فیخوب چرا تشر»

- «.مارستانیب دیاوریب فیاگر ممکن است شما تشر»

 یول. میآ یخوب، م اریبس«: گفتم. را در خود مدفون کرد میزندگ تلخ يکه روزها ییجا.سخت بود به آنجا بروم میبرا

«.دیدرك کن دوارمیداخل ام میایتوانم ب ینم مارستانیب رونیب

- «.منتظرتان هستم رونیمن فردا ساعت ده ب.فهمم یالبته م»

. ردیبود تماس بگاو را وادار کرده  يزیچه چ. کردم یخواست صحبت کند فکر م یکه م یو موضوع نیشب به افش تمام

بلند شد و سالمم  یصندل يمن با لبخند از رو دنیبا د. دمیاو را منتظر د. رفتم مارستانیرا به مادر سپردم و به ب مایصبح ن

.جواب داد یرا به گرم

را  مایکه به سکوت گذشت احوال ن یبعد از کم.ساکت بودم تا حرف بزند. میهر دو نشست. نمیکرد که بنش تعارف

«.از من که مادرش هستم به مادرم وابسته است شتریب یول ستیبد ن«: تشکر کردم و گفتم. دیپرس

- «.میطور بود نیخودمان هم هم. طلبند یم شتریمحبت پدر بزرگ و مادر بزرگ ها را ب.طور هستند نیبچه ها هم»

- «.دییگو یبله شما درست م»

- «.دیرا پشت سر گذاشت یم که بحران روحخوشحال دیرس یبرگشته، بهتر به نظر م تانیرنگ و رو»

- «.محبت تان را جبران کنم ستمیزحمت دادم واقعاً قادر ن یلیمدت به شما خ نیتمام ا»

-  یتالش خودم را کردم ول میبه آرزو دنیرس يبه شما بود برا دنیرس میروز آرزو کینکردم راستش  يکار»

«...پدرتان

«.دیدان یدست من نبود خودتان م«: گفتم یحتگذشته دلم گرفت و با نارا يادآوریبا
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- «د؟یدوست داشت یلیهمسرتان را خ»

 یمن نم.کرد یرا بپرسد اصالً هم مراعات من را نم نیهمه راه من را کشانده بود که ا نیکردم ا یرفتارش تعجب م از

غم را در چهره اش » .ستیزنده ن گریکه د نیهنوز هم دوستش دارم با ا اد،یز یلیبله خ«: گفتم. فتمیگذشته ب ادیخواستم 

«.پرده حرف بزنم یکه مجبورم ب دیببخش«: و گفت دیکش یخواندم آه

- «.دیراحت باش»

- اگر از . مجبورم یرا عنوان کنم ول یموضوع نیاالن درست نباشد من چن دیو شا دیندار یمناسب طیدانم که شرا یم»

هنوز هم  نیتوانستم باور کنم افش ینم. مردد ماندم. دهانم باز مانداز تعجب  »د؟یشو یکنم ناراحت نم يشما خواستگار

دختر مجرد  کیگریمن د. دییگو یچه م دیستیمتوجه ن اشم«: خسته و گرفته گفتم ییبا صدا. سر حرفش باشد

 يزیتنها چ بعد از رضا به میبه او بگو ماًیخواست مستق یدلم نم» .بچه کیام آن هم با  وهیب کیدیفراموش کرده ا.ستمین

.کنم ازدواج است یکه فکر نم

- «.ستیمن مهم ن يبرا»

- چرا . کنند یبا افتخار قبولتان م دیکه برو يهر دختر يبه خواستگار دیدار یخوب طیمن مهم است شما شرا يبرا یول»

با رضا تمام  یگزند. به ازدواج مجدد نداشتم یلیتما چیه گرید» .دیتان را با من و پسرم خراب کن ندهیآ دیخواه یم

به او داشتم بلکه  يکه روز يعالقه ا لیرا دلخور کنم نه به دل نیافش ودمقادر نب یذهنم را با عشق پر کرده بود ول يایزوا

.خود برنجانم ییخواستم او را با رك گو ینم. بودنم به من کرده بود يمدت بستر یکه ط ییمحبت ها لیبه دل

- سعادت  نیا دیکن یشما هم با انتخاب درست سع. دمیرا چش یاندم و طعم خوشبخترا با رضا گذر یخوب يمن روزها»

«.شما را خوشبخت کنم ستمیمن قادر ن دیخودتان بکن بیرا نص

- «.دیبه عهد کن يباشد وفا دهیهمه سال وقتش رس نیکنم بعد از ا یفکر م. خودم را گرفتم میمن تصم»

- او  يرا به جا يگریتوانم مرد د یمن هنوز رضا را دوست دارم و نم. نمیب یمشترك را نم یزندگ اقیمن در خودم اشت»
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«.رمیبپذ

«.دیتمام عمر تنها بمان دیتوان یاما شما که نم«: کرد و گفت نگاهم

- مطالب فکر کنم هنوز سال رضا هم نشده چطور توقع  نیکه به ا ستمین یطیاالن در شرا یحق با شما باشد ول دیشا»

«!فکر ازدواج باشم؟ يودز نیبه ا دیدار

- «.دیمانم تا گذشته را فراموش کن یمن آن قدر منتظر م»

- ارزش  یلیشما خ يمن برا دیستیخود شما ن لشیفکر کنم دل یزندگ کیتوانم به ازدواج و شروع  ینم میگو یاگر م»

 یم دهیشن یکه به سخت ییابا صد» .باشد کمیهم شر یکس یسرگردان نیخواهم در ا ینم ستمیسابق ن يدایمن ش. لمیقا

«!د؟یکه قصد ازدواج ندار دیمطمئن«: شد گفت

- «.بله مطمئنم»

- «...میخواهم بگو یراستش م...اگر»

- اگر خواهر کوچکتان ازدواج کند به شما لطمه «: انداخت و گفت ریسر به ز» .دیراحت حرفتان را بزن ست؟یموضوع چ»

«.خورد ینم

- «ست؟یمنظورتان چ»

- «.از خواهرتان امتحان کنم يشانس خودم را با خواستگار دیپس اجازه بده دیکن یکه خواسته ام را رد مشما »

«!وایش«: تعجب زمزمه کردم با

- «.بله»

«د؟یدوستش دار«: گفتم جانیه با

- با خواهرتان دیپس اجازه بده دیدان ینم قیشما که من را ال. خواهم یکنم بعد از شما خواهرتان را م یبله احساس م»

«.کنم یزند فراموش م یالبته اگر بدانم به شما لطمه م. ازدواج کنم
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«.شوم یهم خوشحال م یلیمن خ. ستین نطورینه اصالً ا«: گفتم یخوشحال با

«باور کنم؟«: زد و گفت يلبخند

- «.البته»

- پرستار را  کیو اگر  رندیپذ یم تازه کار را يدانشجو کیاگر پدرتان . دیو با خانواده صحبت کن دیپس زحمت بکش»

از  یبه خوب نیبود و ا ریهنوز از دست پدر دل گ» .دانند من آخر هفته به اتفاق خانواده مزاحم شوم یدخترشان م قیال

.لحن حرف زدنش مشخص بود

- «.کنم یخواهش م. دیفراموش کن وایبه خاطر ش. دیبرخورد پدر را فراموش کن»

من . دایش يتو نابودم کرد. دمیتا صبح نخواب تیشب عروس يچه به روزم آورد یدان یخودت نم«: کرد و گفت نگاهم

«...هنوز با تمام وجودم

همان بهتر که به . میندار یهم من و هم شما از گذشته خاطرات خوب. دیگذشته را فراموش کن«: گفتم. حرفش را نزد هیبق

اگر خواهرم «: تشکر کردم و گفتم شیبه خاطر محبت ها گریبار د. حرف بلند شدم نیبا ا» .سپرده شود یدست فراموش

«.دینکن يکنم با سرنوشت او و خودتان باز یخواهش م وگرنهدییایب شیبه خواستگار دیقلب دوست دار میرا از صم

-  یوقت قدم جلو نم چیخواستم ه یرا نم شانیاگر ا دیرا عجوالنه گرفتم؟نه، مطمئن باش میتصم نیا دیکن یفکر م»

«.اشتمگذ

 نیو افش وایاز تجسم ازدواج ش. دمید بایرا ز یبار بعد از چند ماه زندگ نیاول يشدم برا یخارج م مارستانیکه از ب یوقت

مدرسه بود و من با  وایش. چه گفته نیکرد تا بداند افش چمیمادر سوال پ دمیکه به منزل رس یوقت. کردم ياحساس شاد

.مادر تنها بودم

«کجاست؟ ماین«: دمیپرسجواب سوال  يجا به

- «.دهیخواب»
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خواهم در  ینم«: و گفت دیپاك کردن کش يدست از سبز. گفتم شیرا برا زیراحت کنار مادر نشستم و همه چ الیخ با

«.او که هنوز تو را دوست دارد يچرا قبول نکرد یدخالت کنم ول تیزندگ

-  یدر حال د،یزن یحت در مورد ازدواج دوباره من حرف مقدر را نیچطور ا یول دیدانم که به فکر سعادت من هست یم»

«.رضا را از دست داده ام از شما توقع نداشتم ستین شیب یکه مدت

 یدان یهر کار خودت صالح م رمیبگ میتو تصم يتوانم جا یمن که نم م،یچه بگو«: گفت نهیاز س یآه دنیبا کش مادر

بچه  نیا دیمن به ام.بود که مال من بود يزنده بودنم موجود دیام امبلند شد به سراغش رفتم تم ماین هیگر يصدا» .بکن

 قیقدر دق نیبار بود او را تا ا نیاول يبرا ییآمد نگاهش کردم گو وایظهر که ش. کردم یم يرا سپر میتلخ زندگ يروزها

نظر اندام از من درشت تر از . با نمک و خوشگل بود یول میهم نبود هیو با نمک بود گرچه اصالً شب بایز. کردم ینگاه م

کرد و بعد هم رو  یاهاو که متوجه شد مشکوکانه به خودش نگ. به لب نشاندم يلبخند یبا تجسم او در لباس عروس. بود

«!م؟یدیمگر من خند«: به خودم آمدم» در من خنده دار است؟ يزیچه چ«: به من گفت

- «شده؟ يطور. يدییپا یمن را م یداشت یول يدینخند»

-  یطبق قرار قبل.و خودش را نگاه کرد ستادیا نهیآ ياز کنارش گذشتم با شک بلند شد جلو» .ستین يه بابا طورن»

 یبا ذهن. داد یم حیبه من توض ییبایآمد و تا ساعت هشت ماند تمام طول سه ساعت را با صبر و تحمل و شک ترایعصر م

.دادم یگوش م سشیتدر، به  شیبود، به حرف ها ختهیکه هنوز آشفته بود، به هم ر

 ادیدانستم که  یکرد،م یرا نگاه م مایبدون حرف فقط ن یلحظات. دیرا در آغوش گرفت و بوس مایدرس ن انیاز پا بعد

جان  ترایم«: بلند شدم و مشت او را باز کردم و گفتم. دیکش یرا مشت کرده بود و م شیموها طنتیبا ش مایرضا افتاده ن

«.بلند عالقمند است يبه موها ازهاند یب طونکیش نیا یشبا تیبهتر است مراقب موها

«.کنم میو تقد یچیرا ق میدوست دارد موها یلیاگر خ«: او را به آغوش فشرد و گفت یبا لبخند گرم ترایم

چه کم «: کرد و گفت يخنده بلند» .شود دوست درد یم دهیطور که کش نیدوست ندارد هم ينطورینه ا«: خنده گفتم با



کتابخانه نودهشتیا  زهره روحانی -آغوش سرد 

w W w . 9 8 i A . C o m 110

«.اشتها

را از  ماین. دیخند یزد و م یو هوا دست و پا م نیزم انیم ماین. انداخت یبه هوا م ماراین.مادر رفتم شیپ ترایاز رفتن م بعد

 شتریدوست دارد همه را ب یلیدانستم که مادر را خ یم. داشت به آغوش مادر برگردد یسع هیاو با گر یمادر گرفتم ول

مادر دوباره .کردن با او را نداشتم يمن حوصله باز یول دید یم هیکه از بق بودیمحبت لیبه دل دیاز من دوست داشت شا

که به آغوش مادر رفت  نیمن خسته و ناچار او را به مادر سپردم هم» .نکن هیپسر نازم گر ایب«: او را از من گرفت و گفت

با  مایقرار گرفتم ن رمادرسپشت . را دور گردن مادر حلقه کرد شیشانه مادر گذاشت دست ها يسرش را رو عیسر

دلم من مادرت  زیعز«: و گفتم دمیبه من زل زده بود گونه اش را بوس دیبار یاز آن م طنتیاشک آلود که ش یچشمان

«؟یکن یهستم چرا از من فرار م

«؟يحرف زد وایبا ش«: و گفت دیبه سمتم چرخ مادر

- «هنوز نه، االن کجاست؟»

- «.باالست»

بچه ام آقاست «: مادر با لبخند گفت» .دیکن میکرد صدا تتانیاذ مایاگر ن«: رفتم گفتم یطبقه باال م که به سمت یحال در

«.کند ینم تیاذ

خودش  اقیبا اشت ماین. را گرفت مایبه سمت مادر رفت و ن. جوابم را داد یسالم کردم به گرم. هنگام پدر وارد شد نیا در

«پسر نازم؟ يکرد هیچرا گر«: و گفت دیرا بوس بار او نیپدر چند.را به آغوش پدر انداخت

به طبقه باال رفتم هنوز . حرف مادر تمام شود هیکرده و من نماندم تا بق یداد که در آغوش من ناآرام حیتوض شیبرا مادر

سست  میپاها. که خاطرات رضا را در خود حبس کرده بود یاتاق. افتاد لمیبودم که چشمم به اتاق وسا دهیبه اتاق او نرس

 یرضا را حس م ياز پشت خروارها خاك بو یحت.دمیرضا را به جان خر يبو واریاز پشت در و د. دادم هیشد پشت در تک

.رفتم وایبغضم به اتاق ش دنیو با بلع دمیپرسوز کش یآه. کردم باز بغض به سراغم آمد
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«دا؟یشده ش يزیچ«: با تعجب گفتدیمن را د یکرد وقت یبود و مطالعه م دهیتخت دراز کش يرو الیخ یو ب راحت

- «است؟ بیحد عج نیآمدن من به اتاق تو تا ا یعنی! چطور مگر»

- «.خاطر تعجب کردم نیبه هم ییآ یباال نم گریوقت است که د یلیآخر خ»

«.غافل بودم هیمدت از تو و بق نیحق باتوست من ا«: زدم و گفتم یتلخ لبخند

- «.ینینش یحاال چرا نم»

«.آمدم با تو حرف بزنم«: ستم و گفتمنش کنارش

.را بست و نشان داد که سراپاگوش است کتابش

- «؟يتا به حال به ازدواج فکر کرد وایش»

 یطور براندازم م نیآمده باشد که ا شیپ یزدم موضوع یحدس م«: انداخت و گفت نییقرمز شد سرش را پا صورتش

«.یکن

- «ست؟یچ نینظرت راجع به افش»

- «ندارم چطر مگر؟ یصوصنظر بخ»

- «.تیخواستگار ندیایب یباش یکرده و حاال هم منتظر جواب تو است اگر تو راض يتو را خواستگار نیراستش افش»

- «...دیخواه یم نیکردم تو و افش یمن فکر م یول»

- را  تیتو هم فکرها میکرده و ما همه موافق ياو از تو خواستگار. تمام شد شیهمان چهار سال پ نیموضوع من و افش»

«.بکن و به من بگو

- «خواهد؟ یمن را م نیافش یدان یاز کجا م»

-  یاست انتحاب درست يا دهیپسر فهم نیافش. خودش گفت با تو و پدر حرف بزنم.خودم امروز با او صحبت کردم»

.ردیبگ میاو را تنها گذاشتم تا فکر کند و تصم میبعد از زدن حرف ها» .کرده
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بود از  یعل سیروز چهارشنبه و پنجشنبه روز تدر دمیترس یم یاز عل یو مهران خوب و دل چسب بود ول اتریم سیتدر

زنگ در  يکردم با صدا دایپ يترسند احساس بد یکه از استاد م ییعصر چهارشنبه دچاره دلشوره شدم مثل شاگردها

.باشد یعل دینگاهم به ساعت افتاد ساعت پنج بود با

خورد دامنم را از  یم تیسکویدر آغوشم نشسته بود و ب ماین. دمیشن یمادر را با عل یاحوالپرس يداص. درست بود حدسم

 يدامن رو يآن تو يشدم تمام خرده ها یاگر بلند م یخواستم به استقبالش بروم ول یم. پر کرده بود تیسکویخرده ب

:و گفت دمادر با زدن چند ضربه به در وارد ش. ختیر یم نیزم

- «.آقا آمدندیعل»

دامن جمع  يرا از رو تیسکویب يخرده ها عیرا از بغلم گرفت سر ماین.بلند او را به داخل تعارف کرد يهم با صدا بعد

خارج  يآوردن چا يبرا ندیتعارف کردم بنش. گذاشت یبار بود که به اتاقم پا م نیدوم. ستادمیا یکردم و به احترام عل

که متوجه  یکند وقت یدم که عکس رضا را در دست دارد و او را نگاه میشتم او را داو برگ شیپ يچا ینیبا س یشدم وقت

.نشستم گرید یصندل يرا مقابلش گذاشتم و رو ینیگذاشت و نشست س زیم يحضورم شد عکس را رو

- «.کرد یم فیشما تعر يریادگیاز ذهن و  یلیخ ترایم»

- «.مطالب را فراموش کردم شتریباشد من ب يطور نیکنم ا یفکر نم یلطف دارند ول»

«.دیشو یموفق م دیگرفته ا شیکه در پ یمن مطمئنم شما در راه دیآور یبه خاطر م«: کرد و گفت یتبسم

«.دیآور یفرمول ها را به خاطر م نیا دینیبب دینگاه کن«: گذاشت و گفت میرا جلو يهم کاغذ بعد

آورم با لبخند  یرا به خاطر نم يزیده بودم او که متوجه شد چبر ادیرا از  اتیاضیر يرا گرفتم تمام فرمول ها برگه

و بعد شروع کرد به ».دیفردا حفظ کن يها را برا نیا«: گفت. از فرمول ها را گفت و من هم نوشتم یکم» .دیسیبنو«: گفت

دانش آموزانش با شد  یشد که اگر م یم ریدب دیشدم او با سشیمحو تدر. بود هیاز فرمول ها که مهمتر از بق یکیحیتوض

.شدند یقبول م ینمرات عال
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.او برگشتم شیداغ پ يچا کیاش را برداشتم و با  ییرا حس کردم بلند شدم و استکان چا نیبود ا خسته

«!خواب است؟ ماین«: دیپرس

- «.دهیبله خواب»

در ذهنم بماند بعد هم  شهیهم يکه چگونه آنها را حفظ کنم تا برا نیصحبت کرد و ا اتیاضیر يدر مورد فرمول ها یکم

«.رفع زحمت کنم گریمن د ستین يخوب اگر کار«: را خورد و گفت شیچا

- «.ندیایکنم مادر و پدر هم ب یتلفن م دیداشته باش فیشام تشر يبرا»

- «.گرید یوقت يبماند برا ستیهنوز حال مادر مساعد ن«: هر چه اصرار کردم قبول نکرد و گفت» .نه ممنونم»

.در برابر اصرار پدر هم مقاومت کرد و رفت. فشردند یدست هم را به گرم دیپدر را د سالن در

آن  يفردا.دمید یشد و من کمتر او را م یاز من دورتر م مایبه تناسب درس خواندن من ن. خواندم یشب درس م تمام

 دیهرچه پدر بگو«: داخت و گفتصورتش گل ان. دمیآوردم و جوابش را پرس ریرا در آشپزخانه گ وایش.دیروز از راه رس

«.يشو یخوشبخت م نیمطمئنم با افش«: گفتم یو با خوشحال دمیصورتش را بوس» .ندارم یمن حرف

لباسش را تا آرنج باال  يها نیبود شلوارش را تا زانو و آست نشیمشغول شستن ماش اطیاو در ح. سراغ پدر رفتم يشاد با

نشستم و به او چشم دوختم متوجه حضورم شد  واریکنار د. افتاده بود نین ماشسطل آب کف آلود به جا کیزده بود و با 

«ترم؟دخ يزل زد يطور نیا یبه چ«: نگاهم کرد و گفت

- که دستش  یآب را بست و در حال ریش.دست و صورتش را شست» .دیخواستم با شما حرف بزنم وقت دار یم یچیه»

اما  یدر چه مورد حرف بزن یخواه یدانم م یم. مادرت گفته«: و گفتکرد کنارم نشست  یبند خشک م يرا با حوله رو

«.یفکر کن شتریب یکم نیافش شنهادیبه پ ستیدخترم بهتر ن

- من در مورد خودم . هر چه بود همان موقع، موقع ازدواج با رضا تمام شد نیمن و افش نیب. نه به مادر هم گفته ام»

«.کنم یصحبت م وایزنم درباره ش یحرف نم
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- «...کردم تو االن یاگر با ازدواج تو و او مخالفت نم دیندارم شا یمخالفت گریاست من هم د یپسر خوب نیافش»

- را دارم من  مایچون ن. خوشبختم یام ول وهیب کیدرست است که من  دیحرف را نزن نیا گریکنم پدر د یخواهش م»

باز حتماً او را به هر  گشتیازدواج کردم اگر زمان به عقب برمکه با او  ستمین مانیندارم و پش يخاطره بد چیاز رضا ه

«.شده مامگذشته و ت زیکه همه چ فیح یدادم ول یم حیترج یکس

- «.قسمت باشد یهر چ»

- «.خبر بدهم نیتوانم به افش یم. دیپس موافق»

خبر  نیرا گرفتم و به افش ارستانمیبه سالن برگشتم و شماره ب یبا خوشحال. اعالم کرد يموافقت خودش را با لبخند پدر

همه را متاثر کرده بود و  میروز خواستگار يادآوریمن همه در تکاپو بودند  يمثل روز خواستگار دیشب از راه رس. دادم

خاطر با  نیبه هم. کند نیخواهرم را غمگ يخاطرات تلخ من خواستگار داشتمخواندم دوست ن یرا از رفتار آنها م نیمن ا

 ریهم با آرش و پونه و ام تایب. انداخت ریسر به ز وایش» .يزینر نیافش يرا رو يچا ینیمراقب باش س وایش«:خنده گفتم

هم از  یساعت پنج بود که عل. میکرد یرا آماده م ییرایپذ لیوسا تایمن و ب. شد يسرگرم باز مایآرش با پونه و ن. آمد

که به  یدانست وقت یاو که نم یکرد ول یم لیاشتم امروز را تعطدوست د. با استقبال گرم خانواده روبرو شد. دیراه رس

«است؟ يهمه جمعند خبر«: دیاتاقم وارد شد پرس

:لبخند گفتم با

- «.است شیدر پ يریبله، امر خ»

و آرش و پونه به اتاقم آمدند و مانع درس  مایبار ن نیدرسمان شروع شد چند. دینپرس يزیچ گریشد د ساکت

هم  یکردم گاهگاه یداد و من با دقت گوش م یم حیتوض تیبا جد یعل. کردم یم رونیند که آنها را بشد یخواندنمان م

«.زودتر تمام شود دیعجله دار یلیخ ایگو«: که متوجه عجله من شده بود گفت یکردم عل یبه ساعتم نگاه م

- «.عجله دارم یبله کم میبگو دیبا دیشو یاگر ناراحت نم»
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«.خب اریبس«: سرخ شد بالفاصله کتاب را بست و گفت تیصورتش از عصبان. دلخور شد یولنزده بودم  يبد حرف

«د؟یناراحت شد«: گفتم يبا ناباور. شد بلند

حرف اتاقم را ترك کرد و  نیو با ا» .دیکن یرا دنبال م یچه هدف دیدان یشما اصالً خودتان هم نم«: گفت يپوزخند با

در  یبا دسته گل نیافش. دمید نیبا خانواده افش یهمه را در حال احوالپرس میدین رسبه سال یوقت.به دنبالش رفتم. رفت

مشخص بود که تازه از راه . بودند ستادهیبه همراه مادر و خواهرش در سالن ا ینیریجعبه ش کیدست و پدرش با 

شدند هر دو با هم  یعرفتوسط پدر به هم م یو عل نیافش.شد یاند چرا که هنوز تعارفات معموله رد و بدل م دهیرس

بودم  همنیمتوجه افش. نگفت يزیچ یانداخت ول نیبه افش ينگاه مشکوکانه ا یعل. دندیدست دادند و احوال هم را پرس

از همه  یعل. با من و خارج شدن او از اتاقم او را به شک انداخت یهمراه بودن عل. کرد یرا نگاه م یعل بیکه عج

را به درس  ریمالقات دلپذ نیشما بودم ا يمن هم اگر جا«: گفت هیرفتم با کنا رونیقه او ببدر يکرد و من برا یخداحافظ

«.دادم یم حیخواندنمان ترج

 وایش يبلکه به خواستگار امدهیمن ن يبه خواستگار نیافش دیکن یاشتباه م«: گفتم یبا خستگ. دهیچرا رنج دمیفهم تازه

«.آمده

«!د؟ییگو یراست م«: نگاهم کرد و گفت متعجبانه

- «.دیبله شما هم بهتر است زود قضاوت نکن»

«.دیمن را ببخش دوارمیواقعاً متاسفم ام«: شد میمال لحنش

- «.دیخودتان را ناراحت نکن ستیمهم ن»

- :و گفت دیکش یحرفش را ادامه نداد نفس» ....لحظه فکر کردم کیيبرا»

- «.جداً متاسفم»

را از من  ماین.گذاشت نیزم يرا رو فشیک یعل. شد او را بغل کردم زانیاز دامنم آو ماین.دندیو آرش و پونه به ما رس ماین



کتابخانه نودهشتیا  زهره روحانی -آغوش سرد 

w W w . 9 8 i A . C o m 116

را برداشت  فشیک گرشیکه او را در بغل داشت با دست د یدر حال یعالقه داشت عل یلیخ یبه عل ماین. دیگرفت و بوس

«.ببرم رونیب یقیاو را دقا دیاگر اجازه بده«: و گفت

- «.کند یم تتانیاذ»

لبخند و . حوصله همانجا نشستم تا او برگردد یب. از منزل خارج شد مایو بعد با ن» .دینه نگران نباش«: و گفت دیرا بوس ماین

ازدواج نافرجام خودم افتادم چه  ادیبه . دمیخوش و بش جمع را شن يصدا. دیرضا انداخت و دلم لرز ادیمن را  ینگاه عل

 شتریبه خاطرم آوردم و ب ياو را در روز خواستگار يزنده بود حرف ها اضکاش ر يا.ام برگشت یزود ورق خوشبخت

برگشت در هر دو دستش شکالت  مایبا ن یعل. دمیکش نهیاز س یبا نوك انگشت نم اشک را گرفتم و آه. شدم نیاندوهگ

.بود تیسکویو ب

: گفتم. دیآمد و به سمت اتاق دو نییاپ یاز آغوش عل یبا خوشحال ماین» !است؟ يچه کار نیا ماین«:گفتم یخنده کوتاه با

«.دیدیزحمت کش«

- «.کنم یم یخوشبخت يآرزو شیشاپیخواهرتان هم پ يبرا دیداشته باش یشب خوب دوارمیام! یچه زحمت»

- «.ممنونم»

که چرا  دمیفهم یرا نم وایحال ش. زنده شد میباز خاطرات رضا برا. با هم حرف زدند یقیدقا يبرا وایو ش نیشب افش آن

.دانستم یرا نم میخوش زندگ يبودم و قدر لحظه ها نیغمگ وایآن شب برخالف ش

باردار بود و با وجود  ترایم.بروم وایهمراه ش شیو آزما دیکه داشتم نتوانستم در مراسم خر يخاطر برنامه فشرده ا به

خاطر بعد از  نیم به همگرفتم به او کمک کن میتصم.دیرس یخودش و کار مدرسه به مادرش هم م یزندگ تیمسئول

«؟يرو یکمک به مادر م يبرا ییجان تو چه روزها ترایم«: درس مان رو به او گفتم انیپا

- «؟یپرس یچه م يبرا. دو روز يهفته ا»

- «.یهست ریدرگ یخواهم کمکت کنم تو به حد کاف یم»
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«.میتوانم از پس کارها برآ یخودم م«: کرد و گفت تشکر

- از غم پوشاند  يصورتش را هاله ا» .که من هم از شما هستم يم کمکت کنم بعالوه فراموش کردمن دوست دار یول»

«.ندارم یمن حرف ياگر دوست دار. ستیرضا زنده ن گریهر چند که د یو هست يعروس ما بود شهیتو هم«: و گفت

- «.روم یتو به منزل مادر م يبه بعد من جا نیپس از ا»

- «.ممنونم یلیجان، خ دایممنونم ش»

. رفتم یکمک به آنها م يبار بود که برا نیاول نیا. شدند میرایاو به منزل پدر رفتم هر دو با آغوش گرم پذ يبه جا یوقت

بود  ینیو بازتاب آن لبخند غمگ دیچیپ یخانه م يدر فضا مایخنده ن يصدا.را به آنها سپردم و مشغول نظافت شدم ماین

آنها  یکند او را کنار خودم ببرم ول یم طنتیش مایبه آنها سر زدم تا اگر ن ارب نیچند. تنشس یلبان پدر و مادر م يکه رو

رفتم اتاقش  یبه اتاق عل. شدند یمن بودند که متوجه حضورم نم گوشیو باز طانیبا پسرك ش يآن قدر سرگرم باز

 دمیترس ینه م ایکنمزیبودم تممردد .چرا که معلمم هم شده بود.مهمتر بود هیشلوغ و درهم بود نظافت آنجا از بق

به خودم  یوقت.کردم زیسردرگم همانجا ماندم و باالخره همه جا را تم یکم.اجازه به اتاقش وارد شدم یدلخور شود که ب

به  نیخسته و اندوهگ. باز نبود یکه باز شود ول دیام نیر ا فشردم به ا رهیاتاق رضا بودم دستگ يآمدم که روبرو

 ترایشرمنده مهران، م شیاز پ شتریرفت و من هربار ب یم شیخوب پ یلیدرسمان خ.کردم دهغذا را آماآشپزخانه رفتم و 

زحمات آنها را  جهیکردم نت یکردند و من آرزو م یمن تالش م یقبول يبرا یمنت نیآنها بدون کوچکتر. شدم یم یو عل

. شستم یآخر هفته لباس ها را م ودماده کرده بخودم آم يکه برا يسه روز بعد پنجشنبه بود و من طبق برنامه ا. بدهم

با عجله  دیراحت به منزل پدر رضا رفتم تا ظهر کارم طول کش الیمادر گذاشتم و با خ شیرا پ مایامروز هم پنجشنبه بود ن

 يسخت تر از روزها میکه به مراتب برا يدرس داشتم روز یکارها را تمام کردم که به خانه برگردم آخر امروز با عل

.دمیرا آماده د زیکردم همه چ رامونمیبه پ ینگاهبود  گرید

«.کجا دخترم؟ نهار بمان«: روزنامه اش را بست و گفت. خواند یخواب بود و پدر با آرامش روزنامه م مادر
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- «.مطالعه کنم یکم دیآقا درس دارم با یکه امروز با عل دیدان یبروم م دینه پدر با»

- «.یکن یخوشحالمان م ییایما ب شیمتعلق به خودت است هر وقت پ نجایکنم ا یباشد اصرار نم»

 نیبا زدن زنگ وارد شد ا یرا گفتم عل نیکه ا نیهم» .دیکن یاز طرف من از مادر خداحافظ«: را برداشتم و گفتم فمیک

من  یکرد وقت یم کار را نیدانم چرا ا یزد نم یدوشنبه و پنجشنبه قبل از ورودش تک زنگ م يعادت او شده بود روزها

:گفت یحرف عل دییاصرار کرد من را برساند پدر هم در تا دیرا آماده د

- «.میشرمنده ات بشو شتریب نیبرو نگذار از ا یبا عل.يتو هم خسته شد. است روقتید»

-  یهرا یبا عل یبعد از خداحافظ» .من است که مزاحم همه شده ام يباشد برا یپدر اگر شرمندگ ستیچه حرف نیا»

:نشستم گفت نیکه در ماش نیهم. شدم

- «.دیدیزحمت کش یلیخ. از بابت اتاقم واقعاً ممنونم»

- «.دیده یبه من درس م دیکش یشما هم زحمت م»

- «عروس و داماد چطورند؟. کنم یخواهش م»

- «.هستند یخوبند مشغول آماده کردن مقدمات عروس»

. مییکه بگو میندار يزیهمه لطف شما چ نیو ما در برابر ا دیکن یما محبت مبه  یلیشما خ«: گفت نهیاز س یآه دنیکش با

«.کرده و من نگرانم دایپ يتازه ا هیمادر با آمدن شما روح

- «چرا؟»

-  یساکت و دور از خوش یزندگ نیرا گذراندند تا به ا یسخت طیبعد از فوت رضا شرا. هستند و افسرده ریخوب آنها پ»

در انتظارشان  یمحبتتان کم شود سرنوشت خوب يکرده و اگر روز دواریآنها را ام تانیشما و محبتهايکارها. عادت کنند

«.نخواهد بود

- «.من هم آنها را دوست دارم دیمحبتم را کم کنم؟فراموش کرد دیچرا با»
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- و رنجورتر از قبل  رتریمطمئناً رفت و آمدتان کم خواهد شد و آنها پ دیاگر ازدواج کن یول دیدانم دوستشان دار یم»

«.خواهند شد

- «!گفته من قصد ازدواج دارم؟ یمن محبتم را کم نخواهم کرد بعالوه چه کس دیمطمئن باش»

شما و اگر جسارت  طیبا شرا يهست دختر ینیچه تضم ینگفته ول یکس«: و کوتاه به من کرد و گفت نیغمگ ینگاه

«نباشد با نگاه نافذ شما خواهان نداشته باشد؟

- کمک  دیمراقب باش«: با خنده گفت» .بودش میازدواج با رضا تنها ازدواج زندگ. من قصد ازدواج ندارم دیمطمئن باش»

«.دیفتیباعث نشود از درستان عقب ب گرانیبه د

- «.نه خاطرتان جمع باشد»

...ایدرش است ترسد؟ واقعاً نگران پدر و ما یخوب قارد بود حرف را عوض کند چرا نگران است؟ از چه م چه

.رمیرا بپذ يگریتوانم مرد د یهرحال من بعد از رضا نم به

پدر مخالفت کرد او بارها و بارها  یرسماً نامزد شوند ول وایو ش نیاصرار داشتند هر چه زودتر افش نیخانواده افش اگرچه

.را برگزار نخواهد کرد یگونه مراسم چیبه آنها گفته بود تا سال رضا ه

با اصرار و . میشد یم لیرضا و خانواده او قا يبود که برا یاحترام نیآورد ا دگانمیاشک شوق را به د حرف پدر نیا

مراسم عقد کنان آنها به  فتدیبه خاطر مرگ رضا عقب ب وایو ش نیخواست مراسم ازدواج افش یپدر رضا که نم یانیپادرم

.موکول شد گریدو هفته د

باعث  وایش یکمک به مادر و عروس. درس بودم ریودند و من فارغ از همه درگمراسم ب نیا يبرگزار يدر تکاپو همه

 وایسه روز به عقد ش. شب درس بخوانم مهیجبران آن تا ن يو مجبور بشوم برا فتمیاز درس ها عقب ب یشده بود کم

.کردم که تلفن من را خواست یم عهدر اتاقم نشسته بودم و مطال. غروب سه شنبه بود.مانده بود

دانم  ینم«: شانه باال انداخت و گفت »ه؟یک«: دمیگرفتم جلو دهانه آن را با کف دستم گرفتم و پرس وایرا از ش یگوش یقتو



کتابخانه نودهشتیا  زهره روحانی -آغوش سرد 

w W w . 9 8 i A . C o m 120

دستم را  دیاسم رضا دچار دلشوره شدم با ترد دنیبا شن» .نکرد فقط گفت با خانم آقا رضا کار دارم یخودش را معرف

«!بله«: برداشتم و گفتم

- «ریبخ سالم خانم شب تان»

- «.دییبفرما. ممنونم. سالم»

- «.هستم ابیمن کام»

- «.آورم یبه جا نم»

- «.شما و آن مرحوم نباشم ادیکه به  ستین يمن روز یول دیشناس یشما من را نم دیدانم والبته حق دار یم»

- «.دیشود واضح تر صحبت کن یم دیببخش»

- «.دییاجازه را به بنده بفرما نیخدمت برسم البته اگر ا يخواستم حضور یراستش م»

- «؟يدر چه مورد»

- شود جبران کرد فقط  ینم یبیترت چیدانم محبت شما و خانواده همسرتان را به ه یاگر چه م یتشکر و قدردان يبرا»

«.شما حفظ کند يآقا رضا را برا يخداوند کوچولو دوارمیام

- «د؟ییگو یفهمم شما چه م یمن نم»

- «.مزاحم شما بشوم یساعت کیم امشب توان یم دیببخش»

- «...آخر من»

- «رمیگ یوقتتان را نم ادیز»

- «.دیاوریب فیخوب تشر اریبس»

«بود؟ یک«: از قطع تماس مادر با تعجب گفت بعد

- «.دمینفهم يزیچ شیدانم اصالً از حرف ها ینم»
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- «.نکند خواستگار است»

- «.نه گمان نکنم»

شده  چیکادو پ هیهد کیدسته گل و  کی،ینیریش يکرد در دستانش جعبه ا داینواده حضور پبعد او در جمع خا یساعت

بغل من نشسته بود و  ماین.همه رفتار او مشکوك شده بود يکردند برا یپدر و شهروز از او استقبال گرم. بود 

 شیچرا که رنگ و رو یماندنادیبه  يبا چهره ا روزهمسن شه يبه چهره مرد نگاه کردم مرد. خورد یرا م تشیسکویب

و بعد سرش را به  کردیبه من نگاه م یهرازگاه. ییلخت و طال ییموها. داشت یرنگ یچشمان. ها بود یخارج هیشب شتریب

.انداخت یم ریز

«..يآقا دیفرمود دیببخش«: پدر سکوت را شکست و گفت. شد ییرایمشغول پذ وایش

- «.ابیحسام کام. هستم ابیکام»

- «؟يچه امر يبرا دینفرمود یول ابیکام يآقا دیش آمدخو یلیخ»

-  طیشرا یول دمیرس یها خدمت م نیزودتر از ا دیالبته با. تشکر از خانم آن مرحوم مزاحم شدم يراستش فقط برا»

«.که امروز سرگرفت مزاحمتان بشوم نیمساعد نبود تا ا ادیز شانیا

- «.میشناس یشما را نم دایو البته ش چرا تشکر؟ ما یول دیمراحم هست. کنم یخواهش م»

«.بودم شانیاحوال ا يایشش ماه هر روز جو نیمن دورادور و تمام ا«: انداخت و گفت ریرا به ز سرش

دانم  یکه من م ییتا جا یول«: و گفت دیمادر او را بغل کرد و بوس.آمد و خودش را به مادر رساند نییاز آغوشم پا ماین

«.ه نام شما نداشتب یلیاقوامش فام نیرضا ب

- به من گفتند شوهر شما دچار  مارستانیب سیرا نداشتم تا آن روز که رئ شانیبا ا ییهم افتخار آشنا کبارییمن حت»

«..شانیخواهر جوانم از قلب ا يشود برا یشدند و م يمرگ مغز

چشمانم را باز نگه داشتم و یرفت به سخت یاهیشد چشمانم دوباره س جیسرم به شدت گ. دمیرا نفهم شیحرف ها هیبق
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«محترم؟ يحرف را گفته، آقا نیا یک«: پدر با تعجب گفت» !من يرضا! يمرگ مغز«: زمزمه کردم

شده بوده و شما قلب آن  يشوهر خواهرم، رضا دچار مرگ مغز دییبگو دیخواه یم«: از حال من گفت یبا نگران شهروز

که  یجر و بحث انیم» .دارد یقانون گردیکار شما پ نیخبر نداشته و اهمسرش  ؟یبه چه حق! دیخواهرتان برداشت يرا برا

.دیرس یبه گوش م شتریب وایش ادیفر يصدا دبه وجود آمده بو ابیپدر و مادر و شهروز و کام نیب

- «.حالش به هم خورد دایش دییایمادر، شهروز ب»

نشسته بود مادر چشمان  یهمان صندل يرورفته بود و من  ابیچشم باز کردم کام یوقت.دمیرا نفهم شانیها حرف

«حالت خوب است دخترم؟«: نگرانش را به من دوخت و گفت

«اجازه را به آنها داده؟ نیا یک«: بغض گفتم با

«.خودش را اعالم کرده بود تینامه، رضا تیو البته خود رضا در وص یطور عل نیپدر رضا و هم«: گفت شهروز

- «.اوریتلفن را ب وایش»

«؟یچکار کن یخواه یم«: دیرسپ پدر

-  وایش یوقت» .آنها او را کشتند. او زنده بود. شوهر من زنده بود. کردند یبدانم چرا از من مخف دیبا یکنم ول ینم يکار»

.تسلط شماره منزل پدر رضا را گرفتم یرا به دستم داد با عجله و ب یگوش

«!بله«: را برداشت و گفت یگوش یعل

- «.تدیخواس یرا م نیآره؟هم د؟یریازدواج تان را بگ یانتقام ناکام دیخواست یم د؟یکار را بکن نیا دیچطور توانست»

- «خوب است؟ د؟حالتانیزن یم ستیحرف ها چ نیا! دییخانم،شما دایالو، ش»

 یلم مد. گذاشتم شیرا سرجا یو گوش» .قاتل دییشما قاتل رضا. بخشم یوقت نم چیبخشمتان ه ینم«: اشک و آه گفتم با

بعد از . گفتند یبه من م دیمن زن او بودم با. کنم تیخواست از او و پدرش شکا یدلم م. را بشکنم یخواست گردن عل

 نیا«: گفت هیپدر با گال.است یعل دمیاز صحبت کردنش فهم. اشترا برد یدوباره تلفن به صدا در امد پدر گوش یقیدقا
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«شته باشد؟دا تیزد نکند واقع یم ییحرف ها ابیکام يآقا

- «د؟ینگفت يزیچ دایطور پس چرا به ش نیکه ا»

- «.دیگفت یرابه او م قتیحق دیشما با یطیحرف شما را قبول ندارم تحت هر شرا نیآقا من ا یعل دینیبب»

-  دیراز برنداشت نیگذرد وشما پرده از ا یاالن شش ماه از فوت رضا م یرا کرده ول تیوص نیبله قبول دارم خود رضا ا»

«.دیزد ینم یگفت باز هم شما حرف ینم ابیکام يآقا نیاگر ا

- «.دیدان یکنم هر طور صالح م یخواهش م»

- «.قربان شما خدانگهدار. دیبه خانواده سالم برسان دیدار اریاخت»

 نامه اش عنوان کرده به تو تیخود رضا در وص. کند یم دییرا تا ابیکام يحرف ها یعل«: و گفت دیکش ینفس پدر

«.ات خوب نبود هینگفتند چون روح

«.بخشم یرا نم یتا زنده ام عل«: شدم و گفتم بلند

نگران  وایش. بودم همه کارها مانده بود ختهیبود و من دوباره به هم ر وایجمعه عقد کنان ش.از درس زده شدم دوباره

.و گرفته کتاب ها را کنار گذاشتم ینگران و من عصب یگرفتار بودند و از طرف یمجلس عقدش بود پدر و مادر از طرف

.خواستم یرا م نیگفته بودم او به کالس نخواهد آمد و من هم یکه به عل ییدانستم با آن حرف ها یم

و  ینیریپدر هم با شهروز دنبال سفارش ش.لباس بروند دیخر يآمده بود تا برا وایبه دنبال ش نیپنج بود افش ساعت

خطوط تلفن که  قیداغ را نه از طر يخبرها نیرفت تا آخر تایرا برداشت و سراغ ب ماین بودند و مادر گرید يخرده کارها

.از بار غم خود بکاهد یگونه کم نیشفاهاً به گوش او رسانده و ا

اف اف را برداشتم باورم  یگوش. زنگ در بلند شد يکردم که صدا یم هیزدم و گر یبودم و با عکس رضا حرف م نشسته

:گفتم يبه سرد. باشد یشد عل ینم

- «.دییبفرما»
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و آراسته آمده بود به  فیبا ک شهیرا پاك کردم مثل هم میاشک ها. برگرداندم شیرا باز کردم عکس رضا را سرجا در

.گفتم یسالم يسرد

«.نمیسالم اجازه هست بنش«: گفت نهیاز س یآه دنیکش با

- «.دییبفرما»

.نشستم» .رمیگ یوقتتان را نم ادیز. دیلطفاً چند لحظه من را تحمل کن«: گذاشت و رو به من گفت شیرا کنار پا فشیک

-  نیهم هم ترایپدر و مهران و م يمن برا ينه تنها برا. سخت بود میبرا دیقبول کن میبگو دیبا يدانم چه طور ینم»

 یروح طیانستم شما در شرابه شما نتو یالبته به مادر گفتم ول.میبا خودم کلنجار رفتم تا به شما و مادر بگو یلیخ. طور

خواستم  یم میکرد میرا تنظ ينامه ا تیوص نیما همه چن دیآگاه نبود رضانامه  تیشما از وص یدر ثان دیبود يبد اریبس

 یدست من نبود اولش خودم به سخت دیچشمان شما نگذاشتند باور کن میهربار تا خواستم بگو یول میبعد به شما بگو

از دست  یکردم ول راخودم  یبوده من تمام سع زیاو شاهد همه چ. دیبپرس نیاز آقا افش دیپرسب دیتوان یمخالفت کردم م

«.دیمن را مجرم بدان دیساخته نبود حاال مختار يمن کار

- رضا زنده بود و شما با  دیآ یم ادمییوقت ستیدست خودم ن دیدیشد نمک پاش یم میرا که داشت ترم یشما زخم»

«.شوم یاز همه متنفر م دیرا از او گرفتاتیبرداشتن قلب او ح

-  مارستانیتخت ب يحرکت رو یهوش و ب یاو را ب دیخواست یم یشد تا ک ینم داریوقت ب چیه یرضا زنده بود ول»

«!نداشتم نمیاو را بب شتریحق را داشتم تا ب نیاما من ا«: گفتم تیبا عصبان» .دینیبب

- «متاسفم»

- «؟گردد یبا تاسف شما رضا برم»

«.میکن یبعداً صحبت م دیهست یشما عصبان«: شد و گفت بلند

- «د؟یفهم یمتنفرم م دیآ یاز شما بدم م. گوش کنم تانیخواهم به حرف ها ینم گرید»
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«.متاسفم میتوانم بگو یفقط م«: انداخت زمزمه کرد ریرا به ز سرش

و  نیبا رفتن او افش. رفت یو بدون خداحافظاوردیسرزنش بارم طاقت ن ينگاه ها ریز.فقط نگاهش کردم یحرف بدون

«ناراحت بودند؟ یلیآقا خ یافتاده؟ عل یاتفاق«: با تعجب گفت نیافش. برگشتند وایش

دارند  دیچرا نگفت د؟ینگفت يزیخاله خرسه؟ چرا به من چ یبود؟دوست نیتان هم یدوست! از شما واقعاً توقع نداشتم»-

«کنند؟ یتوطئه م

«.کنم یخواهش م دایبس کن ش«: تگف یبا ناراحت وایش

«.خودت را ناراحت نکن وایش ستیمهم ن«: صبورانه گفت نیافش

چرا نقش من را به . ها مال من است یهمه بدبخت ؟يتو چرا ناراحت بشو. آره خودت را ناراحت نکن«: پوزخند گفتم با

«د؟ینگفت من آدم نبودم؟ مگر من زنش نبودم چرا به من د؟مگریعنوان همسر رضا خط زد

«!گفتم که نگفتم؟ یم دیچه را با«: خونسردانه گفت نیافش

- «.دیکه رضا نمرده بود که شما او را کشت نیا»

«را گفته؟ نیا یچه کس«: بر لبش نقش بست و گفت یتلخ لبخند

- «مگر مهم است؟»

- «.به شما گفته رضا زنده بود يخواهم بدانم کدام آدم ساده ا یبله البته م»

- «د؟یتپ یبود؟ قلبش نمن»

- همه با  د؟کهیشما چه فکر کرد. که فرمانده بدن از کار افتاده یعنیچه؟ یعنیدیدان یم.مغزش از کار افتاده بود یول»

 يبرخورد منصفانه ا نیآقا را هم با چن یحتماً عل. دیرفتار کن یمنطق یبهتر است کم! شما و شوهرتان مشکل دارند

«!درست است؟. دیشرمنده کرد

«نه؟ ایرضا زنده بود  دییشما به من بگو. کردم يندارد با او چه رفتار یبه شما ربط-
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-  دیجان با او رفتار کن یعروسک ب کیو مثل  دیتخت بخوابان يبه رو دیاو را به خانه تان ببر دیتوانست یبله زنده بود م»

قلبش را که تنها نشانه زنده بودنش بود از کار  تا عمرش سر برسد و دیخود نگه دار شیآن قدر او را پ. دیتوانست یم

 يبرا يدیکه ام ماریدختر ب کیيشد از قلب او برا یم یوقت! دیخودخواه هست دح نیتا ا یعنیدیخواست یرا م نیا ستدیبا

«م؟چرا؟ینداشت استفاد کرد چرا نکن ستنیز

- «.او شوهر من بود یول»

- اعالم  يوندیهرگونه پ يخودش را برا تیپدرش بود کتباً رضا شیکه پنامه اش  تیشوهر شما در وص یمتاسفم ول»

«.کرده بود

:کنارم نشست دستش را دور شانه ام حلقه کرد و گفت وایش. نشستم هیگر با

- «.دایآرام باش ش»

آقا مخالف بودند من خودم شاهد برادر شوهر  یدر ضمن خانواده شوهر شما مخصوصاً عل«: هم نشست و گفت نیافش

مخالفت  یکس گرید میرضا را خواند تنامهیوص یوقت یول ستیگر یشما تا لحظه آخر کنار برادرش زانو زده بود و م

:مگشتم اشکم را پاك کردم و گفت یرفته رفته به خودم برم» .نکرد

- «آن دختر چند سالش است؟»

با  نیکردم افش هیگذاشتم و گر وایششانه  يسرم را رو. و به آشپزخانه رفت» .و سه سال ستیب«: زمزمه کرد نیافش

تو زنده  يرضا هنوز هم برا. نه به مرگ یفکر کن یکن به زندگ یسع«: آب برگشت آن را به دستم داد و گفت یوانیل

به  دیپر از ام یکه مثل خودت چشمان يشده بود دختر دیامنا شیاست قلبت با زنده ماندن آن دختر که به کل از زندگ

«.يشو یم مانیپش یمطمئناً از برخوردت با عل ینیرا بب دارد اگر او یزندگ

 يتنها را شهیاو را قبول داشتند و من مثل هم یگناه یهمه ب. شدند یبرگشتن پدر و مادر همه متوجه مشاجره ام با عل با

زدم عجب  یم حرف دهینسنج دینبا. که آن حرف را به او زده بودم نیبودم از ا مانیپش یاز برخوردم با عل. مخالف بودم
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.کردم یاشتباه

بردم  شیچند بار دست پ. بازگردد میتوقع داشته باشم به سو دیدانستم با آن برخورد زشتم نبا یم دیشنبه از راه رس پنج

.نتوانستم یتا به او زنگ بزنم ول

آوردم  یبه دست م دل اور ا یعذرخواه کیبا  دیبه منزل پدر تماس گرفتم با امدیاو ن یبود ساعت پنج شده بود ول عصر

:را برداشت گفتم یپدر گوش یوقت

- «.دایسالم پدر منم ش»

«سالم دخترم،حالت چطور است؟ رفع کسالت شد؟«: گفت یمهربان با

«.کردم یآن رفتار را م دینبا دیمن را ببخش: گفتم نیشرمگ

- «.میده یحق م بود ما به تو یعیخودت را ناراحت نکن رفتار تو کامالً طب.ستیمهم ن زمینه عز»

- «.دیدیشما من را بخش یعنی»

- «.میشو دهیبخش دیکه با میما هست نیا میکه ما ببخش ينکرد يتو کار»

- «دوستتان دارم پدر»

