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:مقدمه

 انیونه پا داستیشود ونه آغاز آن پ یگم م تینها یآن درب يکه درفراسو يدارد، درجاده ا یاما محکم قدم برم آرام

 یوب یتواند به راحت یکند نم یچنان مغشوش گشته که حس م ين خسته وآشفته اش باهجوم افکارذه. ستیآن راراه

 نیبسته ا ییباچشمها ندکهیب یرام یکسان اریبس نگردوچه یکنند،م یکه ازکنارش عبورم ییبه آنها. دغدغه قدم بردارد

.ندیمایپ یراه را م

 یکنند،گروه یم یراه راط یبازباق یستندوباچشمانیا یشوند،م یم شانیراه متوجه خطا يدرهمان ابتدا يا عده

 يبرا یگرپلیبرسد ود انیراه به پا ندتایگشا یآن دسته که هرگزچشم نم يراه، اما افسوس برا انیزدرمیگرنید

همگان  يفرارو یمعبود ومعشوق آسمان گانهی هک یپل.به آسمان است نیکه پل عبئراززم یراه. بازگشت نداشته باشند

.وصال او يباشد برا یاراهگسترده ت

است،همان  افتهیرا اراهشیبنددگو یمحوبرلبانش نقش م يولبخند ندیب یم شیرو شیپ ییاز روشنا يروزنه ا ناگهان

.گرداند رابیکه اورا ازآن همه افکاربرهاندوذهن وروح پرعطش اوراس یراه

برصفحه .سدینو یکند وآرام م یارج مازآن خ یگذارد،قلم یم نیافکند وکوله بارش رابرزم یبه اطراف م ینگاه

هما  ا،یر یساده وب.بازهم ازعشق! يازعشق،آر سدینو یم. درطوماردلش پنهان دارد تهایارحکایکه چه بس يروزگار

 کتادردلیکه پروردگار  يدیهمان مروار. تاس یگناه،آلوده نشود مقدس وستودن یاهیکه اگرباس یآسمان یموهبت

.آن یلمس آسمان يبسازند برا یاش پل یکهمگان نهادتاباتجربه پاك خا

 ینوشتن ازعشق. قرارش نوشتن است یکه همان راه آرام گرفتن روح تشنه وقلب ب ابدی یتازه متولدشده ودرم ییگو

کردندونسل به نسل آن رامستقل کرده وحاال  یماباآن زندگ اکانیهمان که اجداد ون.که ازازل بوده وتاابدهم خواهدبود
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. عشق وجودندارد میینگو. میبرسان ندهیآ يبه نسلها پاكبرماست که آن راخالص و تیمسئول نیوا. دبه ماسپرده ان

به  یهم که ادعا داشت هباشد عشق یهرمدع!عاشقند راهمهیم،زیبه عشاق نخند. بازارقصه هاست یعشق گرم میینگو

 یعشق مییپس نگو!کرد یمخودش تالش ن يبقا يصورت برا نیرایدل ندارد،باالخره عاشق خودش که هست ،درغ

:رازیاش باشد وبه قول خواجه ش یازنوع پاك وآسمان ترکهچه به.وجودندارد

يازمس وجود چومردان ره بشو دست

يوزرشو یابیعشق ب يایمیتاک

******

اول فصل

 یم صبح رانشان 9عقربه ها که  دنیوارافتاد،بادید يساعت رو ينگاهم به صفحه  اریاخت یراکه گشودم ب میچشمها

.به بدنم دادم وازجا برخاستم یدادند،کش وقوس

کنارش .کرد یآب پزرارنده م يها ینیزم بیهمچنان خواب بودندومهتاب درآشپزخانه،س ،يومهد مامان

:رفتم،بالبخندنگاهش کردم وگفتم

.یسالم مهتاب خانم، خسته نباش-

:طرفم برگشت وبالطافت طبع خاص خودش گفت به

!دیاهم خسته نباششم!سالم خانم خانما-

:گفتم یحق به جانب ي افهیراتنگ کردم وباق میچشمها

خودم به فکرغذاباشم؟ ينکرد دارمیچراب!یخواد طعنه بزن ینم-

:حالت جواب داد باهمان



ماندانا بهروز -تو سهم منی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤

.کنم دارشیکنه ب یصبح جمعه که داره استراحت م هیومدیدلم ن!خواهر کدونهی نیمنم وهم-

:وگفتم دمیخند

چندباربهت گفتم که امسال سال .سردرسات نیحاال برودستاتوبشوروبش.دستت دردنکنه يکرد يخب تاحاال هرکار-

؟یدرس بخون یحساب دیوبا يآخر

:گفت یساختگ يبادلخور مهتاب

هم بدهکارشدم؟ يزیچ هیمن خواستم به توکمک کنم !کن یاوخوبیب-

:اخم گفتم با

!هیکاف یگه،سخنرانیبسه د-

:دیپرس شیستن دستهارابازکرد ودرحال ش رآبیش

.باشه که با دارورفع بشه يا گهیمورد د دیمامان ازکارافتادن؟ شا يها هیحاال دکترمطمئنه که کل-

کار  نیا نهیست وچون مادرحال حاضرهز هیوندکلیحرفشو زدوگفت تنها راه نجات مامان پ نانینه،دکتربااطم-

!هکه مادرکمتردردبکشه،استراحت مطلق یتنها راه میروندار

.ناراحته يد یوکارهاشوانجام م ير یکه توبه جاش به منزل اون دکترم نیمامان ازا-

 ینم شترطولیساعت ب2رم،کل کارم  یمن ازصبح تاظهرشرکتم وبعدهم که به اون جا م. نداره يمامان مورد یناراحت-

.کشه

 ییچهارنفره مونوبه تنها یبارزندگاما  يتوفقط دوسال ازمن بزرگتر. تونستم کمکت کنم یمن هم م یگل کاشک یم-

!خونم یومن فقط درس م یش یمتحمل م
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 یکه درساتوبخون نهیندارم وتنها توقعم ازتوا یتیشکا تیوضع نیمن ازا ی،ولیکن یزافکرمیچ نیممنونم ك هبه ا-

!وبس

.رفت رونیب دوازآشپزخانهینگاهم کرد،بعدصورتم رابوس يشد ولحظه ا کیبه من نزد مهتاب

کرد،اما من  یم یخواندن شانه خال رباردرسیشدم ازز یبودکه اگرغافل م طانیش یشادومهربان والبته کم ياودختر

.ردیرابگ پملشیالاقل د ده،یرس رستانیاسرارداشتم حاالکه تاسال آخردب

.ظهرکتلت درست کنم يها شدم تا برا ینیزم بیاو رفت مشغول رنده کردن س یوقت

:نگاهش کردم وبالبخندگفتم.دارشدیب زازخوابین من ازآشپزخانه،مادرنبعد همزمان باخارج شد یساعت

.ریسالم مامان،صبح بخ-

:نشست شیمحوبرلب ها يمتوجه من شدولبخند شیچشمها

.ریتوهم بخ زم،صبحیسالم عز-

.آوردن صبحانه اش به آشپزخانه برگشتم يبرا

نهفته است  یبیدم درنگاه مادربه من،حالت عجکر یمهتاب احساس م يحرف ها ریتاث دتختیدانم چرااما شا ینم

 مینهادم،دستم را گرفت وبانگاه به چشمها شیصبحانه را روبرو ینیس یوقت. دارم یاحساس درست دمیزود فهم یلیوخ

:گفت

.خوام باهات حرف بزنم یم.....گل یم نیبش-

 ییمضطرب وصدا یفرستادوبانگاه اطیبه ح يباز يراکه تازه ازخواب برخاسته بود، برا يبرادرکوچکم مهد بعد

:لرزان،خطاب به من ادامه داد

!یرفت یدکترنم ياون آقا يبه خونه  گهیکاش د يا!نگران توام زم،منیعز!.......گل یم-
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.دوختم یقال يرنگ ورورفته  يرابه گل ها میچشمها میبگو يزیآنکه چ ینگاهش کردم وبعدب يا لحظه

.....من!یدخترم،توجوون یدون یم-

:دمیمادررابر رداشتم،حرفیحال که سربه ز درهمان

هم که به اون جارفتم  يپنج روز نیتوا. کشه یطول نم شترازدوساعتیاون ب يکارمن توخونه  دکلیدون یشما که م-

بعدازظهرمحل کارشه؟ 5مگه اقدس خانم به شمانگفته که اون هرروزتاساعت . دمشیاصالً ند

!من بازهم نگرانم یول ها درسته نیا ي زم،همهیبله عز-

:ودرمانده سربلندکردم وشمرده شمرده خطاب به مامان گفتم مستاصل

که اون درقبال  یما به پول یزنم،ول یحرفوم نی،منوببخش که ا یکه به فکرمن زم،ممنونیمامان عز!....مامان خوبم-

 یم.دیدرددار یلیدونم که خ یدمیشخواد شمازجربک یمن دلم نم! مامان.میدار اجیده احت یخونه اش بهمون م يکارتو

اون  يتوخونه  یکه اگرچندماه یده،درحال یونومم یحقوق شرکت کمه وفقط کفاف زندگ دیدون یدونم هم که م

.یبش دخداخوبیوبه ام یکن یزودترجراح نیتو یرم،میهم ازشرکت بگ یکارکنم وبتونم وام

.کرد یراپاك م شیاشک ها یکه تمام شد،مامان به آرام میها حرف

.دمیبود،بوس دهیوکنارش رفتم و اورا که دربستردرازکش ازجابرخاستم

****

 شیبه مامان زمان داروها.بود رشدهید یحساب. به ساعت انداختم ینگاه دمیپوش یرام میطورکه باعجله کفش ها همان

.کردم وبه سرعت ازخانه خارج شدم يادآوریرا

بودکه  رستانمیاودوست دوران دب.کرد یبه ساعتش نگاه م یفگبودوباکال ستادهیدم،سحرایکه رس یشگیسرقرارهم

:جلورفتم وگفتم.میکرد یشرکت کارم کیبودباهم در یحاالمدت
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.ریسالم،صبح به خ-

!ریظهربه خ یسالم بهتره بگ-

:وگفتم دمیخند

!رشدهید یکه حساب میزودباش بر! دیخوب حاال،ببخش یلیخ-

!بوده؟ روزمهمونتونیعشقت د نمیش بگوببفقط زودبا. دونم یخودمم م نوکهیا-

:کردم وگفتم اخم

.مانبوده شیروزپیاون د.ریدوماًهم به خ. که بشه ستیوقرارهم ن ستیاوالً که فرامرزعشق من ن-

.فرامرزکه مجبوره توروتحمل کنه چارهیب!بله عنق-

!رشدیا،دیحرف ها تندتر راه ب نیا يبه جا. نزن يتکرار يکنم حرف ها یخواهش م-

به محض ورود به شرکت، چشمم به خانم . میبعد سواراتوبوس شد قهیوچند دق میافزود مانیگام ها برسرعت

 کی چیازاندازه باه شیکرد والبته به خاطرغرورب یدرشرکت کارم یبه عنوان منش بابودکهیز ياودختر.افتاد ییصحرا

:گفت یخاص ،سحربالحنمیاز کنارش که عبورکرد. نداشت یهمکار،ارتباط خوب يازخانم ها

!ارمیمارخوش خط وخال درب نیخوادسرازکارا یچه قدردلم م یدون ینم-

:دمیپرس متعجب

!؟يچه کار-

!ره تواتاق مهندس؟ یم قهیخودهردقیاون ب یکن یفکرم!چه خبره؟ یدون ینم یبگ يخوا یم یعنی-

اون جوونه؟ یدون یام،ازکجيدیاصالًتوکه تاحاال مهندس رو ند.يبازکه توسرخودقضاوت کرد-

!رفت اون جا؟ یم یه تهیعفر نیبودبارا روپاتالیاگه اون پ یکن یتوفکرم یعنی-
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.نزدم یکه دوست کنجکاوم،تاشب بحث راادامه خواهد داد حرف نیتکان دادم وباعلم به ا يسر

 بتی،تازه متوجه غرامقابلم گذاشت يشرکت چا یآبدارچ یبودم که وقت میبه کارها یدگیروز،آن قدرسرگرم رس آن

 کی.به کارم شده بودم،سحربرگشت یدگیرابه اتمام رسانده ودوباره مشغول رس میچا یبعد،وقت قهیدق10سحرشدم،

:ه،گفتراکشف کرد ایموضوع دن نیکه انگارمهم تر يراست به طرف من آمدوطور

!حق بامن بود؟ يدید-

:دمیوپرس سربلندکردم

درچه مورد؟-

:دیخند

!مهندس کیبود تا هیمانکن شب کی شتربهیوگفتند که مهندس شرکته،ب دمیکه من د یاون-

!يروکشف کرد یموضوع مهم نیگم که چن یم کیبهت تبر-

:ذوقش فروکش کرده بود،گفت منیطعنه  دنیبا شن سحرکه

!میبد یاطالعاتمونو به ک میماروباش که خواست-

کنه دخترعاقل؟ یبه حال مام یآخه چه فرق-

!یزن ی،توهم که همه اش توذوق آدم مخب بابا-

:دمیبعدپرس قهینشست چنددق یصندل يبرگشت ورو زکارشیم پشت

؟يناراحت شد-

:باال انداخت شانه
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من به نون !ونه مثل شاهزاده هاپولدار میهاخوشگل ينه مثل پر.کنه یبه حال مانم یواقعاًهم فرق!ینه،توراست گ-

!بابا الشیخ یشدم،که اون هم ب شمهاشرچینظ یب یاهیام،فقط محوس یجوهم راض

مشد،امادرهرحال  طانیش یاوقات حساب یبودکه گاه يوسرتکان دادم،نگاهش کردم،دخترمهربان وساده ا لبخندزدم

.دوستم بود و دوستش داشتم نیبهتر

:دیکش شیبعد،سحربازهم بحث پسرخاله ام،فرامرز راپ يا لحظه

اش  افهیکم داره؟هم بااخالقه،هم شاغله،ق یآخه مگه چ.یکن یربراش نازمقد نیازفرامرزکه توا فیگل،ح یم یراست-

!بهتره یلیهم که ازتو خ

:آخرحرفش خنده ام گرفت، گفتم ازقسمت

نسبت به فرامرز ندارم ومطمئنم که اون هم به من، فقط به  یاحساس چیمن ه یدرسته،ول یگ یکه توم یینایا يهمه -

 يادیز يدونم دخترا یم. هم گذاشتند ياسممونو رو یکه ازبچگ نهیگناه ما ا! شتریب کنه،نه یدخترخاله نگاه م هیچشم 

.ستمیآرزودارن بااون ازدواج کنن امامن جزواون هان

:باالانداخت سحرشانه

.یبش مونینکن که بعدها پش يخالصه ازمن گفتن بود،کار-

 یکه من نم يزیستش داشته باشه وتنها چکه زنش دو هیهرمرد یعیحق طب نیکنم ا یشم،چون فکرم ینم مونیپش-

!تونم به اون بدم عشقه

.میشد مانینزدوهردومشغول کارها یگرحرفیسحرد

که  يدیباکل دمیرس یوقت.گرفتم شیکرده وراه منزل دکتررادرپ یازاوخداحافظ يوقت ادار انیروز پس ازپا آن

 دنیطبق معمول آن چند روزباد. شد انینما میور شینسبتاً بزرگ خانه پ اطیدرراگشودموداخل شدم ح ارداشتمیدراخت
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دکتربگذارم ونظراورا  يبرا یادداشتیقت،گرفتم دراسرع و میافسوس خوردوتصم اطیح يگوشه  دهیخشک يباغچه 

.روزانه راشروع کردم يتفکرواردساختمان شدم وکارها نیباا.اشومیبه باغچه جو یدگیدرموردرس

.هم گذاشتم يرا رو میوچشمها دمیکاناپه درازکش يرو یباخستگ همه کارها به نحواحسن انجام شده یوقت

.وچگونه به خواب رفتم یک دمیاستراحت بود اما اصالًنفهم قهیتنها چنددق قصدم

مقابل  دیرس یبه نظرم یکه عصبان یجوان که احتماالًدکتربوددرحال يبود ومرد 5 کیچشم گشودم ساعت نزد یوقت

:پاسخم راداد وگفت يآشفته سالم کردم به مرد یوراٌازجابرخاستم وباحالتف.کرد یبودونگاهم م ستادهیمن ا

د؟یکن یجا چه کارم نیتونم بپرسم شما ا یم-

:جواب دادم یبادستپاچگ

.خونه اومدم يانجام کارها يمن،من برا-

:لحن سردگفت باهمان

.ادیجاب نیسال به ا انیم یقط خانمبودکه ف نیقراربرا. فرستند یجوان روم يبه من نگفته بودند که دختر یول-

:دهانم رافرودادم وگفتم آب

ومن  هیدرمنزل بستر يماریکه به علت ب هیاومد،اماحاالچندروز یجام نیازمن،مادرم به ا شیپ. بله ،حق باشماست-

.دم یشوانجام م فهیوظ

گرده؟ یجابرم نیوبازهم ا هیمادرتون موقت يماریب ایآ-

.......گهیداره وبعدازاون هم که د اجیاحت هیکل وندیکه به پ نیا ير،برایمتاسفانه خ-

:گذاشت،گفت ینم یباق یصحبت چیه يکه جا یاوبالحن.حرفم روادامه ندادم وسکوت کردم یباق

!جوان درمنزل من برام دردسرسازباشه يخوام حضوردختر یچون نم!شمامتاسفم يمن برا نیبنابرا-
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برخالف .ستمیباردرطول مکالمه به اونگر نیاول يآهسته سربلندکردم وبرا.تندخیبدنم ر يآب سردبه رو یانگارسطل

.کرد یچندلحظه جلب م يبرا یراحت یکه ازهمان نگاه اول،توجه هرزن راداشتیوگ ارجذابیاخالق سردش،ظاهربس

:ازصورت جذابش برداشتم وگفتم چشم

!خداحافظ-

.عذرم راخواست هبود ومن هم بالفاصله منزلش راترك کردم یاوبه راحت. گفتن نداشتم يبرا یگرحرفید -نیهم فقط

****

به  کبارهیکه  نیا دانکردم،تایگشتم آن راپ فمیرفتن به شرکت آماده شدم، هرچه به دنبال ک يبرا یآن روزوقت يفردا

.روزقبل آن رامنزل دکترجاگذاشته ام ادآوردمی

بودکه  يکار.نبود يم وحواس پرتم ناسزاگفتم،اماچاره اودردل به خود دمیکوب نیبه زم یمحکم ت،لگدیعصبان ازشدت

.منزل دکترشدم یزودترازمعمول،خانه راترك کردم وراه یفکر،کم نیباا.گرفتم یراپس م فمیدکیشده وبه هرحال با

:سردگفتم یچندلحظه بعدخوددکترجواب دادومن بالحن.رافشردم ومنتظرماندم فونیآ يدکمه  دمیرس یوقت

فموجاگذاشتم،یک.شمابودم روزمنزلیهستم که د یمون خانمخوام،من ه یعذرم-

د؟یوبه من برش گردون دیلطف کن شهیم

که من : گفت یرادردست داشت،سالم کوتاه فمیکه ک یبعدخودش درراگشودودرحال یقیدقا.دمیازاونشن یجواب چیه

رابه  دمنزلشیکل دآوردمایکنم که به  یخواستم خداحافظ.راازاوگرفتم فمیسپس ک.هم به اختصار جوابش رادادم

وساختمان بودازآن خارج  اطیح يورود دیکلراکه شامل  يدیراگشودم ودسته کل فمیدرک نیاوبازنگردانده ام،بنابرا

:نگاهم کردوبعدگفت يلحظه ا.گرفتم شیکرده وبه سو
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ن من،خونه کنم که هرروزقبل ازاومد یفقط ازشماخواهش م!دیجاکارکن نیدایتون یم دیاگه هنوزهم موافق باش-

د؟یروترك کن

که به  يازین لیشده،امابه دل نیکردم به من توه یکردم اومرابادختران کج رفتاراشتباه گرفته وحس م یکه فکرم نیازا

.به کارم درمنزل اوادامه دهم ودرعمل ثابت کنم درموردمن،نادرست قضاوت کرده است رفتمیپول داشتم پذ

سالن  یهمه راه 9طبق قرار،راس ساعت  نیبنابرا.شود لیدرشرکت تشک باحضوربازرسان يروزقراربود جلسه ا آن

خواست که  یسخنانش ازمهندس محراب انیکردودرپا یشروع به سخنران رشرکتیبعدمد یم،کمیشد ییگردهما

.دهد حیشرکت راتوض يها تیازفعال يخالصه ا

.ازبه اوچشم دوختمگردشده ودهان ب يخوردم وباچشمها کهیسن،به شدت  يمهندس به باال باآمدن

!رفتم یکاربه خانه اوم يکه من برا ينبودجزهمان دکتر یشه،مهندس کس یباورم نم!......من يخدا

!کرده بودند؟ یمادکترمعرف يپس چرا اورابرا....دمیفهم ینداشتم که خودش بود،امانم شک

هم که  یلباس یراحتیبود ز کنرممیغ نیبه دکترست،اما ا هیشب یاصالً اوشخص دیازذهنم گذشت شا يلحظه ا يبرا

کوتاه بود  شیبه تن داشت،صحبت ها فمیدادن ک لیبودکه دکتر،صبح موقع تحو یبود،همان لباس دهیپوش یمهندس

 میشده بود،آرام به پهلو رحالمییتغ توجهسحرکه درکنارمن نشسته وم.دمیرانفهم شیکلمه ازحرف ها کیوالبته من 

:زد وگفت

!یآخرش توهم اردست رفت!؟يدچته مثل برق گرفته ها ش-

:دینشسته ام،آهسته خند یحرف چیه یروبیومتح دهنوزماتید یوقت

!شیرم خواستگار یخودم برات م!گل ینکن م يزیتوروخدا جلوهمه آبرور-

:نگاهش کردم بااخم
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رم  یم کار يکه من برا هیمهندسه همون دکتر نیا!سحر.....؟یزن یخود حرف م یشده،چرا ب یچ یئون یتوکه نم-

!خونه اش

!عقلت جابه جاشده؟ دنشیباورکنم باد!ا؟-

.کنم ینم یکه شوخ ؟منیگ یبس کن سحر،چراچرت وپرت م-

!میوماخبرندار نا،دوتادوقلوانیموضوع حتماً ا نیپس باا!جالبه-

!مینیب یم یحساب يهند لمیف هیجورباشه که  نیا اگه

.نگفتم يزیگرچیداشت،نگاه کردم ود یبرنم یوقت دست ازشوخ چیبه سحرکه ه تیباعصبان

اش به مااشتباه کرده است؟ یشناخته که درمعرف یخواست بدانم که اقدس خانم،اورادرست نم یدلم م یلیخ

. دکترراهم اوبه مامان داده بود يآقا يکاردرخانه  شنهادیمابودکه پ یمیقد يها هیازهمسا یکیخانم  اقدس

 یدانست،اما نم یم یمحترم يآنها راخانواده  يکرده بود وخانواده  یاش معرف یمیقد انیازآشنا یکیاومادردکتر را

دانم چرادرموردشغل اواشتباه کرده بود؟

:د،گفتید یهمچنان مراغرق تفکرم م،سحرکهیبه اتاق خودمان بازگشت یجلسه،وقت انیازپا پس

!ياریتواتاق کارش وسرازموضوع درب يبر يبهانه ا هیبه  دیبا یبه نظرم-

.شه یم زروشنیبه مرورزمان همه چ ست،یکارن نیبه ا یلزوم-

:گفت یهم عصب یوکم سحرمتعجب

!گل یم يواقعاً شورش رودرآورد گهیتود-

:نگاهش کردم وگفتم کالفه



ماندانا بهروز -تو سهم منی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٤

 یم یاالتیدرموردمن چه خ یکن یفکرنم!اشوبپرسم؟ یوگرافیمن برم ازش ب يخوا یم!من يسحرتوخودتوبذارجا-

هم به  شیجور نیاون هم......بهم گفت؟ یاجازه داد دوباره توخونه اش کارکنم چ یت گفتم وقترفت که به ادتیکنه؟

که  يهم هست،هردختر افهیوخوش ق پیداره وخوش ت یخوب یاجتماع تیکنه چون موقع یفکرم!همه شک داره

 نیحظه درموردمن همچل کی يبرا یخواد که حت یمنم اصالًدلم نم!زنه حتماً براش نقشه داره یدوکلمه باهاش حرف م

سحر؟ یفهم یبکنه،م يفکر

:وگفت دیکش یقیعم نفس

!دفعه حق باتوئه نیانگارا. فهمم یبله،م-

 باًیساعت تقر.دکترجوان شدم که به شدت ذهنم رامشغول کرده بود يخانه  یراه يوقت ادار انیروزهم پس ازپا آن

 يلحظه ا يشانه انداختم که نگاهم برا يرابه رو فمیوک دمیمانتوام راپوش. دیبودکه کارها به اتمام رس میچهارون

از علف هرز آن جا بدهم،  دهیخشک وپوش ي باغچهبه  یخواست سروسامان یدلم م یلیخ.افتاد اطیازپنجره به ح

.ازبودیدکترن یکاربه هماهنگ نیا يامابرا

.اوراترك کردم يس خانه اپن آشپزخانه قراردادم،سپ ينوشتم وآن رارو شیبرا یکوتاه ادداشتیتفکر نیباا

 یوقت.شدواستارت زد نشیکه سوارماش میدیراد م،مهندسیشد یمن وسحرازشرکت خارج م یآن روز،وقت يفردا

من .شدوبعدآهسته به نشانه سالم،سرتکان داد رهیبه منخ رتیکرد، اوباح یگرتالقیکدیلحظه نگاهمان با کی يبرا

:زدوگفت میسحربه پهلو.میگرفت شیرادرپ انرخودمیومس میوسحرهم به همان صورت جوابش راداد

!گهید یرفت یخب باهاش م-

:گرفتم وگفتم شیازبازو یشگونین

!مهندسه همون دکتره نیا ستمیبه من تعارف کرد؟تازه من هنوز صد درصدمطمئن ن یاون ک!درست حرف بزن-
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!حاالظهره ستمیمطمئن ن یکه بگ نهیمثل ا!بروبابا_

:وگفتم دمیخند

.شه یم زمعلومیره همه چباالخ-

به هرحال .دمیند روزمید ادداشتیبرجواب  یمبن ينوشته ا چیمهندس هرچه به دورواطراف نگاه کردم،ه ي درخانه

 یکه حداقل جوابم رانداده بودکم نیراداردخودم راقانع کردم،گرچه ازا ارآنیاوست واخت يتصورکه خانه  نیباا

.کردم وراتركمنزل ا 5شه،حدودساعتیهم راانجام دادم ومثل میکارها. دلخوربودم

:دمیپرس.ستادیمهتاب داخل آمد وکنارم ا دمیدرآشپزخانه مشغول پخت شام بودم که د شب

؟يدار يبامن کار-

:باخنده نگاهش کردم.نگفت يزیبرلب آورد اماچ لبخند

!شده،آره؟ يحتماً بازازسهندخان خبر!ياریرودرب یخجالت يدخترا يخواد ادا ینم-

:پررنگ ترشد وگفت خندشلب

!زفهمیقربون آدم چ-

بگواگه دوستت داره وقصد !يادخواستگاریصدباربهت گفتم بهش بگوب!دختر؟ يتوپرروشد دمیبازمن بهت خند-

!وبس يروقبول دار منیبگوفقط ه!خانواده اش اقدام کنه قیازدواج داره ازطر

.رهیبگ سانسشوید لمونده تادرسش تموم بشه وسهن گهیه دوسال د گیخواهرش م-

 قیبگواز طر. که گفتم هیاماحرف آخرهمون...تادرس اون تموم بشه نیکن یداره؟فوقش نامزدم یخب چه اشکال-

!پدرومادرش اقدام کنه نه خواهرش که هم سن خودته یعنیخانواده اش ،

:که برلب داشت گفت ییباینگاهم کرد وبالبخند ز مهتاب
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.گم یحرفاتوبهش م نیچشم، ع-

:وگفتم دمیاش رابادوانگشت کس ونهگ

!اریرودرن یخجالت يآدم ها يمن ادا يقدربرا نیتمومش کن،ا گهیتوروخدا د-

!وآبروت حفظ بشه یدنشیتا تجد حاالبرودرساتوبخون

.رفت ومرابا افکارم تنهاگذاشت رونیگفت وازآشپزخانه ب ییبلندباال گرچشمیبارد مهتاب

*****

وبعد در  اطیبسته شدن درح يسرم بودم که صدا يرو يودرحال مرتب کردن روسر دهیتازه به اتمام رس میکارها

ام  یبه ساعت مچ ینگاه. من مهندس واردخانه شد يزده  رتیبعد دربرابرنگاه ح يلحظه ا.دمیساختمان راشن يورود

ساعت متعجب  نیاکه ازآمدن اودر یبعددرحالداد و یبعدازظهر رانشان م ي قهیدق 30و 2 شیانداختم که عقربه ها

:بودم گفتم

!دیسالم،خسته نباش-

:جلوآمد وگفت مهندس

بود که دوروز  یادداشتیعلتش . زودترازوقت معمول به خونه اومدم یکه من امروز کم دیببخش دیبا....سالم ممنونم-

 بیخونه وتوججوابش را براتون نوشته بودم اما فراموش کردم بذارم  دیراستش روبخواه.دیبرام گذاشته بود شیپ

باره  نینخواد درحضوردوستتون درا ددلتونیشافکرکردم  یول دمیشما روتوشرکت د روزهمید!جاموند راهنمیپ

.میصحبت کن

:کردوپس ازچندلحظه گفت یکوتاه بعدمکث

!دیکه کارمند شرکت ماهست دینگفته بود-
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:کردم وسرتکان دادم نگاهش

!دیمهندس هستدونستم شما  یمن هم تاقبل از روزجلسه نم-

!مهندس دنهیکه معرف شما بودبه ماگفته بودشمادکترهست یخانم اصالً

:نشست شیبرلب ها یکمرنگ لبخند

.ستیمهم ن!رهیگ یهنوزهم من روبابرادرم اشتباه م یمیخانم رح-

شناسم که  یمرون یجا باغبان نیبگم که من ا دیبا ادداشتون،یواماراجع به ....کنم سوءتفاهم برطرف شده باشه یفکرم

.ندارم یکه درکارش ماهرباشه،من حرف دیشناس یروم یاستخدام کنم، اگرشما کس

!باغچه بدم نیبه ا یخوام سروسان یمن خودم م دیاگرموافق باش!منظورمن استخدام باغبون نبود-

!د؟یدار سررشتهیمگه شما ازکشاورز-

.کارعالقه مندم نیضمناًبه ادارم و یتونم بگم مهارت کامل دارم اما اطالعات کم ینم-

 نیا يازعهده  دیکن یاگرشما فکرم.ندارم نهیزم نیدرا یمهارت چیاما ه ادی یسبزخوشم م يمن هم ازفضا!چه خوب-

.ندارم،موافقم یحرف دمنییآ یکاربرم

.برم دیبااجازه تون من با دیندار يحاال اگرکار.ممنون-

.کنم یخواهش م-

.خداحافظ-

!خدانگهدار-

.شدم ستادنیاو مجبوربه ا يصدا دنیبعد باشن يبه راه افتادم اما لحظه ا یسمت درخروج هب

....خانم-
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:وگفتم برگشتم

!بهار-

:دیپرس

!تون؟ینام خانوادگ ایاسمتون -

!مینام خانوادگ-

.دیکن هیبه حساب من ته دیتون یم دیکارالزم دار نیا يروکه برا یلیخانم بهار،شما وسا-

.کنم یتوخونه دارم که ازهمون ها استفاده م لهیمقدار وس کی!نممنو-

!دیهرطورراحت-

.خداحافظ-

.ام راداد ومن منزل اوراترك کردم یخداحافظ پاسخ

اوکه مشتاقانه چشم به دهان من دوخته بود،پس . کردم فیسحرتعر يرابرا شیروزپ عیآن روز تمام وقا يفردا

:گفت میحرف ها انیازپا

!اش روبگو هیخب،بق-

.گهیبودد نیهمه اش هم!ه؟یکدوم بق-

....دویخونه بود يباورکنم توبااون تو یعنی-

که  یدرحال. دیخند یبلندم يسحرباصدا.حرفش را ادامه دهد یرامحکم به طرفش پرت کردم ونگذاشتم باق خودکارم

:رم،گفتمیخنده ام رابگ يتوانستم جلو ینم

!یربط بزن یدرمورد من واون حرف ب گهیبارد کی يبه حالت اگه بخوا يوا-
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:بود،پاك کردوگفت رشدهیصورتش سراز يراکه ازشدت خنده رو ییها سحراشک

.....ادامه اش را دید میخواه-

:تنها به تکان سراکتفا کردم وگفتم ومن

!یش یوقت درست نم چیتوه-

فصل اول انیپا

****

دوم فصل

کوچک گل  ۀازآن را دوبوت یقسمت.کردم یم یدگیرس زیخانه،به باغچه ن يروز به بعد عالوه برانجام کارها ازآن

 يماه بود وهوا نیکه اواخرفرورد ییازآن جا.وموز کاشته بودم موترشینخل،توت،ل ينهال ها گرراید یوقسمت

.کردم یم ياریراآب وزآنکه باغچه خشک نشودهر ر نیا يشد،برا یبندرعباس روز به روز گرم ترم

.بازشد ومهندس داخل آمد اطیپنج شنبه که مشغول آب دادن به باغچه بودم،درح يهاازروز یکیعصر

!ازمعمول به خانه بازگشته بود اوبازهم

:کردبه سمت من آمد وگفت یکه بادستمال،صورتش راپاك م یشدت عرق کرده بودودرحال به

!دیسالم خانم بهار،خسته نباش-

!دیمهندس،شما هم خسته نباش يسالم آقا-

.ازتون تشکرکنم دیدیباغچه کش يکه برا یازبابت زحمت دیبا. ممنون-

.خودمن بوده وهست يخواسته  نیا. کنم یخواهش م-
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.به هرحال ازتون ممنونم-

.راگفت وبه طرف ساختمان به راه افتاد نیا

دراز  ين رفتم اما جلوساختما يبه سو فمیبرداشتن ک يرابستم وبرا رآبیش.دیبعد کارمن هم به اتمام رس قهیدق چند

.داشتم دیداخل شدن ترد يبرا یدانستم مهندس درخانه است وبه نوع یم. ستادمیحرکت بازا

.بعدمهندس آمد ودرراکامالً گشود یپس ازگذشت چندلحظه،آرام به درزدم،کم عاقبت

:گفتم آهسته

.من توهال مونده فیخوام،ک یعذرم-

:وگفت دیخودش راکنارکش مهندس

!دییبفرما-

:زد میبروم که اوصدا رونیرابرداشتم وخواستم بازهم ب فمیشدم وک د،داخلیببخش باگفتن

!خانم بهار-

:وبرگشتم ستادمیا

!بله؟-

!ن؟یگرد یبه منزل برم یثابت ي لهیشما باوس-

.یهم باتاکس یمعموالً بااتوبوس وگاه.ریخ-

!تامن شماروبرسونم دیپس صبرکن-

:تمآن که نگاهش کنم،گف یب

.کنم یم یرروطیمس نیازلطفتون ممنونم، اما من هرروزا-
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!خداحافظ

:در رابازکنم که اوادامه داد خواستم

!رسونم یامروز من هستم وشما روم یدونم، ول یم-

.دیمهندس،اصرارنکن يممنونم آقا-

.ازجانب اونماندم ومنزلش راترك کردم یگرمنتظرحرفیراگفتم ود نیا

.زد یقدم م اطیکتاب به دست درح مهتابدم،یخانه که رس به

.سالم مهتاب خانم-

.یسالم،خسته نباش-

چه خبر؟ ،یمرس-

!خوب يجزخبرا ستین يخبر-

:راباالانداختم وگفتم میابروها

!حتماً ازطرف سهندخان! به به-

که موضوع به سها گفتم، اون هم به سهند گفته وقرارشده  يروکه زد ییحرف ها يهمه !قسمتش آره کی-

.بذارن ونیروبامادرشون دم

!م،آره؟یدار یخورون حساب ینیریش هی يخب پس به زود-

!دوتا دیشا...؟یکیچرا-

!دوتا؟-
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که هم  نجایا انیخوان ب یم يخاله فرشته وخاله فخر ندهیآ يهفته  يپنج شنبه !بود نیبله،قسمت دوم خبرمال هم-

.کننوهم درموردتو فرامرزصحبت  ننیمامان روبب

:کردم وگفتم اخم

خبرخوب بود؟ نیا يکجا-

!؟یستین ناخوشحالیتوازاومدن خاله ا یعنی-

 یکیدرکارباشه من  يا گهیاگه موضوع د یچشم،ول يقدمشون رو انی یمامان م ادتیع ياگه برا شیخاله وبچه ها-

!حوصله ندارم

!رکنهیروبه خ ندهیآ يپس خداآخروعاقبت هفته -

سکوت  قهیازچنددق د،پسییپا یحرکات مرام یرچشمیکه ز یمهتاب درحال.نشستم اطیح يپله ها يرو یحوصلگ یب با

:دیپرس

!؟يدیگل،توتاحاال دکتررود یم یراست-

کنم؟ یکه من توخونه اش کارم هیمنظورت همون-

.آره-

.دمشیبه اطالعت برسونم که اون مهندسه نه دکتر،دومـاًپله،د دیخب اوالً با-

:دیعجب پرسبات مهتاب

!!واقعاً؟!!....دروغ نگو-

.کرده بود یبرادرش که دکتره معرف ياونو به جا ی؟اقدس خانم اشتباه هیدروغم چ-

!دارن یباکالس يپس خانواده !چه جالب-
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!چون هم مهندس دارن وهم دکتر؟-

!اش چطوره؟ افهیمهندس ق يآقا نیا نمیحاال بگوبب!....گهیآره د-

کنه؟ یه حال تومب یآخه چه فرق-

!يکنجکاو يارضا یکنه،محض یکه نم یفرق-

:زدم وگفتم يپوزخند

!پیجذاب وخوش ت-

!مهندسه جذاب وخوشگله یدونم چراهرچ یمن نم...؟یگ یم يجد!اه-

!سال سابقه دارن؟ 30که  ییاون ها یحت-

!خب منظورم جووناشونه-

.به داخل رفتم میعوض کردن لباس ها يبچه گانه اش خنده ام گرفت،بلندشدم وبرا ریازتعب

 تیحساس رونیب يچون اون به غذا.پخت یکنم جمعه ها، مهندس خودش غذا م یفکرم.آن روز جمعه بود يفردا

.استداحت کنم یدرهرصورت من آخرهفته را فرصت داشتم تا کم. داشت ودر مورد بهداشت آن مطمئن بود

رنگ اوارا  يآمدم،سمند سرمه ا رونیبه اتمام رسانده واز خانه اش بکارها را  یبعدازظهردرمنزل مهندس،وقت شنبه

.کوچه داخل شد چیکه از پ دمید

 یوکم اوردمیخودم ن ياما به رو دمیرا شن نشیبوق ماش يتوجه به اوبه راه خود ادامه دادم ودرهمان حال صدا یب

راکه ازآن جا  یمن،توجه رهگذران ياپ يکه اوبازدن دوبوق ممتد وتوقف جلو نیافزودم تا ا میبرسرعت گام ها

.کردند به خودجلب کرد یعبورم

:دوگفتیکش نییسمت خودش را پا ي شهیکه کردم، ش نگاهش
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.دیسالم خانم بهار،خسته نباش-

.دیشماهم خسته نباش.سالم،ممنونم-

!شما روبرسونم دییبفرما-

...باربه شما کیمهندس،من  يآقا یمرس-

:وگفتاوحرف مراقطع کرد اما

رسونم  یشما روم د،حاالمنیبش اسواراتوبوسیدیریبگ یتاکس دیشماکه قصددار.دیبگ دیخواه یم یدونم چ یم-

!رمیگ یاش روهم م هیوکرا

:پاسخ دادم يجد یزند،من هم مانند خودش بالحن یحرف م يکامالً جد دمیکه کردم د نگاهش

!افظخداح!یکمترازتاکس یلیاش خ هیروم،کرا یمن بااتوبوس م-

که  نیخوشحال بودم ازا. گرفتم شیازجانب اوبمانم،راه خودم رادرپ یآن که منتظرپاسخ یحرف ب نیا ومتعاقب

.کند یآمدتابه اونشان دهم درمورد من اشتباه م شیپ یتیموقع

پس .کرد ینم میدرخانه،فکربرخوردمهندس ذهنم رابه خودمشغول ساخته بود ورها روبعدهمیروزدرتمام طول مس آن

شد  یکه پخش م يبرنامه ا يوبه ظاهرمشغول تماشا دهیدرازکش ونیزیتلو يکه جلو یخوردن عصرانه،زماناز

:دمیشانه ام برگشتم ومامان راد يبه رو یبودم،باتکان دست

!گل؟چندبارصدات زدم،حواست کجاست؟ یم-

:گفت طنتیوباش دیخند مهتاب

!حواسش به آخرهفته اس-

:دیمرابکند،بعدروبه من کردوپرس يبه اوانداخت تامالحظه  يدار یم نگاه معنمامان ه. اخم نگاهش کردم با
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مامان؟ یمنوگرفت يقرص ها-

:گفتم یباشرمندگ. مامان رافراموش کردم يکه داروها ادآوردمیبه  کبارهی

وعده ات هم گذشته، آره؟ کیرفت  ادمیدمامان،یببخش-

!زمیعز ستیمهم ن-

.رمیگ یرم برات م یحاال م نیهم-

دادم،اما  لیمامان راتحو يداروخانه رفتم ونمونه دارو نیکتریولباس عوض کردم،بعدبه نزد فوراًازجابرخاستم

 نیآن جاراترك کردم وا يدیباناام. مذکوررادرحال حاضرندارند يکه دارو: جست وجوگفت یمردفروشنده پس ازکم

.شهررفتم يمرکز يباربه داروخانه 

که قصدخروج ازآن جاراداشتم  یاما زمان. گرفتم لیمامان راتحو يا نوبتم شد وداروهات دیربع طول کش کیقاًیدق

 دنشیازد!کرد یحساب م گرداروخانهید يرابافروشنده  یموادبهداشت يناگهان چشمم به مهندس افتاد که اوهم مقدار

اتوبوس  ستگاهیبه اخودرا عیسر یلیخ.ده باشدیشوکه شده وبه سرعت ازداروخانه خارج شدم،دعاکردم که مراند

:مهندس ازپشت سرتوجه ام رابه خودجلب کرد يبعدصدا يلحظه ا ستادم،امایمنتظرا تیرساندم وکنارجمع

!کنم یاتوبوس روباهات حساب م ي هیکرا يمن افتخاربد یاگه به تاکس نیدختراتوبوس نش-

:است،آرام گفتم ستادهیکه درست کنارم ا دمیواوراد برگشتم

.خوره یوشما به هم نم رمنیمس.دیکنم اصرارنکن یواهش ممهندس،خ يآقا-

!د؟یدون یازکجام-

 دهیکش ییحالت،ابروها ارخوشیدرشت وبس ییسبزه داشت با چشمها یپوست.شدم رهیجذاب اوخ يبه چهره  يا لحظه

.کرد یلحظه به خودجلب م کی يبرا یراحت يا نندهیکه توجه هرب بیخوش ترک یودهان ینیوب بایوز
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:گفت يجد یلیکنم،خ یمتوجه شد نگاهش م یوقت

!د؟یریازآن چشم بگ دیتون یقدرخوشگله که نم نیا دیرودار شیکه پ ییتابلو-

 دنیازانتظارکش!شدم رهیچرا به اوخ دمیخودم هم نفهم. ودردل برخودم بعنت فرستادم ردادمییراتغ رنگاهمیمس فوراً

:توقف کردوگفت میپا يجلو نشیلحظه بعداوباماشچند.ستادمیا یاتوبوس صرف نظرکردم ومنتظرتاکس يبرا

!ستمیا یوقت برات نم چیهه گی،دیاگه سوارنش-

!شم یازت ممنون م یکارروبکن نیاگه ا-

.ازآن جادورشد عیشر یلیانداخت،بعدپارابرپدال گازفشردوخ میبه چشمها یباخشم نگاه مهندس

.گرفتم وبه خانه برگشتم یهم تاکس من

گرفتم که اودوست داره مرابه زانو  جهیبه اتفاقات آن روز بودودست آخرنتتمام حواسم  تاشب

اتفاق رخ  نیپوزخندزدم وباخودگفتم مگردرخواب ا.اشاره به دنبالش روان شوم کیبا گردخترانیدرآوردتامانندد

!دهد

 میبه پهلومهتاب آرام . به فکرفرورفته بودم یم،حسابیشام بود يهمراه مهتاب مشغول شستن ظرف ها یوقت شب

:گفت طنتیزدوبا ش

....ای يراستش بگو،توفکرفرامرز-

؟یاکی-

!امهندس؟ی-

:دمیکردم وباتعجب پرس نگاهش

!چرااون؟!....؟يمهند-
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!منه يازاون ها هم حس زنونه  یکیکه  لیبه چند دل-

؟یات روهم بگ گهید لیشه دال یم!يا يقو يچه حس زنونه !اوه-

....گه که یبه من م يزیچ هیاما!دونم یدرست نم-

:وگفتم دمیرابر حرفش

.میستیترازن کیواون اصالً تو ار،منیخودواسه ماحرف درن یتوروخدا ول کن مهتاب ب-

.نگفت يزیگرچیشانه باالانداخت ود مهتاب

 دهیزدم،سحردست ازکارکش یم روزحرفیسحرازاتفاقات د يکردم برا یطورکه کارم روزبعددرشرکت،همان

:خاص خودش گفت طنتیکرد،بعد هم باش یمرادنبال م يصحبت هابودوبادقت 

!گل؟غلط نکنم اون عاشقت شده یم: گفتم يدید-

:به سحرانداختم وگفتم ینگاه

!اون فقط دوست داره منوشکست بده-

!یکن یم یبرداشت منف شهیتوهم-

!یالیخوش خ يادیدرتوهم ز-

 افتیرادراتاق مهندس کارکنم،در یدمدتیکه من با نیبرا یس،مبنیزرئا يبودکه نامه ا دهیبه اتمام نرس هنوزصحبتمان

:آن،باخنده گفت يوپس ازمطالعه  دیسحربلندشدونامه راازدستم قاپ.کردم

!زنه یآدمو م يباردر خونه  هیبروکه بخت فقط !خوشبخت؟ يتوفکر یواسه چ-

:سم،گفتیمتوجه شدمن هنوزمبهوت دستوررئ یوقت

!تا نظرشون عوض نشده دتیوجمع کن بروسرپست جد لتیپاشووسا!نت بنداومدهزبو یازخوشحال دیشا-
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!؟یکن یم یوراج يخود یکنم،چراب یفکرم یمن به چ یدون یسحر،بس کن توروخدا،توکه نم-

!یرس یکشه،بهش م یطول نم یلیخ!قصه نخور ادی،زیکن یفکرم یدونم به چ یاتفاقاًم-

کارم که تمام .شدم لمیوسا يمشغول جمع آور د،بعدیچیدرتمام اتاق پ غشیج يگرفتم که صدا شیازبازو یشگونین

:شد روبه سحرگفتم

؟يندار يفعالً خداحافظ،با من کار-

:طنزآلودجواب داد یبالحن

!بروبه سالمت!که توراخواسته،حتماً یاون یمن که نه ول-

.گرفتم شیپآمدم وراه اتاق مهندس رادر رونیرابه طرفش پرت کردم وازاتاق ب خودکارم

.،داخل رفتم دمهندسییبفرما يصدا دنیدرزدم وباشن دم،آرامیرس یوقت

.دیمهندس،خسته نباش يسالم آقا-

:ونگاه متجبش رابه من دوخت سربلندکرد

!د؟ییبفرما....سالم،ممنونم

:کرد،گفت یهمان طورکه آن رامطالعه م. گذاشتم شیزکاریم يرارو سیرئ يبه اوانداختم ونامه  يدار یمعن نگاه

!د؟ییکرد،شما یازش صحبت م سیکه رئ يریپس کارمند منظم ومد-

:جواب دادم يجد یبالحن

ه؟یمن چ دیجد ي فهیتونم بپرسم وظ یم!به من لطف دارن سیرئ يآقا-

:بود اشاره کرد گراتاقید زخودش،درسمتیم يکه روبرو يزکاریم به

!میکن یصحبت م د،بعداًدرموردشییفعالً بفرما-
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 یبامن صحبت کردکه البته خوب م دمیجد فیبعد،مهندس درباره وظا یکم. زقراردادمیم يرا درون کشو لمیوسا

 یم یداد وسع یموضوع هم عذابم م نیهم.دارم اجیبه کمک اواحت یافتم وتامدت یها راه نم يزود نیدانستم به هم

.االمکان بااوهم کالم نشوم یکردم حت

ازآنها  یکیهم  ییکردند که خانم صحرا یمشورت م يمسائل کار يآمدند ودرباره  یشرکت به اتاق اوم اکثرکارکنان

آن که سالم  یپرغرور نثارم کردوبعد،ب یمن هستم،نگاه دمهندسیهمکارجد دیداخل اتاق آمد وفهم یآن روزوقت.بود

.ستادیرفت وپشت به من ا زمهندسیم يکند به سو

دانم چرا ازاو به شدت بدم آمده  ینم.اخت،بعد اتاق راترك کرد ورفتبامهندس به صحبت پرد ینسبتاً طوالن یمدت او

!بود

.خودمان شدم يخانه  یمهندس،راه يومن پس ازسرزدن به خانه  دینرس ایآن روز هم به پا يهرحال ساعات ادار به

رابه  رفتم ومسکن خوردم،بعدآماده شدم وخانه خچالیبه سراغ .داشتم يدیکه ازخواب برخاستم،سردرد شد صبح

.قصدشرکت ترك کردم

:دیام شدوپرس یزودمتوجه بدحال یلیسحرخ

گل؟ یشده م تیزیتوچ-

.سردرد دارم ینه،فقط کم-

!دهیکامالً پر ؟رنگتیکارکن یتون یم-

.اتاق کارمان رفتم يباسحر به سو یازخداحافظ پس

. شدم میبه کارها یدگیغول رسپاسخ دادم ومش یحوصلگ یسالمش رابا ب.دیها روزودتررود من،مهندس هم رس شب

 وترشیبه کامپ یامد وازمهندس خواهش کردبه اتاق اوبرود تانگاه یینگذشته بودکه خانم صحرا يا قهیهنوزچند دق
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 یازاوکمک م دیبودم وبا رخوردهبه مشکل ب يچون من هم درمورد. اندازدیکه بامشکل مواجه شده بود،ب

 زگذاشتمیم يکردرو یدردم یسرم راکه به سخت. اق صبرکنمگرفتم،مجبورشدم تابازگشت دوباره اش به ات

.رابستم میوچشمها

.راگشودم وسربلندکردم می،چشمهاییصدا دنیدانم چه مدت گذشت که باشن ینم

.زد تامرامتوجه حضورش کند یضربه م زشیم يرو ينشسته بودوبا خودکار شیسرجا مهندس

:که کردم به طعنه گفت نگاهش

!ارنی یحتماًرختخوابشون روهم باخودشون م گرانیباشه،پس د يجور نیشرکت ااگه کارمند منظم -

.مهندس،من منتظربازگشت شمابودم يدآقایببخش-

!د؟یشماتوخواب منتظرمن بود-

!خوام یمعذرت م-

!تاصبح هاخوابتون نبره دیشب ها روزودتربخواب! دیروزباش عیفکروقا دوبهیداربمونیهاب دشبیستیمجبورن-

:نگاهش کردم وگفتم باحرص

!د؟یهم دار بیپس شما علم وغ-

:باغرورخاص خودش پاسخ داد واو

!هیمهندس اتیازخصوص نیا! البته-

 یرفتم تادرموردمشکل شیبودم،با اجباربه سو یعصب شیکه واقعاً ازبرخوردها یبعد،درحال یراندادم وکم گرجوابشید

بودم به  ستادهیدادن نمود ومن درهمان حال که ا حیروع به توضسوالم ش دنیاوپس ازشن. رمیکه داشتم ازاو کمک بگ
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 زگذاشتمیم يدستم رالبه . راازدست دادم تعادلمرفت و یاهیس میکردم،اما ناگهان چشمها یگوش م شیصحبت ها

:وگفتم دمیدستم راکش عیسر. کنم که متاسفانه دست چپم به دست مهندس برخورد کرد يریتاازافتادنم جلوگ

!دیمهندس،ببخش يوام آقاخ یعذرم-

!خانم بهار؟ ستیشماحالتون خوب ن-

!نیهم....کنه یسرم دردم یفقط کم!خوبم-

.دیواستراحت کن دیریبگ ید،مرخصیکارتون روادامه بد دیتون یاگه نم-

که چشم  یلعنت فرستادم ودرحال طانیبرش عیلحظه درعمق نگاه نافذش غرق شدم،اما سر کی يکردم وبرا نگاهش

:داشتم،گفتم یورتش برمازص

.تونم ادامه بدم یممنون،م-

.دیدار یرم وازامروزتاجمعه شمازاطرف من مرخص یدرضمن من امروزبه تهران م!دیهرطورراحت-

.خودم برگشتم يتشکرکردم وسرجا رلبیز

برخاست وبه  شیراجمع کردوبعدزاجا لشیشدن شرکت وسا لیتعط یروزمهندس دوساعت زودترازوقت رسم آن

:دررفت،اما قبل ازخروج ازاتاق روبه من کردوگفت يوس

!خداحافظ!دیخونه بخواب دیوبر دیریبگ یراحت مرخص الیرم شما هم باخ یحاال که من م-

 یاما دلم م.کند یم تیدانستم چرا آن قدرمرا اذ ینم! بود يواقعاً که استاد لجباز.رفتنش راازنظرگذراندم باحرص

.ستمیرآن موردکمترازاونخواست هرطورشده نشان بدهم د

 زگذاشتمیم يخالص خواهم بود،بعدسرم رارو شیها هیهفته ازطعنه ها وکنا کیکه تا دمیشیواند دمیکش یقیعم نفس

.را دردست فشردم میها قهیوشق
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*****

 يحس کردم هنوزبو. مهندس بود یخال يکه افتادجا يزیچ نیوارداتاق کارمان شدم چشمم به اول یفردا،وقت صبح

 میرو یازپرونده ها راجول یکیام نشستم و یوپشت صندل زگذاشتمیم يرا رو فمیک. زند یادکلن اودراتاق موج م میمال

بود که من قادربه  بیاما عج گذشت یم میچشمها يازجلو يگریپس ازد یکیرنگ، اهیخطوط س.بازکردم

 ید،بعدبابیچرخ زکارمهندسیمیوبه س يلحظه ا ينگاهم بازبرا.پرونده نبودم ينوشته ها يمتمرکزکردن ذهنم رو

.دادم هیتک یرابستم و به صندل میرو يجلو يپرونده  یحوصلگ

که هست  یوقت دمیشیبعدبه تفکرخودم لبخند زدم واند!ستیخال یحساب شیآن که بخواهم ازذهنم گذشت که جا یب

دش عادت کرده بودم انگاربه وجو یول....رود میدست ودلم به کارن ستیکه ن یزنم ووقت یرمیاش رابات هیسا

!تنگ شده بود شیروزنگذشته،دلم برا کیوهنوز

.شدم میحوصله مشغول کارها یآه شباهت داشت وبعد ب شتربهیب دمیکش یقیعم نفس

بودتامن باخودم روراست باشم واعتراف کنم آن چنان هم که در رفتارم نشان  یفرصت ییمهندس گو بتیغ يروزها

 یازنظرم دورنم يلحظه ا یتاب آمدنش بودم وچهره اش حت یحاالبه وضوح ب. ستمیتفاوت ن یدهم،نسبت به او ب یم

.شد

.تنگ شده بود شیها هیطعنه وکنا یوحت راوجذابشیگ ياش،چشمها ینگاه نافذ و وحش يبرا دلم

قراربودآنها پنج شنبه ازکرمان حرکت کنندوغروب .شد یآمدن خاله ها اماده م يباذوق وشوق برا درخانه،مامان

که  يوتازه ا بیآن که بخواهم،تنها به مهندس وبه احساس عج یامامن اصالً حال وحوصله نداشتم وب.مان ماباشندمه

.کردم یدروجودم کشف کرده بودم،فکرم



ماندانا بهروز -تو سهم منی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٣

ومن  دیدو اطیازما باعجله به سمت ح شیپ يزنگ در،مهد يصدا دنیباشن.دیپنج شنبه غروب ازراه رس باالخره

نزدم  یاما حرف.است امدهیدرهمان نگاه اول متوجه شدم فرامرزهمراه مادرش ن. میشدومهتاب هم به دنبال اوروانه 

داشت  یچشم ازمن برنم يلحظه ا يفخر خاله.شدم وبعدمهمان هارابه داخل دعوت کردم یومشغول سالم واحوالپرس

من تازه  یزشام وقتوبعدا اوردیباالخره هم طاقت ن. کرد یخطاب م))عروس گلم((رفت ومرا یومرتب قربا نصدقه ام م

:انداخت وگفت میبه سرتاپا یازشستن ظرف هافارغ شده وبه هال بازگشته بودم،نگاه

 ینیریش کیدست و ندازمیحلقه م کی د،تاشبیصحبت هاتونوبکن ادوشمادوتاجوونیفرداعصرکه فرمرازب....انشاءا-

.میندازیراه م یخورون خانوادگ

. خاله فرشته لبخندبرلب داشت.عوض کرده ومنتظرعکس العمل من بودند به مامان ومهتاب افتاد که هردورنگ چشمم

:انداختم وگفتم يبه خاله فخر ینگاه

ومده؟یتونم بپرسم چرافرامرزامروزباشمابه بندرعباس ن یم-

:داد دوجوابیخند خاله

.دای یفرامرزم يصبح شده وتاعصر یچشم به هم بزن!ستیرنیاددیفرداهم که ب!عجله نکن خاله جون-

ومده؟یخوام بدونم چرااون امروزباشما ن یفقط م!ستیتوکارن يعجله ا چیاتفاقاًه-

:جاخورده بود،نگاهم کردوگفت یکه ازلحن من کم خاله

کنه،بعدازاون  یم سیندر یاضیضمناًصبح جمعه به صورت فوق العاده توآموزشگاه ر!هیفرامرزخجالت یدون یتو که م-

.انجیرسونه ا یحتماًتاعصرخودشوم

 انیجر یباق میدیبعداگه به توافق رس.میوخواسته هامون باهم صحبت کن ندهیکه درموردآ دیبه مااجازه بد دیشما با-

.مونه یارشمابزرگترهامیبه اخت
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:دگفتیرس یمن ناراحت به نظرم يکه کامالً ازبرخوردها خاله

!هم بهتر؟ يازشمادوتابرا ید؟کیچرابه توافق نرس!خاله جان يا-

 يره خدا یبازه ونه طرف دود ودم م قینه رف. ،اهل کاره هیفرامرزمن اهل زندگ دینکن دیوتمج فیبرتعر لاگرحم

.يشد یخودت خانم يتوهم که برا!ناکرده

.نهیمن مطمئنم که نظرآقافرمازهم هم.میشه که ماباهم تفاهم داشته باش ینم لیدل یدرسته خاله جان،ول نهایا يهمه -

!رکنهیجوونها روبه خ يخداعاقبت همه ....دونم واهللا ینم-

.راکش ندادم گربحثیحرف اکتفاکردومن هم د نیبه گفتن هم خاله

:روبه من گفت م،مهتابیتنهاشد یوقت

.يتوبه فرامرزعالقه ندار دنیهمه فهم گهید يکه زد ییحرفا نیحاال باا.يایبرب يکردم ازپس خاله فخر یفکرنم-

!بود نیمن هم قصدم هم-

!؟یونظرت عوض شدچ شیدیاگه د حاال-

.رممکنهیغ نیا-

!باشه ونیدرم يا گهیکس د يممکنه که پا یوقت نیا-

:دمیعوض کردن بحث پرس ينثارش کردم وبعدبرا يغره ا چشم

کنه؟ یاقدام م يخواستگار يبرا یازسهندچه خبر؟معلوم نشد ک-

تادرس  مینداره اگه ماباهم نامزدکن یازنظرباباش اشکال یازدواج نداره ول طیمامانش گفته سهندفعالً شرا.هنوزکه نه-

.اون تموم بشه

.نپرس تاخودشون بگن يزیمورد ازشون چ نیدرا گهید-
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.باشه-

!شترهیب ،عزتتیترباش یافتنیدست ن یمردها هرچ يبرا-

.دکردییلبخندزدو باتکان سر،حرف مراتا مهتاب

*****

دادم که زنگ تلفن به  یقرارم شانیکردم ودرجا یه شسته بودم خشک مناهار راک يدرآشپزخانه،ظرف ها روزبعد

.صدادرآمد

:دمیپرس. رابه طرف من گرفت یبعد،مهتاب قدم به داخل آشپزخانه گذاشت وگوش یکم

!ه؟یک-

:زدوگفت يدار یلبخندمعن

!ازهمکارات یکی-

:راازاو گرفتم وگفتم یگوش

د؟ییبفرما-

ره؟سالم خانم بهار،حالتون چطو-

که ازصحبت  یدرحال.ردیخوردم چون سابقه نداشت اوبامنزل ماتماس بگ کهیمهندس به شدت  يصدا دنیازشن

:حرف بزنم يعاد یکردم بالحن یهفته،هم خوشحال بودم وهم متعجب،سع کیبااوپس از

د؟یمن خوبم،شماخوب هست!مهندس يسالم آقا-

!د؟یحتماً ازتماس من تعجب کرد.ممنون-

د؟یداشت يبامن کار!م نه که دروغ گفتمخب اگر بگ-
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!يبرام غذا بپز يایخوام ب یبله،م-

بودکه انگارازموضع  يطوریزیطرزصحبت کردنش ن. کرد یتقاضا م کانشیازنزد یکیانگاراز.خنده ام گرفت ازلحنش

.کرده بود يریوغرورکناره گ يلجباز

:ام رافروخوردم وگفتم خنده

 دیدرك کن دوارمیام یخوام براتون غذا درست کنم،ول یکه امروزجمعه است نم نیبه خاطرا دیخوام فکرکن ینم-

.هم هستم يا گهید م،منتظرمهمانیکه مهمان دار نیضمن ا

!د؟یترکش کن دیتون ینم دکهیدار يزیپس مهمان عز-

.مهندس يبله آقا-

!ناهاربمونم یدبیاد،امروزبای یخوشم نم رونیب يحساب چون من ازغذا نیباا-

د؟یکرد یروچه کارم گهید يتونم بپرسم جمعه ها یم-

!بهار دخانمیریگ یروم دحتماًجوابتونینیمنوبب یوقت-

:چندلحظه فکرکردم وبعدگفتم-

 يالبته اگرغذا. میپخت يادیز يوغذا میما امروزمهمان داشت.ارمی یخودمون غذام يبراتون ازخونه  دیاگرقبول کن-

.دیدوست داشته باش يبندر

!ه؟یتونم بپرسم غذاتون چ یم-

.یماه هیوغل یکتلت ماه-

:بالحن طنزآلودگفت مهندس

!خورم یارمیب!بهتره یچیحاالازه-
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:لحن جوابش رادادم باهمان

!شم ها یم مونیپش دکهینگ يجور نیا-

!بخورم لیباکمال م ارتامنیخوشمزه ات روب يغذا!دیخب ببخش-

.فعالًخداحافظ.امیتامن ب دیپس صبرکن-

.خداحافظ!یمرس-

مهتاب .راکناربگذارد ررفتاردادوحاضرشدغرورشییتغ کبارهیفکرکردم که اوچطور نیگذاشتم وبه ا شیراسرجا یگوش

:مانده بود،گفت رهیکه همچنان به من خ

!مهندس خان شما بودند؟ يآقا-

!مهندس ،نه مهندس خان شما يآقا.بله-

!خونه اش؟ يبر يخوا یم-

 هید،بگویپرس یاگرهم کس. گردم یبرم وزودبرم یرم براش غذام یمن م!من وتوبمونه نیدبیوع باموض نیآره،اماا-

.دم یم حیسحر،خودم بعداً به مامان توض يداشتم رفتم خونه  يکارفور

.باشه-

.منزل مهندس شدم یبعد آژانس گرفتم وراه یکردکم یکارمراآسان ترم نیوخاله هاخواب بودند وا مامان

.رافشردم ومنتظرماندم فونیآ يدکمه  دمیرس یوقت

:لحظه بعد اوجواب داد چند

بله؟-

:اودوباره حرفش راتکرارکرد،گفتم یمکث وقت یپس ازکم.گذاشت دنیتپ يقلبم بنا شیصدا دنیازشن
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.دیمهندس،لطفاً بازکن يمنم آقا-

 اطیآمد وقدم به ح ونریهمان لحظه اوهم ازساختمان ب. گشوده شدومن باسبدغذاواردشدم یآرام يدرباصدا

.ختیدردرونم فرور يزیشده حس کردم چ یچیبادست باندپ دنشیازد.گذاشت

که توانسته مرابه  نیا ایمهم است  میخواست اواحساس کندبرا یدلم نم. افتاده اما نتوانستم یبپرسم چه اتفاق خواستم

:جلوتررفتم وگفتم.زانودرآورد

!مهندس يسالم آقا-

:دادپاسخ  ییبایبالبخندز

!که باعث زحمت شماشدم دیمنو ببخش.سالم-

.کنم یخواهش م-

دست  کیتواند با یاوکه دست راستش رابسته است،چگونه م دمیشیاما باخود اند رمیبگ شیسبدغذارابه سو خواستم

خودش غذابکشد؟ يبرا

:راازنگاهم خواند که لبخند زدوگفت انگارافکارم

.شم یممنون م ایدن کید،یمنوبکش يوغذا دیاگرلطف کن!نکردم عادت دمیجد تیمتاسفانه هنوزبه وضع-

من درآن لحظه  تیمردنامحرم درحضوراواشتباه بود،اما موقع کی يورودم به خانه ! بکنم؟ دیدانستم چه با ینم واقعاً

.کرد یفرق م

:د،گفتیمکث مراد یوقت مهندس

.صدام کن،ازت ممنونم يدیغذاروکش یوقت! رم تواتاقم یمن م-

:گفتم ينه چندان بلند يدم،باصدایراکه چ زغذایبه آشپزخانه رفتم وم میازرفتن اووارد خانه شدم ومستق سپ
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.مهندس،غذاتون آماده اس يآقا-

:آمدوگفت رونیب ازاتاقش

.ازلطفت ممنونم-

:آن که نگاهش کنم،جواب دادم یب

.به باغچه آب بدم اطیرم توح یمن م.....کنم یخواهش م-

؟يخور یدت نممگه خو-

چهره اش .داد یآمد وجذاب ترنشانش م یبه اوم یبه تن داشت که حساب يدیشرت سف یت.نگاهش کردم يا لحظه

.رکردهییقدراخالقش تغ نیا کبارهیفکرکه چرا نیباا.قبل،سردوعبوس نبود يهم برخالف هفته ها

:گفتم آرام

.دییمن غذا خوردم،شمابفرما-

.رفتم اطیه حبمانم ب یآن که منتظرحرف یوب

:آمد وگفت اطیربع بعدمهندس هم به ح کی

!من اضافه کن یهفتگ يغذاها ستیغذاروبه ل نیباشه ا ادتی.بود یخوب يمنون،غذا-

!ممنونم فتونیازتعر-

.کنم ینم فیتعر يزیاچی یازکس هودهیوقت ب چیمن ه! ستیها ن فیازاون تعر فیتعر نیمطمئن باش ا-

دوظرف  يکوچک حاو ینیس کیبرگشت، یباروقت نیا. هندس به داخل ساختمان رفتدرسکوت گذشت وبعدم یمدت

 اطیح زداخلیم يرارو ینیمهندس س. توت انداختم رنهالیشلنگ آب راز.کرد یرابادست چپش حمل م یبستن

:گذاشت وگفت
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!دیکن لیم یبستن دییخانم بهار،بفرما-

:کردم وگفتم نگاهش

.ندارم لی،میمرس-

هم  دومنیناهاردعوت کرد يشما من روبرا!شه ینم يگریبدهکارد یمتقابله وکس یمهمون کی نیم،اکن یخواهش م-

!یبستن يشما روبرا

:دمیپرس

!د؟یکن یم سهیمقا یشماناهارمنوبابستن-

:وگفت دیخند

!خوبه؟ م،حاالیخور یم تزاهمیباهم پ میر یم نیخب،عالوه برا یلیخ.یشوبگ هیخواد بق ینم-

:مکردم وگفت اخم

!دیروباالببر شنهادتونینبودکه سطح پ نیمنظورمن ا-

بود؟ یپس منظورشماچ-

قول  دوبهییایب رونیمن ب نیردیازز دکهیآورد نیا يروبرا یشمابستن یازشماغذاآوردم،ول یتوقع چیمن بدون ه-

!دیخودتون،بدهکارمن نباش

:کند هیکردعملش راتوج یمهندس سع-

.تاآب نشده يایکنم ب یازت خواهش م گهیبارد کیحاال.حرف روزدم نیا يبول نکردروق یبستن دمید ینه،من وقت-

:مهندس گفت.نشستم یصندل يورو زرفتمیم يسو به

!ختمینترس،توش سم نر.شروع کن -
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باهم  میمن وشمادار یکنه؟به چه مناسبت یم يچه فکر نهینفرماروبب هیاگه حاال  دیفکرکرد چیه یول!توسم ینم-

!م؟یورخ یم یبستن

!میخور یعسل وماست که نم!خواد؟ یمگه مناسبت م-

.ستادیاوهم بلندشد وآمد ودرست مقابل من ا.باغچه رفتم يوبه سو ازجابلندشدم

!دمیمثل شماند يتاحاال دختر-

!وجودنداره يگرید هیکامالً شب یاتیباخصوص یاکسیچون تودن!دینیبب دهمینبا-

:رابستم وگفتم رآبیبعدش

.رشدهید یلیدبرگردم،خیبا گهیمن د-

.ساختمان رفت يرابرداشت وبه سو ینیس مهندس

کوتاه به رنگ  نیبلوزآست کیدرنگ،یشرت سف یآن ت يبعدکه بازگشت لباسش راعوض کرده بودو به جا قهیچنددق

.بود دهیکرم پوش

:کردم وگفتم نگاهش

!مهندس يخداحافظ آقا-

!صبرکن-

د؟یدار يبامن کار-

:مندگفتگله  یبالحن

.یپرس یفکرکردم علت پانسمان دستم روم-

:زدم وگفتم یرنگ لبخندکم
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!افتاده؟ یبراتون اتفاق-

!کردن نداره فیآدم اصالًذوق تعر يجور نیا....نه-

:ام گرفت خنده

!د؟یکردن دار فیشما ذوق تعر يچه جور دییبفرما دیپس لطف کن-

:دیخند اوهم

 بیخودش آس طونیالبته اون ش. میبرادرم تصادف کرد نیتهران رفتم باماشمن همون روزکه به !کردم یشوخ-

.پاره شد نیماش شهیدشت راستم باش يشدم وچندجا یفقط من زخم.دیند

تونم برم؟ یخب،حاالمن م....دیزودترخوب بش دوارمیمتاسفم،ام-

!دونم یمن هنوزاسم شمارونم!.....گهیسئوال د هی!خانم بهار-

:گرفتم وگفتم شیراازچشمها نگاهم

!گل یم-

:زمزمه کردوبعدگفت رلبیراز چندبارنامم

!گل صدات کنم؟ یتونم توخونه م یم!اندازه یتپل مپل م يها اددختربچهیآدمو!يچه اسم ناز-

:خنده ام گرفته بود،اما خودم راکنترل کردم وگفتم رشیازتعب

!نه-

!رممن راحت ت يجور نیا!یمنورامبدصداکن یتون یتوم یول-

:پرسشگرنگاهش کردم که گفت.اوتمام نشده بودکه زنگ منزل به صدادرآمد هنوزحرف

.من تماس گرفتم!آژانسه-
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!ست؟یمن که ن يبرا-

!هر دوتامون يچرا،برا-

:رفت گفت یراگشودوهمانطور که جلوترازمن م درمنزلش

.اسوارشویب-

:آمدم وگفتم رونیب ازخانه

!رمیگ یم یمهندس،خودم تاکس يآقا امی ینم مند؟یمنو نگه داشت نیهم يبرا-

:گفت تیکردوباجد نگاهم

رم  یم ییدارم جا نجا،حاالخودمیتوروکشوندم ا يمن روزجمعه ا!به دونکن یکیقدرهم بامن  نیا!بهت گفتم سوارشو-

!بشنوم يزیخوام چ یهم نم گهید.رسونم یتوروهم م

راننده  يخواستم برا یچون نم.بازکرد میرابرا نیبدهد،درماش آن که فرصت حرف زدن به من یدرخانه رابست وب بعد

:دیمهندس هم نشست وراننده پرس.م،سوارشدمیآژانس سوژه باش ي

آدرستون کجاست آقا؟-

:من برگشت وگفت يبه سو مهندس

.آدرست روبگو-

.ماحکمفرماشد نیمنزل رادادم وبعدازآن،سکوت ب ینشان

برچشم داشت  یآفتاب نکیکه ع یخانه توقف کرد،جوان يهم جلو يگرید لیاتومبباما م،همزمانیدیبه منزل رس یوقت

شد و ادهیازآن پ

.منزل مارفت يراحساب کردوبه سو نیماش ي هیکرا
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:دیشد وپرس ادهیمهندس هم پ.آمدم رونیب نیفرامرزراشناختم وازماش بالفاصله

!آقاهستند؟ نی،ايکه منتظرش بود یمهمون-

.داد یجذاب نشان م يگرید يدرهم گره خورده بودوچهره اش رابه گونه  شیابروها. کردم نگاهش

:دادم جواب

!آقا نیهم! بله-

!کردم یعجله م یمهمان نیهرچه زودترهمچ دنید يشما بودم برا يمن هم اگرجا-

به راه  نیبعدماش يلحظه ا.راگشودوسوارشد لیکه منتظرجواب من باشد،دراتومب نیراگفت وسپس بدون ا نیا مهندس

.دمیشیگذراندم،به برخورداواند یکه دورشدنش راازنظرم یافتاد ومن درحال

:فرامرزبه خودم آمدم يدرافکارم بودم که باصدا غرق

!سالم دخترخاله-

:ونگاهش کردم برگشتم

سالم،حالت چطوره؟-

؟يخوبم،توچطور-

!یمرس-

بود؟ یآقاک نیتونم بپرسم ا یم-

:جواب دادم.شد ینم زخواندهیچ چیئوال،هس نیموقع پرسش ا درنگاهش

.میازهمکارام بودکه باهم آژانس گرفت یکی-

.نگفت يزیگرچیفرامرزد
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.دست زدند هیدوبقیما،کل کش دنیباد يفخر م،خالهیکه رفت داخل

لبخند  يخاله که لحظه ا.راگم کرده ورنگ به رنگ شده بود شیکودك،دست وپا کیبه فرامرزافتادکه مانند  چشمم

:شد گفت یدورنم شیلبهااز

تااگه  دیحرفاتونو باهم بزن دیپس شماها زودتربر.کرمان میامشب برگرد نیدهمیبا.میندار ادوقتیبچه ها ماز-

!میکن نیریخدابخواد دهنمون روش

وبه  میگرفت یمامان وخاله تاکس یباهماهنگ. شدیانجام م دیبودکه با ينداشتم،اما به هرحال کار یباآنکه حال خوش-

.داد کیبا ک یواوسفارش بستن میشاپ پارك نشست یخواست فرامرزداخل کاف م،بعدبهیپارك رفت

اش  یبه اوانداختم که قاشق بستن ینگاه. میچگونه سرحرف رابازکن میدانست ینم کی چیوه میمقابل هم نشسته بود-

:کوت رابشکنمگرفتم خودم س میعاقبت تصم.بود رانداختهیچرخاندوسربه ز یهدف درون ظرف م یراب

!؟یشه حرف هاتوبه من بگ یم-

:کرد وسرتکان داد نگاهم

!؟يدار يچه نظر ندهیآ يتوبرا.بگم یدونم چ ینم-

!نده؟یکدوم آ-

:شد رهیبه من خ باتعجب

!میکه قراره باهم بساز يا ندهیآ!من وتو ي ندهیخب آ!.....نده؟یکدوم آ-

.رابفهمم ينگاهها نیق ببه من داده تافر یکردم که قدرت یخداراشکرم

کرده باشند واو فقط آنها  کتهید شیرابرا یجمالت نکهیتفاوت بودوکلماتش درست مانندا یاوبه من سردوب نگاه

.کرد یراتکرارم
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:گفتم يجد یبالحن

 لیدل نیهم گذاشتند اماا يرو یتوئم درت که اسم ماروازبچگ ي زدخترخالهیمن قبل ازهرچ! فرامرزبه من نگاه کن-

 یچ!يمرد کیفرامرزتو.بکنند یمیروسم کهنه وپوچ قد يشون روفدا یشه دوتا آدم عاقل وبالغ زندگ یمن

!مامانت؟ يخواسته ....؟يایمن ب يتورومجبورکرده به خواستگار

!نکرده يزیچ رفتنیوقت من رومجبوربه پذ چیمامانم ه-

دخترخاله نگاه  هیگل روفقط به چشم  یمن م یبگ ؟شدهيندار ينسبت به من عالقه ا یتابه حال شده بهش بگ ایآ-

!کنم؟آره؟شده؟ یم

!وقت چیه!نه،نشده-

!چرا؟-

هروقت صحبت ازدواج هرکس .ارهی یاسم توروبه عنوان عروسش م شهیاون هم!دوست داره یلیچون مادرم توروخ-

!خوام دلشوبشکنم ینم م،منیکنه هرچه زودترمن وتوازدواج کن یآرزوم يشه فور یم

:سردادم وگفتم يزیتمسخرآم خنده

خاطرنشکستن  شوبهیخودش،زن وفرزندان احتمال ي ندهیآ يامروز يکرده  لیمردروشنفکروتحص هی!کیچه رمانت-

آن  دیتوبا.....؟فرامرزیبکن یبه خاطردل مادرت بامن زندگ یتون یم یبه من بگوتاک.....کنه یدل مادرش تباه م

جهت تا بندرعباس  یخودوب یراه روب همه نیا یومجبورنباش یادرت بزنکه حرفات روبه م یقدرشجاعت داشته باش

!يایب

....ایب!کن زوفراموشیچ اهمهیب!گل یمن حاضرم باتوازدواج کنم م....من!گم یمادرم نم زهاروبهیچ نیوقت ا چیمن ه-
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 ،مهمینکه حرف دلت روبز يقدرشهامت ندار نیکنم؟حاالکه ا یم ییمن ازت عشق گدا يتوفکرکرد!بس کن-

.دم یم صلهیروف هیقض نیا يجور هیخودم  ستین

:نگاه کرد میکردو به چشمها سربلند

؟یبهشون بگ يخوا یم یچ-

:زدم پوزخند

!ینگران باش ستیالزم ن-

:وادامه دادم بعدازجابرخاستم

!ارمیدرب ایها روهم ازخواب ورو چارهیتاهرچه زودتراون ب میبهتره برگرد-

پارك  یجدااز هم به سمت درخروج ییایبادن یازجابرخاست وسپس هردودرکارهم ول دیبگو يزیآن که چ یفرامرزب

.میبه راه افتاد

****

سوم فصل

 یطوروانمودکردم که من اورانم نیام وا دهیازبازگشتمان ازپارك،به خاله هاگفتم که بافرامرزبه تفاهم نرس پس

.کردورفت یخداحافظازما زازاشکیلبر ییپروچشمها یبادل يخاله فخر.خواهم

 دهیآنها روبروشدم،چراکه عق دیکردم بااعتراض شد فیمامان ومهتاب تعر يارابرایاصل قضا یازرفتنشان وقت پس

:وگفتم دمیاما من خند.رنشودیشدتا ازمن دلگ یآگاه م تیدازواقعیداشتند خاله با

خواست،من  یفرامرزهم من رومچون به هرحال اگر!من مقصرم انیجر نیفکرکنه درا دخالهیبذار!ستیمهم ن-

.خواستم یاونونم
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.دیرس انیموضوع به پا نیکه بود،ا یبیبه هرترت خالصه

همه !اتفاقات دو روزگذشته دنیقرارشن یمان منتظرم بود والبته ب یشگیسرقرارگاه هم شهیصبح،سحرمثل هم شنبه

!زدواظهارنظرکرد زحرفیر کیبه شرکت، دنیدادم واوتارس حیتوض شیزرابرایچ

.میکرد یشرکت،به طورموقت ازهم خداحافظ داخل

داده  هیبود تک زیم يکه سرش رابه دست چپش که رو دمیك هشدم،باکمال تعجب مهندس راد وارداتاقمان

:در رابستم وگفتم!رابسته بود شیوچشمها

.مهندس يسالم آقا-

:گذرابه من انداخت یونگاه سربلندکرد

!سالم-

موضوع  نیباشداما به ا ررفتاراوچهییزدم علت تغ یحدس م. روزقبل بود يدوستانه سردش،درست برخالف لحن  لحن

بدهم وهم  حیتوض شیگذشته برا یهفته يها ددرموردپروندهیدانستم با یم. رفتم زکارمینکردم وبه طرف م ییاعتنا

مورد ازپرونده ها بعدازجابلندشدم وچند ین کمیبنابرا.سمیرابنو شیبود،نوشته ها یاوکه دستش زخم يبه جا نیچن

.رفتم زشیرابرداشتم وکنارم

ام  ادآمادهیازمن برب يضمنآً اگرکار.دیکن یبررس دیلطف کن.گذشته است يهامربوط به هفته  نیمهندس،ا يآقا-

.تابهتون کمک کنم

:داد اندازد،جوابیبه من ب ینگاه مین یآن که حت یب

 يها یدوبستنیقول وقرارتون توپارك برس دبهیاد،بری یرمازتون ب يشمااگه کار!ندارم یاجیمن به کمک شما احت-

!دیبامناسبت نوش جان کن
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 روزمرابافرامرزدرپاركیاود یعنی!....من يخدا.برسرم فرودآمدوآنقدرجاخوردم که حدنداشت یمانند پتک حرفش

!بود؟ دهید

!بودم؟ دهیامکان نداشت،پس چطورمن اوراند نیا

:آب دهانم رافرودادم وچندلحظه بعدآرام به حرف آمدم.میاوبگو درجواب دکهیرس یذهنم نم زبهیچ چیه

.شم یمن هم اصالً متوجه منظورشمانم. بود یمهندس،اون موضوع کامالً خانوادگ يآقا-

:زل زد میبه چشمها میومستق سربلندکرد

خودتون روبه  فیوظادرضمن،شماهمون !دیکه خودتون روبه اون راه بزن ستیمنظورمن کامالً روشنه وشما هم الزم ن-

!دیبه من کمک کن ستین يازین!هیدکافینحواحسن انجام بد

 میسرجا میبگو يزیآن که چ یشد،من هم ب شیبه کارها یدگیتوجه به من،مشغول رس یراکه زد،بازهم ب شیها حرف

.نشستم

هم  يدیپوش جدبرچهره داشت،آن روزرو شیآرا شهیاوکه هم.داخل آمد ییبعد،دراتاق زده شدوخانم صحرا یقیدقا

:مهندس رفت يبه سو میکرد ومستق یرو به من سالم کوتاه.داد یاش م باترجلوهیبودکه البته ز دهیپوش

!ریمهندس،صبحتون بخ يسالم آقا-

:لبخندزدوجواب داد مهندس

!ریصبح شما هم به خ!ییسالم خانم صحرا-

!دستتون افتاده؟ يبرا یچه اتفاق!من يخدا-

.اتفاق افتاد نیا یرانندگ يسانحه  کیثردرا!ستین یزخاصیچ-

:خاص گفت يباعشوه ا ییصحرا خانم
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!مهندس؟ يدستتون شکسته آقا!يوا-

.مختصره یدگیپر هینه،فقط -

!فتادهین یخداروشکرکه براتون اتفاق-

!ازلطفتون ممنونم-

درهمان حال مهندس !آمده بود یصحبت واحوالپرس ي،بلکه فقط برا يانجام کارادار يدرواقع نه برا ییصحرا خانم

:دوستانه گفت یخطاب به اوبا لحن

!د؟یسیبشه،برام بنو دنوشتهیمن روکه با يازکارها یوکم دیشه ازتون خواهش کنم لطف کن یم-

:که قادربه پنهان کردنش نبود،جواب داد یباذوق وشوق ییصحرا خانم

!فتخارمنه که به شماکمک بکنما دباعثیمطمئن باش! دم یکارروانجام م نیبله،حتماًا!اوه-

.گذاشت ومشغول شد زمهندسیکنارم یصندل کی بعد

 يکارها لیاصالً حضورمن درآن اتاق فقط به خاطرتسه.دانستم یحرکت مهندس رانم نیا لیشدت ناراحت بودم ودل به

.گرفته بود دهیحرکت حضورمراند نیاو ودرواقع کمک به اوبوده اما اوباا

:دیپرس یکردم،باناراحت فیسحرتعر يموضوع رابرا یت وقتشرک یلیازتعط ظهر،پس

!؟ينداد حیچرادرموردفرامرزبهش توض-

!برام مهمه یلیخوام فکرکنه خ یچون نم-

 دخودتوجلوشی،نباينداره؟اگه دوستش دار یچطوربه اون ربط!ادی یبالهاسرت م نیا يکه مغرور گه،بسید نیدهم-

 دغرورتیتوعشق با.يبد حیتوض دبراشیبا!معلومه که بدش اومده ده،خبیپسرتوپارك د هیاون توروبا.یخراب کن

!گل یم یرولگدمال کن
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!يچه عاشق باتجربه ا!اوه-

.حرف ها بروبه فکرخودت باش نیا يمنومسخره نکن،به جا-

حوصله بودم که  یآن قدر ب.خانه شدم یپس ازآن راه یبه منزل مهندس زدم وساعت يباسحر،سر یازخداحافظ پس

.ط لباس عوض کردم وپس ازخواندن نماز،به رختخواب رفتم تااستراحت کنمفق

من ومهندس  نیمدت ب نیدرا.شد يماه به سرعت برق وباد سپر کیگذشتند و یهم م یروزهاازپ

کردوگرچه پانسمان دستش رابازکرده بود  یبه من نگاه هم نم یاوحت.شد یزده نم یحرف يجزدرموردامورکار

 لشیتحو یابزدومهندس حس یباربه اوسرم اسهیدو ي،هم چنان روز ییخانم صحرا یسدولیوتوانست بن یوخودش م

به من نکردوجواب سالمم  ییکه آن جاهم اصالًاعتنا دمیدرمنزلش هم درطول آن مدت،فقط دوباراوراد.گرفت یم

.راهم به زورداد

کردکمترسربه  یم یدادوسع یام م يگذراندم وتنها محرم اسرارم بعدازخدا،سحربودکه دلدار یرام یسخت يروزها

 یاش زجرم ییاعتنا یوازب راودرآمدهیازقبل به تخس شیکردم قلبم ب یگذشت حس م یکه م یهرساعت.سرم بگذارد

 يریجلوگ میاشک ها زشیکردم تمام مدت از ر یم یکردم ودرخانه اش هم سع یدرشرکت ظاهرم راحفظ م.دمیکش

منزلش راانجام  ينحو،کارها نیوافروبه بهتر يباعشق وعالقه ا فه،بلکهیم وظفقط به خاطرانجا گرمانندگذشته،نهید. کنم

.دادم یم

 يبرنامه  يپرسش درباره  يآن روزبه بهانه .نمانده بود یشترباقیروزب کیخردادماه بودوتا شروع ماه رمضان  لیاوا

:ماه رمضان،اورامخاطب قرارداده وگفتم ییغذا

!مهندس يدآقایببخش-

:دارم،گفت یکه درموردامورشرکت ازاوسئوال نیا الیهم کند،به خآن که نگا یب
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.دییبفرما-

.تون درماه رمضان بپرسم ییغذا يخواستم درموردبرنامه  یم-

 يرابه برگه ها میفوراًچشمها.که وجودمرالرزاند وسوزاند ینگاه.باربعدازمدت ها نگاهم کرد نیاول يسربلندکردوبرا

:واوجواب داد زدوختمیم يرو

 کیالبته . افطارم درست کن يحاال برا يکرد یظهرم درست م يروکه برا ییفقط غذا!کنه ینم يرییمن تغ يبرنامه -

.ازهمون استفاده کنم ادترتاسحرهمیمقدارز

!چشم-

به هم  يبود که صدا دهیبعدکارم تازه به اتمام رس یساعت.معمول به خانه اش رفتم ،طبقيوقت ادار انیازپا ظهر،پس

بودبه مهندس تنه  کیبه طرف درآشپزخانه که رفتم،نزد.دیساختمان به گوشم رس يدر ورود خوردن

:وگفتم دمیفوراًخودراکنارکش.بزنم

.سالم-

!سالم-

 ادمیناگهان . رفت اطیبود درآشپزخانه گذاشت وبه ح دهیراکه خر يتازه ا يها یمراسردومختصرداد وماه جواب

که درساختمان  نیشدم اما هم اطیح یفکر،به سرعت راه نیبا ا.کرده امآمدکه شلنگ آب رادرباغچه جابه جان

.کرد یکه شلنگ آب راجا به جام دمیراگشودم،مهندس راد

:باغچه رفتم وهمان طورکه پشت سراوقرارداشتم،گفتم يسو به

.کامالً فراموش کرده بودم جا به جاش کنم.دستتون دردنکنه-

:آن که برگرددونگاهم کند،گفت یب
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!هیازعوارض عاشق نیست،ایمهم ن-

!مهندس؟ يآقا یکدوم عاشق-

!بشنوم يزیموردچ نیخوام درا ینم گهید-

.رفت ودررامحکم بست رونیراگفت وبه سرعت ازخانه ب نیا

.رشدیسراز دواشکمیترک بغضم

شد  یآشکارمگشت رازدل من  یکردم،اگراوهمان زمان به منزلش بازم هیرگریدل س کیداخل ساختمان برگشتم و به

.شد یکه توانسته مرابه زانودرآوردخوشحال م نیآن وقت اوحتماًازا.افتاد یم رونیب زازپردهیوهمه چ

.رابرداشتم وخانه اش راترك کردم فمیوصورتم راشستم،بعدک بلندشدم

.گرفتم یمامان ازشرکت مرخص یروزماه رمضان بودومن به خاطربدحال نیآن روز،اول يفردا

دادم  یراانجام م میبه سرعت کارها.به منزل مهندس بزنم يتاب ازمدرسه،فرصت کردم تاسرازبازگشت مه پس

بست هشدن  يساعت ازورودمن به آن جا نگذشته بود که باصدا کیتاهرچه زودتربه نزدمامان برگردم،اما هنوز

 قهیچهل وپنج دقشرکت، یرسم یلیهنوزتازمان تعط.باتعجب به ساعتم نگاه کردم.آمدن مهندس شدم اط،متوجهیدرح

!مانده بود یباق

اتاق خودش  يجوابم راداد وبه سو رلبیز.زودآمدنش رابدانم،آهسته سالم کردم لیآن که دل یشدومن ب اوداخل

که درخانه اش بودم قدم ازاتاقش  يلحظه ا نیبپرسد،اما اوتاآخر يزیآن روزم چ بتیانتظارداشتم الاقل درموردغ.رفت

.سته آن جاراترك کردمشک ینگذاشت ومن بادل رونیب

آن  م،اتفاقاتیکنارهم که نشست.کردنم رابداند بتیبه من بزندوعلت غ يآمده بودتاسر دم،سحرهمیبه خانه رس یوقت

:کرد فیتعر میروزراباآب وتاب برا
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 کیاون دوروبرها بودم، يانجام کار يمن که برا.ازاتاق شما خارج شد یباچه حال تهیاون عفر ینیبب يامروزنبود-

بعدهم که .سرخ شده بود تیازعصبان.ودررومحکم پشت سرش بست رونیازاتاق شمااومدب تهیاون عفر دمیدفعه د

.گفت ورفت يزیچ هی رلبیچشمش به من افتادز

!تورونداشت ياون طاقت دور...گل یم.شرکت روترك کرد شهیهم امروززودترازهم مهندس

فقط رفت تواتاقش .دینپرس یچیداماهیمن روهم داون اومدخونه اش،.یکن یشلوغش م يادیز!بس کن سحر-

.ومدین رونیوتاآخرهم ب

به  يوا یکنن،ول یاون م تیجلب رضا يشون روبرا یسع ادتمامیخوششون ب یاز زن یمردهاوقت!گل یم یدون یم-

ول کن  ارنیده،اون وقت تااشکش رودرن یتوجه نشون م يا گهیاون زن نسبت به مردد ننیکه بب یحال وقت

.ينداد یحیتوضموردبهش  نیتوهم که درا!وناراحت شده دهیخب مهندس هم توروبافرامرزد!ستنین

:زدم وگفتم پوزخند

!یانگارصدساله عاشق یزن یحرف م يطور-

!ازکجامعلوم نباشم؟-

:به خنده بازشده بود،گفتم میکه لب ها ینگاهش کردم ودرحال رتیباح

!؟یگ یم يجد!....نکن یسحرشوخ-

!من گوش بده؟ يکه به حرف ها هیک یول!آره بابا-

!ه؟یمردبدبخت ک نیا نمیزودباش بگوبب-

:دیزودکنترلش راازدست دادوخند یلیخ یکردول سحراخم
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کرده  شوتمومیخدمت سرباز.اومدند م،اوناهمینابودیعموم ا يخونه  دکهیع!عموم يبچه ها يپسرخاله !دور لیفام هی-