- «؟ییآ یطرف ها نم نیچطور است؟چرا ا ماین.طور عروس نازم نیمنم هم»

- «آقا صحبت کنم هستند؟ یزنگ زدم تا با عل میآ یم»

- «.گردد یتا شب برم نروینه رفت ب»

- «ند؟یآ یم ینگفتند ک»

- «.به تو تلفن کند میگو یامد م ینه وقت»

- «.خداحافظ. دیممنونم به مادر سالم برسان»

که  یدر حال» کجا؟«: گفت يخودم را آماده کردم مادر با کنجکاو. رضا تنگ شد  يدلم برا کبارهیرا گذاشتم  یگوش یوقت
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«.دیرا نگه دار مایلطفاً ن. رضا دنیروم د یم«: گفتم دمیپوش یم یلباس گرم

- «.دیآ یبا شهروز برو االن هرجا باشد م یکن یاگر به حرفم گوش م»

- «.یفرست یرا دنبالم م یکیروم  ینه مادر مگر من بچه ام که هرجا م»

- «حرف را زدم؟ نیا یمن ک»

- «.میبه رضا بگو دیبا. امروز بروم نیهم دیرسم با ینم میقربانت بشوم مادر بگذار بروم فردا هزار تا کار دار یاله»

- : و گفتم دمیصورتش را بوس» .پس مراقب خودت باش زود هم برگرد یکن یتو گوش نم میبگو یمن که هر چ»

«.دهم یچشم قول م«

رفتم دلم پر از یبا اندوه به سراغش م. دمیگل مور عالقه رضا را خر م،یرفتم و چند شاخه گل مر یراه به گل فروش سر

.شده بود رهیافتاد که متفکرانه به قبر خ یچشمم به عل دمیمزارش رس کیبه نزد یدرد بود وقت

«سالم«: پاك کرد و گفت عیاشکش را سر. سالم کردم. دینشستم نگاهم کرد و زود چشمانش را از من دزد شیروبرو

 نیا د؟بهیامدیچرا امروز کالس ن«: ام زمزمه کردمآر. کرد ینگاهش کردم به گل ها نگاه م.دمیقبر چ يها را رو گل

«.دیاز من خسته شد يزود

- «.روم که دوستم داشته باشند نه متنفر باشند یم ییمن جا»

- «.میگو یچه م دمیبودم نفهم یعصبان دیمن راببخش»

- ....فقطنشدم  ریدلگ تانیکدام از حرف ها چیاز ه دیبود یدانم عصبان یم. دیدانم ناراحت بود یم»

 یو بعد با لحن» کار شدم؟ نیبه ا یاز او راض ییانتقام جو يبرا دیکن یمن دوستش داشتم چرا فکر م. رضا را نکشتم من

و از کنارم بلند شد » .خودم متاسفم يبرا. دیشناخت نگونهیمن را ا یعنیم،یبه خاطر ازدواج ناکامم با شم«: غمناك ادامه داد

.دور شد یو چند قدم

شد  یم کیهوا کم کم تار. خواستم من را ببخشد که برادرش را رنجاندم یاز او م هیبا رضا بودم با گر یتساع مین
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 یبلند شدم و از رضا خداحافظ. خورد یدور به چشم م يدر فاصله ا يقبرستان خلوت شده بود همه رفته بودند و چند نفر

را  نیماش دیلطفاً سوار بشو«: شد و گفت ادهیپ نیماشاز  دیدمن را  یوق دمیرا د یعل نیکه آمدم ماش رونیب. کردم

:نشستم و گفتم عیسر» .شود یمشکل ساز م امیپارك کردم بر ییبدجا

- «.دیفکر کردم رفت»

- «.من قاتلم دیگفت. دینه منتظر شما بودم با رضا درد دل کرد»

- «.خواهم یگفتم که معذرت م دیلطفاً من را شرمنده نکن»

- «.شود یبرطرف م دیکه به من روا داشت ییتهمت ها یعذرخواه کیبا دیکن یفکر م»

- «متاسفم»

- «.من حق انتخاب نداشتم میبگو دیبدهم اجازه نداد حیمن توض دیاجازه نداد یشما حت!نیفقط هم! دیمتاسف»

- «.را گفت زیهمه چ نیافش. دانم یم»

- حرف  یول دیشما حرف من را قبول نداشت یعنی. شاهد داشتم به ازیاثبات حرفم ن يبه خودم افتخار کنم که برا دیبا»

«.هستم ياعتماد یحد آدم ب نیخودم متاسفم که تا ا يواقعاً برا. دیریپذ یچون و چرا م یشوهرخواهرتان را ب نیافش

- «.دیگفتم که من اشتباه کردم لطفاً فراموش کن ستیطور ن نیاصالً ا»

«...ایدیدان یواقعاً من را قاتل م. دییگذرد بگو یدلتان م يه توخواهد هرچ یدلم م«: و گفت دیکش یآه

- «.دیحد حساس و زودرنج باش نیکردم تا ا یآقا فکر نم یکنم عل یخواهش م»

- خواهد سال ها  یکه با صراحت گفته بود من را نم میشم یاگر زودرنج نبودم به خاطر جواب منطق.بله حق باشماست»

«.بله من حساس و زودرنجم. دمیخریغم غربت را به جان نم

- «.از کدورت شما بکاهد دیبهتر است سکوت کنم شا.شود یبدتر م میگو یهرچه م»

- نخواهد  ییاالن سکوت شما معنا ستیو همه جا خوب ن شهیسکوت هم یول.زنم یپرده حرف م یکه ب دیببخش»
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«.داشت

- رضا دچار  دمیفهم یحرف را زدم وقت نیا دهیو نسنج دهیهممن نف دیباور کن دیپس چه کنم که شما از گناه من بگذر»

«.دیکرده باش يکردم شما بدون مشورت با من کار یشده خونم به جوش آمده بود باور نم يمرگ مغز

- خانم بار  دایش دیکرد باور کن یم شتریشما را ب یفقط ناراحت نیچون به صالح شما نبود بعالوه ا میمشورت نکرد»

«.ه دوش من هم بودشما ب یناراحت

- ها  ابانیبه خ ینگاه. جوابم را نداد» .دیمن را ببخش يخطا دوارمیبابت هم ممنونم و هم متاسفم ام نیدانم و از ا یم»

«چطور است؟ ماین«: دیکردم پرس

- «.خوب است»

- «.کنند یعروس و داماد چه م»

- «.هستند یعروس يهر دو سخت گرفتار کارها»

- «.خت بشوندخوشب دوارمیام»

- «.دوارمیام»

- «.کنم نییمان را من تع سیامروز مکان تدر دیده یاجازه م»

 نیاول نیکردم ا یرضا حس م يکه در قلبم نسبت به مرگ مغز يدیتا به حال با غم و رنج شد روزیشدم از د خوشحال

.من را شاد کرد یبار بود که لحن عل

- «.ام یمن هم راض دیهرجا که دوست دار»

.افزود نیبه لب آورد و بر سرعت ماش يخندلب

 یکالسم تمام م گریساعت د کیحدود هفت بود و قانوناً . به ساعتم کردم یسکوت بوجود آمد نگاه یقیدقا يما برا نیب

.شد
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:را خاموش کرد و گفت نیپارك نگه داشت ماش کیکنار  یمسافت یبعد از ط. شناختم یرفت را نم یم یکه عل يریمس

- «د؟یآ یخوشتان م نجایاز ا»

:سرسبزش انداخته گفتم يبه چمن زارها ینگاه

- «.باصفاست یلیالبته خ»

نشستم » .دییبفرما«: چمن ها انداخت و رو به من گفت يچند تکه روزنامه برداشت آنها را رو فشیاز ک میشد ادهیپ هردو

. تیمیبود و نه صم دایپ یلحنش نه ناراحت شد از يجد.شروع کرد یمن نشست و بدون حرف يفاصله روبرو یاو هم با کم

 یکه او گفته بود م يکاغذ خم بود و به مسئله ا يگذشت سرم رو یساعت میداد ن یم حیخشک توض یلیو خ تیبا جد

هم متوجه شد و به او نگاه کرد من هم با  یسرم حس کردم عل ياو را رو هیشد سا کیبه ما نزد يکه مرد دمیشیاند

.ستمینگر یشده بود م رهیخ یبه عل يکنجکاوتعجب به او که با 

«شده؟ يطور«: دیپرس یعل

سال  10قیبود؟ آهان دق شیچند سال پ ،یسال دوم، معدل عال ینقشه کش ي،دانشجویفیشر یعل«: خنده گفت با

«.شیپ

«.دادنتییآشنا نیخدا خفه ات کند با ا ؟یکن یچه کار م نجایتو ا د،یسالم ام«: با خنده بلند شد و گفت یعل

.دندیدو هم را در آغوش گرفتند و بوس هر

- «.میبه او بزن يسر کیمیهم داشت یدوست کیینگفت يو پشت سرت را هم نگاه نکرد یمعرفت رفت یب يا»

- «.نمتیخواست بب یدلم م یلیآدرست را هم گم کردم اتفاقاً خودم هم خ. تازه برگشتم دیبه جان توام»

 ینم تیرها گرید«: را گرفت و گفت یبلند شدم او با خنده دست عل یکنم وقت یاو احوالپرسبلند شوم و با  دمید بهتر

«.کنم

«سالم«: لبخند گفتم با
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کلک پس بگو چرا ما  يا«: گفت طنتیبا ش یخودش آمد با تواضع شروع به حال و احوال با من کرد بعد هم رو به عل به

«.خواهم یمخصوص م ینیریمن ش یعل گفته باشم يالبته حق دار. يرا پاك فراموش کرد

تمامش کن «: مرتعش و لرزان گفت ییبا صدا یعل. انداختم ریسرم را به ز نیمن هم شرمگ. گل انداخت یعل صورت

«.خانم دایش. خانم همسر برادرم هستند نیجان ا دیام

 دیمن را ببخش«: گفت دیردبا ت. با همسر برادرش در پارك باشد یآمد عل ینم یبه نظرش منطق دیجا خورد شا دیام

ترك درس و  ایزبل بود هنوز هم هست  یلیکه خ شیها یراستش رضا چطور است؟ بچگ. کردم یفکرش را هم نم

«.کند یم يدانشگاه کرده و خانه دار

 شیرضا شش ماه پ«: پاسخ داد یعل. اورمیخوشبخت را در ب ينقش زن ها شتریب نیتوانستم از ا ینم.را برگرداندم میرو

«.وت شدف

جسارت بنده را  دوارمیمن قصد ناراحت کردن شما را نداشتم ام. جداً متاسفم«: برآمد رو به من گفت دیاز نهاد ام آه

«.دیببخش

«.کنم یخواهش م«: گفتم یلبخند تلخ با

«.هستم مایمن بروم نگران ن دیاگر اجازه بده: گفتم یبه عل رو

- «.رسانم یمن شما را م»

- «.قدم بزنم یخواهم کم ینه ممنونم م»

- «..یول»

- از  یو با خداحافظ» .دیفردا منتظرتان هستم به پدر و مادر سالم برسان. تنها باشم یکم دیگفتم که با. کنم یخواهش م»

.او و دوستش از پارك خارج شدم

و عالقه همه را حس عشق  اریاخت یمن آن قدر خوب بود که ب يرضا. او هم از مرگ رضا متاثر شد یدوست عل د،یام
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من  دنیبا د مودیپ یرا م اطیمادر نگران طول و عرض ح. به خانه رساندم یتاکس نیکرد با عجله خودم را با اول یجلب م

بچه طفل معصومت  نیفکر ا. شود یم وانهیغصه ام دارد د زمادر بدبخت دارم که ا کیییگو ینم«: گفت تیبا عصبان

«؟يفکر یقدر ب نیتو چرا ا ؟آخریستین

خواستم  یباور کن نم يبشو وانهیخدا نکند د. بشوم مادر تتیآن عصبان يفدا یاله«: و گفتم دمیلبخند مادر را بوس با

از بس سراغت  دهیخواب«: را باز کرد و گفت شیاخم ها» کجاست؟ مایشد ن ریخاطر د نیبه هم دمیرا د ینگرانت کنم عل

«.دیرا گرفت خسته شد و خواب

-  یکه از او دور م نیهم یکند ول یمن خانه ام از من فرار م یوقت دیکند خودتان شاهد یم یتاب یم بدانست یمن چه م»

«.کند یرا م میشوم دلش هوا

بود کنار تختش نشستم صورتش را با انگشت  دهیخواب قاًیعم ماین. با غرولند به اتاق رفت و من هم به دنبالش مادر

«؟يدیآقا را کجا دیعل«: مادر گفت. دمینوازش داده و بوس

- «.سر خاك رضا، او هم آنجا بود»

- رفتارت  يشو یم یعصبان یاصالً خوب نبود او حق داشت از دست تو دلخور شود تو وقت یتو رفتارت با عل دایش نیبب»

«.شود یبد م یلیخ

- «.دیکردم او هم بخش یمعذرت خواه یکار زشتم امروز از عل نیهم يبرا»

- «.رندیاز ما به دل بگ یکدورت نیخواهد کوچکتر یانواده آن قدر خوبند که دلم نمخ نیخدارا شکر ا»

:بلند شدم و گفتم مایکنار ن از

- «کجاست؟ وایش»

- «.خودشان يرفتند دنبال کارها نیبا افش»

.و به اتاقم رفتم دمیکش یآه
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«بدهم؟ به تو یخواه یرا م ابیکام نیآدرس ا دایش یراست«: شام شهروز گفت زیسرم شب

- «خواهم چه کار؟ ینه آدرس او را م»

- سوتفاهم  دمیفهم یما رفت وقت شیبد از پ يرفت آدرسش را دادو آن شب با خاطر یداشت م یوقت ابیآخر کام»

از من استقبال  یاست با چنان برخورد گرم یچه جوان ماه دایشود ش یپدر به شرکتش رفتم باورت نم شنهادیشده به پ

«.مردم یلت داشتم مکرد که از خجا

«سراغش؟ يچه رفته بود يبرا«: تفاوت گفتم یب

- «.کنم یاز او عذرخواه هیتو و خودم و بق يرفتم تا بابت حرف ها»

اصرار دارد تو را  یلیخواهر خ. تو دنید دیایشب با خواهرش ب کیخواهد  یبه شهروز گفته م ابیکام«: گفت مادر

«.ندیبب

- «ند؟یخواهد من را بب یچرا م»

- «.ستمیدل آن دختر ن يدانم مادر؟ من که تو یچه م»

«.جمعه دعوت کردم يمن توسط شهروز آنها را برا«: گفت پدر

«د؟یدعوت کرد وایآنها را به عقد کنان ش«: تعجب گفتم با

«.قدر تعجب داشت نیا شیخوب آره، کجا«: گفت شهروز

«.دیخواهد بکن یهرکار دلتان م«: گفتم یحوصلگ یب با

کردند که بدون مشورت با تو قلب رضا را به آن دختر  یآنها کار درست میخواهم بگو یدخترم من نم نیبب«: گفت پدر

 یکار نم نیبه ا یبه زنده ماندن رضا بود خانواده اش هرگز راض يدیرفتار تو هم نادرست است اگر ام يزدند و وندیپ

«.شدند

- «.نزدم یدانم من هم که حرف یبله م»
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- «.ندارد يریآن بنده خدا تقص یول يرا به جشن دعوت کردم دلخور شد ابیکه کام نیدانم از ا یم»

من، قلب  یشگیقلب عشق هم. که قلب رضا را در وجود خود داشت يشب با فکر آن دختر به خواب رفتم دختر آن

 ياگر روز یحت«: افتادم که گفتحرف او  ادیخوشحال بودم به  دیتپ یکه قلب رضا هنوز هم م نیعشق پرپر شده ام از ا

سرم را که از بالش » .ندارد ییمرگ جا یهم که تو باش ییعشق تواست جا گاهیقلبم نخواهد مرد چرا که جا رمیهم بم

.بود سیخ سیمن خ هیبرداشتم از گر

سفره  نییشغول تزم تایمن و ب. بود ختهیبه هم ر. مثل روز عقدکنان خودم همه جا شلوغ بود. دیاز راه رس وایعقد ش روز

آقا  یعل دا،یخاله ش«: کرد و گفت میعصر بود آرش صدا.کارها بودند هیمشغول بق ییو مادر با خاله و زندا میعقد بود

«آمد؟ کجاست؟ یک«: با تعجب گفتم» .آمدند

- «.پدربزرگ است شیپ. االن آمدند نیهم»

 ینم. زد یبه تن داشت و با پدر حرف م یلباس خوش رنگ .بود یپشت پنجره به او نگاه کردم که با پدر گرم احوالپرس از

:سراغش رفتم و گفتم. بود به داخل برگشت اطیرفتند مادر هم که در ح یپدر و عل یقیبعد از دقا ندیگو یچه م دمیفهم

- «چه کار داشت؟ یعل»

- : گفت یو بزرگوارند م لیخانواده اص نیچقدر ا. کمک يآقا آمدند برا ی؟علیقدر هول نینشده دختر چرا ا يزیچ»

«.شوم کمک تان کنم یباشد خوشحال م يمن هم پسرتان هستم اگر کار دیو فکر کن دیمن را مثل رضا بدان

- «خوب کجا رفتند؟»

- «.اورندیب يرا از قناد ینیریرفتند ش»

شهیبه درد آمده بود همسرم . خودم را به کارها سرگرم کردم یآه دنیرضا افتادم و دلم گرفت با کش ادیرفتن مادر  با

و سرگردان خودم را به آب و آتش  جیکرد و من گ یام م وانهیکرد، د یبرد، آشفته ام م یتلنگر من را به گذشته م کی

.زدم تا فراموش کنم یم
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ه دنبال اقوام داماد ب. داد یها گوش ها را آزار م همانیهمهه م شگاه،یاز آرا وایبا آمدن ش. ها رفته رفته جمع شدند همانیم

با  تایبه لب داشتم ب نیغمگ يلبخند. کردم یبودم و نگاه م ستادهیا يعروس و داماد به اتاق عقد رفتند من هم گوشه ا

خواهرم خوشحال  یعروس يمن هم برا. لبخندش شاد و از ته دل بود دییسا یسر عروس و داماد قند م يرو یخوشحال

.کنم ام را تمام يگذاشت شاد یرضا نم ادییبودم ول

 دم،یلب رضا را د يلبخند رو دم،یخودم و رضا را د نیو افش وایش يلحظه جا کیرضا و عقد خودم دوباره منقلبم کرد  ادی

.به آشپزخانه رفتم يچا ختنیاتاق را ترك کردم به بهانه ر عیسر. و اشک در چشمم حلقه زد دمینگاهش را د

را پاك کرد  میاشک ها ید کرد و به چشمان اشکبارم زل زد و با مهربانسرم را بلن. دنبالم آمد متوجه حالم شده بود مادر

 ماین یمان یخدا بزرگ است تو که تنها نم. گردد یرضا برنم تیاشک ها نیبا ا یول يدار یفهمم چه حال یم«: و گفت

 یکه ب سخت یضانداختم و با بغ نییسرم را پا» .شود خانواده او هم که با تو هستند پس غصه نخور دخترم یبزرگ م

کردن  یرضا زندگ یب دیدان یرم،نمیم یدارم م دیفهم یخواهم مادر، م یمن رضا را م«: مهارش کرده بودم تا نترکد گفتم

«.سخت است میچقدر برا

قرمز بود  یرفتم چشمانم کم نهیآ يجلو. لباس کردم ضیمادر نتوانست آرامم کند به طبقه باال رفتم و تعو يها يدلدار

را شانه و به  میموها یبود با خستگ زتریغم انگ هیزدم اما لبخندم هم از گر يرفته خودم نگاه کردم لبخندبه صورت گ

و بزرگترها که بعد از  دندیرقص یجوان ها که م. دیرس یبه صدا نم داص.برگشتم نییبه پا وایش هیدورم رها کردم با هد

 نیزدم از اقوام افش یکه حدس م یزن جوان دمیرس نییکه پا نیهم. زدند یکرده بودند با هم حرف م دایمدت ها هم را پ

«.خواهر عروس خانم دییبفرما«: گرفت و با لبخند گفت میرا جلو ینیریاست ظرف ش

- .برداشتم ینیریش کیو » ممنونم»

- «.دیخند ینم میبگو يزیچ کیدیببخش»

- «.دیدار ارینه اخت»
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- کند من هر بار که نگاهم  یاست چشمان شما افسون م بیعج یلیخ میاز اول مجلس به چشمان شما دقت کردم برا»

«.دیدار یاز شما چشم بردارم چشمان قشنگ و جذاب ستمیافتد قادر ن یبه نگاهتان م

خودم را کنترل  یام حس کردم و به سخت ینیسوزش اشک را در چشمان و ب» .افسونم شده«: رضا افتادم که گفت ادی

.زد یخنجر مرضا به قلبم  ادی. کردم

تا حاال کجا «: و گفتم دمیاو را بوس اقیشد بغلش کردم با اشت زانیدوان دوان خودش را به من رساند و از دامنم آو ماین

«پسر نازم؟ يبود

«پسرتان است؟«: دیپرس يجوان با کنجکاو زن

- «.بله»

: با خشم گفت تایب. دم و به اتاق عقد رفتمرا به مادرم سپر مایکه در دستش بود از من دور شد ن ینیریرفت با ظرف ش وا

«زند؟ یم بتیمعلوم هست کجا غ«

- «چطور مگر؟»

- «؟يکرد هیباز گر»

- «.حوصله ندارم تایولم کن ب»

- «.ندارد تیامروز را به رضا فکر نکن خوب کیکنم  یخواهش م»

- «.افتادم ادشیاز هر روز  شتریجاست امروز ب نیهم یبدبخت»

 تیهمانهایم دایش«: زد و گفت میبه او و داماد اتاق را ترك کردم مادر صدا کیروس دادم و بعد از تبررا به ع هیهد

«.دندیرس

«است؟ یک گرید همانمیم«: تعجب گفتم با

- «.آمدند ابیکام يو پدرش و آقا یو عل ترایبه اتفاق م ابیخواهر کام»
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به خودم آمدم که  یسخت بود وقت میصاحب کرده بود براکه قلب شوهرم را ت یبا کس ییرودررو ختیفرو ر يهر قلبم

. ثابت ماند شینگاهم رو.دیکه کنارش بود چرخ يدختر يچشمم به جستجو. گفت یم کیو تبر دیبوس یمن را م ترایم

لخت بود  شیموها. بود دهیبلند و کش شیابروها ،کوچک یو لبان دهیکش ینیب با،یدرشت و ز یبا چشمان دیسف يدختر

در نگاهش بود که  یتیمعصوم. به تن داشت یرنگ یکت وشلوار آب. بود ییطور رنگش طال نیل برادرش همدرست مث

به  ینگاه. کرد یبه من و او نگاه م نیغمگ یبا نگاه ترایم» .هستم الیمن ژ«: آورد و گفت شیدلم را لرزاند دستش را پ

دستش را در دست فشردم برخالف دست من  دیدبا تر. دیلرز یبه صورتش انداختم منتظر بود ، دستم م ددستش بع

انداخت احساس  نییسرش را پا. رمیتوانستم از او بگ ینگاهم را نم.کرد تیبه من هم سرا شیدست او گرم بود گرما

 یچشمان اشک آلودش تکانم داد ب ددستش را رها کردم دوباره سربلند کر.کند یکردم رضاست که دراد نگاهم م

.کرد یبه ما نگاه م یبا نگران ترایکرد و م یم هیاو هم با من گر. دمیگرفتم و بوس او را در آغوش اریاخت

 هیگر. شگون ندارد زمیعز ستیکارها چ نیاست ا یامروز عروس یناسالمت دایبس کن ش«: به سراغمان آمد و گفت مادر

کنم  یخواهش م دیما افتخار دادخانم به  دیشما هم خوش آمد. دیصفا آورد دیخوش آمد یلیخانم خ ترایم دیینکن بفرما

 یحالم را نم.کردم یاو را نگاه م اقیو اشت یها ملحق شدند من با ناراحت همانیمادر آنها به جمع م ییبا راهنما» .دییبفرما

کرده  هیملموس به من هد یها را برده بود و در عوض آرامش یطاقت یها، غم ها،ب یبا آمدنش دل نگران الیژ. دمیفهم

با برادرش روبرو شوم  ایحرف بزنم و  یبتوانم با او کالم نکهیبدون ا. هم رفت الیژ. مام شدن عقدکنان همه رفتندبا ت. بود

.کنم یو از برخورد آن روزم عذرخواه

 یبه خانه ما م وایش دنید يپنجشنبه ها برا نیافش. خواندم یمانده بود و من هنوز با برنامه فشرده درس م دیماه به ع سه

.آمد یمن م دنیرضا که به د آمد مثل

رفته رفته رفت و آمدش  ترایم. بابت خوشحال بودم نیو از ا دمید یخواندم و او را نم یدرس م یآمدن او من با عل موقع

او  شیکه با من درس دارد من پ ییکردم و به اصرار از او خواستم روزها یحس م یرا به خوب نیا. شد یمشکل م شیبرا



کتابخانه نودهشتیا  زهره روحانی -آغوش سرد 

w W w . 9 8 i A . C o m 139

اتاق را  نیجرات وارد شدن به ا یکس ایگو. اتاق رضا هنوز قفل بود دیهم از راه رس دیع.رفتیپذ یبروم که با خوشحال

سال  نیدر سوگ اول نیفرورد زدهیعشقم مرده بود و من با آمدن س. نداشت و من برخالف سال گذشته دل مرده بودم

دلم . بودم دهید رفت و آمدم را با همه بربه امتحان نمانده بو يزیچ.بود میآن روز، روز شوم زندگ. مرگ عشقم نشستم

.گذاشت ینم یعل يها يریسخت گ یباشم ول الیخواست با ژ یم

 یکند ول یخانم هم فرار نم الیژ دیفرصت دار. بعد از کنکور يبماند برا ییو آشنا دارید«کرد  یبه من گوش زد م مرتب

هر چه . شدم یتلفن از احوال او و برادرش باخبر مبا  یو گاهگاه رفتمیحرفش را پذ» .کند یزمان به سرعت فرار م

 یم یمادر و پدرش را از دست داده بود و با برادرش زندگ. تنشس یمهرش بر دلم م شتریزدم ب یبا او حرف م شتریب

.کرد

کردند و  لیآن هفته را تعط ترایو مهران و م یعل. شده بودم یبه امتحان نمانده بود دچار استرس عصب شتریروز ب چند

 ياز خودم متوقع باشم بلکه برا نیاز ا شتریتوانستم ب یخودم نگران نبودم نم يبرا. قبول نشوم دمیترس یتمام مدت م

.سه معلم دلسوزم نگران بودم

منتظر . بودند يسخت و کشنده ا يروزها. انتظار همه در پسش گذشتند يروزها.با تمام ترس و دلهره گذشت امتحان

.آورد و من ناراحت بودم و دل نگران یخودش نم يبه رو یهم مثل من منتظر بود ول یم علجواب کنکور بود

همه خوشحال . شناخت یمهران سر از پا نم. یپسر ناز و خواستن کیمتولد شد  ترایماه بعد از امتحان کنکور فرزند م کی

زدم کمک  یبه او سر م یهتر کرد من هم گاهمادر را هم ب هیروح ترایتولد پسر م.اندازه خشوحال بود یهم ب ترایبودند م

پدر و شهروز به دنبال روزنامه . روزنامه را بخوانم دمیترس یم. دیرس اهماه ها گذشت و جواب کنکور هم از ر. کردم یم

از  تلفن يبا صدا. را در آورده بودم تایو ب وایش ادیفر يآن قدر قدم زده بودم که صدا. رفته بودند و هنوز برنگشته بودند

«.دییالو بفرما«: گفتم اقیرا برداشتم با اشت یگوش. و کنار تلفن رفتم دمیجا پر

- «خانم دایسالم ش»
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- «سالم حالتان خوب است»

- «ممنون، چه خبر»

- «.ستین يفعالً که خبر»

فراموشتان  ینیریفقط ش میگو یم کیتان را به شما تبر یباشم که قبول ينفر نیمن اول دیاجازه بده«: خنده گفت با

«.نشود

«!شدم د؟قبولییگو یراست م«: افتادم هیگر به

- «.دییبگو کیاز جانب من به خانواده هم تبر. میگو یم کیالبته، باز هم تبر»

- «.نبود محال بود قبول بشوم هیاگر کمک شما و بق»

من  یه سمتم آمدند و با خوشحالرا گذاشتم هر دو ب یکه گوش یوقت. کردند یو تعجب نگاهم م یبا خوشحال تایو ب وایش

«.نمیب یانگار دارم خواب م تا،یشود ب یباورم نم«: را پاك کرده گفتم میاشک ها.گفتند کیو تبر دندیرا بوس

 نیو افش تایخانواده رضا و ب. شام دعوت کرد يرا برا کیگرفت و اقوام نزد یبه مناسبت قبول شدن من جشن کوچک پدر

حضور داشته  يشاد نیخواست قلب رضا هم در ا یدلم م. و برادرش هم دعوت شدند الیهم بودند به اصرار خودم ژ

 نیدوم نیتوسط شهروز آنها را دعوت کردم ا خوشحالهم نکرد من  یمخالفت یموافق نبود ول ادیاگرچه ز یباشد عل

.چند ماه بود نیا یمالقات ما ط

 ینشسته بودند و گفتگو م الیپدر رضا و برادر ژ ر،یام ن،یافشمهران، ،یپدر ، شهروز، عل. میفرش پهن کرده بود اطیح در

شان تمام فضا را پر  يخنده و شاد يصدا. گرم صحبت بودند الیو ژ رتایآن طرفتر هم مادر با مادر رضا و م یکردند و کم

.تا با پونه سرگرم بودیبودند و ب يو آرش گرم با ماین. کرده بود

 دمیرفتم همه را خوشحال د اطیبه ح ینیریکه با ظرف ش یوقت. میبود وهیو م يچا مشغول آماده کردن وایمن هم با ش

اندوه را از .میخوشحال دور هم نشسته ا نیچن نیشب که همه ا نیمخصوصاً در ا. داد یعذابم م يرضا بدطور یخال يجا
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 یزحمتت را گرفت جهینت خوشحالم که«: به من کرد و گفت یگرفتم او نگاه ینیریپدر رضا ش يخودم دور کردم و جلو

«.یموفق باش شهیهم دوارمیام

با » .دیبه ما سر بزن یو گاه دیبا شروع درس ما را فراموش نکن دوارمیام«: گفت ینیریبا برداشتن ش یکردم، عل تشکر

«.را فراموش کنم هیتوانم شما و بق یمگر م دیشما استاد من بود«: گفتم یخوشحال

: با خنده گفتم» .ما نشود يدرستان باعث دور دیموافقم مراقب باش یمن هم با عل«: گفت نشسته بود یکه کنار عل نیافش

«.دیمطمئن باش«

جان تو قابل  دایش میگو یم کیتبر«: روز لبانش نقش بست و گفت یحیگرفتم لبخند مل ینیریش وایش يجلو یوقت

«.توام ونیرا مد تمیموفق.ممنونم«: گفتم اریاخت یب» .يریتقد

 یول يکرد تیام را تقو هیتو با داشتن قلب رضا روح میخواستم بگو یم. انداخت رینظورم شد سرش را به زم متوجه

بر لبان مادر نقش بست و من خوشحال به  یبعد از مدتها لبخند کم رنگ. خوب بود اریبا مادر رضا بس الیرابطه ژ. نتوانستم

.ادامه دادم ییرایپذ

به  يتعارف کردم سرش را بلند کرد لبخند ینیریبه اوش یزد وقت یته بود و حرف محسام کنار شهروز نشس ال،یژ برارد

«.دیموفق باش شهیهم دوارمیام میگو یم کیمن هم به شما تبر«: لبانش نشست و گفت يرو

- «.متشکرم»

 ماین. بودند کردم کنار هم یشد هرجا را نگاه م یبه من تشکر کرد شهروز از حسام جدا نم یبرداشت و با نگاه ینیریش

هم  مایاو را صدا زد ن یکه عل میشده بود بلند شدم تا صورتش را بشو فیکث یخودش را به من رساند صورتش حساب

: دیحسام پرس. کرد و او را به آشپزخانه برد دوباره نشستم بغلرا  مایبلند شد ن یدوان دوان خودش را به او رساند عل

«.دیشب شام به ما افتخار بده کیدعوت کنم  هیخواهم از شما و بق یم«

«...بعالوه خواهرت هم هنوز میستیبه زحمت تو ن یما راض«: رضا گفت پدر
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کلمه آقاجون که او به زبان آورد همه را ساکت کرد » .نه آقاجون من حالم خوب است«: گفت فشیظر يبا صدا الیژ

 نیدانم چرا از ا ینم دیمن را ببخش«: خجالت گفتمتوجه شد و با  الیژ. کرد یبه خواهرش نگاه م يحسام هم با ناباور

«.بود یفیشر يلقب استفاده کردم منظورم آقا

 یتو همه ما را به حسادت وا م تیمیهمه صم نیا ،ينزد يجان تو که حرف بد الیخودت را ناراحت نکن ژ«: گفت ترایم

«.دارد

«.کردم یکار را م نیخودم ا دیدیا چرا زحمت کششم«: گفتم یرو به عل. و آراسته بود زیتم مایبه جمع برگشت ن یعل

- «.کند یم یکنم چه فرق یخواهش م»

آب  وانیل کیمن  يجان لطفاً برا وایش«: گفت نیبلند شد افش يچا ختنیر يبرا وایدوباره سراغ بچه ها رفت ش ماین

«.اوریب

آن سمت مناسب  يمن برا یمئنمط میخواستم بگو یکار م شنهادیحسام جان راجع به آن پ یراست«: گفت شهروز

«.هستم

- «.کنم یرا به تو واگذار م گریقسمت د کیياگر دوست ندار ؟یناراحت هیچ»

- «..ترسم ینبود فقط م نینه اصالً منظورم ا»

- «.يوارد شو زیزود به همه چ یلیکنم خ یگفتم که نترس من ضمانت م»

- «.دوارمیام»

- «...،خواهرتان، با شجاعت خودشان بر مشکالت غلبه کردند آن وقت توخانم دایتعجب دارد ش يمن جا يبرا»

و  دیخند الیژ» .تایب«: شهروز با اعتراض گفت» .لوس بار آمده یآقا حسام، شهروز تنها پسر خانواده است کم«: گفت تایب

«.ندیآ یبرم یکند من مطمئنم آقا شهروز از پس کارشان به خوب میحسام تو انتخابش اشتباه ن یول«: گفت

. گرم کرده بود ییحرف سرش را به خوردن چا نیبعد از گفتن ا الیژ ینگاه کرد ول الیرنگ باخته به ژ یبا صورت شهروز
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خودش فرو رفته بود و حسام  يتو الیزدند شهروز هم بعد از حرف آخر ژ یو مهران در مود درس بچه ها حرف م ریام

.نیبا افش یزد و گاه یحرف م یبا عل یگاه

 نهیکه قلب عشق من را در س ی، کس الیژ. دهیقلب شهروز از راه رس همانیکردم م یبود احساس م يزیخاطره انگ بش

.اش توجه همه را جلب کرده بود یبا ظرافت و متانت ذات الیاگرچه ژ. شهروز شده بود یداشت فرشته زندگ

پهن  اطیسفره در ح يدل چسب بهار يهوا نینور مهتاب و در ا ریداشتند ز دهیهمه عق. دیصرف شام رس موقع

 یمهران با پسرش سرگرم بود اگرچه او خواب بود ول. کمک بلند شده بودند ينشسته بودند و خانمها برا انیآقا.شود

پدر رضا و . او نشسته بود يزانوها يرو ماین. دیخند یمنشسته بود و به او  یعل. بگذارد نیآمد او را زم یمهران دلش نم

هم با  نینشسته بود و پونه را بغل داشت افش ریام. کردیمادر رضا هم با مادرم درد و دل م. م صحبت بودندپدر خودم گر

.گرفت یزد و آرش آرام نم یشهروز و حسام حرف م

سفره  دنیدر چ یرفتم و گاه یبه کمک آنها م یو من گاه دندیکش یغذا را م تایو ب ترایم دند،یچ یسفره را م وایو ش الیژ

کجا حس  چیغذا را ه نیخوش ا ياعتراف کنم بو دیبا«: حسام گفت میهمه دور سفره قرار گرفت یوقت. کردم یکمک م

خانم  شانیالبته ا«: حرف او گفت دییحسام در تا» .ندارد حرفخانم  دایش يآشپز«: زد و گفت يلبخند یعل» .نکردم

پزند  یم مانیبرا یآش کیمانیو اگرنه خانمها میکنبهتر است ما شروع  رجانیام«: با خنده گفت نیافش» .هستند یکامل

حاال  نیمحساب کار رااز ه دیبا وایش یول.من که گربه را دم حجله کشتم«: گفت تایب» .وجب روغن باشد کیشیکه رو

«.داشته باشد

«.دیمن سوال شده شما چرا هنوز مجرد يآقا برا یعل یراست«: گفت حسام

شوند هرچه زودتر  یام م لهیشود و پ یاالن مادر و پدر داغ دلشان تازه م.يدیسوال را پرسنیچرا ا«: کالفه پاسخ داد یعل

«.ازدواج کن

 ینم«: گفت یعل» .يتا به حال گوش کرده بود یبه حرفم گوش کن یخواست یتو اگر م«: و گفت دیکش یفقط آه مادر
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تا بتوانم همسر مورد  دی، لطفاً به من فرصت بدهحاال نه یبه شما بدهم البته ازدواج خواهم کرد ول هودهیخواهم قول ب

مواقع آن قدر  یبعض دیمناسب باشد باور کن تیمنتظر موقع دیباموافقم آدم «: و گفت دیحسام خند» .کنم داینظرم را پ

«.ستین یخود آدم هم باور کردن يکه برا دیآ یها بوجود م تیموقع نیزود ا

«؟يدارمگر تو چند سال «: دیبا پوزخند پرس یعل

- «و شش سال ستیحدود ب»

- «ينکرد یچرا تا به حال عروس»

- «.ام سر و سامان داده بودم یبودم و اگرنه مطمئن باش تا به حال به ندگ الیخوب من گرفتار ژ»

- «؟یاش را به دست آورده حاال چ یحاال که خواهرت سالمت»

- «.دهم بعد خودم یرا سر و سامان م الیخوب اول ژ»

«.رندیخانم سر و سامان بگ الیژ يپس هنوز هم منتظر«: فتگ یعل

- «البته»

- «.درست است دیکن یکرد شما هم ازدواج م يخواستگار شانیاز ا يمرد يو اگر روز»

- «بله البته چرا که نه»

«.بود میشاهد ازدواج حسام خواه يدهم به زود یم دیپس من به همه شما نو«: و گفت دیخند یعل

«؟یدان یتو از کجا م«: گفت یعجبا ت ریام

«.ازدواج خواهند کرد يبه زود شانیخواهر ا دیگو یحس ششم من م«: گفت یعل

کردند  یو ابراز خوشحال دندیشهروز دور نماند همه خوشحال خند دیبه لب آوردند که از د يو پدر هر دو لبخند مادر

البته «: با خنده گفت یعل »؟يکرد دایمناسب خواهرم پ يتو خواستگار«: حسام گفت. نزد یشهروز الم تا کام حرف یول

: گفت ییبا خوشرو یعل »ست؟یک چارهیتوانم بپرسم آن داماد ب یم«: سردرگم گفت الیژ» .داماد را بپسندند شانیاگر ا
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همه مطمئن بودند  گرید» .زند یموقعش شد خودش حرفش را م یوقت دیهم خوشبخت اگر اجازه بده یلیچاره؟خیچرا ب«

 یمطور تجسم  نیمن ا دیو شا دیرس یخوشحال به نظر م یاز حرف عل الیازدواج در نظر گرفته ژ يرا برا الیژ ،یلع

 نیو من در ا دیرس یبه نظر نم یراض ادیپنداشت ز یخود در نظر م يبرا یبیرا رق یشهروز که به نظر من عل یکردم ول

شود؟ یچه م میه شمدارد بعالو يادیز یتفاوت سن یبا عل الیفکر بودم که ژ

کنار مادر  ماین. بود میشروع دوباره زندگ نیسرکالس حاضر شدم ا گرید انیمن هم مانند دانشجو یلیشروع سال تحص با

.دمیرس یآسوده به درسم م يبود و من با خاطر

ظاهرم مثل دختران . دانستند قبالً ازدواج کرده ام یکدام از آنها نم چیکردم که ه دایپ يادیدانشگاه دوستان ز طیمح در

 ینم چارهیکرد ب یم يکنجکاو یلیجوان تر بود در مورد خودم و خانواده ام خ هیاز آنها که از بق یکیاستادها  نیبود در ب

آوردم هنوز چند ماه از شروع سال  یخودم نم يبه رو یول دمیفهم یم ادانست که من ازدواج کرده ام منظورش ر

 کیتوانم  یم يخانم ساالر«: براندازم کرد و گفت ینشستم کم شیروبرو یخواند وقت نگذشته بود که من را به دفترش

«از شما بپرسم؟ یسوال خصوص

- «.دییبفرما»

- «د؟یشما نامزد دار. میراحت بگو»

«ریخ«: لبخند گفتم با

«...کهدوست دارم  دیرا بخواه قتشینظر دارم حق ریاست که شما را ز یچند وقت«: و گفت دیکش یآرام نفس

«یکه چ دیدوست دار«: تفاوت گفتم یاما ب دیخواهد بگو یدانستم چه م یم

- «.میخواهم بگو یچه م دیمتوجه نشد یعنی»

- «نه متاسفانه»

«.ازدواج کنم يخواهم از شما تقاضا یم«: دیخند
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ارسالن  دیسع دیدان یام را که میلیاسم و فام میتان بگو ياز خودم برا یاول کم دیالبته اجازه بده«: شدم ادامه داد ساکت

 هیاز دست دادم و مادرم تنها سرما شیپدرم را چند سال پ. تنها فرزند خانواده هستم. چهل و دو سال سن دارم. هستم

«.ن هستمیهم کامالً تام یاز نظر مال. است میزندگ

- «.ارسالن من قصد ازدواج ندارم يآقا دیببخش»

- «دم را؟خو ایدیدیمن را نپسند طیشرا»

- «.من فقط قصد ازدواج ندام ستیحرف ها ن نیاصالً مسئله ا»

- «.است انیدر م یکس يپا»

:گفتم ریبه ز سر

- «بله»

«!بله؟ دییصراحت بگو نیبا ا دیتوان یچطور م!بله«: تعجب گفت با

- «.من هم پاسخ دادم دیدیخوب شما پرس»

تان را  نیگول ظاهر آرام و مت دمیبار د نیاول يشما را برا یوقت. دیشحد جسور با نیکنم تا ا یباور نم«: پوزخند گفت با

«.دیرا دوست دار یکس دییگو یخوردم آن وقت شما با جسارت م

- «.دیآگاه باش تیندارد شما از واقع یبدهم هرچند لزوم حیتوض تانیرا برا تیواقع دیاجازه بده»

- شما . دیمتاسف نباش«: بلند شدم» .انتخاب صد درصد اشتباهم نیا خودم و يخودم متاسفم برا يواقعاً برا. دیبس کن»

«.دیکه ناراحت دیرا از دست نداد يزیچ

- «.که ارزشش را نداشت نمیب یمتاسفم چون مدت ها فکرم را مشغول شما کردم حاال م»

- کار از  نید اعشقم بو یزمان کیدوستش دارم چون شوهرم بود هنوز هم دوستش دارم چون پدر پسرم است چون »

«.شود یمحسوب م بینظر شما ع
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«..و اگر نه من دینامزد ندار دیشما که گفت«: گفت يناباور با

- «.میبله گفتم چون در حال حاضر تنها»

- «..از هم»

- «هست؟ یباز هم سوال. حادثه از دست دادم کینه سال گذشته او را در »

- «متاسفم شانیفوت ا يبرا»

- «.دیقضاوت عجوالنه من را ببخش يخانم ساالر«: زد و گفت میدر راه افتادم که صدا به سمت» .ممنون»

- «.را بداند میتلخ زندگ تیواقع یخواست کس یفقط دلم نم ستیمهم ن»

- «.دیشما هنوز جواب سوالم را نداد یکنم ول یبله درك م»

«؟یچه سوال«: ستادمیتعجب ا با

- «ازدواج يتقاضا»

- «فتممن جوابم را گ»

- «د؟یآخر چرا مخالف»

- «.شود یعلتش به خودم مربوط م میبگو دیب دیدار یبر من روا نم يگریو تهمت د دیرنج یاگر نم»

- «.هستم شنهادمیپ ينکرده من هنوز مصرانه رو یمن موضوع فرق يبرا یول»

- «.خواهم فراموشش کنم یمن رضا را دوست دارم و نم»

- «.دستنیکه زنده ن شانیا یول»

-  يدخترها دیکه به ازدواج فکر کنم شما هم فراموش کن ستمین یطیمن در شرا. زنده است شهیهم. از نظر من هست»

شما را خواهد  اقتیاز آنها حتماً ل یکیدیشناس یآنها را م یدر اطرافتان هستند که شما هم به خوب يادیز اقتیبا ل

«.داشت
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- «د؟یهنوز از من دلخور»

- «د؟یحرف تان هست يباز هم رو. پسر دو ساله کیام ا  وهیب کیرا گفتم من  تیذم واقعنز هینه کنا»

- «از قبل شتریب»

- «..من یول»

- نداشت تا آمدم  دهیفا» .پسندم یشما را هم م تیموقع دمینظرتان برگردد من خود شما را پسند دیشا دیفکر کن یکم»

:بزنم گفت یحرف

- «.دیحاال جواب نده نیهمدیفکر کن یکنم کم یخواهش م»

دوست داشتن رضا هم جواب پس  يبرا دیکرد، دلم به شدت گرفته بود حاال با یشدم سرم درد م یدفتر که خارج م از

از دانشگاه به  یآن روز وقت.دمید یارسالن نم يازدواج با آقا يبرا یاقیاشت چیچند روز گذشت من در خودم ه.دادم یم

او را نوازش  ینشستم و کم یمبل يکه در بغلم بود رو ماین با. خودش را به من رساند یبا خوشحال مایخانه برگشتم ن

«.میدار همانیامروز م«: من گفت دنیمادر در حال نظافت بود با د. دمیکردم و بوس

- «.ستین همانیم گریاو که د. نیهست؟ حتماً افش یا، خوب ک»

- «.دیایب تو خواستگار يخواهد برا ینه دختر جان امروز م»

مگر من نگفته بودم قصد ازدواج ! دیایمن خواستگار ب يبرا!د؟یگفت یچ«: را از بغلم دور کردم و گفتم ماین یناراحت با

«.ندارم

بگذار  یهم به فکر خودت باش در ثان یکم یمجرد بمان شهیهم يبرا یتوان یتو که نم«: و گفت دیدست از کار کش مادر

«.يدینپسند دیشا ندیایآنها ب

«.از کجا معلوم آنها من را بپسندند«: خنده گفتم با

:گفت يجد یلیکرد و خ نگاهم
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- «.خواهند یمن را همه م یدختر چشم عسل»

«.مادر،آن روزها که دخترت خواهان داشت گذشت یکن یم فیچقدر تعر« .خنده افتادم به

- ندیب یتو را م یهر کس يشد ینم انتیاطرافکه متوجه  يمادر،تو آن قدر سرگرم درس و کنکور بود یکن یاشتباه م»

. برم یشوم، لذت م یکنم مسخ م یبه صورتت نگاه م یمن هم که مادرتم وقت. شود یدل نه صد دل عاشقت م کی

«.کند یچشمانت جادو م

- «.چشمانش درخشش ندارد گرید داینه مادر ش»

- شد تو  یکس باورش نم چیشد ه دایخواستگار پ تیبرا یکل وایروز عقد ش. بگو من قبول ندارم يهرچه دوست دار»

«.برس تیحاال هم برو به کارها یقبالً ازدواج کرده باش

حرف  نیا یک زمینه عز«: گفتم نهیاز س یآه دنیبا کش »؟یکن یعروس یخواه یم یمامان«: باهوش بود گفت یلیکه خ ماین

«.دیحرف ها را نزن نیا ماین يکنم جلو یمادر خواهش م«: و رو به مادر گفتم» را گفته

 یندارم تو خودت م يقصد نیدلم من چن زینه عز«: و گفتم دمیصورتش را بوس» .بابابزرگ گفته«: گفت يبا کنجکاو ماین

بچه را خراب  نیلطفاً ذهن ا«: رو به مادر گفتم مایبا رفتن ن» خاله جون کجاست؟ نیبرو بب. دوستت دارم یلیکه خ یدان

:کالفه گفتم» .کند یهم بچه است زود عادت م ماین یشه تنها بمانیهم يبرا یتوان یکه نمتو «: مادر گفت» .دینکن

- «.کنم یمادر خواهش م»

را چه کنم  ماین یمستقل ول یزندگ کیکنم  یبودم تا آنجا بتوانم راحت زندگ یم ییبه فکر جا دیبه اتاقم رفتم با ناراحت

در اتاق سرگرم  تیسکویرا با شکالت و ب ماین وایش. بود که آمدندعصر . رسد یبه نظرم نم یراه چیمن چرا ه يخدا

 دمیوارد شدم تا او را د ینیو با س ختمیر ییچا یشدم با ناراحت یکار مادر عصبان نیکرده بود تا به جمع ملحق نشود از ا

 يهم موذ یو کم یبانبود با مهر دارانهیتعارفشان کردم نگاه مادرش خر ییکرد؟ چا یجا چه م نیبر جا خشکم زد او ا

«.دیدار یخانم چه دختر مقبول...ماشاا«: را برداشت و رو به مادر گفت شیچا يگر
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 یم فیمادرش شروع کرد به صحبت در مورد پسرش و مرتباً از او تعر. نشسته بود ریکردم که سر به ز يبه اکبر ینگاه

:دوان دوان خودش را به من رساند و گفت امیهنگام ن نیبه هم کردند در ا يدار یپدر و مادر نگاه معن. کرد

- «.یخراب شده مامان نمیماش»

مادر هم .مادرش از صحبتش بازماند با تعجب من را نگاه کرد» .بده درستش کنم«: او را بغل کردم و گفتم ییخوشرو با

قصد ازدواج  میبگو دیامن ب دیخانم، اگر اجازه بده دیببخش«: و مادرش گفتم يرا نداشت رو به اکبر مایتوقع آمدن ن

«.نمیب ینم يخواستگار نیادامه ا يبرا یلیدل یول دیرا ببخش منهم پسر من است  نیندارم، قبالً ازدواج کرده ام ا

«.هستند وهیب شانیا یچرا نگفت«: رو به پسرش گفت هیبا کنا مادرش

- «دانستم یمن نم»

بعد از رفتن آنها با » .ستیلقمه دهان تو ن نیا مید شو بروبلن. انتخابت نیخاك بر سرت با ا«: گفت هیبا کنا مادرش

«است؟ میها یاز همکالس دیچرا نگفت«: به مادر گفتم يدلخور

- «.من هم قبول کردم ندیایخانم تماس گرفت و اجازه خواست عصر ب کیدانستم مادر،  یچه م»

خدا به دادش برسد «: را گرفت و گفت مایپدر ن» .دارد يچه مادر چارهیب ياکبر«: گذاشتم و گفتم نیزم يرا به رو ماین

«.داد یداشت طفل معصم را قورتش م

اصالً از کجا شماره . نجایآمد ا یافتاد م یبدون مشورت با من راه م دینبا«: جمع کرده گفتم زیم يرا از رو ییرایپذ لیوسا

«.کرده دایتلفن و آدرس را پ

«.خواهم یمادرم معذرت م ياز حرف ها«: کرد و گفتسر حرف را باز  يآن روز سرکالس اکبر يفردا

- «.دادم یم حیتا من توض دیکرد یکاش قبالً با خودم صحبت م يا. دیخبر آمد یب دینکرد یکار خوب ياکبر يآقا»

- «.وقار و متانت شما مهم است ستیمهم ن میبهر حال برا دیکردم شما قبالً ازدواج کرده باش یمن فکر نم یول»

- «.ام وهیب کیه قول مادرتان من ب یول»
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- «کردن مادر با من یراض»

- از  شتریبودن من را متذکر شدند لطفاً ب وهیب یمادر شما هم به حد کاف. خواهم ازدواج کنم یبار که گفتم من نم کی»