.کنه یباباش کارم يوتوحجره 

؟يقدردوستش دار طون،چهیش نمیبببگو-

:دمیپرس.میدیبلندخند يد،بعدهردوباصدایرابه دوطرف بازکردوکس شیهادستها سحرمانندبچه

ه؟یاسمش چ-

.یاتیشهدادب.....شهداد-

!خودش هم مثل اسمش قشنگه؟! یچه اسم قشنگ-

!مهندس ينه به اندازه آقا-

:وگفتم دمیخند

!فدارش نشهطر یکه کس یزن یخود حرف م یب-

.میهنوزبهشون جواب مثبت نداد-

!چرا؟-

!کنن یم نییتع هیبله روبگم که براش مهر يزود نیاگه به هم!نمکشه گهید نیخب ا-

!،آره؟يپسرمردمودرآورد يبابا!طونیش يا-

م؟یکارکن یچ!گهید مینیما ا-

.وسرتکان دادم دمیخند

*****

.واردشد ییم که دراتاق به صدادرآمدوخانم صحرابه کارم بود یدگی،مشغول رس روزبعددرشرکت
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.رفت زمهندسیم يمن داد وبه سو لیتحو يسالم سرد شهیهم مثل

!ریمهندس،صبحتون بخ يسالم آقا-

.ریسالم،صبح شماهم بخ-

!دیخوب باش دوارمیحالتون چطوره؟ام!یمرس-

!دییبفرما. خوبم، ممنون-

!دیکنم نه نگ یخواهش م!افطاردوت کنم يشماروبرا خواستم ازطرف پدرومادرم یمهندس،م يآقا-

لحظه سربلندکردم ونگاهم درنگاه اوگره  کی.کردم مهندس دعوتش راردکند یآرزوم.شد میدردل به اوحسود کبارهی

.خورد،بعدفوراًخودرامشغول کارم نشان دادم

:گراصرارکردیبارد ییصحرا خانم

!دیکن یم د،سرافرازمونیکنم قبول کن یم خواهش

:سکوت پاسخ داد یپس ازلخت ومهندس

!رسم یممنون،حتماً خدمت م-

:پرازعشوه ونازگفت یبالحن ییصحرا خانم

!میمون یپس مامنتظرشمام!خدمت ازماست-

!دیکن یلطف م-

ازشدت خشم وحسادت داغ شده بودم واگرخانم . سوختم یزدم که آن طورم یمواد عذاب دست وپام انیانگاردرم

.کردم یرفت مطمئناًمن آن جا راترك م ینم رونیظه ازاتاق بهمان لح ییصحرا

.ازرفتن او،احساس کردم مهندس به من چشم دوخته است پس
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لحظه نگاهش  کی یوآشفته بودم که دوست نداشتم حت یکردم اما آنقدرازدرون عصب ینگاهش رااحساس م ینیسنگ

!بااودردودل کنمبه اتاق سحررفته و قهیخواست همان دق یازشدت غصه دلم م.کنم

 یوقت. میشد لیرترتعطیکارداشتم ود یلیآن روزخ. گذشت یم یبه سخت میقدرناراحت بودم که ساعت هابرا تاظهرآن

بودم  ییافطارورفتن اوبه منزل خانم صحرا یمهندس فقط به فکرمهمان يبه خانه  دنیآمدم،تارس رونیازشرکت ب

 يداشتم به خانه اش نروم،به هرحال اوکه افطارآن روزراجا میاول تصم.ومطمئن بودم که ازغصه،دق خواهم کرد

!شدم مانیاما بعدپش.مهمان بود يگرید

.کرد یم تیمرابه سمت منزل اوهدا يها ب،گامیعج یاحساس

کردم که  یدرست کردن ساالدخردم يکلم رابرا يقطعه  نیآخر.طبق معمول،مشغول انجام کارهاشدم دمیرس یوقت

پرت گذاشت  يسامسونتش راگوشه ا فیومتعاقب آن،مهندس واردشد،ک دیبه گوش رس به هم خوردن درحال يصدا

.دیمن چرخ يونگاهش به سمو

:جاخوردم آهسته گفتم دهیچهره اش به آن رنگ پر دنیازد

!مهندس يسالم آقا-

دقدم برنداشته ازمبل ها به راه افتاداماهنوزچن یکیجوابم راداد،بعدبه سمت  یاش فشردوبه آرام یشانیپ يرارو دستش

.افتاد نیزم يبودکه تعادلش راازدست دادورو

.سرعت ازجابرخاستم وخودم رابه اورساندم به

:زانوزدم وگفتم نیزم يکنارش رو.شده بود سیکامالًبسته وصورتش ازعرق،خ شیها چشم

.مهندس يآقا....مهندس يآقا-
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بردارم که  نتیازکاب یوانیپزخانه رفتم،خواستم لفوراًبلندشدم وبه آش.به شدت هول کرده بودم.نداد یاوجواب اما

باعجله .شد وانیخردشده ل يبعد،کف آشپزخانه پرازتکه ها يولحظه ا گرخوردید یوانیازشدت عجله،دستم به ل

 میبه پا وانیازقطعات ل يا شهیش وم،خردههال بر يخواستم به سو یکه م یآب قنددرست کردم ام ازمان يمقدار

:سراورساندم وگفتم يبه طرف هال حرکت کردم وخودم راباال ستادم،بعددوبارهیا يا ازشدت سوزش لحظه.رفت

!کنم یخواهش م!دیمهندس،توروخدا جواب بد يآقا-

:کردم شیچند ضربه به صورتش زدم وبازهم صدا بادست

د؟یشنو یصدام وم......مهندس  يآقا-

.نگفت يزیتکان خورداماچ یامبه آر شیمن،لب ها دنیباد.راگشود شیوچشمها دیلرز شیها پلک

:جمع شده بود،گفتم میکه اشک درچشمها یدرحال

.دیکم ازش بخور کی!نییحتمآًفشارتون افتاده پا.براتون آب قند آوردم-

:جواب داد یربه سخت آرام

.به افطارنمونده يزیچ گهید!خوام ینم_

:نگران ومضطرب گفتم.ست ستدامانتوانیکردبلندشودوبا یسع

!رم؟یبااورژانس تماس بگ دیواه خیم!ستیحالتون اصالً خوب ن د؟شمایقدرعرق کرد نیچراا-

 کیرابه دهانش نزد وانیسرش را بلندکردومن ل یبعد کم یاندک.داد ومانعم شد یدست جواب منف ي بااشاره

:گرفتم وگفتم شیرابه سو يکاغذ د،دستمالیکه نوش يمقدار.کردم

!رمیبا اورژانس تماس بگ دیبا گم یهنوزم م. دیصورتتون روخشک کن-

:جواب داد آرام
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.کنم حالم بهترشده ینه،حس م-

نشسته بود  نیزم يکه به دستش داده بودم صورتش راخشک کرد،بعدآرام آرام بلندشد وهما نطورك هرو یبادستمال

:گفت یحال یباب.داد هیبه مبل پشت سرش تک

 ي جهیبعدسرگ.فقط توانستم خودمو به هال برسونم.شتمکردواحساس ضعف دا یگرمم شده بود،سرم دردم یلیخ-

!شد یچ دمیگرفتم ونفهم يدیشد

:وادامه داد دیصورتش کش يرارو گردستمالیبارد

.شد که روزه ام خراب شد فیح-

!دیکارونکرد نیشماکه ازقصدا-

:کمرنگ برلب آوردوگفت يچرخاندونگاهم کرد،بعدلبخند میرابه سو سرش

.يدیزحمت کش یلیخ!گل یم یمرس-

.دوختم یقال يانداختم وچشمم به گل ها نییراپا سرم

.همراه است یخاص يکردم نگاه اوهم به من باگرما یباربودکه احساس م نیاول يبرا

 یتلفن رفت وگوش يوبه سو داوازجابرخاستیچیخانه پ يزنگ تلفن درفضا يکه صدا نیشدتاا يدرسکوت سپر یمدت

:گره خورده گفت درهم يرابرداشت،بعدباابروها

.،ممنونم یسالم خان صحرائ-

فکرکامالًازذهنم نگذشته بود ك  نیافطارمهمان آنهاست،اما هنوزا يبه سادآوردم که مهدس برا کبارهینام او، دنیباشن

:دیچیمهندس درگوشم پ يهصدا



ماندانا بهروز -تو سهم منی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٦٠

لطفاًازجانب من !مایتونم به منزل شما ب یمتاسفم،من امروزمهمان دارم ونم یلیخ!ییخوام خانم صحرا یعذرم-

.دیکن یازخانواده تون عذرخواه

!بتونم باخانواده تون آشنا بشم يا گهیتوفرصت د دوارمیام!ادیتونه به منزل شما ب یاون نم.نه،متاسفم-

.خدانگهدار.ممنونم-

.آوردم یخودم نم يکردند،اما به رو یکه مهندس دعوت اوراردکرده بودقندآب م نیدلم ازا ته

:دیبعدبا اشاره به فرش پرس يبزنداما مکث کردولحظه ا یذاشت به طرفم برگشت وخواست حرفراکه گ یگوش

!ه؟یخون چ يلکه ها نیا-

بوده وفرش کرم رنگ  یمن ازآشپزخانه تاهال خون يپا ياشاره اش نگاه کردم تازه متوجه شدم که جا ریبه مس یوقت

.کرده است فیکث ياتاق رابدجور

 يکردم بادستمال جلو یسع.آمد یکه هنوزخون م دمیراد قیعم یکوچک والبته کم یدگیبررانگاه کردم و میپا کف

:دیمن آمد وپرس يمهندس به سو. رمیخون رابگ زشیر

!؟يسرپات آورد ییچه بال-

ازاون  يکه تکه ا نیمثل ا.هاشکست وانیازل یکیشما آب قند درست کنم، يخواستم برا یم یوقت!ستین يزیچ-

!دهیرمنوب يوان،پایل

!؟يخودت نبود يبه فکرپا یول يچطوربه فکرمن بود-

 هیاول يکمک ها يبعدبا جعبه  ياتاق خودش رفت ولحظه ا يازجانب من باشد به سو یآن کهمنتظرجواب یب بعد

:گفتم کبارهیبه طرف آشپزخانه حرکت کرد یبگذارم،اماوقت میرپایتاز اوردیب یکیازاوخواستم پالست.برگشت

!مهندس يآقا-
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:کرد وگفت نگاهم

!راحت ترم يجور نیبگورامبد،ا!مهندس يقدرنگو آقا نیا-

:دیانداختم واوپرس نییراپا سرم

!تونم شما روبه نام کوچک صداکنم؟ یم-

:آن که نگاهش کنم گفتم یکه دوباره سئوالش راتکرارکرد،ب یهنگام.بدهم یدانستم چه جواب ینم واقعاً

!دیهرطورراحت-

:آشپزخانه شودکه گفتم یت بازهم راهزدوخواس لبخند

.دیخواد به آشپزخانه بر ینم.همه جاپخش شده وانیل يمهندس خرده ها يآقا-

!زحمتون روببندم دمنیپس اجازه بد-

.کنم یکارروم نیخودم ا!نه،ممنون-

آن چسب  يورو ختمیر یدگیبر يکننده رو یمحلول ضدعفون یگذاشتم وکم میرپایدستمال ز يبه سرعت مقدار بعد

.کرد یزمیمدت مهندس هم آشپزخانه راتم نیدرا.زدم

ازقضاآن .نبود ومن هنوزبه خانه نرفته بودم یافطارباق شترتایربع ب کی. به ساعت انداختم یدنگاهیکه به اتمام رس کارم

من آمدباعث شد که  شیکه پ ییایوبعدهم قضا میایمنزل اوب رتربهیشدن کاردرشرکت باعث شد من د یورزطوالن

.تاآن ساعت آن جا ماندگارشوم

:دمیروبه مهندس پرس. دانستم مادرحاال حتمآً نگران است یم

اجازه هست ازتلفن استفاده کنم؟-

؟يریباخانواده ات تماس بگ يخوا یم.ستیاجازه الزم ن-
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.حتاماً تاحاالنگران شدن.بله-

!یمون یجام نیبهشون بگوافطارا-

:گرفتن شماره گفتم درحال

.دبرمیمهندس،با ينه آقا-

اجازه بده باهم !يبر يکه بخوا ستین حیوقت غروب اصالً صح نیوضع پات وا نیباا.شترتاافطارنموندهیب قهیده دق-

!رسونمت یوسالم م حیمن صح م،بعدیغذابخور

.قسمت آخرحرفش،خنده ام گرفت اما خودم راکنترل کردم دنیباشن

:دیچیپ یمادرم درگوش يلحظه صدا همان

.دییبفرما-

.سالم مامان-

!؟ییگل،توکجا یسالم م-

!افتاده؟ یاتفاق!؟یکن یاون جا چه کارم-

مهندس  يآقا ياومدم خونه  د،بعدهمیمقدارکارم توشرکت طول کش هیمن امروز.....که نه ینه مامان،اتفاق خاص-

االن حالشون !نییون افتاده بودپاکنم فشارش یفکرم.ساعت بعدازمن اومدن حالشون به هم خورد کی باًیتقر شونیا

!خونه امی یوم پاموبستمحاال !دهیبر وانیل کی ي شهیمن باخرده ش يبهترشده اما پا یکم

!نداره؟ هیبه بخ یاجیپات احت-

.امی یحاالباآژانس م.مختصره یدگیبر هینه مامان،-

:راازدست من گرفت وگفت یمهندس گوش کبارهی
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 دیخواستم ازشما خواهش کنم اجازه بد یم.هستم یمهندس محراب دمنیببخش!دیسالم خانم بهار،خسته نباش-

!وسالم به منزلتون برسونم حیدم دخترتون روبعدازافطارصح یقول م!جابمونه نیگل افطارروا یامروزم

:دانم مامامن به اوچه گفت که جواب داد ینم

اجازه روبه  نیا.کارفقط زاش تشکرکنم نیااخوام ب یمن م.درحق من کرد یدخترشما امروزلطف بزرگ!خانم بهار-

!میکه باهم غذابخور دیمابد

.دادم یسرم راتکان م دمیگز یرام نمییکه لب پا یدرحال

:من لبخندزدو خطاب به مامان گفت يبه رو مهندس

.دم یگل م یروبه م یدگوشیندار ياگربامن کار.اممنونمیدن کیازاعتمادتون -

:راازاوگرفتم وگفتم یوشکرد،گ یکه خداحافظ نیبعدازا

!مامان-

بعدازافطارزودبرگردخون!داد حیزروتوضیمهندس همه چ يآقا!زمیبله عز-

:مامان واقعاً درمانده بودم که خودش گفت درجواب

!فعالً خداحافظ-

:گفتم رلبیفقط ز ومن

.خداحافظ-

:گفتم يجد یبالحن.دیخند یم طنتیزده بود وباش هیوارتکیمهندس به د.گذاشتم شیراسرجا یگوش

د؟یکه اول بامادرم هماهنگ کرد نیقدرازجانت من مطمئن بود نیتونم بپرسم شما چطورا یم-

:گرفت وجواب داد رتیازح یرنگ نگاهش
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 نیخواستم باا یمن م.اعتمادتون روجلب کنم دیومن فقط با نیدار نانیکردم شما به من اطم یفکرم نکهیا يبرا-

.کارازشما تشکرکنم

!هیکاف دیتشکر روبه زبون آورد نیکه ا نیهم-

:دیتلفن رفتم که مهندس زودتر ازمن خودش را به آن رساند وپرس يسو بعدبه

؟يریتماس بگ يخوا یکجا م-

:ومطمئن گفتم محکم

!آژانس-

:ومحکم پاسخ داد يجد یبالحن اوهم

!خونه؟ يبدون افطاربرگرد يخوا یتوممن بامادرت هماهنگ کردم حاال !اجازه روبهت بدم نیامکان نداره من ا-

!رهیگ یبابت به شما خرده نم نیشناسه وازا یمامان من اخالق منو م!دیموضوع نباش نیشمانگران ا-

من همکارشماهستم وبه !مزاحم شمانشدم ابونیمن که سرکوچه وخ!من گوش کن يکنم به حرفا یخواهش م-

باخودت اول  یمنوببخش که بدون هماهنگ.ازت تشکرکنم قیطر نیخوام ازا یم يکه درحق من کرد یخاطرلطف

!؟يشد یحاالراض. بامادرت صحبت کردم

:ومهندس گفت دیاذان به گوش رس يبه اونداده بودم که صدا یهنوزجواب

.نمیزوبچیتامن م دییحاال شمابفرما-

وبالحن  دیبودم سرك کش ستادهیبعد روبه من که هنوزکنار تلفن ا قهیآشپزخانه رفت وچنددق يخودش به سو سپس

:طنزآلود گفت

!اون جا؟ ارمیروب يزغذاخوریم يخوا یم-
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:وگفتم لبخندزدم

!جاخوبه ست،همونیالزم ن-

.دییپس بفرما-

 دیزچیم يرو قهیسل تیکه پخته بودم بانها ییغذا يرابه اضافه  لیوسا يمهندس همه .شدم واردآشپزخانه

:گفت طنتیباش. میهم نشست يتشکرکردم وروبرو.هبود

!بپزم نیتونم بهترازا یفقط اگه بد شده من وببخش چون نم.دییبفرما-

:وگفتم دمیخند

.کنم یحرفتون روتالف نیبه موقع ا دیبا-

:بود گفت يجار شیبرلبها بایز يکه لبخند یرابرداشتو درحال شیچا وانیل

.يدار یارخوبیباربهت گفتم دستپخت بس کیمن که !کردم یشوخ-

.میبمان یومن واوتاابد به همان حال باق ستندیوزمان ازحرکت با نیخواست زم یدلم م.زبودیوعشق اولبر يشاداز قلبم

:گفتم. برداشت وداخل بشقاب من سرداد یماه يا م،اوتکهیمشغول خوردن غذاشد یروزه مان،وقت بعدازبازکردن

.کنم یمهندس،من اگه بخوام تعارف نم يآقا-

.ذاشتم یبرات نم یدوماً اگه تعدرف نداشت!ریرامبد،آقا روقلم بگ یگ یاوالً حاال که نم-

!دستتون دردنکنه-

!؟يبر یمگه من چندنفرم ك هبرام کلمات جمع به کارم-

!عادته نیخب ا-

:راجلوآود وگفت سرش
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.ینفرحساب کن کیخوادمنو  یازحاال به بعددلم م-

 زراجمعیپس ازاتمام شام،هرچه مهندس اصرارکرد م.منشست ومشغول خوردن غذاشد میکمرنگ برلبها يلبخند

خانواده ام  يبود درباره  ستادهیشدم واوهم همان طورکه کنارمن ا لیوسا يکند،نگذاشتم وخودم مشغول جمع آور

کارم به  یو وقت زکردمیفرش تم يوخون رار يلکه ها يرغم مخالفت مهندس جا یبعدازآن عل.دیپرس یم یسئواالت

:ست،گفتمینگر یازمبل هانشسته بود ومرام یکی يب به اوکه روخطا دیاتمام رس

.رشدهید یکنم من روبه خونمون برسون که حساب یخواهش م-

:رفت،گفت یاتاقش م يکه به سو یودرحال ازجابلندشد

!دیچشم شماامرکن-

:دیمن آمد وپرس يکه لباس عوض کرده بود،به سو یبعددرحال قهیدق چند

م؟یبر-

:ند زدم وگفتملبخ شیرو به

!میبر-

 انمانیتلفن همراهش سکوت م يکه صدا نیم،تاایبرد یراه هردوسکوت کرده ودرافکارخودمان به سرم درطول

.راشکست

حالت چطوره؟!سالم مامان-

- .....

.رسونم یازدوستام روبه خونه اش م یکیحاالهم دارم . من خوبم-

:دیچیپ نیماش رسقفیز شیصدا.انداختم نییشدم وسرم راپا ازدوستانش خطاب کرد،شرم زده یکیکه مرا نیازا
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.راحت باشه التونیبله مامان،خ-

- .....

.خوام یاگه قبول کنه که من ازخدام!چشم-

- ....

؟يندار يشماکار-

.ممنونم، خداحافظ-

:به من گفت د،خطابیرس انیاش که به پا مکالمه

!گل یم-

:اوخجالت زده شده بودم،گفتم تیمیکه ازحس صم یدرحال.زد ینامم راصدام بایچقدرز

!بله-

؟یزن یچراحرف نم-

!رسه یبه ذهنم نم يزیچ-

.گفت به دوستت بگوهر روزباتوغذابخوره یمامان م-

!دختربود؟ کیدونه که منظورتو یمامانت نم-

:دیخند

توجه  يه بفهمه به دخترنداشتم وحاالهم اگ يوقت دوست دختر چیدونه که من ه یاون م!کنه ینم یفرق-

!شه یکردم،خوشحال م

:نثارش کردم وگفتم يدار یمعن نگاه
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!جورکالس گذاشتنه؟ هیهم  نیا-

!صحبت کن روبامامانمیمنوبگ یگوش نیاایبیاگه باورندار-

!یزن یم ییچه حرفا-

.نگفت يزیگرچیود دیخند مهندس

 دیمن چرخ يدرمتوقف کرد،به سو يراجلو نیو ماش میدیرس یوقت.خوب به خاطر داشت یلیخانه امان راخ اوآدرس

:وگفت

!يخوام به من جواب بد یدارم که م یازت سئوال!گل یم-

:گفتم باتعجب

!دیبپرس-

!بود؟ یدکیخونتون بودوبعدباهم توپارك بود يکه اون روزعصرجلو ياون پسر-

:کردم،گفتم یم يباز فمیکه بابندک یگرفتم ودرحال شیراازچشمها نگاهم

!پسرخاله ام-

!توئه؟ ياون فقط پسرخاله -

!بله-

!؟ير یباپسرخاله ات به پارك م شهیوتوهم-

.اون ساکن کرمانه وفقط اون روزمهمان مابود!مهندس ينه آقا-

د؟یپس چراشمادوتا باهم به پارك رفت-

:ناراحت شده بودم،گفتم یاوکم یدرپ یپ يکه ازسئوال ها یدرحال
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.میباهم صحبت کن یراجع به موضوع میاستخو یمن واون م-

!اون خواستگارتوبود،آره؟-

:نگاهش کردم وگفتم.کرد رمیغافلگ یکم سئوالش

هست که من به شما جواب بدم؟ يوچه اجبار دیسئوال ها روازمن بپرس نیداره شماا یفهمم،چه لزوم ینم-

:انداخت وگفت نییراپا سرش

!منوببخش

:زد میکه دوباره صدا شوم ادهیپ نیازماش خواستم

!گل یم-

!بله-

:گفت ارآرامیبس یبالحن

؟یگفت یتوبه پسرخاله ات چ-

:وگفتم ردادمییتغ نیرابه کف ماش رنگاهمیمس.شده بودم یعصب یکم

.خواست وفقط به اصرارمادرش جلوآمده بود یبه اطالعت برسونم اون منونم دیبا یقدربرات مهمه که بدون نیاگرا-

؟یوتوچ-

بزنه اما من هم  یبودکه اون جرات نداشت ازعدم عالقه اش به من حرف نیخواستم،اماتفاوت مادرا یمن هم اونونم-

.فصله دادم هیقض نیمادرم وهم خاله ام روقانع کردم وبه ا

!بود؟ نیهمه اش هم-

!نیبله،هم-
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.گمسئوالم روبهت ب نیفرصت علت ا نیدراول دمیقول م.کردم تتیمنوببخش که اذ-

:درآن موردازاوبپرسم،گفتم يزیآن که چ یب

.برم د،منیبامن ندار ياگه کار-

اگه ناراحتت کردم .میامروزباهم باش هیشب ییخوادبازهم روزها یدلم م یلیبگم خ دیبابت امروزازت ممنونم وبا-

!منوببخش

!ناراحت نشدم،خداحافظ-

!خدانگهدار-

.که حرکت کردوازآن جادورشد دمیراشن نشیماش يکه شدم،صدا واردخانه

نفس .عمرم آن رافراموش نخواهم کرد يلحظه  نیدانستم تا آخر یکه خوب م یشب.زبودیشب لبر ادآنیذهنم از تمام

.رفتم شیساختمان پ يسرشارازعشق به سو یوباقلب دمیکش یقیعم

:اس رامهارکند وگفت يراه رفتن به شرکت،سحرطبق معمول نتوانست کنجکاو صبح،در

!خبر؟ نم،چهیکن بب فیگ،تعر یخوب م-

؟یبدون يخوا یم یچ-

خونه اش؟ یروزرفتید!خودتوبه اون راه نزن-

!آره-

!وخانواده اش بود؟ تهیمهندس افطارمهمون اون عفر-

!نه،مهندس خودش مهمون داشت-
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!؟یک!؟يجد-

!من-

!!تو؟!....؟یچ-

کمتردارم؟ گرانیازد یآره،مگه من چ-

:د،گفتیخند یزده بودوهم م رتیهم ح سحرکه

!دلت وروقاپ زده یکه آقاحساب نیمثل ا!ادی یخوب م يخبرها يپس بو!خوبه-

!اون دل منوقاپ زده؟ یگ یچرا همه اش م-

!،آره؟يکاردست پسرمردم داد طونیش يتو نم،نکنهیبب....بگم؟ یپس چ-

:باال انداختم شانه

!دونم ینم-

؟یچ یعنی-

!خواد منوبه خودش وابسته کنه وبعدهم بهم بخنده یگه اون م یبه من م یحس هیوقت ها  یگاه-

قدربهت محبت نداشت وروموضوع پسرخاله ات  نیصورت ا نیرایمطمئن باش اون دوستت داره،درغ!يا وونهیتود-

.حساس نبود

.شم یترم وونهیطورباشه چون من روزبه روزدارم د نیخداکنه ا!دونم ینم-

:لبخندزدوگفت دنمیباد درشرکت،مهندس

گل،حالت چطوره؟ یسالم م-

:ام گفتم ینشستن پشت صندل درحال
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د؟یشما خوب هست!خوبم،ممنون-

:راباالداد وگفت شیابروها

!؟يداد یمن چه قول روزبهیرفت د ادتیکه  نیمثل ا-

:نگاهش کردم باتعجب

!؟یچه قول-

!م؟ینفرحساب کن کیگرویمگه قرارنبودکه همد-

:وگفتم مدیخند

!اون قول که مال محل کارنبود-

!میسرقولمون باش میتون یم،میتومحل کارمزاحم نداشته باش یوقت-

که دراتاق به  میدرحال صحبت راجع به آن پرونده بود. رفتم زشیروزقبل رابرداشتم وکنارم يازپرونده ها یکی

که چشم به مهندس داشت،سالم  یودرحالوپرغروزنثارمن کرد نیخشمگ ینگاه.واردشد ییصدادرآمد وخانم صحرا

.تمام شود ستادتاکارمایا يبعدگوشه ا.رگفتیوصبح بخ

:که کنارش بود،نوشت يکاغذ يکه دردست داشت،گوشه  يداد باخودکار یم حیهم چنان که توض مهندس

((!رکنهیزن سمج به خ نیخداعاقبت من وازدست ا))

.برگشتم میبعدسرجا ینگفتم وکم يزیچ یام گرفت ول خنده

 شیازحرفها.وآرام مشغول صحبت کردن شد ستادیاوا يفوراًکنارمهندس رفت وپشت به من،روبه رو ییصحرا خانم

.کرد یامروزازاودعوت م يهم برا دیکند،شا یزدم که درمورد روزقبل بااوصحبت م یحدس م یول دمیشن ینم يزیچ
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 دیشا.داشت یمرفه يبودوخانواده  باترازمنیز یلیخ ياوازنظرظاهر.نداشت یدانم چرامهندس به اوتوجه ینم

.ازحداومهندس راخسته کرده بود شیواقعآًسماجت ب

.اورفت ودر رامحکم پشت سرش بست باالخره

:وگفت دیپرسشگرانه به مهندس انداختم که خند ینگاه

!الشیخ یب-

شد؟چرادر رومحکم بست؟ یچ-

!چون دعوتشوقبول نکردم-

.شه یاحت مخب معلومه که نار!چرا؟ً-

!داره يا گهیکارش مقصودد نیآخه اون ازا-

:دیپرس طنتیباش بعد

!؟یش یدعوت توروهم قبول نکنم،ناراحت م ياگه روز-

:کردم وگفتم نگاهش

!دیاومدکه من شمارودعوت کنم،اون وقت به فکرردکردنش باش ياگرروز-

.نگفت يزیگرچیود دیخند

به برنامه  یخواستم نگاه.آشپزخانه شدم یکولررا روشن کردم وبعدراه.شرکت،به خانه اش رفتم یلیازتعط ظهرپس

برنامه  نییپا رازافتادکهیش يشعرازخواجه  تیب کیناگهان چشمم به  اندازم،امایزده بودم ب نتیاوکه به درکاب ییغذا ي

:نوشته شده بود ییغذا

ارشیهمه آن است که گل شد  فکربلبل
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ارشکه چون عشوه کند درک شهیدراند گل

دانست من نگاهش خواهم کردچه  یکه م يبرنامه  يازنوشتن آن رو دمیفهم ینم.شک خط مهندس بود بدون

گاه  چیهمه محبت،ه نیپس چراباا!دوستم دارد؟ دیشعربه من بگو تیب نیخواست باا یاوم یعنیداشت؟ يمنظور

آورد؟ یعشقش رابه زبان نم

.شدم میسرگرم انجام کارها ضیضدونق يافکار با

 ینیریجلوآمد وبالبخند ش.گوناگون دردست داشت يها وهیم يحاو کیچندپالست.بعدمهندس به منزلش آمد یاعتس

:لرزاند،گفت یکه دل مرام

!یسالم،خسته نباش-

!یتوهم خسته نباش!یسالم،مرس-

:نشست وگفت يغذاخور یصندل ياُپن آشپزخانه گذاشت وخودش هم رو يها رارو وهیم

.امروزبعدازسحر،خوابم نبرد!خواد یخواب راحت م کیخسته ام ودلم  ی،حسابیخواهراستش روب!ممنونم-

هنوزهمان  دمیود د،برگشتمیکارم که به اتما مرس. هاشدم وهیمشغول شستن م م،پسینداشتم که درجوابش بگو یحرف

:گفتم.کند یطورنشسته است ومراتماشام

م؟یداشت يقول وقرار المون چه يرفته توبرخوردها ادتونیمهندس،انگار يآقا-

:دیداد وپرس سرتکان

!؟يچه قول وقرار-

روترك کنم؟ نجایازاومدن تون ا دقبلیبا یهست ك هگفت ادتی-

!هست ادمیبله،-
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!شه یجاهستم،حتماًناراحت م نیومن هم ا ییآ یخونه م باًهرروززودبهیخب اگه مامان من بدونه که توتقر-

:دیخاص نگاهم کردوپرس یاوباحالت

؟یش یناراحت م ؟توهمیتوچ-

:مکث کردم وبعدگفتم يلحظه ا.بدهم یدانستم چه جواب یواقعاً نم.بود دهیپرس یسخت سئوال

!دیمن بذار يشماخودتون روجا-

!شم یاگه به طرف مقابلم اعتماد داشته باشم،ناراحت نم-

بعداوهم ازجابرخاست وبه  یاشتم،کمگذ خچالیقراردادم ودر يزیراکه شسته بودم درسبدتم ییها وهینزدم وم یحرف

.بزنم یحرف نیانگارازبرخوردمن ناراحت شده بودوتواقع نداشت که چن. اتاق خودش رفت يسو

 تیزدم تاموقع یحرف رام دآنیبا!نبود يچاره ا یدلم گرفت ول.اوانگارقلب من هم ازجاکنده شدوبااو رفت بارفتن

.هباشد ادداشتیخودش رابه 

:دیپرس رکانهیدنم،زیمهتاب باد.کردم نتوانستم خودراشادنشان دهم یمان رفتم،هرچه سعخود يبه خانه  یوقت

!مهندس حرفت شده؟ يبا آقا!چس شده-

:کردم وگفتم اخم

.روبه اون ربط نده يزیقدرهم هرچ نینه، ا-

:وگفت دیخند

!خونه ياومد یزتوباناراحتد،امرویداشت یدومهمونیجشن گرفت روزباهمید!قشنگه ها یلیهم خ یعشق وعاشق يایدن-

.کردم،واردساختمان شدم یم نیاش رادردل تحس زهوشیکه ت ینثارش کردم،بعد درحال يغره ا چشم

****
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به مامان .زنگ دربلندشد يآشپزخانه فازغ شده وبه هال بازگشته بودم،صدا يمن تازه ازکارها یبعدازافطار،وقت یساعت

:دمینگاه کردم وپرس

د؟یبود یمنتظرکس-

:داد جواب

.هاباشه هیازهمسا یکی دیشا!نه-

:دمیبه هال بازگشت،بالفاصله پرس ینیریجعبه ش کیرفت،اما چندلحظه بعدبا اطیبازکردن دربه ح يبرا يمهد

ه؟یچ نیا يمهد-

!دره يگفت باهات کارداره جلو!آورده یبه اسم محراب ییآقا هینویا-

:وخطاب به مامان گفتزد یمهتاب چشمک. به مامان کردم ینگاه باتعجب

!دل پسرمردموبرده يدخترت بدجور-

:مامان بالبخند گفت.به اورفتم يغره ا چشم

!ادتویبروبهش تعارف کن ب-

.دررفتم يسرم انداختم وبه سو يرارو چادرم

 دیمراکه د.زده بود هیتک نشیآن طرف ترازمنزل مـا،به ماش یدردست داشت وکم ییبایدسته گل ز مهندس

:فتجلوآمدوگ

!؟یخوب!گل یسالم م-

ن؟یشماچطور!خوبم،ممنون-

آقاپسر،داداشت بود؟ نیا!خوبم-
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.بود،برادرکوچکم يبله،اون مهد-

:گرفت وبالبخند گفت میگل رابه سو دسته

تو؟ امیب یکن یتعارفم نم-

.درکناررفتم يراازدستش گرفتم وازجلو گل

.دییبفرما-

اورابامامان ومهتاب آشناکردم وتعارفش کردم .ه سمت هال به راه افتادمن ب يواردشد وهمگام باقدم ها مهندس

.ندیاتاق بنش يتاباال

:خطاب به من گفت مامان

.اریب يمهندس چا يآقا يبرا!گل یم-

:گفت مهندس

!باشما روداشته باشم ییمن فقط اومدم که افتخارآشنا!خانم بهار دیکنم زحمت نکش یخواهش م-

مهندس .آن دو بود ياونماندم وبه آشپزخانه رفتم،درهمان حال تمام حواسم متوجه صحبت ها حرف يمنتظرادامه  من

:خطاب به مامان گفت ،یمعمول يصحبت ها یپس ازکم

 دیاگه لطف کن!ستمیل صحبت کنم که درجمع قادربه بازگوکردنش ن گیبام یدارم راجع به موضوع د،قصدیمنوببخش-

دم پاسخ محبت واعتمادتون  یشم وقول م یم اممنونیدن کی ادازلطفتونیب رونیب بامن یگل ساعت یکه م دیواجازه بد

!روبدم



ماندانا بهروز -تو سهم منی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٧٨

برنامه هارا  نیگفتم نکند مامان ومهتاب فکرکنند اوا یباخودم.شدم یحرف هاچه حال نیا دنیدانست باشن یخدام فقط

که مهتاب واردشدوبالبخند داده و درفکرفرورفته بودم  هیتک نتیبه کاب يگوشه ا.بامن هماهنگ کرده است شیازپ

:گفت یطنتیپرش

!گهیرو ببر د ییچا!عروس خانم؟ يستادیچرا-

:گفتم یعصب یبالحن

!کنه؟ یفکرم یگفت؟حاال مامان درموردمن چ یبه مامان چ يدیشن-

!جرمه؟ رون،مگهیخوادخانمشوببره ب یم.خودشلوغش نکن یب-

:د،گفتمیخند یم یمهتاب که بابدجنس به

!دنزنخو یحرف ب-

!خوش به حالت!يحتمآً سر افطار با دل پاك دعاکرد. اددنبالتیاوب یخواست یدونم توازخدام یمن که نم-

:داد وگفت یکه جاخال رمیازاوبگ یشگونین خواستم

.روببروحاضرشو ییبروزودترچا!یقدرنازکن نیخواد ا ینم-

بهش گفت؟ یمامان چ-

کنه؟ یم یومتانت ازش درخواست بااون تشخص ییآقا هی یبگه وقت یمامان چ-

:ختم،گفتمیر یمخصوص مهمان م يدرفنجان ها يطورکه چا همان

!منوسرنبر يحوصله !درست حرف بزن-

!روشکوند؟ يناز نیبه ا يدل مرد یآخه مگه م!غصه نخور،مامان هم ازاون خوشش اومده چون برگ سبزبهش داد-

.داشتگفت ومرابه خنده وا طنتیحرف آخرش راباش مهتاب
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 شیمهندس که چا.آن طرف ترازمامان نشستم یرابه هال بردم وبه مامان ومهندس تعارف کردم،بعدکم يچا ینیس

:روبه من گفت د،مامانیرانوش

!هم معطل نشن شونیحاضرشوکه ا.خوان باتوصحبت کنن یمهندس م يآقا-

:ازجابرخاستم وگفتم.کرد یبه من نگاه م یبه مامان انداختم وبعدبه مهندس که بالبخندکمرنگ ینگاه

!دیایچندلحظه بامن ب-

:گفتم تیآمد،باعصبان اطیازجابرخاست وبه دنبال من به ح اوهم

!د؟ییشه حرف هاتون روبفرما یم-

:زده نگاهم کردوگفت رتیح

!ره یم ادمی یاصالً همه چ!شه یکه نم يجور نیا-

!مشکل کم حافظه بودن شماست گهید نیا-

!توئه ینامهربون کلرخانم،مشینه خ-

:به کردم وگفتم يتند نگاه

د؟ییفرما یم یحاال شماچ.طورباشه نیکه هم میریگ-

!باهات حرف بزنم یخوام راجع به موضوع مهم یگل من م یم-

.دیشرکت حرف هاتون روبزن يتو دیتونست یم-

.ستیحرف هان نیا يکه محل کارجا یگفت یاون وقت اون جام-

ه؟یموضوع حرفتون چتونم بپرسم  یم-

!حق روندارم؟ نیا!خوام باهات حرف بزنم یگل من همکارتم،م یم.تونم بگم یجانم نیا!نه
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:ادامه داد دیسکوت مراد یوقت

.وجه قصد ندارم مزاحمت بشم چیمن به ه! کنم نه نگو یخواهش م-

کنم  یحاال هم خواهش م.رمیگرون ادوقتتیدم که ز یقول م ایکه مامانت قبول کرده توهم نه نگو وبامن ب حاال

.بروحاضرشو،من منتظرم

:دیپرس دنمیمامان باد. آن که پاسخش رابدهم به طرف هال رفتم یب

؟ینگهش داشت اطیچراتوح-

!مامان ستین يزیچ-

:وگفت دیخند مهتاب

!ه؟یرفت که بپرسه موضوع حرف مهندس چ!گل طاقت نداشت صبرکنه یم-

:شدم،مهندس لبخند زدوآرام گفت اطیوارد ح یلباس وقت ضیپس ازتعو.رفتماواخم کردم وبه طرف اتاق  به

!یمرس-

.میآمد رونیوازخانه ب میکرد یومهتاب خداحافظ بعدازمامان

:دیکردوپرس م،نگاهمیکه حرکت کن نیقبل ازا نیماش داخل

؟يکجابر يدوست دار-

!دیکن نییروتع ییجا هیتون کنم خود یخواهش م د،پسیبامن حرف بزن دیشماقصدداشت!دونم ینم-

ا؟یکناردر میبر یموافق. دارم ارودوستیمن در-

!میندارم،بر یمن حرف-
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وپشت  میکه درآن محل بود رفت یهمراه مهندس به طرف رستوران.آن جا نبودند يادیز تیم،جمعیدیکه رس ایکناردر

:مهندس گفت میزنشستیم کی

!ده یآدم آرامش م ابهیدر يصدا!هیقشنگ يجا-

!باستیز یلیبله،خ-

:ما آمد وگفت يلحظه گارسون به سو همان

د؟یدار لیم ید،چییبفرما-

:دیروبه من پرس مهندس

؟يدوست دار یچ-

!يخودت دوست دار یهرچ-

:گفت نیدلنش يداد وبعدهمراه بالبخند تزابانوشابهیپ اوسفارش

!؟يدوست داشته باشم،توهم همونودوست دار یمن هرچ یعنی-

.مورداستثناست نیا!موارد يدرهمه  نه-

:دیخند مهندس

!يلحظه خوشحالم کرد کی-

:معذب بودم،گفتم یاوکم تیمیکه ازصم یدرحال

!من شماروخوشحال کردم؟-

!هیبله،فکرکردم عالقمون به هم شب-

:زد میشد وبعداوصدا يلحظه درسکوت سپر چند
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!!گل یم-

!بله-

!اسم روصداکنم نیا شهیدوست دارم هم!به دل من نشسته یلیخ ؟اسمتيدار یچه اسم قشنگ یدون یم چیه-

!یصداش کن یتون یم شهیهم يجور نیا!گل یم ياسم دخترت روبذار ندهیدرآ یتون یخب م-

من !گهید یکیگل  یشه م یکنه وم یکشم،آخرش ازدواج م یعمربراش زحمت م کی.ستیدخترکه مال خودآدم ن-

!مال خودم باشه شهیخوام که هم یروم یگل یم

.لحظه گارسون آمد وسفارشاتمون راآورد همان

:گفت مهندس

.افته ینشده بخور،ازدهن م تاسرد

ازنوشابه ام  یقطعه را که خوردم،کم کیهمان .رابرداشتم وبه دهان بردم تزایقطعه ازپ کینداشتم  یلیم چیکه ه نیباا

.زگذاشتمیم يرارو یوباق دمیراسرکش

:دیکرد،پرس ینگاهم مکه تمام مدت  مهندس

؟يخور ینم يزیچراچ-

.تونم ینم نیشترازایتازه شام خوردم،ب-

!ينخور يزیازقبل بهت بگم تاچ دیبعدبا يپس دفعه -

!بعد؟ يدفعه -

:وگفت دیخند

!وجود داشته باشه،آره؟ يبعد ياگه دفعه  یبگ يخوا یحتماً م-
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:لبخند دگاهش کردم با

!يخوب فکرمنو خوند-

!وجودداشته باشه دوارمیمن ام یول-

:لحظه سکوت کردوبعد دوباره به حرف آمد چند

جا،البته هواگرم شده وبازهم  نیا امی یدوبارم یکی يکردم وهفته ا اعادتیبه در یجابودم حساب نیکه ا یمدت نیتوا-

!داره یقشنگ يشب ها

!بره یادمیم وغصه شو ازکنه غ یبهش نگاه م یخلقته که آدم وقت يازشاهکارها یکیدرباره -

:مهندس به من دوخته شد وآرام گفت يچشمها

!یخلقت يازشاهکارها یکیمن  يتوهم برا-

اوهم به . رفتم ایازجابرخاستم وبه طرف در. آن چنان گرم وپرتمنابود که من تاب تحملم راازدست دادم نگاهش

:وگفت ستادیبودم،ا ستادهیا ایدنبالم آمد وکنارمن که روبه در

!تونم حرف هامو تودلم جمع کنم ینم گهیگل،د یمنوببخش م-

!یکه فکرشوبکن يزیچ شترازاونیب یلیاد،خیز یلیخ!گل،من دوستت دارم یم

:پرازالتماس گفت یبالحن.بودم ادوختهیبزنم چشم به در یآن که حرف یب

!کنم یبه من نگاه کن،ازت خواهش م!گل یم-

:دیآهسته پرس.تممن توان نگاه کردن به اورانداش اما

!گل،بگو یبهم بگوآره م ياگه دوستم دار....،آره؟يتوهم منو دوست دار-
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سخن گفتنم  ییکردم توانا یآن قدرسخت که احساس م.سخت بود یلیکه ازاودردل داشتم خ یبه عشق اعتراف

.شود یبازنم یحرف چیبه ه میراازدست داده ام ولب ها

:بارگفت نیچندم يبرا

!لحظه نگاهم کن وبگو آره کیفقط  ياگه دوستم دار!به من جواب بده کنم یخواهش م-

 يوبه چهره  دمیچرخ شیکردم،آرام به سو یم ارانگاهیبه در یمصنوع يتابش نورها يبایز يطورکه منظره  همان

:شدم،آهسته گفت رهیجذابش خ

!تونم ازنگاهت بخونم یروم نینه؟ا ،مگهيتوهم من رودست دار-

.دانست یم یرابه خوب نیبه عشقم بودواوا یوشناعتراف ر سکوتم

:دوخت وگفت میرابه چشمها شیزبا يستاد،چشمهایا میوروبه رو دیجلوترآمد،بعدچرخ چندقدم

 تیخوشبخت يام روبرا یسع تیدم که نها یدوستت دارم وبهت قول م.کنم یشب روفراموش نم نیوقت ا چیه-

.یکه فقط مال من باش يقول بد دیتوهم با. بکنم

.ازگرما ومهربود وصداقت ییایدن شیبه اوکه چشمها. به اوچشم دوخته بودم درسکوت

:کرد زمزمه

!بمونه،باشه؟ ادتی شهیزنم تاهم یروکه م یخوام حرف یم-

:دیچیدرگوشم پ ایخروش در يهمنوا باصدا شیوصدا دیخند. نگاهش کردم رتیباح

!یلیخ!گلم یدوستت دارم م یلیخ-

فصل چهارم
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 یخواب بود ومهتاب به ظاهرمشغول درس خواندن، امادرباطن مترصدفرصت يبه خانه برگشتم،مهد یب وقتش آن

.کنم فیتعر شیتامن تمام ماجرا رابرا

بعدراجع به احساسم به مهندس .خواهدبامن صحبت کند یاتاقم که رفتم،مامان هم پشت سرم آمد وگفت که م به

.کردم زرااعترافیبه پنهان کردن احساساتم نبودم همه چومن که قادر دیواحساس اونسبت به من پرس

بااورفتارنکنم که ازمن دلزده شودومردم هم پشت  يدانست،ازمن خواست طور یم یکه مرادخترعاقل وبالغ مامان

.جابزنند یب يسرمان حرف ها

.رافراموش نکنم شیوقول دادم حرف ها دمیداشت،بوس یمنطق يبرخورد هیقض نیباا اوراکه

 رفتیناراحت شداما پذ یواوگرچه کم دیایالمقدوربه خانه ن یکه من درمنزل اوهستم،حت یامبدگفته بودم تازمانر به

بازشدن درساختمان به گوشم  يروزکه درمنزل مشغول درست کردن غذابودم،صدا کیهفته، کیکه پس از نیتاا

:بعداوداخل آمد يولحظه ا دیرس

.یخسته نباش!گلم یسالم م-

:ازآمدنش متعجب شده بودم،گفتمکه  یدرحال

!یتوهم خسته نباش!سالم،ممنونم-

:دینشست وپرس يغذاخور یصندل يرو

،آره؟يتعجب کرد دنمیحتماًازد-

.اگه بگم نه کهع دروغ گفتم-

!دارم ن،کارتیابشیحاال کارهاتو ول وب-
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 دیکش رونیب فشیراازک يشده ا چیپکادو يبرلب نشاند وبسته  ییباینشستم اولبخندز شیراشستم وروبه رو میدستها

.ومقابل من گذاشت

:دمیتعجب نگاهش کردم وپرس با

!ه؟یچ نیا-

!بازش کن!مال توئه نیا-

 یآن به طرزجالب يشکل بودکه رو يحلقه ا يبایز يجعبه  کی.شده بود،بازکردم چیکادوپ قهیسل تیراکه بانها بسته

آن هم نام  يکه رو دمید باراداخلشیارزیبس يحلقه  کیگشودم،جعبه را یوقت. گل نوشته شده بود ینام رامبدوم