از درسش  ارسالن چه کنم يکردم مانده بودم با آقا یسرکالس فکر م. اصرار نکرد گرید يو اکبر» .دیخردم نکن نیا

.شدم یو راحت م دمدا یاگر قادر بودم به او جواب رد م دمینفهم يزیچ

«حواستان کجاست؟«: کنار گوشم گفت ییصدا

:انداختم و گفتم ریسرم را به ز نیشرمگ. دمیخودم آمدم و او را کنار خودم د به

- «.دیببخش»

- «آمده شیپ یمشکل»

- «نه اصالً»

گذشت  یم میکه به همه پاسخ داد و بعد همانطور که از کنار صندل دندیپرس یز او سواالتکالس رفت بچه ها ا يانتها به

:گفت

- «بعد از کالس منتظرتان هستم»

به  دیمهش. کالس تمام شد همه بچه ها رفتند. او فکر کنم يکرد که باز در مورد خواستگار يادآوریحرف به من  نیا با

«.متفکر شما را نگاه کنم افهیو ق نمیجا بنش نیا دیبا یبنده تا ک خانم خانما دیببخش«: زد و گفت میپهلو

- «.اصالً حواسم نبود دیببخش»

- «.خواهد ، نه یارسالن جواب م يآقا دمیرا خودم فهم نیا»

- «بله متاسفانه»

- «.یدعوت کن تیعروس يما را برا یراست. خداحافظ. روم یپس من م»

- «.است یکه جوابم منف گفتم! یکدام عروس. دیگمشو مهش»
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- «شود خداحافظ یباورم نم»

 ستادیبه احترامم ا. داد داخل شدم یکه اجازه وارد شدن را به من م شیصدا دنیچند ضربه زدم و با شن. دفترش رفتم به

«.کنم یخواهش م دییبفرما«: گفت

.کرده نشستم تشکر

:گفت. کرد  ینشست و خودکارش را مرتباً سر و ته م زشیهم پشت م او

- «افتاده؟ یاتفاق»

- «نه از بابت کالس هم متاسفم»

- «.دییشنوم بفرما یخوب من م»

- خاطر است که  نیتوانم به ازدواج فکر کنم به ا ینم میگو یاگر م.راستش من هنوز مرگ شوهرم را باور ندارم»

پسرم  يهم برا یاالن مادرم خوب یم حترا انجام ده فمیتوانم به عنوان همسر وظا یرا ندارم نم تیمسئول یحوصله قبول

«.ستمین

- «.ستیجواب من ن نیا یکنم ول یها همه درست من هم درك تان م نیا»

- «.توانم شما را قبول کنم یمن نم»

 دیاست باور کن یکاف دیکه دوستم داشته باش نیاز شما نخواهم داشت هم يادیمن توقع ز«: شد و گفت رهیچشمان خ به

«.دیباز هم سر حرف تان هست ستمیپرتوقع ن گرید يمن مثل مردها

- به  دیفکر کردن شا يآشفته ام برا یدارم هنوز از نظر روح يا ختهیمن افکار به هم ر. ستیمشکل من ن نیتنها ا یول»

«.داشته باشم که از حوصله شما خارج است اجیاحت يادیزمان ز

- همه جا  دیاستادان دار نیب يادیمانم شما طرفداران ز یمنتظرتان ممن تا هر وقت که الزم باشد  ستیطور ن نیاصالً ا»

«.دیخوشحالم او را رد کرد میبگو دیهم با ياکبر يآقا يدر ضمن از بابت خواستگار. صحبت از وقار و متانت شماست
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- «.دمید یازدواج نم یرد نکردم بلکه فقط در خودم آمادگ يگریرا به خاطر شخص د شانیمن ا یول»

- «.است دنیشن یکنم بهر حال بهتر از جواب منف یمن صبر م یلو»

- «.از درس شما دچار مشکل بشوم دیواگر نظرم برنگشت آن وقت با»

 دیکن یکه تصور م ياز حد شتریافتد من ب ینم یاتفاق دیاگر قبولم نکن دینه مطمئن باش«: سر داد و گفت يبلند خنده

«.لمیشما ارزش قا يبرا

:کرد و گفت میاشدم که صد بلند

- «.رسانم یمن شما را م»

درست  عهیشا عیسر میدانستند او مجرد است و برا یچرا که همه م نندیدانشگاه ما را با هم بب ينداشتم بچه ها دوست

 یدوست دارم کم دیشو یشوم اگر ناراحت نم یمن مزاحم شما نم«: رو به او گفتم. میدیبه در دانشگاه رس. کردند یم

:گفت هیهمراه با کنا يندبا لبخ» .ستین یکیمن با شما  ریدر ضمن مسقدم بزنم 

- «.کرد یکیرا  رهایشود مس یم»

«....من یول«: گرفتم و گفتم دهیاش را نشن هیکنا

.من را به عقب برگرداند ییحرفم تمام نشده بود که صدا هنوز

به او  ينگاه موشکافانه ا دیارسالن را با هم د ياکه من و آق یدر محوطه دانشگاه تعجب کردم وقت یعل دنیاز د برگشتم

.کردم یارسالن معرف يکرد سالم کردم و او را به آقا

- :گفتم یو رو به عل» .برادر شوهرم هستند شانیا»

- «ارسالن يهم استاد من آقا شانیا»

 یه ام گرفته بود به سختخند. کردند یبا هم ابراز خوشحال ییدست هم را فشردند و از آشنا بیعج یدو با نگاه هر

«.شدم گفتم شما را هم برسانم یطرف رد م نیاز ا«: رو به من گفت یعل. کردم یخودم را کنترل م
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: دیشد پرس رهیکه نشستم او به ارسالن خ نیهم. شدم یعل نیکردم و سوار ماش یارسالن خداحافظ ياز آقا یخوشحال با

ارسالن را  يخواستگار انیجر »د؟یکرد ریقدر د نیند شما چرا اوقت است منتظرتان هستم همه بچه ها آمد یلیخ«

 نیا«: نگاهم کرد و گفت نهییاز آ» .شان را هم معطل کردمیداشتم که ا یدر مورد درسم سواالت«: سانسور کردم و گفتم

«.میخبر یاست و ما ب يبه شما ارادت دارد نکند خبر یلیارسالن خ يآقا

«.ستیطور ننیاصالً ا«: گفتم یناراحت با

- «.میایبه دنبالتان ب یگاه دیشو یناراحت م»

- «د؟یکار را بکن نیا دیخواه یچرا م ینه، ول»

- «.شما باشد سیسرو یارسالن تاکس يآقا نیدوست ندارم ا یندارد ول یبخصوص لیدل»

- گذرا به صورتم  ینگاه» .ندنداشت يمنظور چیاستاد من هستند و ه شانیا دیاوریارسالن را ن يقدر اسم آقا نیلطفاً ا»

«د؟یکن یخودتان باور م«: کرد و گفت

«.دوست ندارم مثل بچه ها بازخواست بشوم دیلطفاً راحتم بگذار«: میتوانستم بگو یکردم چه م سکوت

«.خواهم یمعذرت م دیاگر ناراحت شد. من قصد ناراحت کردن شما را نداشتم یول«: دلخور شدم گفت دیفهم

و مهران هم  ترایشام دعوت کردند م يمادر شما را برا«: دوباره سکوت را شکست و گفت یول.شد ساکت یمدت يبرا

«.میشو یخوشحال م دییایهستند اگر شما هم ب

- «ممنونم»

- «گر؟ید دییآ یم»

- «.میآ یبله م»

:و گفت دیکش یراحت نفس

- «.خوشحالم»
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«.نمتانیب یشب م«: گفت امدین دیایاصرار کردم داخل ب یهر چ دمیمنزلمان رس به

«.دانم با ارسالن چه کار کنم یمن نم«: پوشاندم رو به مادر گفتم یلباس مناسب. را حاضر کردم ماین عصر

«است؟ دیخواستگار جد«: با خنده گفت مادر

- :گفت یآه دنیمادر با کش» .خسته ام کرده. ستیدست بردار ن میگو یهر چه م. از آن سمجها هم هست باًیتقر»

سال رضا هم که . یبهتر است به فکر ازدواج باش یعمل کن اما اگر نظر من را بخواه یدان یهرطور که خودت صالح م«

«.یفکر کن مایخودت و ن ندهیگذشته بهتر است به آ

حرف و  يبرا یکردم چرا که زمان مناسب اریسکوت اخت لیدل نیبود به هم يکردن مادر سخت تر از هر کار متقاعد

.پدر ما را رساند. حاضر شدم. ودصحبت نب

مهران نبود . میزد ینشستم و در مورد دانشگاه حرف م ترایمن کنار م.به آغوش پدر رضا پناه برد ماین دنیمحض رس به

 یبا نمک و خواستن یلیخ ترایپسر م. رفت یسرگرم بود و از سر و کول او باال م یبا عل ماین. دمیتا شب ساعات را نفهم

هم به دنبال  مایافتاد که متفکر نشسته بود ن یچشمم به عل. شد به سراغش رفتم و با او سرگرم شدم داریب یوقت.شده بود

.نگاهم کرد »د؟یقدر ساکت نیشما چرا ا«: گفتم یمادر به آشپزخانه رفته بود رو به عل

-  یکت و آرام فقط شنونده مسا یو گاه دیخند یو م دییگو یم هیمثل بق یکه گاه دمیمن بارها متوجه شما بودم و د»

«.دیشو

نداشتم  یسوء تفاهم نشود منظور خاص«: گفتم نیشرمگ» .دیرینظر بگ ریمهم بوده من را ز تانیچرا برا«: لبخند گفت با

«.رفتارتان کنجکاوم کرد

.نوشته بود بلند شد و آن را به دستم داد يزیچ شیدر دستش بود آن را برگرداند رو يا برگه

دلم اهل  ستین تیسکوتم از رضا«: نوشته بود. نظر گرفته بود ریهم من را ز یعل. کاغذ را خواندم یشک و دودل با

«.گرفتاره ریخودش داره خودش گ یهزار شاک ستین تیشکا
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«.دیپس شما هم باالخره گرفتار شد«: و گفتم دمیخند اریاخت یبود ب بایز اریبس خطش

.بود نییپا سرش

- «.يتان خواستگار يبروند برا دییگو ینم راتیخوب چرا به مادر و م»

- «.روم که بدانم او هم من را دوست دارد یم شیبه خواستگار یوقت»

- «!د؟یدان یمگر نم»

- «.کند که بفهمم دوستم دارد ینم ينه او کار»

- «.کشم یزبانش حرف م ریاز ز دیمطمئن باش دیکن یاگر اور ا به من معرف»

بفهمد دوستش دارم خودش را  یترسم وقت یبعالوه م. قبولم دارد شتریب يخبر یب ياید در دننه، امکان ندرا«: دیخند

«.لوس و ننر متنفرم يمن چقدر از زن ها دیدان یلوس کند و شما که خوب م میبرا

- «داند؟ یمادر م»

- «.تا وقتش برسد دینزن یحرف دیقول بده دینه، شما هم با»

- «؟یج کرد چو اگر تا آن موقع او ازدوا»

بزنم و من منتظرم او از  یشود او منتظر است که من حرف ینم يگریاو همسر کس د«: مهربان به من کرد و گفت ینگاه

«.ته دل دوستم بدارد

«د؟ییگو یاسمش را به من م«: گفتم يکنجکاو با

«.دیشود، اصرار نکن ینم«: پوزخند گفت با

اسمش  میتوانم بگو یخوب فقط م اریبس. دیکن یم يکنجکاو یلیشما خ«: گفتو  دیخند. انداختم ریسرم را به ز متفکرانه

«.هم هست یشودو چهار حرف یشروع م "ش"با 

«دمیفهم«: گفتم یافتادم و با خوشحال میشم ادیفکر کردم و  یکم



کتابخانه نودهشتیا  زهره روحانی -آغوش سرد 

w W w . 9 8 i A . C o m 157

«!دیدیفهم«: تعجب گفت با

- «.ان داردالبته به نظر من که دوستت. او هم شما را دوست دارد میبگو دیبله و با»

چرا که  دیآ یزود با شما کنار م یلیاو خ میتوانم بگو یرا م نیاما ا ستمیمن مطمئن ن«: اش را باال انداخت و گفت شانه

«.دیدوست دار یلیطور شما او را خ نیاست و هم هیبه هم شب یلیشما خ اتیروح

- «د؟یچرا به عشق او شک دار دیشناس یطور خوب م نیشما که او را ا»

- «.زند تا من بفهمم ینم یمغروز است و حرف یلیچون او خ»

- عاشق شما باشد اعمالش  یراست یاگر آن دختر راست.که انسان بتواند وجودش را منکر شود ستین يزیعشق چ یول»

«.دیکند مطمئن باش یم شیرسوا

- «.تان ممنونم ییاز راهنما»

- «شناسند؟ یاصالً آنها دختر را م. دییجان بگو راتیبهتر است به مادر و م دیخواه یاگر نظر من را م»

- است تا  یبیغر زیچ زادیخانم آدم دایش دیدان یکنند من او را انتخاب کرده باشم م یآنها فکر ش را هم نم یول. بله»

به فکر فرو رفتم با » .برعکس ایگردد و  یبعد نظرش برم یپرواند ول یرا در سر م يزیداشتن چ يآرزو شیپ یساعت

ازدواج در  يکدام را برا یعل یعنی. الیژ يگریو د میشم یکیندباش یعل یدو نفر ممکن است همسر احتمال ریتفاس نیا

.نظر گرفته

- «ارسالن چه خبر؟ ياز آقا»

- «.شد یتنگ م شیچه زود دلتان برا دیدیرا د گریظهر که همد»

- «.نه ایدیآ یدش مدانم او هم همان اندازه که من از او بدم آمد از من ب ینم»

- «.امدیچرا از او خوشتان ن»

- «.آمد یبه نظرم آدم از خود راض»
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- «.است يهم نظر نیخوب ا»

- «.خواهش از شما بکنم کیتوانم  یم»

- «.دییالبته، بفرما»

- انداخت و نییبا تعجب نگاهش کردم سرش را پا» .دیبگذار انیلطفاً من را هم در جر دیبه ازدواج گرفت میاگر تصم»

قلب دوستتان داشته  میکه مثل برادرم از صم دیازدواج کن یبا کس دیبا. دیگدار به آب بزن یدوست ندارم ب«: گفت

«.باشد

سراغ بچه اش را  ترایم. وستمیو مادر که در آشپزخانه مشغول بودند پ ترایتوجهش تشکر کرده قول دادم و بعد به م از

 یکرد اگرچه ماسک ب یناراحتم م یعل يحرف ها. و تشکر کرد دیکشش ینفس یبا خوشحال دهیگفتم خواب یگرفت وقت

را که  یدانم اسم احساس ینم. مهم است میسرنوشت او برا دمیکردم فهم یبه خودم رجوع م یوقت یزده بودم ول یتفاوت

.مهم است میکرده ام چه بگذاره اما برا دایبه او پ

نه «: همه متوجه من شدند گفتم» شده؟ يزیچ«: دیپرس یز دست داده بودم علرا ا میاشتها. اشتها بودم یشام ب زیم سر

:تنگ کرده بود گفت یکم يکه چشمانش را با کنجکاو یدر حال» .میاشتها یب ینهار خوردم کم ریاصالً چون د

- «.امدهیخوشتان ن ترایاز دست پخت م دیشا»

- «.شان حرف ندارد يجان آشپز ترایبرعکس، م»

 يبا دلخور ترایم» !نه؟ يتو االن گمان کنم چهل سال دار یعل«: دیپرس یشد مهران رو به عل دهیدواج کشبه از صحبت

«؟يچه کار دار یتو به سن عل ستیچه حرف نیمهران ا«: گفت

«.سال دارم کیو  یس قیخدمت جناب مفتش عرض کنم من االن دق دیبا«: با خنده گفت یعل

مهران معلوم هست چه «: دوباره با اعتراض گفت ترایم» .يشد ریپ یعل میخودمان«:قاشق به دهان گذاشت و گفت مهران

«؟ییگو یم
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«؟ینگرانم هست ه،یچ«: دوباره با خنده گفت یعل

-  گریکه د یآن قدر خوشبخت هست ،يبچه دار ،يزن دار یباور کن وقت یمجرد بمان یخواه یم یخوب آره تو تا ک»

«.يجز مرگ ندار ییآرزو چیه

چه به  نیبب: گفت  یعل» !ییگو یم ستیچرت و پرت ها چ نیمهران تو امشب به سرت زده ا«: گفت ترایم. دندیخندهمه

 یازدواج م شنهادیبه من پ نیهم يبرا«: و بعد رو به مهران گفت» کند یمرگ م يکه آرزو يبنده خدا آورد نیروز ا

«؟یکن

مادر گفت » .شود یم میحسود يطور نیمن ا یمثل ما نباش یکیچرا تو  گریخوب آره د«: و گفت دیخند طنتیبا ش مهران

«.دیکن حتشینص یکند شماها کم یبه حرف من که گوش نم«: 

- «.خواهم کرد یدختر مورد عالقه ام را به شما معرف گریتا چند ماه د دیبه من مهلت بده گرید یکم»

 د،یآورم که دوستش داشته باش یخانه م نیرا به ا یعروس دیمطمئن باش«: لحظه به من نگاه کرد و ادامه داد کیيبرا

«.را دارند شیکه همه آرزو يدختر

هم  دایش يبرا دیبا ستیزنده ن گریرضا که د ستمین یمن آدم خودخواه«: و ادامه داد  دیکش یآه» خدا کند«با گفتن  مادر

«.میبکن يفکر

نشسته  شیکه کنار عمو ماین» .من قصد ازدواج ندارمیول«: و سرد گفتم يجد یلینشد و خ یکردم لبخند بزنم ول یسع

«؟یکن یعروس یخواه یعمو م«: خورد گفت یرا م شیبود و با آرامش غذا

 یمثل مامان«: او به من نگاه کرد و گفت » .کنم یمن عروس يآره عموجان تو دوست دار«: سرداد و گفت يخنده بلند یعل

«.ام

«ماین«: نگاهم کردند با اعتراض گفتم يباناباور هم هیمادر و بق.دیپر یاز چهره عل رنگ

توانستم  یم.بر جمع حاکم شد نیسنگ یسکوت. کرد یمخف یبرافروخته ام او را ترساند خودش را در آغوش عل چهره
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 شیمن قصد ازدواج ندارم چند وقت پ«: به چهره تک تک آنها کردم و گفتم ینگاه. بودند يحدس بزنم در چه فکر

 يحرف ها دیحرف را زد شما نبا نیمادر و پدرم ا حتینص ریتحت تاث ماین. آمد که من قبولش نکردم يرخواستگا میبرا

«.دیریبگ ياو را جد

 ستین یدانم که رضا هم راض یم یجوان یلیتو هنوز خ. یتنها بمان شهیهم يشود برا ینم. شود دخترم ینم«: گفت مادر

ات را مفت  یخواهد تو جوان یو دل مان نم میتو را مثل سابق دوست دارما همه . یکن ایخودت را تارك دن يطور نیتو ا

«.میهست یآمد حتماً قبول کن ما هم راض شیپ یخوب تیاگر موقع یاز دست بده

 چیخانم قول دادند که ما را تحت ه دایش یول«: به من کرد و گفت یداد نگاه یرا نوازش م ماین يکه موها یدر حال یعل

«.رندتنها نگذا یطیشرا

- «.ما کند ياش را فدا یجوان دیاو نبا یول»

ازدواج  یبا کسس دیخانم با دایش ینزدم ول یحرف نیمن هم چن«: ادامه داد یکردم عل یم يباز میبود و با غذا نییپا سرم

م بدانم حق دار ماین يمن به عنوان عمو یزنم ول یپرده حرف م یکه ب دیباشد ببخش یپدر خوب ماین يکند که بتواند برا

«.قرار است پدرش بشود یچه کس

 یاحساس کردم دارم خفه م»...بود آن وقت یاگر طرف آدم خوب قاتیتحق میرو یجان به وقتش م یعل«: گفت پدر

کس  چیکه ه نیبا ا«: با بغض گفتم. را سد کرده بود میگردو راه گلو کییبه بزرگ یبغض. راه نفسم بند آمده بود.شوم

توانم در برابر فشار خانواده مقاومت کنم و  یاما نم ندارممشترك  یبه زندگ یلیتما چیو ه ردیگ یمن میرضا را برا يجا

از من  شتریکنم که بدانم ب یازدواج م یبا کس دیدوباره ازدواج کنم اما مطمئن باش لمیبرخالف م يمجبور باشم روز دیشا

«.کند یم يدلسوز ماین يبرا

. وجودم را لرزاند دیگونه اش لغز يکه از گوشه چشم مادر به رو یقطره اشک. بود دایاز صورت همه پ یغم به خوب هاله

وقت بود به سمت  رید. نبود يحرکاتش عاد یانداخته بود و مهران با کودکش سرگرم بود و عل ریسرش را به ز ترایم



کتابخانه نودهشتیا  زهره روحانی -آغوش سرد 

w W w . 9 8 i A . C o m 161

«!جان؟ شب بمان دایکجا ش«: گفت درکه ما دیایتلفن رفتم تا از پدر بخواهم به دنبالم ب

- «.فردا هم کالس دارم اوردمیرا ن لمیبروم وسا دیبا. ممنونم مادر »

«.گردانم یمن شما را برم دیندازیپدرتان را به زحمت ن«: گفت یعل

- «...شوم یمزاحمتان نم»

- «.ستین نطوریاصالً ا»

ها خلوت بود  ابانیخ. خواب بوداو غرق . را به آغوشم داد ماینشستم پدر ن نیدر ماش یوقت. همراه شدم یعل ایاصرار  به

تان را  میتصم دیچرا نگفت«: گفت یساکت بودم عل. کرده بود دایپ يگرینور چراغ ها الوان جلوه د ریهمه جا در ز

«.دیگرفت

- «!؟یمیچه تصم»

- «.دیبا او ازدواج کن دینگرفت میمگر تصم»

- «د؟یزن یحرف م یاز ک»

- «.کردم دایرا پ شانیبا ا ییکه امروز افتخار آشنا یهمان زیاسالن عز يد آقابه شما ارادت دار یلیکه خ یاز همان»

خواهم ازدواج  یداشت که با که م یآمد به او چه ربط یکرد لجم در م یام م یخصوص یکه در زندگ یهمه دخالت نیا از

 نییام تع یشخص یزندگ يبرا دهم یبفهمانم اجازه نم یکه به عل نیوجه قصد ازدواج نداشتم اما به خاطر ا چیبه ه. کنم

:کند به دروغ گفتم فیتکل

- «.ازدواج نگرفته ام يبرا یدرست میتوانم تا آخر عمر تنها بمانم اما در حال حاضر تصم یبه قول مادر من که نم»

- «.باشد ماین يبرا یتواند پدر خوب یارسالن م يآقا نیا دیاز کجا مطمئن»

- «!بشوم نشایگفتم قرار است همسر ا یمن ک»

- «د؟یکن یفکر م يگریشما در حال حاضر به کس د»
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- «د؟یکن یفکر را م نینه چرا ا»

- «.دیبا من مشورت کن دیشما به من قول داد»

«.دیسرقولم هستم، مطمئن باش«: گفتم يبا ناچار یشدم ول مانیبه او داده بودم پش یقول نیکه چن نیا از

- شما  یقدر به زندگ نیکنم ا یحس م مایکه نسبت به ن یتیمن بنا به مسئولد،یمن که ناراحت نشد ياز حرف ها»

«.حساس شده ام

او صرفاً به خاط کمک در درس خواندنم . حد مختار کرده بود نیاو را تا ا زیتوانستم بفهمم چه چ یرا ندادم م جوابش

.کند ينگر ندهیمن آ يدانست تا جا یگونه خود را محق م نیا

- د؟یدیاز من رنج»

- و سرنوشت  ندهیآ يبرا یاز هر کس شتریهستم و ب مایمن مادر ن دیفراموش کرد ایاما گو. دییگو ینه شما درست م»

«!د؟یمهربان تر از مادر شد هیشما دا. او نگرانم

- «!د؟یگفت یچ»

او صحبت  ندهیباً از آمرت.ستمین مایانگار من به فکر ن دیزن یحرف م يشما گونه ا«: گفتم تیباز شده بود با عصبان نطقم

من  ندهیهمان طور که او تمام گذشته، حال و آ. او هستم ندهیمن هم جز آ دیبدان دیخواه ینم ایو  دیدان یاما نم دیکن یم

که باب  دیانتخاب کن يمن همسر يبرا دیده یاجازه را م نیو به خودتان ا دیوش یاست شما وجود من را کامالً منکر م

قبول کنم  دیبا دیریگ یم مینه،چون شما تصم اینه، اصالً بخواهم ازدواج کنم  ایکه من موافق باشم شما باشد حال آن لیم

«؟یبه چه حق دییبه من بگو یول

 دیخواه یچرا م. ستین دییگو یطور که م نیا«: به سمتم برگشت نگاه در نگاهم دوخت و گفت. را نگه داشت نیماش

 يبچه را به باز نیو سرنوشت ا ندهیآ دیگرفته ا میتصم يکه با خود مختار دییشما نیا. دیرا وارونه جلوه بده قتیحق

بچه  نیا يمن برا يفهمم دلسوز یمن نم. است حیصح دیده یمهر کار که انجام  دیکن یکه فکر م دییشما نیا. دیریبگ
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«.نیفقط هم. من نگرانم د،یبرداشت را از من بکن نیکند ا یچرا شما را وادار م

آنها هم حق انتخاب دارند . تر از تصور ما هستند فیخانم،بچه ها حساس تر و لط دایش«: گفت متریمال یکم یحنبعد با ل و

چه .پدر دیخواهد بگو یم یاست که بداند به چه کس مایحق ن نیا میبگو دیبا دیشو یاما اگر ناراحت نم دیمن را ببخش

«.دیانتخاب کند او را در برابر عمل انجام شده قرار ندههم  ماید نیاجازه بده ردیپدرش بپذ يخواهد جا یرا م یکس

 »د؟یشو یم یکنم راض یفکر نم یزندگ کیبه عنوان شر يمرد چیدر حال حاضر به ه میاگر بگو«: حال گفتم یو ب خسته

 ستیگناه من چ«: گفتم انیگر یرضا انداخت و اشک در چشمم حلقه زد با چشمان ادینگاهم کرد نگاهش من را  دیبا ترد

 یگوش بدهم پدر و مادرم راحتم نم هودهیب يجر و بحث ها نیا بهدیکه رضا را از دست دادم، که تنها شدم، و هر روز با

را هم مدنظر ندارم  یکس چیه. نه حاال یبه ازدواج دارم ول میمن گفتم تصم دیگذارند شما هم مثل آنها سوهان روحم شد

«.دیکنم ادامه نده یهش مخوا دیکند تمامش کن یقانع تان م نیاگر ا

- را  نیدوباره ماش» .دیمن را ببخش.هستم ماین ندهیمن هم مثل شما نگران آ دیاما بدان.دانم که ناراحت تان کردم یم»

گونه  يگرمم را که به رو يراند اشک ها یآهسته م یعل ینبود ول ادیتا خانه ز ماندهیروشن کرد و به راه افتاد مسافت باق

.پاك کردم روان بودند را

: درآورد و به سمتم گرفت و گفت بشیرا از ج یشده بود دستمال میصدا یب هیکه متوجه گر یعل. بود  سیخ دستمالم

«متاسفم«

آمدند و  یروزها م. نگفتم يزیدستمال را گرفتم و چ.آرامم کرد یهمراه بود کم يمهربان او که با ترحم و دلسوز يصدا

 يکه او را مرد یاز عل ریهمه با ازدواج من و ارسالن موافق بودند غ. رمیبگ یدرست میرفتند و من قادر نبودم تصم یم

.را به عنوان پدر برآورده سازد مایتواند توقعات ن یداشت او نم دهیعق یعل. کرد یقلمداد م شهیو عاشق پ کیرمانت

دانستم که اگر با او ازدواج کنم  یم متر به او فکر کن يطور مادر و پدر باعث شد تا جد نیارسالن و هم يآقا ياصرارها

نکنم او مرد پخته  دایپ یخوب نیبه ا یتیموقع دیشا رمیاگر نپذ یآلم نبود ول دهیچرا که او مرد ا.دوستش نخواهم داشت
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کند در هر دو حال خوشبخت نخواهم بود اما او  ینم یمن فرق يحال برا ربه ه.هم دارد یخوب یاجتماع تیاست موقع يا

 دیتمام وجود من است با مایرا خواهم زد و به او خواهم گفت ن میباشد من هم با او حرفها یپدر خوب ماین ایبر تواند یم

داشت ما به درد هم  دهیعق اوتنها فرد مخالف بود  یبا پدر و مادر رضا مشورت کردم عل یاو را بخواهد وقت شهیهم يبرا

«جان؟ یعل یکن یفکر را م نیچرا ا«: مادر گفت. میخور ینم

-  يآقا نیکه ا یطور مادر پرتوقع نیدارد و هم يخانواده ثروتمند.کرده ام يادیز قاتیآقا تحق نیچون من در مورد ا»

«.مادر نتوانسته تا به حال ازدواج کند نیارسالن به خاطر هم

- «.دارد يرادیپسندد مگر عروس من چه ا یحتماً م ندیجان را بب دایو ش دیایب یخوب وقت»

- «.از خانواده اوست رادیهستند ا یو کامل دهیخانم زن فهم دایمادر، ش دیبفهم دیخواه یچرا نم»

 يآقا نیشما ا«: گفت یعل. خواستم آنها را تنها بگذارم تا راحت تر صحبت کنند یرفتم م اطیبه ح مایشدم و سراغ ن بلند

هست مگر  یآنها چقدر فاصله سن نیب دیدان یم. بهحدود چهل سال با دبدبه و کبک يمرد گرید دیدیند د؟یدیارسالن را د

پانزده سال شما توقع خوشبخت شدن  یآن وقت با تفاوت سن. رسد یم پنجو  ستیبه زور به ب. خانم چند سال دارد دایش

 ياآق نیدانم ا یم دیمن که بع د؟یبرو دنشیبه د مایبعد ها به عنوان مادر بزرگ ن دیتوان یم دیکن یبعد هم فکر م دیدار

زود از  یلیخانم خ دایشدیدارند و مطمئن باش فیتشر یاندازه هم مامان یاست که ب ییرپسرهایکه هست از آن پ یهر چ

: را صدا زدم پدر به سمتم آمد و گفت ماین» .شیکه نه راه پس داد نه راه پ یشود وقت یم مانیازدواجش با او پش

«؟يرا کرد تیفکرها«

- «د؟یکن یارسالن به دل ندارم باور م ياز آقا يمهر چیه میدارم اگر به شما بگودیدانم چکار کنم ترد ینم»

- «!یبا او ازدواج کن یخواه یپس چرا م»

- «.تواند احساسات پسرم را درك کند یجوان م يکنم او بهتر از مردها یچون فکر م»

- «.ستیاصالً درست ن یتفاوت سن نیاز شما بزرگتر است ا یلیجان او خ دایش یول»
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- «.فکر کنم شتریب دیبا»

حرفش  دید یوقت ،یاز عل ریمثبت دادند به غ يهمه به ازدواج من و ارسالن را یکنفرانس خانوادگ نیدر آخر شب

 مایکرد که ن یخوشحالم م نیوابسته است و ا مایاز حد به ن شیدانستم ب یم. ندارد بلند شد و اتاق را ترك کرد يداریخر

 حتیمنتظر بودم لب به سخن باز کند، نص. تمام راه ساکت بود. ندشب به اصرار من را برگردا. اردد یمهربان يعمو نیچن

.کند اما او مهر سکوت بر لب گذاشته بود

 يادیباشد و من ز هیحق با بق دیشا میدانم چه بگو ینم«: و گفت دیرا نگه داشت به سمتم چرخ نیماش یعل میدیرس یوقت

 یدر خطر است خواهش م مایتان به خاطر ن یزندگ دیاما هر وقت احساس کرد دیخت بشوخوشب دوارمیهستم ام نیبدب

:گفتم يبا ناباور» .میکن یهم زندگ يو هر دو برا مدهم ازدواج نکن یمن قول م. دیرا به من بسپار مایکنم ن

- من به  دیکن یشما فکر م. رمیم یم نمیروز او را نب کیقلب من است اگر  ماین. دیزن یم ستیچه حرف نیآقا ا یعل»

«.خواهم به او جواب مثبت بدهم یکه م ماستیمن به خاطر ن دیکن یخواهم ازدواج کنم امااشتباه م یخاطر خودم م

 یرا م نیکنند هم یم يفداکار شانیکه به خاطر بچه ها یهمه کسان«: را به عالمت درك حرفم فرو آورد و گفت سرش

«.خواهند یشود که آنها م ینم يطور یول ندیگو

 یم. دمید یآن شب تا صبح کابوس م» .دوارمیام«آهسته زمزمه کرد » .دیکن یشما اشتباه م«: شدم و گفتم ادهیپ نیماش از

 رونیکه او را از خانه ب دمید یکنم او را ببخشد م یاز او خواهش م هیزند و من با گر یرا کتک م مایکه ارسالن ن دمید

.بماند شمیخواست پ یم هیکه با گر ییماین. را به مادرم بسپارم مایام با او ن یزندگادامه  يکرده و من مجبورم برا

نبود که به  یباشد او در سن یتوانست پدر خوب یارسالن نم. بود یحق با عل. خودم را گرفتم میشدم تصم داریکه ب صبح

با ارسالن صحبت  یخواه یامروز م«: تبه مادر سپردم گف شهیرا مثل هم ماین یوقت. تن دهد مایکودکانه ن يخواسته ها

«؟یکن

- «.خواهد بشود بشود یهر چه م رمیپذ یرا نم شیکه خواستگار میخواهم بگو یبله امروز م»
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«!يبود یراض شبیآخر چرا؟ تو که تا د«: با تعجب گفت مادر

-  یاست و من نم سکیرکیکار  نیا نمیب یکنم م یهر چه فکر م میکردم راض یوانمود م. نبودم ینه مادر راض»

«.یدان یهر طور صالح م«: گفت دیمادر که مصمم بودن من را د» .کنم سکیپسرم ر ندهیآ يخواهم رو

مهم نبود عکس العمل ارسالن چه باشد مهم  میبرا گریکردم د یسمت دانشگاه به راه افتادم تمام طول راه را فکر م به

.نمدور ک مایشر را از سر خودم و ن نیبود که ا نیا

را در  یبزرگ نیبه خودم آمدم ماش يدیترمز شد يبا صدا ینشدم و وقت ابانیقدر در خودم غرق بودم که متوجه خ آن

.شد یم کیکه به سرعت به من نزد دمیخودم د یکینزد

با ترس . یاهیبود و س یاهیباز هم س یانگار که شب بود چشمانم را باز کردم ول. دمید یجا را نم چیبود ه کیجا تار همه

.دمید یجا را نم چیه دمید یبود نم دهیفا یب یکردم دوباره باز کنم ول یسع دمیچشمانم را مال

«!زم؟یجان عز ماین نمیب یرا نم ییمن چا جا ؟ییمادر کجا«: زدم ادیفر

«خانم؟ یزن یم ادیچه خبر است؟ چرا فر«: که گفت يا بهیغر ينا آشنا يدر آمد و متعاقب آن صدا يصدا

- «نم؟یب یرا نم يزیچرا من چ م؟یمن کجا دییبه من بگو د؟یهست یا کشم»

- «.گردمیاالن برم دیآرام باش»

- » گردم یاالن بر م«: با گفتن» .است کیقدر تار نیجا چرا ا نیترسم ا یم دینگذار میتو را به خدا تنها دینه صبر کن»

دوباره  افتمییرا نم ییچرخاندم اما جا یمطمئن در هوا م یگاههیو تک وارید افتنیدیافتادم دستانم را به ام هیرفت به گر

:داشت گفت یکلفت يصدا باًیتقر کهیکیدو مرد  يدر و بعد هم صدا يصدا

- «آمده؟ شیپ یمشکل»

- «نم؟یب ینم يزیچرا من چ»

«د؟یکن ینور را حس م یاالن چ«: دیبه سکوت گذشت پرس یکم
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 ینم گریمن د یعنیدییمن کور شدم؟ تو را به خدا به من بگو یعنیایخدا. کنم یرا حس نم يزینه من چ«: گفتم هیگر با

«.کنم یباور نم ایخدا نم؟یتوانم بب یرا نم ماین نم؟یتوانم بب

-  یشما م. دیتان را از دست بده هیروح دیاما نبا دیکه به سرتان خورده دچار مشکل شد يدر اثر ضربه ا دیباش دواریام»

«.دیداشته باش دیبه خدا ام. دیاوریتان را به دست ب یینایبا عمل ب دیتوان

 یرا در آغوش م ماین. بود ظلمت بود یاهیس میایدن. دمید یرا نم ییجا. خاطرم نبود يتسال یکردم کس یم هیگر مرتباً

را که  صورت با نمک نیتوانم ا یچرا نم ختمیر یدادم و اشک م یرا نوازش م فشیگرفتم و با دستان صورت نرم و لط

.نمیبب دمیپرست یم

 چیگرفتم ه یشدم از همه کناره م یبدخلق و عصب. دوباره از دست دادم اورمیرا که ماهها تالش کردم بدست ب يا هیروح

ام  يداشتند دلدار یهمه سع. کردم یشدم و اوقات همه را تلخ م یم یهمهمه عصبان ياز صدا. کجا آرام و قرار نداشتم

.آه از نهادم برآمد دمیالزم است مبلغ را که شن يادیعملم پول ز خرجيبودم برا دهید از پدر شنبو دهیفا یدهند اما ب

 يشدم برا یتاب تر از روز قبل م یکردم و هر روز ب یم يرا سپر یکیو تار ییسخت تنها ياز قبل روزها رتریگ گوشه

 یام م یینایماه از ناب کی. راه بروم ییتم به تنهاتوانس ینم. داد یعذابم م نیبه کمک داشتم و ا اجیکارها احت نیکوچکتر

آن روز هم مثل تمام . کردم یام خودم را حبس م ییدر خلوت تنها اًو تنها مرتب ماریماه ب کینیا یگذشت و من ط

. دادم یخودم راه نم ییرا هم به خلوت تنها یکس چیکردم ه یم هینشسته بودم و گر نیقبل ساکت و غمگ يروزها

:گفتم ادیبا فر حتینص کیيدر ، باز هم صدا يباز هم صدا در، يصدا

- «.مادر دیولم کن. گوش کنم تانیخواهم به حرف ها یمن نم د؟یخواه یچه از جانم م د؟یگذار یچرا راحتم نم»

ز او ا يزیچ نیبب. خوب نگاهش کن. تو است يدایروزگار ش نیمادر ا نیبب«: گفتم هیباز و بسته شد بلند شدم و با گر در

«.رمیبه درد خودم بسوزم و بم دیبگذار دیولم کن. دیفهم یمرده م. مرده ام کیمن . مانده

بود که با سکوتش اعصابم را  یک نیکرد اما ا یگرفت آرامم م یجور مواقع مادر من را در آغوش م نیدر ا امدین یجواب
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.بود ختهیبه هم ر شیاز پ شیب

- «منم حسام»

- «جان چطور است؟ الیژ یگمان کردم مادر است، حالتان چطور است؟ راست دیببخش! دییآه، آقا حسام شما»

- «د؟یشما چطور میخوب»

- «.و تنها چارهیآدم ب کیبرگشت شدم  میبعد از مرگ رضا زندگ. دمیند میزندگ يروز خوش تو کیکه  دینیب یم»

- «.شود یدرست م زیهمه چ دیحرف را نزن نیا»

- کردم  یبودم؟ من چه گناه يکند؟مگر من بنده بد یم يطور نیآخر چطور؟چرا خدا با من اشود؟  یچطور درست م»

«.آقا حسام دییکند شما بگو یکه خدا دارد مجازاتم م

- «.نمیبب تیوضع نیا يخواهد شما را تو یمن دلم نم دیتو را به خدا آرام باش»

- چند وقت است از  دیدان یدارم م هیاز شما هم گال. دآور یمن دل همه را به رحم م یبدبخت دنیآره حق باشماست د»

«.میخبریشما ب

- «.شما افتاده ياتفاق برا نیکه متوجه شدم ا میواقعاً متاسفم تازه از سفر برگشت»

- «!سفر»

- ببرم  یرا مدت الیگرفتم ژ یمیبود که تصم نیا. میسفر برو کیمینتوانس يماریب لیسال ها به دل نیا يراستش تو»

«.فرتمسا

- «خوش گذشت؟»

- «.خوب است یلیهم حالش خ الیژ. بد نبود یشما خال يجا»

- «د؟یاوردیرا ن الیچرا ژ. خوشحالم»

- «.میرس یفرصت خدمت م نیخبر ندارد در اول الیجا ز نیا میآ یمن از شرکت م»
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- «.دینیبنش دییکنم بفرما یخواهش م»

- در خدمت  دیآ یاز من برم یاگر کمک نمیبپرسم و بب یفقط آمدم احوال. شوم یمزاحم تان نم ادیممنون من راحتم، ز»

«.تان باشم

- «.دیآ یبرنم يکس کار چیممنونم از دست ه»

گذارند من هم  یتان نم يکه تنها دیدار یشما خانواده خوب. شود یدرست م زیهمه چ دینگران نباش«: و گفت دیکش یآه

«.دیبرادر پشتتان هستم مطمئن باش کیمثل 

- «.باز هم ممنونم»

- «.رفع زحمت کنم ستین يخوب اگر امر»

- «.دیدیکنم زحمت کش یخواهش م»

.نشستم يگوشه ا انیو گر ریرفتن حسام دوباره دل گ با

که  نیتا ا میبود مثل زندگ اهیس میایدن. دلم به شدت گرفته بود. بود میها یتکرار بدبخت میروز گذشت روزها برا چند

.آمد مدنیبه د یعل

.رفت یو م دیپرس یم یآمد و احوال یبود که هر روز به سراغم م یبکنم او تنها کس يدانستم با او چه رفتار ینم

- «د؟یبه شما گفته هر روز به من سر بزن یچه کس د؟یخواه یباز هم، از من چه م»

- مسخره است از «: با خنده گفتم» .رمیگ یوقت تان را نم ادیز نمیاجازه هست بنش میاینگفته، خودم خواستم ب یکس»

خسته  شهیکلمه در ذهن هم نیا دیزن یکدام وقت؟ از چه حرف م. دیریاز وقتم را بگ قهیتا چند دق دیریگ یمن اجازه م

االن ساعت  دییفهمم شما به من بگو یزمان را نم دینیب یمگر نم. ام بهیغر. ام گانهیکلمه ب نیبا ا. ندارد ییمعنا گریمن د

«د؟یریوقت ارزشمندم را بگ دیخواه یچه م يبرا دیی؟ به من بگوچند است

- «...من فقط چند لحظه. اتفاق افتاد نیمتاسفم که ا»
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- خواهم با شما صحبت  ینم میبگو دیبا دیرنج یندارم اگر از من نم یخوب طیمن شرا. دیرا که قبالً هم گفته بود نیا»

«.کنم

- «.رمیگ یوقت تان را نم ادیکنم ز یخواهش م»

«.دینیبنش دییباشد بفرما یصندل دیجا با نیا«: گفتم يناچار با

«.دیخوب شروع کن«: و نشستم و گفتم افتمیتخت را  واریهم دوباره آهسته و با لمس د خودم

«.نیبپرسم هم یآمدم تا احوال«: گفت یکه به آرام دمیرا شن شیصدا یول نمیتوانستم عکس العملش را بب ینم

- «.دینمانده که بپرس یلحا گرید»

- «.دیشو یحتماً مداوا م یبا عمل جراح دوارندیام یلیدکترها خ دیاوریطاقت ب»

 یچه گفتند؟ نه نم قاًیدکترها دق دیدان یدل تان خوش است کدام عمل؟ کدام مداوا؟ م«: سردادم و گفتم یعصب يا خنده

«.شود ینم هیوقت ته چیکه ه یشود مبلغ یصرف م يادیز نهیخرج عملم هم هز يبروم خارج برا دیآنها گفتند با. دیدان

- «.همه منتظرتان هستند هیبق شیپ میبا من برو دیبلند شو»

:گفتم ادیفر هیشب ییبا صدا باًیرا از دست دادم و تقر کنترلم

- به  دیدش ازیمن احمقم و ن يفکر کرد ایام  یآدم آهن کیکه من  د؟یکن یآقا، شما چه فکر م یعل دیتمامش کن»

 یم کیتار یلیتر از قبل شده خ کیمن تار يایدن میایب دیچرا با نمیرا بب يزیتوان چ ینم یکنم وقت یچشمانم را درك نم

.دیفهم

نجواگونه  ییبا صدا» .نیاز رضا، هم یالیخ ریمن هستم و تصو ند،یب یرا نم ماین ند،یب یها را نم ییبایچشمانم ز گرید

«.آورد یدل همه را بدست م تشیکند و هنوز هم با آن معصوم یا مسخ مچشمان تان هنوز همه ر«: گفت

«.ندارم يقصد نیمن چن یول«: پوزخند گفتم با

- شدند  ریسراز میدوباره اشک ها» .دیرا از دست نده دتانیفقط ام دهمیشما انجام م يبهبود يبتوانم برا يمن هر کار»
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«؟یبه چ دیام«: گفتم هیو با گر

کنم  یهربار به چشمانتان نگاه م«: کرد گفت یبغضش را مهار م یبه سخت ایمن آمد گو يته تر از صدااو هم گرف يصدا

«.زنند یهستند و با آدم حرف م ایکنم چشمان شما گو یم دایپ یبیاحساس غر

 کینزدرساند که  یرا م نیو ا دیبه مشام رس کتریعطرش نزد. به هق هق شد لیآرامم تبد هیرضا افتادم و گر ادیباز

.دمید یمن که نم یآمده ول

«.است زیتم دیریدستمال را بگ نیا«: گفت

شما را هم ناراحت «: مشمئز شدم گفتم شیکه دستم به دستش خورد از سرد رمیدراز کردم تا دستمال را بگ دست

«.کردم

- دانم  یبرمتان م ینم يردو يکند جا یتان را عوض م هیروح رونیب يهوا دییایتوانم خواهش کنم با من ب یم. اصالً»

«.دینیو با چشم دلتان بب دیکن تیتان را تقو ییحس شنوا دیتوان یم یول دیستین لیکه ما

«.دیممنونم که به فکرم هست«: گفتم امیپر از درد و الت یکردم با نفس دایپ یآرامش نسب شیحرف ها از

«کمک تان کنم؟ دیواهخ یم«: داشتم گفت اجیکه به آن احت یبار با محبت خاص نیاول يبرا

- «.میایتوانم ب ینه، م»

- «.منتظرتان هستم رونیمن ب»

مادر دستم را . کردم یم دایراهم را پ واریرفتم و با لمس د یم اطیرفتم، با احت یم نیپاورچ. اتاق را ترك کردم آهسته

«.خودت هم مراقب باش یآقا سفارشت را کردم ول یجان به عل دایش«: گرفت و گفت

- «.میایمن هم با تو ب یخواه یم«: مادرانه اش گفت یدوباره با نگران» .باشد مادر مراقبم»

- «.دیقدر نگران نباش نیکنم ا هیخواهم به شما تک ینه مادر نم»

به ظاهر به پنجره . حرکت کرد یمطمئن شد راحت نشستم در را بست و عل یوقت. بشوم نیکمکم کرد تا سوار ماش مادر
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ارسالن  يتوانم بپرسم به آقا یم«: گفت یعل. سخت بود یلیخ یول نمیب یکردم که پنجره را م یتجسم م کردم ینگاه م

«د؟یداد یچه جواب

- «.داشتم جواب رد بدهم میاتفاق افتاد تصم نیکه ا یهمان روز لعنت»

«د؟یچرا ساکت«: نزد گفتم یحرف یقیدقا يشد برا ساکت

- «.با شما داشته ییها يچه باز کردم یداشتم به سرنوشت شما فکر م»

- «.نشده نییتع یخوش يبرا ییسرنوشت جا نیدر ا. بله»

- «.دیاز آن شماست مطمئن باش ندهیآ یول»

- «.من شک دارم یول»

- شب و روزم . بود کیهمه جا تار میدانستم چه بگو یساکت بودم نم» .شود یدرست م زیهمه چ دیبه خدا توکل کن»

«افتاده؟ یاتفاق«: متوقف شد گفتم نیماش یمسافت یبعد از ط. از شب بود کتریتار یبود و حت یکی

-  حیمن ترج یممنونم ول«: گفتم یلیم یبا ب» .تان خوب است هیروح يبرا میدر پارك قدم بزن یکم دینه، فقط اگر موافق»

«.بمانم نیدهم در ماش یم

- برخالف » .بود دیاست وشما راحت خواه یخلوت يجا جا نیا دینشو مانیپش دهمیبه شما قول م دییایبه خاطر من ب»

.شدم ادهیو فقط به خاطر او پ لمیم

- «.دیکن نانیشوم فقط به من اطم یمن با شما هستم، چشم شما م»

و  یاو به راحت حاتیگفت با توض یراهم م يجلو تیرفت و مرتباً از وضع یاو آهسته به راه افتادم او آهسته م ییراهنما با

 یاز کنارم به گوش م شینشستم صدا» .مینیبنش یکم دییایاست ب یصندل کینجایا«: گفت. رفتم یلغزش راه مبدون 

گفت با  یآن طرف تر با هم گرم صحبت بودند م یلیکه خ یختخوشب ياز پرواز پرنده ها، زوج ها میکه برا دیرس

«!دینکند شاعر دیزن یحرف م بایچه ز«: او خنده ام گرفت و گفتم فیتعار
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«.مطمئن یحام کیو به وقتش  رمیبه وقتش شاعرم به وقتش دب«: گفت زیحزن انگ يصدا با

 يها یو با مهربان دمیتازه را به جان خسته ام خر يهوا. اش را بفهمم یتوانستم معن ینم یدار بود ول هیکنا شیها حرف

به  یوقت. تر شدم هیبا روح یذاشت و کمخودش را گ ریآرام بخش تاث يمثل دارو یعل يدهایام. تازه گرفتم یجان یعل

دادم دامنم را  صیکه راه انداخته بود تشخ ییرا از سرو صدا نیدوان دوان خودش را به من رساند ا ماین دمیخانه رس

:کودکانه اش گفت یگرفت و با خوشحال

- «.دهیخر میجون برا ییدارم دا یبزرگ نیچه ماش نیبب یمامان»

 ینم دمینششستم و صورت کوچکش را بوس شیبود جلو مایسر ن يکه دستم رو یر حالد دیکش ریت یبه سخت قلبم

«؟ يجون درد نکند تشکر کرد ییدست دا نمیب یم زمیآره عز«: بچه را خراب کنم با لبخند گفتم هیخواستم روح

«؟يبا من قهر یمامان«: بغض دار گفت یلحن با

- «؟یزن یحرف را م نیچرا ا زم،ینه عز»

- «؟یکن یا به من نگاه نمپس چر»

 یم هیهم گر ماین. صورتم روان شدند يرو میاشک ها» .کند یدرد م یکم میچشمها«: و گفتم دمیرا در آغوش کش او

او سوزناك تر از من بود دستم را  هیکرد اما گر یم هیکوچکش را دور گردنم حلقه کرده بود و با من گر يکرد دست ها

.بردم و نوازشش کردم شیپ

کنند،  یم هیهمه دارند گر یمامان«: سکوت را شکست و گفت نیا مایافکنده بود ن هیبر خانه سا نیسنگ یمدت سکوت تمام

«!د؟یکن یم هیجون، شما هم گر ییبابابزرگ، دا

- «د؟یده ی؟ پس چرا جوابم را نم دییمادر کجا. خورد یغصه م ماین. دیمادر، تمامش کن»

- .آوردم و نشستم ریرا گ ییجا واریبا لمس د. را گرفت ماین وایش» .اورمیب ییچا تیبراتا  نیبنش ایب. زمیعز مینجایا»

«.ات بهتر شده هیروح نمیب یم دایخوب ش«: تر آمد کینزد شیصدا. کنارم نشست شهروز
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- «.وضع عادت بدهم نیکنم خودم را به ا یسع دیبا»

- «.یعادت کن دیچرا با»

- پول، پول  نیا یدان یتو که بهتر م. با کدام پول یبروم خارج ول دیشوم با یجه نمجا معال نیخوب دکترها گفتند ا»

«.ستین یکم

- «.میکن یم هیپول را ته نیجان، ما هر طور شده ا دایپول نباش ش هیتو نگران ته»

- ام را  یینایبماه بود  کیاز  شتریب» .کنند یهمه عادت م ،یکن ینگران نباش تو هم عادت م. نه بهتر است عادت کنم»

سعادت و  يآرزو میآمد او هم برا دنمیارسالن هم به د يآقا. شدم یاز قبل م رتریاز دست داده بودم و هر روز گوشه گ

که  يشدم به طور یدور و دورتر م یکلمه پنج حرف نیهر روز از ا نکردند و م یم میکه همه برا ییکرد آرزو یسالمت

.کنم ینم یاحساس خوشبخت چیحاال ه

 يزیناچ متیهم گذاشتند اما ق يکرده بودند رو هیرا که ته یهمه مبلغ یشور خانوادگ نیدرآخر. در تکاپو بودند ههم

.دندیکش یمقدار پول چقدر سخت نیا هیته يبرا انمیتمام اطراف دمیآورد اما فهم یبه زبان نم یشده بود اگرچه کس

 یبه ظاهر سالم نم یداد که من با داشتن چشمان یحد قد نم نیادرکش تا . نمیب ینم دیفهم یکرد نم یم ياز من دور ماین

 ینبودم وقت یکرد من هم ناراض یوقتش را بامادر و پدر سر م شتریمحبت شدم دوستش ندارم ب یکرد ب یفکر م. نمیب

ام  ییتنهالهیدادم کنارم نباشد و من در پ یم حیاش بخندم ترج نهبچه گا يها طنتیبه ش نمیتوانستم صورتش را بب ینم

.تنها بسوزم

زنگ در  يکردم که صدا یمادر گوش م يها حتینشسته بودم و به نص میرنگ زندگ یب يروز هم مثل تمام روزها آن

.هم به دنبالش مایباز کردن در رفت و ن يمادر برا. بلند شد

.او آمد يبعد صدا یلحظات

- «.خانم دایسالم ش»



کتابخانه نودهشتیا  زهره روحانی -آغوش سرد 

w W w . 9 8 i A . C o m 175

- مادر به او تعارف کرد و او با گفتن .ستادمیو به احترامش ا» .دیخوش آمد یلیخ دییسالم،حالتان چطور است، بفرما»

«گردش؟ يام را ببر یمامان يعمو باز آمد«: رساند و گفت یخودش را به عل ماینشست ن» متشکرم«

- «.برم یات حرف بزنم اگر بخواهم بروم گردش حتماً تو را هم م ینه پسرم آمدم با مامان»

- «چه خبر؟»

«پدر و مادر چطورند؟ ستین يخبر«: و گفتم دمیشک یآه

- «.به شما بدهم يسالم رساندند راستش آمدم تا خبر»

- «.دییبفرما»

مادر . دمیرا شن یطور تشکر عل نیو هم ینیرا از س يبرداشتن چا يکرد صدا یتعارف م يچا یمادر آمد که به عل يصدا

«.آقا یعل دیخوش خبر باش«: کنارم نشست و گفت

- «ندارند؟ فیحاج آقا تشر. دمیخدمت رس یگفتن مطلب يکردم امشب برا یداشتم عرض م. تا خدا چه بخواهد»

- «افتاده؟ یاتفاق امدهینه هنوز ن»

- .آمدم تا حاج آقا را هم مالقات کنم رترینه، راستش از قصد د»

«.رود یم شیاپول سراغ دوست ه هیته يبرا دیآ یم ریاست که شب ها د یچند وقت«: گفت مادر

- «.شده هیخانم ته دایپول عمل ش میگو یخوب پس به شما م اریبس»

«از کجا؟«: با تعجب گفت مادر

- خانم باشم چون آنجا  دایخودم همراه ش دیالبته اگر اجازه بده میشو یم یعمل راه يبرا يبه زود دیفقط بدان دینپرس»

«.دیشو یها آگاهم البته اگر ناراحت نم مارستانیطور به تمام ب نیو هم میدار يادیدوستان ز

 يدید«: ادامه داد یبا خوشحال» .بهتر از شما یچه کس. دیباش دایشما با ش میخواه یما از خدا م«: گفت یبا خوشحال مادر

«.شکرت یاله«: گفت قیعم ینفس دنیو بعد با کش» .دخترم نگفتم غصه نخور خدا بزرگ است
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«.شده هیپول از کجا ته نیبدانم ا دیباآقا من  یعل«: گفتم یناراحت با

«.نیبود که داشتم هم يرا هم نفروخته ام پس انداز يزینگرفته ام چ یاز کس دینگران نباش«: و گفت دیخند

- «!که باور کنم؟ دیتوقع ندار»

- «د؟یبه من شک دار دیباور کن دیالبته که با»

- «...ترسم شما یم ینه ول»

«.گفتم که پس اندازم بود دیرسنت«: و گفت دیرا بر حرفم

«.ندیدلشان نخواهد بگو دیقدر سوال نکن شا نیجان ا دایش«: گفت مادر

.هم به دنبالش ماین شهیباز کدن در رفت و مثل هم يمادر برا. در بلند شد يصدا دوباره

- «.میرو یشود و م یم فیکارها رد يبه زود»

- «د؟ییبگو دیخواه ینم دیمطمئن»

- به او  یلیکه من خ دیدان یم دیبه رضا بگذار نمیرا به حساب د نیا دیشما هم اصرار نکن.میخواهم بگو ینم. بله»

 یازدواج تان نگه م يبه عالوه بهتر بود پس اندازتان را برا دیبه گردن ما ندار ینید چیشما ه«: با پوزخند گفتم» .ونمیمد

باز دلم گرفت با » .دیبا خودش است شما نگران نباش یوسو خرج عر ستپدر زنم پولدار ا«: با خنده گفت» .دیداشت

 ن،یاندوهگ ییاثر داشت که با صدا شیدانم حرفم چقدر رو ینم »د؟یکن یبه من ترحم م«: دردآلود گفتم ییصدا

 با یکه با خوشحال دمیپدر را هم شن يبا ورود مادر صدا» .کنم ینه، به شما افتخار م«: خودم گفت يتر از صدا نیاندوهگ

.کرد یحال و احوال م یعل

پدر . صحبت کرد یشام را با ما صرف کرد و با پدر در مورد رفتنم به خارج و عمل جراح. ماند روقتیتا د یشب عل آن

 یباشد عل«: پدر گفت. رفت یاز جواب دادن طفره م یشده و عل هیپول از کجا ته نیهم مثل من کنجکاو بود تا بداند ا

«.جبران کنم يروز دوارمیکنم و ام یهرگز فراموش نم راعمل جوانمردانه تو  نیمن ايآقا، هر طور دوست دار
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توانم  یکارها را راحت تر م بیخانم باشم ترت دایخدمت حاج خانم عرض کردم اگر من با ش«: تشکر کرد و گفت یعل

«.بدهم

«.میآ یخودم هم با شما م«: فکر کرد و گفت یکم پدر

- «.میرو یميخوب پس سه نفر اریبس»

- «م؟یرفتن را بده بیکشد تا ترت یآقا چقدر طول م یعل»

- «.کارها رابدهم بیکنم هر چه زودتر ترت یم یدارم و سع يادیز انیمن آشنا»

«.رمیگ یبا شما تماس م«: شب با پدر قرارش را گذاشت و گفت همان

«.ممنونم زیآقا به خاطر همه چ یعل«: گفتم یخداحافظ هنگام

«.نکردم يهنوز که کار«: دیخند

رفته رفته مهرش را بر دلم  مایو توجه خاصش به ن یعل يمحبت ها. دیچشمانم خواهند د يبودم که به زود خوشحال

.انداخت یرضا و عشق نافرجامم م ادیاحساسم و من را  شهیبود بر ش يهر رشته محبتش تلنگر ییگو.نشاند

.ه بودماو جبهه گرفت هیبا تمام وجود عل يکه روز یمن

 یعل یعشق بورزم ول يگریتوانستم به مرد د یبا رضا تمام قلبم را به خود اختصاص داده بود و بعد از او نم ازدواج

.دمیهمه او را برگز نیا نیکند؟چرا از ب یازدواج م يچرا؟چرا او؟ او که به زود

شیارها از من و رضا نخواسته بود برامگر ب. دارد تیآن هم با داشتن بچه حساس وهیب يدانستم او به زن ها یم خوب

نه؟. الزم را دارم طیمگر من شرا.نسپرده باشد یتا دل به مهر کس میکن دایدختر مجرد را پ کی

چرا مهر او را به دلم  ا،یخدا. و آن کرده نیبچه که مشکالت او را سربار ا کیبا  میزن تنها کیمن . ندارم زیچ چیه من

؟یانداخت

او را دوست  يایر یهستم دوست دارم،محبت پاك و ب یرو که با عل ییساعت ها نمیب یکنم م یم به خودم رجوع یوقت
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 یدهم ول یتفاوت نشان م یاگر چه خودم را ب. انتقاد کردنش هستم یکردنش و حت حتیحرف زدنش ، نص يدارم،تشنه 

کرده ام  دایرا که به او پ یم اسم احساسدان ینم. کند یم جازدوا یمهم است او با چه کس میبرا. دانم که دوستش دارم یم

اگر . خودش گفت. کند یم یعروس میبا شم ياو به زود. کنم رونیفکر عشق او را از سر ب دیبا ینه؟ ول ایعشق بگذارم 

.نیهم. کند یاست که به رضا احساس م ینیبه من محبت دارد به خاطر د

وفا، پس  یب يا.رضا کنم نیگزیرا جا یچطور توانستم مهر عل. خودم متنفر شدم چطور توانستم رضا را فراموش کنم از

با او صحبت کردم خوشحال  یبار که تلفن کی. کارها بود يدر تکاپو یچند روز گذشت عل. دوباره عشق به سراغت آمد

.ام را عوض کند هیقصد داشت روح یبود و با خوشحال

-  زیچ لشیدل ایدیارسالن جواب رد بده يشد به آقا آن شب من باعث يدانم حرف ها یخانم، نم دایش دیدان یم»

ارسالن باعث نشود  يآقا نیآه و نفر نیا دوارمیفقط ام دیبود اما به هرحال خوشحالم که به پند من گوش کرد يگرید

«.من هم از عشقم دور بشوم

 دی، راجع به حرف دومتان باداند ینشد و او هنوز کار را تمام شده نم یخواستم جواب رد بدهم ول یم«: اندوه گفتم با

«.زنم یبا او حرف م دیاگر به من اجازه بده دیکن یم یخودتان کوتاه میبگو

- «.محال است. دیتوان یشما نه، هر که بتواند شما نم»

«.دیخواه ینم دییتوانم؟ بگو یچرا نم«: گفتم يدلخور با

- «.دیشو یبا او آشنا مدیباش ينفر نیدهم شما اول یقول م یول. ستین نطوریاصالً ا»

- «.رساند یلطف شما را م نیممنونم، ا»

 یاز اعتراف خودم نم ریرا غ یاز حد زودرنج و حساسند و حرف کس شی، عروس خانم ب دیدان یم«: و گفت يدیخند

«.رندیپذ

- «.عاشقانه را از زبان محبوب شان بشنوند يبله اصوالً خانم ها دوست دارند حرف ها»
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- «...و او به شما دیارسالن حرف بزن يبا آقا دیدوست دار. کند یما هم صدق مدر مورد ش»

«.دیناراحتم کن تانیها نیتوه نیبا ا دیدانم چرا دوست دار یآقا، نم یعل دیتمامش کن«: گفتم تیعصبان با

- صحبت کنم که من زنگ زده بودم در مورد رفتنم . میدیجا رس نیاصالً چرا به ا.نداشتم  يقصد نیمتاسفم من چن»

 چیممنون از لطف تان من ه یلیخ«: گفتم يبودم که نتوانستم خودم را کنترل کنم و با دلخور یآن قدر عصبان» ....حرف

 یتمام وجودم م. ام نشسته بود یشانیعرق بر پ. گذاشتم شیرا محکم سرجا یو گوش »رمیپذ یرا از طرف شما نم یکمک

خسته همان جا . دمیشن یآرام پدر و مادر را م ينفس ها يصدا. کنند یهم مو نگا ستادندیکردم همه ا یفکر م دیلرز

«.کمک کن ایخدا«: دستانم گرفتم و گفتم نیسرم را ب. نشستم

کردم عشق او  ینه به خاطر دل من، نه به خاطر چشمانم،که به خاطر خودش احساس م ردیبودم دوباره تماس بگ منتظر

 ينگذار امشب با خاطر.کردم تو را به خدا زنگ بزن یستم زنگ بزند و در دلم دعا مخوا یم. تمام وجودم را احاطه کرده

.او زنگ نزد و من خسته به اتاقم برگشتم یول. آشفته بخوابم

همه .کرد یبه من اعتراض نم یکس یبودند ول یگرچه همه شاهد رفتار بد من با عل. به خواب رفتم شیرا با تشو شب

هر  دمیخواب رضا را د. به خواب رفتم انیخسته و گر.زد یپرده با من حرف م یکه ب یاز علریغ.کردند یمراعاتم را م

کرد من هم به  یدر دستش بود به عمق چشمانم نگاه م مدست. میزد یو حرف م میبود یدرخت هیسا ریدو کنار هم ز

«.ترسم یم ییرضا من از تنها«: زمزمه کردم.کندم یچشمان جذابش چشم دوخته بودم و از آنها دل نم

- «.یستیچرا؟ تو که تنها ن»

- «.تنها یلیخ میچرا تنها»

«که چشم به راهت دوخته؟ ستیپس او ک«: نگاهم کرد و گفت نیغمگ

- «؟یزن یحرف م یاز ک»

«.و به تو چشم دوخته ستادهیانجا کنار اسب ا نینگاه کن بب«: به لب نشاند و گفت ینیغمگ لبخند
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افسار اسب را گرفته بود و به ما . دادم یم صیتشخ یرا به خوب یاز آن فاصله هم عل. اه کردمکه گفته بود نگ ییجا به

کردم و به  یشکن مانیمتاسفم رضا،من پ«: انداختم و گفتم ریافتادم و سرم را به ز یعالقه ام به عل ادیکرد  ینگاه م

«.برادرت عالقه مند شدم

-  یبدون تو دوام نم یعل.برگرد. رمیگ یمن به تو خرده نم.هم جدا کردمن و تو را مرگ از  ينکرد یشکن مانیتو پ»

«.کنم یبرگرد خواهش م.آورد

- «.خواهم یمن تو را م. روم ینم ییجا یتا تو هست.کنم یبه حرفت گوش نم. نه»

- «.کنم به خاطر من برگرد یخواهش م.ادیز یلیخ. دایدوستت دارم ش»

: نگاه کرد و گفت یخسته به عل» .رضا میداینکن من ش ياز من دور«: و گفتم شدم دهیمن فاصله گرفت به سمتش کش از

«.برد یمنتظرت است از ابراز عشق من و تو رنج م ستادهیآنجا ا تیواقع ایرو کیالم،یخ کیبرو، من «

- «؟يسپار یم یمن را به عل ؟یستیبه فکر من ن»

- «.بکنم یخواهشخواهم از تو  یبروم م نکهیاما قبل از ا. بروم دیبا»

- «.کنم یمنم با خودت ببر خواهش م ؟يبرو یخواه یکجا م»

«.دوستش داشته باش«: و گفت دیبر سرم کش یدست

«.ییایب دنمیبه د یقول بده گاه دا،یبروم ش دیبا«: کردم زار زدم سوار اسب شد و گفت هیگر. کردم نرود التماسش

- «.يا تنها بگذارج نیو من را ا يبرو یخواه یم! ؟يشد وانهید»

-  کیپردوام بودند اما من  یاگر چه کوتاه ول میبا هم داشت یقشنگ يبا توست من و تو روزها یعل یستیگفتم که تنها ن»

دانم که  یم. باشد ماین يبرا یتو و پدر خوب يبرا یتواند شوهر خوب یاو م شیندیب یبه عل. شدم من را فراموش کن ایرو

است  ینیمحبتش خالصانه است و تضم. ستیزودگذر ن ست،ین وس، عشقش پاك است هبا تمام وجودش دوستت دارد

«.شیندیخواهدت ب یکه عاشقانه م یدل ببند به کس تیبرو و به زندگ.مایتو و ن یخوشبخت يبرا
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- «...رضا من یول»

- .و با عجله سوار اسب شد و رفت» .چشم به راهت هستم شهیمن هم.ایب دنمیبه د یهرازگاه»

به سمتم آمد، نگاهش آرام بود  یتنها ماندم عل. زار  شهیجنگل و ب انیشد م دیاو ناپد یول دمیدو دمیکش ادیرفتنش فربا

«.منتظر ماست ماین میبرگرد دیبا میبرو ایب دا،یش«: دستم را گرفت و گفت دیکه رس کمینزد

به دستم  یترس وجودم را پر کرد نگاه. یکیزار نبود جنگل نبود ظلمت بود و تار شهینبود ب یعقب نگاه کردم کس به

:بود با لبخند گفت یکرد که در دست عل

- «.میبرو»

- «.ماند یرضا تنها م یول»

و از  دمیکش یغیاز وحشت ج» .برگرد یتوان یبرگرد تا م يجا تعلق ندار نیکه برگرد تو به ا«موحش بلند شد  ییصدا

.شدم داریخواب ب

کنم تشنه بودم  دایرا پ وانیآمد نتوانستم ل یم ینفسم به سخت ابمیرا ب وانیکردم ل یسعشهیبود مثل هم کیجا تار همه

.ام نشسته بود یشانیعرق بر پ

صبح .بود دهیرا آزرده بودم و رضا از من رنج یعذاب وجدان بود عل. نه کابوس بود یول. کابوس ایدانم خواب بود  ینم

«آقا، حالتان چطور است؟ یسالم عل«: بودم گفتم نیمگدوباره تماس گرفت از برخورد شب گذشته ام شر

- «د؟یستین یامروز که عصبان»

- «.دیمن را فراموش کن یگستاخ دوارمیخواهم ام یمعذرت م روزیاز بابت د»

- «امروز حالتان چطور است؟! ستیمهم ن»

- «.ستمیبد ن»

- را هم رزرو کردم زنگ زدم  مایهواپ طیا دادم و بلهمه کارها ر بیترت. میرو یهفته م نیتا آخر هم میزنگ زدم بگو»
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«.توانم تشکر کنم یم یدانم با چه زبان ینم«: از محبتش تشکر کرده گفتم گریبار د» .دیخودتان را آماده کن میتا بگو

- که با دست ما رقم  ستیاتفاق ن کیستیحادثه ن کیعشق  میخواستم بگو یراستش م. خانم دایش ستین اجیاحت»

خوشبختانه  ایلمیمتاسفانه من هم برخالف م.خورد یرقم م ریسرنوشت است که با دست پرقدرت تقد کیعشق  بخورد

من را . آمد، چه جانکاه هم آمد یول دیایب مهمه سال دوباره عشق به سراغ نیکردم بعد از ا یفکر نم. عاشق شدم

، با تمام شب  شیها يردم عشق با تمام گرفتارنک دایبهتر از شما پ ییگوش شنوا. زنم یپرده حرف م یاگر ب دیببخش

افتادم  شیرضا و محبت ها ادی»د؟یاست شما با حرف من مخالف ریو دلپذ بایو با تمام سوز و گدازش ز شیها يزنده دار

کننده و سازنده  یعشق متالش. دوست داشتن يحس ماورا کیاست  یبیغر زیعشق چ ستم،ینه مخالف ن«: با بغض گفتم

«.سازد یم دینگرش جد کیبا  دیانسان جد کیکند و از او  یرا عوض م ياست موجود

- «.دیدیرس یحس نیخوشحالم که شما هم به چن»

- «.بودم دهیرس»

- «...به یتوانم بپرسم االن چه حس یم»

کنم  یر مداشت؟ نه، چه احمقم که فک ینسبت به او حس رقابت ایاز ارسالن متنفر بود آ دیخواهد بگو یدانستم چه م یم

.بگذارم دیرا به حساب عشق او نبا نیدارد ا یخواهد و اگر به من محبت یرا م میخواهد او شم یاو من را م

:زد یمورد با من حرف نم نیدر ا یراحت نیعاشقم بود به ا اگر

- «!د؟یزن یخانم، چرا حرف نم دایالو ش»

- اش را  یکنم، عشق و گرم یبه او حس نم يعالقه ا چیه من مدیبفه دیتوان یآقا، م یسوژه بود عل کیارسالن  يآقا»

 میگفتم که اگر تصم. دیعشق بر سر من نکوب کیقدر او را به عنوان  نیکنم ا یاز شما خواهش م. نمیب یدر وجودم نم

«.دینبر از او اسم گریکار را بکنم شما هم د نیخواهم ا ینم گرید البود اما حا مایداشتم او را قبول کنم فقط به خاطر ن

- «.دیصبر کن دیفقط با دیایاز ارسالن بهتر به سراغتان ب دهمیممنونم و به شما قول م»
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 نیتا ا ماین یخاطر به زندگ نیخواهد به هم یگفت من را م یحسم م کیکرد  دیوجودم را دچار ترد یروز مکالمه عل آن

عشق اولش  میکه شم نیمگر نه ا ندیگز یرا برمثروتمند دارد  يرا که پدر میگفت او شم یحسم م کیحد توجه دارد و 

 ستیرضا که زنده ن یمگر من توانستم رضا را فراموش کنم؟ ول کند؟فراموش  یراحت نیتواند او را به ا یم یعل ایبوده آ

.را تصاحب کند یزنده است و قادر است دل عل میحال آنکه شم

راز دل خسته  یکس يبگذار دینبا. یکن یمسئله هم عادت م نیبه ا یکن یعادت م«: فکر خودم خنده ام گرفت و گفتم از

«.نیهم ماین يبرادر رضاست عمو یعل.ات را بفهمد هرچه بود تمام شد

 یدلگرم بودم اگر چه عل یمن با وجود پدر کم دیروز پرواز رس. شد یم فیتا آخر هفته همه کارها رد یقرار قبل طبق

.خواستم یشد که من م ینم یآن عل یعل یماند ول یر مپد میپدر برا یقوت قلبم بود ول نیشتریب

و به سمت سرنوشت گنگ و  میکرد یبودم روز بعد حرکت م رانیچشمان در ا یکیتار نیکه من با ا یآخر بود شب شب

.رفتم ینامعلوم خودم م

:گفتآرام و قرار نداشتم عصر تا حاال مثل مرغ سرکنده شده بودم مادر . به سراغم آمده بود دلشوره

- «.يصبح زود آماده بشو دیبخواب با ریبگ»

- «توانم مادر، ساعت چند است؟ ینم»

- «.اورمیب يزیچ تیبرا یخواه یهشت، م»

- «کجاست؟ مایکشد ن ینم لمینه م»

- «.دهیخواب»

«ه؟یک نیبب وا،یبلند شو ش«: گفت وایزنگ در بلند شد مادر به ش يصدا

«ند؟یشهروز و پدر کجا«: دمیپرس

- «.کار داشتند ییرفتند جا»
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«.است همانیگمان کنم م«: گفت وا،مادریش یسالم و احوالپرس يصدا با

«جان؟ دایحالت چطور است ش«: کنام نشست و گفت الیژ. آمده بودند دنمیو برادرش به د الیمادر درست بود ژ حدس

- «.رمیم یفقط از دلشوره دارم م. خوبم»

«.دیشنگران با دیحق دار«: گفت حسام

«امشب کنارت بمانم؟ یخواه یم«: گفت الیژ

- «.میشو یبدخواب م مانیهردو يطور نینه، ا»

- «.یگذارم بخواب ینم یاگر خودت هم بخواب یکه حت میگفتن دار ينگران من نباش آن قدر حرف برا»

.من ماند شیاصرار شب را پ به

«.که ندارد يرادیخانه ا يتنها برو دیحسام جان امشب با«: به حسام گفت رو

-  شیبرم پ یاست من هم آقا شهروز را م يطور نیحاال که ا. آورم یطاقت نم ییمن تنها یدان یتو که م الیژ نیبب»

من هم  یمان یجا م نیحاال که تو ا. شد ینم یول میکنار هم باش میکرد يزیوقت است که با شهروز برنامه ر یلیخ.خودم

«.گذرانم یمخوش  زمیامشب را با شهروز عز کی

«.ینکن زاریمراقب باش آقا شهروز را از خودت ب«: گفت الیژ

«.هر دو خواهد بود يبرا یجان، شهروز فکر و ذکرش شده آقا حسام مطمئن باش امشب شب خوب الینه ژ«: گفت وایش

. ه به اتاقم رفتمبود ک روقتید. من ماند و حسام منتظر شهروز شد تا با او به منزلشان برود شیشب پ الیاصرار ژ به

: و گفت دیتخت دراز کش يکنارم رو الیژ. من هیاز روح ریرفتنم آماده بود غ يبرا زیمادرم ساکم را بسته بود همه چ

«.يگرد یسالم برم یمطمئنم با چشمان«

- «.ستمیمن مطمئن ن یول»

- «.يریگ یم جهیزودتر نت يطور نیا یکن تیات را تقو هیروح یکم دیجان با دایش نیبب»
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- «.شود ینم یخواهم ول یم»

-  ردیبگ اریکه محبت شوهرش را تماماً در اخت نیا يشناختم که خواست برا یرا م یمن کار نشد ندارد، کس دهیبه عق»

«.کرد دایجنون پ شهیهم يکرد که برا يخودش را به جنون زد و موفق هم شد آن قدر نقشش را خوب باز

- «بوده؟ یحاال ک ؟ییگو یم يجد»

- «.بود محروم کرد شیکه تنها گناهش عشق سادگ يکار خودش من را از آغوش گرم پدر نیمادرم که با ا»

- «پدرت، مگر او زنده است؟»

- «.و فرار کرد دیمادرم من و حسام را از پدرم دزد. ام دهیاصالً او را ند یعنی. ام دهیسالهاست که او را ند. دانم ینم»

- «را کرد؟کار  نیآخر چرا؟ چرا ا»

«.قصه مادرم و عشق و جنونش را میگو یم تیرود برا یاگر حوصله ات سر نم«: و گفت دیکش یآه

- «.جان بگو الیکنم ژ یگوش م»

-  شییباینبود ز ماریکه اگر ب ضمیمن بودم و حسام و مادر مر دمیچشم باز کردم و خودم را شناختم پدر را ند یاز وقت»

که حالش  یگاه یبا پدرم ول یاز زندگ. گفت یاز گذشته اش م میکه حالش خوب بود برایگاه. کرد یم ریهمه را متح

.میطرفش برو یشد حت یبد بود نم

نداشت، اغلب  یجنب و جوش داشت گاه یکرد، گاه یم هیگر یگاه د،یخند یم یفکر بود گاه يتو. بود ماریب شهیهم

 یلیرفته رفته حالش بد شد خ یکرد ول یم فیگذشته ها تعر مان از يبرا. حالش بهتر بود لیاوا. خودش بود يساکت تو

به  یوقت اوردیآنجا هم دوام ن یسپرد ول یروان شگاهیحسام به ناچار او را به آسا. مینداشت یجان تیکه امن يبد به طور

 میبرگرداند و او را به خانه میاوریطاقت ب مینتوانست.کرد به خانه برگردد یکرد التماس م یم هیگر میرفت یم دنشید

 کییحتکرد  یاوقات با چاقو دنبال من م یکرد گاه یخطرناك م يکرد خشن شده بود کارها اهیروزگارمان را س یول

مادر را  میدیخواب یاتاق م کیيشب ها من و حسام تو دند،یبه دادم رس ابانیخ يتو يبار آن قدر دنبالم کرد که بچه ها
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به  زیاتاق، اتاق شب گذشته باشد همه چ نیشد ا یباورمان نم میشد یم داریه بصبح ک میخواباند یم گریاتاق د کیيتو

 کیخودش بود و . میکرد یها، مجسمه ها کم کم اتاق مادر را خال ها،فرشکمد لباس ها، رختخواب . بود ختهیهم ر

 لشیتحو شگاهیبه آسا ها را به ستوه آورده بود و دوباره هیکرد که همسا یم ادیآن قدر داد و فر یدست رختخوابش ول

«.ماه نگذشته بود که خبر دادند مرده کیمیداد

- «؟یکن یم هیگر يدار ؟يچرا ساکت شد الیژ»

-  نیسنگ یلیخ شیتقاص برا نیا یکنم، اگرچه مادرم گناهکار بود ول ینم هیگر گریجان، سال هاست که د داینه ش»

«.سوزد یم شیبود دلم برا

مادر من .دختر بود کیداشت که همه دار و ندارشان فقط  یخانواده متوسط. کرد بود شتیاصل. مادرم مارال بود اسم

با او  یطور زرنگ آن قدر خوش زبان بود که همه از هم صحبت نیبود هم یخوش آب و رنگ اریمارال، مادرم دختر بس

تنها بود  شهینداشت هم شتریمارال پانزده سال ب. یدبختسال شروع ب. آن سال، سال سرنوشت مادر بود. بردند یلذت م

افتاد و مادرش دم به دم دور سرش  یگفت و صد تا مارال از دهانش م یمارال م کیچشم و چراغ خانه بود پدرش 

برادر  کیاگر چه دوستش .رفت خانه دوستش تا با هم درس بخوانند یموقع امتحانات اغلب م. کرد یاسپند دود م

آنها آن قدر به دخترشان عالقه داشتند، اعتماد داشتند که . کردند ینم یخالفتپدر و مادرش م یداشت ول انهبزرگ در خ

.کردند یرا نم یاتفاق چیفکر ه

 ایکتاب بود از دن يخبر از همه جا سرش تو یمارال ب. خواندند یاتاق نشسته بودند و درس م کیيو دوستش تو مارال

.سرخوش بود و سرحال شهیخواست هم ینم يزیچ

بود که با  نیاو برادر نسر. دارد ینگاهش را از او برنم يا هیثان يبرا یو حت دیپا یجفت چشم او را م کیدانست  ینم

دخترانه آنها  يها یشوخ.شد ینم رینظر گرفته بود و از نگاهش س ریخبر از همه جا را ز یدختر معصوم و ب ینگاه ناپاک

.جذبش کرده بود و غرق تماشا بود
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ها را در خود  يسن که همه ناهنجار یخام ،ی، نادان یاوج جوان یعنیسال سن  ستیبا داشتن ببرادر دوست مارال  اسری

.خواستند یها خاطرش را م یلیکه نه او بلکه خ یمارال. دارد عاشق و دلباخته مارال شده بود

ل هم برگه ها را مارا. رفت اطیمارال را تنها گذاشت و به آشپزخانه آن سمت ح يآوردن چا يبرا نیمارال، نسر دوست

اش را  يبلند شد روسر مهیمارال به خود آمد سراس. از درگاه اتاق به او سالم گفت اسریکرد که ناگهان  یو رو م ریز

شده بود احساسات  رهیکه به او خ اسریمانده وبد چه کند نگاه . شد یاز او برداشته نم اسرینگاه  یسر مرتب کرد ول يرو

چشم و گوشش بسته بود . نداشت یاز زندگ یشناخت چیه. تجربه عشق او بود نیاول نیا.دکرده بو دارینهفته اش را ب

.داشت یاز نگاهش دست برنم اسریو  دیتپ یقلبش به شدت م

 یبه ماجرا برد و سع یپ دیکه مارال را محجبه و آشفته د نینسر. اتاق را ترك کرد و رفت عیسر اسرینیآمدن نسر با

.دکن ییکرد از دوستش دلجو

که البته  رفتینپذ نینسر یول دیاینرفت بلکه از او خواست او به منزلشان ب نیبه خانه نسر گریدرس مارال د انیاز پا بعد

.یمتیخواست آن هم به هر ق یاو شکارش را م.بود اسریلشیدل

- خوش به .برسد شیرهارود به کا یگذارد م یمن م دیمادرم بچه ها را به ام م،یایتوانم ب یمارال گفتم که نم نیبب»

«؟یمن چ یول يهم ندار یتیمسئول چیو ه ییحالت تنها

- «آخر»

- «.ایتو ب میبا هم درس بخوان یخواه یاگر م. آخر ندارد»

...یکنم ول يکرد از او دور یبود که وادارم م اسرینگاه  يتو يزیچ کیخواست بروم  یفکر کردم دلم نم یلیخ

 یدارد نگاهم م اسریدانستم  یم. خواندم ینشسته بودم و درس م نیکنار نسراتاق  يبه خودم آمدم که تو یوقت

دانستم  ینم یکه سمت چپم قرار دارد به من زل زده ول يدانستم از پنجره ا یم.کردم ینگاهش را حس م ینیسنگ.کند

آزاد و رها کنارم که  شهیام را رها کردم مثل هم يمهم است اصالً حواسم به درس نبود رفته رفته روسر میچرا برا
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که  نینسر. خواست باز هم نگاهم کند یزند اما حاال دانسته دلم م یم دیمن را د اسریدانستم  یآن موقع نم یول.بود

.گذاشت یو سر به سرم م دیخند یمتوجه موضوع شده بود م ییگو

امتحانات  انیبول شد با پاق یبود با معدل خوب یکه شاگرد تنبل نیبرعکس نسر.شدم دیدرس ها را تجد شتریثلث ب آن

 دییانگار نه انگار که من تجد.توانستم بروم به دنبال بهانه بودم یم يکم شد به چه بهانه ا نیرفت و آمدم به خانه نسر

سر شام بود پدر و . آمد نینسر. بودم اسریبه فکر . به فکر درس نبودم.ام نبودم یبه فکر جبران عقب افتادگ. شده بودم

 دیایمارال از فردا ب رمیراستش عفت خانم آمدم از شما اجازه بگ«: او شام تعارف کردند قبول نکرد و گفت مادر هر چه به

«.میخانه ما با هم درس بخوان

جان اگر مارال درس خوان بود نمرات خودش خوب  نینسر«: را نزده بود گفت یحرف نیوقت چن چیکه تا به حال ه مادر

«.شد یم

- بار من کمک  نیا دیشده اگر اجازه بده يطور نیبار ا نیهم خوب است حاال ا یلیدرس مارال خ خانم، دیدار اریاخت»

«.مارال هستم ونیآخر من مد.دهم یکنم قول م یاو م

کم به سرش بخوان  کیجان  نیبدهد نسر رتیخدا خ«: گفت یمادر با خوشحال دیدر نگاه پدر و مادر درخش يشاد برق

 یچشم عفت خانم قول م«: گفت ینقشه اش م ياز اجرا یبا خوشحال نیو نسر» .دهد یممثل سابق دل به درس ن گرید

رفتم کتاب ها  دنشیفردا به د. درس ها کمک کند يریادگیکند به من در  یتالش م نیو من مانده بودم چرا نسر» .دهم

«.میهم حرف بزن با ایخواند ولش کن ب یدرس م یبابا، ک يا«: و گفت دیخند نینسر یرا هم برده بودم ول

«...یخواه یم یجا، مگر به مادرم نگفت نیا میایب يپس چرا اصرار کرد«: تعجب گفتم با

- «.میدروغ را بگو نیمن را مجبور کرد ا یکیمارال  یدان یم. گفتم تو چرا باورت شد یالک»

- «؟یک»

- «اسری»
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.انداختم ریرا به ز سرم

- «.آن اتاق نشسته منتظر است تا با تو حرف بزند ين هم تواال.دوستت دارد یلیخ اسریمارال  نیبب»

- «؟یپس مادرت چ يوا يا»

- «.دیآ ینم اطیسمت ح نیخودش است که اصالً ا ينگران نباش مادر آن قدر سرگرم رخت شستن و کارها»

به  یمهم نبود وقت میبرا .ییدروغ را بگو نیاصالً چرا وادارت کرد ا.خواهد با من حرف بزند یم اسریگفتم چرا  ینم اصالً

در حاضر  يجلو اسرییدلم به شور افتاد بلند شدم که بروم ول کبارهیبلند شد و رفت با رفتن او  نیخودم آمدم که نسر

 دییبفرما«: همان دم در نشست و گفت. نشست. نه ایدانم جواب دادم  ینم. تگف یسالم. زد یدوباره قلبم به شدت م. شد

«.دینیبنش

 کیکه  يپسر.بودم دهیشن ادیرا ز اسریفیتعر نیتا قبل از ا. و او به من چشم دوخته بود ریمن سر به ز.ستمترس نش با

به گوش  ابانیاو از کوچه و خ ينبود که سر و صدا يروز. داشت يریدرگ یکیبا  شهیهم. نفر هم از دستش در امان نبود

.آمد ینم ییاواخر از او هم صدا نیا ینرسد ول

«.لمارا«: گفت

.زند یرا صدا م نیانگار که دراد نسر. مارال دیگو یکردم چه راحت به من م نگاهش

- «بله»

 یحدس م دیتعجب نکردم شا» .تیخواستگار میایخواهم ب یم«: مالحظه گفت یب فات،یتشر یراحت، ب یلیمقدمه،خ یب

.آمد یاز او خوشم م يخواهد خودم هم انگار یزدم من را م

- «!م؟یایب»

- «ا؟کج»

- «.يخانه تان خواستگار»
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- «.دانم ینم»

- .دمیخند» .با مادرت حرف بزند دیایفرستم ب یمادرم را م یخوب اگر تو قبول کن! یدان ینم یچ یعنی»

- «؟يخند یچرا م»

- «.خوب خنده دارد ندارد»

با عجله به  نینسر. بلند شد خنده مان يصدا. يدیاو هم خند.دانم ینم دمیخند یحرف او خنده دار بود که من م زیچ چه

«.مادر بفهمد دیخواه یتر، م واشییه«: اتاق آمد و گفت

«سیه«: رو به من گفت اسری

.من لبم را به دندن گرفتم تا نخندم و

از  میبرا. زد ینشست و فقط حرف م یکنارم م.بودم اسریکنار . کنار او نبودم یول نیرفتم به خانه نسر یماه تمام م کی

.داد یما را م کیهم کش نیکردم نسر یگفت منم با دل و جان گوش م یم ندهیآ

که چشم  یجوان. عار یکار و ب یجوان ب. اسریشب و روزم شده بود  گرید. خانه آنها شدم یو مداد راه فیروز هم با ک آن

با خنده به من  سرای.شانه ام افتاده بود يچادرم رو.کنارم نشست. دمیفهم یو آن داشت و من احمق نم نیبه ناموس ا

 یتر م کیآخر هر روز که به هم نزد«: و گفت دیخند »؟یکن ینگاهم م يطور نیچرا ا ه؟یچ«: گفتم. شده بود رهیخ

«.يریگ یاز من رو م شتریتو ب میشو

- «...آخر»

ق با لبخند به عم. نگاهش کردم ستین یبه من دست داد که گفتن یحال. دستم را گرفت.حرفم تمام بشود نگذاشت

را تمام و کمال حس  اسریدست  يگرما خواستمیزدم بلکه م یحرف نم گریانداختم د نییسرم را پا. چشمانم زل زده بود

.دیام را از سرم عقب کش يآورد و روسر شیرا پ گرشیدست د. کنم

. نگاهش نکردم یولستادمیا» !مارال، کجا؟«: زد و گفت میبا عجله بلند شدم که بروم صدا. نتوانستم خودم را کنترل کنم
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«که دستت را گرفتم، آره؟ نیاز ا ؟يناراحت شد«: آمد کنارم نگاهم کرد و گفت

«؟یناراحت دمیات را عقب کش يکه روسر نیا يپس برا«: دادم گفت یحرکت نیرا به عالمت نه به طرف سرم

- «.کار را نکن نیا گریخوب آره د»

- «.يشو یزن من م يتو به زودنداشتم  يباشد، ناراحت نشو من که منظور بد»

.دیاو هم خند. دمیخند

بود که پدر و مادر به فکر فرو رفتند و بعد از  نیهم خراب تر شد ا شیبار نمراتم از ثلث پ نیا. دیدوم هم از راه رس ثلث

عاطفه اش و پدر با تمام . قطع شد نیو نسر اسریشود رفت و آمدم به خانه  یدود از کجا بلند م نیا دندیفهم یبررس یکم

.با من عوض کردند رااش رفتارشان  يمادر با تمام محبت مادر

درس و مدرسه به  يشش ماه به جا نیدانستند که من ا یآنها نم. مهر سکوت بر لب گذاشتم اسریيخواستگار دیام به

.ربط دادند نیدادم آنها نمرات خراب من را به نسر یگوش م اسریيحرف ها

خواستگار به  يکه پا نیبا نمرات خوب قبول شد تا ا نیحال آن که نسر. آن سال رد شدم. م شدآخر سال تما امتحانات

و من  دهیبه عمل آمده او را پسند قاتیخواستگارم بود چرا که خانواده بعد از تحق نیو آخر نیاول دیمج. خانه ما باز شد

.سفره عقد نشاندند يرا به زور پا

زود  یلیخ.شده بود زمیکه آن موقع همه چ یپسر الابال کیعاشق . عاشق شده بودم یمو خا یشد در عالم بچگ ینم باورم

پاك . مرد بود. و پنج سال داشت ستیکه حدود ب دیمج.شدم دیخانه مج یصورت گرفت و من راه یمراسم عقد و عروس

 یدستم را ب اسرین که حال آ ختیر یعرق م ردیرا بگ ستمکه د نیاز ا یاش بودم ول یو شرع یمن زن قانون. چشم بود

.فشرد یپروا در دست م

فقط و فقط به  دیزن با کیرا فراموش کنم از مادرم آموخته بودم که  اسریگرفتم  میازدواج کردم تصم دیبا مج یوقت

.است ینابخشودن یمعطوف کند گناه گرید ياگر فکرش را به مرد یحت شدیندیشوهرش ب
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گاه  چیبود ه یدوستش داشتم مرد خوب. کردم یم يهمه کار دیمج ياگذشت بر یمشترکمان م یروز از زندگ چند

 زهایچ نیمن به ا یهمه دخترها دوستش داشتند ول ییبایبه خاطر نجابت و ز دیایب میکردم او به خواستگار یفکرش را نم

از پشت  میدیشک یاز هم خجالت م میداشت یستیرودربا ماز سرکار برگشت هنوز با ه دیظهر بود که مج. کردم یفکر نم

به  یبودم دست زیبه خود کردم تم یبود نگاه وهیپاکت م کیکردم در دستش چند نان و  یپنجره آمدن او را نگاه م

که گفت من را به سمت خود جلب  يبه آشپزخانه آمد و با سالم بلند. گرم کردم يو سرم را به آشپز دمیکش میموها

.کرد

«.یسالم خسته نباش«: گفتم

- «.یسته نباشتو هم خ»

آماده کردم و به سراغش  یشربت شیزد و به اتاق رفت برا يلبخند.و نان ها را از دستش گرفتم وهیرفتم و پاکت م جلو

.رفتم لباسش را عوض کرده بود و کنار پنکه نشسته بود

«؟يخور یسرما م«: گفتم

«!یگرم نیبه ا يهوا نیا يتو«: دیخند

- «.ود بعد پنکه را روشن کنبگذار عرقت خشک ش يآخر عرق دار»

«.چشم«: و گفت دیرا سر کش شربت

«.حوصله ات که سر نرفت«: را خاموش کرد کنارم نشست و گفت پنکه

- «.کردم ینه داشتم کارها را م»

- «.کار کن يکه خسته نشو يدر حد. نکن تیخودت را اذ ادیمن که گفتم ز»

- «.ودر یحوصله ام سر م کارمیشوم ب ینه خسته که نم»
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- «.یتا تنها نباش شتیپ دیایخوب به دوستت خبر بده ب ستیهم همدمت ن یکس ،ییتنها. يحق دار»

- .کنم یکم کم عادت م نجایا دیایشود که هر روز او را بکشانم ب ینه، نم»

- یاطیو خاصالً بر يکه دوست دار یبرو کالس هر کالس ییایدرب يکار یاز ب یخواه یاگر م میخواستم بگو یمارال م»

«.يکه دوست دار یهرچ ایریبگ ادی

- «.میآ یکنار م يکار یبا ب يطور کیتو نگران نباش . راحت ترم يطور نینه دوست ندارم ا»

- «؟يدرست کرد ینهار چ»

«...کم شور شده آخر کیمیراستش غذا دیشرمنده آقا مج«: گفتم ریبه ز سر

- «.گرسنه ام یکه حساب اوریندارد برو ب یبیع»

قاشق را که به دهان گذاشت  نیاول دمیخودم و او غذا کش ياو هم نشست برا دمیرا چ زیهمه چ. شدم سفره انداختم  بلند

نکند شور «با خودم گفتم . ختمیر ادیشور شده حواسم نبود نمکش را ز میدانشستم غذا یتفاوت و با اشتها ادامه داد م یب

 یلیکه خ نیا دینخور مج«: آب خوردم و گفتم یوانیل عیادامه بدهم سر ستمنقاشق به دهان گذاشتم نتوا یوقت یول» نشده

«.شور است

«.ستیخوب باشد مهم ن«: دیخند

- «.شود یخورده نم یول»

- از  فشیلط يکه با دست ها یشور مارال پخته، آن هم مارال دختر قشنگ يغذا نیا یفکر کن ستیچرا خانم فقط کاف»

شور  يغذا نیدهم ا یقول م«: گفتم نیشرمگ» .شود یم یکامل يهم غذا یلیت خآن وق دهیصبح زحمت پختن کش

«.دیخور یباشد که م يشور يغذا نیآخر

-  یعمرم خوردم ول يبود که تو ییغذا نیخوشمزه تر نیکنم خودت را ناراحت نکن من که گفتم ا یمارال خواهش م»

شور من را بخورد من هم به زور فقط به  يغذا ییه تنهااو ب امدیدلم ن» .یدرست کن مرویخودت ن يتو بهتر است برا
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.میآب خورد وانیاز ده ل شتریتا شب ب مانیهردو یخاطر او چند قاشق خوردم ول

زود  یهنوز کم دیآمدن مج يبه ساعت کردم هفت بود برا یبود نگاه امدهیهنوز ن دیبود و مج کیشده بود هوا تار شب

 دهیخر دیمج يبود که برا دیمتعلق به پدر مج میکرد یم یکه ما در آن زندگ يه ابود ترس وجودم را پر کرده بود خان

. داشت که پر بود از دار و درخت یبزرگ اطیح یو حمام ول پزخانهآش کیکه فقط دو اتاق تو در تو داشت و  يبود خانه ا

 یدادم و گاهگاه یگوش م ویدگوشه اتاق نشسته بودم و را. کرد یشب ها ترس وجودم را پر م یول دمیترس یروزها نم

باد بلند  بودندابرها آسمان را پوشانده  دیبار یباران نم نم م. شده بود یطوفان شیهوا هم کماب دمیکش یسرك م اطیبه ح

.کرده بود شتریترسم را ب دیچیپ یدرختان م نیزوزه اش که ب يشده بود و صدا

او چرا به  یمردم ول یآمد حتماً از ترس م ینم گرید قهید دقاگر تا چن دمیکش یآمد با آمدنش نفس دیباز شد و مج در

است؟ ماریآمده؟ نکند ب يزود نیا

- «سالم»

- :با خنده گفتم» .يخور یسرده برو تو سرما م يا ستادهیچرا ا نجایسالم مارال ا»

- «!یو سرماخوردگ یگرم نیبه ا يهوا»

- به اتاق برگشتم او هم کفش » .جا نمان نیاست ا یا طوفانخانم خودم، هو ،یگردان یحرف خودم را به خودم برم»

:را درآورد و آمد و گفتم شیها

- «؟يآمد يزود نیچرا به ا»

 یدر دلم قربان صدقه اش م» .هوا خراب است گفتم نکند مارال بترسد دمید«: کرد و گفت زانیآو یرا به جالباس کتش

.محبتش را جبران کنم ينه اخواست به گو یکه به فکرم بود دلم م نیاز ا. رفتم

«...دیمج«: گذاشتم و گفتم شیو جلو ختمیر يچا یاستکان شیآشپزخانه رفتم برا به

- «بله»
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- «.یممنونم که به فکرم هست»

- «.باشم یمارال خانم اگر به فکر شما نباشم پس به فکر ک دیدار اریاخت»

به او  يکه روز نیخواستم از ا یرا نم اسریگرید. دم و عاشق ترش یتر از قبل م فتهیانداختم روز به روز ش نییرا پا سرم

.شده بود زمیهمه چ ،یمرد زندگ دیمج. آمد یاز خودم بدم م ردیدادم دستم را در دست بگ یاجازه م

خواست تنها  یدلم نم. رفتم یم دیبا مج یرفتم ول یپدر و مادرم م دنیبه د یگاه. گذشت یو خوش یماه به خوب کی

دانستم همه  یکردم م یداشتم احساس غرور م یکنار او گام برم یوقت. بروم دیروم با مج یخواست هرجا م یم مبروم دل

.کنند یبا حسرت به من نگاه م

از شب  یتا ساعت. آمده بودند دیپدر و مادر مج. که خانه مان ساکت بود ، شلوغ بود گرید يشب برخالف همه شب ها آن

که  نیبدون ا. بعد از رفتن آنها خسته به خواب رفتم. بودم یراض دیو من از مج ین راضهمه از م. گذشته همه بودند

 ياشعه ها. افتاد خسته چشم باز کردم میچشم ها يآفتاب رو رصبح که نو. میظرف ها را بشو ایرا نظافت کنم  ییجا

سرم نشسته  يباال. زد چشم باز کردم میصدا دیمج.دمیزدم و خواب یدوباره غلت.پرده به خانه نفوذ کرده بود يآفتاب از ال

«.کنمصبحانه درست  تیصبر کن برا يوا يا«: گفتم» .روم سرکار یمن دارم م يندار يمارال کار«: دیبود پرس

 یساعت دمیخوشحال دوباره خواب» .خداحافظ.بخواب خوردم ریبگ ستیالزم ن«: را به رختخواب برگرداند و گفت من

 همانینکند م يوا يا. بود میطاقچه انداختم نه و ن يبه ساعت باال یماتم برد نگاه. دمیا پرزنگ در از ج يبا صدا. گذشت

.ندیوگ یچه م نندیرا بب میرود اگر زندگ یم میباشد آبرو

:از پشت در گفتم. دمیبه سمت در دو مهیاتاق سراس هیعجله بلند شدم رختخوابم را جمع کردم و بدون توجه به بق با

- «ه؟یک»

- «.نیم مارال، نسرمن»

- :و گفت میدیو بوس میدیرا در آغوش کش گریهمد. و در را باز کردم» .ییاو تو»
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- «!؟يخواب بود»

«.دمیخواب رید میداشت همانیم شبیآره د«: خجالت گفتم با

- «پس من مزاحمت شدم؟»

- «تو میبرو ایب ستیچه حرف نینه بابا ا»

- «خانه است؟ دیآقا مج»

- او را به داخل  یوقت. دیخند» .ستین زیتم ادیکه ز ینگاه نکن میجان به خانه و زندگ نیفقط نسر. کارنه رفته سر»

 یم نیتو به ا«: گفت نینسر. و مرتب تر بود شهیاز هم زتریاتاق تم. کردم از تعجب خودم هم ماتم برده بود یتعارف م

«!شود؟ یم ینامنظم پس منظمش چ ییگو

-  نینسر. مثل دسته گل بود زیهمه جا تم دمیبا عجله به آشپزخانه سرك کش» .نکردم زیا تمر ییباور کن من جا یول»

«!دیکارها را کرده، حتماً مج نیا یپس ک«: پشت سرم آمد و گفت

«.کارها را کرده نیا دیآره مج«: گفتم یخوشحال با

«!تو را انجام داده؟ يکارها دیآقا مج یعنیییگو یم يجد«: تعجب گفت با

- «.وب آرهخ»

بردم  وهیو م يچا شیبرا یاو به اتاق رفت و من با خوشحال» .يخوش به حالت چه شوهر دلسوز«: گفت هیحسرت و کنا با

 دمید ینم یکه از آن دوست یرا مرتب کرده به او ملحق شدم با نگاه میموها. با عجله برگشتم دست و صورتم را شستم

«.آراسته و مرتب باشم شهیدوست دارد من هم دیمج ن،یرراستش نس«: با خنده گفتم» !يدیچه به خودت رس«: گفت

- «.ردیبگ لیما را تحو دیایهم ب یکیخدا شانس بدهد، »

- «.برد یو دل تو را م دیآ یهم م یکیروزها  نیغصه نخور دوست من هم»

«.برادرم چارهیب اسرمیخورم نگران  یمن غصه خودم را نم«: و گفت دیکش یآه
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- «!ه؟شد یمگر چ»