.گل حک شده بود یرامبدوم

:که لبخندبرداشتم،گفتم یدرحال

.يخودت به دستم بنداز یکه بتون یوقت ينوبذاربرایقشنگه ا یلی،خیمرس-

 یوقانون یماصورت شرع يورابطه  انیتوب يکنم که به خواستگار یفرصت باخانواده ام صحبت م نیتواول-

.یدرکنارم باش شهیخواد تومال من وهم یدلم م.داکنهیپ

:پس ازچندلحظه،اوگفت. است زهمانیمن ن يدانست که خواسته  یچون خودش م مینداشتم که درجوابش بگو یحرف

.اس هیهد هی نیا.خودت شیحلقه باشه پ نیا-

.خودت بمونه شیه،امابذارپیقشنگ یلیخ ي ،حلقهیمرس-

:راض گفتبااعت رامبد

!يدار دنگهشیبا!قبول کنم رممکنهیغ-

.که ازلحن معترضش خنده ام گرفته بود تشکرکردم یدرحال
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:دیام پرس رفتهیاش راپذ هیراحت شد که هد الشیخ یبازشد ووقت شیها اخم

تورودوست دارم؟ دمیفهم یمن ازک يفکرکرد چیگل،ه یم یراس-

؟یازک-

 رانیکه توجمع خانواده بودم وبرادرم باربد بعدازمدت ها به ا نیباا!ه تهران رفتمچند روزه روب یکه اون مرخص یوقت-

تمام  ادتیرفت و یچشمام کنارنم يتوازجلو يچهره ! کم دارم يزیچ هیکردم  یمن همه اش احساس م یآمده بود،ول

گشتم،آوردنش  یرممابیچون باهواپ.ارمیتونستم غذاب یخواستم برگردم بندر،خودم م یکه م يروز.مدت بامن بود

 نیبهونه توروبه ا نیخواست باهم یدرواقع دلم م.کاررونکردم نیشداما من ا ینداشت وفاسد نم یمشکل

.یدون یکه خودت م ایقضا یپسرخاله ات وباق دنیبعدهم که د!جابکشونم

بود؟ یچ یکه بامن داشت ییپس ازقبل رفتنت به تهران،علت اون برخوردها-

موردمتفاوت  کیکنه،اماتو  کیبهم نزد يکنه خودشوبه نحو یسع نهیمن وبب يدم هردخترخب من عادت کرده بو-

ازاون ....دوستت دارم دمیکه فهم یتازمان!توتاکجاادامه داره یاومد امتحانت کنم وبدونم سرسخت یمن هم بدم نم!يبود

.کرد یم وونهیمن رود یکه تومال من نباش نیبه بعد فکرا

:دیمشتاق پرس یبا لحن بعد

!ازمن خوشت اومده؟ يدیفهم یتوک!گل؟ یم یتوچ-

:لحظه سکوت کردم وبعدجواب دادم چند

!من هم مثل تو-

:نگاهم کرد رامبدباتعجب

!م؟یشد گهیمن وتوهم زمان خاطرخواه همد یعنی-
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!طوره نیهم-

!يکرد یم يتفاوت روباز یب يپس توچقدرخوب نقش آدم ها-

:دیبرسم،رامبدهم بلند شد وپرس میردادم وازجابرخاستم تابه کارهاس یکوتاه يفقط خنده  درجوابش

م؟یالزم ندار يزیتوخونه چ-

!کرد یبودکه باهمسرش صحبت م يلحن مرد هیشب لحنش

:کردم وگفتم یتبسم

!ممنون.زهستینه، همه چ-

.ریباهمراهم تماس بگ یداشت ياگه کار.گردم شرکت یپس من برم-

.دنبالت امی یم عصرخود

.یباشه،مرس-

.فعالً خداحافظ-

.خدانگهدار-

.مانده راانجام دادم یباق يازرفتن اوکارها پس

.ساعت قبل ازافطاررامبدبه دنبال آمد تامرابه خانه برساند کی

:شدم وگفتم نشیسواروماش

.یسالم،خسته نباش-

.یخسته نباش زم،توهمیسالم عز-

!ستمیممنون،خسته ن-
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!؟یبرام پخت ییچه غذا نمیببخب خانوم خودم،بگو-

:وگفتم لبخندزدم

.فسنجون-

که خانم آدم باهاش غذانخوره وبره خونه  هیچه رسم نیآخه ا.تنها بخورم دیکه با فیفقط ح!آخ که دلم ضعف رفت-

!باباش غذابخوره؟

:وجواب دادم دمیخند

!چون هنوزبه نام باباشه-

گم به  یوم رمیگ یامشب باخانواده ام تماس م نیهم!خودم کنم که توروبه نام دهیوقتش رس گهید!یدرست گفت-

.انیبندرعباس ب

؟یگ یم یبهشون چ-

!دل رامبدتونوبرده يدختربندر هیگم  یم-

!قبول کنن؟ یکن یفکرم-

:نگاهم کرد باتعجب

.يدار یمحترم يوهم خانواده  یمهربون ،همیخوشگل ،همیتوهم خانم!چرانکن؟-

!ستین بیاگرقبول نکنن عج ینم،ولهات ممنو فیازتعر-

!گل؟ یم یزن یحرفوم نیچراا-

!روبرات درنظرگرفته باشن یدکسیاصالً شا!خودم یخانوادگ تیخاطرموقع دبهیشا!دونم ینم-

:گفت يجد یلیکردوخ رامبدنگاهم
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نواده ام موافقت اگه حدس تودرست باشه وخا یحت! خوامت یتوروقبول کنه من هستم که باتمام وجودم دیکه با یاون-

!گردم ینکنن،مطمئن باش من ازنظرخودم برنم

.میبه منزل،هردوسکوت کرده ودرافکارخودغوطه وربود دنیتارس بعدازآن

رفتارش مرانگران ساخته بود که مبادا .کرد مین طنتیشه،شیومثل هم دیرس یبودمهتاب گرفته به نظرم يچندروز

ازپله هانشسته  یکی يرو. رفت،بلندشدم وبه دنبالش رفتم اطیه حب یشب وقت کیبودکه  نیا.افتاده است یاتفاق

:گفتم یکرد،کنارش نشستم وبه شوخ یبودوفکرم

ماتم  یواسه چ گهیپس د!يدرس ومشق بود،راحت شد یحاالکه امتحان هات تموم شد وتوبه قول خودت ازشرهرچ-

؟یگرفت

:دمیگذاشتم وآهسته پرس شیبازو يودستم رار.زبودیازاشک لبر شیبایز يچشمها. نگاهم کرد درسکوت

!راجع به سهنده؟-

:سرتکان داد وگفت دییعالمت تا به

.سهابامن تماس گرفت شیچندروزپ-

- :گفت یب؟چ-

!ستیگفت که مادرش باازدواج من وسهندموافق ن د،بعدهمیچ يکبر يصغر یاولش کل-

!ست؟یموافق ن-

!نه-

!علتش رونگفت؟-
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 يحرفوبرا نیمعلوم بودکه ا یول.کنن یکردن مادرشون م یراض يشون روبرا یسهند تمام سعنهفقط گفت که اون و-

!اش وزده بود یزد،چون اون باالخره حرف اصل یمن م يدلدار

!متاسفم-

.افتاد هیمن گذاشت وبه گر اوردوسردرآغوشین گرطاقتید مهتاب

:رانوازش کردم وگفتم شیموها

 یوبه هم م دیگذشت یازهفت خوان رستم هم م د،شدهیگرشما قسمت هم بودمطمئن باش ا!يکن غصه نخور یسع-

!باشه، فکرشم نکن يا گهیقسمت توکس د دیشا دیدیرس

:مکث کردم ومجدداً گفتم یبعدکم

وقت ها  یگروبخوان،اماگاهیهمد دیدرسته ك هاصل خوددختروپسرن که با.یدوارباشیام ندهیکن به آ یسع شهیهم-

خودشونن،متهاب سرش رابه  يره وفقط به فکرآرزوها وخواسته ها یحرفابه خرجشون نم نیاازخانواده ها  یبعض

:من تکان داد وگفت يگفته ها دییعالمت تا

!داشتم بهش بدم؟ یموضوع بامامان صحبت نکردم وگرنه حاال چه جواب نیخداروشکرکه درموردا-

 ینگران.دیکش یبروجودم پنجه م ازدرون یبوسه زدم،درهمان حال نگران شیکردم وبرموها نوازشش

که دوستش داره  یازدست دادن کس يمن هم مانند مهتاب برا ياروزیکه آ نی،ازایمحراب ي نده،ازبرخوردخانوادهیازآ

خت؟یاشک خواهم ر

.مدفون سازم میکردم بغضم رادرگلو یرابستم وسع میچشمها

****

.عقداودرآمد دفطربهیزعشهداد جواب مثبت داد ودررو يسحرهم به خواستگار باالخره
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 يآن راگشود،چند بسته  یبود که وقت يدردستش بسته ا.ماسرزد يخانه  دبهیع کیتبر يظهر،رامبدبرا یروزحوال آن

.آمد رونیشده ب چیکوچک کادوپ

:دمیپرس باتعجب

رامبد؟ هیناچیا-

:داد جواب

!هیها مال مامان،مهتاب ومهد هیهد نیا-

....ورکن الزم نبودبا یول!دردنکنه ،دستتیمرس-

:وگفت دیرابر حرفم

 نایخودت ازطرف من زحمت ا....فرصته نیبهتر دیکه ع دمیکارروبکنم ود نیدوست داشتم ا!واگر نداره یول گهید-

.روبکش

:وگفت دیکش رونیب بشیگرراازجید يوبسته ا بعدلبخندزد

!هم مال خانم خودم نیا-

 دیسف يها نیکه بانگ ییطال يبایارزیقلب بس کیو رطالیز نج کی.دموبعدبه خواست رامبدکادررابازکر تشکرکردم

.آن حک شده بود يگل رو یشده بود ونام رامبدوم نییتز

!یقشنگه رامبدمرس یلیخ-

:دمیانداختم وپرس نییمشتاق وجذاش دلم رالرزاند،سرم راپا ينگاهش کردم،چشمها یوقت

؟یمون یمام شیناهارروپ-

.ادینه براتون مهمون بممک.دبرمیگه،باینه د-
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؟يای یعقدکنون سحرم يبرا-

بامن !خب،بهت خوش بگذره. فرستم یاش روم هیهد یول.ستمیشناسم،توجمعشون راحت ن ینه،من که اون ها رونم-

!يندار يکار

.زممنونمینه،بابت همه چ-

.کنم،فعال خداحافظ یم خواهش

.خدانگهدار-

.میرفتمهتاب به مراسم عقدکنان سحر عصرهمراه

مثل فرشته ها به  حیمل شیآرا بایداده وعوض شده بود ودرآن لباس ز رچهرهییتغ یحساب گوشمیوباز طانیش دوست

.دیرس ینظرم

:گفت دم،کنارگوشمیجلورفتم ودرآغوشش کش کیتبر يبرا یوقت

.میتوومهندس روهم بخور ینیریهرچه زودتر ش دوارمیام-

:وگفتم دمیخند

!خداکنه-

:وگفت دیخند اوهم

!توروعا شق کرده يمهندس بدجور يآقا نیا ادکهی یخو شم م-

.شدند کیازاقوام دامادجلوآمدند ومشغول خوش وبش وتبر یبزنم که گروه یحرف خواستم

 کیو کیکارت تبر کیبا بایز اریسبد گل بس کیاش راکه  هیهد م،رامبدهمیآنجا ماند ازدهیشب تاحدود ساعت  آن

.تشکرکرد یردانه بود،فرستاد وسحرکلزنانه وم کیجفت ساعت ش
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.میشد هوشیب یوازشدت خستگ میعوض کرد م،لباسیخانه که برگشت به

عمل مامان  يها نهیکرد تاهز یرامبدبه شدت اصرارم.حال مامان اصال خوب نبود ومرتب دردداشت يچندروزبعد

.حرفش مصربود يرفتم واوهم چنان رو یربارنمیرامتقبل شود،امامن ز

:وگفت دیکش يبود ورامبد هم آن جا حضورداشت،مرابه گوشه ا ختهیبهم ر یمامان حساب یکه اوضاع جسمروز  کی

 یتا اندك اندك پول جراح یدصبرکنیچقدربا یدون یم.روکناربذار يشو ولجباز ادهیپ طونیاوازخرشیب!گل یم-

؟یمامانت روفراهم کن

!وام بده دشرکتیدونم، شا ینم-

دم وبعدها هروقت  یپول روبهت م نیخوان،من ا ینفربده همه م کیوام نداره،چون اگربه  يشرکت اصال بودجه -

بهم بده،خوبه؟ یتونست

که مامان اصال  نیپول روازت قبول کنم؟ ضمن ا نیمن چطورا. میباهم ندار يا ینسبت رسم چیهنوزمن وتوه!رامبد-

.رهیپذ ینم

دم،بعدها هروقت  یپول روبهت قرض م نیضمن بهت گفتم که ادر! !نسبت ماهم معلومه!کنم یم یمامانتومن راض-

.به من برگردون یتونست

!اصرارنکن گهیکنم د یخواهش م!رمیتونم بپذ یباورکن که نم یممنونم،ول-

:دمیعوض کردن بحث پرس يبعدبرا

حال خاله ات چطوره؟مادرت هنوزبرنگشته؟-

 یفکرنم.زده شهیبدنش ر يدکترش گفته که سرطان همه  ستیمتاسفانه حال خاله ام اصال خوب ن!ومدهینه،هنوزن-

!باشه يدیام گهیکنم د
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.شه یخدابخواد همون م یهرچ-

!دمیفکرنکن نفهم!يباشه که موضوع حرفمون روعوض کرد ادتیاماتوهم .شه یخدابخواد همون م یبله هرچ-

.نگفتم يزینگاهش کردم وچ باخنده

 یزدم، اماب یم يجورکردن پول عمل مامان به هردر يشدند ومن برا یم يپرگرسیکدی یسرعت برق وبادازپ روزهابه

.کرد یمارفت وآمد م يرامبداکثرابه خانه  نیب نیدرا.بود دهیفا

:مامان نگاهم کردوگفت دیمکالمه ام به اتمام رس یتلفن مشغول صحبت کردن بااوبودم،وقت يشب که پا کی

!گل یم-

!بله-

!دارم یازت سئوال-

!پرس مامانب-

!اد؟یب يکه به خواستگار یوقت ازرامبدخواست چیتوه-

:جواب دادم.بود رمنتظرهیغ یمامان کم سئوال

تماس گرفت تهران تابامادرش صحبت کنه  شیپ یمدت!خسته شده تیوضع نیاون خودش هم ازا!بله مامان-

.اون جاموندگارشده ومادرش هم فعال ضهیرامبدمر يخاله اش،آخه خاله  شیامامادرش رفته کرج پ

رابطه صورت  نیا دیبا یول هیدرسته که اون جوون پاک.نداره یشما اصال صورت خو ش يشکل رابطه  نیبه هرحال ا-

!شه بست دخترم یدهن مردم روکه نم. داشته باشه یوعرف یشرع

مامان مجدداشروع به صحبت کرد.بود یکامالمنطق دمیشن یکه م ینداشتم بدهم چون حرف یجواب
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 تیتوئه وشمابه خاطرموقع يازهمکارها یکیبهش گفتم .دیها ازم درمورد اون پرس هیازهمسا یکی شیچندروز پ-

 یمن دلم نم!بست لیدال نیشه باا یکه دهن خاله زنک ها رونم یدون یخودت هم م ین،ولیباهم ارتباط دار تونیکار

.ربط زده بشه یب يخواد پشت سردخترم حرف ها

:تم که به اوبدهم،فقط گفتمنداش یپاسخ بازهم

 نیاالمکان ازاومدنش به ا یکنم حت یم یکنم وسع یمورد صحبت م نیبارامبد درا دیمطمئن باش!حق باشماست مامان-

.جاممانعت کنم

!زمیعز یهست يا دهیتودخترفهم-

.ردوبدل نشد انمانیم یگرحرفیراباخنده گفت وپس ازآن د نیا مامان

رامبد مطرح  يبودکه موضوع بحث آن شبم رابامامان چگونه برا نیمرتب مشغول ا آن روزدرشرکت فکرم يفردا

!سخت بود میکنم؟گفتنش برا

 شیبرا شیروبه رو يازنوشته ها یکه قسمت نیمانند ا يلحظه ا.مشغول انجام کاربودنگاه کردم زشیاو که پشت م به

اخم .آمد یحالت ها به اوم يهمه . من نقش بست يبرلبها يارلبخندیاخت یب.رادرهم گره کرد شینامفهوم باشد،ابروها

.داد یجلوه م نیجذاب ودلنش ینوع هتفاوت بودن ومشتاق بودن،هرکدام اوراب یکردن،لبخندزدن،ب

رسد که اوازآن من  یم يروز ایکردم باخودم گفتم آ یاش نگاه م یدوست داشتن يبه چهره  همانطورکه

من  يبرا نیگرچه مرادوست داشت وا.خواهانش هستند يادیدختران زدانستم  یداشت وم يممتاز تیاوموقع!باشد؟

.میگرنداشتیکدیجزهمکاربابه  ینسبت چینبود ومن واوه زمعلومیچ چیآمد،اما هنوزه یبه حساب م ازیامت کی

:کرد،بالبخند گفت یافکارسرگرم بودم که رامبدسربلندکرد وهمان طورکه به من نگاه م نیباهم

!خوندم یآخرچ قهیچنددق نیتوا دمیاصال نفهم-
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:وگفتم دمیخند

!چرا؟-

:جواب داد نیلبخند دلنش باهمان

!؟يکارت روانجام بد یتون یشده م رهیجفت چشم خوشگل بهت خ کی یبدون یتووقت-

:وگفتم رانداختمیسرم راز نیشرمگ

.جمعه یلیحواست خ-

!هیطور نیفقط درموردتوا-

:زدم وگفتم ایلحظه سکوت کردم امابعددل به در چند

ما  يرابطه  دیداره امامعتقده که با مانیوصداقت توا یاون به پاک.مااعتراض داره يمامانم به شکل رابطه !رامبد-

.داشته باشه یوعرف یصورت شرع

پس .کرد یداده بود ونگاهم م هیاش تک یبه صندل.حرف سربلندکردم تاعکس العمل اورابنگرم نیا بازدن

:وگفت دیکش یقیعم قه،نفسیازچنددق

اما  ارمیخواد هرچه زودترتوروبه عقدخودم درب یخودمنم دلم م.ستین حیشکل صح نیما به ا يرابطه !حق بااونه-

تونم بامامان صحبت کنم  یخاله به وجوداومده نم يکه برا یتیو ضع نیباا.ستیخانواده ام االن مناسب ن طیباورکن شرا

.نداره یدرست الدونم االن ح یبه خاله ام وابسته است وم یلیچون اون خ

.......کنم رامبداما یمن تورودرك م-

.دم یگل،بهت قول م یکنم م یکاروم نیفرصت ا نیمطمئن باش تواول-

:آهسته گفتم.قرارم راآرام ساخت یوصداقت نگاهش قلب ب یپاک.شدم رهیخ شیکردم وبه چشمها سربلند
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!کنم یصبرم يتاهروقت که بخوا-

:به من کردوگفت یزقدرشناسا یحاک ینگاه

خودت  ي فتهیمن روش تیومهربون یکنم که توروسرراه من قرارداد وتوباپاک یازخداتشکرم شهیهم!گل یممنونم م-

.يکرد

:کنم تاناراحت نشود،خوش برزبان آورد انیدانستم چگونه ب یراکه من نم یبعدحرف

 يکنم کمترخونه  یم یمناسب سع تیموقع من هم تافراهم شدن.گل یم یکن یکن مامانت روراض یتوسع-

.بشم یشماآفتاب

:لبخند زدم شیرو به

.یکن یخوب من رودرك م یلیتوخ!ممنونم رامبد-

.میبود اقیااشتیدن کیکرد،هردو یاهم تالق گرنگاهمانیبارد یوقت

**** 

پنجم فصل

بسته  میکردم تمام درها به رو یتمام احساس م يدیقرارداشت ومن باناام يماریکه مامان دراوج ب یزمان درست

.گشوده شد میدبرایازام يرخ داد و روزنه ا يشده،معجزه ا

 میتصم.شناختم یسرازپانم یازخوشحال.اش رابه مامان اهداکند هیکل یچشم داشت چیه یبودب رحاضرشدهیخ یشخص

سپس .رمیرکت وام بگازش زهرطورشدهین مارستانیب يها نهیپرداخت هز يکنم وبرا يگرفتم مامان رافوراً بستر

من اطالع داشت قول داد تا  ي ادهخانو تیازوضع شیبهتاش صحبت کردم واوکه کم وب يشرکت،آقا سیشخصاًبارئ

.که امکان دارد کمکم کند ییجا
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.بروم دنشیمختصرازمن خواسته بود به د یامیپ یکه درآن ط دیبهتاش به دستم رس يازآقا يبعدنامه ا یمدت

 یصندل يباتعارف اورو.لبخند زدوجواب سالمم راداد دنمیبهتاش باد يواردشدم آقا یوقت.رفتمبه اتاق او بالفاصله

:نشستم وگفتم

.بهتاش يآقا دمیبه خاطرامرتون خدمت رس-

:داد وگفت هیاش تک یصندل به

م کمک تون یم يا گهید قیبه طر ست،امایشرکت مقدورن يبرا يکه خواسته بود یدخترم متاسفانه پرداخت اون وام-

.کنم

:نگاهش کردم واوادامه داد پرسشگرانه

.کن يمادرت رواونجابستر.آشنادارم مارتسانهایازب یکیمن در-

ازحقوق توکم وبه حساب  يمقدار انهیکنند وماه يروبرات قسط بند مارستانیکنم که مخارج ب يتونم کار یم

.يریگ یمارستانمیوام روازب نیدرواقع ا یعنی.زبشهیوار مارستانیب

.دتشکرکنمیگذاشته چگونه با میپا شیکه پ یدانستم ازراه یواقعاً نم.بهتاش نگاه کردم يبه آقا یباخوشحال

شدن مامان  يحال درتمام مراحل بستر نیدلخوربودکه کمک اوراقبول نکرده وعاقبت وام گرفته ام،اماباا رامبدازدستم

.گذاشت ینم میگاه همراهم بودوتنها هیتک کیمثل 

لحظات .میرفت مارستانیها گذاشتم وهمراه مهتاب ورامبد به ب هیازهما یکیرانزد يمهد.دیروزعمل فرارس باالخره

ومطمئناً هرسه هم به  میبرد یودرافکارخودمان به سرم میهرسه پشت دراتاق عمل نشته بود.بود یسخت وپراضطراب

.مامان یسالمت.میشیاند یموضوع واحدم کی
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ازاوبه خاطرآمدنش تشکرکردم وگفتم که عمل .دیحال مامان راپرس یوبانگران ستویجمعمان پ زبهیبعدسحرن یمدت

.ام دهد يدلدار دوارکنندهیام يکرد باحرف ها یم یاوکنارم نشست وسع.دهینرس انیهنوزبه پا

 نیواامتناع کرده  ند،آنهایرابگو هیکل يخواسته بودم نام فرد اهداءکننده  مارستانیب نیآن مدت هرچه ازمسئول درتمام

.میدیمارفتن اوبه اتاق عمل راهم ند یحت. خودآن فردعنوان کردند يراخواسته 

 دهیه هرحال من ند!حضورنداشتند مارستانیازافراد خانواده اش هم درهنگام عمل درب کی چیبودکه ه بیعج

.اش ممنون بودم يونشناخته ازاوبه خاطرفداکار

:دمیمن پرس.میدکتررفت يمن ومهتاب باشتاب به سوو میازجابلندشد یبازشدن دراتاق عمل،همگ يباصدا

حال مادرم چطوره؟!دکتر-

:وگفت دیبود،خند یانسالیمردم دکترکه

.دیتابه هوش اومدنش صبرکن دیفقط با.همراه بود تیحالش خوبه،خوشبختانه عمل باموفق-

بالفاصله حال فرداهداءکننده بعد.دیرس انیبه پا یخوب زبهیرابه آسمان بردم وخداراشکرکردم که همه چ میدستها

.ستین ینگران ياوهم خوب است وجا یدکترگفت که حال عموم.دمیراپرس

بعدبالفاصله حال فرداهداءکننده .دیرس انیبه پا یخوب زبهیرابه آسمان بردم وخداراشکرکردم که همه چ میدستها

زباخوشحالیرنرامبدوسح.ستین ینگران ياوهم خوب است وجا یدکترگفت که حال عموم.دمیراپرس

خواد؟ یتوروم ؟اونیاونچ

.کاهستندیما،چون اقوام پدرش همه آمر يخاله ام فوت شده اومده خونه  یظاهراًمتاسفانه ازوقت-

:اوکه متوجه حالت من شده بود،گفت.رادردلم حس کردم ینیرامبدغم سنگ يحرف ها دنیباشن
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من  يخوام درباره  یاصالًنم.یخانواده ام مطلع بش تیکه ازوضع نیا يگفتم فقط برا نهاروبهتیگل،من اگه ا یم-

!یکه مالک قلب من یهست یبه سرت بزنه،چون توتنهازن يفکرناجور

 میشکست وآن وقت اشک ها یکه درگلوداشتم م یبغض میبگو يزیکردم تاچ یکردم چون اگردهان بازم سکوت

:دیرامبدآهسته پرس.شد یرمیدرمقابل رامبد سراز

؟يدین من روبه بندرعباس فهمحاال علت اومد-

:تکان دادم واوادامه داد يرابه عالمت آر سرم

 یم.....جاوابسته شدم نیا شتربهیبه توعالقمندم ب دمیهم که فهم یوقت!راحت تر المیازاونا دورتربودم وخ يجور نیا-

.گفتم ینم زهاروبهتیچ نیاصالً ا یش یدونستم ناراحت م یاگرم.گل ،من قصدناراحت کردنت رونداشتم

.میازدواج کن میکنم حاال حاالها بتون یاوصاف من فکرنم نیباا.دونستم یم دیباالخره که با-

اگرهم خانواده ام با ازدواج ماموافق  ی،حتییکه من دوستش دارم تو یگفتم که تنهاکس م؟بهتیچرانتون-

.کنم یکنم وبامامانت صحبت م یاقدام م یینباشند،مطمئن باش که من خودم به تنها

!ده یم تیاهم یلیازدواج به نظرخانواده هاخ ي هیمامان من توقض-

کنه وباالخره هرکس به خانواده اش ومحبت  نیتونه تام یآدم روم یعاطف يازهایازن یمیمعتقده همسرآدم فقط ن چون

.دارد اجیاونا احت

متاسفانه مادرمن اصالً .بدن تین هم اهمباشه وبه نظرفرزندشو یکه محبت خانواده واقع هیفقط درصورت نیا یبله،ول-

!نداره يریمن تاث يامامطمئن باش که نظراوناتواراده !وچشمش فقط دنبال ظاهره ستین يا یآدم منطق

هم قبولت داره  یلیاون تورودوست داره وخ!حرف مادرم حرف بزنم يتونم بهت قول بدم که رو یامامن نم-

!شه یبه ازدواج مانم یخانواده ات راض تیامامطمئنم بدون رضا
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؟یقدرمطمئن نیازکجا ا-

!خودمم بوده يمامان وبابا یمشکل زندگ نیچون ا-

وبامادرت ازدواج  دیازخانواده اش بر یتازه مگه پدرخودت وقت.میشه که ماهم به مشکل بربخور ینم لیدل نیاماا-

!داشتن،مگه نه؟ یخوب یکرد،خوشبخت نشد؟اونازندگ

!بود يالعاده اآره،پدرمن مردفوق -

:وگفتم زکردمیتم دیچشمم چک يراکه ازگوشه  یاشک قطره

!ترسم یرامبد،من م-

!زم؟یعز یترس یم یازچ-

!که من وتوروازهم جداکنه يا ندهیآ!ندهیازآ-

.ازدواجمون فراهم بشه من آماده ام طیکه شرا نیبه محض ا.درانتظارماست یخوب ي ندهیمطمئن باش آ!گلم یم-

:رامبد گفت.شوند يجار میگذاشتم واجازه دادم تااشک ها زیم يورار سرم

اگه قبول کردند که بهتر،اگرهم نکردند من خودم .زنم یحرف م ادباهاشیفرصت که مامانم ازعزادرب نیدراول-

.میکن یکنم وازدواج م یم يازمادرت خواستگار یتوروبه شکل رسم

:گفتم هیگر انیدرم

!شه یبه ازدواج مانم یده ات راضخانوا تیمامانم بدون رضا-

:گفت یامبدباناراحت

نه  ي ندهیدم درآ یبهت قول م میرودوست دار گهیکه همد میمهم مادوتاهست.گل ینکن م هیگر يجور نیتوروخداا-

.میش یچندان دور،من وتومال هم م
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.کردم اوراناراحت نکنم یراپاك کردم وسع میکه هنوزبغض داشتم،اشک ها یدرحال

.وبعداومرابه خانه رساند میبعدباهم کنارساحل قدم زد یعتتاسا

 یگفت همان مدت هم اگرم یم. داد یرفتم،چون مامان اجازه نم یرامبد نم يخانه  گربهیمامان د یجراح بعدازعمل

.دانست یبه دست آوردن مخارج عمل بوده وپس ازآن رفتنم رابه آن جاصالح نم يرفته ام فقط برا

کردم،احساس دلشوره،عذاب  یم یزده ود احساس کالفگ میحرف ها رابرا ا،رامبدآنیردرکه کنا يروز ازآن

 یبیدانستم رق یخورد،مخصوصاًکه حاالم یمثل خوره روحم رام ندهیگفتم اماترس ازآ ینم يزیبه رامبدچ.....یونگران

اگرمادررامبدمو.دارم که مادررامبدهم طرفداراوست

 دنیاورادرك کرده بودم،نگاهش کردم ونشان دادم که منتظرشن يحرف ها یمعنباًیمن که تقر.مکث کرد رامبدبازهم

:چندلحظه بعداوادامه داد.هستم شیصحبت ها یباق

بچه  ياصالً به خاطررفتارها. مهرنازندارم هیعالقه ا چیمن ه یخواد که اونوبه من قالب کنه ول یدلش م یلیمامان خ-

.ادی یگانه اش ازش بدم م

خواد؟ یرومتو ؟اونیاونچ-

.کاهستندیما،چون اقوام پدرش همه آمر يخاله ام فوت شده اومده خونه  یظاهراًمتاسفانه ازوقت-

:اوکه متوجه حالت من شده بود،گفت.رادردلم حس کردم ینیرامبدغم سنگ يحرف ها دنیباشن

من  يخوام درباره  ینماصالً.یخانواده ام مطلع بش تیکه ازوضع نیا يگفتم فقط برا نهاروبهتیگل،من اگه ا یم-

!یکه مالک قلب من یهست یبه سرت بزنه،چون توتنهازن يفکرناجور

 میشکست وآن وقت اشک ها یکه درگلوداشتم م یبغض میبگو يزیکردم تاچ یکردم چون اگردهان بازم سکوت

:دیرامبدآهسته پرس.شد یرمیدرمقابل رامبد سراز
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؟يدیحاال علت اومدن من روبه بندرعباس فهم-

:تکان دادم واوادامه داد يرابه عالمت آر سرم

 یم.....جاوابسته شدم نیا شتربهیبه توعالقمندم ب دمیهم که فهم یوقت!راحت تر المیازاونا دورتربودم وخ يجور نیا-

.گفتم ینم زهاروبهتیچ نیاصالً ا یش یدونستم ناراحت م یاگرم.گل ،من قصدناراحت کردنت رونداشتم

.میازدواج کن میکنم حاال حاالها بتون یاوصاف من فکرنم نیباا.دونستم یم دیباالخره که با-

اگرهم خانواده ام با ازدواج ماموافق  ی،حتییکه من دوستش دارم تو یگفتم که تنهاکس م؟بهتیچرانتون-

.کنم یکنم وبامامانت صحبت م یاقدام م یینباشند،مطمئن باش که من خودم به تنها

!ده یم تیاهم یلیازدواج به نظرخانواده هاخ ي هیمامان من توقض-

کنه وباالخره هرکس به خانواده اش ومحبت  نیتونه تام یآدم روم یعاطف يازهایازن یمیمعتقده همسرآدم فقط ن چون

.دارد اجیاونا احت

درمن اصالً متاسفانه ما.بدن تیباشه وبه نظرفرزندشون هم اهم یکه محبت خانواده واقع هیفقط درصورت نیا یبله،ول-

!نداره يریمن تاث يامامطمئن باش که نظراوناتواراده !وچشمش فقط دنبال ظاهره ستین يا یآدم منطق

هم قبولت داره  یلیاون تورودوست داره وخ!حرف مادرم حرف بزنم يتونم بهت قول بدم که رو یامامن نم-

!شه یبه ازدواج مانم یخانواده ات راض تیامامطمئنم بدون رضا

؟یقدرمطمئن نیجا اازک-

!خودمم بوده يمامان وبابا یمشکل زندگ نیچون ا-
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وبامادرت ازدواج  دیازخانواده اش بر یتازه مگه پدرخودت وقت.میشه که ماهم به مشکل بربخور ینم لیدل نیاماا-

!داشتن،مگه نه؟ یخوب یکرد،خوشبخت نشد؟اونازندگ

!بود يآره،پدرمن مردفوق العاده ا-

:وگفتم زکردمیتم دیچشمم چک يراکه ازگوشه  یاشک قطره

!ترسم یرامبد،من م-

!زم؟یعز یترس یم یازچ-

!که من وتوروازهم جداکنه يا ندهیآ!ندهیازآ-

.ازدواجمون فراهم بشه من آماده ام طیکه شرا نیبه محض ا.درانتظارماست یخوب ي ندهیمطمئن باش آ!گلم یم-

:رامبد گفت.شوند يجار میتااشک ها گذاشتم واجازه دادم زیم يرارو سرم

اگه قبول کردند که بهتر،اگرهم نکردند من خودم .زنم یحرف م ادباهاشیفرصت که مامانم ازعزادرب نیدراول-

.میکن یکنم وازدواج م یم يازمادرت خواستگار یتوروبه شکل رسم

:گفتم هیگر انیدرم

!شه یبه ازدواج مانم یخانواده ات راض تیمامانم بدون رضا-

:گفت یرامبدباناراحت

نه  ي ندهیدم درآ یبهت قول م میرودوست دار گهیکه همد میمهم مادوتاهست.گل ینکن م هیگر يجور نیتوروخداا-

.میش یچندان دور،من وتومال هم م

.کردم اوراناراحت نکنم یراپاك کردم وسع میکه هنوزبغض داشتم،اشک ها یدرحال

.وبعداومرابه خانه رساند میزدبعدباهم کنارساحل قدم  یتاساعت
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 یگفت همان مدت هم اگرم یم. داد یرفتم،چون مامان اجازه نم یرامبد نم يخانه  گربهیمامان د یجراح بعدازعمل

.دانست یبه دست آوردن مخارج عمل بوده وپس ازآن رفتنم رابه آن جاصالح نم يرفته ام فقط برا

کردم،احساس دلشوره،عذاب  یم یزده ود احساس کالفگ میاحرف ها رابر ا،رامبدآنیکه کناردر يروز ازآن

 یبیدانستم رق یخورد،مخصوصاًکه حاالم یمثل خوره روحم رام ندهیگفتم اماترس ازآ ینم يزیبه رامبدچ.....یونگران

.دارم که مادررامبدهم طرفداراوست

.ازدواج شود نیبه ا یکردمحال بودمادرمن هم راض ینم اگرمادررامبدموافقت

.ساخت یدمیوناام نیبدب ندهیبودکه مرانسبت به آ يهاافکار نیا

داشت  دهیازدوستان مادرم بود که مادرعق یکید،پسریسع.داشدیمن پ يبرا يخواستگار ي رودار،سروکلهیگ درهمان

گفت رامبد  یفرصت هاراازدست داد وم دیاومعتقدبودکه نبا.تفکرجوابش کنم دبدونیاست ونبا یخوب تیموقع

کردوباعث شد  نیغمگ شیازب شیمراب انمام يکند؟حرف ها ینم يخواهد پس چرااقدام به خواستگار یراماگرواقعاًم

که دل  یمن يبرا نیاشدرمنگنه قرارگرفته بودم وا يدوخواستگاریباوجودسع یازطرف.تادرالك خودم فروبروم

 میبرا یشد که چه اتفاق یم یاپام شده بودمرتب پ یرامبد هم که متوجه ناراحت.داشتم واقعاًسخت بود يگریدرگرود

:وگفتم ازدمیروز دل به در کیکه  نیکردم تاا یاوراازسربازم يوافتاده است ومن هربار به نح

 نیاون نسبت به ا.ما روشن بشه فیخوادهرچه زودترتکل یخسته شده وم تیوضع نیمامانم ازا!هیموضوع تکرار-

!حساس شده یلیخ هیقض

!چراحساس شده؟-

:انه باالانداختمش یباکالفگ

.گهیشده د!دونم ینم-



ماندانا بهروز -تو سهم منی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٠٧

:دیمقدمه پرس یلحظه ا درسکوت نگاهم کردوبعدب رامبدچند

 !؟يدار يا گهید يتوخواستگار!گل یم-

:دیاو که جواب سؤالش را از نگاهم گرفته بود ، پرس. نگاهش کردم  رتیح با

؟ هیک اون

:جواب دادم آهسته

.از دوستان مامانم یکی پسر

!دهیمامانت هم اون رو پسند حتماً

ما اعتراض  يفقط به شکل رابطه ! از اون  شتریب یلی، خ دهیمامانم تو رو هم پسند!  ستین نی، صحبت مامانم ا رامبد

.داره

ده ؟ ینکنن ، مامانت تو رو به من نم یاگه خانواده ام با من همراه یعنیگل ؟  یم هیچ چاره

!دونم ینم

!میو اون ها رو در برابر عمل انجام شده قرار بد میعقد کن انهیمخف میش یهم مجبور م آخرش

:کند ، گفتم یصحبت م يجد دمید یوحشت نگاهش کردم و وقت با

.کنم یکارو نم نیمن بدون موافقت مادرم ا! ممکنه رامبد  ریغ نیا

.يتو منو دوست ندار پس



ماندانا بهروز -تو سهم منی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٠٨

من با تو فرق  تیمامانم با تو ازدواج کنم ، چون موقع يجازه بدون ا ياز من بخوا دیتو رو دوست دارم اما تو نبا من

 يکار نیاون دست به همچ تیمن محاله بدون رضا! ما ، هم پدر بوده و هم مادر  يسال برا نیمادر من چند! کنه  یم

.بزنم

زند ،  ینم یحرف دمید یوقت. ما به سکوت گذشت  نیب یطوالن یمدت. شد  رهیخ یبه نقطه نا معلوم یبا ناراحت رامبد

:دمیآهسته پرس

؟ يریاز من دلگ تو

:آنکه نگاهم کند ، گفت یب

خانواده ات  تیدونم ، تو هم وضع یخانواده ام رو م تیمن که وضع!  میدلخوش ندهیخود به آ ی، ب میکه ما دار یوضع با

!ينواده ات بگذراز خا یستیتو حاضر ن یمن خاطر تو حاضر به گذشتن از اونها هستم ول.  یدون یرو م

.، از من نخواه مادرم رو فراموش کنم رامبد

رو  گریکه همد نیهم وجود نداره به جز ا یو راه سوم میعقد کن انهیمخف ای میکن یمادرهامونو راض دیبا ای پس

!میفراموش کن

!حرف نزن يدیبا نا ام نقدریرو خدا ا تو

!گل ؟ یمونه م یم یآدم باق يراهم ب يدیمگه ام میکه ما دار یتیوضع نیبا ا آخه

:و گفت دیکش یآه بعد

.صبر کنم ندهیتونم تا هفته آ ینم گهید.  رمیگ یامشب با مامانم تماس م نیهم

:گفتم. دهم  یکردم دارم او را از دست م یم احساس

!شم یم وونهی، من بدون تو د رامبد
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:و گفت دیدست کش شیموها انیم یکالفگ با

.گذره یمن آسون م يفکر نکن بدون تو برا. کنم  یام رو م یتمام سع من

.میفرو رفت ریو دلگ نیغمگ یاز آن هر دو در سکوت بعد

ساعت .  ختمیاشک ر میکه داشت یرامبد و مشکالت ادیو به  افتیراه ن میصبح خواب به چشمها کیشب تا نزد آن

.با رامبد صحبت کنم دیطاقت ندارم و با گریداد که احساس کردم د یرا نشان م قهیچهار و ده دق يوارید

.تاب بودم یمکالمه اش ب ي جهینت دنیشن يدانستم که حاال حتما با مادرش حرف زده وبرا یم

کیتنها  دنیپس از شن. منزل رامبد را گرفتم  يو آهسته به طرف تلفن رفتم و شماره  آرام

.را برداشت ی، گوش بوق

!دییبفرما

؟ ی، خوب سالم

؟ يخوبم ، تو چطور! گل  یم المس

کردم ؟ دارتیب!  ستمیهم بد ن من

!بودم داری، ب نه

!رامبد ؟! .... مثل من  درست

:جواب داد ینیلحن غمگ با

!زمیعز بله

؟ یمامانت تماس گرفت با
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!آره

؟ يکرد ینیب شیاش همون بود که خودت پ جهینت

!بله متاسفانه

:رامبد گفت. سکوت کردم  يدیسر نا ام از

.ینوبت توئه که با مامانت صحبت کن گهید! گل  یم

!ستمین دواریدونم، اما به موافقتش ام یم

که بهت گفتم و تو  یرسه جز همون راه یبه نظرم نم یراه چیه. کردم  یمون فکر م ندهیشب رو داشتم به آ تموم

.يمخالفت کرد

!ستیاصالً عاقالنه ن حرفت

باور . موافقت کنن يروز هیکه اونا  میباش دواریام خودیشه ما ب یگل ، نم یم... ؟ يسراغ دار يا هگیتو راه حل د پس

!کنن یم یشن و با ما آشت یخسته م یدم اونا بعد از مدت یم نانیبهت اطم.  میندار يا گهید يکن ما چاره 

!رامبد نه

در  يا يالبته اگه دلسوز! ده ؟ یم تیبه ازدواج ما رضاسوزه و  یما م يدلش برا یک مینیتا بب میمنتظر بمون دیبا پس

!کار باشه

.شه یدرست م زیانشااهللا همه چ!  میکن یتوکل به خدا م ما

دست گذاشت و منتظر موند تا  يشه که دست رو ینم.  میهم بکن یتالش هی دیباالخره با یبر خدا درسته ول توکل

 نیبه ا. من فکر کن  شنهادیبه پ!  یکن یمشکل رو بغرنج م نیا يتو دار گل ، یم نیبب! کارها خود به خود درست بشه 

.از هم جدا کنه روتونه ما  یکس نم چیه گهیو د میش یکه من و تو مال هم م
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فکر  یوقت یاز طرف. نبودم  رششیرفت اما من قادر به پذ یبود که در ذهنم رژه م ینیریش يایرامبد ، رو يها حرف

.بدهد يشنهادیپ نیچن يدادم که از سر ناچار ی، به او حق م میرو ندار شیپ یراه چیکردم ه یم

رفتن به شرکت آماده  يبعد از جا برخاستم و برا. کردم  یروشن شدن کامل هوا ، کنار تلفن نشسته بودم و فکر م تا

برگشتم  یجلب کرد و وقتتوجه ام را  ینیبوق ماش يبودم که صدا دهیرس ابانیتازه کنار خ. شدم و خانه را ترك کردم 

.آمد یکه به طرف من م دمیرامبد را د نی، ماش

:لحظه بعد کنارم نگه داشت و گفت چند

!ریخانم خودم ، صبح به خ سالم

:شدم و گفتم سوار

!؟ يور نیا يشده اومد یچ!  ریتو هم به خ صبح

!شرکت میدنبالت با هم بر امیبه سرم زد ب کدفعهی،  یچیه

:گفتمو  دمیخند

!گوشه منتظرم ؟ هی یستیبا ایدنبالم  يایب

:و جواب داد دیهم خند رامبد

!دل چه کنم ؟ نیپس با ا امیاگه ن! مامانت ناراحت بشه  دیدنبالت شا امیکه ب گفتم

:دیپس از چند لحظه پرس. اکتفا کردم  يجوابش به لبحند در

؟ يمن فکر کرد شنهادیپ به

:م و گفتمبه او انداخت ییگذرا نگاه

!امیتو ب يبه خونه  یخواد با ناراحت یدلم نم من
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 يجور هی!  رهیم یمنه ، عاشق منه ، داره م ي وونهیبهش بگو رامبد د!  یبا مادرت حرف بزن دیامروز با نیهم پس

.گهیبشه د یبهش بگو که راض

!خوام ینم وونهیگه من داماد د یوقت مامانم م اون

:گاهم کرد و گفتاما بعد ن دیخند رامبد

.يریمنو بپذ شنهادیپ دیقبول نکرد ، اون وقت تو با اگه

:اخم گفتم با

.؟ من که جوابمو بهت گفتم یکن یاصرار م نقدریا یچ يبرا

!ستیکه جوابت برام قابل قبول ن نیا يبرا

!ستیمن قابل قبول ن يتو هم برا شنهادیپ

:زد و گفت یتلخ لبخند

!یکن یمادرت رو راض یکه بتون یباش ياونقدر قو دیبا پس

.کنم یخودم رو م یسع من

.شد یسر تکان داد و در سکوت مشغول رانندگ رامبد

از اتاقم  نیکه از شرکت برگشتم عزمم را جزم کردم تا با مامان صحبت کنم ، بنابرا نیپس از ا یاز ظهر ، ساعت بعد

:گفتمآهسته . نشستم  نیزم يخارج شدم و کنار تختش رو

!، من با رامبد حرف زدم مامان

:دیدر سکوت نگاهم کرد و بعد پرس يلحظه ا مامان

شد ؟ ی، چ خوب
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:دهانم را فرو دادم و گفتم آب

خواد و حاضره بدون  یکه خودش من رو م نهیمهم ا. کنه  ینم یگه براش فرق یاما اون م ستین یمادرش راض...  اون

.بذاره شیخانواده اش هم پا پ

:گفت يجد یو با لحن دیزدم ، مامان ابرو در هم کش یطور که حدس م همان

.ستیاون موافق نباشن ، ازدواج شما اصال به صالح ن يخانواده  اگه

:التماس نگاهش کردم و گفتم با

با تو ازدواج کرد از خانواده اش جدا نشد ؟ یمگه بابا وقت!  مامان

اونا باز هم  یبه اونا سر زد ، ول ضهیمر دیکه فهم یسال قبل از فوتش زمان کیباالخره و  اوردیاون هم طاقت ن یول!  بله

بعد از فوت بابات براش مجلس ختم یو حت رفتندیمن رو نپذ

 دیخواد با یبهش بگو اگه تو رو م.  یکن یرو مثل من با حقارت زندگ يخوام تو هم عمر یمن نم. گرفتند  جداگانه

.یش یمتحمل م ندهیکه در آ هییها یبهتر از سخت دیاالن از هم جدا بش نیه و گر نه همکن یخانواده اش رو راض

رامبد تمام . من و رامبد حرف بزند  ییاز جدا یراحت نیکردم مامان به ا یباور نم. جمع شده بود  میدر چشمها اشک

کردم و راه خواهش و التماس را هر چه تالش . دشوار بود  میهم برا دنیاو نفس کش ادی یمن بود و ب یعشق و هست

.نداد که نداد تیاش رضا انوادهرامبد بدون حضور خ يگرفتم ، مامان به خواستگار شیدر پ

با مخالفت من روبرو شد  یاش را تکرار کرد و وقت یقبل شنهادیدرنگ پ یکردم ، ب فیرامبد تعر يموضوع را برا یوقت

:گفت

 دهیفا گهیکه د یکن هیگر ینی، نش يدیرو تو روزنامه د»  یرامبد محراب«ناکام  جوان میترح یاگه امروز و فردا آگه پس

!نداره
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!اعصابم خراب هست یکاف يبه اندازه ! حرفا نزن رامبد  نیرو خدا از ا تو

!به خدا یکن یناز م يگل ریال تو هم دار یگذشته م یشوخ از

.دارم یلیدل خودم يچه ؟ من هم برا یعنیناز ! ها  یزن یم ییها حرف

!قابل قبوله ریغ لتیدل

!مال تو قابل قبوله ؟ پس

:و گفت دیخند رامبد

!آره

!باش الیخ نی، به هم باشه

.بر لب آورد یبار تنها لبخند کمرنگ نیرامبد ا و

******

 قیرا از طر هیکل يداشتم بنا به درخواست مامان که باالخره آدرس محل کار فرد اهداءکننده  میبود تصم يروز چند

.به او بزنم يبه دست آورده بود ، سر مارستانیب

بزرگ  یکیمکان کیبعد مقابل  یقیگرفتم و دقا یو تاکس دمیخر ینیریش يروز پس از بازگشت از شرکت ،جعبه ا کی

ن مرد آن جاست سراغ آ ياز کارگرها یکیکه معلوم بود  یکس نیکه شدم از اول یکیوارد مکان. شدم  ادهیپ نیاز ماش

:هستم ، جواب داد انشیاز آشنا یکیکه  دیشن یقتو و دیاو ابتدا از من نسبتم را با آن مرد پرس. را گرفتم 

!؟ ادی ینم نجایبه ا گهیکه آقا قباد د نیخبر ندار پس

!بعد از عملشونه ؟؟ یجسم تیبه خاطر وضع منظورتون

:با تعجب نگاهم کرد و گفت مرد
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!نیخبر ندار یچیانگار شما از ه!  دهیمغازه خر هیخودش  يوضعش توپ شده و رفته برا گهید شونیخانم ، ا ریخ نه

:گفتم رتیح با

!؟ دیشه آدرس مغازه شون رو ببه من بد یم

آن طور که من خبر داشتم ، او . در تمام طول راه فکرم مشعول بود . شدم  یتاکس کیرا گرفتم و سوار  آدرس

 دهیاش شده بود ، اما آن چه آن لحظه شن هیکل يحاضر به اهدا یطر حس انسان دوستساده بود که به خا يکارگر

...مغازه بزرگ کیصاحب ... او.... بودم 

بود و صاحب  لیاو تعط يمغازه  دمیرس یبه مقصد بودم ، اما وقت دنیصبرانه منتظر رس یبود و ب بیواقعاً عج میبرا

.به تهران رفته است ازشیمورد ناجناس  دیخر يگفت که او برا یبغل يمغازه 

کردم او بر خالف من  فیمادر تعر يرا که برا انیجر. جواب به خانه بازگشتم  یسوال ب ییایمن با دن بیترت نیبد

موضوع کنجکاو شده بودم و  نینشان نداد ، اما من نسبت به ا یبرخورد کرد و واکنش خاص هیقض نیبا ا يعاد یلیخ

کارگر ساده حاال  نیکه ا یکرده ، در حال یمعرف ادهس ياو را کارگر مارستانیب سیر رئخواست بدانم چطو یدلم م

!بزرگ بود؟ يصاحب مغازه ا

 نیاش ا هیهمسا ياو سر زدم اما او برنگشته بود و صاحب مغازه  يهم همراه مادر به مغازه  گریبار د کیاز آن ،  بعد

!شغول گذراندن دوره استدر تهران م يساز دیآموزش کل يبار گفت که او برا

مدت رامبد چند بار با مادرش تماس گرفت و چند مرتبه هم با مادر من  نیدر طول ا. گذشت  گرید یهم مدت باز

پاسخ  دیسع يبه خواستگار یمخصوصاً که مامان از وقت. نکردند  يریکدام از موضع خود کناره گ چیه یصحبت کرد ول

.کرد یم يپافشار فشحر ياز قبل ، رو شیود و بناراحت شده ب یلیداده بودم خ یمنف
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 تیمثبت داشتند و از رامبد حما دیموضوع د نینسبت به ا تایاز خواهرانش به نام ب یکیرامبد ، پدرش و  يخانواده  در

ه و کرد رونیخواستند تا فکر مرا از سر ب یبهرخ با رامبد مخالف بودند و از او م گرشیکردند ، اما مادر و خواهر د یم

 ینم یقرار داشت ، نظر خاص ایقضا انیبود و از دور در جر سیساکن انگل هباربد برادرش هم ک. با مهرناز ازدواج کند 

.تفاوت بود یداد و ب

کالفه و ناراحت بود و مسبب تمام مشکالت را اول مادر خودش ، دوم مادر من و سوم خود  یلیخ تیوضع نیاز ا رامبد

.دانست یمن م

، از مامان  دمیرا در خانه ند يمهد یمن از شرکت برگشتم و وقت يکه روز نیمنوال ادامه داشت تا ا نیبه هم زیچ همه

:سراغش را گرفتم مامان گفت

.زهرا خانم يکنم رفته خونه  یم فکر

.درسش رو بخونه دیبا گهی، د ستیبره اون جا ؟ حاال که تابستون ن نید یاجازه م چرا

.شده ، درس بخونه شیزهرا خانوم که همکالس ياهرزاده ره با خو یم گفته

.مامان ستیمردم ن يوقت ظهر ، وقت رفتن به خونه  نیهر حال ا به

، زنگ را فشردم و منتظر ماندم  دمیرس یوقت. زهرا خانم رفتم  يبازگرداندن او به خانه  ياز خانه خارج شدم و برا بعد

:انداخته و گفتم نیینگاهم را پا. گشود  میشناختم در را به رو یمکه او را ن یچند لحظه بعد مرد جوان. 

، زهرا خانم هستند؟ دیببخش!  سالم

!داخل دییبفرما. منزل هستند  شئنیبله ، ا! خانم  سالم

.دیصداشون کن دیلطف کن!  ممنون

:بلند گفت يساختمان رفت و با صدا يمرد به سو آن
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.ار دارنددر با شما ک يجلو! زهرا ؟ خاله

و تعارف کرد تا داخل شوم اما من  یخندان شروع به احوالپرس يمن با چهره ا دنیبعد زهرا خانم آمد و با د یکم

.را صدا بزند يو ضمن تشکر از او خواستم تا مهد رفتمینپذ

کند  یمن نگاه م يوو به س ستادهیزهرا خانم از مقابل در کنار رفت ، متئجه شدم آن جوان هم چنان کنار باغچه ا یوقت

از زهرا خانم  یآمد و پس از خداحافظ يچند لحظه بعد مهد. دوختم و پشتم را به او کردم  يگرینگاهم را به سمت د. 

.میبه طرف خانه رفت

، اما روز بعد  دیکوتاه من و آن جوان که فرزاد نام داشت همان جا به اتمام رس داریدر مورد د زینظر من همه چ از

شرکت برگشتم ، پس از خوردن ناهار ، مامان نگاهم کرد و بااز  یوقت

:گفت لبخند

!خوام باهات حرف بزنم یگل ، م یم

:نگاهش کردم و گفتم پرسشگرانه

!؟ یبه چ راجع

؟ يدیرو اون جا ند یزهرا خانم ، جوون يخونه  یکه رفت روزید

!چطور مگه ؟.  دمید چرا

:و گفت دیخند مامان

امروز زهرا خانم اومده بود که تو . زهرا خانومه که از قرار معلوم از تو خوشش اومده  يرزاد خواهرزاده جوون ، ف اون

!کنه ياون خواستگار يرو برا

:به مامان نگاه کردم که گفت یبا ناراحت. رفت  یاهیخبر س نیا دنیبا شن میچشمها يکردم جلو حس
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خانواده اش  دیخواست با یرامبد اگه واقعاً تو رو م.  هیکاف يبر کردهر چه ص گهید!نگاه نکن  ينجوریگل به من ا یم

زهرا خانم ! یدم به بخت خودت لگد بزن یبار بهت اجازه نم نیست ، ا دهیفا یصبر کردن ب گهید. کرد  یم یرو راض

!هیاش هم عال یو وضع مال هیو نجب وبخ یلیپسر خ. تکه  لیفام يگه که خواهرزاده اش تو یم

...مانما یول

:دیرا بر حرفم

 یخواستگار خوب رو که داره با خانواده اش م هی ادیم ی؟ آخه دختر من ،ک ادیبرات خواستگار م یتا ک یکن یفکر م تو

خواد ؟ یکه بدون خانواده اش و تک و تنها آدمو م یجلو بزنه کنار و بچسبه به کس ادی

آن قدر . به من و رامبد بدهد  يگریو از مامان خواستم فرصت دبه زور آب دهانم را فرو دادم . آمد  یباال نم نفسم

شد و از آن روز که دوشنبه بود تا چهارشنبه به ما فرصت داد ، اما گفت که  یخواهش و التماس کردم تا باالخره راض

.را به زهرا خانم بدهد ییجواب نها دیبار است و او پنج شنبه با نیآخر نیا

.غائله به پا شود نیزهرا خانم رفتم و باعث شدم ا يکه چرا به خانه  فرستادم یخودم لعنت م بر

ها  مکتیاز ن یکی ياو رو دمیرس یوقت. خانه با او قرار گذاشتم  کینزد یبا رامبد تماس گرفتم و در پارک بالفاصله

:دیجا خورد و پرس یمن با آن حال آشفته ، حساب دنیبا د.  دیکش ینشسته بود و انتظار مرا م

!افتاده ؟ یاتفاق

:کنارش نشستم و گفتم یشانیپر با

!بکن يکار هیکنم  یازت خواهش م. شم  یم وونهیدارم د رامبد

!شده ؟ یچ آخه

.به ما فرصت نداده است شتریکردم و گفتم که مامان دو روز ب فیتعر شیاتفاقات را برا تمام
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:دیشده بود ،پرس یکه به شدت عصب رامبد

ده ؟ یتو به اونا جواب مثبت م تیون رضامادرت بد یعنی

:چهره بر افروخته اش نگاه کردم و گفتم به

 يها یبکشم بهتر از بدبخت یخوان به ضرر منه و اگر االن سخت یکه خانواده اش من رو نم یگه ازدواج با کس یم اون

!اس ندهیآ

:بود گفت هیشب ادیبه فر شتریکه ب ییبا صدا رامبد

!دونه ؟ یم یچ ندهیآخه اون از آ! کنه ؟ یهم م ییشگویمادر تو پ مگه

:او ادامه داد. انداختم  ریکردم و سر به ز سکوت

!، آره ؟ یخواست یم نویا.  ي؟ قبول نکرد میعقد کن میبار بهت گفتم بر چند

!به خدا رامبد نه

.میکن یمحضر و عقد م میر یهم م بعدش. خونه تون و تو شناسنامه ات رو بردار  میحاال بر نیهم یگ یراست م اگه

.تونم از مامانم دل بکنم یمن نم! کنه  یکار ، مامانم دق م نیا با

!دانیم نیو ا يگو نیا هیطور نیاگه ا! حتماً دل کندن از من برات راحته  پس

.جلب کن تشویو رضا زنیبا مادرت حرف  گهیبار د کیکنم  یازت خواهش م. رامبد  ستیطور ن نیا

 یچون دختر خاله داره ازدواج م هیخورده از دستم عصبان ریببر ت هیمثل ! حرف زدم  شبید نی، هم زمیزدم عز فحر

گه اگه من با اون  یدونه و م یموضوع من رو مقصر م نیمامان بابت ا!  کایره پسش اقوام پدرش به آمر یکنه و م

به  دنیرس يما برا.... گل  یم! با من لج کرده  شهیر از همشتیاون االن ب! ازدواج کرده بودم ، االن صاحب ثروتش بودم 

.کنم نه نگو یخواهش م.  میراه دار کیهم فقط 
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!خوام و هم تو رو رامبد یهم مادرم رو م. تونم دل مادرمو بشکنم  یمن نم...  من

راه  چیکردم و ه یم یماندگبا تمام وجود احساس در.  یاز ما رو انتخاب کن یکی دیبا طیشرا نیکه با ا یدون یم خودت

:رامبد آهسته گفت.  دمید یخودم نم يبرا ینجات

شه تو  یباورم نم! تونم ازت دل بکنم  یمن تو رو دوست دارم ، نم! گل  یدم م یشه دارم تو رو از دست م ینم باورم

!رمیم یشم ، م یم وونهیمن د! گل  یم.  یبش يا گهیمتعلق به مرد د

با . از اشک پوشانده بود  يهاله ا زیرامبد را ن يبایز يچشم ها. شدند  يجار میگونه ها يومحابا ر یب میها اشک

:دیلرزان پرس ییصدا

!کنم ینه ، باور نم! .... ؟ میزن یو با هم حرف م میهم نشست يکه من و تو روبه رو هیبار نیآخر نیا یعنی

از  يکار چیکه مامان داده ه یکه در فرصت کوتاه میدانست یهر دو خوب م.  دیکش یدلم را به آتش م شیها حرف

.دمید یرامبد م غیدر یب يمحبت ها يو من خود را شرمنده  دیآ یدستمان بر نم

:زدم ، گفتم یحرف م یبه سخت هیکه از شدت گر یجا بلند شدم و در حال از

.تو رو نداشتم اقتیمنو ببخش که ل. ببخش رامبد  منو

.دمیبه خانه رس یگرفتم و ک یدانم چطور تاکس ینم. پارك را ترك کردم  عیسر ییهارا گفتم و با گام  نیا

:دیپرس یمهتاب با نگران. زده نگاهم کردند  رتیمن ح دنیکه به داخل ساختمان گذاشتم ، مامان و مهتاب با د قدم

!گل ؟ یشده م یچ

تموم  زیهمه چ« :ر همان حال با خودم زمزمه کردم د. بدهم به اتاقم رفتم و در را از پشت قفل کردم  یآنکه جواب یب

«!من رامبد رو از دست دادم. شد 

**********
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 ادیرامبد به شرکت رفتم اما در اتاق تنها ماندم و به  دنید دیآشفته ، تنها به ام ينزار و فکر یروز بعد با حالت دو

مام سهم من از عشق بود و داشتند در برابر او که ت.  امدی، چون او به شرکت ن ختمیخاطرات مشترکمان اشک ر

.کردند یم شیاز من جدا میچشمها

مامان کجاست و او هم در جوابم شانه باال انداخت  دمیاز مهتاب پرس. به خانه برگشتم مامان نبود  یچهارشنبه وقت ظهر

.است دهیبرگشته ، مامان را در خانه ند یدوستش رفته بوده و وقت يو گفت به خانه 

از  یحال یبا ضعف و ب. رفت  یم یکیشدم هوا رو به تار داریب یوقت.  دمیرا بخورم به اتاقم رفتم و خواب میآنکه غذا یب

سر  يکه هنوز چادر رو یو در حال رونیب يچشمم به مامان افتاد که با لباس ها. رفتم  رونیجا بلند شدم و از اتاق ب

مانده  رهیخ یبه نقطه نامعلوم شیو چشمها دیرس یو خسته به نظر م چهره اش گرفته. داشت ، کنار در نشسته بود 

.بود

:دمیجلو رفتم و پرس. در آن حالت ، جا خوردم  دنشید با

!افتاده مامان ؟ یاتفاق

.صورتم ثابت ماند يو رو دیبه طرفم چرخ نگاهش

 نیزم يکنارش رو. آمده است  شیپ يکردم مسئله ا دایپ نیقی گرید. کرده بود  هیسرخ بود ،انگار گر شیچشمها

:دمیپرس ینشستم و با نگران

!مامان ؟.... ؟  يشده ؟ امروز کجا رفته بود یچ مامان

:گفت نیغمگ ی، با لحن دیکاو یطور که نگاهش صورتم را م همان

!نکرده بودم یاندازه احساس شرمندگ نیام ا یوقت در زندگ چیه

:دمیبه او چشم دوختم و پرس رتیح با
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!مامان ؟ هیچ منظورت

:فرش دوخت و گفت يرو ینا مشخص ياز اشک نمناك شد ، بعد دوباره نگاهش را به نقطه  شیچشمها

همون طور که . برم  هیکل يتشکر به سراغ اون اهدا کننده  يکه برا دیمرتبه به ذهنم رس کیدونم چرا امروز  ینم

. کردم  یداخل رفتم و خودم رو معرف. قبل باز بود  يالف دفعه زدم از تهران برگشته بود و مغازه اش بر خ یحدس م

 يزیکردم چ یم ریاون تقد یمن که از حس نوع دوست ينشون نداد و در برابر تشکرها یاون مرد عکس العمل خاص

گه و  ینم يزیچ دمید یمن هم وقت. نگفت  يزیکردم چ یم ریاون تقد یمن که از حس نوع دوست يتشکرها. نگفت 

مرتبه  کیکه  رونیب امیکردم و خواستم ب یده خداحافظ یمن گوش م يحرکت ، فقط داره به حرف ها یو ب ساکت

:و گفت نییبه طرفش برگشتم سرش رو انداخت پا یوقت.کنم  برصدام کرد و گفت ص

ادامه داد وگفت گه نگاهش کردم و اون هم یم یاون که بفهمم چ یهاج و واج ب» !ام رو به شما اهداء نکردم  هیمن کل»

:

 حیازش خواستم برام توض یبه سخت» . با پول اون رهن کردم  دینیب یهم که م يمغازه ا نیا. ام رو فروختم  هیمن کل»

و خواسته اسمش پنهان بمونه و در مقابل ؛ اون مرد خودش رو به  دهیازش خر يرو فرد هیبده و اون گفت که کل

!رو آورد یکنه ، اسم رامبد محراب یاون فرد رو معرف ستمش اصرار کردم و خوابه یوقت. کنه  یمعرف ریعنوان فرد خ

 رهیآخر ناباورانه به او خ يجمله  دنیکردم ، با شن یسخنان مامان را دنبال م جانیکه در تمام مدت با استرس و ه من

ت ، آهسته زمزمه کردمدشوار شده اس میهم برا دنیکردم نفس کش یکه احساس م یپس از چند لحظه در حال. شدم 

:

!اون...  یعنی!  رامبد

:رو صورتش را پاك کرد و ادامه دا ياشک ها مامان
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چون مغازه  دمیشن یاش شده ، اما من حرفاشو نم هیآوردن که چرا مجبور به فروش کل لیمرد شروع کرد به دل اون

به دست آوردن تو که  يبرا یاش ، حت یعواق تیو خلوص ن تیبه رامبد فکر کردم که با انسان. اش رو ترك کردم 

کار رو نیدوستت داشت حاضر نشد بگه ا یلیخ

آخرش . دارم  اجیاحت تشیو به حالل ونمیحس کردم که چقدر بهش مد شتریفکر کردم ب شتریهر چه ب. داده  انجام

: ((  دمیازش پرس.  هیبهتاش گفت رامبد مرخص ياون جا آقا دمیرس ی، اما وقت نمشیگرفتم برم شرکت و بب میتصم

متوجه موضوع شدم ،  دیکه فهم یوقت)) نه ؟ گهم.  دیدر حق من کرده بود یکه مهندس محراب یلطف انیشما در جر

:انکار نکرد و جواب داد

رو مهندس  مارستانیگل صحبت کنم و بهش بگم تمام مخارج ب یبله خانم بهار ، من چند بار از مهندس خواستم با م ))

 یم ینقشه بوده اما مهندس محراب هیفقط  میوام براش ساخت يکه ما درباره  يخت کرده و اون قصه اجا پردا کی

رو هم  مارستانیشد تازه متوجه شدم مخارج ب مومبهتاش که ت يآقا يحرف ها.)) خواست که اسمش پنهان بمونه 

بود که  یحرف هاش شوك دوم. دم موضوع هم با خبر ش نیبهتاش فکر کرده که من از ا يرامبد پرداخت کرده و آقا

.چطور دفتر اون رو ترك کردم و برگشتم خونه دمیامروز به من وارد شد و اصال نفهم

کردم تمام بدنم فلج شده و قدرت  یحس م. زد  یدر ذهنم زنگ م شیکردم و حرفها یبه مامان نگاه م ریو متح مات

گذشت  میچشمها ياز جلو لمیمانند ف عیافتادم و تمام وقا مارستانیب يروزها ادیبه سرعت .ندارم  یحرکت نیکوچکتر

آن روزها که . گشوده شده  میبه رو یکی یکی دیام يهاو در وستهیبه وقوع پ يکردم معجزه ا یآن روزها احساس م. 

که در  یبه نقش پر رنگ یلحظه اجازه نداد پ کی یگاه در کنار من بود ، اما حت هیتک کیاش را رامبد مانند  هیهر ثان

.شد یباورم نم... داشت ببرم  يباز نیا

:با بغض گفت مامان
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جوون رو به من  نیا تیخواست ماه یخداوند م. اون مرد برم  دنیمرتبه به سرم زد به د کیفهمم چرا امروز  یم حاال

ام رو بعد از خدا  یپسر واقعاً فرشته است و من زندگ نیا. هاش شرمنده کنه  ینشون بده و من رو در برابر اون و خوب

!خدا منو ببخشه. در حقش جبران کنم  دیبا... گل  یم ونمیبه اون مد

 یلیکردم حاال خ یحس م. را پاك کردم  شیو اشک ها دمیکرد در آغوش کش یم هیشدم و مامان را که گر بلند

لحظات به کمکم آمده و  نیکردم که در آخر یخدا را شکر م. کنم  یاز گذشته به داشتن عشق رامبد افتخار م شتریب

.دانستم مجوز ازدواج با رامبد را از مادرم گرفته ام یم یبه خوب

*********

:دیچیو خسته اش در تلفن پ نیغمگ يرا برداشت و صدا یپس از چند بوق ، گوش. شب با رامبد تماس گرفتم  همان

!دییبفرما

.رامبد سالم

:گفت يمکث کرد و بعد با ناباور يا لحظه

!؟ ییگل تو یم

!خودمم

:و گفت دیکش یآه

امشب شب آخره ، نه ؟.... بتونم صدات رو بشنوم  گهیکردم د ینم فکر

:دمیآنکه جوابش را بدهم ، پرس یب

!؟ يرامبد ؟ چرا از من پنهان کرد چرا

!؟ زمیرو پنهان کردم عز یچ
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.دادن کارها بیو بعد ترت مارستانیمخارج ب نی، تام هیکل دیخر.... رو ؟  یچ

:دیپرس رتیچند لحظه سکوت کرد و بعد با ح رامبد

!؟ يموضوع شد نیتوچطور متوجه ا-

.اول جواب سؤالم روبده-

خوام من  یازت م يحال اگرناراحت شد نیباا! کرد  یموضوع فرق م نیا یروازت پنهان کنم ول يزیخواستم چ ینم-

!یروببخش

:گرفته ولرزان گفتم ییبعد باصدا یکمو دیاشکم جوش يچشمه  اریاخت یب

!  یکه توچقدربزرگ هست نیفکرا! کنه ودائم توفکره  ی، عذاب وجدان رهاش نم دهیکه فهم یمامانم ازوقت-

!میدیها روند نیکدوم ازا چیکه ه میوما چقدر کوربود!  یهست کرنگیچقدرصادق و

:رامبد گفت. ازه رانداد اج نیبه من ا میادامه دهم چون شدت اشک ها گرنتوانستمید

فقط به خواست خداولطف  زیهمه چ يدار نیقیمطمئنم خودت هم . نکردم  يمن که کار! ؟ یکن یم هیگلم ، گر یم-

.ره یم شیاون پ

.توباشم يمحبت ها يتونم پاسخگو ینم گهید قیطر چیدونم که نه بازبون ونه به ه یمن م-

!هیمرمن کافع کی يبرا نیتوفقط مال من باش ، هم-

!هیازدواج راض نیوتوبه ا شترازمنیب یاون حاال حت...... کنه  یمخالفت نم گهیرامبد ، مامانم د-

:وگفت دیخند رتیازسرح

نشد  یراض. شم  یم وونهی، د رهیدونست اگرتوروازمن بگ یانگارخدام! مونه  یمثل معجزه م..... شه  یباورم نم-

!ادیسرمن ب ییبال نیهمچ
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!سرمنو-

:گفت یباورنکردن یاقیرامبدبااشت

!گل یطاقت ندارم م گهید......  یرم دنبال تدارك مقدمات عروس یفردا م نیازهم-

:وگفتم دمیخند

.نطوریهم هم من

.کردم یشکر م یلطف بزرگ نیبودم و خدا را به خاطر چن داریبا رامبد ، ساعتها ب یشب پس از خداحافظ ـن

<دیشده بود ، رهان رمیگ بانیکه گر یبزرگ یداد و مرا از فشار روح یان به زهرا خانم جواب منفآن روز مام يفردا

.تا مرز انفجار کشاند يصحبت کردن او و مامان قلبم را از فرط شاد يظهر رامبد به منزلمان آمد ، صحنه  یوقت

ل آشپزخانه رفته بودم که مهتاب هم داخل سر زدن به عذا به داخ يبا مامان گرم حرف زدن شده بود و من برا رامبد

:دمیپرس. آمد 

!گن ؟ یدارن م یچ یدون ینم

:شانه باال انداخت مهتاب

کنم ،  یگه خواهش م یمامان هم م!  یرفتیازت ممنونم که منو پذ زیگه مادر زن عز یبگن ؟ رامبد م یچ یخواست یم

شه ،  ینم دایگل پ یم يوقت برا چیمثل تو ه میدون یا که مم! مثل تو رو شکوند ؟ يرینظ یشه دل مرد ب یآخه مگه م

!میریگ یم لیتو رو تحو یپس چهار دست

.بلند شد غشیج يگرفتم که صدا شیاز بازو یشگونیخنده ام گرفته بود ،ن شیکه از حرف ها یحال در

:با لبخند گفت یموقع خداحافظ. بعد از غذا خوردن ، عزم رفتن کرد  یناهار منزل ما ماند و کم يروز رامبد برا آن

.میباش یمامانت اجازه گرفتم که از امروز عصر به دنبال مقدمات عروس از
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.نگاهم را عوض کردم ریو مس دمیخجالت کش کبارهیحرف ،  نیا دنیدانم چرا با شن ینم

:دیپرس رامبد

!؟ یز کننا نقدریبله گفتن هم ا يبرا يخوا یعروس خانم ؟ نکنه م یگ ینم يزیچ چرا

:و گفتم دمیخند

!بدجنس

زنگ در که بلند شد چون من هنوز  يصدا. و رامبد به دنبالم آمد  میبعد از ظهر آن روز قرار گذاشت 5ساعت  يبرا

.رفتم اطیرا برداشتم و به ح فمیبعد من هم ک یکم. رفت و در را گشود  اطیآماده نبودم ، مهتاب به ح

جوابم را داد و . جلو رفتم و سالم کردم . با نمک شده بود  اریبه همان رنگ ، بس يرو شلوا دیسف راهنیبا پ رامبد

:دیپرس

؟ يحاضر

:زدم و گفتم لبخند

.آره

:و گفت دیخند مهتاب

هوله  نقدریا! ها  یبراش پول خرج کن یلیخ ستی، الزم ن نیبب!  ادیوقته منتظره ، کم مونده اشکش در ب یلیکه خ نیا

!شه یم یم راضه یچیکه با ه

:گفت رامبد

.دیش یبرنده م ختنیکدومتون تو زبون ر نمیروز تو رو با باربد رو به رو کنم بب هیباشه  ادمی

:دیپرس مهتاب
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؟ گهیکه من زبون درازم د نهیا منظورت

:و جواب داد دیخند رامبد

!زیدراز نه ، زبون بر زبون

.کنه ؟ فقط مؤدبانه تره یم یفرق چه

:فتمگ من

!زبون مهتاب بشه فیکس حر چیکنم ه ینم فکر

:گفت رامبد

.يو باهاش حرف نزد يدیکه هنوز باربد رو ند نیا يبرا

!باشه یدنید یلیخ دیبرادرت با پس

!چه جورم بله

و  شام يسرا برا ینیریرستوران و ش کیو با  میآخر هفته رزو کرد يروز عصر تا شب همراه رامبد تاالر را برا آن

لباس و طال که به  دیو فقط ماند خر میخواب و کارت دعوت را هم انتخاب کرد سیسرو.  میهماهنگ کرد ینیریش

.روز بعد موکول شد

:راه برگشت رو به رامبد گفتم در

 هیجهز دیخر يچون فردا مامانم از من خواسته که برا.  میبرنامه بذار گهیروز د هیلباس و طال  دیخر يشه برا یم اگه

.نیبه بازار بر

:نگاهم کرد يبا دلخور رامبد

دارن ؟ یمن هست ، مشکل يکه تو خونه  یلیوسا نیا مگه
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خواد دخترش  ینم يا گهیرسمه و مادر من هم مثل هر مادر د هی نیکه ا یدون یندارن اما تو خودت م ی، مشکل نه

شوهر بره يبدون جهاز به خونه 

آوردن جهاز چه  گهیحساب ، د نیاون کامله ، با ا ي هیاول لیکه وسا میخونه دار هیما . کنه یمافرق م تیوضع یول-

کنم  ی، ازت خواهش م میندار یاضاف ي؟ ما که جا يبذار يخوا ی، آخه کجام ياریده؟ تازه حاال توجهازتم ب یم یمعن

.میکه کامالً روشنه تلف نکن یوقتمونو سوموضوع

:دم وبعد شانه باال انداختممعترض و ناراحتش نگاه کر يچهره  به

.کردن مامان با خودت یراض یندارم ول یباشه ، من حرف-

:لبخند زد وگفت رامبد

.اون با من-

:درسکوت گذشت وبعد من گفتم يلحظه ا چند

.ازدواجمون رو بهشون بگو خیوتار ریامشب باخانواده ات تماس بگ نیرامبد ، هم-

:واب داددار نثارم کرد وج یمعن ینگاه

.ستیخبرا ن نیاصالً ازا-

.شرکت داشته باشن تیخواد تومراسم عروس یحتماً دلشون م. توان  يبه هرحال اونا خانواده -

:راتکان داد وگفت سرش

 یماباشن همون وقت ها باازدواج ما موافقت م یخواست توعروس یاگه اونا دلشون م!  ستمیکاره ن نینه ، من ا-

.کردن

.ردیاش کردم با خانواده اش تماس بگ یکه باالخره راض نیاصرار وازرامبد انکار ، تاامن  از
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.دم یبه خاطر توانجامش م یول هیخودیکار ، کار ب نیکنم ا یباشه ، چشم هرچند فکرم-

.داشته باشه جهیکارت نت دوارمیمن ام یول-

که اودرخانه  یکامل لیمن ، باوجود وسا يبرا هیزیجه دیخر ، رامبد بامامان صحبت و او راقانع کرد میدیخانه که رس به

کارها راانجام  یفردا باق يشده ، اجازه گرفت تابرا یکرد که مامان راض دایپ نانیاطم یوقت. اضافه است  يدارد کار

.کرد ورفت یوخداحافظ میده

 تایوپاسخ داد پدرش همراه ب دیهم کشابرودر دمیصحبت با خانواده اش راپرس ي هیازرامبد ، نتج یآن روز وقت يفردا

 یبعد هم گفت که از اول م. اند رفتهیبه مسکو رفته اند ومادرش وبهرخ هم دعوت اورا نپذ يسفر کار کی يبرا

راانجام  دمانیدادم خر حینزدم وترج یحرف گریاود یاحتنار دنیبا د. است  هودهیب يدانسته تماس باخانواده اش کار

.میده

حاال .  میرساند انیوخنده آن روزرا به پا یبازشد وبا خوش شیکوتاه دوباره اخم ها یازگذشت مدتپس  خوشبختانه

.میداشت گرفاصلهیفقط دو روز د یتاخوشبخت

.میباهم انداخت يادگاریعکس  یوکل دیاتاق خوابمان هم به اتمام رس نییکمک مهتاب وسحر وشهداد ، کار تز با

بعد به راه  یمن ورامبد هم ساعت. کردند ورفتند ومهتاب راهم با خود بردند  یوشهداد بعدازشام خداحافظ سحر

:، رامبد روبه من کرد وگفت ستادیازحرکت ا نیدر خانه ، ماش يجلو یوقت.  میافتاد

حاال فقط . گذرد  یرترمیکنم زمان د یشه وحس م یطاقت من هم کمترم میش یکترمیهرچه به روز ازدواجمون نزد-

!گل یم یش یمال من م شهیهم ي، اون وقت توبرا گهیشب د کیفقط  میداربشیبگذره وفردا که ب دیبا گهیدوشب د

:آهسته گفتم. شد رهیخب میکرد وبالبخند به چشمها سکوت

.ممنونم رامبد زیبه خاطر همه چ-
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باز  ياشته بودم که باصدابه سمت خانه برند یهنوز چند قدم. شدم  ادهی، پ یرا بازکردم وضمن خداحافظ نیدرماش بعد

.به عقب برگشتم نیوبسته شدن در ماش

 ياو وحالت نگاهش دلشوره ا دنیدانم چراباد ینم.  ستینگر یداده بود ومرا م هیتک نیشده وبه ماش ادهی، پ رامبد

:دمیلعنت فرستادم وپرس طانیزود برش یلیدلم رافشرد ، اما خ یناگهان

؟ يدار يبامن کار-

:رلب آورد وگفتمحوب يلبخند

!دلم گرفت يکرد یخداحافظ یلحظه وقت کیدونم چرا یفقط نم....... نه -

:لبخند نگاهش کردم با

!ما يخونه  يایب يدوست دار-

:تکان داد سر

......فقط. نه ، ممنون -

!؟ یفقط چ-

!مواظب خودت باش یلیخ-

:دمیاراده پرس یب. زد  یموج م یخاص ینگران شیصدا در

شده ؟ تو حالت خوبه ؟ يزیچ-

:وگفت دیکش شیبه موها یدست

! شدم  يجور نیدفعه ا هیفهمم چرا یاصالً نم. خوام ، انگار تو روهم نگران کردم  یمعذرت م! ، آره خوبم ... آره -

.خداحافظ.  نمتیب یفردا م. برو تو  گهی، د زمیخب عز یلیخ
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.خدانگهدار-

 نشیحرکت ماش يشدم ودر رابستم ، صدا اطیوارد ح یوقت. ظرماند تا من به داخل خانه بروم شد ومنت نیاوسوارماش

.دیچیدر گوشم پ

.تمام وجودم رااحاطه کرده بود بیعج يکه دلشوره ا یدر حال. آرام به سمت ساختمان به راه افتادم  ییها باگام

****

 یشده بود به سمت تلفن رفت وگوش داریازمن ب ، مهتاب که زودتر دمیزنگ تلفن ازخواب پر يبا صدا صبح

شستن دست  يافتاده بود ، ازجابرخاستم وبرا دنیزنگ قلبم به شدت به تپ يصدا یاز بلند شدن ناگهان. رابرداشت 

تلفن را  یگوش زیآمدن من ، مهتاب ن رونیبعد همزمان با ب قهیچند دق. به راه افتادم  ییوصورتم به طرف دستشو

اش  دهیو رنگ پر مهیسراس يچهره  دنیکرد که با د یصحبت م یش کردم وخواستم بپرسم با چه کسنگاه. گذاشت 

:دیشده بود ، پرس داریزنگ تلفن ازخواب ب يمامان که او هم با صدا. خوردم  کهیبه شدت 

بود مهتاب ؟ یک-

:به من و مامان انداخت وجواب داد یباهمان حالت آشفته وناراحت ، نگاه مهتاب

!رامبد-

:دمیاضطراب پرس با

افتاده ؟ یبراش اتفاق-

:راتکان داد وگفت سرش

!يبر دنشیدونم ، فقط خواست که تو به د ینم-
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رامبد  لیدل یب ینگران. شب قبل در ذهنم زنده شد  ادیآن که بخواهم ،  یب.  ختیدر درونم فرور يزیکردم چ احساس

.......حد وحصر خودم یب يودلشوره 

:گفت یزد ، به آرام یاوهم موج م يدلهره درچشمها. سربرگرداندم ونگاهم در نگاه مامان گره خورد  تهآهس

.نشده يزیکه چ..... انشاءا. زودتر حاضرشو برو -

:آمدم ، مهتاب که همچنان ناراحت بود ، گفت رونیب یوقت. گرفتم ولباس عوض کردم  شیزحمت راه اتاقم رادرپ به

؟ امیهم باهات ب من يخوا یم-

:بودم ، جواب دادم شانینگران وپر اریکه بس یدرحال

!ایدونم ، ب ینم-

.میرامبد شد يخانه  یوراه میبعد ، مهتاب هم آماده شد وآژانس گرفت قهیدق چند

.داد یکرد ومرا به شدت آزار م یاز ذهنم عبور م یفکرمنف هزاران

باالخره  یوقت. بزنم تاتندتر براند  ادیخواست برسرراننده فر یمد ودلم مآ یم شهیتراز هم یدرنظرم طوالن رمانیمس

جواب بدهد ،  یآن که کس یبعد ب يزنگ زدم ولحظه ا. شوم  وانهید یونگران یکم مانده بود ازشدت ناراحت میدیرس

 یخواب یه از شدت بک ییآشفته وچشمها اریدر، رامبد با ظاهر بس يجلو.  میهمراه مهتاب به داخل رفت. در گشوده شد 

.بود ستادهیپف کرده وقرمز شده بود ،منتظر ما ا هیواحتما الً گر

:دمی، پرس ستمینگر یاوم شانیهمان طور که بهچهره پر. حرکت ندارند  ییتوانا گرید میکردم پاها حس

شده رامبد ؟ یچ-

:شد جواب داد یخارج م شیکه به زحمت از گلو ییصدا با

!خراب شد زیهمه چ-
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میفقط توانستم بگو. کردم  یسست شده بودند واحساس ضعف م میزانوها.  ستادمیاوا یجلو رفتم ودرچندقدم آهسته

:

........شده یبه من بگو چ-

:کند ، گفت یپنهان م شیبود به زحمت بغض را درپس گلو دایکه پ یلحن با

!مهیوخ یلیباربد تصادف کرده ، حالش خ-

 شیحالم رابه رو یاز مبل ها رفتم وبدن سست وب یکیرفت وبعد تلوتلوخوران به سمت  یاهیس میلحظه چشمها کی

.رهاکردم

:رابه من دوخت وادامه داد نشینگاه غمگ رامبد

.بعداز برگشتنم به خونه ، بهرخ تماس گرفت وبهم خبرداد شبید-

گفت  یبهرخ م. به خانواده ام اطالع داده سرشه وهمون هم  يباربد که همراهش بوده باال يازدوستا یکیفقط  االن

 دیمن با. دارند  اجیبه وجود من احت ستندیتهران ن تایموضوع به هم خورده وچون بابا وب نیا دنیحال مامان هم باشن

.ششونیبرم پ

 یعنی! شد  یباورم نم. دمید یرامبد سپرده بودم وذره ذره شکستن خود را به چشم م يناباورانه گوش به صحبت ها-

 يتمام کارت ها. ما بود ، روزجشن ازدواجمان  ییجدا انیشد ؟ فردا روز پا ینه ، مگرم.... خراب شده بود ؟  زیهمه چ

.....قدم کیتنها ......  مینداشت شترفاصلهیب یقدم یخوشبختمن واوتا. دعوت پخش و تمام کارها انجام شده بود 

:دیکش رونمیرامبد ازفکرب يبه بغض نشسته  يصدا

.بگم یچ دیدونم با یگل ، نم یمنوببخش م-

:دوباره گفت. راپوشانده بود  شیاز اشک چشمها يپرده ا. کردم  نگاهش
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 يبد يخوا یم یدونم جواب مردم رو ، جواب مادرت روچ ینم. تو وخانواده ات هستم  يمنو ببخش ، من شرمنده -

.منه ری؟ همه اش تقص

:گرفته گفتم ییدهانم رافرو دادم وباصدا آب

.کنه یحضور تودرکنارخانواده ات مسلماً مهم ترازحضورت درکنارمردمه ، مادرمن هم حتماً تورودرك م-

:بارمهتاب به حرف آمد وگفت نیا. کرد  یبه من نگاه م یبا درماندگ رامبد

. جاست  نیمهم ترازا یلیات خ گل حضور تودرکنارخانواده یکه افتاده وبه قول م هیاتفاق. رامبد  يندار يریتوتقص-

.کنه یبرخورد م یموضوع ، منطق نیمطمئن باش مامان هم با ا

:دیانداخت ونال نییسرش را پا رامبد

.دیکن یخودتون م يشما منو شرمنده -

.میتورو فراموش نکرد يما محبت وفداکار.  ستین يزیچ نیاصالً همچ-

نگاهش . نشست  نیزم يرو میآرام به طرف من آمد وکنار پاها ییاگام هاازمهتاب تشکر کرد وبعد ب یبه سخت رامبد

:آهسته گفت. دیلرز یم شیاشک درچشمها. ثابت شده بود  میچشمها يرو

داره  یدونم باربد االن چه حال ینم یازطرف. شم  یم وونهیدارم د. خواد برم ، اما مجبورم  یگل که دلم نم یباورکن م-

.دم یتوروازدست م یمدت يرفتنم بازهم برا دونم با یم ی، ازطرف

 يوهم درد يبه دلدار ازیکه خودم ن یدرحال.  دیازقبل به دردکش شیسرخورد ووجودمراب شیگونه ها يرو اشک

:داشتم ، گفتم
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حال باربد بهتربشه اما ازطرف خودم ، مگه تو به عشق من شک  دوارمیمن ام. نکن رامبد  هیکنم گر یخواهش م-

االن فقط به  دیتوبا. خورده  وندیتونه ماروازهم جداکنه چون روح ما به هم پ یسفرنم هیمطمئن باش که  ؟ يدار

.یرزروکن طیرفتن به تهران بل يدبرایبلند شو، با همحاال .  میکن یاون دعا م يما هم برا يهمه .  یفکرباربد باش

مبل گذاشت  يدسته  يسرش رارو. اما نتوانست  بزند یسرتکان داد وخواست حرف یسیخ يروبه من باچشمها رامبد

.آهسته به لرزش افتاد شیوشانه ها

. زدم  شیتلفن راآوردم وبه طرف رامبد گرفتم وصدا یبلند شدم ، گوش. افتاده بودم  یبغض به حال خفگ ازشدت

:آهسته گفت. بود  سیخ هیسربلند کرد ونگاهم کرد ، صورتش از گر

......گل یم-

:جلوبردم وفقط گفتمرا  یگوش

.ریکنم بگ یخواهش م-

سبک شدم ودوباره همراه مهتاب  یکم یوقت. کردم  هیرگریدل س کیخودم به آشپزخانه رفتم ودر آغوش مهتاب  بعد

.رزرو کرده بود طیدوساعت بعدبل يبهتاش برا يآقا قیبه هال برگشتم رامبد ازطر

که قراربود ازروزبعداتاق خواب  یبه اتاق شیبستن ساك لباس ها يکمک کردم ، بعد برا لشیاودرجمع کردن وسا به

.میمشترکمان باشد قدم گذاشت

:تلخ گفت یبالحن رامبد

گفت  یبه من م یحس هی يکرد یوخداحافظ يشد ادهیپ نیازماش یوقت شبید! گفت  یانگارحسم به من دروغ نم-

 یوقت فکرنم چیاما ه. شدم  ادهیدلم گرفت وباهات پ نیهم يها تموم بشه ، برا يزود نیما به ا ییجدا ستیقرارن

.بشه يطور نیکردم ا
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:دهانم را به زورفرودادم وگفتم آب

خانواده  ي هیتهران روح يبر يطور نیناراحت نباش ، تواگرا نقدریکنم ا یخواهش م. بوده  نیحتما ً خواست خدا ا-

.يزیر یبه هم م یات روهم به کل

.دم یگردم ، بهت قول م یزود برم! گل  یم-

.مونم یدارم ومنتظرت م نانیبه قولت اطم-

.اطالع دادن موضوع به مامان به خانه برگردد يلحظه مهتاب داخل اتاق آمد وگفت که قصد دارد برا همان

.میلباس ها شد یمشغول جمع کردن باق نیو غمگ ریدلگ یکه رفت من و رامبد در سکوت و

را جواب داد و چند لحظه بعد مامان و مهتاب به همراه سحر و  فونیرامبد آ. انه به صدا در آمد ساعت بعد زنگ خ مین

 شیمامان که از حالت چشمها. و شهداد با رامبد مشغول صحبت شد  دیسحر مرا در آغو ش کش. شهداد وارد شدند 

کرد و رامبد در مقابل او فقط و فقط اظهار  یباربد دعا م یالمتس يزد و برا یکرده ، از قضا و قدر حرف م هیبود گر دایپ

.کرد یم یشر مندگ

مانند افراد خواب زده  یهمگ.  دیزمان رفتن رامبد از راه رس یاتفاق افتاد و در چشم بر هم زدن عیسز یلیخ زیچ همه

گفت و  ینم زیچ چیکس ه چیدر طول راه ه.  میفرودگاه شد یشهداد راه نیبا ماش میبود جیکه هنوز گ یدر حال

در  ایقصد سفر داشتند  ایکه  يفرودگاه و افراد دنیبا د میدیرس یوقت. حاکم شده بود  انمانیتلخ و جانگاه م یسکوت

انگار تازه آن زمان بود . از رامبد جدا شوم  دیبردند ، انگاز تازه باورم شد با یبه سر م يانتظار بازگشت سفر کرده ا

کرد ، از مهتاب و سحر و شهداد هم  یرامبد از مامان عذر خواه. بردم  یطلب پم تیشدم و به واقع داریکه از خواب ب

.نگاهش کردم يبا ناباور دیمقابل من رس یوقت. کرد  یتشکر کرد و بعد از آنها خداحافظ شانیبه خاطر کمک ها
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:را به چهره ام دوخت و گفت نشیغمگ يها چشم

.منو ببخش.  گلم یکنم م یتو رو فراموش نم يوقت فداکار چیه

.که اشک راه را بر نگاهم بسته بود گفتم یحال در

.مونم یمنتظرت م. تو ام رامبد  ونیمد شهیهم من

:بغض آلود گفت یلحن با

!دوستت دارم یلیخ

 یکه از پشت به قامت بلندش م یدر حال. و با سرعت از من دور شد  دیچند قدم به عقب برداشت و ناگهان چرخ بعد

:زمزمه کردم ستمینگر

.هم دوستت دارم من

.دیرفت و به اتمام رس لیمانده بود ، تحل یکه در وجود من باق ییرویاز نظرم دور شد ، انگار تمام توان و ن یوقت

که در  یگاه هیتک. دانستم  یگاه خود م هیمن او را تک. ام را سر دادم  هیها تا شدم و هق هق گر یاز صندل یکی يرو

و  يبا من بود ، و حاال با نبودنش من شاهد شکسته شدن ذره ذره  شهیگذاشت و هم ینم میو رنج تنها یمواقع سخت

.جودم بودم

.  ستمیرا با دست پوشاندم و سخت تر از قبل گر میباند فرودگاه بندر عباس را ترك کرد ، چشم ها مایهواپ یوقت

 هیگر انیدر م. شانه اش گذاشت  يست و سرم را روسحر کنار من نش.  ختندیر یمهتاب ، مامان و سحر هم اشک م

:دمینال

شد ؟ چرا ؟ يطور نیا چرا

:مرا فشرد و گفت يشانه  سحر
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مطمئن باش خدا پاداش صبر تو رو ! بار هم صبر کن  نی، ا يصبور بود شهیتو که هم. گل  یخواست خدا بوده م نیا

.ده یم

دلم آن قدر . ها آرام شود  يزود نیتر از آن بود که به ا یمن زخمداد اما قلب  یام م يزد و دلدار یحرف م سحر

از من دور شود و  لومترهایرفت تا ک یرامبد م. کردم غم تمام عالم را در وجود خود دارم  یگرفته بود که احساس م

.دمکر یفکر م دمیکش یکه در نبودن او م یمن تنها به عذاب

موضوع واقف شوم که تا چه حد  نیبه ا شیاز پ شتریاو ، من ب يناخواسته  ایمقدر بود که با هر سفر خواسته  انگار

 .دوستش دارم

6فصل 

کامالً عوض شده بود  میکرده بودم که صدا هیرااطالع دهد من آنقدرگر دنشیرامبد تماس گرفت تارس یبعدازظهروقت

دوران کوتاه زودترازآن چه فکرکنم  نیکه ا ام دهد يتواند دلدار یکردتا م یوسع دیرا فهم هیقض نیا یاوهم به خوب. 