- «.ياش شد یبشود تو باعث بدبخت یخواست یم یچ»

- «مگر من چه کرده ام؟! من»

- «؟يچرا او را عاشق خودت کرد»

«.نیگوش دادم هم شیبه حرف ها یعالم بچگ يتو نینسر ییگو یچه م«: انداختم و گفتم نییرا پا سرم

- «.وز شش ماه هم نشدهگذرد دختر هن یانگار سال ها از آن روزها م یزن یحرف م نیهمچ»

- «.شوهر دارم گریخوب، من حاال د»

- «شود؟ یاو چه م فیتکل»

- «.من را فراموش کند و ازدواج کند»

- «.مارال یفهم یم یختیرا به هم ر شیتواند تو زندگ ینم»

- «چکار کنم؟ ییگو یخوب حاال م»

- «.کن یعروس اسریو با  ریطالقت را بگ. دانم یچه م»

- «.امدیحرفت خوشم ن نیاصالً از ا. هیحرف ها چ نیا! نینسر يشد وانهید»

- «.کند یدارد خودش کمکش م ییداداش من هم خدا رینگ يکردم بابا جد یشوخ»

- «ست؟ین يخبر ؟یتو چ»

- «.مادرم را بزرگ کنم يبچه ها. کنم يبچه دار نمیبنش دینه بابا، من با»

- «.يشو یم یخودت کس يابر یخوان یندارد در عوض درس م یبیع»

- «.يریبگ ادییاطیخ دیبا دیگو یم. کنم لیخواهد ترك تحص یهم ندارد مادر م يا دهیفا چینه بابا ه»

- «.هنر است کییاطیچه خوب خ! جداً»



کتابخانه نودهشتیا  زهره روحانی -آغوش سرد 

w W w . 9 8 i A . C o m 198

- «.اسریدست مادر و  چهیدوست ندارم شدم باز یاطیمن خ یول»

پرسد االن هم که  یو از تو م چدیپ یم میمرتباً به پر و پا اسری«: نشست ادامه داد یآمد ترس به جانم م یکه م اسریاسم

 ینم تیمرد زندگ دیاگر مج یکه خوشحالم ول یجا گفت به مارال سالم برسان و بگو اگر خوشبخت نیآمدم ا یداشتم م

«.نشستم تینداشته باش من به پا یشود غم

«.است دیمج میتنها مرد زندگ. ارمرا دوست د دیکند من مج یبگو عروس اسریبه «: گفتم ریبه ز سر

-  یهنوز هم م اسریدیکرد دایپ ینکرده با هم مشکل ییوقت خدا کیرا رساندم اگر  غامیمن پ. از ما گفتن بود»

«.خدا نکند«: آرام زمزمه کردم » .خواهدت

ه دوست داشت ک ییغذا شیشدم برا دیاو را بدرقه کردم تا ظهر منتظر برگشتن مج یرفت و من با خوشحال نینسر

.دیایتا که او ب ستمینگر یساعت را م يعقربه ها یپختم و با خوشحال

.ینیری، نان، ش وهیم. آمد یدست پر م شهیتازه گرفتم بلند شدم و به استقبالش رفتم مثل هم یآمدنش جان با

«د؟یمج یگرفت ینیریچرا ش«: تعجب گفتم با

- «اول سالم»

- «؟یگرفت ینیریچرا ش. سالم دیببخش»

شود  یشود،م یتر م نیریکند ش یکه کاممان را تازه م ینیریبا ش نیریش یزندگ«: را به دستم داد و گفت ینیریش

«.عسل

«.دیمج«: و گفتم دمیخند

- «دیجان مج»

- «.کردم یخودم کارها را م يدیچرا زحمت کش»

- «.دوست داشتم کمکت کنم»
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- «ممنونم»

- «.کنم خانم یخواهش م»

من را تا عرش باال  فشیتعر نیبا هم» .ییایدن يکدبانو نیمارال تو بهتر نیآفر«: خوش غذا را حس کرد گفتيبو یوقت

 تیمارال چشمها«: خواستم غذا بکشم گفت یکه م نیهم دمیرا چ زیسفره پهن کردم همه چ شیبرا یبا خوشحال.برد یم

«.را ببند

«چرا؟«: کرده گفتم نگاهش

- «.یفهم یتو ببند م»

«باز کنم؟«: گفتم دمیرا شن يزیخش خش چ يرا بستم صدا میهاچشم

- «.نه صبر کن»

«.دیباز کنم مج«: گفتم يصبر یب با

- «.خوب، باز کن یلیخ»

«!مال من است يوا«: با ذوق و شوق کودکانه گفتم دمیقشنگ د يروسر کیخودم  يچشم گشودم روبرو یوقت

- «بله البته»

- «به چه مناسبت؟»

- «.ستین يکم کار يکرد نیریخواهد هر روزم را ش یناسبت ممگر م»

- «.يکرد نیریرا ش میتو هم زندگ»

«؟یکن یرا سرت نم يحاال چرا روسر«: دیخند

تو هم مرتب از «: و گفتم دمیخند» مثل ماه يشد دیآ یبه تو م یلیخ«: سرم انداختم نگاهم کرد و گفت يرا رو يروسر

«.ماست من ترش است دیگو ینم یک چیکن ه فیمن تعر
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- «.کنم یمثل تو افتخار م یحرف را نزن من به داشتن زن نیا گرید»

- «.خوشبختم یلیمن خ یخوب یلیتو خ دیمج»

-  یقشنگ نیبه ا يموها فیح اوریرا در ب تیروسر. بعد از نهار يبماند برا فیتعارف و تعر.سرد شد مانیبابا غذا يا»

ام را در آوردم با  يروسر» .من يآمد نه برا یکه کس یوقت يرا بگذار برا يروسر نیاو پنهان بشود  یمخف ریآن ز ستین

 يسه روز گذشت آن روز مثل تمام روزها. کردم یگوش م اقیزد من هم با اشت یخورد و حرف م یرا م شیاشتها غذا

. میمحبت کنار هم به آرامش برسرا با عشق و  یو ساعت دیایدادم تا که او ب یکارها را انجام م دیمج يبرا میقشنگ زندگ

دوباره . دیمسالم گفتم، نفه یوقت. نداشت يزیبود چ یدستش خال.گرفته بود دیمج گرید يآن روز برخالف تمام روزها

:گفتم

- «.دیسالم مج»

- «سالم»

- «آمده؟ شیپ یمشکل. يتو فکر ه؟یچ»

- «ستین يزینه چ»

- «.ینگران یول»

- مغازه و به  يپولش را گم کرد آمده بود تو فیموقع رفتن ک. آمد مغازه يمشتر کیصبح خسته ام . ستمینه نگران ن»

«.شوند یم دایپ ییگفت عجب آدم ها یم راهیمن بد و ب

- «.یجوابش را بده یخواست یم»

- «.مغازه ات گم کردم يپولم را تو فیک دیگو یخانم م میبگو یچ»

- «بوده؟ نطوریواقعاً ا»

- «.دوست و آشنا برد يرا جلو مینکرد فقط پاك آبرو دایپ يزیو رو کرد چ ریازه را زنه بابا همه مغ»
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- «.خودت را ناراحت نکن یهست یدانند چه آدم یشناسند م ینده همه تو را م تیجان اهم دیسرت مج يفدا»

آب را خورد و » .نقدر فکر نک نیا دیبخور مج«: آب آوردم و گفتم یوانیل شیکه کتش را درآورد نشست برا نیا بدون

«.کنند یمغازه خودش هم متهم م يشده آدم را تو يچه دوره و زمانه ا«: گفت

غروب بود که بهتر شد و دوباره به  يطرف ها. بود و کم حرف یخودش بود، عصب يتو. دمغ بود دیروز تا شب مج آن

.برگشت يحال عاد

کرد من هم نشسته بودم و  یروز در خانه استراحت م آن گرید يهم مثل تمام مردها دیو مج دیجمعه از راه رس روز

«؟یباف یلباس م یک يبرا«: کرد سرخوش و سرحال بود گفت یم یبافتن

«.بافم یاست م زیعز میبرا یلینفر که خ کیيشال گردن است دوماً برا ستیلباس ن نیاوالً ا«: خنده گفتم با

«ست؟یم خوشبخت کآن آد ییشود بگو یم«: شد آمد کنارم نشست و گفت بلند

«.خودت بگو«: ناز گفتم با

«.یباف یمن م يبرا«: گفت ریبه ز سر

«.ستمیوارد ن ادیچون ز يرینگ رادیا یالبته، اگر قول بده«: خنده گفتم با

دچار جنون  يادیاز عشق ز یکس يدیتا حاال شن یکن یام م وانهید يدار تیکارها نیمارال با ا«: را گرفت و گفت دستم

«.بشود

- «نه»

- از تو دورم  یخواهد بروم سرکار وقت یدلم نم گریشود د ینمونه اش هم خودم هستم باورت م کیدمیمن شن یول»

«.دارم ینیحال دلنش کیخانه  میایخواهم ب یم یوقت. حوصله ام،کسلم یب

خواهد ساعت ها  یلم مد يخانه ا یوقت یگذرانم ول یبرگشتنت ساعت ها را م دیبه ام يرو یاز خانه م یوقت.مثل من-

«.و نگاهت کنم نمیبنش
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«؟يمن را دوست دار«: شد و گفت رهیچشمانم خ به

- «البته»

- «؟یدوستم داشته باش شهیهم یده یقول م»

- «؟یپرس یمعلوم است چرا م»

- «؟ينگذار میوقت تنها چیه یده یقول م»

- «؟یپرس یم هیسوال ها چ نیشده ا یچ د؟یمج هیچ»

- «.خوشم رو به زوال است يکنم روزها یفکر م یول دانم ینم»

- «.مارال بمانم شهیهم تیدهم برا یدوستت داشتم دارم و خواهم داشت قول م شهیمن هم دیحرف را نزن مج نیا»

:را در دست گرفت و گفت دستانم

- ور با شور و عشق باش ط نیهم شهیهم دیمج يتو هم فرشته ا» «.ییایو رو بایفرشته ز کیمارال،  يتو هم فرشته ا»

. رندیپدر و مادرم که پ. ندارم یهمدم. کنم نه خواهر دارم نه برادر یم یمن به عشق تو زندگ. دوستم داشته باش شهیهم

«.باش زمیتو همه چ ،برادرم قم،دوستم،یباش شوهرم، رف دمیام يتو همه 

«حتماً. حتماً مارال«: و گفت دیرا در آغوش کش من

وقت  نیا هیک« :گفت دیبه ساعت کردم مج یزنگ بلند شد نگاه يکه صدا میاستراحت کن میخواستیبود تازه م عصر

«ممکن است باشد؟ یساعت سه است ک«: گفتم »؟يظهر

«.ایمارال ب«: در را گشود شروع به تعارف کرد بعد هم من را صدا زد و گفت یبه سمت در رفت وقت یبا ناراحت دیمج

سالم «: گفت دیبه من رس یروز ، چه کار داشت؟ وقت نیوقت ا نیجا، ا نیبود ا نینسر. فتمشدم و به استقبالش ر بلند

«؟یمارال جان،حالت چطوره ؟ خوب

-  یکمکم کن مارال دارم م: خودش را در آغوشم انداخت و گفت هیبا گر »ده؟یچرا رنگت پر ن،یشده نسر یسالم چ»
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«.رمیم

- «.نمیحرف بزن بب ن،یشده نسر یچ»

 دیبه آشپزخانه رفتم مج يچا ختنیر يکردم برا ییاو را به داخل راهنما» .مارال جان بگذار آرام بشوند بعد«: گفتدیمج

.کرد یم هیآهسته گر نینسر. آنها رفتم شییپ يچا ینیدر اتاق نشسته بود با س نیکنار نسر

- «نه؟ ایشده  یچ ییگو یم نینسر»

- «.بکنم يتا فکر من را تحمل کن يچند روز کیمارال جان »

 فیتشر دیخواه یمنزل خودتان است تا هر وقت م دیدار اریاخت«: گفت دیمج. میتوانستم بگو یچه م.نگاه کردم دیمج به

«.دیداشته باش

- «.ممنونم یلیخ دیممنونم آقا مج»

 دیم را با مجخلوت دیو چون شا ستیدوستم ن نیزدم نسر یحدس م دیشا. بماند نیخواست نسر یدانم چرا دلم نم ینم

.زد ناراحت بودم یبه هم م

«؟یمارال چرا ساکت«: به من اشاره کرد و گفت دیمج

- «.شوم یبمان من خوشحال م يخوب اگر دوست دار»

.رفت تا بخوابد گریما را تنها گذاشت و به اتاق د دیمج

- «ن؟یشده نسر یچ»

- «.خواهد شوهرم بدهد یم.کشم یم اسریکشم از دست  یم یهر چ»

- «؟یچرا ناراحت ستیکه بد ن نیچه خوب ا»

- «.جا نیچون دوستش ندارم حاال هم از خانه فرار کردم آمدم ا»

- او به هر حال برادر بزرگت است بد تو را  یلج کن اسریبا  یخواه یم یاست تا ک نیمنظورم ا ؟یبمان یخواه یم یتا ک»
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«.خواهد یکه نم

- «.یآمدم تا تو پناهم بده. ینک حتمیجا تا تو نص نیا امدمیمن ن»

 یسرگرم م شیخودش را با کتاب ها دیمج. اتاق نیا نیآن اتاق بود و من کنار نسر يتو دیتا شب مج. نزدم یحرف گرید

که دست  ینبود شب شد در فرصت يچاره ا یرا نداشتم ول نینسر يحرف ها دنیبود حوصله شن دیمج شیدلم پ. کرد

«؟یستیناراحت نتو  دیمج«: گفتم دیداد به مج

- «؟یاز چ»

- «.جاست نیا نیکه نسر نیاز ا»

- «ست؟یدوست تو ن نیمگر نسر»

- «خوب آره»

- «.نگران من هم نباش من راحتم. یکمکش کن دیپس تو با»

شب شد . بزنم ینتوانستم حرف یمن و تو باشد ول یخواهم او مزاحم زندگ یمن نم. من ناراحتم یگفتم ول یدلم م يتو

 نینسر یباشم ول دیخواست کنار مج یدرمانده بودم دلم م. دیکنار مج ایباشم  نیدانستم کنار نسر یخواب بود نمموقع 

 نیمن هم دیراحت باش دیشوم شما و آقا مج یمن مزاحم شما نم«: گفت دیراحت رو به من و مج یلیخ نینسر. را چه کنم

» .دیدار ادیگفتن ز يدانم حرف برا یم دیا کنار مارال بخوابخانم شم نینسر هیچه حرف نیا«: گفت دیمج» .خوابم یجا م

:با ناز و غمزه گفت نینسر. کنم هیخواست گر یآه از نهادم برآمد دلم م

- «.دیممنونم که به فکرم هست»

م رفت اطیبرد بلند شدم و به ح یشب بود، خوابم نم مهین. میدیخواب یجدا از هم م دیبود که من و مج یشب نیشب اول آن

بود  دهیبود او هم نخواب دیمج. را حس کردم ینگاه ینیکنار حوض نشستم و به آب درون آن چشم دوختم که سنگ

«؟يدیچرا نخواب«: کنارم آمد و گفت
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- «؟يداریتو چرا ب»

- «نتوانستم بخوابم»

- «ماند؟ یجا م نیا یتا ک نینسر یکن یفکر م دیمج. مثل من»

- «.دانم ینم»

- «بماند چه کار کنم؟ گرید روز داگر خواست چن»

- «.گذارند یگمان نکنم فردا بماند آخر خانواده اش نم یدانم دوست تو است ول یچه م»

- «.سخت گذشت میاعتراف کنم امشب بدون تو برا دیبا دیمج»

- «مثل من»

- «.یبزن یستیبلد ن يگریتو حرف د! وا»

- «.د بخوابمخواه یاالن آن قدر خسته ام که دلم م یچرا ول»

- «خوب برو بخواب»

- «.جا ناراحتم نیدر ا نیشود به قول تو منم از بودن نسر یآخر نم»

- «.تا برگردد خانه شان میرا حل کن نیمشکل نسر يطور کیبهتر است  دیمج نیبب»

- ش او را به امان خدا که خانواده ا دیآ یمارال به نظر من دوست تو از خانه فرار کرده آخر به عقل جور در نم یدان یم»

«.آن هم تنها. خانه دوستش بماند دیایدختر ب کیستیاصالً درست ن. رها کنند

- «.ستیحاال که مانده حتماً هم مادرش خبردار ن»

- «.رمیمن فردا با خانواده اش تماس بگ یخواه یم»

- «.عدشود تا ب یفردا چه م نمیشود بگذار بب یدلخور م نینسر یکار را نکن نینه ا»

- «.یباشد هر طور تو بخواه»
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 یشدم نم داریبرخالف من آرام به خواب رفته بود صبح که ب نیحوصله نداشتم نسر. شب تا صبح بدخواب شدم آن

:گفتم. هم بود يتو شیسر سفره نشست اخم ها نینسر یبا او بکنم صبحانه را آماده کردم وقت يدانستم چه رفتار

- «؟يدیخوب خواب شبید نینسر»

- «.دیدیاصالً نخواب یعنیدیدیشما بد خواب ایگو یول دمیمن که بد نخواب»

- «.ستیطور ن نینه ا»

 دیدانم مج یم دمیرا شن تانیچرا هست من حرف ها«: خودش درست کرد و گفت يبرا رینان و پن يلقمه ا يدلخور با

«.روم یجا م نیمن امروز از ا دیستین یآقا و تو از بودن من راض

- «!خانه تان ؟يرو یا مکج»

- «.گردم یکجا را دارم بروم برم گریآره د»

- «؟يتا حاال کجا بود ندیگو یو مادرت نم اسریآخر »

- «رفته بودم خانه عفت خانم میگو یم»

- «؟یباشند چ دهیاز مادرم پرس روزیاگر د»

- با  دهیرنج دمیفهم» .دیدنبالم چه بگو به مادرت قبالً سفارش کردم گفتم اگر آمدند يخواهد غصه من را بخور ینم»

بگوم آخر  يچطور...ما شیآخر بودن تو پ یول میستیجا ناراحت ن نیجان ما از بودن تو در ا نینسر نیبب«: گفتم متیمال

«.کنم درست باشد یو جوان فکر نم تنهادختر  کیجوان است تو هم  یلیخ دیخوب مج...دیمج

- بدتر  یجا ماندنم اشتباه نیجا آمدنم اشتباه بود و ا نیدانم ا یم. یا ناراحت کنخواهد خودت ر یفهمم مارال نم یم»

«.بودم باشد نجایمن ا یینگو یکنم به کس یروم از تو هم خواهش م یم یول

- «.زنم حاال صبحانه ات را بخور ینم یمطمئن باش من حرف»

بعد از صبحانه او عزم رفتن کرد . با او همراه شدمیلیم یگرفته و درهم به خوردن مشغول شد و من هم با ب یصورت با



کتابخانه نودهشتیا  زهره روحانی -آغوش سرد 

w W w . 9 8 i A . C o m 207

با رفتنش دوباره به . من را ترك کرد و رفت يشد و او با دلخور ینم یکنم ول ییاز او دلجو ينحو کیکردم به  یسع

رفته با خنده  نینسر دید یبرگشت وقت دیظهر که مج. سپردمیرا هم به فراموش نیروزمره سرگرم شدم نسر يکارها

«.دهیرا شن مانیحرف ها شبید«: کتش را گرفته گفتم» .داد حیفرار را بر قرار ترج يچه کارش کرد«: گفت

- «.بد شد یلیخ ؟ییگو یم يجد»

- «عملش اشتباه بوده دیفهم یم دیخودت را ناراحت نکن او با ستیمهم ن»

- «.میکرد یخواست ناراحتش م یشد دلم نم یبهتر بود از ما دلخور نم یبله ول»

- مهم . ستیمهم ن یول دیآ یهاخوش نم یمان به دل بعض يحرف ها یدل همه را به دست آورد گاه شهیشود هم ینم»

«.میاست که ما حرف مان را بزن نیا

- «نه؟ ایمنزل مادرت  میامشب برو یموافق نمیحق با توست حاال بگو بب»

 یبرق خوشحال» .بعد میاز پدر و مادرت بپرس یخودت احوال خانه مادر میبرو دیاول با یالبته که موافقم ول«: خنده گفتم با

«.میرو یپس امشب هردوجا را م«: و گفت دیدر چشمانش درخش

. مثل مادر و پدر خودم. کس بودند یتنها و ب شانیخانه مادرش هردو میکه داده بود اول رفت يشب طبق وعده ا آن

 دیمن و مج یوقت. زد یبود و حرف م ستادهیا اطیدر ح يوستش جلواو با د دیرنگم پر دمیرا د اسریبه خانه مادر  کینزد

.مه تمام گذاشت و به ما زل زدیحرفش را ن میرو یکه شانه به شانه هم راه م دیرا د

دانستم جوان  یم ردیرا بگ مینشد رعشه بر اندامم افتاد نکند جلو اسریآن قدر در خودش غرق بود که متوجه نگاه  دیمج

.بکند آن وقت چه کنم يبزند اگر بخواهد کار یگر بخواهد حرفا. است یکله شق

«آقا دیببخش«: را صدا زد و گفت دیچشم دوخته بودم که مج نیبه زم. نداشتم سرم را بلند کنم جرات

زند  یرا کتک م دیمج اسر،یشدند و  زیچشمم مجسم کردم آنها با هم گالو يجلو. چشمانم تار شد ختیفرو ر يهر قلبم

«بود؟ يامر«: گفت دیمج. خواندم یلب دعا م ریمرتب ز
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- «افتاده فتانیک دیببخش»

:را برداشت و گفت فیخم شد ک نیبه زم یکرد و بعد نگاه بشیبه ج ینگاه دیمج

- «دیممنونم آقا محبت کرد»

- «.کنم یخواهش م»

را  میرو عیکرد سر یالقلحظه نگاهم با نگاهش ت کیيلحظه برا کیقرار داد و من فقط  بشیرا در ج فیک دیمج

.در امان باشم اسریخودم را به خانه انداختم تا از نگاه  دیبرگرداندم و با عجله و زدتر از مج

«شکرت ایخدا«: گفتم دهیکش یآرام نفس

«نه؟.تان است هیبود همسا یبیبدهد چه جوان پاك و نج رشیخدا خ«: پشت سرم آمد و گفت دیمج

«.بله«: و مختصر گفتم خالصه

- «دوستت است نه؟ نیبرادر نسر»

- «بله»

- «.است خداحفظش کند یقیکارش نشان داد جوان ال نیبا ا میتوانم بگو یم ینداشتم ول ییکه با او آشنا نیبا ا»

- «.ستیصحبت ن يکه جا اطیتو ح میبرو ایب»

 ؟یکرد چ یاگر م یکرد ول یباور نم دیزد مج یم ینگفته باشد اگر حرف یحرف اسریشد  یگذشت باور نم ریشب بخ آن

خودم را آزار بدهم  هودهیبا افکار پوچ و ب دیدوستش دارم نبا رمیم یخدا نکند من بدون او م يداد وا یمسلماً طالقم م

کنار پدر نشسته  دیمج. کنم یم دایکابوس نجات پ نیکند و من از شر ا یازدواج م يشود او به زود یدرست م زیهمه چ

 یقدر ب نیتا ا دیبچه گرم کن کیبهتر است زودتر سر خودتان را با  دیآقا مج«: به اتاق آمد و گفت ياچ ینیبود مادر با س

«.دیکار نباش

کند من که حوصله نق و نوق بچه را  یم ختهیآدم را بهم ر شتریکند بچه ب یمگر بچه سر آدم را گرم م«: با خنده گفتم من
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«.ندارم

 دیحرف مج يتوانستم رو یوقت نم چیه» .است مارال جان شیق نق کردن هاتمام لذت بچه به همان ن«: گفت دیمج

حجت بود آن شب موقع برگشتن  میتوانستم چون دوستش داشتم حرفش برا یاگر مخالف بودم نم یحرف بزنم حت

«.سوزد یم مانیبچه ها يمارال دلم برا یدان یم«: گفت دیمج

«چرا؟«: تعجب گفتم با

«.عمو و عمه محروم هستند ،ییخوب از نعمت خاله، دا-

«.ما است که فقط ما را دارند يگناه پدر و مادرها نیخوب ا«: و گفتم دمیخند

- «.طور خواسته نیخوب خدا ا یرا داشته باشند ول یکیخواسته فقط ما  یوقت دل شان نم چیآنها ه ستیطور ن نینه ا»

- «.زیهم همه چ میشو یادر مهم پدر و م مانیبچه ها يمن و تو برا دیندارد مج یبیع»

«.مطمئنم«: و گفت دیراحت کش ینفس

 یلیخوب بود خ یلیخ دیشدم مج یتر از قبل م فتهیبه سرعت برق آمدند و رفتند و من هر روز ش میخوش زندگ يروزها

ن آمد و م یها کوتاه نم یراحت نیگرفت به ا یبه دل م یکدورت یبد داشت اگر از کس صهیخص کییمهربان بود ول

 يروز دمیترس یبا من بود و م شهیکابوس هم نیا سازدشش ماهه مان را برمال  یدوست يماجرا اسرینگران بودم نکند 

خواهد شد و اگر من را  نیدلش چرک یباور نخواهد کرد ول دیهر چند که مج دیبگو دیرا به مج زیهمه چ اسریبرسد که 

سال بعد از  کیسخت و ناگوار بود،  میبرا نیاواعتراف کنم و ا را به زیدر تنگنا قرار بدهد وادار خواهم شد همه چ

را به کل فراموش کرده بودم اگرچه  اسریيام کامل شد، ماجرا یبا تولد او خوشبخت. ازدواجمان پسرم حسام متولد شد

به  یو نه عشق از او داشتم ینه هراس گرید یگفت ول یاسرمیاز  یداد و هرازگاه یبه آمد و رفتش با من ادامه م نینسر

 میاش گذاشتم و به زندگ یبود و من سکوت او را به نشانه فراموش هبکند تا به حال کرد يخواست کار یاو اگر م. او

من کم کم  یرفت و ورق خوشبخت ایدر اثر سکته از دن دینداشت که پدر مج شتریحسام هنوز چهارماه ب. سرگرم شدم
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.برگشت

آخر تمام  میبه خانه خودمان برگرد میگرفت میقبل شد مراسم چهلم که گذشت تصم مادرش تنهاتر از دیمرگ پدر مج با

ناراحت بود در  دیخواستم به خانه خودم برگردم مج یکه م يروز. میاو بود شیو حسام پ دیچهل روز من و مج نیا

«شده؟ ی، چ دیمج«: دمیخودش بود پرس

 نیبه فکر رفتم تا به حال به ا» خانه بزرگ تنها سر کند؟ نیا يتومادر بتواند  یکن یمارال تو فکر م«: کرد و گفت نگاهم

.بود رممکنینه، غ ر،یزن تنها و پ کیيبرا. توانست یمسلماً نم. موضوع فکر نکرده بودم

- «؟یچکار کن یخواه یتوانند، حاال م ینه معلوم است که نم»

«.مادر شیپ مییایبفروشم و ب خواهم خانه خودمان را یم یاگر تو موافق باش«: و گفت دیکش یآه

- «نه خانه را نفروش»

- «پس چه کار کنم؟»

- «.کنند یبا ما زندگ ندیایخوب خانه پدرت را بفروش، مادر ب»

- «.خانه هزاران خاطره دارد منم دارم نیخانه را بفروشم از ا نیدهد ا یمارال؟ مادر اجازه نم ییگو یچه م»

بگذار خانه را «: کرد گرفت و گفت یم یکنارم نشست حسام را که در آغوشم ناآرامکه  میکردم چه بگو یفکر م داشتم

«.ماند یاو هم تنها نم يطور نیا میکن یم یبا مادر زندگ مییآ یم میندار يازیبفروشم ما که ن

دلش را بود که  زیعز میبرا نیاز ا شترینه ب میخواست قادر نبودم بگو یم يزیشوهرم چ یوقت میتوانستم بگو یم چه

.بشکنم

- «.ندارم یعمل کن منم حرف یدان یهرطور صالح م»

 میتوان یرا نم دیدانستم مادر مج یم ینه ول ایدانم کارم درست بود  یشد بلند شد و رفت حسام را هم برد نم خوشحال

خانه . انه را بفروشدخ دیشد تا سر فرصت مج دیروانه خانه مادر مج میفردا اسباب زندگ. عادالنه نبود نیا میتنها بگذار



کتابخانه نودهشتیا  زهره روحانی -آغوش سرد 

w W w . 9 8 i A . C o m 211

 يانبار کیاتاق و  کیآن سمت . بود که پر بود از دار و درخت اطیح بناهانیا نیدر دو قسمت بنا داشت ماب دیمادر مج

.میسمت ساکن شد نیهمه ا. آشپزخانه  کیهال و  کیسمت دو اتاق و  نیبود و ا

.دیرس یآسوده به درس و کارش م يبا خاطر دیجو م دمیرس یم میشد من هم به کارها یبا حسام سرگرم م دیمج مادر

آن روز . زدم میزندگ شهیبه ر شهیدانم چرا خودم ت ینم. شدم میبار دوم باردار ن يسال داشت من برا کیحسام  یوقت

حسام با مادربزرگش سرگرم بود و من کنار پنکه . زدم یخودم را باد م ادیز ينشسته بودم و از گرما یبدخلق و عصب

برگشت من کنار پنکه به  دیمج یآن روز وقت. و رنجور بود ماریب یکم یبود ول یزن مهربان دیمادر مج. ودمنشسته ب

هم در بدو ورود کنار آنها ماند  دیبا حسام سرگرم بود مج اطیبا سرصدا به خانه آمد مادرش در ح دیخواب رفته بودم مج

هم  ییانشسته بود و بسته ه اطیتخت درون ح يمادرش روکنار  دیمج. دمیسرك کش اطیشدم و از پنجره به ح زیخ مین

چند پسته و فندق را مغز کرد و به مادرش و حسام  دیمج. پسته و فندق بود کیآن پالست نمیتوانستم بب یم. بود شیجلو

 به سمت دیمج يا قهیشد بعد از چند دق دیتشد تمیعصبان. صحنه خونم به جوش آمد نیا دنیدانم چرا با د ینم. داد

:با سالم بلند ادامه داد. و خودم را سرگرم کردم فتمداخل آمد با عجله بلند شدم و به آشپزخانه ر

- «.به تو نشان بدهم يزیچ کیخواهم  یم ایمارال ب»

.را ندادم جوابش

«مارال با توام حواست کجاست؟«: تعجب به آشپزخانه آمد و گفت با

-  ینم يمن که کار ست؟یکارت چ«: داد و گفت هیت به کمر زد کنار در تکوا رفت دس» .کار دارم ینیب یمگر نم هیچ»

«.نمیب

- «.بچه گرسنه اش شده ندازمیخواهم سفره ب یم»

- «.نمیبب ایب شیهم رو قهیدق کیهمه صبر کرده  نیحاال ا»

«؟يرا از کجا آورد نیا«: با تعجب گفتم! دمیآورد که ند یرا ک نیگهواره بود ا کیحوصله دنبالش رفتم کنار اتاق  یب
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«.گرید دمیخوب خر. یپرس یم ستیسوال ها چ نیا دمیدزد«: دیخند

«.دمیدستش ند يپس چرا من تو«: خودم زمزمه کردم با

- «.بروم پس بدهم یخواه یم. امدیخوشت ن»

- «.خواهد ینه، نم»

 گریرنگ د کیروم  یم دیآ ینمخوب اگر خوشت  ییگو ینم يزیچرا چ«: آمد و گفت المیبه دن. آشپزخانه برگشتم به

«.رمیگ یم

- «.بد ایفهمد رنگ گهواره خوب است  یبچه چه م د،یمج يچه حوصله دار»

- «.فهمد یفهمد مادر بچه که م یبچه نم دمیاول تو و بعد بچه خر یراحت يگهواره را برا نیمن ا یول»

- «.امدینه خوشم ن میگو ینظر بدهم م دیاگر من با»

- «.دهم یروم پس م یباشد م. دیآ ینظر را داشت گفت مارال خوشش نم نیدرم هم هماتفاقاً ما»

 یخواهد پس بده ینه نم«: کنم تیو خود او را اذ دیخواست مادر مج یام گل کرده بود دلم م یدانم چرا بدجنس ینم

«.خوب است نیهم

- «!چرا؟ تا حاال که بد بود»

- «.است بگذار باشد یرنگ نینگ کمد حسام هم همخورد ر یخوب رنگش به کمد بچه مان هم م»

- «.یخواه یباشد هر طور تو م»

«.الزم است تیبه حسام، خودت هم بخور برا یمارال همه را نده«: گذاشت و گفت زیم يپسته و فندق را رو کیپالست

- «.ستیمگر حسام آدم ن»

- «.يبشو تیتقو دیبا دیآخر شما االن دو نفر يدار ازین شتریتو ب یچرا ول»

«او چرا الزم است؟ يبرا ؟یمادرت چ«: و گفتم دیو چرخ دیچرخ زبانم
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حرف را گفته باشم چنان با شک و تعجب نگاهم کرد که خجالت  نیشد من ا یبه من دوخته شد باورش نم نگاهش

.حرف را گفتم نیا دمیکش

- «.رددا اجیاست او هم مثل تو احت ضیاست، مر ریمارال؟مادرم پ هیمنظورت چ»

- «.دارد اجیپس حسام هم احت»

مادرش به . میادامه نداد سفره را انداختم و همه دور آن نشست گرید دیهنگام مادرش با حسام به اتاق آمدند مج نیا در

خودم به  ایپسرم، ب ایب«: رو به حسام گفتم اورمیخواست لج مادر و پسر را در ب یلج کرده بودم دلم م.داد یحسام غذا م

«.بدهم تو غذا

- «.دهد یمادرم بهتر از تو به او غذا م ندیبگذار بنش. مارال يچه کار دار»

«.ایحسام بلند شو ب ستمیمگر با تو ن«: سماجت گفتم با

 یحسام را م ياول غذا یکن تیخواهد خودت را اذ ینم. را بخور دخترم تیغذا«: هم لج کرده بود مادرش گفت حسام

«.خورم یدهم بعد خودم م

کنم و  یرا متوجه حسادتم م دیادامه بدهم مج گریکم د کیاگر  دمید. او هستم يفکر کرده بود من نگران غذا ارهچیب

.را خوردم میبود که سکوت کردم و غذا نیکه به دعوا بکشد ا دیکار شا

 یرا م میگفت من هم ظرف ها یاو قصه م يرفت مادرش هم حسام را بغل کرد و برا گریبه اتاق د دیاز غذا مج بعد

حد و  یدانستم مادرش ب یگرفتم م دیکه آرامش را از مج يشستم به طورر یشستم از عمد با سرو صدا ظرف ها را م

.تحمل کند ندتوا یاو را نم یوابسته و حساس است و ناراحت دیاندازه به مج

از عمد شروع کردم به  ختیهم راعصابم را به  شتریکارش ب نیا.نرود رونیشد در آشپزخانه را بست تا سر و صدا ب بلند

مادر و پسر  نیخواست اعصاب ا یدانستم چه مرگم شده بود دلم م یخودم هم نم. به سماور ینیس.زدن کاسه به بشقاب

.را خرد کنم



کتابخانه نودهشتیا  زهره روحانی -آغوش سرد 

w W w . 9 8 i A . C o m 214

با » .جنگ دانیم ایجا آشپزخانه است  نیا ؟یکن یمعلوم است چه کار م«: دیپرس یبه آشپزخانه آمد آشفته و عصبان دیمج

«!کمک کردنت است يبه جا نیا«: گفتماعتراض 

خودت را خسته نکن بگذار  یگرم نیبه ا يهوا میگو یمارال چند بار گفتم باز هم م نیبب«: را کنار زد و گفت شیموها

«.میکن یهوا که خنک شد با هم نظافت م

- «.الزم نکرده»

.ندادم یجواب» .يآور یدر م چارهیب ظرف و ظروف نیچرا عقده ات را سر ا ؟یناراحت یاز چ«: آمد و گفت کنارم

- «.واقعاً که! مادرت ؟یک«: با پوزخند گفتم »د؟یبا مادرم دعوا کرد»

- دانم چرا حرف آخر او  ینم» معلوم هست چه مرگته؟ یکن یم يطور نیچرا ا ست؟یادا و اطوارها چ نیمنظورت از ا»

چه  دیپرس یبه من نگفته بود و حاال با توپ و تشر ممشترکمان از گل نازکتر  یدو سال زندگ نیا یآشفته ام کرد ط

.مرگته

مرگم  چیه«: را گرفته بود گفتم میراه گلو یکه بغض به سخت یرا بستم و در حال ریدستانم را شستم ش تیعصبان با

«.ستین

«مارال«: را گرفت و نگذاشت بروم دستم

 یخواهم من را ببخش آخر تو اعصابم را به هم م یممعذرت «: و گفت دیگونه ام روان شد دستم را بوس يبه رو اشکم

با هزار  میآ یبابا من هم آدمم، خسته ام، از سرکار م ،يرا تو هم کرد تیشده، چرا اخمها یچ ه،یکالم بگو چ کی،يزیر

رام شدم » .یچیبپ میبه پر و پا يخودیکه تو ب نیداشته باشم نه ا امشآر یخانه تا کم میآ یم. زنم یجور آدم سر و کله م

«.خواهم بخوابم یکند م یکم سرم درد م کی«: انداختم و گفتم نییسرم را پا

- «.خواب بتواند تو را آرام کند من که نتوانستم دیخوب، برو بخواب شا یلیخ»

ز برده بود با اطیرا به ح وهیو م يشده بود مادرش بساط چا داریب دیبودم مج داریب یبودم ول دهیبود به حساب خواب عصر
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مارال «: به اتاق آمد و گفت دیمج. فشردم یرا به هم م میدندان ها تیاز حرص و عصبان. امدمیهم من به حساب ن

«.ما شیپ ییآ یپس چرا نم ؟يداریب

- «.خواهم خلوت مادر و پسر را به هم بزنم ینم»

- «.نمیتو چه ات شده بلند شو بب! مارال هیحرف ها چ نیا»

و  نهیک نیدانست ا ینم یول اوردیو خنده من را سرحال ب یخواست با شوخ یبرد م اطیا به حزور بلندم کرد و من ر به

. گذاشت میو جلو ختیر يچا یاستکان میمادرش برا. شود یخاموش نم يزود نیحسادت که در من شعله ور شده به ا

خدا «: مادرش با ذوق گفت» .مینرفت رونیوقت است ب یلیخمیبزن یگشت کیمیامروز برو دیاگر همه موافق«: گفت دیمج

 ينظر«: به من نگاه کرد شانه ام را باال انداختم و گفتم دیمج» .يواریچهار د نیا يتو دیبدهد پسرم دلمان پوس رتیخ

به  رودیمادرش به اتاق رفت و حسام را هم برد مج. میتا شب نشده برگرد میبرو دیحاضر شو د،یپس بلند شو» .ندارم

:ته بودم گفتتحرك نشس یمن که ب

- «؟يشو یپس چرا بلند نم»

- «.میآ یشدم نم مانیمن پش»

- «.يندار ينظر یاالن خودت گفت یول!ییآ ینم»

زودگذر مادرش را حرام کردم و هم دلم را خنک  یرود آن وقت هم خوش یاو هم نم میآ ینه نم میدانستم اگر بگو یم

«.که آرام بشوم دیخواهم استراحت کنم شا یم. میایدوست ندارم ب میگو یحاال هم م«: کردم گفتم

- «.عصر را به من حرام نکن نیبگذارم بلند شو ا تیخانه تنها يتوانم تو یکه نم یدان یمارال، م»

- «؟یکن یم لهیقدر پ نیچرا ا میآ یگفتم که نم»

- «.شوند یآخر مادر و حسام دارند حاضر م»

- «خوب بشوند چکار کنم؟»
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.نزدم یحرف» سرت چه خبر است؟ يدانستم تو یکاش م يا«: و گفت دیکش یآه

- «.یمطمئن ؟ییآ ینم»

- «.میآ ینه نم»

- «.توانم نبرم یمادر و حسام را نم یرفتم ول یاگر به خودم بود نم»

دم بلند کر یرا کم میکنم صدا شیکه صدا نیکار را نخوانده بودم بدون ا يجا نیا. وا رفتم. شد که برود حاضر شود بلند

«.يحسام را نبر«: و گفتم

«...ایشده  یچ ییگو یم ای«: کنارم نشست و گفت يبرگشت با دلخور. کرد يلب غرولند ریز ستادیا

.نگذاشتم محلش

- «.نکن بچه است تیاذ دیایمارال؟ حسام دوست دارد ب یکن یچرا لج م»

- «.رود یبرود که بزرگترش م ییجا دیبچه با»

- «.گمان کنم من هم بزرگترش هستم یلسرکار خانم و دیببخش»

- «.منم مادرش هستم»

- را کنار بگذار و  يخواهد بچه باز یاگر دلت نم یول ایخواهد تو هم ب یبرم اگر دلت م یمارال من که حسام را م نیبب»

 یحرفش درست بود و جواب» .ینگفت ،یاستراحت کن یخواه یم یاالن خودت گفت نیراحت استراحت کن هم الیبا خ

«مادر؟ ییآ یچرا نم نمارال جا«: آمد و گفت اطیمادرش به ح. نداشت حاضر شدند

داده بودم  ریبنده خدا گ نیبه ا يخود یدانم چرا ب یکردم نم یشد نثارش م یخواست هر چه از دهانم خارج م یم دلم

از  شتریمن را ب دیخواستم که مجیم. خواستم یرا م ایفرض دن نیمن احمقانه تر. به مادر بود دیبه خاطر محبت مج دیشا

در دلم  یول» .خوش بگذرد دیکند شما برو ینه مادر سرم درد م«: فتمگ. بود یمنطق نیا یبراست ایآ یمادرش بخواهد ول

.دیاز دماغتان درآ دوارمیگفتم ام یم
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:آمد و گفت دیمج

- «خداحافظ میرو یم میمارال ما دار»

- «.به سالمت»

گفتم و  یم راهیکردم، به مادرش بد و ب یزدم، غرغر م یبا خودم حرف م. شدم یمنفجر م تیبانرفتنش داشتم از عص با

داشت  دیکل دیمج. نگذشته بود که زنگ در به صدا درآمد یساعت. که نشانش دهم دمیکش یخط و شنان م دیمج يبرا

نشست شروع کردم به آه و ناله که  نیآورده بودم هم ریگوش شنوا گ کیییگو دنشیبود با د نینسر. نبود دیپس مج

 یزدم در نگاهش حس ترحم به چشم م یحرف م شیبرا یهنوز شوهر نکرده بود و مجرد بود وقت نینسر. یاز زندگ

.باز کنم شتریخورد و باعث شد تا سفره دلم را ب

«د؟یکن یخوب چرا خانه تان را زا مادرش جدا نم«: گفت

- زند و  یبه او م شهیاول هم. دارد که نگو و نپرس یقدر به مادرش دلبستگ او آن. کند یبه حرفم گوش م دیمگر مج»

«.زمیعز شیمن بعد از او برا یبرد ول یاو را به گردش م. برد یپسته و فندق م شیبرا

- تواند با  یاصالً آدم نم یخودت بکن یزندگ يبرا يفکر کیبهتر است  یاگر نظر من را بخواه یدانم واال ول یچه م»

«.کند یوهر زندگمادر ش

- «.آره به خدا»

- «.کنم یکنم سرش را از تنش جدا م یروز شوهرم مجبورم کند بروم با خانواده اش زندگ کیمن که اگر قرار باشد »

- کار را  نیهم ا دیاو نبا میتواند مادرش را تنها بگذارد از حق هم نگذر ینم دیجان مج نیشود نسر ینم یدان یآخر م»

روز حسام  کیراستش اگر . ختهیر شینشسته بزرگش کرده عمرش را به پا شیعمر به پا کیست، مادرش ا. بکند

درآوردم و اگر نه آن بنده خدا  يباز وانهیدانم چرا امروز د ینم یتوانم ببخشمش ول یرفتار را بکند نم نیبخواهد با من ا

«.نکرده يکه به من کار میبه جز احترام و تکر
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-  یتر و خشکش م ،یکن یرا م شی، پرستار يخانه ات قبولش کرد يبکند تو يهم کار دینبا دختر گرید يساده ا»

«.هم احترامت را بگذارد دیبا یکن

- «...یخوب درست ول»

-  یکه تو م ییحرص و جوش ها نیبه فکر بچه تو راهت باش با ا یستیندارد مارال جان اگر به فکر خودت ن یول»

«.ياوریب ایو سالم به دنحیبچه صح کیگمان نکنم  يخور

- امروز از صبح دلم گرفته  یول میکرد یم یآرامش زندگ يتو شهیما هم ستین یکن یطورها هم که تو فکر م نینه ا»

«.کنم و اگر نه مقصر خودم بودم لهیپ یکیخواستم به  یدانم چرا م یبود نم

-  ینیب یروز م کی. کشد یم کیبار يرت به جاهازود کا یلیخ يرو یم شیپ يکه دار بیترت نیاز ما گفتن بود با ا»

«.يدینفهم يزیهم چ تیو از زندگ يشد ریپ

- «چکار کنم؟ ییگو یخوب م»

- «.جا ببردش نیو از ا ردیخانه بگ کیمادرش  يبگو برا دیساده است به مج چیه»

-  دیمج ریرا غ ینده خدا کسب. یاست نه وجدان یفکر نه منطق نینه ا. من را بکشد دیمج یخواه یم ،یچ گرید يوا»

«.ندارد

-  یمارال جان من فکر تو هستم حاال که نم نیبب. دانند یکه قدرت را نم فیقدر مهربان است ح نیاز دل تو، که ا يوا»

 یهم مشکلت کمتر م ،يشو یهم مستقل م يطور نیمادرش مرتب کند ا يبگو آن سمت را برا دیپس به مج یتوان

«.شود

«.کند ینم نه قبول«: دمیخند

- «.کند یتو بگو، قبول م»

«.کند یدانم قبول نم یمن که م«: و گفتم دمیخند باز
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- شود  یو لبخند که م شخندیبا ن ،يتشر کی،يقهر کی،یاخم کی. کردم یخوب دختر اگر من هم بودم قبول نم»

«.برد شیاز پ يکار

- «.شود یدتر مهم ب نیناراحت بشود آن وقت وضع از ا دیترسم مج یراستش م»

-  یاگر بود االن م. ستین گر،یاو فکر تو هست؟ نه د يدیمج یو ناراحت یمتاسفم مارال،آن قدر که تو فکر راحت تیبرا»

از تو توقع داشته باشد  دینبا یاصالً به تو چه؟ مادرش است، درست ول. یهست یدانست تو از بودن با مادرش ناراض

«.یاش کن يپرستار

 بهیدادم که نتواند از مادرش دل بکند آخر او که غر یم دیسو حق را به مج کیاز .زد یر به جانم مشر نینسر يها حرف

 دهیعاقل و فهم نگونهیپسرش سر کرده بود تا او را ا يرا به پا يعمر گرید يکه مثل تمام زن ها ینبود مادرش بود زن

 يدر کار است و اگر شوهر يدلبسته ام اگر پسر ،دیگونه به او ، به مج نیزحمات او بود که من ا. جامعه دهد لیتحو

بفرستد  يتوانستم بخواهم مادرش را به آن سو کنار انبار یاست همه مرهون محبت مادر اوست نم دیام کیمن  يبرا

اگر . داشته باشم اریخواهد تمام و کمال شوهرم را در اخت یزنم و دلم م کیدانستم که  یخودم را محق م یاز طرف یول

 میزندگ طانیش نینسر. توانم تحمل کنم یبهتر م يطور نیا نمیبکند بهتر است من نب یخواهد به مادرش محبت یمدیمج

.را به گل نشاندم میزندگ یاو کشت یو دشمن يگر یرا، عنان آن را، به او سپردم و با ناش میآن که بخواهم زندگ یشد ب

بود  یخال یلیخ تیمارال جان جا«: گفت یمادرش با خوشحال. همه شاد و سرحال برگشتند. بود که آنها برگشتند غروب

«.يآمد یکاش م يمادر ا

- «ممنونم مادر»

«؟يبهتر شد«: گفت نمیسرسنگ دیکه د دیمج

- «!؟ينگرانم بود یلیخ»

- «.خوب معلوم است»
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«.ياز کنارم جم نخورد دمید«: گفتم شجندین با

- «.باز شروع نکن مارال»

هم  دیکردم مج یم يبود و من هم نشسته بودم و گل دوز دهیخواب گریاتاق د يکردم مادرش توموقع خواب صبر  تا

.زد یخواب درون رختخواب چرت م مهین

- «؟یکن یم يمگر روز را از تو گرفتند که شب گل دوز»

.ندادم یجواب

- «.دندیمادر و حسام خواب ینیب یبا توام مارال، بلندشو برق را خاموش کن مگر نم»

- شده چرا مثل بچه ها  یبه خاطر خدا بگو چ«: شد بلند شد نشست و گفت یعصبان» .چکار کنم دندیکه خواب دندیخواب»

.ندادم یدوباره جواب »؟يریگ یبهانه م

- دهم کمکت  یمن قول م ییبه من بگو دیبا يا دهیرنج ی، اگر از کس يدلخور یتو اگر از کس زمیعز نیمارال بب نیبب»

«.کنم

- «.به کمک تو ندارم یاجیاحت من»

- «شده؟ یچ ییبگو یخواه ینم»

- «.رینخ»

بلندش دم برق را » .خواهم بخوابم یپس برق را خاموش کن م«: بالش گذاشت و گفت يدوباره سرش را رو يدلخور با

که  دیمج. دیوزیو گرم تابستان به داخل م میخاموش کردم کنار پنجره نشستم تا از نور مهتاب استفاده کنم باد مال

:چشمانش برداشت و با تعجب گفت يدستش را از رو دمیمتوجه شد نخواب

- «.یتو که باز نشست»

- «!کدام برق را خاموش کنم گرید»
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- «.دستم يرو یافت یم يشو یم ضیمر. بخواب ریبگ. ینمانده که خاموشش کن یبرق»

- «.خواهد بخوابم یدلم نم يتو به من چکار دار»

- «شده؟ یچ نمیز دست تو، مثل بچه آدم حرفت را بزن بگو ببامان ا»

- «.به حرفم گوش کند یکیزنم که  یحرف م یوقت»

- «.کنم یمگر گوش نم»

«.گذشت يکرد یگوش م مینه آن وقت ها که تو به حرف ها«: گفتم هیگر با

 یالک يشدم از صبح تا حاال دار شده؟ به خدا خسته یبگو چ دیمارال، جان مج«: شد نشست دستم را گرفت و گفت بلند

«.خوب حرف بزن يریگ یبهانه م

«...خواهد یخسته شدم، دلم م«: را پاك کرده گفتم اشکم

- «خواهد؟ یدلت چه م»

- «.یبه من توجه داشته باش شتریخواهد تو ب یخوب دلم م»

«نیهم«: را به سمت خود چرخاند و گفت سرم

.ندادم یجواب

- «کردم که نکردم؟ یم دیچه کار با گرید یتو هست میایدن م،یندگمن که تمام عمرم، ز»

- «.یبکن یخواه یو اصالً هم نم يکه نکرد يکار کی»

- «.خواهم یچقدر خاطرت را م یدهم تا باور کن یچه کار؟ بگو با دل و جان انجام م»

- «...اگر ،ياگر واقعاً به من توجه دار ،ياگر واقعاً دوستم دار»

- «.ولش کن حرفت را بزن اگرها را»

- را  شیکنم باور کن همه کارها ینظافت م شیکند خودم برا یرا مرتب کن برود آنجا زندگ يمادرت انبار يبرا»
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آن هم  رمیگ یم دهیحرفت را نشن نیا«: و گفت دیکش یاز من فاصله گرفت آه. دستم را رها کرد» ...کنم فقط یخودم م

به رختخواب رفت و » .دادم یم یزد جواب سخت یحرف را م نیااز تو  ریغ یاگر کس یولکه به تو دارم  يبه خاطر عالقه ا

 یخودم جوابم را م. ختیر یصدا م یدوباره دلم گرفت اشکم آرام و ب. دیبه حالت قهر پشتش را به من کرد و خواب

که  ییبا حرف ها یست ولکند و خودم را مجاب کرده بودم که کارش عادالنه ا یکار را نم نیدانستم ا یم. دانستم