بوداما  دوارکنندهیوام بایز شیحرف ها. شد  میگرخواهیکدیابد متعلق به  يوبعدازآن ما برا دیخواهد رس انیبه پا

ودلتنگ بودم ،  شانیدانستم چرا آن قدر پر ینم.  دیبخش یوآشفته ام راسامان نم شیکرد وذهن پرتشو یمراآرام نم

.محبت کردم که اوتنها به فکربرادرش باشد يموضوع شود وطور نیل اجازه ندادم رامبد متوجه ااما به هرحا

 کبارهی زیکه قرار بود روزوصال ما باشد ، اما همه چ يروز. ام بود  یزندگ يروزها نیازسخت تر یکیآن شب ،  يفردا

.کرد یم ینیسنگ مانیازغم بردلها یوکوه میداشت گرفاصلهیکدیبا  ییایعوض شده بود وما دن

که  يزیاورااز آن چ يکنم وغصه  هیخواست گر یاصالً دلم نم.  میرامبد تماس گرفت وباهم صحبت کرد صبح

 يروز. تلخ وجانکاه بود  میواقعاً برا. افتادم  هی، اما هرچه کردم نتوانستم مقاومت کنم ودست آخر به گر شترکنمیبودب
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در آرام  یرامبد هم از پشت خط سع. شده بود  ختم ییوتنها ییبه جداروزفراقمان باشد  نیکردم آخر یکه فکرم

.دادن من داشت يکردن ودلدار

دوستش  اریندارند وهرچه هم با همراهش که دراخت يدیکه گذشت وآرامتر شدم ،رامبدگفت که ازباربد خبرجد یکم

.دهد یجواب نم ی، کس رندیگ یبود تماس م

وپدرش برگشتند ، بهرخ ومادرش همراه آنها به رامبد  تایکه ب یبعدهم ، زمان یومدتبرود  سیرامبد به انگل قراربود

.ملحق شوند

باربد  یسالمت يرا که گذاشتم ازته دل برا یگوش.  میکرد یخداحافظ یکردم وبعد به سخت گربااوصحبتید یکم

.تررامبد دعا کردم عیوبازگشت هرچه سر

.  میبه پرورشگاه کودکان اهداء کرد میراکه سفارش داده بود ییها ینیریروزبا کمک سحروشهداد ، غذاها وش آن

 یوبه هم خوردن عروس میرتاالررساندیومنحل شدن مراسم رابه اطالع مد میوعاقد لغو کرد شگاهیقرارمان را باآرا

.میرابه اکثردعوت شدگان خبرداد

هم چنان به کارم  رفتمیامابه اصرارسحرپذ رمیبگ یرامرخص یخواست مدت یکه داشتم ودلم م يبد ي هیرغم روح یعل

که  نیبه خصوص ا. سخت بود  یلیخ میبارامبد داشتم برا نیریکه درآن خاطرات ش یکاردراتاق. درشرکت ادامه دهم 

رامبد مشخص نبود  بتیدرشرکت استخدام شود ، چون به هرحال مدت غ يگریرامبد ، مهندس د يقراربود به جا

راحت ترازقرارگرفتن  یلیمن خ يدرهرصورت کاردرکنار سحربرا. داشت  اجیاحت مهندس کیوشرکت به وجود 

اتاق  یگذاشتم وپس ازموافقت اوراه انیبهتاش درم يموضوع راباآقا لیدل نیبود ، به هم دیدرکنارمهندس جد

.کنمسحرشدم تامثل گذشته درکناراوکار
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. خبربودند  یبود که آنها هنوز هم از باربد ب بیعج.  میکرد یگرفت وباهم صحبت م یرامبد تماس م روزهامرتب

وهرچه هم باهمراه  ردیتماس بگ يداند با چه شماره ا یشناسد ونم یکدام از دوستان اورانم چیگفت که ه یرامبد م

شود  سیانگل یقراربود چندروزبعد رامبد راه. داد  یجواب نم یگرفت ، کس یدوستش بود تماس م اریباربد که دراخت

 یکه خودم حال یکنم ، درحال تیاش راتقو هیاش دهم وروح يشود دلدار یکردم تا آن جا که م یم یسع. 

.بهترازاونداشتم

با  دنشیقراربود به محض رس. بود  يزیترك کرد ، روزوحشتناك وغم انگ سیرابه مقصد انگل رانیکه رامبد ا يروز

.سوو آن سورفتم امااوزنگ نزد نیا يقرار یومن تاهنگام شب مثل مرغ پرکنده ، باب ردیمن تماس بگ

به صبح رساندم  ردیفرداکه رامبد تماس بگ دیوبه ام دندیچک یصورتم م يوقفه رو یکه ب ییشب رابااشک ها آن

 يشماره ا چیه. به شدت نگرانش شده بودم . امابازهم اوزنگ نزد وهرچه هم باهمراهش تماس گرفتم جواب نداد 

.آنها ازحالش باخبرشوم قیطرهم ازخانواده اش نداشتم تااز

گرفتم اما افسوس که  یبارباهمراهش تماس م کیدوساعت ،  یکیگذراندم وهر یرام اداوقاتمیواضطراب ز یباناراحت

رامبد بروم  يگرفتم به خانه  میتصم. خبربودم صبح جمعه بود  یکه ازاوب يروز نیسوم. داد  ینم يا جهینت چیه

که به دردم بخورد  يزیچ نیدرمنزلش هم کوچکتر سفانهازخانواده اش بگردم ، اما متا یاآدرسیوآنجابه دنبال شماره 

.به خانه بازگشتم دترازقبلیوناام دانکردمیپ

 يبارصدا نیبارباهمراهش تماس گرفتم ، ا نیچندم يبرا یوقت کشنبهی. پشت سرگذاشتم  یبه سخت گررایروز د دو

:، گفتم دیتپ یقلبم به شدت م یوافردرحال یواضطراب جانیباه.  دیخط به گوشم رس يازآن سو یزن

.دیسالم خانم ، خسته نباش-

:وخسته داشت ، گفت نیغمگ یکه آهنگ ییصدا با
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سالم ، شما ؟-

.....با یتونم بپرسم شما چه نسبت یگل هستم ، م یمن م-

:قطع کرد وگفت يآن زن حرفم رابالحن تند اما

!برگرده رانیخواد به ا ینم گهیاون د. اون بروکنار  یاززندگدست ازسررامبد بردار ، -

:آن زن باهمان لحن ادامه داد. خوردم  کهیشدت  به

!بهت برسونم غامشویخواد وهمراهش روبه من سپرده تادرصورت تماس توپ یتورونم گهیاون د-

:دهانم رافرودادم وگفتم آب

!، شما ؟ دیببخش-

:پاسخ داد ادیبه فر هیشب ییخانم باصدا وآن

.ریهم با ماتماس نگ گهید! من مادرشم ، مادرش -

.وتماس قطع شد دیچیبوق ممتد درتلفن پ يحرف ، صدا نیپس ازا بالفاصله

.وتماس قطع شد دیچیبوق ممتد درتلفن پ يحرف ، صدا نیپس ازا بالفاصله

شد ؟ مگرامکان داشت رامبد  یکردم ، امامگرم یتکرارمخود ياورابرا يناباورانه حرف ها. آرام کنارتلفن تاشدم  آرام

نداشت ومن کامالً  یتماس چیاوپنج روز بودکه بامن ه یازطرف. بود  رممکنیغ نیمرا فراموش کند ؟ ا یراحت نیبه ا

حتماًمادرش قصدداشت . ن امکان نداشت ، محال بود ینه ، ا....... نه...... نکند. ((خبربودم  یازاوب

((.دگرداندمراازاودلسر

 یرامبد نم یعنیصورت  نیدرا یحت یقرارداشت، ول ارمادرشیبودوهمراهش دراخت مارستانیاحتماالً رامبدکنارباربددرب

تماس کوچک بامن داشت هباشد ؟ کیتوانست 
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. ساخته بود  شانیوپر یگذشت ومراکامالً عصب یازذهنم م يگریپس ازد یکیسؤال ها وپرسش ها واما واگرها ،  اسن

 شترازقبلینداشتم وهرروزب شانینگاه ها يبرا یامامن جواب ستندینگر یپرسشگرانه مرام ییمان ومهتاب بانگاه هاما

بود  دهیفا یخودم هم باهمراهش ب يوتماس ها تبامن نداش یتماس نیرامبدکوچکتر. شدم  یسردرگم وآشفته م

ه ادعاداشت رامبدمرافراموش کرده وباعدم سخنان اوک. کرد  یبدترازآن مراطردم یچون مادرش مانند باراول وحت

کردم که ازشدت  یآنقدرفکرم یگاه. برده بود  شیداشت ، ذهن خسته ام راتامرزجنون پ یتماس رامبدبامن هماهنگ

.شدم یووحشتناك م یطوالن يردهادچارسرد یفشارروح

 دندیپرس یها مرتب حال باربد رام هیعلت آن ، همسا انیماوب یافتادن عروس قیکه بعدازاعالم به تعو نیا مخصوصاً

.ما ازآنها ناراحت ونگران بود يخبر یکردند ومامان به شدت ازب یوراج هبه بازگشت رامبد سؤال م

ينداشتم واگرسحروکمک ها یآن چنان يکارهم حوصله  طیدرمح

گرفتم  میداشتم که تصمازرامبد قرار يخبر یروزب نیستمیدرب.  اورمینبود ، امکان نداشت بتوانم دوام ب غشیدر یب

مدت دوسه بارسراغ رامبد راازمن گرفته بود ومتاسفانه من  نیاودرطول ا.  رمیبهتاش کمک بگ يازآقا نهیزم نیدرا

.ازاونداشتم يخبر چیه

اوهم مانند . آمد  رونیازاتاق ب دشرکتی، ناگهان درگشود هشد ومهندس جد دمیبهتاش که رس يدراتاق آقا يجلو

 ژهیو يمردانه  تیزنانه داشت اما رامبدجذاب شترظرافتیاوب ییبایتفاوت که ز نیبود ، باا افهیوخوش قرامبد ، جوان 

.کرد یم رهیراخ يا ندهییداشت که نگاه هرب يا

:برگشتم وگفتم شیبه سو. مهندس سعادت سالم کردم وخواستم داخل اتاق بروم که مرابه نام صدازد  روبه

!مهندس يآقا دییبفرما-

:ونافذش رابه من دوخت وگفت رهیخ گاهن
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؟ دیبه من بزن يتونم ازتون خواهش کنم بعدازانجام دادن کارتون سر یم-

:عوض کردم وگفتم يگریرابه جانب د رنگاهمیمس

.مهندس يبله آقا-

حال  شهیممثل ه یبعدازسالم واحوالپرس. بهتاش شدم  ياتاق خودش رفت ومن هم وارداتاق آقا يوبه سو اوتشکرکرد

پدرانه خواهشم راقبول  یبهتاش بامحبت يرابطه مزاحم اوشده ام ، بعد ، آقا نیومن هم گفتم درهم دیرامبد راپرس

.اوبرگردم زدگرفتن جواب ن ي، من برا يوقت ادار انیکردوقرارشد که درپا

. کسب اجازه داخل رفتم دررازدم وپس از دمیرس یوقت. اتاق مهندس سعادت شدم  یآمدم راه رونیب رکهیمد ازاتاق

گفتم واوجواب داد وتعارف  دیآهسته سالم وخسته نباش. که متعلق به رامبد بوددلم گرفت  يزیاوپشت م دنیازد

.نمیکردتابنش

:نشستم وگفتم یصندل کی يرو

.مهندس يبه خاطرامرتون مزاحمتون شدم آقا-

:اش رابه من دوخته بود ، گفت رهیسعادت که نگاه خ مهندس

 يموردباآقا نی، درا دیبامن هم هست لیاگه ما نمی، بب دیداشت يهمکار یکه شمادرگذشته بامهندس محراب دمیشن-

.بهتاش صحبت کنم

.کاربودوگرنه قصدندارم شمارامجبورکنم نیشما باا ییمن به خاطرآشنا شنهادیپ-

.دیبهتاش بگذار يآقا يکارروبه عهده  نیشماانتخاب ا. ازلطفتون ممنونم -

!د؟یرازهمکارداشتیبه غ ینسبت یخوام ، شمابامهندس محراب یعذرم-

:نگاهش کردم وپس ازچندلحظه مکث گفتم. کرد  رمیغافلگ سؤالش
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!بله-

:بدهم ازجابرخاستم وگفتم يشتریب حیآنکه توض یب بعد

.شم یبااجازه تون من مرخص م-

گرفتن جواب نزد  يبرا یداشتم وقت میتصم. اقش راترك کردم ازجانب اونماندم وات یگرمنتظرحرفیراگفتم ود نیا

. من درآن پست استفاده کند  يبه جا يگریموضوع راهم مطرح وخواهش کنم ازشخص د نیبهتاش رفتم ، ا يآقا

.کرد دییکردم ، اوهم نظرمراتا فیسحرتعر يراکه برا هیقض

.بارمزاحمش شده ام عذرخواستم نیدوم يکه برا نیبهتاش رفتم ازا ينزد آقا یوقت يوقت ادار انی، درپا ظهر

:زد وگفت میبه رو یمهربان لبخند

که همراهش  یمتاسفانه خانم یازرامبدم ، ول يخبر افتیمن هم مثل تومشتاق در. دخترم  ستیالزم ن یعذرخواه-

داشته باشه اما  قتیوع حقموض نیکنم ا یالبته من باورنم. رونداره  رانیروجواب داد گفت که رامبد قصدبازگشت به ا

.روقطه کرد اسزودتم یلیرونداد وخ يا گهیسؤال د دنیاون خانم فرصت پرس

:به او نگاه کردم وگفتم يدیباناام.برسرم خورد  یمانند پتک دمیشن یکه م ییها حرف

.ازلطفتون ممنونم-

:بهتاش گفت يآقا

 کیمهندس سعادت به دنبال  يآقا. هات صحبت کنم با یخواست مراجع به موضوع یراستش م. کنم  یخواهش م-

.شما روبه من دادند شنهادیهمکارهستند وپ

:گفتم یلیم یباب. بهتاش صحبت کرده باشد يباآقا يزود نیکردم مهندس سعادت به ا یفکرنم. ازنهادم بلند شد  آه

.مورد باخودمن هم حرف زدند نیبله ، درا-
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:بهتاش لبخند زد يآقا

.یکن يمورد باهاش همکار نیکنم که درا یزت خواهش ممن ا-

به زحمت جوابش رادادم وازاتاقش خارج شدم . حرف اوبرروح خسته ام حس کردم  نیضربه راهم باا نیدوم ینیسنگ

پس . کردم  یم هیراحت هرچه دوست داشتم گر الیتنهابودم وباخ ییدلم آنقدرگرفته بود که آرزوداشتم جا. 

ممکن بود  یعنیدرست باشد ؟  شیممکن بود حرف ها یعنی. بهتاش هم همان جواب راداده بود  يقامادررامبد به آ

راکه باهم  یمن وتمام خاطرات قشنگ يزود نیکرد به ا یم يشمار هیقراربود وثان یازدواج بامن ب يکه برا يرامبد

شد ؟با رپاگذاشتهیز زرایممکن بود همه چ یعنیسپرده باشد ؟  یبه فراموش میداشت

ومن به  دیکش یمرادرون خود م ي، روح آزرده  قیعم یجواب مانندباتالق یوخسته کننده اما ب يتکرار يها سؤال

 ياوکه هم غصه .  دمید یآثار اندوه رابه وضوح درچهره ورفتارمامان م یمخصوصاً وقت. زدم  یدست وپام یسخت

 یم. شد  یترم نیتروغمگ دهیروز تک وزبهداد،ر یجواب سؤاالت مردم رام دیخورد وهم با یمرام يها یناراحت

 چیاماقدرت کمک کردن نداشتم چون خودم آنقدرخسته دل وافسرده بودم که ه مارکندیموضوع اوراب نیا دمیترس

.آرام کردن طوفان غم واندوهم رانداشت زتوانیچ

بارامبد ، کاربانظم  يمکاره ي هیمن درسا. شده بودم  يکارهم درکنار مهندس سعادت دچارمشکل تازه ا طیدرمح

زد  یمهندس سعات سازخودش رام یاست ، ول حیاوصح يداشتم که روش ها نیقیبودم و ادگرفتهیودقت را

واکثراوقات بانگاه  مودیپ یم اخودش ر قیکردوطر یرامبد راردم ياوروش ها. گرفت  یازمن بهانه م يودرهرمورد

.کرد یام م یجلفش ، کالفه وعاص يهرزه ورفتارها يها

 یشانیبه پ ینیآن روزرانشانش بدهم ، پس ازچندلحظه چ يمربوط به پرونده ها يروزکه ازمن خواست تاکارها کی

:اش انداخت وگفت
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؟ من به عنوان مهندس  دیاستفاده کن یمهندس محراب یمیقد يازروش ها دکهیدار يفهمم شما چه اصرار یمن نم-

!کارها ازنظرمن مخدوشه نیا يمه وه رمیپذ یروش ها رونم نیشرکت ، ا یفعل

:شدم وگفتم یعصب شیازحرفها

 یمیازشما نبوده که روش هاشون روقد شیمتعلق به نسل پ یمهندس ، مهندس محراب يخوام آقا یعذرم یلیخ-

.ازانگلستان بودند یدانشگاه لیبه سن وسال شما والبته فارغ التحص یجوان شونیا!  دیبدون

:ته نگاهم کرد وگفتبرافروخ يا اوباچهره

!؟ مانشونهیبه عهد وپ شونیا يبه خاطروفادار یشماازمهندس محراب يدهایوتمج فیتعر-

:زدم ادینثارصورتش کنم اما خودم راکنترل کردم وباخشم سرش فر یمحکم یلیخواست س یم دلم

 یبه من ثابت م دیهم با یمحرابمهندس  يوفادار. ارتباط نداره  گهیکس د چیمن نه به شما ونه به ه یمسائل خصوص-

 ونیروبه م گرانید یخصوص یزندگ يپا دیاریکم ب يمسائل کار يتو یك هوقت ستیشد که شده وبه شما مربوط ن

.دیبکش

ماندن درشرکت  يآن که تحمل لحظه ا یرابرداشتم واتاق راترك کردم وب فمیک تیحرف باعصبان نیا متعاقب

 یوسالم واحوالپرس دمیراد هیهمسا يدونفرازخانم ها دمیخودمان که رس يکوچه  به. خانه شدم  یراداشته باشم راه

مانند بدشانس  یکه کلمات دمیراشن شانیرصدامنزل بروم ، چندقدم دورت يازکنارشان گذشتم تابه سو یوقت.  میکرد

.کردند یراتکرارم چارهیوب

. دادم  هیذاشتم ، بعددررابستم وآهسته به آن تکگ اطیدرهم شکسته وله شده دررابازکردم وقدم به داخل ح يباوجود

 يشما به خاطروفادار يدهایوتمج فیتعر: (( شد  یمهندس سعادت درذهنم تکرارم يحرف ها. رابستم  میچشمها

(( !؟ مانشونهیبه عهد وپ شونیا
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ود ، که متعلق به من بود ، تمام سهم من ازعشق ب يرامبد. راه گرفت  میگونه ها ي، نرم نرم رو اشک

 تیدرله کردن غرورمن دارند ؟ کجابودتا خردشدن شخص یهمه دست به دست هم داده اند وسع ندیحاالکجابودتابب

کجا بود ؟..... کرد دوستش دارد ؟  یادعام يکه روز ندیرابب يدختر

 یکیبابغض لرزانم ، آهسته و يلب ها انیازم. خانه ثابت شد يخزان زده  اطینگاهم برح. نمناکم راگشودم  يچشمها

:رازمزمه کردم رازیش يازاشعارخواجه 

بس عجب مدار نیعمرمن زنده ام وا یب

راکه نهد درشمارعمر روزفراق

******

خودم  کانیها ودوستان ، بلکه نزد هیکنم نه تنها همسا یگذشت وفکرم یما م انیرامبد درم بتیازغ میماه ون حدودسه

آوردند اما دررفتارشان  یخودشان نم يبودند وگرچه به رو دشدهین اوناامازآمد باًیمامان ومهتاب وسحرهم تقر یعنی

ماوبه خصوص من ، باعدم تماس  يعزت خانواده .بود  دمشهو یبه خوب يدیناام نیباهم ا شانیگفت وگوها یوحت

 نیراهم غمگ يبرادرکوچکم مهد یموضوع حت نیدارشده و ا حهیبه شدت جر یوبازگشت رامبد درانظارعموم

.احت ساخته بودونار

بهتاش ،  يوسرانجام باموافقت آقا میایآن ماهها درشرکت هرچه کرده بودم نتوانستم بامهندس سعادت کنارب یط

گرم گرفته  ییبه کارمن نداشت وباخانم صحرا يگرکاریمهندس سعادت هم آن روزها د. بازهم کنارسحربرگشتم 

.بود

ازراهروگرم صحبت بودند گذشتم  ي، که گوشه ا ییهندس وخانم صحرارفتن به اتاق کارم ازکنارم يبرا یروزوقت کی

:بلندترازحدمعمول که من بشنوم گفت ییباصدا یی، خانم صحرا
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 يازطبقه  يخانوم بود ودرموردازدواجش هم حق داشت دختر نیسردترازا یلیمن که قبالً به شما گفته بودم ، اون خ-

!بااونو نداشت یزندگ اقتیلگداگشنه  هیباالخره . خودش انتخاب کنه 

. خودم راکنترل کردم ووارد اتاق کارمشترکمان باسحرشدم  یبه سخت. فشردم  یرابه هم م میخشم دندان ها ازشدت

کلفت شده بود  یلیبودم که به نظرخودم پوستم خ رشدهیوآنقدرتحق دهیشن هیمدت آن قدرطعنه وکنا نیدرطول ا

.اورمیشد دوام ب یباعث م نیوهم

اما . نگران ومضطرب مهتاب به خودم شدم  يتازه ازشرکت به خانه برگشته بودم متوجه نگاه ها یوقت دروزبعد،چن

که  دینپائ يریمتعجب شدم اماد شانیتضاددررفتارها نیازا.  دیرس یبه نظرم شهیبرخالف مهتاب ، مامان شادترازهم

.دمیرافهم لشیدل

،  دیگفت که سع ینیمقدمه چ ین هم پشت سرم آمد ودررابست وبعدازکمبه اتاقم رفتم تالباس عوض کنم ، ماما یوقت

.کرده است يپسردوستش خانم آزادفرمجدداً ازمن خواستگار

باربه  نیدوم يکردم ، خواستم اوراهم که برا یردم یعادت گذشته که خواستگارانم رابه عشق رامبد ، به آسان طبق

شده بود ، باعث  يجار شیلبها يکه پس ازماهها رو يمامان وخنده ا يشاد دنیام آمده بودرد کنم اما د يخواستگار

.بدهم یشد نتوانم به صراحت پاسخ منف

مردم  يازتهمت ها مانیکردن هردو يخودم ورامبد وبر یگناه یاثبات ب يداشت مراقانع کند که برا یسع مامان

ومسلماً  دندیچک یم میگونه ها يد که به روبودن میمامان اشک ها يپاسخ من دربرابرحرف ها ی، ول رمیرابپذ دیسع

.روشن تروآشکارتربود یازهرپاسخ نهایا

 یواهل زندگ نیمت يپسر دیگفت سع.  رمینگ میتصم ينگاهم کرد وگفت که خوب فکرکنم وسرسر يدیباناام مامان

 يامان آ نشب برام. است که مرادوست دارد  نیا يکرده نشان دهنده  يکه بازهم اقدام به خواستگار نیاست وهم
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 یمراازخودب میسه ماه ون نیبه بازگشت وازدواج بامن داشت درطول ا میبارباصراحت گفت که اگررامبد تصم نیاول

.گذاشت یخبرنم

مردم روبه  يها ثیازرامبدوحرف وحد يکه با دور دیشیاند یمن م ي ندهیشکسته بود ، اما مامان تنها به آ بیعج دلم

 میسعادت رابازهم برشانه ها يبود که آمده بود تامرا نجات دهد وپرنده  یکس دیاوسع ي دهیبه عق. رفت  یم ينابود

وبعد  ستمیکرد ، نگر یصحبت م ندهیراجع به آ اقیبه اوکه پس ازمدت ها لبخندبرلب آورده بود وبااشت. بنشاند 

 یرابکنم وجواب قطع میکرهابعدخوب ف يمامان هم گفت که تا هفته . فکرکردن خواستم  يبرا یمهلت یبادرماندگ

.آمد دل مامان رابشکنم میمن ازهمان لحظه مشخص بود ، فقط دلم ن

مانده هم به  یسه روزباق یدانستم وقت یبودم ونم یچهارروزبه شدت سردرگم وعصب نیومن درا چهارروزگذشت

روزپنجم  انیکه درپا نیکردم تاا یاکاردست وپنجه نرم م نیباهم.ام رااعالم کنم  یجواب منف دیبرسد چگونه با انیپا

:رابرداشتم وگفتم یک تربودم ، گوشیچون ازهمه به تلفن نزد.  دیچیخانه پ يزنگ تلفن درفضا يصدا

؟ نییبفرما-

:دیخط به گوش رس يجوان ازآن سو يدختر يصدا

!سالم-

؟ دییسالم ، بفرما-

:مرتعش گفت یبالحن دخترجوان

؟ دیگل خانم هست یشما م! هستم  تایمن ب-

:گفتم جانیگذاشت ، باه دنیتپ يقلبم به شدت بنا تاینام ب دنیازشن

.....تاخواهریشما ب....... شما-
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:اوگفت. زدم که نتونستم حرفم راکامل کنم  ینفس م آنقدرنفس

!بله ، من خواهر رامبدهستم-

:دمیراجمع کردم وپرس میقوا تمام

؟ يدار يرامبد کجاست ؟ ازاون خبر-

:مکث کرد وسپس گفت يا تالحظهیب

!گل یخوب گوش کن تابرات بگم م!  نجاستیرامبدا-

:دمیبازپرس يقرار یتونستم آرام بمانم ، باب یمن که نم اما

خبرگذاشته ؟چرا ؟ یرامبدکجاست ؟ چرامنوازخودش ب-

:جواب داد تایب

!خبرنذاشته یرامبدتوروب-

!؟ چهارماه يشنو یم. ندارم  يه ازاون خبرچهارماهه ک کیامامن نزد-

.ستیگر یخط م يسو ادرآنیمکث کرد ، گو تابازهمیب

:گفتم يقرار یباب

.، رامبدکجاست ؟ توروخدا بهم بگو تایبهم بگو ب-

.کردند یمن شده بودند ، جلوآمده وبا اضطراب نگاهم م يومهتاب که متوجه مکالمه  مامان

:جواب داد تابابغضیب

!یوخوب به حرفام گوش کن یقول بده صبورباش-

:، ادامه داد دیکه سکوت مراد تایب.  میتوانستم سخن بگو یکه نم يحرف صدبرابرشد ، طور نیا دنیباشن استرسم
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گل ،  یتوام م يمن شرمنده ! بود  فتادهین یاتفاق چیاون ازاول هم حالش خوب بود وبراش ه! باربد تصادف نکرده -

!، پس خوب گوش کن یحق توئه که بدون نیا یکنم ول فیماجراروبرات تعر نیسخته که ا برام یلیخ

 میمامان وبهرخ تصم.  میباتوبذاره ، من وبابا مسکوبود شیعروس انیکه رامبدتماس گرفت تامارودرجر شیچندماه پ-

 فشیدرامبدبه فرودگاه کبه محض ورو يبکشونن وبعدباطرح نقشه ا سیباربد،رامبدروبه انگل يباهمکار رنیگ یم

روبه رامبدغالب  یسیدخترانگل کیخواستن  یاونا م.  دهباربد شد نتونه فوراً برگر یمتوجه سالمت یروبزنن تااون وقت

.....اونو ممنوع الخروج کنن یقیکنن تابه طر

:بازحمت گفتم دمیسکوتش راد یکردم ، وقت یاوگوش م يمن که تاآن لحظه ناباورانه به حرف ها. سکوت کرد تایب

!ازرامبد برام بگو! رامبد -

:بغض آلود گفت یبا لحن تایب

اون که ازبه دست آوردن . دزده  یروم فشیموتورسوارک کیشه ، طبق نقشه ،  یرامبد واردفرودگاه لندن م یوقت-

 ینداره ، وقت یمشکل چیکه کامالًسالمه وه نهیب یره واونجاباربد روم یبه خونه م یشده بوده باناراحت دیناام فشیک

کنه  یخونه روترك م تیجداکردن اون ازتو بوده ، باعصبان يبرا يفقط نقشه ا نهایبره ا یم یشه وپ یمتوجه موضوع م

 ابونیکه باسرعت ازاون سمت خ ینیوناراحت بود که متوجه ماش ینقدرعصبیگه من دنبال رامبد رفتم ، اون ا یباربد م. 

به  عگل ، رامبدازاون موق یم.لحظه رامبد روچندمتراون طرفتر پرت کرد  کیدر یلعنت نیاومد ، نشد واون ماش یم

!بعدتوکماست

، سرعت ،  نیدرذهنم تکرارشد ، نقشه ، رامبد ، ماش شی، تمام حرف ها دیچیپ یدر گوش تایب ي هیهق هق گر يصدا

:زدم ادیتکان دادم وفر نیناباورانه سرم رابه طرف....... کما

!نداره قتیحق!  یگ ینه ، دروغ م. ....نه-
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.تلفن ازدستم افتاد یرفت وگوش یاهیس میچشمها

.دمینفهم چیگرهیمامان ومهتاب هرلحظه دورترودورترشد وبعدد يصدا

******

 دنیباد.  ختندیر یبودند واشک م ستادهیسرم ا يبودم ومهتاب وسحرباال مارستانیراکه گشودم ، درب میها پلک

وشکست  يبه شدت احساس نابود.  ادآوردمیراکه زده بود به  ییوتمام حرف ها تایکشان ، تماس بازاش سیصورت خ

:، گفتم نبودمکه قادربه کنترلش  یهق هق تلخ انیافتادم ودرم هیبه گر. کردم یم

چرا ؟...... طورشد ؟ نیچرا ؟ چراا-

:گرفت وگفت شیسحرجلو آمد ودست مرادردستها-

اونا  شیپ يخواسته که توبر تایکرده وب تاصحبتیمهتاب باب. رامبد زنده است ! کنم مقاوم باش  یگل ، خواهش م یم-

.یکن صبورباش یداره ، پس سع اجیکه رامبد به وجودتو احت یدون یتوم. 

 شتربهیمامان مراب.  ختمیاش گذاشتم وبه شدت اشک ر نهیس يسرم رارو.  دیکنارم نشست ومرادرآغوش کش مامان

:د وبابغض گفتخودفشر

مهتاب  يزروبرایهمه چ تای، ب یخودت روحفظ کن ي هیکن روح یداره ، پس سع اجیکه اون به وجودتواحت یبدون دیبا-

 یباش لیازتوواگرمایخواست مدارك موردن تایب يبعدازاون هم پدرش که تهرانه ، تماس گرفت ومثل گفته ها. گفت 

.روفراهم کنه سینگلات رفتن شمابه اتامقدم میاون بفرست ينفرهمراهت روبرا کی

:دمیاونال درآغوش

نگفتن ؟ يزیخبرگذاشتن مامان ؟ چرابهمون چ یچهارماه ، ماروب نیچراا-

:کرد ، کنارمن آمد وگفت یم هیکه تاآن لحظه فقط گر مهتاب
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وباربد  تایادبیه به اصرارزشد یداده که ماروخبرکنند واالن هم اگرراض یاجازه روبه اونهانم نیگفت مادرش ا یتامیب-

.ومنهیپش یبه اونها حساب يباربد ازدادن قول همکار ایگو. بوده 

بکشد  یینقشه ها نیاوچن يخودکند ، برا يها رخواستهیکه فرزندش رااس نیا يمادربرا کی دیگنج ینم درباورم

. نقشه ها درحقش اجراشود  نیکه ااماانگاررامبدپاك ترازآن بود. داشته باشد  شینقشه ها يدراجرا یسع یوازهرراه

.آن روزها حسرت اورابردل داشتند ي هیثان هیازخانواده اش گرفته بودکه حاال درثان يخداانتقام اوراطور

طبق مشورت بامامان . پدرش بفرستم  يتماس گرفت وگفت که هرچه زودترمدارکم رابرا تایآن روزبازهم ب يفردا

.میپدررامبد فرستاد يروزبعدمدارکمان رابرا کیو میراانتخاب کرد سفرم ، مهتاب یهمراه يومهتاب برا

راهم  مانیها طیکرده وبل ازرافراهمیمدارك موردن يتماس گرفت وبه مااطالع داد که همه  یمحراب يبعدازچندروزآقا

ها  یبهتاش به خاطرتمام خوب يهشت روزازشرکت استعفادادم وازآقا نیدرطول ا. هشت روزبعدگرفته است  يبرا

.کرد تیموفق يمن آرزو ياوبر یسالمت يرامبد آرزو ياوهم برا. تشکرکردم  شیها یومهربان

 یمحراب يآنها نزد آقا يوبه خانه  میروززودترازروزمقرردرتهران باش کیقراربود ما. بود  ایسفرمه يزبرایچ همه

 يواشک بامامان ومهد هیگر انیرمماظهرسه شنبه د نی، بنابرا میلندن پروازکن يآن روز به سو يوفردا میبرو

.میوعازم تهران شد میکرد یوسحرخداحافظ

 چی، اما درصورت آرامش ه نیمت يبلندقامت بود با چهره ا ياومرد. ، پدررامبد به استقبالمان آمد  درتهران

 یکیرشایبس لیاتومب يبامابرخوردکرد وخوش آمد گفت وبعدبه سو یبه گرم. شد  ینم دهیبارامبد د یزمشترکیچ

شد  ادهیپ نیازماش يشدن ما ، مرد کیزدبه محض ن. نتوانستم مدلش راحدس بزنم  یمان کرد که من حت ییراهنما

.خودش هم پشت فرمان قرارگرفت وحرکت کرد میمانشست یپدررامبد درراگشود ووقت يما وبعد برا يوابتدا برا
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بزرگ  یبه باغ هیشب الیو اطیح. شمال شهربود  کیشازنقاط  یکیدر ییالیوو بایز ي، خانه ا یمحراب يآقا ي خانه

تمام . نداشت  یرونیب يازنما یداخل خانه هم دست کم. شده بود  نییومهارت تز قهیسل تیآن بانها يوباغچه ها

 یتمام امکانات رفاه. قرارگرفته بودند  ارهمشکل ممکن کن نیباترینوع وبه ز نیوگران تر نیتر کیازش لیوسا

.رفتند یسو وآن سوم نیبودند وبه ا يبود ومستخدمان هرکدام مشغول کارکامل  یلیوتحص

سوخت  یداراومیتابم درحسرت د یقلب ب. نداشت  یمن لذت يحضوررامبدبرا یها ، ب ییبایز نیا دنیافسوس که د اما

.جزتحمل نداشت يبرد وچاره ا ینم یی، اما راه به جا

رابه استراحت  یوساعت میدرنظرگرفته شده بود رفت مانیکه برا یه اتاق، من ومهتاب ب نیازمستخدم یکی ییباراهنما

بالبخند . کرد ی، پدررامبدباتلفن همراهش صحبت م میرفت ییرایناهاربه دنبالمان آمدند وبه پذ يبرا یوقت.  میپرداخت

:کردوخودش هم نشست وگفت یخداحافظ اطبشبعد با مخ.  مینیازجابرخاست وبه ماتعارف کرد بنش

.باربد بودکه به شماهم سالم رسوند-

:اونگاه کردم وگفتم به

.ممنون یلیخ-

.دینداشته باش یومشکل دیراحت باش نجایا دوارمیام-

.طوره نیهم دیمطمئن باش-

 شیشده بود ب دهیزچیم يکه رو یی، اماغذاها میکه قراربود ناهاربخور میبود یتنهاکسان یمحراب يومهتاب وآقا من

:صرف غذااوگفت نیدرح.  میمشغول خوردن شد یمحراب يباتعارف آقا. کرد  یرمیهم س گرراینفردازده 

که رامبد مجبورشد ازتوجدابشه برام  دیبود دهیکه تاکجارس نیوا یکه بارامبدداشت يازرابطه ا یخواد کم یدلم م-

.یحرف بزن
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 شیازروابط خودمان رابرا يبت کنم امامختصرکه خواسته بود صح يزیسخت بود راجع به چ میبرا یلیکه خ نیباا

:گفت نیغمگ یآرام ولحن ییکوتاه ، باصدا یپدررامبد پس ازمکث. کردم  فیتعر

!يازمادلخور یلیتوحتماً خ فیتوص نیباا-

:به لحن خودش پاسخ دادم هیشب یبالحن

.حال رامبد نداره يدربهبود يریتاث چیمن ه يدلخور یول-

ازت بپرسم ؟ یتونم سؤال یدخترم ، م یگ یتودرست م-

.کنم یخواهش م-

:دیهم چنان آرام ، پرس یول يجد یبالحن

؟ يدیما روبخش ي هیتومادر رامبد وبق-

:پس ازچندلحظه جواب دادم. موضوع فکرنکرده بودم  نیهنوزبه ا خودم

باشه ،  یاگرازنظرشما بخشش من کاف وضع گرفتارشده ، نیحادثه به بدتر نیا انیمهم ترازهمه رامبده که درجر-

خودشون به  دیهم ازد یبه هرحال خانم محراب. بخشمشون  یکنم اما م ینم دییروتا یگرچه من کارخانم محراب

!بودرحمانه  یب یلیکارها روانجام دادن گرچه خ نیرامبدا یخاطرخوشبخت

:محوبرلب داشت ، گفت يلبخند پدررامبدکه

مثل توروانتخاب  یوشجاع نید حق بدم که به خاطرداشتن توازمابگذرد و خوشحالم که دخترمتتونم به رامب یحاال م-

.کرده

.یمحراب يازلطف شما ممنونم آقا-

!یخواد مثل رامبد من وپدرصدابزن ی؟ توعروس من ودلم م یکن یصدام یمحراب يچرامنو آقا-
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:مکث گفتم یزدم وپس ازکم یلبخند کمرنگ باخجالت

!نم پدرممنو-

.میرابخور مانیغذا ی، چندلحظه به من نگاه کرد وبعدتعارف کردکه باق قیعم يبالبخند پدررامبد

 یم ادرامبدیازحدبه  شیاخالق اومراب.  میخونگرم ومهربان به شب رساند ي هیباآن روح یمحراب يروزرادرکنارآقا آن

وخالصانه عشقش رانثارمن  ایر ی، چه ب یعیامکانات وس نیوباچن یطیمح نیرغم رشد درچن یاو که عل ادیبه . انداخت 

.وبازگشتش بودم یسالمت تاجخواستم ومح یاورام شهیشترازهمیکرد ، ومن حاال ب یم

:اشک آلود به اونگاه کردم وگفتم يباچشمها. من ومهتاب رابه فرودگاه برد  یمحراب يآن روزآقا يفردا

.دیرامبددعاکن یسالمت يبرا! نم پدرممنو ایدن کیمحبت هاتون  يبه خاطرهمه -

تااون موقع مراقب رامبد . شم  یمن هم به شما ملحق م گهیتا چندوقت د. خوشحال شدم دخترم  یلیباتو خ ییازآشنا-

.شه یکنم او نبابودن توحتماً حالش بهترم یمن احساس م. باش 

کردم و یازاوتشکرکردم وبااعالم زمان پرواز ، خداحافظ بازهم

.میمهتاب ازاودورشد راههم

به رامبد  یشباهت چیبودند اماه باوجذابیکه هردوز نیباا. به اسقتبال ما آمده بودند  تایلندن ، باربد وب درفرودگاه

.گربودندیکدی هینداشتند ، درعوض به شدت شب

، اول مهتاب وسپس من  ینسبتاً بلند بود ، به طرف ما آمد وباخونگرم یوقامت فیقشنگ وظر يکه صاحب چهره ا تایب

 دیدانم ، شا ینم. شناسم  یکردم مدتهاست اورام یاحساس م یبرخورد ما بود ول نیکه اول نیبا ا.  دیرادرآغوش کش

هم گذاشته  يچندلحظه سربرشانه  يهردوبرا.  مخواست آغوشش راترك کن یداد که دلم نم یرامبدرام ياوبو

:گفتوبعدباربدجلوآمد وبه ما خوش آمد  میستیوگر
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داد  ینشان م یالبته ظاهرش به خوب. کرد  یخودش جلب توجه م يجذاب به نوبه  يبلند وچهره ا ياوهم باقد-

 شیابروها. بود  ختهیشانه ها ر يرنگش رابه رو یبلندمشک يموها. گذاشته است  يادیرزیدراو تاث یفرهنگ غرب

هم انگشتروهم دستنبد  شیبود ، دردستها ختهیش آوبه گردن یبیکه صل نیراکامالً منظم اصالح کرده و عالوه برا

.مردانه بود تیمقابل رامبد باآن جذاب ينقطه  قاًیجمله ظاهرش دق کیداشت ودر

عقب کنارمن ومهتاب  یصندل يرو تایب.  میوسوارشد میباربد رفت نیماش يهمه به سو ییازسالم وخوش آمدگو پس

:نگاهش کردم وگفتم. نشست 

رامبد ؟ شیپ دینم منو ببرشه خواهش ک یم-

:مهربان گفت یبالحن تایب

.دیرواومد يادیشما راه ز.  دیخونه استراحت کن میاول بر ياگه اجازه بد-

:گفتم ملتمسانه

.رامبد اومدم دنیراهوبه شوق د نیامامن تمام ا-

:دستش رادورکمرمن حلقه کرد وخطاب به باربد گفت تایب

.باربد مارستانیبروب-

 تایکه ب یهنگام.  رنظرداشتی، مهتاب راکه پشت سراونشسته بودز نیماش ي نهیکه به باربد نگاه کردم ، ازآ يا لحظه

:اورامخاطب قرارداد ، به ما نگاه کردو گفت

!چشم ، حتماً-

ازفرط .  دیکوب یام م نهیس يبه قفسه  شترازقبلیرامبد ، خودراهرلحظه ب دنی، قلبم ازشوق د میدیکه رس مارستانیب به

:دلسوزانه گفت یدست مرا گرفت وبالحن تایب. زدم  ینفس نفس م جانیه
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!گل یارامش خودتو حفظ کن م-

. داشتم  یباسرعت به دنبال باربد گام برم. هم فشردم  يرابه رو میبدهم ، فقط نگاهش کردم وپلک ها یجواب نتونستم

اجازه  شهیکه مسؤل آنجا بود به ماگفت ، فقط ازپشت ش یباشخصصحبت  ی، باربد پس ازکم میوارد ساختمان که شد

.میرامبد رادار دنید ي

 يام جلو یزندگ يصحنه  نیزتریغم انگ. اتاق به داخل نگاه کردم  ي شهیجلورفتم وازپشت ش تایب ییباراهنما

 بایز يازچهره . ود محصورب یپزشک زاتیازتجه یانبوه انیتخت درم يآنجا ، رو زمیرامبدعز. مجسم شد  میچشمها

.شده بود فیجزپوست واستخوان نمانده وکامالً ضع يزیچ بشیوشاداب واندام خوش ترک

 یگذاشتم وب میزانوها ينشستم وسرم رارو نیزم يآرام آرام رو. تحمل وزن بدنم راندارند  میکردم پاها احساس

.ام بدهد يکرد دلدار ینشست وسع تاکنارمیب.  ستمیاراده گر

مهتاب که با.  ختیر یبود وآرام اشک م ستادهیکناردراتاق ا باربد

:گفت تیروبه باربد کرد وباعصبان. شده بود  یوحال وروزمن به شدت عصب تیرامبد درآن وضع دنید

؟ حاال  دیخوشبختش کن دیخواست یم يطور نی؟ ا دیاریبالروسرش ب نیکه ا دیهمه راه رامبد روکشوند نیا-

شما .  دیدونفرروازهم جداکرد نیا یرحم یب تیشد ؟ شما با نها یونقشه تون عمل دیدیتون رسکه به هدف دیخوشحال

 ییچه حرف ها. گل زده نشد  یکه به م ییها تهمتماازاون ، چه  يخبر یوب نجایکه بعدازاومدن رامبدبه ا دیدون ینم

که  ییها یوچه سخت میدیواون نشن نیکه ازا ییچه حرف ها. گل زده نشد  یکه به م ییواون چه تهمت ها نیکه ازا

 يازفداکار فیح.... فیح! گذره  یگل ورامبدهم شما روببخشن ، خداازشما نم یاگه م یحت. مامتحمل نشد  يخانواده 

!شما شد یودورروئ یسنگدل يکه فدا رامبد یومهربون
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دادند  یتماالً آنها به مهتاب حق ماح. وباربد درجواب مهتاب ، تنها سکوت کرده بود  ختیر یمن اشک م يپابه پا تایب

.کردند ینم یکدام اعتراض چی، چون ه رباشدیقدردلگ نیکه ا

چشم  تیمعصوم ایدن کیبه رامبد انداختم ، با شهینگاه راازپشت ش نی، آخر دیرس مارستانیزمان ترك کردن ب یوقت

عاشقش  يدلم نگاه ها. دانست  یکس نم چیازآن راه يداریکه زمان ب یخواب. برهم گذاشته وآرام به خواب رفته بود 

.تنگ شده بود غشیدر یب يها یومهربان بایز يگرمش ، لبخندها يصدا دنیشن يخواست ، دلم برا یرام

هم فشردم  يرارو میچشمها. کرد  یاوراداشت ، اما افسوس که رامبد حضورمراحس نم يوجودم بهانه  يذره  ذره

شانه ام  يآهسته دستش رارو تایب. مام سهم من ازعشق بود به من برگردند قلب ازخدا خواستم اوراکه ت میوازصم

:فشرد وکنارگوشم زمزمه کرد

.میگرد یگل ، بعداً بازهم برم یخونه م میبر-

.ازغم ، کنارش به راه افتادم ییایکردم وبعدبادن نگاهش

اوگشود ، اما  ينگرد دررابرا یبه مهتاب م ی، باربد که ازابتدامتوجه شده بودم با حالت خاص میدیبه خانه رس یوقت

 یحرکت اووقت یبه تالف. برلب آورد  يآن که نگاهش کند تشکرسرد یشد وب ادهیپ نیتوجه به اوازماش یمهتاب ب

:شدم ، گفتم ادهیپ نیازماش

.آقاباربد زممنونمیبابت همه چ-

:برلب نشاند وگفت یبانمک لبخند

.راحت ترم یهمون باربد بگ. ریمن ، آقا روقلم بگ يضمناً برا. نکردم  يکنم ، کار یخواهش م-
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 انسالیم یزن میواردهال شد.  بابودیز ییبزرگ بانما يکه درتهران داشتند اما خانه ا ییالیآنها ، نه مانند و ي خانه

ازجابلندشدند مابااکراه  دنیباد. مبل نشسته بودند  يوبهرخ باشند ، رو یجوان که حدس زدم خانم محراب يودختر

.بود یمحراب يوباربد وآقا تایبرخالف برخوردب تبرخوردآنها درس. کردند  یسالم واحوالپرس يوبه سرد

دوم  يهم قرارداشتند درطبقه  يچهاراتاق که دوبه دوروبه رو. کرد  ییباالراهنما يطبقه  تامارابهیباآنها، ب ییبعدازآشنا

.خوردند یبه چشم م

متعلق به خودش وبهرخ ودواتاق روبه روهم متعلق  يوگفت که اتاق کنار ارماگذاشتیق ها رادراختازاتا یکی دیکل تایب

.به باربد ورامبداست

 يشده بود ، درانتها دهیهم درآن چ یراحت یصندل يزوتعدادیبود وم ابانیکه چشم اندازآن روبه خ بایبالکن ز کی

ازآن استفاده  میهروقت خواست میتوان یخاطرنشان کردکه مضمن نشان دادن آن به ما  تایخورد ب یراهروبه چشم م

.میکن

:، مهتاب گفت میواردکه شد.  میاتاقمان شد یاستراحت راه يوبعدبرا میتشکرکرد

.گل یم میگرفت یدوش م هیکاش  يا-

 رهیشت ، خدا یصورتش که مالحت خاص يبه رو میباربد به اوافتادم وچشمها یاپیپ ينگاه ها ادیکردم وبه  نگاهش

:دیپرس یماند ، مهتاب باناراحت

!؟ یادگرفتیتوهم طرزنگاه کردن روازبرادرنامزدت -

:زدم وگفتم یلبخندکمرنگ

!يآورد توچقدرناز ادمیآخه اون -

:اخم کرد مهتاب
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!خلفه یلیمخالف برادرش ، خ يبه رامبدنداره ودرست نقطه  یشباهت چیاون ه-

.مهربونه یول-

.روزانداختند نیاونهارامبد روبه ا! هربون ؟کدوم م-

:وگفتم دمیکش یآه

!فیضع یلیخ! عوض شده  یلیرامبد خ-

.رشدیسراز میبود شکست واشک ازچشمها رکردهیگ میدرگلو مارستانیکه ازب یبغض وناخودآگاه

.دهنده اش آرامم کند نیتسک يکردبا حرف ها یکنارم نشست وسع مهتاب

 یمیصم یلیخ تایکه ب نیباا. ، به شدت معذب بودم  میکه باپدررامبد درتهران بود ي، برخالف روز زغذایروزسرم آن

. داد  یبهرخ ومادرش عذابم م یتفاوت یوب يباربدهم دلگرم کننده بود ، اماسرد يکرد ورفتاردوستانه  یبرخورد م

دادم یرافروم میخورد ، امامن به زورغذا یناهارش رام یت، خوشبختانه برخالف من به راح دمییمهتاب راپا یرچشمیز

.

 میرچشمهایفوراً مس. نگاهش وجودم رالرزاند يکرد ، سرما یتالق یلحظه نگاهم بانگاه خانم محراب کی يبرا یوقت

.رنظرداشتیمهتاب راز یکه بازهم باحالت خاص دمیوباربد راد ردادمییراتغ

باراجازه دادند داخل  نیخوشبختانه ا.  میشد مارستانیب یوسپس راه میرابه استراحت پرداخت یبعدازغذاچندساعت

.مینیرامبدرابب کیوازنزد میاتاق برو

من . بود ، پاك کرد  دهیرامبد چک يگونه  يبه رو شیراکه ازچشمها یوبعدقطره اشک دیرامبدرابوس یشانیپ تاآرامیب

تخت گذاشتم وبه  يسرم رالبه . ستم کنارتخت رامبدنش یصندل کی يکه ازهمان بدو ورودم ، بغض کرده بودم رو

.کرد یوحضورم راحس نم دیشن یمرانم ي هیهق هق گر ياماافسوس رامبدصدا. رهاشدن دادم  يبغضم اجازه 
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:اش دوختم وگفتم دهیورنگ پر یدوست داشتن يواشک ، نگاهم رابه چهره  هیگر انیدرم

تو ، اومدم که تنها  شی؟ من اومدم پ يشنو یصدامومگل ،  یکنم چشماتوبازکن ، منم م یرامبد ، ازت خواهش م-

!رمیم یرامبد ، به خدام رمیم یبدون توم. ، رامبد ، توروخدا به من جواب بده ، توروخداچشماتو بازکن  ینباش

 ینم. گذاشت  یعاشقانه اش محروم م ينگاه ها دنیزدم ، امااوهم چنان مراازد یکردم وبااوحرف م یم هیدل گر ازته

:سرم آمد وگفت يحالت گذراندم که باربد باال نیچه مدت رادرادانم 

.میاتاق روترك کن دیگه با یپرستارم-

کاش من هم کنارش به  يا. سخت تروجان فرساترازمرگ بود  میترك کردن اوبرا. به رامبد نگاه کردم  یباناراحت

اورابه  يبودم که باشم وسکوت تلخ واجبار شدم ،اما من محکوم یبااوهمراه م گربازهمید یرفتم ودرعالم یخواب م

!شود یم اتگناه مجاز نیدانست به کدام یکه نم یمحکوم....... نمیچشم بب

درتمام  میآمد رونیومهتاب ازاتاق ب تایازجابرخاستم وهمراه ب یکرد ، به سخت یباربد که حرفش راتکرارم يباصدا

.میبرد یطول راه ، همه سکوت کرده ودرافکارخودمان به سرم

درحال  یکردم شب یگاه فکرنم چیبودومن ه بایارزی، بس یمصنوع يلندن درآن موقع ازشب باموزه ها يها ابانیخ

.زمیزد ، اشک بر یماندن ورفتن دست وپام نیام که ب یعشق زندگ گانهی يبرا بایز يها ابانیخ نیگذرازا

.ستینبود ون ینیب شیل پزمان قاب چی، ه یزندگ ي دهیچیسخت وپ يها يکه باز یراست به

هفتم فصل

.نکرده بود يرییتغ چیگذشت وحال رامبدهنوزه یم سیهفته ازآمدن ما به انگل کی

 یخواندم وازخدام یحاجت داشتم وهرشبانه روزچهل رکعت نمازحاجت م يروزبعدازروردمان، هرروزروزه  کیاز من

 یاردردمیورم کرده بودوشب هابس یطوالن يبه علت نمازها میاواخر، پاها نیا. رابه من بازگرداند نمیزتریخواستم عز
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. کردم یمعشوق برخودهموارساخته وتحمل م بودووصالمع يدرضایوطاقت فرسارابه ام یکرد، امامن رنج عبادت طوالن

به مالقات  میبود مارستانیکه ماب یبامن ومهتاب داشتندوزمان يمدت، هنوزمادررامبدوبهرخ رفتارسرد نیدرطول ا

.کردم یم تیادب واحترام رارعا تیباآنهانها میمن دربرخوردها یول. آمدند ینمرامبد

گشتندامامن که روزه بودم  یناهار، آنهابه خانه برم يرفتم وظهربرا یم مارستانیبه ب تاومهتابیهمرا هب روزهاازصبح

.ماندم یم مارستانیخوردم معموالً تاغروب درب یوناهارنم

مهتاب . خواندن نمازبه طبقه باالرفتم يبرگشته بودم، پس ازبازکردن روزه ام برا ستانماریتازه ازب یوقت يروز کی

نآمد  رویبازشدوبهرخ ب يخواستم داخل اتاق بروم که دراتاق کنار. نشسته ومشغول صحبت بودند تادربالکنیوب

. شد یم شقدمیدن پباربودکه اودرسالم کر نیستنخ نیا مانیبرخوردها یدرط. سالم داد یمن به آهستگ دنیوباد

:نگاهش کردم وبالبخند گفتم

؟یسالم، خوب-

:لحن آرام گفت باهمان

!؟يخوبم، توچطور-

.منم خوبم، ممنون-

:من که قصدداشتم نمازبخوانم، گفتم. نگفت يزیگرچیکردود اوسکوت

.فعالً خداحافظ. تواتاق دبرمیمن با د،یببخش-

تازه مثل نگاه  يزیحس کردم درنگاهش چ. شدنم، دوباره به اونگاه کردمقبل ازداخل  يراگشودم اما لحظه ا دراتاق

. داخل آمد یدرحال خواندن نمازبودم که احساس کردم کس. زدم ودراتاق رابستم شیبه رو يلبخند. نمیب یتامیب يها

قلب  میصمراروبه آسمان بلندواز میبرگردم، دستها بآن که به عق ینمازم راخواندم وب. کردم مهتاب است یفکرم
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 يبعدازجابلندشدم وچادرم راازسربرداشتم وخواستم آن راتاکنم که چشمم به بهرخ افتاد که رو. رامبددعاکردم يبرا

.رانداختینگاهم کرد، بعدآهسته سربه ز يمتوجه اش شدم ازجابلندشد ولحظه ا یوقت. مبل نشسته بود

:تعجب کردم، امالبخندزدم وگفتم دنشیازد

.شتیپ امی یکنم م یمن هم االن جانمازم روجمع م. نیبنش ؟يستادیچراا-

اندازه  یآشک آلود بهرخ که شباهت ب يچشمها دنیبرگشتم، د یوقت. گذاشتم شیراجمع کردم وسرجا بعدجانمازم

:دمیپرس یرادردست گرفتم وباناراحت شیدستها. رامبدداشت دلم رالرزاند یباران يبه نگاه ها يا

!زم؟یعز یکن یم هیچراگر-

:سرتکان دادوگفت بهرخ

من خودم  ؟یتونم به تونگاه کنم وتوقع داشته باشم من روببخش یمن چطورم! گل یم ينبود نقدرخوبیکاش ا يا-

اگه خدابازهم رامبدروبه مابرگردونه، فقط به . بخشه یبخشم، همون طورکه خدانم یوقت خودم رونم چیهم ه

!فقط به خاطرتو! گل یخاطرتوئه م

:وگفتم دمیکش اورادرآغوش

افسوس خوردن . گناهه نیازبخشش اون، بزرگتر يدیماست وناام شترازجرمیب یلیلطف خداخ شهیباشه هم ادتی-

!فقط دعابهرخ م،یددعاکنیفقط با. رامبدنداره يدربهبود يریتاث چیاالن ه

وثروت رامبده  تیکردم توبه خاطرموقع یفکرم شهیمن هم. وعشقش بدونه یزندگ يرامبدحق داشت که توروهمه -

 يچطوربه خاطراون دار دمید یووقت دمیخسته وپرازغمت رود ينگاه ها یچندروزوقت نیا ياما تو ،يخوا یکه اونوم

.منوببخش مکن یگل، ازت خواهش م یم. دمیازخودم خجالت کش یش یروزبه روزآب م

:نگاه کردم وگفتم نشیغمگ يچهره  به
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.ورامبدروبهمون برگردونه دماروببخشهیکه اون باالست با یاون. ستمین يکه من کاره ا یدون یخودت م-

. آمدند تاداخلیبعددراتاق بازشدومهتاب وب هیدوچندثانیچیشدند درراهروپ یم کینزد ییپاها يلحظه صدا همان

 گرنگاهیکدیمن وبهرخ هم به . ستندیگرنگریکدیمعناداربه  يزده شدند، اما بعدبالبخند رتیبهرخ ح دنیهردوباد

.میوآرام لبخندزد میکرد

کرده بودشب هاشام رادربالکن  هیبروم، باربدتوص نییهاباالوپا ادازپلهیتوانستم ز یکه نم نیمن وا يخاطردردپا به

.نکنم نییخوردن غذا، راه پله هاراباالوپا يومن برا میدوم بخور يطبقه 

:بهرخ نگاه کردوبعدخطاب به من گفت بهتابالبخندیب. باربهرخ هم کنارماحضورداشت نیاول يبرا زشام،یشب سرم آن

!ارهی یتودووم نم یدونستم بهرخ هم دربرابرمهربون یم-

:جواب داد بهرخ

!دارم یمعلومه، چون من قلب مهربون-

:وبعداوگفت میحرف به خنده افتاد نیازا همه

.مهتاب روشنه يفقط رنگ چشم ها. دیهست گهیهمد هیشب یلیشمادونفرخ-

:گفت مهتاب

.دیستیهم ن هیرعوض شمادوتااصالً شبد-

:دیخند بهرخ

!نه؟ گه،یمن خوشگل ترم د-

.يهم اندوتوهم به رامبد شباهت دار هیوباربدشب تایب-

:وگفت دیبازهم خند بهرخ
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!پس معلوم شدکه من خوشگل ترم-

باحضوراو، شام آن شب . هارابه ارث برده بود یخونگرم محراب ي هیشادومهربان بودکه روح يهم دختر بهرخ

.قبل صرف شد يترازشب ها مانهیصم یطیدرمح

 يوجعبه ا یلیوان یبستن يربع بعدازرفتن اوباربدبامقدار کیحدوداً . ردیمهتاب به اتاقمان رفت تادوش بگ بعدازغذا،

 انیتاودرپایبهرخ وب يمن گذاشت، بعدبرا يبرا یبستن يوکاسه ا کیک يازهمه مقدرا شیپ. به بالکن آمد کیک يحاو

:گذاشت وگفت یخودش بشقاب يبرا

.گردم یرم لباس عوض کنم، زودبرم یمن م-

:موردعالقه اش گفت یوبستن کیک دنیبعدازرفتن او، مهتاب واردبالکن شدوباد یکم

.دوست دارم یلیروهم خ کیک نیام، ضمناً ا یلیوان یمن عاشق بستن! چه خوب-

:تاگفتیب

.نشدند ابخورتاآبیپس ب-

اش راتمام  یمهتاب بستن. نشست یصندل کی يکه بشقابش راگذاشته بود، رو ییعد، باربدهم برگشت ودرجاب یقیدقا

:دیاوپرس تاروبهیب. پاك کرد يودوردهانش رابادستمال کاغذ

؟يخور ینم گهیپس چراد-

.رشدمیس ،یمرس-

!یکیوک یلیوان یعشاق بستن یآخه گفت-

:دیسربلندکرد وخطاب به مهتاب پرس باربد

!جدا؟-
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:سرتکان داد وگفت مهتاب

!دوست دارم یلیآره، خ-

:گفت طنتیباش باربد

!بانمک؟ يباشه کوچولو! رمیتافوراً برات بگ یکه هروقت دلت خواست، به خودم بگ يقول بد دبهمیپس با-

:اوناراحت شده بود، گفت طنتیکه ازلحن پرش مهتاب

.ندارم یاجیمن به محبت شمااحت-

:بهرخ روبه برادرش کردو گفت. ازجابلندشد وبالکن راترك کرد تیبعدباعصبان

بودباربد؟ يچه برخورد نیا-

:حرف بهرخ راادامه داد تایوب

.اریبروازدلش درب-

باعث شدکه اوبه نفع خودش  نیلبخندزدم وا شیبه رو. به من نگاه کرد دیبار یازچهره اش م طنتیهمچنان ش باربدکه

:خورد، گفت یرام کشیازک يتکه ا یالیخ یکه باب یدرحالبعد رد،یازبگیازمن امت

!مهتاب خانم زودرنجه. نزدم يمن که حرف بد-

.به دنبال مهتاب نرفت بیترت نیوبد

.اتاق خودمان شدم یوراه رگفتمیخواب آلودشده بودم به همه شب به خ یساعت بعد، من که حساب مین

:دمیدررابستم وپرس. بودشده  رهیوبه سقف خ دهیتختش درازکش يرو مهتاب

؟يتوازحرف باربدناراحت شد-

:گرفته نگاهم کردوجواب داد يا افهیباق
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!براش بخندم؟ یانتظارداشت! کرد یداشت منومسخره م-

 يجور نیا. یذاشت یم یاون خال يوعرصه روبرا يکرد یروترك م دبالکنینبا یول. يخواستم براش بخند ینه، نم-

!ذاره یه سرت مسرب شهیادوهمی یخوشش م

:وگفتم دمیتختم درازکش يبعدرو

روکنم؟ دتوروباباربدروبهیروزرامبدگفت که با هیهست  ادتی-

.آره-

واون سکوت کرد؟ یبهش گفت ییزهایچه چ مارستانیتوب م،یجااومد نیکه به ا يهست روز ادتیحتماً هم -

.فهمم یمنظورتورونم یبهش گفتم کم بودول یمن هرچ-

 يزیمالحظه کردوچ م،یناراحت یلیدونست خ یوم میبود دهیچون تازه رس مارستانیباربداون روزتوب! وشنهمنظورم ر-

!کنه یازقرارمعلوم اون برخوردروفراموش نکرده وقصدداره تالف ینگفت، ول

:گفت یباناراحت مهتاب

.داشته باشم وهم کالمش بشم يمن اصالً دوست ندارم بااون برخورد-

.بشه دانیروزمیکه مثل امشب اون پ ینکن يباشه کار دحواستیفقط با. مهتاب خانم رهیاجتناب ناپذبرخوردبااون -

.رابستم میوچشمها رپتوبردمینگفت ومن هم سرم راز يزیگرچید مهتاب

:ازجابلندشد وگفت یحال یکردم، باب دارشینمازب يبرا یوقت صبح

.کنه یدردم یلیسرم خ-

ارم؟یمسکن برات ب-

؟ياریب رونیدازبیابای يارنجادیا-
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:باالانداختم شانه

.يدبخوریباالخره توبا! کنه؟ یم یچه فرق-

. باربددرآنجاتعجب کردم دنیاتاق هابودرفتم وباد انیراهروم يکه درانتها یخچالی يخارج شدم وبه سو ازاتاق

:پابه عقب برگشته بود، بالبخند گفت يباربدکه ازصدا

.ریصبح بخ-

!ریصبح توهم بخ-

؟يخوا یآب م-

!بله-

:دیبه دست دارم پرس وانیهم چنان ل دیتشکرکردم واوکه د. راپرازآب کردوبه دستم داد یوانیباربدل

!؟يخور یپس چرانم-

.خوام یخودم نم يآخه برا-

 خچالیاوکه رفت، در. اتاقش رفت يزدوبه سو يرابه عالمت عدم فهم مطلب باالانداخت، بعدلبخند شیابروها

.افتمین يزیاماچ رروکردمیقرص مسکن ز افتنی يرابرا نشییشودم وازباالتاپاراگ

:ازهمان فاصله گفتم. اتاق خودمان به راه افتادم وهمان وقت بودکه مهتاب ازاتاق خارج شد يناچاربه سو به

.نییطبقه پا دبرمینبود، با یمسکن چیجاه نیا-

ازرفتارش . آن که جواب مرابدهد، دوباره داخل اتاق برگشت ینگاه کردوبعدب شیبه روبه رو يلحظه ا امامهتاب

:نآمد وگفت رویهمان لحظه باربدازاتاقش ب. تعجب کردم

.مگه بهت نگفتم مراقب پاهات باش؟ من مسکن دارم. نییپا يخوادبر ینم-
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:بسته قرص به دستم داد وگفت کیمن،  يزده  رتیح بعددربرابرنگاه

.فقط نصفش روبخوره، فاصله مصرفش هم کمترازهشت ساعت نباشه ددردندارهایاگه ز. هینهاقویبهش بگوا-

:گفت دنمیمهتاب باد. بودم ازاوتشکرکردم ووارداتاقمان شدم رانیکه هم چنان ح یدرحال

کنه؟ یم نجارونگاهیدراتاقش روبازگذاشته وا یچرااول صبح-

خوام  یکردم متوجه نشه م یسع یلیخ. بود خچالیاون کنار اورمیخواستم آب ب یم یدونم، اما وقت یرونم لشیدل-

.اما موفق نشدم ارم،یبرات قرص ب

!گهیفهمه د یمعلومه که م ،یزن یتوازاون سرراهرودادم یخب وقت-

بعداودوباره  قهیچنددق. تکرارکردم شیباربدرابرا يگرفتم وحرف ها شیقرص رابه سو يآب وبسته  وانیول دمیخند

.بالکن شدم یخواندن دعاراه يبرا دومنیدرازکش شیدرجا

.میبرو مارستانیتابه ب میآماده شد یوبعدازآن همگ میصحبت کرد یبامامان تماس گرفتم وکم صبح

 شهیچهره اش مثل هم. مبل نشسته بودوچشم به روبه روداشت کی يرفتم، مادررامبدرو نییپا يبه طبقه  یوقت

است  یوعصب ختهیبه هم ر يخوردوبه حد یرقرص اعصاب ماواخ نیگفت ا یم تادرموردمادرشیبود، ب نیمتفکروغمگ

پله هابه  نیینگاهش پا یآن روزوقت. برد یبه سرم ییرادرتنها شتراوقاتشیزرانداردوبیچ چیکس وه چیه يکه حوصله 

:آرام گفتم یمن افتاد، بالحن

.ریصبح به خ ،یسالم خانم محراب-

 يقرص روبه رو نیهمراه چند ربهیش یوانیآمد ول رونیزخانه بازآشپ يخدمتکار. کوتاه اکتفاکرد یگفتن سالم اوبه

:گذاشت وگفت یخانم محراب

.دیکن لیم رتونیخانم قرص هاتون روآوردم که باش-



ماندانا بهروز -تو سهم منی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٧٢

:خدمتکارروبه من گفت. اوفقط سرتکان داد مادررامبددرجواب

.کنم یاالن صبحانه تون روحاضرم. نیداریدونستم شماب ینم د،یببخش-

.خورم یبحانه نمممنون، من ص-

!خانم؟ دیامروزهم روزه دار-

:زدم وگفتم یکم رنگ لبخند

.اگرخداقبول کنه، آره-

:زدو گفت يخدمتکار لبخند. نگاهم کردوبعددوباره به روبه روچشم دوخت يا مادررامبدلحظه

.رهیپذ یمثل شماروم یدخترمهربون يخداحتماً روزه -

.باشهطور نیهم دوارمیام. ازلطفت ممنونم-

.کردودوباره به آشپزخانه برگشت یکوتاه میاوتعظ

سردردمهتاب . میرفت مارستانیباآژانس به ب یآمدند وچون باربدخواب بود، همگ نییهم پا تاومهتابیبعد، ب يا لحظه

 دیشد فهم یصورتش، م يزردوحالت کالفه  يبودازرنگ ورو مارستانیهم که ب یدرمدت زمان. هنوزخوب نشده بود

قبل به خانه فرستادم وغروب  يزودترازروزها تا،یب اهموضوع، اورابه همر نیباتوجه به ا. کند یراتحمل م یسختکه درد

.هم خودم همراه باربدبه خانه برگشتم

نگاهش کردم  یبانگران. و سرش راداخل بالشش فروبرده بود دهیتخت درازکش يوارداتاقمان شدم، مهتاب رو یوقت

:دمیوپرس

!؟يزسردرددارمهتاب، توهنو-

:بالشش بلندکرد وگفت يراازرو سرش
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.سالم-

!گم توهنوزحالت خوب نشده؟ یسالم، م-

!بدترشدم که بهترنشدم-

؟ینگفت يزیکجان؟ پس چرابه اوناچ تاوبهرخیب-

.شم یخورم بهترم یاالن مسکن م ست،ین میزیچ. نجایاستراحت اومدم ا يمن به بهانه . فکرکنم توبالکن باشن-

!ياگه به مسکن بودکه تاحاال خوب شده بود-

.رفتم وبه طرف بالکن به راه افتادم رونیب بعدازاتاق

خوشبختانه قبل . سالم کردم وکنارشان نشستم. کردند یوبهرخ به همراه باربد دربالکن نشسته بودند وصحبت م تایب

:دیباربد پرس م،یبگو يزیکه من چ نیازا

خورد؟گل، مسکن هابه دردمهتاب  یم-

:دادم وگفتم سرتکان

!نه، چون هنوزهم سردردداره-

چندتاازاونهاروتاحاال مصرف کرده؟ یدون ینم-

.باشه شترازدوتاخوردهیکنم ب یفکرنم ینه، ول-

نمش؟یتونم بب یم-

.شم یممنون م یاگرلطف کن. اومدم نیهم ياتفاقاً برا-

مهتاب . میاتاق خودم ومهتاب شد یراه تاوبهرخیبه همراه اووببه اتاقش رفت وبادستگاه فشارخون برگشت، بعد باربد

.بود دهیتخت درازکش يهنوزبه همان حالت رو
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:دیباربدپرس

داره؟یب-

:سرتکان دادم وبعدبه جلورفتم وآهسته گفتم د،ییعالمت تا به

.مهتاب، باربداومده فشارت روکنترل کنه-

سرش مرتب  ياش رارو يروسر. ه باربدافتاد، بلندشد ونشستبه سمت درنگاه کرد وتاچشمش ب یحال یباب مهتاب

:گفت یبهرخ باناراحت. رانداختیکردوسربه ز

؟یبه مانگفت يزیمهتاب پس چراچ-

:ادامه داد تاهمیب

.خواد استراحت کنه، گفتم مراحمش نشم یمن فکرکردم واقعاً خسته است وم-

 یکمرنگ ییآن رافشاردهم که باربدمانع شدوبااشاره به روشنا خواستم یبرق رفتم وم دیبه طرف کل. نزد یحرف مهتاب

:گفت د،یتاب یکه ازراهروبه داخل اتاق م

.کنه یدمیسردردش روتشد اد،ینورز! نجاروشنهیخواد، ا ینم-

.تخت اونشست يسمت مهتاب رفت وگوشه  بعدبه

:دیباربدپرس .به من انداخت یناراض یتختش معذب بود، نگاه يکه ازنشستن باربدرو مهتاب

؟يچندتاازمسکن هاروخورد-

:پاسخ داد يبه سرد مهتاب

!دوتا-

کنه؟ یازبدنت دردنم ییجا گهیبه جزسرت، د-
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!نه-

:آماده کردن دستگاه فشارخون، گفت باربددرحال

.روبزن باال نتیآست-

:دلحظه سرتکان دادوگفتپس ازچن. وباربد، دستگاه رابه دست اومتصل کرد دیراباالکش نشیبه ناچارآست مهتاب

 يآب قندبخورتامقدار وانیل هیفعالً . سازه یبه بدنت نم ،یمسکن استفاده کن دازاونینبا گهید. باالست یفشارت کم-

.ارمیداروبرات ب

حدوداً ده . اتاقش شد یفرستاد وخودش هم به دنبال دارو، راه نییپا يآوردن آب قند به طبقه  يبهرخ رابرا بعد

کوچک دردست  یلونیکه نا یباربدبرگشت ودرحال د،یآب قندراسرکش يجرعه  نیمهتاب آخر یوقتبعد،  قهیدق

.داروهارابه دست مهتاب داد رف،مص قیدق حیراگشود وضمن توض لونیدرنا. داشت، دوباره کنارتخت اونشست

:آن که به اونگاه کند، آهسته گفت یب مهتاب

!یمرس-

:داد باربدجواب

.ینره سروقت مصرفشون کن دتایکنم،  یخواهش م-

:وروبه من گفت بعدازجابرخاست

.اگه بهترنشدخبرم کن-

:زدم وگفتم لبخند

.يدیزحمت کش یلیخ زممنونم،یبابت همه چ-

:زدوجواب داد یلبخندبانمک
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.نکردم يمن که کار-

:وگفت دیخند یواشکیرفت، بهرخ  رونیازاتاق ب یوقت

!شه یم رتیکنه وباغ یمخوب کار شیرانیوقت ها رگ ا یبعض-

.رفتم رونیبازکردن روزه ام ازاتاق ب يباالانداختم وبعدبرا شانه

من  يوآماده جلو دهیلباس پوش یوقت. بهتره شده بود یلیحال مهتاب خ مارستان،یآن شب هنگام رفتن به ب يفردا

:دمینثارش کردم وپرس ينگاه معنادار ستاد،یا

.کن بمون خونه استراحت ؟يای یتوکجام-

!ستین میچیمن حالم خوبه وه-

رون؟یب يایب یفتیراه ب يخوا یم يکم بهترشد هیتا-

.نینبود، شماهاشلوغش کرد میزیمن که چ-

:راتنگ کردم وگفتم میچشمها

!؟يداد دونیپس توچرابه مام-

:گفت یطنتیبالبخندپرش

!خواستم خودمولوس کنم یم-

:دمیبه اوانداختم وپرس یمخصوص نگاه

!؟یک يبرا-

:که باحرف من حالت چهره اش عوض شده بودگفت مهتاب

!اصالً توجه اون برام مهم نبود-
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:گفتم طنتیبارمن با ش نیا

!! آره جون خودت! که توجه اون برات مهم نبود؟ يوادعادار يکه اون دکتره، اقدام به تمارض کرد نیباعلم به ا-

!ومن هم باورکردم یتوگفت

کنه که اون  یمن که نگفتم چشمم دردم! نامزدت ندارم یبه توجه برادر قرت یاجیمن احت. ستیخبران نیاصالً هم ازا-

!کرد یمن سرم دردم. ادجلویب

قاعده  نیوباربدهم ازا هیپزشک عموم کیمتخصص باشه،  هیکه  نیقبل ازا یکه هرمتخصص یدون یوخودت خوب م-

!ستین یمستثن

:گفت طنتیبه ش ختهیآم یحوصلگ یبا ب مهتاب

به زورمهراونوبه من قالب  يخوا یتوم یحااله اد؟ی یبگم، من ازاون خوشم نم یبه چه زبون! ها میکرد يریعجب گ-

!یکن

مثل باربد روکه چشم پزشک هم هست  يا افهیدخترها، جوون خوش ق يفکرکرد! خوام مهراونوقالب کنم؟ یمن م-

!ته باشه؟توداش یبه عشق زورک اجیذارن که اون احت یتنهام

؟يد یرمیگ یداره که ه یبه من چ هربط ،ینقدرمطمئنیطوره وا نیاگه ا-

:گفتم یرفتم به شوخ یم رونیکه ازاتاقم ب یدرحال

!درست جوابشوبده د،یوحالتوپرس رونیب ياگه اومد. دراتاقش بازه-

:گفت یبا ناراحت مهتاب

!دم؟یمگه من لباس جنگ پوش-

!وداشته باشکه هواش نهینه، منظورم ا-
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.آمدم رونیاعتراض اوبه هوابرخاست ومن فوراً ازاتاق ب ایصد

 یماند، آه یباق میدبرایکه ازآن همه ام يزیشدم اماتنهاچ مارستانیب یدراهیام ییایروزهم مانند هرروزبا دن آن

دانستم  یبودم ونمکردومن، درمانده ومستاصل مانده  ینم يرییتغ چیحال رامبدهمچنان مانندروزاول بود وه. سردبود

 ادتمامیکردم،  ینشستم ونگاهش م یم دیرس یبه نظرم گناه یفرشته، معصوم وب کیکناراوکه مثل  یوقت. دبکنمیچه با

که ازدستم  يتنهاکار. کرد یعذاب آورودردناك غرق م یآوردومرادرحسرت یبه ذهنم هجوم م مانیبایخاطرات ز

 چیبودکه ه يدادن رامبد، تنهافکر نهافکرازدستیاما باتمام ا. خدابودآمد شب وروزدعاکردن والتماس به درگاه  یبرم

.بروجودم غلبه کند يدیوناام اسیداد یواجازه نم دیگنج یعاشقم نم درذهنگاه 

 ستادهیهمراه بهرخ، پشت پنجره اتاق رامبدا. میرفت مارستانیماندومن ومهتاب وبهرخ به ب تاکنارمادرشیروزب آن

بود ودرسکوت  دهیاشکمان خشک يچشمه . میغرق درافکارخودبود ندهیازآ میطراب حال وبدراض یوهرکدام به نوع

 گرروبهیبارد کی باوعاشق،یز يآن چشمها ستا فیکردم ح یفکرم نیمن به ا. میستینگر یجوان رامبدم يبه چهره 

.بازنشوند یزندگ

 ییباصدا. فشرد یم شیدستها انیادرمهانشستهبودوسرش ر یازصندل یکی ينگاهم به مهتاب افتادکه رو نیب نیدرهم

:گرفته بود، گفتم هیکه ازشدت گر

!مهتاب-

:به من گفت سربلندکردوبانگاه

!بله-

.يریگ یسردردم ابازهمیبهت گفتم امروزن-

.او نقدرهادردندارم-
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:به اوانداختم وگفتم يتند نگاه

.یکن استراحت کن یمصرف کن وسعکه باربد داده  يداروهات روهم طبق دستور. خونه يبرگرد دیبا-

 يبودکه باربدازانتها دهیاماهنوزحرفم به طورکامل به اتمام نرس ردیخواهش کردم باآژانس تماس بگ بعدزابهرخ

:بهرخ گفت. داشدیراهروپ

.گردونه یخودش مهتاب روبرم! چه بهترکه اومد-

.دیآمدوسالم کردوحال رامبدراپرس کیباربدنزد

:ان داد وگفتسرتک یباناراحت بهرخ

!مثل هرروزه-

:دیشد، بعددوباره کنارماآمدوپرس رهیبه رامبدخ يوازپشت پنجره چندلحظه ا دیکش یاوآه

د؟یالزم ندار يزیشماچ-

:گفت يفور بهرخ

.نه، فقط مهتاب روبرسون خونه چون دوباره سردردش شروع شده-

:دیمهتاب کرد وپرس باربدروبه

؟يداروهاتوبه موقع مصرف کرد-

!نه-

:گفت یتیباربدبانارضا

افته؟یبارمصرف دارومعجزه اتفاق ب کیبا يتوکه توقع ندار-

:تمان داد وگفت نیبه طرف یعصب یراباحالت بعدسرش
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.میبلندشوبر-

کرد وبه  یاو، خداحافظ یازهمراه یتیمهتاب هم بانارضا. به راه افتاد یدرخروج يکردوبه سو یروبه ماخداحافظ سپس

.ان شددنبالش رو

مهتاب راگرفتم واوگفت مهتاب پس ازخوردن ناهارومصرف  تاسراغیازب میهمراه بهرخ به خانه برگشت یوقت غروب

 یسرزدن به اوراه يپس ازبازکردن روزه ام برا. است امدهین رونیاستراحت به اتاقش رفته وتاآن لحظه ب يدارو، برا

:دراتاق رابستم وگفتم. کرده بود رسرقالبیراز شیودستها دهیتختش درازکش يرو. باال شدم يطبقه 

؟يبهترشد ؟يچطور. سالم-

.ستمیسالم، بدن-

؟يهنوزدرددار یعنی-

.نه مثل اول یآره، ول-

:تختش نشستم و گفتم ي گوشه

.توبکنه يبرا یفکراساس هیبه باربد بگم  دیبا-

:و جواب داد پوزخندزد

 نیمثل ا یاقتیل یعشق به برادرب یازرامبدکه قربان فیواقعاً ح! هیفخودش برسه، کا يبرا شیاساس ياون به فکرا-

!هرزه شده

:نگاهش کردم وادامه داد رتیباح

! شهیدنبال هرزگ یالیخ یحاال خودش باب مارستان،یب ياون توورامبدروازهم جداکردوبرادرش روانداخت گوشه -

 ینشسته بودوچنان باغرورمنونگاه م نشیتوماشآشغال مثل خودش  یدخترخارج هیخواست منوبرسونه  یامروزکه م
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خوشحال بشه وفکرکنه  دیکارشا نیباا کردمبعدفکر یبشم ول ادهیخواستم پ یاول م. نهیب یکردکه انگارکلفتش روم

......برام مهمه ناراحت شدم یلیچون خ

 يزیآن که چ یب پس ازچندلحظه. اوفکرکردم يبه حرف ها یسکوت کردومن باناراحت دیجاکه رس نیبه ا مهتاب

.ازجابلندشدم وبه طرف سجاده ام رفتم تانمازبخوام میبگو

 مارستان،یآن روزموقع رفتن به ب يفردا. ستینگر یبود ودرسکوت به سقف م دهیتخت درازکش يهم چنان رو مهتاب

:کنارمن آمد وگفت یمهتاب بانگران

!پرازخونه. گل، به چشم من نگاه کن یم-

:دمیبااضطراب پرس. ازخون گرفته اسن يراپرده ا شیازچشمها یکی دمیکمال تعجب داون نگاه کردم ودر به

؟ینیب یروم ییجا-

.شده يطور نیدونم چراا ینم یول. نمیب یآره، م-

؟يآب که بهش نزد-

!چشم من نگاه کنه ها یگ یوقت به اون هرزه نم هیگل، ازاالن بگم،  یم نیبب. نه، نزدم-

!؟يچشم پزشک نشون بد هیچشمت روبه  يخوا ینم یعنی ه؟یمنظورت چ-

!چشم پزشک هرزه نه هیبه -

:گفتم یکالفگ با

من چه کارکنم؟ یگ یم. قدرهرزه هرزه نکن مهتاب نیتوروخداا-

 یبگم؟ بگم مهتاب نم یچ تاوبهرخیتونم بکنم؟ به ب یکنم اما چه کارم ینم دییروتا شیمن هم رفتارها باورکن

درهرزه تون نشون بده؟خوادچشمش روبه برا
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:ازسکوتش استفاده کردم وگفتم. درسکوت به من نگاه کرد مهتاب

 شیبه قول خودت هرزگ يکه برا يد یتوکه به اون محل نم. نهیبذاربب نه،یحاالاگراون هم خواست بب. رونیب میابریب-

.داشته باشه دونیم

 یچشم مهتاب حساب تیوضع دنیآنهاهم باد. میرفتبه بالکن  تاوبهرخیحرف ازجابلندشدوهمراه هم نزدب یب مهتاب

:چون باربددرخانه نبود، بهرخ بالفاصله بااوتماس گرفت وگفت. نگران شدند

 يزیبه چشم مهتاب بنداز، انگارخونر ینگاه هی اخونهیپاشوب! ؟ییکجا يزود نیسالم، معلوم هست توصبح بخ ا-

.کرده

- .......

.ایالن با نیهم ر،ینه خ! گه؟یساعت د کی-

:گفت مهتاب

.باشه دکارداشتهیشا! بهش اصرارنکن-

:وگفت زگذاشتیم ياش رارو یگوش ظیتماسش راقطع کردوباغ بهرخ

.رو یسیانگل يول کنه اون دخترا قهیدق کی! خودکردهیب-

ساعت بعد، مهتاب به ساعتش نگاه  مین. هم ازفرط خشم قرمزشده بود گرشیشدم که چشم د رهیمهتاب خ به

:دوگفتکر

.بود رنشدهیرفتنمون د يوقت به اندازه  چیه مارستان؟یب میبر ستیبهترن-

:تاگفتیب

.رسونه یهم ماروم نهیب یهم چشم توروم اد،ی یاالن باربدم. میکن یصبرم گهیکم د کی-
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:گفت يبادلخور مهتاب

.رشدهید یلیتاحاالهم خ-

 دهیپوش یمشک نیکوتاه وشلوارج نیآست یمشک راهنیپ. ددربالکن ظاهرش ينداده بودکه باربدجلو یتاجوابیهنوزب

.افزوده بود تشیداشت وبرجذاب یهماهنگ شیبودکه بارنگ موها

 یصندل کیبعدبه طرف مهتاب رفت و د،یخند طنتیباش)) ؟يکجا بود((دیپرس تاکهیهمه سالم کردودرجواب ب روبه

.مقابل اوگذاشت ونشست

پراکنده  يکه به سرش داد، موها یباربد، باتکان کوچک. نمیبب یهردورابه خوبتوانستم  یکه نشسته بودم م ییازجا من

 یسردوب یباحالت د،یبگو يزیآن که چ یمهتاب هم ب. شد رهیمهتاب خ ياش راعقب زدوبعدبه چشمها یشانیپ يرو

.روح به اونگاه کرد

:دیداد، پرس یغرورم يکه بو یباربدبالحن

حالت دراومد؟ نیچشمت به ا یک-

:پاسخ داد يبه سرد مهتاب

.امروزصبح-

مهتاب راگشود، بعدهمان کارراهم باچشم  نیچشم خون يکردوباانگشت پلک ها کیصورتش رابه صورت اونزد باربد،

:دیسالم اوانجام داد وپرس

نداره؟ یمشکل دتید-

.نمیب ینه، م-

؟يهنوزهم سردرددار-
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.فشاردردش نوسان داره یبله، ول-

:زدوگفت نهیدست به س یداد وباژست خاص هیاش تک یلصند باربدبه

؟یکن یچشمت احساس نم ي هیتوناح اخارشیگونه سوزش، درد چیه-

نه اصالً-

:وگفت دیراباالکش شیازابروها یکیباربد

 ي هیوگر یکنم به خاطرفشارروح یمن فکرم! افتند؟یروزب نیکه به ا ستیخوشگل ن يچشم ها نیازا فیح-

!؟يدید يا گهینکنه مردموردعالقه ات روبادخترد! شدند یشکل نیردرداباس ادهمراهیز

که به  يا هیخواست مثالً اورابادلخوش سازدوبعدباکنا یمهتاب، م ییبایازز دیکردم اوبامهارت کامل، ابتداباتمج احساس

.ستینگر یمغروروفاتحانه به مهتاب م یخودش هم نشسته بودوبانگاه. دنبال داشت مسخره اش کند

:محکم وپرصالبت گفت یکرد، بالحن یکه باخشم به اونگاه م مهتاب

ضمناً به ! دم یتپه، دلموبهش نم یخودم م يفقط برا يبه خاطرافکارت برات متاسفم چون من تامطمئن نشم دل مرد-

!ستیدوست داشتن ن قیبلرزه، ال یکه دلش باهرنگاه يمن مرد ي دهیعق

:شانه باال انداخت باربد

. معامله است ست،یعشق ن یزن یم یکه شماازش حرف یخانم، چون اون رمهتابیب تاسف من روهم بپذپس مرات-

!شه معامله یادمیب ونیعقل به م يبادل حس بشه، اگرپا دفقطیعشق با

:به اوانداخت وگفت يزینگاه تمسخرآم مهتاب

ازعقل واحساسه  يا ختهیآم یععشق واق ،یاشتباه گرفت یچون شماهوس روباعشق واقع! مراتب تاسف نثارخودت-

.ستیدرضمن، اسمش هم معامله ن. رهیپذ ینم ییکدوم روبه تنها چیوه
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:اوبرخاست وروبه ما گفت دازمقابلیبگو يزیآن که چ یبه مهتاب انداخت وبعدب نیخشمگ یباربدنگاه

.برسونمتون د،یاگرحاضر-

.رفت رونیزودترازمابالکن راترك کرد وب وخودش

گونه متوجه اش کردم که ازبرخوردش خوشم آمده است، چون  نیزدم وبد یکردم ولبخندکمرنگ مهتاب نگاه به

.باالخره باربد را وادار به سکوت کرده بود

*****

مهتاب ناراحت بود، خطاب  یازناراحت تاکهیب. گرداند یگرفت وروبرم یمهتاب به وضوح ازباربدفاصله م مارستانیدرب

:به باربدگفت

؟يباهاش برخوردکرد يچرااون طور-

:وبعدروبه من گفت تاانداختیبه من وب یباربدنگاه

!مغروروخودخواهه یلیگل، امااون برخالف توخ یخوام م یمعذرت م یلیخ-

:تند جواب داد یبالحن تایب م،یبگو يزیکه من چ نیازا قبل

 يدار نجاتوقعیا يوازدخترهاتونه اون طورکه ت ینم یول ه،یمهتاب دخترمهربون وخونگرم! ستیطورن نیا چمیه-

.کنه یم نیروتحس گانهیبه مردب یتوجه یبزرگ شده که ب یوبافرهنگ هیرانیچون اون ا. رفتارکنه

!مغروره يادیبه هرحال ز-

:روبه من گفت بعد

آمپول هم هست که اگرسردردش ادامه  هی. استفاده کنه دمرتبیچندتاقطره وپماد که با. چشمش داروگرفتم يبرا-

.کنه قیدتزریبا اکرددیپ
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:زدم و گفتم لبخند

.دستت دردنکنه، ممنون-

:و گفت دیخند تایب

نشه؟ دهیکه اون هم رنج یکن یرفتارنم يآخه چراطور ،یقدرخوب ومهربون نیتوکه ا-

.نزد یانداخت وحرف تایبه ب ينگاه معنادار باربد

صورت  يباربد صورتش رارو م،یداحل که رفت. مینیباوراب کیوازنزد میبعدپرستاراجازه داد به اتاق رامبدبرو یکم

 سیازاشک خ شیکه سربلندکرد، چشمها یهنگام. اوفشرد یشانیرابه پ شیچندلحظه لب ها يرامبدخم کردوبرا

.رفت رونیآن که به مانگاه کند، فوراً اتاق راترك کردوب یب. بودند

و آرام آرام  کیصورتم رابه گوشش نزد. ستمبود، کنارتخت رامبد نش زکردهیرالبر شیکه اشک چشمها یدرحال

نمانده بودکه  یازآن باق يخواندم وهنوزمقدار یسوره رام ه،یگر انیدرم. کردم)) سی(( يشروع به خواندن سوره 

.میبرو رونیدبیگرفته روبه ماگفت که وقت تمام شده وبا ییقرمزوصدا يباربد به اتاق آمد وباچشمها

.آمدم رونینگاه رابه صورت رامبدانداختم وازاتاق ب نیبعدآخر دم،یستم وبوسوقرآن راب گرخواندمید يا هیآ

.میصحبت کرد يبامادرتماس گرفتم وابتداخودم وبعدمهتاب بااوومهد م،یبه خانه برگشت یشب وقت آن

 یزمیدانم مهتاب به چه چ ینم. میودرفکرفرورفت میخودمان نشست يتخت ها يرو کیمکالمه، هر انیبعدازپا

به اوانداختم که متوجه شد وبه طرفم  يازسردلسوز ینگاه. بندرراکرده است يکردم دلش هوا یاحساس م دامایشیاند

 يلحظه ا. وکنارش نشستم ندشدمازجابل. امالبخندزد د،یدرخش یم شیبایز يقطرات اشک درچشمها. برگشت