به مادرش  یو حت نیبه نسر دیخواستم به همه، به خودم، به مج یانگار م. کرده بودم دایپ یحس کیزده بود  نینسر

مادرش است او من را . ستمیآن زن من ن دمیحاال فهم یپرستد و آن مارال است ول یم ایزن را در دن کیدیثابت کنم مج

که به هر  يهر دختر يگذاشتم و اگر جا یمادرش م يگذاشتم اگر جا یاو م يدم را جااگر خو دیبه مادرش فروخت شا

خوره به جانم افتاده  نیا یشدم ول یانصاف نم یقدر ب نیشود و هم مادر شوهر ا یهم عروس م يروز کیحال خودش 

بود  هرفت دیشدم مج داریکه ب صبح. بود ادیز یلیخ نینقش نسر نیب نیخورد و در ا یوجودم را م شتریبود و روز به روز ب

 یکرد اگر حق با او بود که قهر م یاو قهر م میکرد یبحث م يمسئله ا نیعادت او بود هر بار که با هم سر کوچکتر نیا

.آورد یاز دلم در م ينحو کیگشت به  یاگر حق با من بود ظهر که برم یرفت ول یکرد و صبحانه نخورده م

 يبه رو یما شده بود ول نیب يمتوجه سرد چارهیمادرش هم ب. نزد یجواب سالمم حرفاز  ریبه غ یشد برگشت ول ظهر

چقدر رنگ  نیخانه مادرش بب يجان، پسرم، بهتر است مارال را ببر دیمج«: گفت دیعصر بود که به مج. آورد یخود نم

«.شده دهیپر

«.رود یاگر بخواهد خودش م«: گفت دیمج

- مادرش تنگ شده او را ببر درست  يسخت است دلش برا شیبرا. تواند ین نمخودش اال.که نشد نینه پسرم، ا»

«.دختر از مادرش دور باشد ستین

عصر . دمیشن یآنها را نم يآوردم انگار که حرف ها یخودم نم يبه رو یکه به فکرم بود خوشحال بودم ول نیدلم از ا در

حاضر شدم حسام را آماده  یبدون حرف. رد و بدل نشد یحرف گریما د نیب» .حاضر شو ببرمت خانه مادرت«: گفت دیمج
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قهر او، نشانه  نیسکوت او، ا نیا. میراه باز هم هر دو ساکت بود طولتمام . از مادر به راه افتادم یکردم و با خداحافظ

در گل  رشتیب نیاز ا میگذاشتم زندگ یو نم دمیفهم یشعور داشتم، م یناحق بودن حرف من بود اگر عاقل بودم، اگر کم

.کار را نکردم نیا یبستم ول یخودم م یراه را بر بدبخت دیاز مج یعذرخواه کیفرو برود و با 

 یخصمانه اش که من آن را دوستانه م يها و پندها حتیبه سراغم آمد و باز نص نیباز نسر. من را رساند و رفت دیمج

«خوب چه خبر؟«: دیپرس.پنداشتم 

- «.تازه با من قهر هم کرد .کند یگفتم که قبول نم چیه»

- افتد مردها طاقت  یم تیبه پاها دیآ یم يدهم چند روز که محلش نگذار یبه تو قول م. محلش نگذار! چه پررو»

«.را تحمل کنند شانیزن ها یندارند اخم و ناراحت

- تا حاال  دیان من و مجج نیراستش نسر یروم معذرت خواه یکند من م دایوضع ادامه پ نیاگر ا یدانم واال ول یچه م»

«.من طاقت قهر او را ندارم میروز با هم قهر نبود کیاز  شتریب

- تا آخرش باش حداقل  یکند حاال که گفت یحرفت حساب نم يوقت رو چیه گرید يطور نیدختر، ا یچقدر کم طاقت»

«.کند خودت را سبک نکن یبگذار او معذرت خواه

داد و من آن قدر  یم یزن خانه دار و بچه درا بودم درس زندگ کین که دختر مجرد به م کیدمیخند یدلم م يتو

.نادان بودم دمیفهم ینم. گوش کنم شیبه حرف ها دیاو تجربه ندارد و من نبا دمیفهم یاحمق و نادان بودم که نم

دلم مثل . امدینهم  گرینه تنها آن شب بلکه دو روز د. امدیخوردن شام هم ن يبرا یحت امدیبه دنبالم ن دیشد مج شب

 امدنیمادر و پدر هم از ن. تنگ شده بود دیمج يگذاشت به خانه برگردم، دلم برا یغرورم نم. دیجوش یو سرکه م ریس

 دیگفته بود شا. کار قبول کرده و احتماالً رفته شهرستان فارشس کیدیدل نگران بودند و من به دروغ گفتم مج دیمج

.برود

و بدخلق نشسته بودم و با مادر  یحسام خواب بود و من عصب. صبح بود ساعت نه. الم آمدبه دنب دیسوم بود که مج روز
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من مغرورتر و کله شق  یمن را متوجه اشتباهم بکند، ول حتیداشت با نص یبه ماجرا برده بود، سع یزدم که پ یحرف م

.گوش کنم یتر بودم که به حرف کس

با برخورد سرد او  یبا او همراه شدم ول روزیسرافراز و پ دیدرخش یم مدر نگاه يروزیبه دنبالم آمد برق پ دیمج یوقت

خواستم بپرسم  یبا من حرف نزد م یکالم نیفقط هم یحسام را از من گرفت تا من بتوانم راحت تر باشم ول. روبرو شدم

که غرورش را  يطور نیخواستم هم یتوانستم، م ینم یول ؟یگذاشت خبرمیچرا ب ؟يامدیچرا دنبالم ن ؟يتا حاال کجا بود

.کند یهم غرورش را بشکند و با من حرف بزند و عذرخواه يطور نیشکست و به دنبالم آمد هم

احساس . خودش هم پشت سرم آمد. انداخت در را باز کرد و به من اشاره کرد داخل شوم دیکل میدیبه خانه رس یوقت

گذاشت و  يمادر نبود حسام را گوشه ا. به خانه پا گذاشتم شده شیتر از سه روز پ یعصب دیرخ داده که مج یکردم اتفاق

.مرتب کرد الباسش ر قهیو  ستادیا نهییآ يکتش را عوض کرد روبرو

.افتاده باشد یمادر اتفاق يکردم نکند برا دایدلشوره پ کبارهیدانم چرا  یام را حفظ کنم نم ينتوانستم خوددار گرید

«ت؟پس مادر کجاس«: سرش رفتم و گفتم پشت

- «مهم است؟ تیمگر برا»

- «.جوابم را بده هیکنا يبه جا»

خوب راحت  ،یراحت باش یخواست یمگر نم«: گفت دمیند يزیشد در نگاهش جز تنفر چ رهیبه چشمانم خ. برگشت

گر م یخواست یرا م نیهم ؟يخانه همه مال تو هستند راحت شد نیاتاق ها، پنجره ها، تمام اسباب و اثاث ا نیباش همه ا

«؟یخواست ینم

- «؟يمادر را کجا برد دیبس کن مج»

- «؟يمگر دستور نداده بود ؟یخواست یمگر نم. يانبار. يکه سفارش داده بود ییهمان جا»

.عمل احمقانه خودم نیسو ناراحت از ا کیو از  دیطرف خوشحال از حرف گوش کردن مج کیاز نهادم برآمد، از  آه
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- «؟يتو چرا گوش کرد. ودمناراحت ب. زدم یحرف کیمن »

-  نیا ینبود ول ییجا میچشم ها ياز رو ریمادرم به غ يمارال اگر به من بود جا. بگذار راحتت کنم! من گوش کردم»

و التماس از من خواست برود من هم نه به خاطر تو که به خاطر  هیو گر هیخواسته خودش بود و با اصرار و قسم و آ

«نه؟ایيدیدادم فهم تیخودش رضا

- «....خواستم یمن نم دیمج»

 یبه خاطر من تحمل م دیبا یاگر با مادرم مشکل داشت یتو حت. توانم فراموش کنم یکار تور ا نم نیا«: و گفت دیکش یآه

 یکارت را هرگز نم نیا. يرحمانه رفتار کرد یطور ب نیمادر دوستت داشت، ا کیتو با مادر من که مثل  یول يکرد

کردم خودم را  یسع. خواستم بهتر کنم بدتر شد یتر شدم م یحسام خواب بود عصب. بزنم رفت یرفتا آمدم ح» بخشم

و  یحداقل خواسته قلب ایخواسته من نبود و  نیبه واقع ا یبودم ول دهیخودم به خواسته ام رس يبا پافشار رمیخوشحال بگ

 یکار م چهدانتم مادرش  یم را سرگرم کردم نمتا ظهر خود. یطانیحس ش کیام نبود بلکه خواسته احساس ام بود  یعقل

.دانستم یرا نم زهایچ نینه؟ ا اینه؟ اصالً با من قهر است  ایطرف  نیا دیآ ینهار م يبرا. کند

. او هم مثل پدرش به مادر بزرگش وابسته بود ردیگ یرا م یدانستم بهانه ک یگرفت م یاز ظهر بود حسام بهانه م قبل

.مادرش من را بخود آورد يصدا مانده بودم چه کنم که

- «دخترم؟ يبهتر شد. صدا یمارال جان، چه ب يآمد»

«سالم مادر«: و خجل بودم گفتم نیشرمگ شیرو از

- «...انشاا يسالم دختر جان بهتر کیعل»

- «.بله بهترم»

باور  یاتفاق افتاد ول نیا ادانم چر ینم«: دوان دوان خودش را به مادر بزرگش رساند و به آغوش او پناه برد گفتم حسام

«...من دیکن
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-  کیدیشد رزنیهمدم من پ نجا،یا دیآمد دیکه راه افتاد نیجا و آن جا ندارد هم نیخودت ر ا ناراحت نکن دخترم، ا»

حوصله بروبچه ها را  ادیکه ز یدان یتازه خودم هم آنجا راحت ترم م یمان یممنونم تو هم مثل ختر نداشته ام م ایدن

به خاطر  ینوه اش است ول نیدانستم تمام دلخوش اش ا یم د،یگو یمدانستم دروغ  یحسام را برداشت و رفت م» .ندارم

.شده بودم زاریمن رفته از خودم ب يحرف ها

چشم دوخته  اطیآن به ح يبودم و از پشت تور ستادهیکرد پشت پنجره ا رید دیمج یظهر شده بود ول. آماده بود نهار

حس  دمید یبار بود او را م نیاول يبرا ییو چند نان بود گو وهیوارد شد در دستش چند پاکت م دیو مج بودم در باز شد

که حاال اتاق مادرش شده بود رفت  يکه او به انبار میپرده د تاز پش دیتپ یقلبم به شدت م. به من دست داد یبیغر

کارش را  نیتوانستم ا یکاش م يرا گرفته بود ا میلودل گرفته تر از قبل شده بودم بغض راه گ امدیگذشت و او ن یساعت

.کنم یتالف

گذاشت  زیم يآن را رو وهیپاکت م کیبود فقط  یدستانش خال. امدیحسام ن يبه اتاق خودمان آمد وا یاز مدت زمان بعد

«.ندازیسفره را ب يشو یاگر خسته نم«: و گفت

«سالم«: گفتم آهسته

- «کار را بکنم؟نیخودم ا ایيانداز یسالم، م»

: گفت دمیغذا را کش یجوابش را ندادم سفره را انداختم وقت لیدل نیاست، ناراحت است، به هم یدانستم از من عصبان یم

کارها را در قالب  نیکه نه چندان دور است هم يا ندهیبدان آ یول یقلمداد کن ییانتقام جو ایهیخواهم حرفم را کنا ینم«

مطمئناً آن روز ، روز پس دادن حساب  ینباشم و تو سربار حسام باش منکه  يد کرد روزبا تو خواه گریمارال د کی

«.ندارم دنیشن هیمن حوصله کنا. کن برگردد یبرو مادرت را راض«: گفتم ریسر به ز» .خواهد بود

- «.تو را دارم يمن حوصله اخم ها يفکر کرد»

- «.دیتمامش کن مج»
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-  یمان را م یزندگ میهمه مان داشت. کردم یرا م میامش کنم من که داشتم زندگمگر من شروع کرده بودم که تم»

«.يکرد دیتبع يو به آن انبار ریکه با آن حرفت مادرم را دل گ يهندوستان کرد تو بود ادیلتیف کبارهیتو  میکرد

- «.قدر هم به من سرکوفت نزن نیگفتم که مادرت را برگردان، ا»

- اجازه را  نیکه به خودت ا ؟یهست یک یکن یتو واقعاً فکر م ،یدان یخانه م نیر ا همه کاره امتاسفم که خودت تیبرا»

مادرم اگر رفت نه به خاطر تو که به خاطر  يریروز بپذ کیو  رونیروز مادرم را ب کیيریبگ میهمه تصم يبرا یده یم

به بعد به من، به رفت و آمدم، به برخوردم کار  نیرا گفته باشم مارال از ا نیتو رفت ا یمان به خاطر بچه تو راه یزندگ

حرف  نیدانم ا یم. یقلب من و او را از هم جدا کن یتوان ینم یول یمادر را از من دور کن يتو موفق شد.يریگ ینم

 يرا انتخاب بکنم با تمام عشق و عالقه ا یکیتو و مادرم  نیروز مجبور باشم ب کیاگر  میبگو دیبا یکند ول یناراحتت م

نظر  دیاز مادرم هرگز پس در رفتارت تجد یگذرم ول یاز تو م میام به تو و حسام و زندگ یکه به تو دارم با تمام وابستگ

«.کن

هر دو از . حرف زده بود و حرص و جوش خورده بود شیخوردن غذا يخودش هم به جا. به کل کور شده بود میاشتها

مشکالتش کم بود من هم با ندانم . تا درس بخواند ختیر شیرا جلو شیبلند شد و کتاب ها میدیغذا دست کش

.را به او بسته بودم شرفتیراه پ میهایکار

خواستم  یسخت بود م میبرا نیخواهد و ا یاز من م شتریراحت حرفش را گفته بود مادرش را ب یلیبند آمده بود خ زبانم

شد هر  یم ایمه میبرا دیخواستم با یم يزیاه بود هر چبا من همر یاخالق از بچگ نیرا داشته باشم ا دیتمام و کمال مج

نکردند  یگاه سع چیاخالق را پدر و مادرم به من داده بودند ه نیا ردمآو یبه دست م دیکردم با یرا که اراده م يزیچ

 میداشت دیبه قول مج. آماده بود زیهمه چ میبرا عیسر دندید یام را م هیمن را متقاعد کنند رفتارم نادرست است تا گر

را تنگ  میاز زندگ ییجا چیه دیمادر مج. میخوشبخت بود یاگر چه با هم ول میخوشبخت بود م،یکرد یمان را م یزندگ

.هم از من گرفته شد شیآسا اطیکه با رفتنش به آن سمت ح يتر کرده بود به طور نیریرا ش مینکرده بود بلکه زندگ
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به حال  شیسابق نبود اگرچه رفتارش کماب دیمج گریروز به بعد د از آن دیمج یمادرش با من خوب بود ول برخورد

.بودم دهیفهم یرا به خوب نیسابق نبود ا دیمج یبرگشته بود ول يعاد

موافقت کرده  دیرا من انتخاب کرده بودم و مج نیا میگذاشت الیاسمش را ژ. متولد شد زییروز خنک پا کیدر  دخترم

سوزاند، نگرانم  یدل م مینشد برا گرید یمثل سابق پرشور و احساس خواهد شد ول دیجم الیکردم با تولد ژ یفکر م. بود

.زدم یخوش گذشته پرپر م يروزها يهوا رنه مثل گذشته و من د یخورد ول یبود، غصه ام را م

 یبزن ینگوایخودت را به د دیبا اسریبه قول «بود  نیکرد و آن ا کتهیرا به من د يدیدرس جد میجغد شوم زندگ دوباره

قبول » .گردد یبرم ياو به حال عاد يطور نیبزن ا یضیخودتر ا به مر. بسوزد و سر به راه شود تیبرا دیکه دل مج

کردم  یرا باور م نینسر يبودم، احمق بودم، که حرف ها چهآن قدر ب. کردم و کم کم نقش آخر را به اجرا گذاشتم

.کرد یام م ییراهنما نینسر یافسرده ها را درآورم، ول ياداسخت بود بلد نبودم  میکه او گفته بود برا ینقش

 يخورد، خودم را ناراحت و مغموم گرفتم و به گوشه ا یداشت صبحانه م دیروز نقشه ام بود صبح که مج نیبعد اول روز

«شده؟ یچ ه؟یمارال، چ«: دیمتوجه ام شد و پرس دیمج. زل زدم

«.مارال با توام ییکجا«:دستم را گرفت و گفت. دمیکردم نشن وانمود

- «؟یگفت یچ! هان»

- «؟يپکر ه،یچ»

- «.کند یسرم درد م یکم ستین میزینه، چ»

- «.دکتر میبرو یخواه یم. امروز سرکار نروم یخواه یم»

- «.ستین یاجینه احت»

- «.تو را ببرم آنجا یخواه یاصالً م ایشتیپ دیایب میبه مادرت بگو یخواه یم»

- «.گریهم برو دخوا ینه نم»
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 یآشفته راه يآمد او را با خاطر یمنصف بودم دلم نم یشده بود خنده ام گرفت اگر کم یراه یکه با نگران دیرفتن مج با

را به خودم  دیمدت کوتاه هم که شده محبت تمام و کمال مج کیيخواستم برا یشد م یسرم نم زهایچ نیمن ا یکنم ول

.دیرا پرس لماب سالم اول حاظهر که برگشت بعد از جو. جلب کنم

- «.ستمیبد ن»

- «؟يبهتر اییستیبد ن»

- «.ستمینه بد ن»

- «.دکتر میبلند شو مارال بلند شو برو»

- «حالم خوب است تو برو نهارت را بخور»

- «؟یپس تو چ»

- «.نهارش را بخورد دیایاشتها ندارم، حسام را هم صدا بزن ب»

- به زور من را بلند کرد سفره انداخت همه » .توانم غذا بخورم یبلند شو که بدون تو نم م،نیبلند شو بب! شود یمگر م»

«.خوب بخور«: و گفت دیرا آورد غذا را کش زیچ

- «يحسام را صدا نزد»

- «.را بخور تیخورند تو غذا یمادرم باشد با هم غذا م شیبگذار پ يبه او چکار دار»

- «.توانم ینم»

«.کنم یبخور مارال خواهش م«: اد و گفترا به دستم د قاشق

قاشق را کنار . يماریبود نه ب يریام به خاطر س ییاشتها یرا خورده بودم و ب میخبر نداشت قبل از آمدن او غذا چارهیب

را خورد سفره را جمع کرد ظرف  شیسفره برخاستم، غذا يو از پا» .اصرار نکن دیتوانم مج ینم«: سفره گذاشتم و گفتم

:گفتشست آمد کنارم نشست به صورتم زل زد و  ها را
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- «شده؟ یچ ییبگو یخواه ینم»

- «.نشده يزیگفتم که چ»

- «.دهیپر یلیدکتر رنگت خ میلج نکن مارال بلند شو برو»

- «ستمین ضیمن که مر»

-  ینم دهیگ پرطور رن نیشود ا یاشتها نم یدفعه ب کیدلم آدم سالم که  زیآخر عز یهم باش دیاز کجا معلوم شا»

«.شود

- «.کند یم هیرا بردار بچه ام دارد گر الیبلند شو ژ. شوم ناراحت نباش یخوب م»

او را بغل کرد و در اتاق مشغول قدم  دیکرد، مج یکه حدود چهار ماه داشت در گهواره اش نق نق م الیبلند شد ژ دیمج

 دیمج يکتاب ها. ام بود یآخر تنها سرگرم. بودم را روشن کرده ویعصر بود راد. را آرام کند الیزدن شد تا که ژ

اگرچه کتاب ها . کردمیبود نگاه م دهیکه کنارم خواب الیغم بغل گرفته بودم و به ژ يپهن بود من هم زانو شیجلو

«.هست بگو و راحتم کن يزیچ کیمارال «: حواسش به آنها نبود، بلند شد کنارم نشست و گفت یپهن بود ول شیجلو

به ظاهر  يها حتیبا نص نیخوره به جانم افتاده، نسر کیمیخواستم بگو یم. نشست یم چقدر به دل مکرد نگاهش

.گونه آرامش را از من گرفته نیدوستانه اش خوره محبت تو را به جانم انداخت و ا

- «مارال با توام، حواست کجاست؟»

- «م؟یچه بگو»

- «؟يخودت درست کرد يت برااس یختیچه ر نیبه صورتت بزن ا یآب کیبلند شو »

- «.ولم کن دیحوصله ندارم،مج»

به او وفادار بماند  شیلحظه زندگ نیبسته که تا آخر ییزناشو مانیکه با او پ یکس ندیخواست بب یم. شد سرخورده

يدواها یمعالجه ام کند ول یاهیگ يداشت با داروها یسع. مادرش سراغم آمد. برد یرنج م زیفکرش کجاست از چه چ
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به او  یناراحتم ول زیزبانم بکشد از چه چ ریداشت از ز یسع ينبود مادرم هم به نحو میزینکرد چرا که من چ ياو افاقه ا

توجه به او  یو حسام و من ب الیبه من و ژ یدگیروز و شبش شده بود رس چارهیب دیمج. میرا بگو تیتوانستم واقع یهم نم

.نقشه ام بودم ریبه فکر سا

 یرود گاه یسراغ مادرش نم گریگردد د یاز سرکار که برم. زند یبه مادرش سر نم گرید دیمج دمیهمف یم یخوب به

 دیدانستم مج یم یو من به خوب دیپرس یاز او م یآمد و احوال یو مادرش م دید یافتاد چند روز مادرش را نم یاتفاق م

.به مادرش را ندارد یدگیکه فرصت رسمشکالت من و بچه هاست  ریمادرش را فراموش نکرده بلکه آن قدر درگ

: را به ستوه آوردم و گفت دیشدم آن قدر که مج یو کم حرف تر م رتریگوشه گ شیهفت ماهه شد و من کما ب الیژ

 یخوب م سدینو یدارو م يشد یتو دچار افسردگ میروانپزشک مراجعه کن کیمارال به نظر من بهتر است به  نیبب«

«.يشو

توجه به نق نق  یکردم ب یام را هم کم م يکه عاطفه مادر دیآب کنم با شتریرا ب دیدل مج نکهیا يراکرد ب یم هیگر الیژ

.ندادم یگذاشتم و جواب میزانو ياو سرم را رو یتاب یو ب الیژ

م به او هم توجه نکرد» .شده فیلباسم کث یمامان«: را بغل کرد حسام با عجله خودش را به من رساند و گفت الیشد ژ بلند

برو بابا، «: شده بود به حسام گفت لهیبه او پ فیو کث سیکرد و حسام با لباس خ یم یناآرام الیژ.مانده بود چه کند دیمج

کرد کنارم نشست و  یم هیهنوز گر الیحسام دوان دوان رفت ژ» .تنت کند رجانلباس بردار بده به ماد کیبرو از کمدت 

با من حرف  یاول کم. میروانپزشک رفت شیپ.متقاعد شدم» .نه من نه تو گریر ددکت میبرو ییایبه خدا مارال اگر ن«: گفت

اتاق را ترك کنم و  خواستبعد از من . را دادم شیبود جواب ها یبیبه هر ترت. کرده بود جمیمکررش گ يزد سوال ها

.حرف زد ییتنها دیبا مج یقیدقا

از کنارم . دیرس یبه من م دیرس یر گذاشته بود به بچه معوض شده بود درس و امتحان را کنا یکل دیمج میبرگشت یوقت

حاال محبت تمام و کمال . تنها بودم دیحسام هم مرتباً آنجا بود و من با مج. را به مادرش سپرده بود الیژ. خورد یتکان نم
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حاال که به  یبود که ماه ها به خاطرش تالش کرده بودم ول ین همان هدفیا. کرد ینم میارضا نیا یاو را داشتم ول

شده بود  شیگذاشت، حاال که کار و زندگ یهم من ر ا تنها نم هیثان کیيبرا دیبودم، حاال که مج دهیرس يروزیپ

.بود بیخودم عج يبرا نینبودم و ا یبه من، محبت به من، حاال هم راض یدگیرس

 یم دنمیبه د یهم گاهگاه نینسر .بودند ییدرمانده و مستاصل به فکر چاره جو دیو مادر خودم دل نگران و مج پدر

کار و  دیخواستم مج ینبود که من م يزیآن چ يباز انیپا یکردم ول یاو نقشه ام را بهتر اجرا م يهر بار با ترفندها. آمد

 یرا درم مارهایب يو من ادا دیرس یبود و فقط و فقط به من م ذاشتهمادر را کنار گ یدرس و دانشگاه و بچه ها و حت

ازدواج مان پرشور و احساس شده بود لذت  لیگونه مثل اوا نیکه او ا نیاز ا. کردم یلوس م شیدم را براآوردم و خو

به چشم  يکبود ازيهاله ا شیچشم ها نییبردم و اصالً متوجه نبودم چقدر الغر شده، چقدر خسته و پژمرده شده، پا یم

عالقه کور و پوچ  کیخودم داشته باشم  يرا برا دیمج خواستم یفقط و فقط م. مسائل نبودم نیخورد و من در بند ا یم

.من يماریهمراه بود با اوج ب نینه ماهه بود و ا الیژ. نیهم

بر  بیو غر بیو عج دیجد يها یوحشت و نگران. گسترده بود هیبر روح و روانم سا یکیاحساس ظلمت و تار شهیهم

و ....میپنج و ن م،یسه و ن م،یدو و ن م،یو ن کیساعت . دمیپر یبار از خواب م نیشد در طول شب چند یم یوجودم مستول

توده  کیهیشب یکیظلمت و تار نیبرد و ا یخوابم نم گرید. کردم یم هیشدم و گر یبلند م. دمیپر یهراسان از خواب م

کودك در  کیثل من را م دید یالتهابم را م یشد وقت یم داریبا من ب دیمج. افکنده بود هیام سا یرنگ بر سالمت اهیابر س

ن آغوش یاگرچه ا. کرد آرام باش مارال، من کنارتم، نترس یکرد، کنار گوشم زمزمه م ینوازش م د،یکش یآغوش م

حاال هم با بدست آوردن آن احساس  یبود ول یافتنیدست ن ییایرو میبرا يمحبت ها روز نیبود، اگرچه ا میآرزو يروز

نشست در دلم خون  یاو خسته از نوازش، کنارم م یرام کرده بودم وقتح دیخواب را بر چشمان مج. کردم یآرامش نم

 یاداها را کنار نم نیشوم، چرا ا یم وانهیشدم، نکند دارم د وانهینکند د. کرد یترس وجودم را پر م. کردم یم هیگر

ینم یوال ها پاسخس نیا يبرا یول. کنم یها را چرا رها نم يباز نیام پس ا دهیبه مقصودم رس نکهیگذارم، مگر نه ا
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.افتمی

تا  ییظلمت و تنها نیا لیشد اوا ینم سریمن به آن اداها عادت کرده بود و ترك آن م اتیروح یتمام شده بود ول يباز

به شدت  دنیشده بود از خواب شتریو ب شتریصبح ب هیبعد آن ساعات هولناك و وحشتناك اول یظهر ادامه داشت ول

کم . دمیترس یقابل تحمل بود م ریهولناك و غ یلیشب که خ مهیدر ن لیدل یب يها ندیوحشت داشتم چون از خواب پر

.به ستوه آمد دیکم مج

 يشده بود جز کارها يعاد میکردم، برا یکارها را از عمد نم نیا گرید. مارمیواقعاً ب دمیبه خودم آمدم که د یوقت

افتاده بود از صبح تا غروب به  دیدست مادر مج میر زندگدادم افسا یهم انجام نم يشده بود اگر چه کار میروزمره زندگ

دانستم او را از آمدن به خانه  یفقط شبها کنارم بود م دیمج ریتفاس نیگشت با ا یبه سرکارش برم دیو مج دیرس یمن م

بدست  يابر. را دیدل مج یدل پدر و مادرم و حت یحت. کرده بود اهیچهره غم گرفته ام، دل همه را س. کرده ام زاریب

 يا دهیفا یول! یردگضد افس يمن و داروها. پناه بردم یضد افسردگ يآشفته ام به داروها یو زندگ دیآوردن دوباره مج

.رفتم یفرو م ییشدم و در الك تنها یافسرده م شیاز پ شترینداشت ب

 یکه گاه يشد به طور یوع مروزم با درد شر. کرد ینم دایشد خواب به چشمانم راه پ یم دیام تشد یبه روز نگران روز

. از خانه وحست داشتم دمیترس یم ییاز تنها. بدهم انیدرد و رنج پا نیخواست به ا یافتادم دلم م یم یبه فکر خودکش

خودش ماند و من، تمام . شدند اطیآن سمت ح یراه الیو ژ حسامدوباره مغازه اش را بست، دوباره مادرش با  دیمج

برد، او  یچانه ام م رینشست دست ز یشد کنارم م یکارها تمام م یوقت. بچه ها را يضرور ياکاره یکرد حت یکارها را م

به نظر  دهیچشمانش کبود شده، چقدر الغر شده، چقدر کش ریزد و من به او، من در فکر بودم که چقدر ز یبه من زل م

:گفت یو او با زمزمه م دیرس یم

- گذاشت و  یشانه اش م يبعد هم آهسته سرم را رو» .يچقدر الغر شد نیبب ؟یستیچرا مارال؟ چرا به فکر خودت ن»

.کردم یم هیگر یمن با خستگ
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الجثه بر  میعظ يوالیه کیمرگ مثل  شهیاند. کرد یم هیخانه را ترك کند، گر يا قهیدق يبرا یدادم حت یاو اجازه نم به

 یلیشده بود، خ رید گرید یشدم تا کمکم کنند ول یم انیانداخته بود و من بناچار دست به دامان اطراف یشوم هیمن سا

را از من  میجگرخراش که بچه ها ادیفر کی. از درون بود ادیفر کیهاشدم واکنشم تن یم دینا ام یلیکه خ یگاه. رید

.دکتر و دکتر و دکتر دیداد و باز به اصرار مج یم يفرار

.کن ادتریرا ز تیها یو سرگرم حاتیش، تفرگفت خودت را مشغول کن، سرگرم کن، با دوستانت با یم یکی

 یمسائل نگران کننده متمرکز نکن سع يفکرت را رو ،یکن آرامش داشته باش یگفت استراحت کن، سع یم يگرید

.که من با دست خودم روشن کرده بودم یسوخت در آتش یمن م يپا به پا دیو مج یباش يکن قو

روز تا شب مادرم کنارم بود و شب . من ممنوع شدند شیها آن ها از آمدن پبچه  یروان یروح یاز سالمت یخاطر نگران به

.خواستم یرا هم نم دیمج گریمن خوب نشدم حاال د یکردند، کردند ول یم دیکه با يآنها هر کار. دیتا صبح مج

من به همان  میخواستم که مثل سابق همه دور هم باش یم. خواستم یرا هم نم دیو اساس مج هیپا یعشق ب گرید حاال

.بازنگشت گریافسوس که د یبودم ول یگذشته ام راض یزندگ

آمد  یبدم م ،یدشمن خانگ نیا ن،یاز نسر. بودم زاریکه به کمک او راه انداخته بودم ب يمسخره ا ياز باز ن،ینسر از

جدا کردم آه  از مادرش يرا با نامرد دیکه مج ییتمام شب و روزها. کرده ام دایکردم عذاب وجدان پ یاحساس م

 انیپا يگرفتم برا یمیتصم. را از هم جدا کنم يمادر و پسر مخواست یبود مکافات من که م نیا. مادرش بدرقه راهم بود

را گفتم  تیواقع شیبا هزار مکافات برا یوقت. گونه از بار عذابم بکاهم نیکابوس به گناهم اعتراف کنم و ا نیدادن به ا

.فقط نگاهم کرد، فقط نگاه

 یخواست کس ی، دلم نم یخواستم فقط مال من باش یم. خودم حفظ کنم يخواستم تو را برا یاولش م«: گفتم ریبه ز رس

 نیتمام ا یعنی«: زمزمه کرد» .تو را به خدا من را ببخش دیبا من ماند مج يماریب نیبعد ا یول یرا دوست داشته باش گرید

«؟يداد يمدت من را باز
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- من را  د،یکنم مج یشد دست من نبود خواهش م یول. بروم شیحد پ نیخواستم تا ا ینم خواستم باور کن ینم»

«.کنم از گناهم بگذر یخواهش م. دیمج رمیم یکنم، دارم م دایکابوس نجات پ نیببخش بگذار از ا

من را خانه فردا مادرم به دنبالم آمد و . نکرد انمیگر يادهایبه فر ییاعتنا یگذاشت و رفت و حت یبدون حرف دیمج

 يپرونده ها. دادم يکه همه را باز یدادم نتواند من را ببخشد من یبود به او حق م ریخودش برد مادر هم از من دلگ

 میبود برا ماریداده بود اگر واقعاً ب غامیپ دیمج. نیهم دیدش یافسردگ يماریمطلب ب کیمن همه پر بود از  یپزشک

تواند برگردد سر  یآن وقت م اوردیاش را بدست ب یتا سالمت دیر نگهش دارحاال آن قد یکرد ول ینم یفرق نیکوچکتر

.دهم یاست که به او م یفرصت نیاخر نیا شیخانه و زندگ

آن روز . داشتم ازیکنم به او ن یکه تنفس م ییاو بود و بچه ها مثل هوا ستنمیز دیممکن نبود از او دور باشم تنها ام میبرا

ها شده بودم  وانهیمثل د دمیدو یها را م ابانیو از خانه فرار کردم خ ریکه مادر را غافلگ يربه طو افتیام شدت  يماریب

 گرید يگفتند و عده ا یآوردند و ناسزا م یم رونیب شهیسرشان را از ش نیماش يها انندهاز ر یبعض. بودم وانهینه اصالً د

.گذشتند یتوجه م یب

خواستم به عقب  یچشمم به موتور افتاد م یرا گرفته بود وقت دمید يجلواز اشک پر کرده بود و  يرا هاله ا چشمانم

.افتادم نیزم يهوش رو یشده بود و او با شدت به من اصابت کرد و من ب رید یبرگردم ول

را نگاه  رونیکنار پنجره نشسته بودم و ب یتخت يرو مارستانیمثل ماتم زده ها گوشه ب. بودم جیگ. بود نیسرم سنگ هنوز

کردم که در باز شد و دکتر  یپراکنده در آن را نگاه م يو ابرها یآسمان آب. کردم یپرواز پرنده ها را نگاه م. کردمیم

.وارد شد

نمانده بود  یدل گرید د،یلرز ینم شیدکتر جوان به خودم بودم اما دلم از محبت ها نیا تیچند روز شاهد مهر و مح نیا

.نمانده بود تا بتپد یقلب

و نشست  دیرا کنارم کش یندادم صندل یجواب »؟يامروز چطور«: با محبت به من زل زد و گفت نهیبعد از معا هشیهم مثل
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«.بگو يزیچ کییآخر تا ک ؟یشکن یسکوت را نم نیچرا ا ؟یزن یچرا حرف نم«: و گفت

«.میریتماس بگ بده تا با پدر و مادرت يزیچ ،یشماره تلفن ،یحداقل آدرس«: انداختم دوباره گفت ریرا ز سرم

: کرد و گفت کیبه من نزد یخودش را کم. دیگونه ام در غلط يصدا به رو یقطرات اشکم ب. گذشته افتادم ادیاریاخت یب

«.یخواه یفهمم چرا نم ینم یول...یول یحرف بزن يمن مطمئنم که تو قادر یحرف بزن یتوان یتو م«

:گفت متیرا در آورد به دستم داد و با مال یدستمال دشیروپوش سف بیپشت دستم اشکم را پاك کردم از ج با

- شماره  کییبتوان دیفکر کن شا دهیوقت مرخص شدنت رس یخواستم ناراحتت کنم ول ینم. خواهم یمعذرت م»

«.یتلفن به ما بده

 یس مخواست، آدر یشدم او از من شماره م رهیدوباره به پنجره خ. بلند شد و رفت دیاز من ند یعکس العمل یوقت

: کنارم نشست و گفت یبا نشاط و شادمان شهیبه اتاقم آمد مثل هم مینس ؟یشماره تلفن ک ؟یآدرس ک یخواست ول

خواهد تو را مرخص  یدکتر م ،یدان یم«: لبخند زدم چهره اش گرفته بود گفت شیبه رو» امروز حالت چطور است؟«

 یروان مارستانیدارد تو را به ب میتصم مارستانیب سیوگرنه رئ یبده يزیچ ،یآدرس کیبهتر است هر چه زودتر . کند

. دانم دلت پر از درد است یم. ستیکنم بگو اسمت چ یخواهش م. يمشکل دار یاو معتقد است تو از نظر روح. بفرستد

از  دیباکرد، ن یجا خال دیبست، کنار آمد نبا دیام یبه زندگ دیبود با نیواقع ب دیبا یدانم ول یپر از رنج است به خدا م

«!؟يآره، فرار کرد.يکرد یخانه تان فرار م

 یم یچه فرق گریام کردند د وانهید. بودم وانهیاصالً من د. بزند یوانگیمهم نبود به من تهمت د مینگاهش کردم برا فقط

 دیشا. هم کاغذ نیا ایب«: گذاشت و گفت ارمیدر اخت يمداد و کاغذ مینس. در مورد من بکنند يچه فکر گرانیکرد د

 سیکند بنو یم ینیدلت سنگ يهرچه رو. سیکنم بنو یم خواهشاز تو . یسیکاغذ بنو نیا يحرف دلت را تو یخواست

«.باشد

دلم . که نوشتن ندارد زهایچ نیرا، ا میها یبدبخت.سمیرا بنو سم،چهیخواست بنو یاز من م.به کاغد بود که رفت نگاهم
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 يدختر کوچکم تنگ شده، برا يحسام تنگ شده، برا يدلم برا. تمکه داش یراحت یزندگ. گذشته را کرده بود يهوا

چقدر  م،یچقدر تنها. که چقدر دلم گرفته....آخ. چاه افتادم بهنیو نسر اسریچرا قدرش را ندانستم، چرا باطناب  د،یمج

.ينه مادر ،يکسم، نه پدر یب

 هیگر ه،یگر ریزدم ز» .ستمین وانهیبه خدا من د«: و کنارش نوشتم سمیرا بنو دیکاغذ شماره مغازه مج يتوانستم رو فقط

.که مفت از دست داده بودم ياز ته دل، از اعماق وجود به دنبال گذشته، گذشته ا يا

 میزندگ اریچرا قدر شوهر خوب و با محبتم را ندانستم؟ چرا اخت. دانستم ینم. ستیمرد ن اسریدانستم  ینم. بودم احمق

 نیدر آمد مدتها بود ا میکردم تا صدا هیآن قد گر. ستندیآنها دوستم ن دمیرا نفهمسپردم چ اسریو  نیرا دست نسر

 گرید. نتوانستم حرف بزنم گریبود،آن قدر که د دهیاز هم پاش اام ر هیخودم، روح انتید،خیاز مج ییجدا یشوك لعنت

و  نیزم. نفسم قطع خواهد شد احساس کردم هم اکنون. آمد ینفسم باال نم د،یلرز یدستانم م. میبگو يزینتوانستم چ

نگرانش . خودش را به من رساند میبعد نس یتختم را فشردم و به تخت افتادم لحظات يزنگ باال دیزمان دور سرم چرخ

«شده؟ یچ«: گفت یکرده بودم با نگران

» .د باش بخورزو«: آب به دستم داد و گفت یوانیرا همراه ل یقرص زیم ياز کشو عیسر. نمیتخت بنش يکرد تا رو کمکم

بگو «: آرام شدم گفت یکم یوقت. دیمال یرا م میکردم او کنارم نشسته بود و شانه ها یم هیقرص را خوردم اما هنوز گر

با . کردم هیبلند گر يبا صدا. مهربان تنها دوستم شده بود خترد نیمدت ا نیا ينگاهش کردم تو» .يبهتر شد نمیبب

 یآغوش.کردم یم هیو من فقط گر» .يمن تو موفق شد يکنم، خدا یباور نم«:و گفت دیمن را در آغوش کش یخوشحال

 نیقلب خوشحالم ا میخوشحالم خانم از صم«هم کنارش بود گفت  مینس. دکتر به اتاقم آمد. آورده بودم ریگرم را گ

«....است که نیمنظورم ا د؟یدار شانیبا ا ینسبت میگو یرا م دیمج د،یرا که داد يشماره ا

با  مینس» .دیباور کن. ستمین وانهیبه خدا من د«: گفتم انیاشک آلود و گر یو بعد با چشمان» .بله شوهرم بود«: دوه گفتمان با

 ياثر گرید شیپ یقیدقا یبه دکتر نگاه کردم از خوشحال» .حرف را زده نیا یچه کس یستیالبته که ن«: گفت يدلسوز
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 د؟یکن یدکتر به من کمک م«: بود اشکم را پاك کردم و گفتم میر جلوت فتهگر یچهره گرفته با نگاه کیشینبود به جا

«.کنم یخواهش م. ستمین وانهیمن د دییتو را به خدا به شوهرم بگو

- «.کنم یبتوانم م يهر کار»

«؟ییگو یکند؟ چرا م یم يفکر نیچرا شوهرت چن«: کنارم نشست و گفت میرفتنش نس با

 نیخودم باعث شدم ا«: گفتم  دیلرز یم یکه از شدت ناراحت ییبا صدا ختیم به دلم ردوباره غ.داغ دلم تازه شد دوباره

«.ام وانهیبود فکر کند د میروز آرزو کیفکر را بکند 

من  دیکردم مج یدر دلم دعا م» .فهمم یکار چه بود من که نم نیا يبرا لتیدل! آخر چرا؟«: تعجب نگاهم کرد و گفت با

قدر نگران نباش  نیا«: بلند شد و گفت مینس. اگر نبخشد، آن وقت چه کنم؟ به که پناه ببرم یلمن را ببخشد و رد،یرا بپذ

 نیآمدم با ا نییبا رفتن او از تخت پا» .درست شود زیدهم همه چ یم قولیول ستیدانم موضوع چ یکه نم نیبا ا زمیعز

راه  یداد به راحت یاجازه نم میده بود گچ پاخوب نش میهنوز پا یبودم ول يبستر مارستانیشد در ب یم يهفته ا کیکه 

دلم . شده بود شتریام ب ورهگذشت دل ش یساعت. دمیلنگ یمرتباً راه که نه، م ستمیجا با کیقادر نبودم  یاز نگران. بروم

 یآمد وقت میباالخره نس فتدیخواست چشمم به دکتر ب یدلم نم. شد ینم میاز دکتر رو یول مینس شیخواست بروم پ یم

:آمدم با اخم گفت نییاز تخت پا دید

- «.نمیبب نیبنش ياوریفشار ب تیبه پا دینبا يراه برو یتوان یدختر؟ تو هنوز کامالً نم يچرا بلند شد»

«.تر نشدم وانهیجان بگو تا د مینس«: نشستم و گفتم میکمک او سرجا با

- «.جواب نداد یکس یزنگ زدم ول»

«.گفت یکنم بگو چ یخواهش م يحرف زد دیدانم با مج یدروغ نگو، م«: اصرار دستش را گرفتم و گفتم با

- «.يناراحت بشو دیدختر تو نبا میچه بگو»

- «قبولم نکرد؟»
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- تحمل  شانیا. شده بودند یروح يماریخانم بنده دچار ب: زنم حرفم را قطع کرد و گفت یاز طرف تو زنگ م دیتا فهم»

:گفتم» .مشترك را نداشتند یزندگ

- «.جا نیا دیاوریب فیسر تشر کیتان امکان دارد  ياگر برا»

 ینم مینس«: و گفتم دمیکش ینفس راحت. »میآ یخوب، فردا م اریبس«: اصرار کردم گفت یلیخ یکرد وقت یقبول نم اولش

«.ممنونم دوست من. از لطفت تشکر کنم یدانم با چه زبان

اتاق را  صمیبرگه ترخ يدکتر و امضا نهیبعد از معا میکمک نسصبح با . دمیآسوده تر از قبل خواب يشب با خاطر آن

طور  نیهم شهیهم دوارمیخوشحالم که حالتان خوب است ام«: گفت. بود کیآراسته و ش شهیدکتر مثل هم. ترك کردم

 دواریام نگاه. را داشتم شیبود که سال ها آرزو یهمان نگاه نینگاهش که به من افتاد آه از نهادم برآمد ا» .دیخوب باش

 ینگاهش را م یهم معن دیقدرش را ندانسته بودم و شا یبودم ول دهید دیکه من بارها و بارها از چشمان مج يکننده ا

 ناجوانمردمدوست  نیرا دست ا میکردم، اگر عنان زندگ یکارها را نم نیزدم اگر ا یم یخودم را به نادان یول میفهمد

 یآنها افسوس نم دنیگونه در حسرت در آغوش کش نیخوردم و ا یرا نم میاز بچه ها يگونه غم دور نیدادم ا ینم

.کنند یم یدکتر خداحافظ: زد و گفت میبه پهلو مینس. افسوس و هزار افسوس. خوردم

-  يطور نیانگار خدا ا. کنم یام را فراموش م یزمان تیشوم موقع یم يطور نیاوقات ا یدانم چرا گاه ینم. دیببخش»

جبران  يروز کیبتوانم  دوارمیخدا نگهدار دکتر، ام«: نم اشک را با انگشتم گرفتم و گفتم» .کند یم دارد محاکمه ام

».زحمت تان را بکنم

«.سپارمتان یکنم به خدا م یم یخوشبخت يتان آرزو يبرا.نکردم يبود کار فهیوظ«: خم کرد و گفت یرا کم سرش

به سمتم آمد  دیمن را د یو آراسته بود وقت زیتم. دیم که از راه رستنها نشسته بود. آمد مارستانیبعد به ب یساعت دیمج

«؟یداشت يکار«: به چهره ام کرد و گفت قیدق ینگاه

- «سالم»
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- «سالم»

- «جبران کنم؟ يگذار یچرا نم د؟یچرا مج يسنگ صبورم بود شهیتو که هم ؟ينبود يطور نیتو که ا دیمج»

- «جبران نمانده يبرا یوقت»

-  يبرا یتو و مادر خوب يبرا یشوم، زن خوب یشوم، سالم م یهست به خدا خوب م یوقت هست اگر تو بخواهچرا، »

«.شوم یبچه ها م

- «خواهم یتو را نم گریمن د یول»

- «.يتو دوستم دار ،ییگو یدروغ م»

«.ختمیر ینم تیرا به پا میو زندگ یدوستت که داشتم اگر نداشتم سه سال جوان. آره«: دیخند

- «.رمیم یبرگردم من بدون تو و بچه ها م میتو را به خدا، بگذار به زندگ دیمج»

-  تیماریتا آخر عمرم با ب یدان یخودت هم خوب م ستیتو ن يماریمشکل من ب. توانم ینم یخواهد مارال ول یدلم م»

«.توانم یرا نم یکینینه، ا انتیخ یول دمیکش یساختم منتت را هم م یم تیبا تمام دردها تیبا افسردگ

- «.باور کن دمیاو را ند گریبعد از ازدواج مان د. دمیهم او را ند کبارییمن حت یول»

- «ست؟یآن نامرد ک ییگو یچرا نم»

- زن تو  شهینکردم من هم ییبه خدا خطا یول.من گناهکارم درست د،یمج نیبب. کند یرا دوا م يگفتنش چه درد»

من نبود،حواست به من  شیفکرت پ ی،وليکنارم بود شهیهم ،يزنم بود. ییگو یست مبله در«: با پوزخند گفت» .بودم

که به  یمن زن ینبوده ول يزیتو و او به واقع چ نید بیاست شا انتیخ کیها از نظر من  نیا یبه من نداشت یعشق. نبود

را  میر لباس گرگ زندگدوست د کیامروز . خواهم یبشود خامش کرد،نم یراحت نیبشود گولش زد، به ا یراحت نیا

و نه از  یکن تو نه از نظر جسم یخودت زندگ يزند نه مارال، برو برا یبدتر در لباس پلنگ گولت م یکیفردا  ختیر

.دندیلغز یم میگونه ها يصدا به رو یب میاشک ها» .يرا ندار میبرگشت به زندگ تیصالح یوحنظر ر
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- «.یرحم باش یقدر ب نیکنم ا یباور م دیمج»

- من  دم،یها را به جان خر یسخت ختم،یکردم،اشک ر هیگر دم،ینخواب تیکه سه سال پا به پا یمن! تو ایرحمم  یمن ب»

تو  يبه بچه ها هم رحم نکرد یتو حت يمن را سوزاند شهیر کبارهیکردم که نکردم تو  یم دیچه با گرید! رحمم؟ یب

 یهر وقت نگاهم م. توانم کنارت باشم یمن نم يهم برگردم یاگر به زندگ یحت یباش يمن زن وفادار يبرا ینتوانست

تو  یپزشک يپرونده ها یبرو مارال، قانون با بررس. دیآ یافتم و خونم به جوش م یم يکه سرم آورد ییها يباز ادیکنم 

به  یزنمیزندگ يتو. ات را به کل پاك کردم يوجدان و اعمال تو نقش همسر یات را خط زد و من با بررس ينقش مادر

چون بواقع از دستت  ينشو میمزاحم من و زندگ گریبهتر است د. میها را به تو بگو نیآمدم تا ا ستینام مارال نبوده و ن

«.شوم یاز تو م تیمجبور به شکا لمیخسته شدم و برخالف م

- «!خواهند؟ ینم.خواهند یشوند آنها مادر م یآنها چه م ؟یچ الیحسام و دخترمان ژ د،یمج»

- «.ماریمادر ب کینه  یخواهند ول یم چرا»

- «.کنم یم گر،خواهشیفرصت د کی،فقطیهست يا نهیتو چقدر ک د،یمج يوا»

- «.یات را بدست آورده باش یکه سالمت يبرگرد یتوان یم یتو وقت. ندارد دهیفا»

- «.دیکنم مج یخواهش م»

- «خداحافظ»

- «.رمیم ینرو، من م د،ینه مج»

-  یتو از همان شروع زندگ. رود یببرندش م ییجنازه،که به هر سو کی،يجسد کیتو  ،يخبر ندارخودت  ،يتو مرد»

«.خداحافظ مارال.دیدر آغوش سرد تو محبت من خشک يمان مرده بود

عشق پاك . کردم یکردم، فقط نگاهش م یالتماسش نم گرید. دیلرز یدستانم م. نزدم یحرف گرید.بند آمد زبانم

.کردم یگفت و من با حسرت به او و قامت بلندش نگاه م یمن را ترك م شهیهم ياکه داشت بر میزندگ
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 یم. سراغ خانه سابقم رفتم کراستینگرانم بودند برنگشتم  یلیکه خ رمیپدر و مادر پ شیپ.برنگشتم مینس شیپ گرید

کار را هم  نیهم نمیو بچه ها را ببداشتم به خانه وارد بشوم  اریکه در اخت يدیداشتم با کل دیسرکار رفته، ام دیدانستم مج

زنگ در گذاشتم  يشده بودم دستم را رو وانهید. قفل را عوض کرده بود دیرا به در انداختم باز نشد مج دیکل یکردم وقت

.کنم یگونه خال نیخواستم عقده ام را ا یم يکردم انگار یکار را م نیدانم چرا ا یوقفه فشردم نم یو ب

بغلش بود و  الیمن وحشت کرد ژ دنیرفت او هم از د یاهیچشمانم س دنشیظاهر شد با د میوجل نیباز شد و نسر در

«!تو نینسر«بود زمزمه کردم  ستادهیحسام کنارش ا

- «.يگم شده بود دمیشن! ؟یکن یم نجاچهیسالم مارال، تو ا»

- «؟یکن یچه م نجایتو ا دمیپرس»

- «.ود بروشود ز یم یعصبان ستیخانه ن دیبرو مارال، مج»

- «!؟چطور؟یکار را بکن نیبا من ا یتو چطور توانست. خفه شو آشغال»

- «...دانستم تو یمارال من نم نیبب»

گذاشتم بعد به سمتش حمله ور شدم پا به  يرا از بغلش گرفتم و به گوشه ا الیژ. سرعت هولش دادم و وارد شدم به

 شیشدن موها دهیرا گرفتم درد کش شیموها. هستم وانهیه دمطمئن بودم ک گریشده بود د ادیفرار گذاشت قدرتم ز

داشت آن ها را از دور گردنش  یبود و سع تانمدس يدستانش رو. را گرفتم و فشردم شیگلو ستدیوادارش کرد با

«.بگو تا تو را نکشتم ؟يکار را کرد نیچرا ا«: گفتم  یو م دمیغر یم میدندان ها نیبردارد و من از ب

- «.میگو یم... یم...خوب یلیخ»

هم  یلیخ.را دوست داشتم دیمن مج«: بود گفت یچشمانش اشک.به او چشم دوختم تیرا برداشتم و با عصبان دستم

مرتب حواسش به تو بود به  میگشت یآخر هر وقت از مدرسه برم. خواهد یدانستم او تو را م یم یدوستش داشتم ول

«.یازدواج کن اسریخواستم با  یخاطر م نیهم
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- «...شود یم وانهیگفت از عشقم دارد د یمگر نم. امدیسراغم ن گرید اسریپس چرا »

- خواست با  یفقط م.با تو نبود یبه فکر عروس اسریتو را فراموش کرد اصالً  اسریيکرد یتو عروس یوقت. دروغ بود»

را به هم بزنم بعد  دیتو و مج نیخواستم ب یم.گفتم یسرگرم باشدآن حرف ها را من از خودم م یتو دوست باشد و مدت

 يبار رو نیهر چند با بودن تو هم باز هم ا. کند یرا سرپرست مادریدو تا بچه ب یساعت يبرا ینتوانست حت دیهم که مج

مارال برو بگذار .را هم دوست دارم شیبچه ها. دادم دوستش دارم شنهادیپ دیمن خودم به مج. کرد یم ینیدوشش سنگ

«.میکنمان را ب یما زندگ

- «د؟یکرد یعروس»

- «بله»

- «؟یک»

- «.شود یم يچند روز»

- «نگفت؟ دیپس چرا مج»

- «.نداد یجواب»

طور، دوستش  نیکه ا«: و گفتم دمیخند» .ادیز یلیالبته، خ«: گفت ریسر به ز »؟يدوستش دار«: زمزمه کردم تیعصبان با

«هم تو را دوست دارد؟ ؟اویاو چ. ادیز یلیخ يدار

- «...من یدانم ول ینم»

- به . دیترس یم. از کنارم رد شد دیبا ترد» .تشنه هستم اوریآب ب میبرو برا. را بشنوم تیخواهم صدا ینم. ساکت باش»

 یدانستم چکار م ینم.کردم یمن آن را پر م يکه روز یوانیل. را پر از آب کرد یوانیآشپزخانه من، ل.آشپزخانه رفت

. دمیتا در بسته نشود برداشتم و به سرش کوب میگذاشت یدر م نیب شهیمرا که ه یتکه سنگ روایکنم، خم شدم و از کنار د

.افتاد نیزم يبه رو يادیبا فر
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گمان کردم .کردند خودم هم ترس برم داشته بود یم هیگر الیحسام و ژ. نگاه کردم نشیوحشت به سرشکسته و خون با

مثل مجرم ها .دمیدو یبا سرعت م. فتم و با عجله خانه را ترك کردمرا بغل کردم دست حسام را گر الیمرده با وحشت ژ

. اتوبوس شدم و با بچه ها از تهران خارج شدم نیبعد سوار اول ورساندم  نالیخودم را به ترم یتاکس نیبا اول.دمیدو یم

مرده باشد  نینسر اگر. دنبالم باشد دیمج دمیترس یرا نداشتم که بروم م ییبودم جا ابانیسرگردان کوچه و خ یمدت

 شیکارها. دادم هادام میبه زندگ رزنیپ کیدور افتاده رفتم و کنار  يآباد کیبه جنگل پناه بردم، به کوه رفتم، به  ؟یچ

کردم با پس  یبود که کار م یدو سال. بهتر شده بود یکردم حالم کم یکار م. زدم یکردم، مزرعه اش را شخم م یرا م

.دمیخر نیزم یکوچککه کرده بودم قطعه  يانداز

 یمن که نم یشد ول یحالم بد م یگاهگاه. کردم یدور افتاده زندگ يرا عوض کردم با دو بچه کوچکم در آن آباد تمیهو

از  يقاتل فرار کی. دانستم یقاتل م کیخودم را . شدم یاو آرام م دنیشده بود و من با د دیمج هیحسام شب. دمیفهم

را به  نیا. نوشته بود مارال شیکه رو یپالک. کرده بود هیبه من هد دیبود که مج یام پالکیتنها دلخوش. ماریهمه مهمتر ب

خورده  بیفر کیو  یسرنوشت گنگ از زندگ کیمارال .بود نیکه از پدرش داشتم هم يادگاریتنها .ختمیآو الیگردن ژ

.بازگشت نداشت و فدا شد يبرا ییکه جا

- «.نیشتباه مادرت اعتماد به دوستش بوده همتنها ا. نبوده ي، مادرت زن بد الیژ»

- «.خواهم بدهم به تو یم. پدرم است ادگاریپالك تنها  نیا. دانم یم.جان دایدانم ش یم»

- «.دهد ینم یرا که به کس يادگاریآدم ! است دختر يچه کار نینه، ا»

-  نیا ستیطور ن نیکه ا یدر صورت. کندیم يادآوریپالك پدرم را به من  کیکرد با  یمادرم فکر م.دهم یمن م یول»

طور که تو قلب شوهرت را به  نیهم. کنم یم هیرا به تو هد نیقلب من است من ا يپدرم تو. نیهم.تکه طالست کیفقط 

توانم  یم یول دمیکه هرگز ند یمارال زن. تلخ بود یلیمادرت خ یقصه زندگ. بود هیهد«: گفتم یبا خنده تلخ» .يمن داد

«.ر ساده و عاشق بودتجسم کنم چقد
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- که در حق مادرم کرد پدرم را بدست آورد من به مادرم  يبا نامرد نیبود نسر یمادرم زن خوب. آره حق با توست»

«.دانم یبد نم ایاست حاال خوب  ریتقد کینیا ستیمقصر ن یکس نیب نیدر ا رمیگ یخرده نم

«ساعت چند است؟ یدان یم دایش«: و ادامه داد دیکش یآه

- «نه، چند است؟»

- «.بخواب ریبگ. دختر يتو فردا پرواز دار.شب مهیسه ن»

- «الیژ»

- «جانم»

- «.مطمئنم. آورم یدارم مطمئنم چشمانم را بدست م یاحساس خوب ،يماند شمیممنونم که امشب پ»

- «.منم مطمئنم»

- «؟یگفت میچرا قصه مادرت را برا الیژ»

- بهتر است تا . فرصت ندارند به اشتباهاتشان برگردند و آنها را اصالح کنند شهیهمآدم ها  یخواستم بدان یچون م»

 یدرست است که تو چشمانت را معالجه م. ردیرا زا ما بگ یاشتباه خوشبخت کیدیشا میزمان هست خودمان را اصالح کن

 یمردها گاه يریبگ دهیدتو محبت او را ن ستیدرست ن یقدر نگران حالت است ول نیآقا ا یدرست است که عل ،یکن

«.یفهم یبشکند م يبگذار دیشکننده تر از زن ها، نبا.شکننده اند یلیخ

- «.دارد یخاص لیبه من دل یمحبت عل یکن یم ؟فکریکن یفکر م یتو چ»

- «.تو اعتراف کند شیکه او پ میکنند ما همه مشتاقانه منتظر آن روز هست یفکر را م نینه تنها من، بلکه همه ا»

- «...او بخواهد دیشا ستمیمطمئن ن ادیمن ز یول»

-  ياز من خواستگار گرینفر د کیاز طرف  شیپ ياگر منظورت منم مطمئن باش او من را در نظر نگرفته چرا که چند»

«.کرد
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- «!؟ییگو یم يجد»

- «آره»

- «هست؟ یخوب او ک»

- «باشد؟ م،یگو یم یبرگشت یبگذار وقت»

- «.او من را انتخاب کند ستمیمطمئن ن یول کنم یاصرار نم. باشد»

-  ندیبب ياگر از تو سرد دیاست و شا یاو جوان خوب. یاو را درك کن شیاز پ شتریخواهم ب یمن مطمئنم و از تو م»

چقدر  الیژ«: و گفتم دمیخند» .با او بهتر رفتار کن یکم يدانم دار یکه م ياگر تو هم دوستش دار. گرید دیمج کیبشود 

«.يشد یناطق م دیتو با یزن یرف مقشنگ ح

«جان دایش ریحاال بخواب شب بخ. گریهستم د«: خنده گفت با

- «.ینیخوب بب يخواب ها. الیژ ریشب بخ»

با شهروز  الیکاش ژ يا. را بچشد یمادرش هم طعم خوشبخت يبه جا الیرا بستم و از خدا خواستم کاش ژ چشمانم

 یکرده و نگران بودم با ازدواج او به شهروز ضربه روح دایپ الیبه ژ يق خاطردانستم شهروز تعل یم. کرد یازدواج م

«چند است؟ ساعت«: خسته گفتم. شدم داریب الیصبح با تکان دست ژ. وارد شود

- «.است میساعت هشت و ن. جان دایبلند شو ش»

هوا . به سال نو نمانده بود يزیچ. ابمیییو ظلمت رها یکیتار نیرفتم تا از شر ا یم دیبا یآمد، خسته بودم ول یم خوابم

کرد  یم دادیکه از هر کالمش ب یسخت باشد مادر با نگران میحد برا نیتا ا یکردم خداحافظ یبه شدت سرد بود فکر نم

.گفت یرا به پدر م ییسفارش ها

راحت تر است  المیخ يطور نیا میایمنم با تو ب یگذاشت یکاش م يجان ا دایش«: گفت یرو به من با التماس م یگاه و

«.داشت ینگه م وایرا هم ش ماین
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- نگران من . سپارم یرا به شما م مایراحت تر است ن المیفقط به خودت عادت دارد من هم خ مایکه ن یدان ینه مادر م»

«.پدر با من است دیهم نباش

 ادتیگذاشتم  تیشود برا یکه الزمت م ییزهایمراقب خودت باش همه چ«: را به دستم داد و گفت فمیک.دیکش یآه

را بعد از خدا به  مایمادر ن«: گرفتم و گفتم يدر آغوش مادر جا» .دیمن را چشم انتظار نگذار دینشود به من هم زنگ بزن

«.را بچشد يمادر یبغم  دیاگر مردم تو را خدا نگذار...سپارم اگر یتو م

هم نباش خودم  مایحرف ها را نزن نگران ن نیبرو ا یزنیکه م ستیحرف ها چ نیا«: افتاد و گفت هیبا من به گر مادر

 ينشستم جثه کوچکش را بغل کردم و رو. سخت تر بود یلیخ میجگرگوشه ام برا ما،یاز ن یخداحافظ» .مراقب هستم

«.گردم یروم مسافرت زود برم یباش من م یخوب پسرجان  ماین«: فشردم و گفتم  نهینشاندم سرش را به س میپا

«.میآ یم منم«: گفت

خواهم آمپول بزنم تو که از آمپول  یم. خواهم بروم دکتر یمن م.ییایشود ب ینم زمینه عز«: و گفتم دمیرا بوس دستش

«.يدیترس یم

- «.میایخواهم ب یترسم م ینه نم»

- «چه قدر درد دارد؟ یدان یم ؟یترس یاز آمپول نم»

- «.میایخواهم ب یم. میایخواهم ب یم. نه»

را عمل  میکه چشم ها يمگر خودت دوست ندار. جان مجبورم که بروم ماین«: ز دور گردنم جدا کردم و گفتمرا ا دستش

«؟يآره، دوست ندار.میکن يبا هم باز يدوست ندار. کنم

- «.میایخواهم ب یم. نه دوست ندارم»

«.شد ریجان، زود باش دخترم د دایش«: زد و گفت میصدا پدر

گردش  يجان من که برا مایگوش کن ن«: و گفتم دمشیرها کنم و بروم دوباره بوس یراحت نیارا به  مایتوانستم ن ینم
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«.نمیرا عمل کنم تا بتوانم صورت قشنگ تو را بب میخواهم چشم ها یخواهم بروم دکتر،آمپول بزنم م یروم م ینم

«؟ینیب یاالن من را نم« :گذاشت و گفت میگونه ها يرا رو شیها دست

- . میایخواهم ب ینه م«: و التماس گفت هیدوباره با گر» .نکن تیباش و اذ یحاال پسر خوب نمیتوانم بب یلم نمد زینه عز»

«.يات برو یمن حاضرت کنم تا با مامان ایخوب تو هم برو ب یلیخ«: او را بغل کرد و گفت الیژ» .میایخواهم ب یم

 دهیاو محکم به من چسب. وقفه ادامه داشت یام ب هیردم گراو را به آغوش فش یوقت دمیام گرفت دوباره او را طلب هیگر

 رمیاگر بم. نمیرا نب ماین گریو د رمیعمل بم ریز دمیترس یکردم م یم هیو گر دمیبوس یمرتباً او را م.کرد یم هیبود و گر

 یعل رمیه اگر هم بمن یقابل تحمل است ول ریغ نیدهد و ا یهر دو را از دست م.رنه پدر دارد، نه ماد. شود یم میتیماین

.گذارند ینم شیدانم که تنها یهست پدر و مادر هم هستند م

مادرم کمکم کرد . کردم یم هینشسته بودم و گر ریبرد و من سر به ز گریرا از من دور کرد و به اتاق د مایدوباره ن الیژ

ساعت  کیتا  مایا از دست نده نر دتیبلند شو برو، ام ستیخوب ن تیچشم ها يبرا زمینکن عز هیگر«: بلند شوم گفت

«.بلند شو دخترم شودیم يکند با آرش و پونه هم باز یفراموش م گرید

فکر من را  يداشت به گونه ا یکرد و سع یشهروز تمام راه به پدر سفارش م.میهمراه پدر، شهروز و مادر سوار شد به

دستم را  ترایهم بودند م هیو بق یدر سالن انتظار عل. میدیداد به فرودگاه رس یم دیمادر هم مرتباً به من ام. مشغول کند

«.يرو یعمل م يخوشحالم که برا«: گرفت و گفت

- «.میآقا هست یعل ونیرا مد نیا»

- «.ستیچه حرف نیا»

جان چرا پدر و مادر  ترایم«: رود آهسته گفتم یم شهیهم ياو برا ایبود که گو يگونه ا یبا عل ترایپدر و مادر م رفتار

«.میگرد یبرم ياراحتند ما که به زودن

-  یگفت با دوستانش تماس گرفته و گفته که م شیگردد چند روز پ یبرنم يزود نیحداقل به ا.گردد یبرنم یعل. نه»



کتابخانه نودهشتیا  زهره روحانی -آغوش سرد 

w W w . 9 8 i A . C o m 249

 یو برم میگذاشت یما او را آنجا م یعنی» .جا عادت ندارد نیماند او به ا یجا نم نیا ادیدانستم ز یخواهد برگردد م

رفتم که  یم يبا مرد. رفتم اگرچه مطمئن نبودم رفتنم درست است یلرزان م ییبا پاها.شود یورم نمنه با. میگشت

شده را رها کند و  ریقلب تسخ نیکرده بود و حاال قصد داشت ا ریرفتم که قلبم را تسخ یم يدوستش داشتم، با مرد

.برود

:پدر گفت. ختیقلبم فرو ر. پروازمان اعالم شد شماره

- «.مین بروجا دایش»

 یرفتم ول یبا آن ها م. کردم یلرزان ط ییرا با پاها مایهواپ يپله ها یکردم و همراه پدر و عل یاز همه خداحافظ گرید بار

دادم که او  یم ياو سر کنم؟ خودم را دلدار یبا ما برنگردد من چه کنم، چگونه ب یاگر به واقع عل. بود ندهیفکرم به آ

 میهر سه در افکار خود غرق بود. میهر سه ساکت بود. او خواهم کرد بازگرداندنيم را براگردد و من تمام تالش یبرم

.رفتم یحوصله م یو ب دمیشن یهمهمه مردم را م يصدا. در فکر بودم هیاز بق شتریو من ب

محکم و مردانه اش يندا دنیاما با شن. کند یدانستم چه را تعارف م ینم» .دیکن لیم دییخانم بفرما دایش«: زد میصدا یعل

.بسته شد میدوباره اندوه سراغم آمد و راه گلو

- «خواهم یممنون نم»

:گفت پدر

- «.است وهیخوب است آب م تیجان برا دایش ریبگ»

آرام تر شدم آن . کرد تیبه من هم سرا شیکه دستم به دستش خورد و گرما رمیرا بگ وهیبردم تا آب م شیپ دست

خوابم برد با تکان .سخت بود میبرا یکردم، بدون عل یبه چشمانم هم فکر نم یبودم حت یعلموقع فقط به فکر برگشتن 

.اکتفا کردم يبه لبخند طو من فق» .زمیعز میرس یم میدار«: شدم پدر گفت داریب یدست

 یراهم م يجلو تیپدر دستم را گرفته بود و از وضع. آمدم نییپا مایمسافران از پلکان هواپ هیو پدر و بق یعل همراه
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.کرد یپدر کمکم م ییبود و در راهنما گرمیهم طرف د یگفت عل

دانست آن ها  یپدر هم نم یزدند حت یحرف م گرید یهمه با زبان. دمیفهم یرا نم شانیحرف ها.آمد یهمهمه م يصدا

ساعت به ساعت  همه جا زبان ما بود و من یعل. دیفهم یآن ها را م يبود که حرف ها یعل نیب نیو در ا ندیگو یچه م

.مییایب بهیکشور غر نیبه ا میتوانآمد محال بود ب یبا ما نم یشدم اگر عل یمعتقد م شتریب

 یزد و من لذت م یو با تسلط با آنها حرف م بایچه ز یعل. میهتل رفت کیبه  میشد نیسوار ماش یعل ییراهنما با

از  یما توسط خدمتکار هتل به اتاق آورده شد عل لیاوس.گرید یخودش اتاق ياتاق گرفت و برا کیمن و پدر  يبرا.بردم

«.دیگذارم تا استراحت کن یمشما را تنها  گریخوب د«: او تشکر کرد و رو به ما گفت

- «.ممنون پسرم»

- «.مارستانیب يروم دنبال کارها یمن م دیخانم استراحت کن دایتا شما و ش»

- «.میایمن هم با تو ب یخواه یم»

- «.دهم یکارها را م بیمن خودم ترت. دیخانم بمان دایبهتر است کنار ش يالرسا ينه آقا»

روز سوم . زد یمان از کارها حرف م يآمد برا یم رونیاز ب یوقت یدو روز در آن اتاق بودم عل.رفت یقبول کرد و عل پدر

روزها باز آن را از دست  نیا که يزیچ.بدهد هیداشت به من روح یمرتباً سع یعل. رفتم مارستانیعمل به ب يبود که برا

داشت به من قوت  یاندوهناك سع یالزم را کردم و او فقط با لحن رشاتکردم به او سفا یاز پدر خداحافظ. داده بودم

قبل از  دیگو یخانم پرستار م دایش«: گفت یبه گوشم خورد عل يزنانه ا يصدا دمیتخت دراز کش يرو یوقت.قلب بدهد

«.دیرا بپوش ستانماریلباس ب ذیبا یهوشیب

 يباال یعل دمیدوباره دراز کش دمیبا کمک پرستار لباس را پوش» .گردم یمن االن برم«: لباس را به دستم داد گفت یعل

«د؟یآماده ا. کنند قیتزر یهوشیخواهند به شما آمپول ب یم«: سرم آمد و گفت

:با ترس گفتم.کاش مادر با من بود يا.وجودم را پر کرد ترس
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- «.نمیبار پدر را بب نیآخر يواهم براخ یم»

- که مقررات  دیدان یجا هستم م نیاز دوستانم ا یکیدهند من هم با سفارش  یرا راه نم یجا کس نیشود ا یمتاسفم نم»

«.سخت است یلیخ نجایا

- «د؟ییراستش را بگو دیده یسوال از شما بپرسم قول م کیاگر  »

- «دیبپرس»

- «د؟یگرد یرمبعد از عمل شمابا ما ب»

- «.میآ یسال م کیبعد از  یجا قرارداد بستم ول نیا ياز شرکت ها یکیسال با  کیيبرا.میایتوانم ب ینه، نم»

- «!به خاطر عمل من؟ د؟یچرا قرارداد بست»

- «.کار را کردم نیا لیمن با کمال م دیخودتان را ناراحت نکن»

- «!چرا؟»

بهتر است زودتر  دیگو یخانم پرستار م دایش«: تر آورد و گفت نییپا یرا کم شیصدا یعل دیپرس يزیدوباره چ پرستار

«.دیرا تمام کن تانیحرف ها

- «د؟یکار را کرد نیچرا ا دینگفت»

«کردم؟ یم يگریکار د دیشما توقع داشت »-

- «ر من؟آن هم به خاط د؟یدیو غربت را به جان خر ییسال تنها کیپول عمل چشمان من  هیشما به خاطر ته»

- شد با  ياشکم جار» .هم غم غربت را به جان بخرم گریارزش دارند تا ده سال د میچشم ها آن قدر برا نیا یول»

«.ستمین یدارم من راض ازیاز چشمانم به شما ن شتریمن ب یول«: گفتم هیگر

- «.اوردیاش را بدست ب یینایچشمان تان ب دوارمیام.ام یمن راض»

عشق  يبایترنم ز میگوش ها»...مقاوم باش من تو را....دایش«: محبت دستم را در دست گرفت و گفتبار با  نیاول يبرا و
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.دمید بایرا ز ایهم دن کیتار یبا چشمان. مال من بود ایدن ییاما نه تمام، گو دیرا شن

گفته بود دوستم رضا «: با بغض گفتم. افتیانیجر میخون دوباره در رگ ها. شدم رابیتشنه بودم و س.گرم شد وجودم

«.کردم یباور نم یول يدار

به  میخواهم بگو یتوانم م ینم گرید یسخت بود انکار عشقم به تو ول یلیخ«: گفت نمیتوانستم عکس العملش را بب ینم

«.یباش دهیاز من فهم دیرا تا به حال با نیا. میدار ازیما هر دو به تو ن. ات را حفظ کن هی، به خاطر من روح مایخاطر ن

- «...را میکردم شم یمن فکر م یول»

«.دایشود، ش یشروع م "ش"که با  یکلمه چهار حرف کینه «: دیخند

- . دارم ازیاز چشمانم به شما ن شتریکشنده تر است، من ب میبرا يطور نیا. نمیسال شما را نب کیتوانم  یمن نم یول»

استقبال از  يبرا دیبا یول«: به انگشتانم آورد و گفت يفشار» .بدون شما نه یتوانم تحمل کنم ول یبدون چشمانم هم م

 یمن فقط م ستیکاف گرید«: برنم گفت یتا آمدم حرف» .دیتحمل کن دیکرد، شما هم مثل من با یها را ط يها بد یخوش

«.بعد از عمل يحرف ها بماند برا هیدوست تان دارم که گفتم بق میخواستم قبل از عمل به شما بگو

- «.دیکن دعا میبرا»

- و هم  دمیبسته شدن در را شن يگفت و رفت و من صدا يزیبه پرستار چ» .کار را کردم و خواهم کرد نیا شهیهم»

.دمینفهم يزیچ یقیسوزش سوزن را که در دستم فرو رفت و بعد از دقا

رضا فقط  یند ولزد یهمه حرف م زدیم یشهروز، هرکس حرف ،یال،علیژ ن،ی، نسر د،رضایمارال، مج. دورم بودند همه

«.من همه جا را به دنبال تو گشتم! ییجا نیرضا تو ا«: گفتم. زد یکرد و لبخند م یساکت من را نگاه م

- «.ینیچشمانت را باز کن تا من را بب. زمیجا هستم عز نیمن هم»

 ینم. بسته شده اند و متوجه شدم با باند دمیبه چشمانم کش یبا ترس دست دمیرا ند ییچشم گشودم باز هم جا یخستگ با

بود ،  اینکند رو. افتادم نکند خواب بودم یعل يحرف ها ادیدانستم به  یساعت را نم. کجاست، پدر کجاست یدانستم عل
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را  شیپس کجاست؟ چرا صدا. اخالق ها را ندارد نیا ینه عل یول زد،به من آن حرف ها را  هیدادن روح يبرا ینکند عل

«د؟یداریب«: که گفت یعل يدر آمد و متعاقب آن صدا يصدا یشنوم؟ بعد از زمان ینم

- «.دارمیسالم، بله ب»

«.دیخوشحالم که مقاومت کرد«: نشست دستم را گرفت و گفت کنارم

- «.شما زنده ام کرد يحرف ها»

- «.تولد دوباره تان خوشحالم يپس برا»

 دیتپ یقلبم به شدت م» .دیزده نشو جانیوردند هآ فیدکتر تشر يخانم آقا دایش«: بلند شد و گفت یورود دکتر، عل با

«.کنم یسال با عذاب وجدان سر م کیآن وقت . نمیرا نب ییترسم جا یم«: گفتم

- «.دینیب یمن مطمئنم شما م»

.خورد یبه صورتم م شیدانم فاصله اش با من چقدر بود اما نفس ها یتختم نشست نم يرو دکتر

چشمانم برداشته شد و من دستانم  يباندها آهسته از رو» .ترم، خودت را کنترل کنجان آرام باش، دخ دایش«: گفت پدر

پلک  یکردم ول یسع» .یجانیه چیآهسته بدون ه یلیخ. دیآهسته چشمان تان را باز کن«: دکتر گفت. فشردم یرا به هم م

چشمانم را باز  اطیبا احت. استکه سال هاست چشمانم بسته  ییگو.مدوباره به چشمانم فشار آورد. شده بود نیسنگ میها

 ینکیو ع دیسف شیکماب يبا موها يمرد دمیدکتر را د يبار آقا نیدوباره پلک زدم و ا. دمیرا د زیهمه چ. دمیکردم و د

.ودندب ستادهیا مارستانیب فرمیونیآن طرف تر دو پرستار با  یکم.کرد یبا لبخند من را نگاه م. بر چشم

نگاهش را به من . شدم رهیخ یبه پدر لبخند زدم و به عل. کرد یمن را نگاه م یود و با نگرانب ستادهیا یهم کنار عل پدر

 یکردم و م یم هیام گرفت و پشت سر هم گر هیگر. چهر ه اش از هم باز شد نمیب یمطمئن شد او را م یدوخته بود وقت

:گفتم

- «.نمیب یشکرت من م ایخدا»
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«.چشمانت مضر است يبرا هیگر. ستیخوب ن تیبرا. اوریدخترم به چشمانت فشار ن«: گفت دکتر

 کیخواستم  یدر ضمن م میگو یم کیخانم تبر دایش«: گفت یعل. چشمانم گذاشت و بست يدوباره باند را رو پرستار

«.هم به شما بدهم گریخبر خوش د

«یچ«: گفتم جانیه با

- «د؟ینشناخت. تندهس ابیکام دیدکتر مج يآقا شانینکردم ا یدکتر را معرف يآقا»

- «.اوردمیرا به جا ن شانینه متاسفانه ا»

- «خانم و آقا حسام الیپدر ژ»

«د؟ییگو یم يجد«: گفتم یخوشحال با

- «درست است؟. دیشما دوست دخترم هست. بله خودم هستم»

- .ر آقا حسامطو نیهم ندیمشتاق است شما را بب یلیخ الیژ. میکرد دایشود شما را پ یباورم نم. بله البته»

- «حالشان خوب است؟»

- «.بله خوبند»

- «.کنم یمن جبران م.دیدر حق دخترم کرد یچه لطف بزرگ. گفتند میرا برا زیآقا همه چ یعل»

- «.دیشما هم چشمان من را به من برگرداند»

«.پالك را مارال به شما داده نیا«: و گفت دیخند

-  دایرا پ الیپالك باعث شد تا شما ژ نیخوشحالم که ا. اش کرد هیاو هم به من هدداده  الیپالك را مارال به ژ نینه، ا»

«.دیکن

- «پس مارال کجاست؟»

- «مرده شیسال پ یلیمرده، خ»
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«.دیتان را بدست آورد یینایدر ضمن خوشحالم که ب. میکن یصحبت م شتریبعداً ب دیاستراحت کن«: و گفت دیکش یآه

- «ممنونم دکتر»

خواست هرچه زودتر  یدلم م» .یمشخص است که هنوز هم مارال را دوست داشته چه سرنوشت«: گفت یتر علرفتن دک با

:مخالفت کرد و گفت یعل یکردم ول دایخبر بدهم پدرش را پ الیبه ژ

-  یهفت روز عل نیتمام ا. بودم مارستانیهفته در ب کی. رفتمیمن هم پذ» .تا دکتر خودش بخواهد میمهلت بده دیبا»

. کردم رضا را دوباره به دست آورده ام یدوباره عشق به سراغم آمده بود احساس م. دمید یرا قشنگ م ایدن. ا من بودب

گرفت و  یدلم م دمیشن یرا نم یعل يروز صدا کیاگر . پر از عشق وبود تازه  ییایدن دیکش یکه انتظارم را م ییایدن

انیپا. میبه هم عالقه مند شد یبود من و عل دهیفهم یدر هم به خوبرفته بود و پ رونیب نهیرازم از س. شدم یم نیغمگ

را کنار  یزندگ گریدبار . را فرو نشاندم دنمیعقده سه ماه ند یچشمانم باز شد و من با خوشحال میهفته با باد مال کی

.کردم یل مرا تحم مایاز ن يسخت دور يدوباره روزها یبه شروع دیبا ام. عشق تازه پا گرفته ام آغاز کردم

روز . گفته نشد يزیچ ابیکام دیام را بدست آورده ام اما در مورد دکتر مج یینایبه همه خبر داده بود من ب یتلفن پدر

گذرد و  یسال زود م کینیا«: سخت است گفت يدانست برا یپدر که م. قابل تحمل بود ریغ میبرا یاز عل یخداحافظ

«.دیبرو دیبا دهیخوب وقت رفتن رس«: کنارم نشست و گفت یعل» .کرد دیرا آغاز خواه یخوب یشما کنار هم زندگ

«.توانم بدون شما برگردم ینم«: گفتم یسخت به

حساب رفت  هیتسو يپدر برا» .دهم که برگردم یگردم قول م یبرم«: با خنده ادامه داد. کرد که به دلم نشست يا خنده

 میبگو دیتا پدر برنگشته با دایش«: رفتن پدر را نگاه کرد و گفت رونیب یعل. میتنها باش یقیرفت تا ما با هم دقا دیو شا

«.یمان یم تظرمبه من قول بده من. ادیز یلیدوستت دارم، خ

- «.دهم یقول م»

 شهیو من هم«: گفتم دیبا ترد» .یبده حیرا به من ترج يگرید دمیترس یچقدر م«: دوخت و گفت دگانمیرا به د نگاهش
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«.کردم دیرا هم کاند الیهم ژ نیاست و ا میمورد نظرتان شم کردم همسر یفکر م

بار هم به او  کیيبرا یتمام شد من حت میو گفت دوستم ندارد برا ستادیا میکه روبرو يهمان روز میشم«: گفت. دیخند

«؟يدوستم دار دا،یش. يریبودم من را بپذ دواریکردم و ام یکردم تمام مدت به تو فکر م یفکر نم

«.ادیز یلیخ. دارم«: کردمزمزمه

که  یمیمنتظرم بمان وگرنه هر تصم ياگر به من عالقه دار. دهم یمن تو را در تنگنا قرار نم«: تر نگاهم کرد و گفت قیدق

«.یکن میخود را مجاب به قبول خواستگار لیمسا يدوست ندارم به خاطر پاره ا. شوم یمن ناراحت نم يریبگ

شما را بکنم اما بدون در نظر گرفتن محبت پاك شما هم موافق  يها تیجبران مح یبیترت چیتوانم به ه ینم نکهیا با»

«.بودم

- «پس منتظرم باش»

- «حتماً»

- «.کنم یغربت را بهتر تحمل م ییتنها يروزها ينطوریا. راحت شد المیخ»

- :و گفت ستیبا مهر به من نگر» .دیمتاسفم که به خاطر من به دردسر افتاد»

- «.است ینیریو اگر هم هست عجب دردسر ش ستیمش دردسر ناس»

- «ست؟یتوانم بپرسم او ک یم! دیرفته بود شینفر به خواستگار کیگفت از طرف  یم الیژ یراست. ممنونم»

 میخانم خواه الیشاهد ازدواج ژ يگفتم به زود دمیرا د شیبرادرت شهروز، از همان شب که حال و هوا«: و گفت دیخند

«.کرده ریگ الیژ شیپ شیگلو يوربود بد ط

«...کرده باشد و شهروز ياز او خواستگار يگرینگران بودم مرد د. چه خوب«: گفتم یخوشحال با

- «.کار را کردم نیحرف بزنم و نظرش را بپرسم من هم ا الیشهروز از من خواست تا با ژ»

- «...خوب»
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- «.عروس خانم موافق بودند چیه»

- «.کار را بکنم نیچرا شهروز از من نخواست ا یچقدر خوشحالم ول»

- داد بعد  یاو به من گزارش م.من کرد يرا هم شهروز برا يکار نیچن کیمیفهم یچون ما مردها بهتر حال هم را م»

«.دیستیبه من ثابت کرد از من متنفر ن نیشود و ا یتان بهتر م هیمن شما روح دنیاز هر بار د

«!جاسوس من بوده؟ پس شهروز«: و گفتم دمیخند

- حرفش » .ندیآ یبه هم م یلیکنند خ یو شهروز با هم ازدواج م الینقشش مثبت بوده به هر حال خوشحالم که ژ یول»

متفاوت شان را بنگرم  يمردم آن جا را نگاه کنم، ظاهرها نکهیا يبودم به جا ستادهیدر سالن فرودگاه ا. کردم دییرا تا

هم  یپدر و عل. ختیدرآم یشماره پروازمان اعالم شد نگاهم با عل یقتو.صحبت با پدر بود کردم که غرق ینگاه م یبه عل

 یعل. ندارد او را رها کند الیخ ییرا با مهر در آغوش گرفته که گو یکه پدر آن چنان عل دمید یم. دندیرا در آغوش کش

ها را برداشت و با  مدانپدر چ. ام را هیروحاو چشمانم را به من برگردانده بود و مهمتر از همه .محبت بود نیمستحق ا

«؟ییبگو يزیچ یخواه ینم«: آمد و گفت کمینزد یعل. گفتن خدانگهدار آهسته به راه افتاد

- «.میدانم چه بگو یزبانم کلمه ها را گم کرده اند نم»

- باعث شد  میادم چون شمد یم حیترج رانیجا را به ا نیسالها که لندن وطن دومم بود ا نیتمام ا میگو یپس من م»

کنار  يکنم که روز یسر م دیام نیسخت و جانکاه است و به ا میجا ماندن برا نیحاال ا یشوم ول نیبدب زانمینسبت به عز

«.ارمبسپ یرا به فراموش ییسخت تنها يروزها مایتو و ن

- «.مانم یروز برگشت تان م دیکنم و به ام یم یراه را ط نیشما ا يمن هم پا به پا»

- «.مراقب خودت باش. برو به امان خدا»

- «خداحافظ»

. دندیلول یمردم را که در هم م. دمید یحاال همه جا را م. بود به راه افتادم ستادهیلرزان به سمت پدر که منتظرم ا یقلب با
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.رانیبرعکس زنان ا ییطال ایییخرما ییموها ،یرنگ یزن ها را با چشمان

صورتم  يمحابا ب رو یکنده شد اشکم ب نیزا زم مایهواپ یوقت. من را به خود نگرفت تیسالن فرودگاه و جمع جذبه

:پدر دستم را گرفت و گفت. روان شد

- «.داشت یخواه یخوب یاست مطمئنم تو با او زندگ یمرد خوب یعل»

- را به من سپرد  ماین ادگارشیخواستم او را از من گرفت و  یرضار را م یوقت.سازد یبا من نم یدانم چرا زندگ ینم»

سال تمام شود  کینیتا ا. دیسال نخواهم د کیآمده عادت کردم او را تا  شیکه به وضع پ ادیز يها یحاال بعد از سخت

و  فتدیب يباز اتفاق تازه ا گریترسم تا سال د یمن نساخته م باوقت  چیزمانه ه. خواهد آمد شیپ يمشکالت تازه ا

«...من

«.کرد دیشروع خواه يتازه ا یگردد و با هم زندگ ینخواهد افتاد او برم یاتفاق چیهنه دخترم، «: گفت پدر

- «.دوارمیام»

من هم .شد یعنوان از من دور نم چیگرفت به ه يدر آغوشم جا یبا خوشحال ماین.از نو شروع شد زیبرگشتنم همه چ با

. کرده بود هیپول عمل من را ته یچه از خودگذشتگبا  یپدر به مادر گفته بود عل. خواستم او را از خودم دور کنم ینم

.برگشت قصد دارد با من ازدواج کند رانیسال که به ا کیبه خانواده اش خبر داده بود بعد از  یهم تلفن یعل

.ناراحت بود و رفتارش با من برگشته بود میشم یبه راه انداخت همه موافق بودند ول يدیخبر بازتاب شد نیا

دارد  ابیکام يآقا«: گفت یم یعل. کردم یم دایپ هیروح یزدم کل یحرف م یهر بار که با عل. دیرس انیبه پا نیفرورد

 يادگارهایگذراند تا دختر و پسرش،  یروزها را م یاو به سخت. دیایب رانیبه ا شهیهم يدهد که برا یکارها را م بیترت

 یبه خوب زیکه همه چ میما همه خوشحال بود» .رمال نسازدراز را ب نیا یتا آن موقع خواسته بود کس یول ندیمارال را بب

شهروز خجالت «: و گفتم دمیکش يشهروز را کنار. گرفته بود يدر جمع خانواده جا شیتر از پ شیب الیژ. رود یم شیپ

«.بخشم یمن که اصالً تو را نم!بود يچه کار نی؟ايدینکش
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- «!مگر من چکار کردم؟ ست؟یمنظورت چ»

- «!؟یبکن یخواست یر مچه کا گرید»

- .ییگو یفهمم چه م ینم دا،یدرست حرف بزن ش»

- «؟یخواه یرا م الیژ یچرا نگفت»

- «.يرا برد میآرام تر تو که آبرو س،یه»

- «.دلت را گرفته یچرا نگفت نمیخوب بگو بب یلیخ»

«.که گفتن ندارد زهایچ نیخوب ا«: انداخت و گفت ریرا ز سرش

- «چرا؟ یبه عل ؟یچرا به من نگفت»

- لوس نشو «: و گفتم دمیخند» .خوب به خواهرم نگفتم در عوض به شوهر خواهرم گفتم.کند یم یمگر چه فرق»

«است؟ يجد الیاز ژ يخواستگار يبرا متیتصم نمیبگو بب. شهروز

- «.دنبالش بودم میاهایاست که تو رو يهمان فرشته ا الیژ. البته»

- «؟یچه کار کن یخواه یحاال م»

- «.يخواستگار میخواهم با پدر و مادر حرف بزنم تا بروند برا یخوب معلوم است م»

- «؟يقدر عجله دار نیحاال چرا ا»

- تا حاال هم اگر صبر کردم به خاطر عمل تو بود خوب شکر خدا مشکل تو هم که حل شد ! جان دایش ییگو یچه م»

«.صبر کنم دیچرا با گرید

- «.هم هست الیبا تو حرف بزنم که مربوط به ژ يمسئله ا کیورد خواستم در م یراستش م»

«؟!شده یچ«: به من دوخته شد يبا کنجکاو چشمانش

- «.پدرش حضور داشته باشد دیبا يهر دختر یعروس يبرا ینشده، نگران نشو ول يزیچ»
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- «مرده؟ ایزنده است  ستیکه اصالً معلوم ن الیپدر ز! جان دایحالت خوب است ش»

- «.زنده هستند شانیجانم، ا ریخن»

- «!؟یدان یتو از کجا م»

- «.میآنجا که بود. چشمان من را عمل کرد الیکه پدر ژ ییاز آنجا»

«!دکتر است آن هم در خارج الیپدر ژ یعنی«: تعجب گفت با

- «.تمام معنا به يآقا کیاست  يچه مرد یدان یهم با او آشنا شدند نم یدر ضمن پدر و عل. جانم يدیدرست فهم»

- «؟یشناس یرا م الیژ دیاو هم فهم»

- «.دیاز پالك مارال فهم. گریآره د»

- «!امد؟یپس چرا ن»

- «.دیایب رانیبه ا شهیهم يدهد تا برا یکارها را م بیگفت دارد ترت یعل. دیآ یم»

- «خبر است؟ یاو هم ب ،یچ چارهیحسام ب د؟ییگو ینم الیخوب چرا به ژ»

-  یبله نم يگریبه فرد د الیمطمئن باش ژ یتا موقع برگشتن آنها صبر کن دیتو هم با. خبرند یب انشیآره هردو»

«.دیگو

- «منتظر بمانم؟ یتا ک»

- «.شهروز جان اوریطاقت ب یکشد کم یطول نم ادیز یلیخ»

- «.کنم یم یباشد، سع»

- «.یینگو يزیچ الیشهروز به ژ نیبب»

- «.نندیو حسام پدرشان را بب الیکه ژ ياست روز یدنید یلیخ یول.میگو ینه، نم»

- خانم را  الیآنها مخصوصاً ژ يدانم که طاقت دور یخانم و آقا حسام م الیژ شیپ يبرو یتوان یاست حاال م یدنیآره د»
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«.يندار

- «!دا؟یش میداشت»

- «.تبدتر هم حقت اس نیاز ا یکن یم یعل يمن را برا یتو جاسوس یوقت.میکه داشت یپس چ»

 یتو را م. شده دیازدواج با تو دچار ترد يوقت است که برا یلیخ یمن نبود عل ریتقص دایباور کن ش«: و گفت دیخند

«.کنم یجاسوس شیبود که از من خواست تا برا نیا. یتو او را نخواسته باش دیترس یم یخواست ول

- «.داداش گلم ادیز یلیدوستت دارم خ یلیخ یول ،یکه جاسوس نیبا ا»

- «.دیزند خوب به دل هم نشست یرود از تو حرف م یتو هرجا م يهم که شده خواهر دوقلو الیمنم دوست دارم، ژ»

گذشت  یم شتریهرچه ب میبا خبر بود الیو پدر ژ یتلفن از احوال عل قیدوماه از طر نیا یط. گذشت گریماه د کی

شتریام ب یدلتنگ

من  طیاو قابل قبول نبود با آن شرا يتفاوت باشد برا یکرد ب یسع یشد ول ارسالن را جواب کردم اگرچه دلخور. شد یم

.به او جواب رد بدهم که دادم

 یتر از قبل م فتهیداد و من هر بار ش یرا م ندهیخوش آ يروزها دیزدم نو یحرف م یتابستان بود هر بار که با عل اول

. کردم تا او برگردد و باالخره او برگشت یم يمارکه روزش يبر دلم نشسته بود به طور یذره ذره عشق عل. شدم

:گرفت و گفت ماسبا من ت ترایم. کرد ریهمه را غافلگ دیبرگشتن او و مج

- ترایجان منم م دایسالم ش»

- «خوب هستند تیحالت چطور است؟ آقا مهران و پسر کوچولو. سالم»

- «ممنون خوبند»

- «چه خبر؟»

- «.میمژده بده تا بگو»
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«.....یعل«: گفتم دیتپ یه شدت مب قلبم

خواهد  یگفت نم یگردد ول یحاال با او حرف زدم فردا صبح برم نیهم. گردد یدارد برم زم،یآره عز«: خنده گفت با

«الیمخصوصاً تو و ژ. به استقبالش نرود یکرد کس دیتاک یدانم چرا ول یبه استقبالش برود نم یکس

 زیهمه چ یبه صورتش نگاه کردم حاال سه سال داشت و به خوب.و نگران شد دیداشکم را  ماین. در چشمم حلقه زد اشک

:گفتم. دیفهم یرا م

- «.دیآ یدارد م تیعمو»

«.خواهد پدرم بشود یهمان که م«: خنده گفت با

«دلم زیآره عز«: گفتم

به خانه  گریبود تا چند ماه دکه قرار  وایش. شب همه خانه پدر جمع بودند.شناختم یسرازپا نم. رفتم یابرها راه م يرو

.و حسام هم آمده بودند الیو شهروز هم بودند و ژ تایب. گفت کیبه من تبر یبخت برود با خوشحال

 یول دیایپدر اصرار داشت با من ب. به استقبالش رفتم مایهمراه شوم با ن یکه با کس نیبدون ا. را حاضر کردم ماین فردا

.خواستم یمن نم

 دیکه با یفردا از ساعت. قرارداد را فسخ کردند یعنیگشت  یبرم یهنوز سه ماه نگذشته بود که عل تعجب داشت میبرا

 يرا شانه زدم، دکمه ها شیرا مرتب کردم، موها راهنشیپ قهیبه او پوشاندم  یرا آماده کردم لباس مناسب مایرفتم ن یم

«جان؟ ماین یخوشحال«: لباسش را بستم و گفتم

- «آره»

«.زمیعز میبرو«: رفتم و گفتمرا گ دستش

با  ماین. دیلرز یآشکارا دستانم م. دیاز راه رس مایهواپ ریتاخ یبه انتظار نشستم تا که با کل یصندل يها به رو ساعت

زن جوان  کیو  دیاو همراه مج دمیو بر جا خشک دمیرا از دور د یعل یبعد از مدت زمان ستینگر یبه جمع م یخوشحال
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.آمد یر بغل مد یهمراه با کودک

.همه انتظارم را گرفتم نیبچه را از زن گرفت و من جواب ا زدیحرف م دیکه با مج یدر حال یعل

«د؟یآ یپس چرا عمو نم«: گفت يصبر یبا ب ماین

«.دیایفردا ب دیشا امدیعمو امروز ن زمیعز میبرو ایب«: گفتم

را فراموش  یعل ییوفا یقادر نبودم ب. م به درد آمده بودسر. میبه خانه برگشت. خسته به دنبالم سالن را ترك کرد ماین

«کو؟ یشده؟پس عل یچ«: گفت دیام را د دهیمادر که چهره رنگ پر. کنم

- «.مادر دیفراموش کن»

«افتاده؟ یاتفاق ؟چهییگو یم يدار یچ نمیصبر کن بب«: را گرفت و گفت دستم

«د؟یرا بدان یچ دیخواه یم«: گفتم هیام گرفت با گر هیگر

- «؟يدیرا د یعل»

- «دمیبله د»

- «...خوب»

- «؟یخوب که چ»

- «هم آمده؟ الیپدر ژ د،یمج»

- «.بله همه شان آمدند»

- «مگر چند نفرند؟ یزن یحرف م یاز ک»

«.و همسرش یعل ال،یپدر ژ«: را پاك کرده گفتم اشکم

- «ازدواج کرده؟ ؟مگریهمسر عل ؟یچ»

- «.بله، بله، بله»
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.شده بود شتریام ب هیقم رفتم گربه اتا و

موجود شکست خورده ناخن  کیکرد و من مثل  یکس باور نم چیه. شدند یو همه متوجه ازدواج عل دیاز راه رس شب

.دمیجو یرا م میها

«.یکن یتو اشتباه فکر م دیصحبت کنم شا یبا عل دیبا«: گفت يبا ناباور پدر

«.دمیکنم، خودم آنها را با هم د ینه اشتباه نم«: دادم و گفتم یرا تکان سرم

- «.با او حرف بزنم دیحرف ها من با نیبا تمام ا»

- «.شوم ریتحق شتریب نیخواهم از ا ینم.دیکار را نکن نیکنم ا ینه خواهش م»

است  او آزاد«: با پوزخند گفتم» .کار را کرده باشد نیا یکنم عل یمن هم فکر نم«: شانه اش را باال انداخت و گفت مادر

 دنشیرا برداشت از طرز احوال پرس یپدر گوش. زنگ تلفن بلند شد يصدا» .به او خرده گرفت دیتا انتخاب کند نبا

زد که تعجبم را دو  یبا او حرف م یمرتکب شده با چنان لحن گرم ییخطا یپدر انگار نه انگار که عل.است یعل دمیفهم

«.دهم یکارها را م بیمن ترت خوب اریبس«: صحبت پدر گفت یچندان کرد بعد از کم

«آقا هستند یعل ایب«: به من گفت رو

- «کنم یمن صحبت نم»

«زشت است دخترم بلند شو«: گفت مادر

- «.آقا ندارم نیبا ا یگفتم که من حرف»

تماس  میگو یشد م داریب یوقت دهیکند خواب یسرش درد م یآقا کم یعل دیببخش«: گفت تیمات و مبهوت با عصبان پدر

«.ردیبگ

«.دیرا شن تیحرف ها ينکرد یکار خوب«: از قطع تماس گفت بعد

- «.من بود که من فکر او باشم یبشنود مگر او فکر ناراحت ستیمهم ن»
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- هم  نیرا رها کرد افتاد دنبال کار ما ا شیکار و زندگ. ستیاصالً درست ن یبرخوردت با عل! دایامان از دست تو ش»

بلند  لیدل نیکند به هم یمادر هم شروع م نمیبنش گرید یدانستم اگر کم یم. رفت اطیبه ح يورو با دلخ» .شیمزد کارها

 یشب را صبح م یبه عل دنیرس دیقبل به ام يشب ها. گر فرق داشتید يشدم و به اتاقم رفتم آن شب با تمام شب ها

...حاال یکردم ول

کند من خودم  یاشتباه م دایفقط گفته ش یعل. حرف زد یعل پدرت با«: من گفت دنیمادر با د.دیصبح هم از راه رس فردا

 یگفتم که نم د؟یزن یم نهیرا به س یعل نیقدر سنگ ا نیشما چرا ا«: گفتم تیبا عصبان» .دهم یم حیتوض شیبرا میآ یم

«.خواهم با او حرف بزنم

-  میقدر عجوالنه تصم نیا.یباش تو اشتباه کرده دیبگذار او هم حرفش را بزند شا.نرو یبه قاض کطرفهیدخترجان »

دست و صورتم را شستم و به سراغ . هنگام زنگ در به صدا در آمد نیدر ا» .هم گناهش را پاك نکن يخود یب. رینگ

به در من را به سمت  يتک ضربه ا يصدا.و نوازشش کردم دمیصورتش را بوس. بود دهیرفتم راحت و آسوده خواب ماین

سه ماه باعث شده بود تا مهرش  نیچه قدر فرق کرده بود ا. ماتم برد یعل دنیکردم و از دآهسته در را باز . در کشاند

.ندیبر دلم بنش شتریب

- «سالم»

- «سالم»

- «خواهم با تو حرف بزنم یم»

«.گفتن ندارم يبرا یمن حرف«: گفتم يسرد به

«.من دارم یول ینداشته باش یحرف دیتو شا«: پوزخند گفت با

- «.ندارم دنیبه شن یلیمن م یول»

«.یگوش کن میبه حرف ها دیرا کنار بگذار با يبچه باز«: شد و گفت یعصبان



کتابخانه نودهشتیا  زهره روحانی -آغوش سرد 

w W w . 9 8 i A . C o m 266

-  یرا م نیسرنوشت است ا کیست،یحادثه ن کیتوانم درك کنم، عشق  یمن م.دیبده حیرا توض يزیچ ستیالزم ن»

«.دییبگو دیخواست

- «.کنمیبه من گوش بده، خواهش م قهیکنم فقط چند دق یخواهش م»

.زد ینگاهش از محبت موج م. چشم دوخت مایمبل نشست و به ن يبه رو.در کنار رفتم يجلو از

- «.شوم یکردم با استقبال گرم تو روبرو م یفکر م»

- «.دیاشتباه فکر کرد»

- «!يگونه منتظرم بود نیا»

- «چرا؟ گریشما د دیدیکشمقدار هم انتظار ن نیشما که برخالف من هم دیمگر شما به انتظارم توجه کرد»

- «مگر من چکار کردم؟ ؟یچرا از من ناراحت.فهمم یمن نم»

- «دینکرده ا يکار»

- «.يشو یهمسرم م يتو به زود مییبه همه بگو دیبا. ایپس با من ب»

- «.ندارم يقصد نیمن چن یول»

- «!چرا؟»

- «د؟یریزن بگ یخواه یمگر شما چند بار م»

- «؟یکن یچرا ناراحتم م. گرفته ام که با تو ازدواج کنم میمن تازه تصم.یزن یه حرف مفهمم از چ یمن که نم»

- «د؟یازدواج کرد دیچرا نگفت. دمیشما را با هم د روزیمن خودم د»

«؟يبه فرودگاه آمده بود روزیتو د«: نگاهم کرد و گفت متعجب

- «.بله البته»

«حرف ها و قهر کردن ها راحله است، نه؟ نیت از امنظور«: کرد و گفت دنیبلند شروع به خند يصدا با
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- «.اسمشان راحله است، خوب مبارکتان باشد»

- او همسر من .یکن یشک م میبار است که به من به گفته ها نیدوم نیا. کارها را کنار بگذار نیا.خانم دایش دیبس کن»

کرد  رانیا یر و فرزندش را با ما راهآمد همس شیپ شیکه برا یمشکل لیبه دل. همسر احد دوست من است. ستین

«.دیآ یم گریخودش هم تا چند روز د

- «باور کنم؟»

- ازدواج کنم تمام آن سال ها که دلم را  يگریاگر قصد داشتم با دختر د.ینبود قرار نبود به من شک کن نیقرارمان ا»

«؟یکن یم کردم حاال که به تو دلباخته ام من را سرزنش یکار را م نینباخته بودم ا

- «نه؟ ایدانم باور کنم  ینم»

- عمل تو  نهیهم لطف کردند و هز ابیدکتر کام. کردم یمدت به تو فکر م نیباور کن تمام ا.عذابم نده شتریب نیاز ا»

«.میرا هم پرداخت کردم و قرارداد فسخ شد ما با هم برگشت مارستانیب نهیهز. را نگرفتند

.کردم یگونه رفتار م نیکرده بود آن وقت من با او ا يفداکار خودم بدم آمد او به خاطر من از

«نه؟ اییکن یمن را قبول م نمیخوب بگو بب«: نشست و گفت کمینزد

- «...در کار نباشد یاگر واقعاً زن»

- «.یاز دکتر بپرس یتوان یم. ستیبه تو ثابت خواهم کرد که ن»

- «.رمیپذ یم لینه، من با کمال م»

که دل داماد  یهست یتو تنها عروس. يبله، جانم را به لبم رساند نیگرفتن ا يبرا یدان یم«: و گفت دیکش يآسوده ا نفس

«.را با بله گفتنش خون کرد

 یمن و تو کنار هم زندگ يبه زود: و گفت دیرفت و او را بوس مایاو هم با خنده سراغ ن.دمیخند یآهسته م ریبه ز سر

.داشت میخواه یخوب
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- «نه؟ ایدیرا د شیتر بچه هادک یراست»

- «.از پدرشان کردند یبرخالف تو آنها استقبال گرم.بود یماندن ادیشب به .دندیهم را د شبیالبته، آنها د»

- «.دیلطفاً شرمنده ام نکن»

- «.ختندیر یاشک شوق م یو حسام از خوشحال الیژ»

- «!د؟یمگر شما هم آنجا بود»

- «.همه سال فرزندانش را مجاب کند که پدرشان است نینبود بعد از ا دکتر خواست قادر. بله البته»

- «.رفت شیپ یبه خوب زیخوشحالم که همه چ»

- «شده زیآقا شهروز کاسه صبرشان لبر دمیشن ،یراست»

«.چند وقت را هم صبر کند نیهمه مدت صبر کرد نتوانست بدون دردسر ا نیشهروز ا نیا«: دمیخند

ازدواج  يبه او خرده گرفت من هم مثل شهروز برا دیفهمم بعد از آن همه انتظار نبا یمن حال اورا م«: گفت هیبا کنا یعل

«.امشب خدمت برسم دییعجله دارم و اگر اجازه بفرما

«.کنم یخواهش م«: گفتم ریبه ز سر

 يباال تایو ب وایش.میدو عروس و دو داماد هر دو سر سفره عقد نشسته بود. روز برگزار شد کیدر  الیمن و ژ یعروس

 يمن باشم که دوباره رو نیشد ا یباور نم. نشسته بودم یکنار شهروز و من کنار عل الیژ. دندیسائ یسرمان قند م

 ایکه رو ییدهم گو یعاقد گوش م ينشسته ام و به صدا یعل ارمن باشم که کن نیشد ا یباورم نم. نمیب یرا م یخوشبخت

.نیریش يایرو کیبود 

 ابیبله را گفت کام الیژ یوقت. يباز هم عروس خودمان شد: و گفت دیمادرش خوشحال صورتم را بوس. میکرد ازدواج

«.دخترم يخوشبخت بشو«: و گفت دیرا بوس شیبایخم شد و صورت دختر ز

خوشحال بودم که قلب رضا هم در سفره عقد حضور دارد و با تپش خودش به . شد سر سفره عقد نشسته ام ینم باورم
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:به خانه او پا گذاشتم دستم را گرفت کنار خودش نشاند و گفت یوقت. ردیم یکند که عشق هرگز نم یم يادآوریمن 

-  دهیوقتش رس یکن یفکر نم يبگذار و بگو دوستم دار رپایغرورت را ز.کنم یگذارد احساس خوشبخت یغرورت نم»

«.باشد

- «.یدوستت دارم عل يتو بود دمیمن هم بعد از رضا تمام ام»

:دلم آرام گرفت با لبخند گفت.یشگیبود مطمئن و هم یگاه هیتک. بود بایز.محکم بود. استوار بود. کردم نگاهش

- «.یتا زنده ام عشق من»

:خنده گفتم با

- «طور تو نیهم»

-  یکند، حتیدل همه را نرم م تییبایز ،یکن یخودت در همه دل ها جا باز م يبرا یکه به راحت یهست ییبایتو دختر ز»

را به گردنم  بایز زیر نهیس کیو بعد » .کند و من افسون نگاهت شدم و به دامت گرفتار یچشمانت افسون م. دل سنگ را

«.همراه داشته باش شهیمرا ه زیر نهیس نیکنار پالك رضا ا«: گفت ختیآو

«.ن تو هستم و تو مناز امشب م«: و گفت دیدستم را بوس» .دییچشم هر چه شما امر بفرما«: خنده گفتم با

 یم رونیب میشب عقدمان که پنس ها را از موها. رضا افتادم ادی. نشستم ئنهیجلو آ.تنها شدم یساعت يرفت و من برا یعل

زبانم بند آمده . به لب داشت ینیکه لبخند غمگ دمیرضا را د ئنهیدر آ يلحظه ا يبرا. آوردم و دلم گرفت ادیرا به  دیکش

در با .نیلبخند غمگ کیلبخند شاد،بلکه  کینه  یزد ول یو لبخند م ردک یتم او فقط نگاهم مبود قدرت حرکت نداش

 یعل. شد دیکم کم رنگ باخت و ناپد ینگاه کردم رضا هنوز بود ول ئنهیوارد شد به آ یخوردن چند ضربه باز شد و عل

«؟یکن ینگاه م یبه چ«: کنارم نشست و گفت

«.واقعاً منم که زن تو شدم نمیخواستم بب یم. به خودم«: کردم و گفتم نگاهش

«.و فقط نگاهت کنم نمیدوست دارم ساعت ها بنش«: و گفت دیخند
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- «.زنم یدلت را م يطور نیا»

- که از چشمم در حال سرخوردن بود را با انگشت پاك  یقطره اشک» .زند یکه دل من را نم ییایدن ینیرینه، تو تنها ش»

«!ه؟یچرا گر«: کرد و گفت

- سرم را در » .نمیب یزند و من خودم را خوشبخت م یلبخند م میبه رو یاعتراف کنم که دوباره خوشبخت دیامشب با»

:بوسه زد و گفت میبر موها. دیآغوش کش

- «.ادیز یلیخ دا،یدوستت دارم ش»

ده همه از شباهت او خودم ش هیشب تایدخترم ر. حجت است میحرف او برا یمشترك با عل یسال زندگ ستیبعد از ب حاال

.یعل یرضا و کم هیشب مایزنند و ن یبه خودم حرف م

 یدست به گردنم م ندینش یکنارم م یخوش جوان امیا ادیشب ها به . هنوز هم مثل سابق پر شور و پر احساس است یعل

چشمان او . کند یزنده ممیرا برا میجوان يسال ها تایر. میکرده ا یرا ط یجوان يهر دو سال ها.خواند یاندازد و شعر م

 یخندد و م یپرسم م ینظرش را نسبت به او م یوقت. ساخته خودرا عاشق  ترایپسر م شیبایاو با چشمان ز راستیگ

:دیگو

- افتد  یگردد نگاه مشتاقم به او م یاز دانشگاه برم ماین یوقت. دانم که او هم دلباخته او است یم» .دییشما بگو یهر چ»

«؟يدیتراش بیمن رق يبرا«: دیگو یآورد و بعد م یکند که من را به خود م یم يتک سرفه ا یعل

هنوز هم نگاه .که من با تمام وجودم دوستت دارم ینه، هرگز تو تک ستاره عشق من«: میگو یخندم و م یم شیرو به

بچه ها  دیاز د نهایمخف» .یوقت غروب نکن چیه دوارمیو ام یهست میزندگ دیتو خورش.کند یمهربانت وجودم را گرم م

«ممنونم افسونگر«: دیگو یکشد و م یسرم را به آغوش م

- «است؟ نیاواخر غمگ نیدانم چرا ا ینم.يشد مایتو متوجه ن یعل»

خودش  يحال و هوا يبگذار تو یکن یم لهیبچه پ نیقدر به ا نیچرا ا دایش«: را برداشت کتابش را بست و گفت نکشیع
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«.باشد

- مشکلش  ینیبب. یبا او صحبت کن دیهست تو با شیزیچ کینبود او حتماً  يطور نیا ماین! یعل ییگو یچه م»

«ست؟یچ

«.دیگو یو م دیآ یهم صبر کن به وقتش خودش م گرید یکم«: و گفت دیخند

«؟یعل یدان یآره م ؟یدان ینکند تو هم مشکلش را م ؟ییگو یچه را م«: از تعجب گرد شد گفتم چشمانم

- «.دانم یم يحدود کیتا  يا»

- «ست؟یموضوع چ یپس چرا به من نگفت»

- «.آقا پسرتان خاطرخواه شدند چیه»

- «!؟ییگو یم يجد»

- «.دمیفهم یرکیمن با ز یالبته خودش نگفت ول. باور کن»

- «؟يدیاز کجا فهم ییشود بگو یحاال م»

از «: چشم دوخت و گفت وانیت به لنشس زیدوباره پشت م. ختیخودش ر يبرا خچالیآب از درون  یوانیل. شد بلند

«.که عکس العمل او را محک زدم ییآنجا

- «.آورم یمن که سر در نم»

 تایآن ر شیآخر تو شش دانگ حواست پ ياوریسر در ن يحق دار«: به من کرد و گفت ینگاه. آب را برداشت وانیل

«.يقند عسل فراموش کرد نیخانم است، از ا

-  يمن و او فاصله بفتد دخترها تو نیخواه ب یخوب چون او دختر است نم تاستیم به رجان، اگر حواس یبس کن عل»

«.رترندیپذ بیآس یمسائل عاطف

- «؟یحاال بگو عاشق ک. است عاشق شده یمدت ماین. دارم مایاحساس و نظر را نسبت به ن نیمنم هم»
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.متمرکز کردم لیفام يدخترها يرا رو فکرم

ماند  یفقط م. دارد یفاصله سن مایبا ن یلیهم خ وایدختر ش. تر است بعالوه او که نامزد داردبزرگ مایکه از ن تایب دختر

!نکند عاشق او شده؟ الیدختر شهروز و ژ

«.هوشت به خودم رفته. یحقا که همسر خودم نیآفر«: و گفت دیخند یعل. را به ز بان آوردم فکرم

- «خواهد؟ یدختر شهروز را م ماین! یعل يجد يجد»

- «دارد؟ يرادیخوب آره، مگر چه ا»

- «.بدهند یشان را به هر کس کدانهییکیالیفکر نکنم شهروز و ژ. گرفته تیشوخ ال؟یآن هم از دختر ژ راد،یا»

- «.اورندیب ریکجا گ یخوب نیاست پسر به ا یمن هر کس يمایخانم، مگر ن ستیحرف ها چ نیا»

- «.را بخواهد ماین نیشاز کجا معلوم که نو یدرست ول تیحرف ها»

- «.خواهند یرا م مایهم ن الیخواهد نه تنها او بلکه شهروز و ژ یرا م ماینگران نباش او هم ن»

- «.بگو تا من هم بدانم يهمه اطالعات را از کجا آورد نیتو ا.یکن یکم کم کنجکاوم م يدار یعل»

- خانواده برادر خانم گرام، معطوف کردم  نیا یحرف نزدم فقط شش دانگ حواسم را پ یمطمئن باش با کس. نترس»

«.نیهم

-  نینکند نوش يخواستگار میبرو شیتا برا ییگو ینم مایپس چرا به ن یمطمئن زیقدر از همه چ نیخوب اگر تو ا»

«...را

«!نوبره واال یحد خجالت نیبچه تا ا. حرفش را بزند دیایب مایعجله نکن خانم، بگذار خود ن«: را خورد و گفت آبش

- «!یعل»

-  یباور کن من حال او را م دیایخودش به حرف ب مایبه نظر من اجازه بده ن یجان،ول داینزدم ش یمن که حرف»

همه متوجه موضوع  انمیاگرچه اطراف.کنم خورد و خوراکم کم شده بود يخواستم از تو خواستگار یم یخودم وقت.فهمم
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داشت که خودم حرفم را  یدانم چه لذت ینم.بدهد منرا به  شنهادیپ نیا یخواست کس یدلم نم چگاهیمن ه یشدند ول

» .کنم یآن روزها را حس م ینیریمن هنوز ش یگذرد ول یسال از آن روزها م ستیکه اال ب نیبا ا دایباور کن ش. میبگو

:و گفتم دمیخند

- «....ییبگو یخواه یم یعنی»

- آدم خودش عشق را بفهمد، لمس کند و  دیبشود با نیتلق یکسکه به  ستین يزیعشق چ میخواهم بگو یم. بله جانم»

 ایدرست گفتم . دهیکه مرد شده و وقت زن دادنش رس میفهم یآن وقت م. حرف دلش را مرد و مردانه به پدرش بزند

 ؟آنیبه فکر صحبت کردن افتاد چ رید یما کم یجالتخ يمایاگر ن یکارشناس ول يآقا دیببخش«: با حسرت گفتم» نه؟

«شود؟ یچه م فیت تکلوق

رفته خودت در آستانه ازدواج با آن  ادتی. شود یقسمت باشد همان م ینترس هر چ«: را باال انداخت و گفت شیها شانه

 یخودم م بیو من اگرچه ته دلم مطمئن بودم که باالخره نص یکن یکردند تو با او ازدواج م یهمه فکر م يارسالن بود

 ریگذشته ها افتادم دستم را ز ادی» .کند یخودش کمکمان م.نترس به خدا توکل کن. دمباز هم دل نگران بو یول يشو

«.خارج میعمل برو يبا هم برا میخواست یکه م يروز دیآ یم ادتییعل«: چانه ام گذاشتم و گفتم

- «توانم آن روزها را فراموش کنم؟ یچطور م»

- روز  نیآن روز بهتر.را به من برگرداند دمیتو ام يرف هاح.کردم یم ییتا چه حد احساس تنها یبفهم یتوان ینم»

«.بود میزندگ

-  یبه چشمانت نگاه م یمن تحمل کن وقت وانهیبه خاطر دل د دایگفتم ش یزدم و م یم ادیخواست فر یآن روز دلم م»

«.شدم یم هریتو فقط به چشمانت خ یینایمدت ناب یشود من ط یباورت م.شد یاز من گرفته م يکردم قدرت هر کار

- «.یبودند عل ییچه روزها»

- .بکنم یاعتراف کیخواهم  یم دا،یش»
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»؟یچه اعتراف»: گفتم اقیاشت با

- کردم  یمن گمان م یول يدید یبردم گرچه تو نم یکردم لذت م یبه چشمانت نگاه م یآن روزها وقت دایش یدان یم«

 یکه در موقع سالم بودن چشمانت نم يزنم کار یل مبه تو ز يطور نیچرا ا یکن یو سرزنش م ینیب یتو من را م

خوردم  یکردم و حسرت م ینگاه م دهیکه خدا آفر یمچش نیباتریخون به ز یآن موقع با دل یتوانستم انجام بدهم ول

و گشود  یکرد و زبانم را به اعتراف م یم میچشمانت جادو. رفتم شیمن بارها و بارها تا مرز اعتراف پ. ندیبب دیچرا نبا

«.کردم یخودم را کنترل م یهر بار به سخت

«.ادامه بده گر،یخوب، د«: خنده گفتم با

- منم حوصله ناز  یکن یکردم خودت را برام لوس م فیازت تعر يادیبرس ز تیبلند شو برو به کارها یچیه گرید»

«.نمیبلند شو بب. ندارم دنیکش

:گفتم میهردو به خنده افتاد. ختیبارش درآم طنتیگاه شنگاه متعجبم با ن. ختیاحساسش تعجبم را برانگ یب لحن

- «.شد یداشت باورم م یبه خدا عل»

«.یباور کن دیگفتم با يجد يبابا من جد! شد یتازه داشت باورت م«: خنده گفت با

 یندارد من همان شب عروس یمن رنگ شیپ تیحنا گریآقا د یعل رینخ«: بلند شدم و گفتم دمیخند یکه م یحال در

«.نرفته تیآبرو شتریب نیگربه را دم حجله کشتم بلند شو برو تا از ا

قرار گرفتم  شیجلو» .دادم یبار خالف گذشته را انجام م نیگشت تا ا یکاش زمان به عقب برم يا«: و گفت دیخند یعل

«!؟یکن یفکر م یتو چ«: و گفت ستادیحرکت ا یب »؟یگفت يجد یعل«: و گفتم

- «نه؟ اییده یبه من شام م میاگر راستش را بگو«: را باال انداخت و گفت شیابرو» نه؟ اییگفت يبه من بگو جد»

- «نه؟ اییگفت يپرسم جد یبار م نیآخر يبرا»

خنده ام  اریاخت یب» .خانم بله دایبا اجازه ش«: را نازك کرد و گفت شیانداخت صدا نییمجرم پا کیرا مثل  سرش
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 دیادا و اطوارت تو با نیبا ا ،یخدا خفه ات نکند عل«: خنده گفتم نیدر ح مینده افتادبلند به خ يهر دو با صدا.گرفت

«.يشد یم شهیهنرپ

- «.رود یم مانیآبرو ندیآ یاالن بچه ها م دا،یساکت باش ش»

- هم  به من«: به آشپزخانه آمد و گفت ماین» .دارند يبگذار بچه ها بفهمند چه پدر هنرمند زم؟یبرود عز تیچرا آبرو»

:گفتم مایرو به ن» .دیخند یم یبه چ دییبگو

- «...پدرت يکرد یجان فکرش را م ماین»

- «.میمرد یسوخت، بدو که از گرسنگ تیغذا دا،یش»

- «.ساکت باش بگذار حرفم را بزنم یعل»

- «.برو جانم.زمیبرس ، برو عز تیاست برو به غذا اریحرف زدن بس يجان وقت برا دایش»

«.دیگو یامان معلوم هست بابا چه مم«: گفت ماین

دستم را  یعل مایبا رفتن ن» .میشام بخور میخواه یم دیایهم ب تایبرو بگو ر. زمیعز میگو یم تیبعداً برا«: خنده گفتم با

«.به بچه ها باز بشود میرو دیآ یمن خوشم نم یکن میقرار نبود رسوا دایش«: گرفت و گفت

- اصالً به  نیا یداشته باش ییو بذله گو یشوخ هیشود تو روح ینمک بود اصالً باورم نمبا  یلیکار تو خ نیا یآخر عل»

«.دیآ یگروه خونت نم

- «.را فراموش نکن نیا هیتو است نه بق يکه باشم فقط برا يمن اهل هر برنامه ا»

- «.شکند یحاال اگر ممکن است دستم را رها کن چون دارد م دمیفهم. قبول. خوب اریبس»

- «.دا نکندخ»

خشک  یکرد و دوباره شد همان عل ازیرا به چشم گذاشت کتابش را  نکشیع. نشست شیصندل يرا رها کرد و رو دستم

خانه  يبه زود دیبچه ها خبر دار یراست«:گفت یموقع صرف شام عل. بردم یو من از تمام حاالت او لذت م يو جد
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«.شود یآماده م دمانیجد

«م؟یکن یآنجا زندگ میبرو میخواه یم«: گفت تایر

-  يجاریاش را ببرد خانه است کدانهییکیتواند همسر  یکه نم ماین.ماین يآقا يکنم برا ینه دخترم، آنجا را آماده م»

«.گذارند یاصالً مگر پدر و مادر عروس م

 یم خوشبخت کعروس خان نیهم بله، ا مایپس آقا ن. چشم ما روشن!به به«: با خنده گفت تایر.باز مانده بود دهانم

ساکت «: و گفتم یمن اشاره کردم به عل. کرد یم يباز شیانداخته بود و با غذا ریسرش را به ز نیشرمگ ماین» هست؟

«.را بخور تیباش غذا

که هست نازش  یدانم هر ک یم یشناسم ول یراستش من که عروس خانم را نم«: گرفت و گفت دهینگاه من را ند یعل

 کیدیهم هست با کدانهییکیا آن پدر و مادر، با آن پدربزرگ پولدار و دکتر مخصوصاً که آخر ب.دارد داریخر یلیخ

«.کرد ایمه شیخانه مجلل برا

 یخواهش م یعل«: من گفتم »د؟ییگو یهست چرا اسمش را نم یاو ک دیدان یبابا شما که م«: و خنده گفت اقیبا اشت تایر

«.بعد از شام يکنم بگذار برا

خواهان دارد و  یلیعروس خانم خ زمیجان عز تایر. زنم یحرف نم گرید میبگو گریمطلب د کیفقط  چشم«: گفت یعل

ساکت واگر نه مامانتان  گریحاال هم د.عمر حسرت سکوتش را خواهد خورد کیبجنبد  ریتو د یداداش خجالت نیاگر ا

«.کند یاالن با جارو دنبالم م

بعد از شام  دیخند یو او م دمیکش یخط و نشان م یعل ين با چشم و ابرو برااکتفا کرد و م يبه لبخند ماین. دیخند تایر

میروم باال لطفاً برا یجان پسرم من م ماین«: بود برداشت و گفت زیبلند شد کتابش را که کنار م زیبالفاصله از سر م یعل

«.آورم یمن م«: گفت تایر» .اوریفنجان قهوه ب کی

«.کند یکار را م نیا مایکمک مامان ننه دخترم، شما بمان «: گفت یعل



کتابخانه نودهشتیا  زهره روحانی -آغوش سرد 

w W w . 9 8 i A . C o m 277

. و آشپزخانه را به دنبال پدرش ترك کرد و رفت ختیقهوه ر یفنجان ماین.خواهد با او حرف بزند یم یدانستم عل یم

«!خواهد داماد بشود یم ماین یراست یراست«: گفت یبا خوشحال تایر

- «.زند ینم یکه حرف مایدانم ن ینم»

- «...بود، نکند یعروس ک اتیخصوص مامان منظور بابا از»

«؟ینکند چ«: کردم و گفتم نگاهش

- «.است نینکند منظورتان نوش»

-  یلیخ نینوش یچه عال«: دستانش را به هم زد و گفت یبا خوشحال» .خواهد یرا م نینوش ماین. يدرست حدس زد»

«.فقت کندموا نیو نوش مایجون شهروز با ازدواج ن ییاست فقط خدا کند دا یدختر ماه

- «چطور؟»

-  ابیدکتر کام ایپدربزرگش است گو انیخواستگار آمده که از آشنا کیشیگفت برا یم شیچند روز پ نیآخر نوش»

«.ستین یراض نینوش یدکتر جوان را در نظر گرفته ول کینوه اش  يبرا

«؟یدان یتو از کجا م«: گفتم ینگران با

- «.خانه شان میخودش به من گفت همان شب که رفته بود»

- «؟یچرا زودتر به من نگفت»

- «مهم است؟. دانستم یچه م»

- «را بخواهد؟ مایهم ن نینوش یکن یتو فکر م تایر نمیبب»

-  نیرا برده برادر خودم است آخر نوش نیکه دل نوش یدانستم کس یخواهد البته تا امشب نم یکنم م یمن که فکر م»

«.وقت است خاطرخواه شده یلیخ

- «خواهد؟ یاو برادرت را م یخوب تو از کجا مطمئن»
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- هرچه اصرار کردم نگفت فقط گفت هر وقت  یگفت ول یبود حتماً اسمش را به من م يگریخوب اگر هر کس د»

 یدو هم را م نیمطمئن شدم که ا یمن هم مثل عل» .دشیشناس یآن وقت م دیتوانست با شجاعت خواسته اش را بگو

حرف «: گفتم یشب موقع خواب به عل. باشند فقو شهروز با ازدواج آنها موا الیودم که دکتر و ژمطمئن نب یخواهند ول

«.بله، البته«: کرد گفت یسرش را مرتب م ریکه بالش ز یدر حال »؟يزد

- «شد؟ یخوب چ»

- «شد؟ یچ ،یچ»

- «شد؟ یچ جهینت. باش يکنم جد یخواهش م یعل»

- «.خواهد یرا م نیخاطر نوش یلیکم که خ کیدسم درست بود او نه ح يدیرا زد د شیحرف ها مایآقا ن»

- «...خوب بعد»

- «.دیکن يخواستگار شانیخانم را از ا نیو رسماً نوش دیریقرار شد فردا با خان داداش تان تماس بگ گر،ید یچیه»

- «.فقت نکنددکتر موا دیخواستگار آمده شا نینوش يگفت برا یم تاینشده باشد آخر ر ریخدا کند د»

-  یبه خواستگارش ندارد مخالفت که نم يعالقه ا چیه نیاگر بداند نوش.است یو انسان یدکتر آدم منطق.نگران نباش»

«.کند یدو موافقت هم م نیبا ازدواج ا چیکند ه

- «دوارمیام»

- «.خسته ام یلیچون خ دیلطفاً برق را خاموش کن ستین يگریخوب اگر امر د»

- «یعل»

- «جانم»

- سن عروس و  نیا يشود ما تو یباورت م. مایهم از ن نیا تایآن از ر رندیگ یدارند سر و سامان م مانیچه زود بچه ها»

«م؟یداماد داشته باش
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«.مان نمانده یاز دوران جوان يزیخانم من و تو چ دایش يکرد الیخ یچ«: و گفت دیخند

- «.جوانند یلیهنوز خ تایو ر مایکند ن یم یدوماً چه فرق. اوالً من نه تو»

- «.میانداز یم یرا ترش شانیهردو میخر یدبه م کییخواه یندارد م يخوب کار»

- «.نبود نیمزه منظورم ا یب»

-  ریغ یانصاف تو فکر همه هست یاخر ب. برق را خاموش کن بگذار بخوابم.دیآ یجان، به خدا من خوابم م دایش نیبب»

قهر که «: شد و گفت زیخ مین» .حاال بخواب يهم برق راحت شد نیا ایب«: دم و گفتمبلند شدم برق را خاموش کر» .من

«؟یگفت یچ«: گفتم يبا دلخور »؟یستین

- «؟یستیگفتم قهر که ن»

- «رینخ»

- «؟یستیدلخور هم که ن»

- «رینخ»

- «.دمیمن خواب. زمیعز ریپس شب بخ»

. دانستم یم یمشترك به خوب یسال زندگ ستیرا بعد از ب نیااز قهر متنفر بود  یطیتحت هر شرا یام گرفت عل خنده

را برداشت بعد از حال  یگوش الیژ. کنار تلفن نشستم و شماره منزل شهروز را گرفتم تایو ر ماین ،یصبح بعد از رفتن عل

:و احوال گفتم

- «جان چطور است؟ نینوش»

- «.ستیخوب است بد ن»

- «.دیریگ یاز ما خبر نم گرید»

- «.درست کرده میبرا نینوش نیا يچه روزگار یدان ینم. گرفتارم. جان دایرمنده ام شش»
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- «جان الیشده ژ یچ»

-  نیبا نوش یلیخواستگار آمده از همه جهت هم خوب است پدرم هم موافق است شهروز هم خ نینوش يراستش برا»

«.رود یبار نم ریز یحرف زد ول

- «ه؟یچ رادشیآخر چرا؟ ا»

- «.جا بگذارم و بروم خارج نیخواهد شما را ا یمن دلم نم دیگو یجان، م دایش میچه بگو»

- «مگر قرار است برود آنجا؟»

- «.کند یقبول نم یهم بعد از ازدواج برود آنجا ول نیآنجا هستند و قرار شده نوش میآره، پدر و مادر داماد مق»

«.حرف بزنم نیوشمن با ن یخواه یم«: دلم از حرفش خوشحال شدم و گفتم ته

- «.دوست دارد یلیتو را خ شیعمه ها نیدارد ب ياز تو حرف شنو نیآخر نوش.شوم یممنونت م یکار را بکن نیاگر ا»

-  میشو یدور هم جمع م دییایجا، البته همه تان ب نیا دیاینهار ب نیاجازه بده نوش یلیمنم دوستش دارم حاال اگر ما»

«.هم خوب است یلیخ

-  کیجان  دایتواند حرفش را بزند فقط قربانت ش یتنها باشد بهتر م نینوش گریوقت د کیيجان بماند براداینه ش»

«.هستند یخانواده خوب میهمه رفت و آمد جواب کن نیها را بعد از ا نیا ستیدرست ن. مجابش کن قبول کند يطور

- «.اش با من هیبق دیایخاطرت جمع باشد تو بفرست ب»

شده  شهیاز هم باتریز. دیاز راه رس نیبود که نوش ازدهیساعت . آشپزخانه شدم یپختن نهار راه ين برااز قطع تلف بعد

: آوردم گفت يچا شیبرا یوقت.حرف ندارد ماین قهیرا بخواهد حقا که سل نینوش مایکردم ن یوقت فکر نم چیبود ه

«.ستمیبه زحمت شما ن یعمه جان من راض دیزحمت نکش«

- «؟یکن یچه خبرها، چه کار م نمیکن بب فیخوب تعر.دلم زیعز تسیچه حرف نیا»

«...و دیمامان به شما تلفن زده من را دعوت کن«: اندوه گفت با
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- «.خودم صبح تماس گرفتم زمینه عز»

-  ایچون من کوتاه ب دیکار را نکن نیا میگو یمن م یول دیکن یدانم مامان به شما گفته من را راض یعمه م دینیبب»

«.ستمین

- «.کند یم فیاز داماد تعر یلیآخر چرا؟ مادرت خ»

- «.من دوستش ندارم یخوب، خوب که هست ول»

- «؟ییگو یسوال از تو بپرسم راستش را م کیجان اگر  نینوش»

- «.البته»

- «؟ينظر دار ریرا ز يگریتو فرد د»

دهم خودم با پدر و  یقول م يرا دوست دار یسجان اگر بدانم واقعاً ک نینوش نیبب«: گفتم. انداخت نییرا پا سرش

«.مادرت حرف بزنم

- «...خوب راستش»

بلند شد و سالم گفت من  نینوش. داشتند یستیبا هم رودربا.دیرنگش پر نینوش دنیبه خانه آمد با د مایهنگام ن نیا در

به  ماین. انداخت به آشپزخانه رفتمیخودم م یروزگار جوان ادیدو که من را  نیا اتیحاالت و روح نیهم با خنده از ا

«آمده؟ یبا ک نیمامان نوش«: دنبالم آمد و گفت

- «تنها، چطور مگر؟»

- «امدند؟یچرا ن ییو زندا ییدا»

- «.آمده تا در مورد خواستگارش حرف بزند نینوش»

«خواستگار آمده؟ شیبرا...مگر«: لکنت گفت با

- «.ستین یراض نینوش یول زمیآره عز»
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.او را در فشار بگذارم شتریب نیاز ا امدیدلم ن. بود دایهو دیآثار ترد یبه خوب مایهر نچ يرو

-  تیقدر اذ نیدختر طفل معصوم را هم ا نیا يطور نیزودتر حرفت را بزن ا يعالقه دار نیپسرم اگر به نوش نیبب»

«؟یخواه یمرا ن نیشود تو که ا یشما تمام م ییجدا متیسکوت تو دارد به ق نیا. کنند ینم

- «کند؟ یقبولم م ییدا دیکن یشما فکر م»

- «؟يدار يرادیمگر تو چه ا»

- «.دهد یبه خرج م تیحساس نینوش يخواستگارها يچقدر رو ییدا دینیب یمگر نم ینداشته باشم ول يرادیا دیشا»

- بهتر است زودتر . ستین لیم یهم به تو ب نیدهند مخصوصاً که نوش یبه خرج نم تیتو حساس يمن مطمئنم رو یول»

«.يریرا بگ متیتصم

تنها بماند  ستینوشن درست ن شیحاال بلند شو برو پ«: شانه اش گذاشتم و گفتم يدستم را رو. به فکر فرو رفت ساکت

آمدند هر دو با  تایو ر یظهر شده بود عل. به آنها ملحق شدم يچا ختنیرفت و من بعد از ر ماین» .اورمیب ییبرو تا من چا

:و گفت رساندخودش را به من  یعل. تعجب کردند نینوش دنید

- «.خوشم آمد يچه زود دست به کار شد»

- تا حرفش را  میمهلت بده مایبه ن دیبا یگفت یم روزیآورم خودت د یتو سر در نم يمن که از کارها یعل یدان یم»

«...آن وقت ریتماس بگ ییگو یبه من م یزن یباال با او حرف م یکشان یبچه را م نیبزند آن وقت شب ا

- «نه؟ ایيحرف زد نیبا نوش نمیبگو بب. يرو یم هیقدر حاش نیچرا ا دمیکلمه پرس کیجان من  دایش»

-  تایمنم مثل ر.را دوست دارد ینگفت ک یول ستیبه ازدواج با خواستگارش ن ینه ، فرصت نشد البته گفت که راض»

«.خواهد یرا م ماین نیمعتقدم که نوش

- «ست؟یچ فیحاال تکل»

- «.شود یهمه معلوم م فیبا هم حرف بزنند تکل میدو را وادار کن نیامروز ا دیبه نظر من با»
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- «موافقم»

شود کمکم کن تا آن قاب  یاگر م: هم من را صدا زد و گفت یعل.به بهانه درسش به اتاقش رفت تایاز خوردن نهار ر بعد

» !کدام قاب عکس؟«:لحظه حواسم به کل پرت شده بود گفتم کیين که برام. آشپزخانه بکوبم واریعکس را به د

«.همان. گرید دمیخر روزیکه د یهمان قاب«: زد و گفت یچشمک

- «.دمیند یمن که قاب یبست یباز خال یعل»

- «.تا من نشانت بدهم ایجان تو بلند شو ب دایبابا ش»

- «.کوبند که یآشپزخانه نم وارید يآخر قاب را رو»

«!نه؟ ایيشو یبابا بلند م«: گفت يدلخور با

 نیبگذارم به هم یسر به سر عل یدانم چرا دلم خواست کم ینم. دندیخند یآهسته م ریهر دو سر به ز مایو ن نینوش

«.نمینکن درست حرف بزن بب تمیاذ ،یعل«: ادامه دادم یبا نادان یول ستیچ یمنظور عل دمیکه فهم نیبا ا لیدل

:گفت تید دستم را گرفت، بلندم کرد و با خنده و عصبانطرفم آم به

- :با خنده گفتم» .نه ایيدیحاال فهم. اهیدنبال نخود س میبابا بلند شو برو»

- «.يکرد یو راحتمان م یگفت یکالم م کیخوب از اول »

به  دایش«: انه را بست و گفت در آشپزخ یعل. را تنها گذاشتم نیو نوش مایبه آشپزخانه رفتم و ن دیخند یکه م یعل همراه

«.شدم یم مانیکم کم داشتم از ازدواجم با تو پش ،يشد که کند ذهن شد یخدا داشت باورم م

- «.راحت باش ؟یچ گریا، د»

 یم یه میبکوب وارید يقاب را رو ایب میگو یم یکجا؟ ه دیگو یم یه ایبلندشو ب میگو یمن م یه! بابا يا. نیهم»-

«کجا؟ دیگو

- «گفتم کدام قاب.هم نگفتم کجا رینخ»
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«سرمن يبکوب رو«: و گفت دیشرارت خند با

- «جان؟ یعل دیآ ینم فتیح»

منظورم سر تو نبود که، منظورم » «.فرق سرم يتو دشیو نکوب يچه عجب مالحظه سر من را کرد«: شد و گفت خوشحال

«.خورد یدرد نمبه  گریشکند د یسرت خوب م يقاب را بکوبم تو دیآ ینم فتیقاب بود ح

- «!دایامان از زبان تو ش»

- «.یاز آن حرف ها نزن گرید یجواب حرفت تا تو باش يبه جا نیا»

«؟يقهر«: نشست و گفت مینشستم روبرو یصندل يرو

.ندادم جواب

- «؟يقهر دا،یبا توام ش»

- «نه بابا، مگر بچه ام؟»

- «.يتشنه ام کردیبخورم که حساب زیبر ییچا کیخدارا شکر، بلند شو »

 نیخوب است ا میگو یم دایش«: حوصله اش سر رفت و گفت یعل. گرم صحبت بودند نیو نوش ماین. گذشت یساعت مین

«.که پرررو بود يبه روز يوا. کند یساعت است دختر مردم را رها نم کیاست  یپسر ما هنوز خجالت

«یعل«: اعتراض گفتم با

«.گرید میگو یراست م«: و گفت دیخند

 یچرا بابا اتفاقاً االن داشتم م«: گفت یعل» .ما شیپ دییایب دیخواه یمامان نم«: به اشپزخانه آمد و گفت مایهنگام ن نیا در

«...ماینکند ن میسر به آنها بزن کیمیبرو میخبر یب نیو نوش مایگفتم از ن

«...که میخواه یم نیممنونم بابا من و نوش«: با خنده گفت ماین

- «؟ییبگو یخواه یم چه مبگو پسر»
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- «.هم نباش يزینگران چ. اش باشد با ما هیجان بق ماینکن، برو ن تشیاذ یعل»

پسر  یگفت یکالم م کیخانم  نیخوب نوش«: نشست و گفت  یعل. خوشحال نشسته بود نینوش. به سالن برگشتم یعل با

«.یخواه یزشت ما را م

حرفش را بزند کم کم داشتم به  مایوقت است منتظرم تا ن یلیراستش خ«:گفت نینوش. انداخت ریبا خنده سر به ز ماین

«.که دوستم ندارد دمیرس یباور م نیا

 نیهول و هراسش انداختم ا يکم تو کیشبیمن د. میهولش بده یکم دیاست با یاصوالً بچه خجالت ماین«: گفت یعل

«.میبه پا کن مراسم جشن ازدواج شما را يبه زود دوارمیداد ام جهیبود که نت

با  نینوش. برود دیگفت کار دارد با امدیهر چه او را به داخل تعارف کردم ن. بود که شهروز دنبال دخترش آمد عصر

.کرد و رفت یاز همه خداحافظ یخوشحال

:و گفت دیگفتم خند شیماجرا را برا یرا برداشت وقت یبار شهروز گوش نیا. زنگ زدم الیصبح دوباره به منزل ژ فردا

- از نظر . دختر ما يخواستگار دیایآقا پسر تو ب نیا میخواه یوقت است از خدا م یلیخ الیجان، من و ژ دایراستش ش»

شما  دینوه اش نظر بدهد اگر موافق باش يهم حق دارد برا نیپدر بزرگ نوش یول.شده است رفتهیپذ ماین الیمن و ژ

.رفتمیپذ یبا خوشحال» .مینو صحبت ک میتا دور هم جمع بشو دیوقتش را مشخص کن

 یم یگذاشت و عل یسر به سرش م تایر. بود دهیبه خودش رس یکل مایعصر بود ن. میروز جمعه گذاشت يرا برا قرار

.دیخند

 یتوان یم يو گرفتار نشد رینشده تا اس ریپسرم هنوز هم د نیبب«: گفت یعل میفتیکه راه ب میهمه حاضر شد یوقت

 یکار تمام است غرق م گریگرفت د تیرا جلو يچا ینیکه عروس خانم س نیهم یول یبدهو خودت را نجات  يبرگرد

«.از ما گفتن بود. يشو

«د؟یشما با ازدواج با مادرم غرق شد یعنی«: و گفت دیخند ماین
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- بس کن «:و گفتم دمیخند» .بود که زنده ماندم نیرا گذرانده بودم ا یخوشبختانه من قبالً دوره غواص یول زمیآره عز»

 نیا«: و گفت دیخند یعل »د؟یداشت یبابا شما موقع ازدواج با مامان چه احساس«: گفت تایر »؟یکن یم تیچرا بچه ام را اذ

 یآن وقت م مانیسر وقت تو و ا میرو یم مایخدا بعد از ن دیبه ام يریبگ رقرا طیکه در شرا دیبا ستین یاحساس گفتن

با خجالت و خنده ما را ترك کرد و به آشپزخانه  تایر» .دهد یبه آدم م یچه حسيکه دوستش دار یازدواج با کس یفهم

«؟یکن یم يطور نیچرا ا ؟يبچه ها ندار نیکردن ا تیاز اذ ریبه غ يتو کار یعل«: با اعتراض گفتم. رفت

- «.قند عسل نگذارد نیسر به سر ا گریرا گفتم تا د نیا»

از اتاقش  الیبود که پدر ژ ییرایمشغول پذ نینوش. میروبرو شد الیم شهروز و ژبا برخورد گر میبه خانه شهروز رفت یوقت

 یم ینداشت همه ما به او احترام خاص ییچشمانش سو. عصا زنان به ما ملحق شد. میستادیهمه به احترامش ا. خارج شد

.کند يخواستگار ماین يبرارا  نیاجازه خواست تا نوش الیجمع شروع به صحبت کرد و از پدر ژ انیاز م یعل. میگذاشت

کردم او به  یشود فقط در دلم دعا م یدانستم چه م ینم. نیطور نوش نیچشم دوخته بود، هم الیدل نگران به پدر ژ ماین

 یلیاوالً خ«: گفت الیتمام شد پدر ژ یصحبت عل یوقت.کنند یدو بدون دردسر با هم عروس نیازدواج رضا دهد تا ا نیا

خوب و سر به  یلیشما خ يبچه ها لیفام يشما حرف زدم و گفتم تو يبچه ها يایاز حجب و حشهیمن هم دیخوش آمد

«.را دوست دارم مایمن ن. ام یرضا باشد من هم راض نیماند اگر نوش یجان هم مثل نوه خودم م ماین. راه هستند

«.دیباش یازدواج راض نیشما به ا میکرد یما فکر نم ابیکام يراستش آقا«: گفتم يو ناباور یبا خوشحال من

- ندارد و از همه مهمتر عروس و دامادند  يرادیا چیجان هم که ه ماین. همه موافقند یتوانم مخالف باشم وقت یچطور م»

 میدوباره به سو یکردم خوشبخت دایگردن شما پ يمارال را تو بیکه صل يخانم روز دایبعد هم ش. دندیکه هم را پسند

 يکنار دختر و پسرم معنا میکردم و زندگ دایگم شده ام را پ ندانفرز یدست داده بودم ول گرچه مارال را از.برگشت

است که نور چشم  نیتوانم بکنم ا یکه م يرا به دختر من برگرداند حاال من تنها کار یشوهر تو زندگ.کرد دایپ یقشنگ

«.وندبا هم خوشبخت بش دوارمیام. رمینوه خودم بپذ ن،ینوش ندهیجان را به عنوان همسر آ مایآن مرحوم، ن
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داشت لبخند را به لب پدر  یهم با خنده سع یعل. کرده بود تیبه ما هم سرا یخوشحال نیا.خوشحال شدند الیو ژ شهروز

.کرد برگرداند یم دادیکه اندوه از چشمانش ب الیژ

مادرت افتادم تا  ادی. خترم خوبمنه د«: نم اشک را با دستان لرزانش گرفت و گفت »ست؟یپدر حالتان خوب ن«: گفت الیژ

 نینوش» .مادربزرگش هم خوشبخت بشود يجا نینوش دوارمیام. مارال است هیشب یلیخ نیبه حال نگفته بودم نوش

هم شما را  یلیبوده خ یمادربزرگ زن مهربان. شنوم یم ار نیپدر بزرگ من خوشحالم که ا«: اشکش را پاك کرد و گفت

«.بود کاش او زنده يدوست داشته ا

 چیبدون ه. میکنار هم بودن را تجربه کن میکاش او زنده بود تا فرصت داشت يبله ا«: و گفت دیکش یآه الیژ پدر

دوست  ن،ینسر. ختیدوست به هم ر کیمن و مارال را  یزندگ دیدانست یم چیه.يچشم حسود چیبدون ه. یمزاحم

. را برده بود میکه مارال بچه ها دمیفهم یوقترا  نیامن .ختیام را به هم ر یمارال که با رفت و آمد مکررش زندگ

کرده  ینداشت زده بود و خودش را همسر من معرف یوضع مناسب یضربه اش را به مارال که از نظر روح نیآخر نینسر

 که با رفت و آمدش دیآمد تا در مراقبت بچه ها او را کمک کند شا یبه کمک مادرم م یبود حال آن که او فقط گاه گاه

او را به خانه مادرش .که من در فکر برگشتن مارال بودم نیغافل از ا.نظر من را به خود جلب کند و با او ازدواج کنم

توانستم او را  یداشتم او را برگردانم نم میتصم یگوش ندهد ول یبه حرف کس گریشود، تا که د هیفرستادم تا که تنب

:گفتالیژ» .خوب یلیبود خ یاو زن خوب. فراموش کنم

- «.زن شما نبوده نینسر دیپدر نگفته بود»

- بود  ماریمادرم که ب.کردم رونیرا از خانه ب نیتوسط مارال، نسر میبچه ها نیبود بعد از دزد دهینپرس یچون کس»

تواند  یندارم م شیبدهم کار حیتوض شیبرا. کنم دایکردم مارال را پ یسع. چه گذشت نیمارال و نسر نیگفت ب میبرا

آورده  مارستانیعمل به ب ينه بچه ها را تا شما را که برا ردمک دایوقت نه او را پ چیه گرید یبرگردد ول شیندگبه ز

او  يمن برا. آدم حسود و شوم را خورد کیبیبود که فر یکس یمادرم زن عاشق و ب«: با اندوه گفت الیژ» .دمیبودند د



کتابخانه نودهشتیا  زهره روحانی -آغوش سرد 

w W w . 9 8 i A . C o m 288

روز  ستین رستد میمبحث را کوتاه کن نیبهتر است ا«: نبود گفت خوشحال ادیبوجود آمده ز طیکه از شرا یعل» .متاسفم

«.صحبت غم و اندوه باشد شگون ندارد يخواستگار

: و گفت دیکش مایبر سر ن یاو دست محبت. ستادیبه احترامش ا ماین. رساند مایبلند شد و عصا زنان خودش را به ن الیژ پدر

 ينگذار که گرد حسد تو. از او خوب مراقبت کن. سپارم یرا به تو م نیتنها خاطره مارال، نوش م،یزندگ یتنها دلخوش«

» .دیرا محرم خود قلمداد نکن یکس چیو ه دیبه هم وفادار بمان شهیهم.دیشاز چشم حسود دور با. شود دهیپاش تانیزندگ

رآورد و در انگشت را که در دستش بود از انگشت د يانگشتر الیپدر ژ. انداخت ریسرش را به ز» چشم«: با گفتن ماین

من که شگون نداشت  يبرا.خود در انگشتم کرد فیمارال با انگشتان ظر شیانگشتر را سال ها پ نیا«: کرد و گفت ماین

«.تو خواهد داشت يمطمئنم برا یول

شما  يگارادیهم  نیا«: انداختم و گفتم نیبه من داده بود را به گردن نوش الیرا که ژ یبیصل الیاز پدر ژ تیهم به تبع من

: و گفت دیخند. کرد یم دادیب دیمج يو کم سو ریدر چشمان پ تیبرق رضا» .برگرداند شد نیبه مارال، که به نوش

به انگشتر چشم دوخته بودند و  مایو ن بیبه صل نینوش» .جوان است ود نیبه ا یعروس هیهد نیبهتر نیممنونم دخترم ا«

و عجله در رفتار همه  ینوع نگران کی. صورت گرفت عیسر یلیازدواج آنها خمراسم . کردند یبا لذت به آنها نگاه م هیبق

«!مارال«: قلبش گذاشت و زمزمه کرد يبه اتاق عروس و داماد آمد دستش را رو دیمج یوقت.خورد یبه چشم م

آن . دیداماد رس کمکش کرد تا به عروس و یعل. مارال انداخته ادیاو را  نیدانستم نوش یم. دمیفهم یاو را م یبه خوب من

شد  دهیشن الیبود که از زبان پدر ژ یتنها حرف نیا» .يرا دار یخوشبخت اقتیمارال، تو ل«: ها را دست به دست داد و گفت

خودش را به  الیژ. کس متوجه حال زار او نبود چیچشم دوخته بود و ه نیوشاو تا آخر مجلس ساکت و متبسم فقط به ن

«.باشد ماریرسد نکند ب یبه نظر م دهیرپدرم رنگ پ«: من رساند و گفت

- «.مارال افتادند ادیدکتر  ينه نگران نباش آقا»

«.خدا کند بخت و اقبالش به مادرم نرود«: کرد و گفت یبه دخترش نگاه الیژ
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: گفتم الیدادن به ژ يدلدار يشده بود برا دهیپر یلیدکتر خ يرنگ و رو. کرده بود تیبه من هم سرا الیژ ینگران

 یمطمئن باش آن ها به ب. میشان دلسوزتر يبرا یجان آن ها ما را دارند که از هر دوست الیخودت را ناراحت نکن ژ«

«.راهه نخواهند رفت

همه خسته به استراحت  میخانه خودشان کرد یکه عروس و داماد را راه نیبعد از ا» .دوارمیام«: گفت آهسته

قبرهمسرش به  کیاو را نزد. دیصبح فردا را نخواهد د ابیکام دیدکتر مج ال،یکس خبر نداشت که پدر ژ چیه.میپرداخت

:بود شتهنامه اش نو تیدر وص. کرده بود تیهمان طور که وص میخاك سپرد

 دتیمج یچطور توانست. وفا یب یلیمارال،خ يوفا بود یب. سخت بود، سخت تر از جان دادن یلیاز تو خ يدور يروزها»

کاش  يعشق من، ا ؟مارال،يببر کجایرا با خود  میتمام خاطرات خوش زندگ یتوانست ؟چطوريو برو یرا تنها رها کن

و رو  ریرا که دلم را ز تیکاش نگاه شهال يا. کردم یدست نوازش گر تو را بر گونه ام حس م گریبار د کیبار فقط  کی

.دمید یم گریبار د کیبار، فقط  کیکرد  یم

اشتباه ساده ات  کیس که چشم زخم زمانه تو را هدف گرفت، افسوس که با افسو.که تو را از دست دادم افسوس

شهرها را، کوچه ها را، خانه ها را به . يبه جانم زد يبا رفتنت چه شرر یدانست یکاش م يا! مارال. يرا فنا کرد میزندگ

تمام .يام بود یو هست تمام قلب يدیفهم یکاش م يا! ارالم. افتمیيگشتم کمتر اثر شتریهر چه ب یگشتم ول دتیام

 يکاش به جا يا. يافتاد یواژه مادر چقدر مقدس است و هرگز به فکر رقابت با آن نم يدیفهم یکاش م يا. یزدگ دیام

 یول یگذاشت یآرزو نم کیلبخند،  کینگاه،  کیگونه من را در حسرت  نیو ا يکرد یفکر م یرقابت و حسادت کم

نور چشمانم همه سر و سامان گرفتند و . خوشحال یلیخ.خوشحالم وندمیپ یو هزار افسوس، حال که به تو م وسافس

تا بدون حضور  میآ یم تیحال با آرامش به سو. و حسام هر دو خوشبختند الیژ. آموخته اند اموزندیب دیآنچه را که با

منتظرت گذاشتم  همه نیکه ا نیاز ا. یدانم که سال هاست منتظرم هست یم. کنارت به آرامش برسم يچشم حسود چیه

«.شهیدوستت دارم مارال، هم. زمیمن را ببخش عز. خواهم یمعذرت م



کتابخانه نودهشتیا  زهره روحانی -آغوش سرد 

w W w . 9 8 i A . C o m 290

از خارج برگشته بود  یو حسام که به تازگ الیژ ن،یکس به اندازه نوش چیه ابیکام دیدکتر مج يمراسم خاکسپار در

.ستندیگر ینم بانهیغر
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