.میستیوازته دل گر میهم گذاشت يبعدهردوسربرشانه 
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:گفتمو دمیبعدمهتاب رابوس یکم

.کنم یهات روفراموش نم یوقت خوب چیممنونم ومطمئن باش ه یکن یروتحمل م یکه به خاطرمن همه چ نیازا-

:نگاهم کرد وگفت سشیخ يباچشمها

 یومهربون یبه خاطربزرگ. ستین یمن به خطردلتنگ ياشک ها یهستم ول رانیمن دلتنگ ا! گل یاشتباه نکن م-

به  نمیب یم یوقت. يدیتوورامبدشدن، راحت بخش ییروکه باعث جدا ییاون ها يمه ه نمیب یکه م نیبه خاطرا. توئه

.نمیتورونب يغم ها نقدر،یوا رمیخوادبم یدلم م يزیر یم ییشب هات چه اشک ها ییاما درتنها يخند یظاهربامام

که دلم به  یدرحالکردم،  یم هیهم ماننداوگر یم. اش راادامه داد هیمن گذاشت وهق هق گر يبازسربرشانه  مهتاب

.رامبدتنگ شده بود يشدت برا

.من بدمد يبه کالبدخسته  يروح تازه ا ،یتوانست بابرگرداند اوبه زندگ یخدابودکه م فقط

*****

هشتم فصل

ازمادرشان  ينگهدار يهم برا تاوبهرخیب تیپدررامبددرلندن به ماملحق شده وباآمدن اومسئول چندروزبودکه

قبل که  يشب ها يبرنامه . گذراند یراباهمسرش م يشتریب يساعت ها یمحراب ياکمترشده بود، چون آق

عصرهاکه  یصبح ها وگاه یگاه ،بردعوض شدوپدررامبداورا یم مارستانیبعدازآمدن مابه خانه، باربدمادرش رابه ب

.آورد یبه آنجام میحضورداشت مارستانیمادرب

پدررابه وضوح  کیشکستن کمر جادنشده،یدرحال رامبدا يرییتغ چیدکتراعالم کرده یازهمان روزهاوقت یکی

مادررامبدکه . رشدیسالهاپ يلحظه به اندازه  کیدرهما ن یمحراب ياحساس کردم آقا. دمید میدربرابرچشمها
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هردوجگرگوشه شان . نداشت آرام يا هیکردوثان یم يقرار یب یبرد، به سخت یاعصاب هم رنج م دیشد یازناراحت

 هیآنقدرگر یباخانم محراب. حال ومغمموم ساخته بود شانیپر نیچن نیازدست دادن او، آنها راا میخواستند وب یرام

.برد رونیرامبدب تااوراازاتاقیحال شد وب یکردتاب

 دمینفهم. بودم، جلورفتم وآهسته شروع به خواندن قرآن درگوش رامبدکردم ستادهیا يکه تا آن لحظه گوشه ا من

.کرد یبودونگاهم م ستادهیکنارم ا. سربلندکردم یمحراب يآقا يچه مدت گذشته بودکه باصدا

:راپاك کردم وگفتم میها اشک

.اصالً متوجه گذشت زمان نبودم د،یمنو ببخش-

:رابه من دوخته بود، گفت نشیهمان طورکه نگاه غمگ یمحراب يآقا

واهش کردم اجازه بده صدات بزنم وازپرستارخ ومدیکه دلم ن يخودت غرق بود یاونقدرتوخلوت روحان-

.یشتررامبدبمونیتوب

:به اوکردم وگفتم یپرسپاس نگاه

.دیمهربون یلیممنونم، شماخ-

صداقت  نیشنوه وا یتوروم يمن مطمئنم که خداصدا. دخترم یهست یومهربون یپاک يتوکه الهه  ينه به اندازه -

.ذاره یجواب نم یروب یوپاک

!یلیخ! دوستتون دارم پدر یلیخ. رامبد يمثل حرف ها ده، درست یشمابهم آرامش م يحرف ها-

.وبهرخ تایب يباربد وبه اندازه  يرامبد، به اندازه  يبه اندازه . من هم دوستت دارم دخترم-

همراه باربد، زودتربه خانه برگشته بودند  تاومادرشیب. میرفت رونیب گرازاتاقیکدیازاوتشکرکردم وبعدهمراه  آرام

.میها به راه افتادبعدازآن یومامدت
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 سیخ يودستها تاباصورتیب دمیبروم که د ییشستن دست وصورتم به دستشو يخواستم برا م،یدیرس یوقت

رغم رفتارخوب  یبودچون درتمام آن مدت، عل بیعج یلیخ میبرا. معلوم بودکه وضوگرفته است. آمد رونیازآنجاب

 اوردمیخودم ن يشدم امابه رو العملش خوشح نیکه ازا نیباا. بودم نمازبخواند دهیوقلب پاك ومهربانش، هرگزند

.رفتم ییبه دستشو یکوتاه یوپس ازسالم واحوالپرس

که برق  یبالبخندگرم ونگاه. تاواردشدیکردم که دربه صدادرآمدوب یبعددراتاقم نشسته بودم وبه رامبدفکرم یساعت

 شیکه دردستها یکوچک يمم به بسته همان لحظه چش. کاناپه نشست يسالم کرد ورو دابود،یدرآن هو يشاد

:شد، لبخندزدم وگفتم یمحونم شیاوکه خنده ازلبها يبه رو. جاگرفته بودافتاد

حال مادرت چطوره؟ بهترشد؟-

!گرفتند هیعروسشون هد يوبرا رونیهم با بابارفتندب يضمناً عصر. بهترشده یلیآره، خ-

:من گرفت وگفت يدست داشت به سوراکه در يوبسته ا دیبه اونگاه کردم؛ خند رتیح با

!تو يبابا ومامانه برا ي هیهد نیا-

دانستم  یهرچند م! فرستاده باشد هیمن هد يکه مادررامبدبرا دیگنج یام نم لهیکردم ودرمخ یم تانگاهیبه ب ناباورانه

آورده  هیمن هد يشده بودتاازطرف اوبرا یکه مادررامبدراض نیاست، اماهم یمحراب يهاآقا یخوب نیمنشاء تمام ا

.بود یلیشود، خ

:بسته راجلوترآورد وگفت تا،یب

.ادی یبازش کن، مطمئنم که خوشت م ر،یدستام خسته شدند به خدا، بگ-

:راازاوگرفتم وگفتم هیهد یباشرمندگ

.هم دست اونادردنکنه وهم دست تو-
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.خانوم، بازش کن ستیتشکرالزم ن-

که معلوم  با،یوز فیظر يازآنهادستبند یکیکوچک وجالب؛ در يه دوجعب. زدم وبسته رابازکردم يلبخند

.قشنگ که مدلش با دستبند هماهنگ بود يانگشتر گر،ید يهم هست، قرارداشت ودرجعبه  متیق ارگرانیبودبس

:تاگفتیب

!مبارکه. مامان ي هیباباست وانگشترهد ي هیدستبند هد-

.خوام ازشون تشکرکنم یحاالمامان وباباکجان؟ م. واقعاً قشنگن ،یمرس-

.منیتوسالن نش ن،ییپا يطبقه -

 يباربدهم درسو. کردند یپدرومادررامبددرسالن نشسته بودند وباهم صحبت م. میشد نییپا يطبقه  یتاراهیب همراه

.کرد یراعوض م ونیزیتلو ينشسته بودوباکنترل، کانال ها يگرید

:آنها کردم وگفتم روبه

.ریسالم، شبتون به خ-

 یپرمهروبه من م یاوبانگاه! شهیبرخالف هم یوخانم محراب شهیباربد وپدرش مثل هم. پاسخم رادادند یبه گرم یمگه

:جلو رفتم وگفتم. کمرنگ برلب داشت يولبخند ستینگر

.است هیباارزش ترازهد یلیمن خ يشمابرا دمهرومحبتیباورکن. قشنگتون ممنونم يایبابت هدا-

:ش لبخندزدوروبه من گفتبه همسر یپدررامبدبانگاه

 نیا قیروازطر مونیقلب قیازعال يگوشه ا میمافقط خواست. شترازاوناستیب یلیماخ يبه طورحتم ارزش توهم برا-

.میابرازکن هیهد

:، نگاه پرمهرش رابه من دوخت وگفت یمحراب خانم
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؟یپس چرادستبندوانگشتررودستت ننداخت-

:دادم جواب

.کنم یکارروم نیاال، حتماً اکه برگردم ب نیبه محض ا-

:دیبالبخند پرس یمحراب خانم

!من بندازم تودستت؟ يدوست دار-

.ستندینگر یکه آنها هم بالبخندبه مام تاوباربدافتادینگاهم به ب يا لحظه

:گفتم آهسته

.ادیز یلیبله، خ-

.آمد نییپا يهمراه بهرخ ومهتا داشت، ارادردستیکه هدا یبعددرحال یبرخاست وبه طبقه باالرفت وکم يتاباشادیب

. دیبندبندوجودم دو انیم يندیبعدازمدتهااحساس خوشا. انگشترودستبند رابه دست من کرد مادررامبددرحضورجمع،

پسرشان قبول کرده اند،  یوبه عنوان نامزدرسم رفتهیمراپذ یمحراب يخانواده  يکه باالخره تمام اعضا نیشورو شوق ا

وفشردومن  دیمرادرآغوش خودکش زازاشکم،یلبر يچشمهامادررامبدبانگاه به . بود دهیخشبه وجودم ب یبیعج يانرژ

.افتادم هیاودرآغوشش به گر يبالمس محبت مادرانه 

قبل ازخواب،  یساعت. میصحبت پرداخت گربهیکدیازشب با یوتاپاس میدوستانه صرف کرد یطیآن شب رادرمح شام

موضوع  نیکه ازا رازپدرومادرشیمابه غ يهمه . عازم سفرخواهد بود هفته کیمدت  يباربداعالم کردروز بعدبرا

:دیپرس تایب. میخبرداشتند، باتعجب نگاهش کرد

سفربه کجا؟-

:جواب داد باربد
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. میکوتاه ازطرف دانشکده بودکه من ودوسه نفرازدوستانم انجامش نداده بود یلیطرح خ کی! ورپولیبه ل-

.اونجا میروبر يهفته ا کیکارهامون  لیتکمانجام دادن اون و يدبرایحاالبا

.نشسته وبه فکرفرورفته بود شیحرف درجا یناخودآگاه به مهتاب افتاد که آرام وب نگاهم

. رفت ورپولیکردوبه ل یباربدهم ازهمه خداحافظ مارستان،یرفتن به ب يآن روز، همزمان باآماده شدن مابرا يفردا

.رابهانه کرد یوخستگ یحوصلگ یامدوبین تانمارسیمهتاب آن روزبه ب رت،یدرکمال ح

افتاده  یگذشت واوبازهم درخانه ماند، احساس کردم اتفاق گرهمیسه روزد یروزفکرکردم واقعاًخسته است اماوقت آن

.مهتاب نگران بودند يطورمتوجه شده وبرا نیهم هم هینه تنهامن، بلکه بق. ناراحت است یواوازموضوع

علت  یمحراب ،يروزچهارم آقا انیدرپا. برد یمشترکمان به سرم شتردراتاقیبودوب شده شهیحرف ترازهم اوکم

مادروبرادرشده است ودوست  داودلتنگیگفت که شا يزبادلسوزین یوخانم محراب دیمهتاب راازمن پرس یناراحت

گرفتم هرطورشده علت  میماجرابه شدت ناراحت بودم تصم نیزازایمن که خودن. برگردد رانیداردبه ا

.اشومیراجو ررفتارمهتابییتغ

 ییبود ودراندك روشنا ستادهیمهتاب کنارپنجره ا. وبه اتاق خودمان رفتم رگفتمیشب به خ شه،یشب زودترازهم آن

برود، امااوهم چنان پشت  نیدررابستم وباعث شدم نورراهروازب. کرد یباغچه رانگاه م د،یتاب یکه ازراهروبه داخل م

:گفتم ستهرفتم وآه شیش کردم، بعدبه سوچندلحظه نگاه. به من داشت

؟یوتوخودت ینقدرناراحتیچراا یگ یمهتاب، به من م-

:شانه اش گذاشتم وگفتم يدست رو. به سوالم نداد یجواب

.بکنند يرفع اون کار يتوروبدونند تااگه بشه برا یخواد علت ناراحت یمهتاب، همه نگران توان ودلشون م-
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.خوردم کهیقرمزومتورم شده بود،  هیکه ازفرط گر شیچشمها دنیت ومن بادبرگش میآرام به سو مهتاب

:گفتم یبانگران

!؟یناراحت یتوازچ! شده؟ یچ! توروخدا بهم بگومهتاب-

:جواب داد نیگرفته وغمگ یبالحن

!دلم تنگ شده یلیخ! گل یمن دلتنگ م-

:دمیپرس

؟يمنوتنهابذار یشتنگ شده که حاضربا يمامان ومهد يبرا نقدردلتیا یعنی-

:دوخت وگفت مینگاه خسته اش رابه چشمها مهتاب

!ام؟ يافتاده که دلتنگ مامان ومهد ادمیمدن تازه  نیا يتو یکن یتوفکرم-

........نقدریبارا نیپس چراا-

.شدم رهیبه اوخ یمهتاب درذهنم پرداختم، بعدباشگفت يتمام گذاشتم وبه تکرارجمله  مهیباره حرفم ران کیاما

من،  يخدا. شد یکه گفته بودمرتب درذهنم تکرارم يجمله ا. تختش رفت يازمن فاصله گرفت وبه سو زانیاواشکر

!شد یباورم نم....... ممکن بود یعنی

.داشت یتازگ مینهفته بودکه برا يزیچ شیدرعمق چشمها. نگاهش کردم بازهم

:وآهسته گفتم جلورفتم

!مهتاب-

:دمیدپرسیباترد .شد رهیوبه من خ سربلندکرد

!باربدتنگ شده؟ يدلت برا...... تو-
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:داد، گفت یکه سرتکان م یراباکف دستهاپوشاندودرحال صورتش

مرتب به خودم . ستیباورکن دست خودم ن یاحساس احمقانه اس ول هیدونم که  یم! گل یکشم م یدارم عذاب م-

!شده رشیمن اس ي وونهیچرادل د فهمم یمحضه ، امانم یوونگیمثل اون د يگم عالقه به مرد یم

.کردم اوبه باربدعالقمندشده باشد یاصالً فکرنم. سکوت کردومن مات ومبهوت نگاهش کردم مهتاب

البته مشکل من . آغازمشکالت مهتاب يبودبرا يجرقه ا نیحل شده بوداماانگارا یمحراب يمن تازه باخانواده  مشکل

.بااونداشت یواخالق يتفاهم فکر چید که ظاهراً هدل بسته بو يمهتاب به مرد. بااوفرق داشت

:مهتاب به خودم آمدم يدرافکارم بودم که باصدا غرق

که اون داره، اگه  ییمن مطمئنم بااخالق ها. کمکم کن که بتونم اونوفراموش کنم! گل یکنم م یازت خواهش م-

.نخواهد داشت یوقت ازدواج موفق چیازدواج هم بکنه ه

:وگفتم مدیکش یقیعم نفس

باربد  ي ندهیونه ازآ يدار بیمطمئنم که تونه علم غ یول! باش اعاشقیگم که اونو فراموش کن  یمن بهت نم-

.يریبرسه که توحرف امروزت راپس بگ يروز دیشا. رهیرپذییتغ يا گهیاون هم مثل هرانسان د. يباخبر

قبل  زمثلیآن شب، اون يعوض کندوازفردارفتارش را گران،یبرطرف شدن شک د يشب مهتاب راقانع کردم برا آن

 يداد امااشک ها یباربدازخودبروزم يخانواده  يرو شیکه پ یالیخ یرغم رفتارآرام وب یعل. شد مارستانیب یباماراه

 یب يشده بودعرصه  مانیگرشبهاید. داشتاش  يقرار یوب یحال شانینشان ازپر خت،یر یکه شبهام يجان سوز

هفته هم  کیبه هرحال آن ! درحال سفر یمعشوق يمرگ واو برا یدرچند قدم یمعشوق يامن بر! معشوق يبرا يقرار

خطاب به  یمحراب يآقا م،یکرد یوصحبت م مینشسته بود نییپا يدرطبقه  یهمگ یشنبه غروب ، وقت. دیرس انیبه پا

:همسرش گفت
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رسه؟ یم یباربد نگفته ک-

:جواب داد یمحراب خانم

.رسه، اماساعتش رومشخص نکرد یتاشب معصرکه تماس گرفت، گفت -

 یها خودش رالونم یسادگ نیمهتاب به ا دمینگاه فهم کیامابا نم،یتاعکس العملش رابب ستمیبه مهتاب نگر يا لحظه

.آن به عشقش شک کردم کیتفاوت وخونسردنشسته بود که خودم هم  یآن قدرب. دهد

 میازجابلندشد یباخستگ یکی یکینشد،  شیدایباربدپ یتووق مینشست نییپا يپس ازشام درطبقه  یشب تاساعت آن

.میرفت مانیوبه اتاقها

:سربه سرمهتاب بگذارم، گفتم یکه کم نیا يبرا

م؟یموند یهم م گهیکم د هیبهترنبود . باال میشد زوداومد فیچقدرح-

.دیتختش درازکش يبه من رفت ورو يچشم غره ا مهتاب

:وگفتم دمیخند

.شنوم یضربان قلبت روم يجادارم صدا نیازهم. کنن يباز لمیخودفیب-

:و گفتم دمیخند. ندارد یحوصله بود، پشت به من کردونشان دادحال شوخ یب یحساب اوکه

.شینیب یصبح شده وم يچشم به هم بذار. نخور نقدرغصهیحاال ا-

هم  قهیکنم پنج دق یرمهم گذاشتم، امافک يرارو میخسته بودم، پلک ها یلیحواب ندادوپ ومن هم که خ مهتاب

.ام، درراگشودم يازحابرخاستم وهمزمان باسرکردن روسر. نگذشته بودکه دراتاقمان به صدادرآمد

:دیپرس د،یمراکه د. بود ستادهیبرلب پشت درا يبالبخند بهرخ

؟يخواب که نبود-
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.دارمینه، هنوزب-

.اش روبهتون بدم هیاومدم که هد نیبه خاطرهم د،یدارباشیکنم هنوزب یمن هم به باربدگفتم فکرم-

!مگه اومده؟! باربد؟-

.توومهتاب آورده يهاروهم برا هیهد نیا. شه یم يا قهیآره، چنددق-

:باربد راازبهرخ گرفتم وگفتم يها هیهد

حاالخودش کجاست؟. نهاروبکشهیالزم نبودزحمت ا ،یمرس-

:دیخند بهرخ

!خوابش برد اونقدرخسته بودکه تاسرش روگذاشت روبالش،-

:و گفتم دمیهم خند من

.يدیزحمت کش. دست توهم دردنکنه. دستش دردنکنه-

:تختش نشسته بود، گفتم يبهرخ رفت، روبه مهتاب که بلندشده ودمغ وپکر، رو یوقت

!فرستاده هیبرات هد ،يبخور ادغصهیخواد ز ینم-

:دم و گفتمنام مهتاب نوشته شده بود، به دستش دا شیازآنهاراکه رو یکیبعد

!شه یکن، اخمات هم بازم گربازشیحاالد-

!مال منوبهش پس بده-

:دمیرادرهم کش میابروها

 هیخب حاال واست هد! يمرد یبراش م یداشت شیرفته تاچندلحظه پ ادتیانگار. یکن يباز لمیف يبازکه تواومد-

.گهیفرستاده د
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!؟یبه چه مناسبت-

!بابا گهیازسفراومده د-

.نداره یبرادرنامزدتوئه، با من که نسبت! ه اومدهاومده ک-

!مهم تر؟ نیازا یعشق توئه، چه نسبت-

:جان گرفت، امابعدگفت شیلب ها ينتوانست خودش راکنترل کند ولبخندرو مهتاب

.که گفتم، برومال منوپس بده نیهم. گل یلوس نشو م-

:گفتم مانیهردو يها هیبازکردن هد درحال

.وابهفعالً که اون خ-

 گرتفاوتیکدیبا شانیآوردم که البته مدل ها رونیب متیوگران ق کیارشیبس یدوساعت مچ با،یدوجعبه ز ازداخل

.دیتختش درازکش يدوباره پشت به من کرد ورو یخرف چیه یمهتاب ب. داشت

:مهتاب گفت م،یاتاقمان راترك کن میخواست یوم میلباس عوض کرده بود یفردا، وقت صبح

!يمن روبه اون پس بد ي هیه هدباش ادتی-

:دادم سرتکان

.هم بود، پس حاالحتماً خوابه راومدوخستهید شبیکه اون د یدون یم یول. خوب یلیخ-

نشسته  زصبحانهیپشت م هیوهمراه بق دارشدهیباربدهم ب م،یشد يو واردسالن غذاخور میرفت نییپا يبه طبقه  یاماوقت

:دمیروبه باربدپرس. اصله گرفتم ومهتاب کناربهرخ نشستازآنهاف یمن چون روزه بودم کم. بود

سفرخوش گذشت؟-

:زد وجواب داد لبخند
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.میبودکه باالخره تمومش کرد مونیکاردانشگاه نیآخر! خوب بود-

.بود یکیش یلیساعت خ. قشنگتون هم ممنونم ي هیضمناً به خاطرهد! یموفق باش-

.نداشت یکنم، قابل یخواهش م-

 یاونم. که درواقع باتشکرکردنم اوراهم درتنگناگذاشته ام دمیهتاب افتاد وازحالت چهره اش، تازه فهمبه م نگاهم

:باالجبار گفت نیاش راپس خواهد داد وعدم تشکرهم دورازادب بود، بنابرا هیکه هد دیتوانست به باربدبگو

.یکنم، مرس یقشنگت تشکرم ي هیمن هم ازبابت هد-

اماباربد . راعوض کرد رنگاهشیباربدزدوبعدبالفاصله مس يبه رو یارلبخندکمرنگیاخت یخر، بآ يباگفتن کلمه  مهتاب

:برلب آورد وگفت یبرخوردمثبت ازجانب مهتاب روبه روشده بود، تبسم قشنگ کیباربا  نیاول يکه برا

.خوشحالم که خوشت اومده-

.به اوچشم دوخت اقیبااشت بعدتاچندلحظه

 یوبعدازاوخانم محراب زبلندشدیتلفن همراهش ازسرم کیموز يصدا دنیباشن یبمحرا يکه گذشت، آقا یکم

راپاك کرد، بعدازسرجابلندشدوبه طرف  شیولبها دیراتاانتهاسرکش رشیش وانینفرسوم باربد بود؛ ل. کرد زراتركیم

:گفتبه داخل گذاشت و یدررفت، اماهنوزدررابه طورکامل پشت سرش نبسته بودکه دوباره آن راگشود وقدم

!مهتاب خانم-

:گفت يجد یبا تعجب نگاهش کرد واوبالحن مهتاب

!یش یصدبرابرخوشگل ترم يخند یم یوقت-

.رفت ودررابست رونیازسالن ب بعدبالفاصله

:گفت طنتیخنده واداشت وبهرخ باش تارابهیکاراومن وب نیا
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!واقعاً که! تیظرف یب يا-

.جان گرفته بود شیبرلبها يدرکنترل حاالت خودش داشت، اما لبخند یسع یکه به سخت نیباا. مهتاب نگاه کردم به

 يهرکس مقدار يبعدبرا. به خانه بازگشت ک،یوک یبستن يادیپس ازصرف شام، باربدبامقدارز یشب، ساعت آن

وبشقاب راروبه  ستیبه مهتاب نگر یاوباحالت خاص. نفرمهتاب بود نیآخر. قرارداد شانیدربشقاب گذاشت وروبه رو

:گذاشت وگفت شیور

.دییبفرما-

.دیخند طنتیآرام تشکرکرد وبهرخ باش مهتاب

:دیپرس یخانم محراب. نشست ونیزیتلو کینزد یمبل يخواهرش، رفت ورو ياعتنا به خنده ها یب باربد

زم؟یعز يخور یخودت چرانم-

.مامان، من تازه شام خوردم یمرس-

!؟يدیماخر يبرا یپس به چه مناسبت-

:معنادارجواب داد یباربدبالحن يه جاب بهرخ

!میدوست دار کیباک یدونه ماچقدربست یآخه باربدم! خواد مامان یمناسبت نم-

.دوخت ونیزیچشم به صفحه تلو د،یبگو يزیآن که چ یباربدب

هم فوتبال بودوما يباربد، مشغول تماشا. رفتند رونیآخرشب ازخانه ب يرو ادهیپ يبرا یبعدآقاوخانم محراب یکم

 شیتاشماره رابرا تاخواستیاوازب. دیتلفن همراه اوبه گوشمان رس کیموز يکه صدا میکرد یم گرصحبتیکدیبا

:گفت یلبخندزدوبالحن خاص یبه گوش تابانگاهیب. بخواند

!ایلیام-
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:حوصله گفت یچشم دوخت وب ونیزیدوباره به تلو باربد

!جواب بده، بهش بگومن خوابم-

:پس ازقطع مکالمه، بهرخ گفت. ش خواسته بود، انجام دادروکع برادر يتاکاریب

!نکن يمردم باز يدخترا نقدربادلیا! دل بردن ودل سوزندن گناهه داداش من-

:حق به جانب، گفت يا افهیباق باربد

!برچسب هاروبه من نزن نیا! ندارم خواهرمن يتودلبر یمن تخصص-

!تو لیموبا يش خودبه خودرفته توحافظه با اسم چارهیاون دخترب يشماره  گه،یآره د-

 يشتنداریدردل ازآن همه خو. شد یخوانده نم شیازچشمها يزیچ ،یتفاوت یبه طرف مهتاب برگشت که جزب نگاهم

.شد دهیتلفن همراه شن کیموز يکه بازهم صدا میچمدلحظه بعدگرم صحبت شده بود. کردم رتیح

:تاگفتیب

؟يجواب بد ارمیبرات ب-

:اره گفتدوب باربد

.هیک نمیبخون بب-

:وپس ازنگاه به صفحه اش گفت زبرداشتیم يراازرو یتاگوشیب

!نتیل-

:گفت باربد

.ول کن، جواب نده-

:داد حیتاتوضینگاه پرسشگرب بعددرجواب
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!بره یمنوسرم يپرحرفه وحوصله  يادیمهربونه اماز یلیکه خ هیدخترفرانسو کی-

:بهرخ گفت. بود رانداختهیسربه ز یعکس العمل چیه یب مامهتابتاشدایمن وب ياوباعث خنده  حرف

!رشده؟یماسراز يباهم به خونه  يوفرانسو یسیانگل يدخترها لیشده که امشب س یچ-

:آنکه به اونگاه کند، گفت یباربدب

امشبه؟ يفقط برنامه  ل،یس نیکه ا یدون یازکجام-

!هیرفته داداشم چه مارخوش خط وخال ادمیو يشد يبرام تکرار نمتیب یکه ازبس م رمنهیبله، تقص-

:دیمن پرس ي ازهیخم دنیتابادیساعت بعد، ب مین حدودآً

آره؟ اد،ی یخوابت م-

:وگفتم لبخندزدم

.یلیآره، خ-

:دنبال حرف مراگرفت وگفت بهرخ

.باال میطور، بهتره بر نیمن هم هم-

 يباربدبرا لیکه موبا میبه طرف راه پله برو میوخواست میبلندشد تاهمیمن ومهتاب وب. حرف ازجابلندشد نیوباا

.باربه صدادرآمد نیسوم

:خطاب به برادرش گفت بهرخ

!خودشون خواب کنن ییخواد امشب توروباالال یدلشون م یلیخ یسیانگل يکه دخترها نیمثل ا-

:نگاه کرد وگفت یگوش يصفحه  بعدبه

!؟يد یبهشون افتخارم! خانم دورا-
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رفتن  یبهرخ باحالت خاص. دوم شد يطبقه  یراازاوگرفت وراه یبدهد، بلندشد وگوش یکه پاسخ نیا ونباربدبد

:گفتم. خورد ینگاهم متوجه مهتاب شد وحس کردم خون خونش رام. بود رانداختهیسربه ز تاهمیکرد وب یاورادنبال م

.میبخواب میبهتره بر-

درگذشته به . ناراحت بودم شیبرا یلیخ. ستیگر یوآرام آرام م داربودیب یطوالن یمهتاب تامدت م،یاتاقمان که رفت به

نبود وتحت  یامامتاسفانه اوپسرمستقل. نداشت یشد توجه آن چنان شیواردزندگ یجزسهند، که زمان يمرد چیه

.مادرش، مهتاب رارهاکرد يها رگفتهیتاث

.داد یگراوراآزارمید یقیباربدبه طر حاالهم

.بود یسخت مهتاب، شب يشب برا آن

سرخ بودند،  شیقرمزوپف آلود وچشمها هیاوکه صورتش ازفرط گر م،یبود مارستانیرفتن به ب يآماده  یوقت صبح

.نکردم يآمدنش اصرار يبرا دمید یومن هم که حالش راخوب نم دیآ ینم مارستانیگفت که به ب

 یم مارستانیهردوتاغروب درب نیوبنابرارامبد، نذرروزه داشت  یسالمت يبه همراه من برا تاهمیبودکه ب يچندروز

 دمیآن روزحول وحوش ساعت چهاربود ومن طبق دستورپرستار، تازه ازاتاق رامبدخارج شده بودم که د. میماند

نبود،  یباورکردن میصحنه برا نیا دنید. آمدندوبه سمت ما داشدندیراهروپ يگرازانتهایکدیمهتاب وباربددوشادوش 

.دیهااورانخواهد بخش يزود نیکه شب قبل افتاد مهتاب به ا یکردم بااتفاق یچون فکرم

 يالبته چهره . وسالم کردند دندیچندلحظه بعدبه مارس. شده بود رهیباتعجب به آن دوخ تاافتادکهیبه ب نگاهم

.کنند یگرفته ومشخص بودکه حفظ ظاهرم شانیهردو

:ماند وبعدگفت مارستانیدرب يا قهیچنددق باربد

.دنبالتون امی یمقبل ازغروب -
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مهتاب هم سکوت کرده وغرق . افتاده است یکامالً واضح بودکه اتفاق. راهرورفت یحرف به سمت درخروج نیوباا

عصرهم . آمده است شیدست نداد تاازمهتاب بپرسم چه پ یفرصت مارستانیمتاسفانه درب. افکارش شده بود يایدردر

سالم کرد، . آمد رونیکه بهرخ ازبالکن ب میشده بود ومد يتازه واردطبقه . باربدبه دنبالمان آمدومارابه خانه برگرداند

:بعدخطاب به باربد گفت

حرف  یجاتماس گرفت وهرچ نیشده که مادموزال دوراا ینکن؟ بازچ يمردم باز يچندباربهت بگم باقلب دخترا-

وناسزابلدبودنثارت کرد؟ کیرک

:باحرص روبه بهرخ گفت. دیرس یبه نظرم یعصببه باربدنگاه کردم که چهره اش کامالً  رتیباح

 نیشدم وازماش یمن هم عصب! پاك زد يفرشته  هیخودهرزه شه به  ي ستهیکه شا یاون هربرچسب! به جهنم-

!نیهم! رونیانداختمش ب

باربد هم همان گونه که رفتن . باربدرابشنود ووارداتاق خودمان شد يحرف ها يتا ادامه  ستادیگرناید مهتاب

.ومتعجب مابه اتاق خودش رفت ودررابست رانیح يدربرابرنگاه ها يگرید حیتوض چیه یب رنظرداشت،یرازاو

:بهرخ گفت. شد یاو ودوست دخترش بود، به مهتاب هم مربوط م نیکه ب یزدم اتفاق یم حدس

!که افتاده مربوط به مهتابه یغلط نکنم اتفاق-

. تخت نشسته بود يوارداتاق شدم، مهتاب لباس عوض کرده و رو یوقت. زدکه من زده بودم یهمان حدس رام اوهم

باربد خود اوبود،  يحاال مطمئن بودم منظور حرف ها. صبح راندارد يدیشب قبل وسپ گرغمیاحساس کردم نگاهش د

:خاطربالبخند گفتم نیبه هم

!پاك باربد يفرشته  يچطور-

:نداد ومن ادامه دادم یجواب مهتاب



ماندانا بهروز -تو سهم منی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٠٤

!دل خواهرعاشق من آب کرده يافتاده که قندتو یزنم اتفاق یباربد، حدس م يده اما ازحرف هاش یدونم چ ینم-

:دمیپرس. برلب آورد یلبخند کمرنگ مهتاب

نه؟ گه،یدرسته د-

درسته؟ یچ-

!حدس من-

.نبود یزمهمیچ یکن یاونقدرهاهم که توفکرم-

!طاقت ندارم گهیزودباش که د رون؟یانداخت ب نیششدکه به خاطرتواون دختره روازما یبگوچ! آره جون خودت-

:وگفت دیکش یقینفس عم مهتاب

 نیواونم رفت که ا رهیبگ نیبه بهرخ گفتم برام ماش. مارستانیب امیگرفتم ب میعصربودکه من تصم يها یکینزد-

عدبهرخ اومد وگفت چندلحظه ب. کرد یکه توراهروبابهرخ صحبت م دمیباربد روشن يدفعه صدا هیکارروانجام بده اما

اون گفت پس خودت به باربدبگو، . تماس گرفتم انسمن هم به دروغ گفتم که خودم باآژ. درمنتظرته يکه باربدجلو

ازخونه رفتم  یوقت. خواستم یبودم زنگ زدم به آژانس وتاکس ادگرفتهیکه  يمن باهمون چندتاجمله ا.... بعد هم رفت

که  یتوجه به اون رفتم طرف تاکس یمن ب. بود ستادهیکم جلوترا هیهم  ینشسته بودوتاکس نشیباربدتوماش رون،یب

.......اش روحساب کردوفرستادش بره هیوکرا یورفت طرف تاکس رونیاومدب نشیماشباربداز

:و گفتم دمیخند

!باحال بوده یلیخ! به کارافتاده رتشیپس غ-

:آن که بخندد، ادامه داد یب مهتاب

.امارفتم وعقب نشستممن مجبورشدم سوارشم، -
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شد؟ داشیپس اون دختره ازکجاپ-

 هی يبعد هم جلو قهیچنددق. حرف زد، قطع کرد یکه کم نیشماره گرفت وبعدازا لشیباربد تاحرکت کرد، باموبا-

 یدختره همون. شد نیاومد وسوارماش رونیدخترب هیازاون ساختمون بعدازچندلحظه . وبوق زد ستادیساختمون بزرگ ا

. دنبال اون اومده ارهیکه حرص منودرب نیا يزدم برا یحدس م. بودمش دهیباربد د نیماش يبارتو کیقبالً هم  بود که

چشمش به من افتادلبخندش  نکهیاول متوجه من نشده بود به محض ا ن،یماش ي رهیت يها شهیدختره که به خاطرش

 یبت کردن، باربدهم باهاش حرف ممدت که گذشت شروع کردباباربدصح هی. رکردییمحوشد وحالت صورتش تغ

هم به من  یکردگاه یکه دختره همون طورکه بحث م نیحالت مشاجره گرفت، ضمن ا شونمرتبه حرفا کیزد، اما

 دمیکدومشون رونفهم چیگفت که ه ییزایچ تیبه طرفم برگشت باعصبان یباروقت نیآخر. انداخت یم ینگاه

 قیال یهرچ(( گه که اون ه مباحرص گفت،  یبه من م یداره چ دمیرسازباربدپ. ستین یخوب يامامطمئن بودم حرف ها

گفت که اون هم  يزیچ هیبه دختره  یبلندولحن عصب يوباصدا ستادیا ابونیخ يدرست همون لحظه گوشه )) خودشه

.شد ادهیباربدپ نیازماش تیباعصبان

:و گفت دیکش یقینفس عم د،یجاکه رس نیبه ا مهتاب

!دبو نیماجراهم يهمه -

:دمیکردم و پرس نگاهش

؟يدار يحاال درمورد اون چه نظر-

:وادامه دادم دمینگاهم کرد که خند درسکوت

؟يدوستش دار شترازقبلیچقدرب نمیبهم بگوبب-

:داد و گفت سرتکان
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هم ! ستهیجلب توجه دخترها ب يباربدبرا ينمره ! رودارم شیروپ یسخت يدونم که روزها یدونم، فقط م ینم-

.ندارم یچیبااون ه سهیامامن درمقا. داره یعال التیله، هم پولداره وهم تحصخوشگ

:بااوحرف زدم و گفتم يدلدار ازموضع

. نداره تیبراش اهم یوضع مال اد،یمطمئن باش اگه اون ازتوخوشش ب. رخواهرخوشگلمیخودت رودست کم نگ-

.يبه دانشگاه بر يوفرصت دار یجوون یلیهم توهنوزخ التیدرموردتحص

.یدوارکنیمنوام يخوا یتوهم که همش م-

.رمیم یم یکه دارم ازگرسنگ میبخور يزیچ هی نییپا میحاال پاشوبر. گم یروم تیواقع ست،ین يدواریام-

.امیتوبرومن بعداً م-

:کردم، بهرخ گفت فیتعر تاوبهرخیب يموضوع رابرا یوقت ،يغذاخور درسالن

!تادکاراف رتشیخوبه، پس باالخره رنگ غ-

:تاگفتیب

!شه یم زعوضیشه، احساس آدم به همه چ یم ياون جار يخون تو یکه وقت یرنگ! گهیهم به رنگ د دیشا-

:گفت بهرخ

حاال چرادوتاشون خودشون روحبس کردند تواتاق؟-

!کشند یم دخجالتیشا-

!هیهم خجالت یلیآره، مخصوصاً اون باربدکه خ-

.ادیدرست باشه؟ مثالً ممکنه مهتاب اواون خوشش ن میکن یمافکرمکه  يزیاصالً ازکجامعلوم اون چ-

:زدم وگفتم یمن هم خودم رابه نادان. جوابشان رابدهم دیحرف، هردوبه من نگاه کردند تاشا نیباا
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!به اون نداشته باشه یباربدنظرخاص دهمیشا-

.دکاره مان مهیداخل آمد وصحبتمان ن یبزند که خانم محراب یحرف تاخواستیب

چهره اش کامالً آرام . وستیمهتاب هم به جمع ماپ میکرد یوصحبت م میدرهال نشسته بود یبعدوقت یساعت

 نییپا يربع بعدازاو، باربدهم به طبقه  کیدرست . کند یفکرم یبودامامشخص بودکه درمورد موضوع خاص

.کرد یخداحافظ ند،یآن که بنش یوبعدب رگفتیآمدوخطاب به همه شب به خ

:دیپرس یحرابم خانم

زم؟یعز يخور یباماشام نم-

:به مادرش نگاه کرد و گفت باربد

.خورم یوگرنه من بعدم میخور یکه باهم م دمیاگررس د،یشمابخور-

؟یبمون رونیشام ب يبرا يقصدندار یعنی-

.گردم خونه ینه مامان، برم-

:لبخند زد و گفت یمحراب خانم

.پسرم میمون یپس مامنتظرت م-

.تشکرکرد و بعد رفت یبه آرام بدبار

هم گفت که تاآمدن  یوخانم محراب ندیرابچ زشامیاجازه خواست تام یازخدمتکارهاازخانم محراب یکیساعت بعد،  مین

.کند یباربدصبرم

 يآنها رارو. بود دهیخر یوبستن کیدرکمال تعجب ما، اوبازهم ک. داشدیباربدپ يربع بعدسروکله  کی حدوداً

:تاگفتیطاب به بوخ زگذاشتیم
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.راتوبکش نایا تازحمتیب-

:دیمادرش اوراصدا زد و پرس یبه سمت راه پله حرکت کرد، ول بعدخودش

؟يخور یوخودت نم يریگ یپس چرافقط واسه مام-

:باربدجواب داد يبه جا بهرخ

!نه واسه ما ره،یگ یکه واسه دلش م نیا يبرا-

:ادرش گفتبه اوانداخت وخطاب به م ينگاه تند باربد

.گردم یرم لباس عوض کنم مامان، برم یم-

 یشرت کالباس یت. چندلحظه بعدباربد هم برگشت. گذاشت یهرکس بشقاب يکرد وجلو میهاراتقس یوبستن کیتاکیب

پوشد به  یخودم که هرچه م يجمله برا نیارباتکرارایاخت یب. آمد یبه اوم یبه تن کرده بود که حساب یرنگ قشنگ

هم  يرابه رو میپلک ها. تنگ شده است شیابرایدن متما يواحساس کردم دلم به اندازه  ادرامبدافتادمیبه  د،یآ یاوم

.کنم يگریجلو میاشک ها زشیفشردم تاازر

کندوبه  یلیچون خ. معذب است تیوضع نیاحساس کردم مهتاب ازا. مهتاب نشست يروبه رو یمبل يرو باربد

.کرد یم يباز شترباآنیبردوب یدهان م بشقابش رابه اتیازمحتو یندرت، قاشق

:نبود، خطاب به برادرش گفت طنتشیوقت قادربه پنهان کردن ش چیکه ه بهرخ

.ومدهیچون مهتاب خوشش ن ،يریهانگ یوبستن کیک نیازا گهیباشه د ادتیباربد، -

 یود، مجبورشدحرفگرفتارشده ب یتیهم به باربدنگاه کند ومهتاب که دربدوضع یمحراب يبهرخ باعث شدآقا حرف

:بزند و گفت

.ستیطورن نیا-
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:باربد کرد وگفت بعدروبه

!یمرس! خوشمزه است-

:زد و گفت یشده بود، لبخند کمرنگ رهیخوش حالتش به مهتاب خ يباربدباچشمها

.کنم یخواهش م-

.اوگرفت يبه سرعت نگاهش راازچشمها مهتاب

وبه خصوص با مهتاب، شک همه رادرمورداحساس اوبه  اهمهزباربدبیمحبت آم يرفتارها نده،یآ يروزها درطول

همان . کردند ینم شیرها يگذاشتند ولحظه ا یمرتب سربه سراوم تاوبهرخیب. کرد نیقیبه  لیخواهرمن تبد

پزشک رامبد،  واهشصحبت کردکه تازه به لندن آمده وباخ ییکایآمر يروزهابودکه پدررامبدازدکتر

.کرد یسفرم سیباربه انگل کی یبودوسال يارمشهوروماهریازقرارمعلوم اودکتربس. دهدقراربوداوراتحت معالجه قرارب

 یرام یولحظات پراضطراب میمادرآنجاحضورداشت یقرارداد، همگ نهیموردمعا مارستانیکه اورامبدرادرب يروز

باالخره  ییکایرپزشک آم م،یراپشت دراتاق رامبد به انتظارگذراند یکشنده وطوالن ي قهیدق یس یوقت. میگذراند

.وباربدازاتاق خارج شدند یمحراب يآمد وپشت سراوهم آقا رونیب

 رتیباح. بزند ازکنارماگذشت ورفت یآن که حرف یامااوب م،یدکتررابدان تیزیو ي جهیتانت میبه سمت آنها رفت یهمگ

. داد یرادردل من م يربدقراراوگواه خب یوب ینگاه باران. دیباربدچرخ يرفتن اوراازنظرگذراندم وبعدنگاهم به سو

صحنه  نیا دنیطاقت د. پوشاند شیهانشست وصورتش راباکف دستها یازصندل یکی يآهسته به رو یمحراب يآقا

. به آن فکرکنم يلحظه ا يطاقت نداشتم برا یبودندکه من حت یانگرموضوعیکه هرکدام ب ییصحنه ها. هارانداشتم

:دیجلورفت وپرس تاآهستهیب

گفت؟ یترچشد بابا؟ دک یچ-
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که پدرش باحال  ستیگر یاوچنان جانسوزم. نداد یمحراب يصحبت کردن رابه آقا يباربد، اجازه  ي هیگر يصدا

.که داشت مجبورشد کناراوبرود ودلدارش بدهد ينزار

کردتاعاقبت  يقرار یبودآنقدردرآغوش بهرخ، ب زبردهیبه همه چ یحاالت شوهروپسرش پ دنیکه باد یمحراب خانم

.ابودمیخواب ورو انیمن اما انگاردرم. شد حال یب

 دکردهیمن بسته به وجودش بود، قطع ام یکه تمام زندگ یهم ازکس کایپزشک آمر نیمشهورتر یکه حت باورنداشتم

تاآن لحظه . شدم رهیبه صورت معصوم اوخ شهیاتاق رامبدرساندم وازپشت ش يخودراپشت پنجره  يباناباور. باشد

:گفتم آهستهشد و يجار میگونه ها ياشک رو. رنکرده بودمگاه به نبودنش فک چیه

 یچطوردلت م ؟يوبر يادمنوتنهابذاری یچطوردلت م. یمعرفت باش ینقدربیکردم ا یوقت فکرنم چیه-

 شهیهم یگفت ،يدوستم دار یاگفتیتواون شب کناردر ؟یاماچشمات روبازنکن ینیمنوبب ختنیر ادهرروزاشکی

کنم تنهام نذار،  یم واهشازت خ..... رامبد ؟يرپابذاریقولت روز یتون یحاالچطورم پس ،یمون یوهرلحظه کنارم م

کنم همه  یخواهش م. کس چیه......... شه یکس مانع مانم چیه گهیود میساز یروباهم م مونیبارزندگ نیا. دارشویب

.کنم ینکن، خواهش م زروخرابیچ

.دیهق هق باربد نگاهم رابه طرف خودکش يصدا

بودم  دهیتاآن روزند. کرد وپدرش هم قادربه آرام کردن اونبود یم هیگر یهانشسته بودوبه سخت یازصندل یکی يرو

لحظه . طوربه دردآورده بود نیبودکه دل برادرش راا یبحران يرامبدبه حد تیمسلماً وضع. زدیباربدآن طوراش کبر

.راترك کرد مارستانیب باسرعتازجابرخاست و هیبق نیوغمگ انیبعدباربد دربرابرنگاه گر يا

که سراغ  یهنگام. بعدازغروب به دنبال ماآمد یروزپدررامبدبه علت حال نامساعدهمسرش اورا به خانه برد وساعت آن

.است امدهین رونیبازگشته ازاتاقش ب یگفت که پسرش ازوقت م،یباربدراگرفت
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:گفتم م،یدراتاقمان تنهاشد یوقت. دمغ وپکربود یهم حساب مهتاب

.باربد امروزاصالً خوب نبودحال -

:تخت نشست وگفت يرو مهتاب

.غصه خورد یلیرامبدخ يامروز برا. کنه هیطورگر نیبودم که ا دهیمدت ند نیتوتموم ا-

:گذاشت وادامه داد شیزانوها يسرش رارو. روشن خواهرم نگاه کردم يچشمها به

بازم  یزجربکش یهرچ! دلم گفتم حقته باربد يبعدتوسوخت، اما شیکرد دلم برا یم هیکه گر یچندلحظه وقت يبرا-

!ستیرنیخودکره راتدب! برات کمه

:و گفتم ستمیبه مهتاب نگر رتیباح

!یسنگدل یلیخ ؟یهست یچه جورعاشق گهیتود-

موضوع  نیتونم ا یوقت نم چیه. روزانداخت نیاون ومادروخواهرش، رامبدروبه ا یسنگدل یدون یخودت خوب م-

.رهیگ یحاالخداداره ازاونهاانتقام م! روفراموش کنم

:دمیپرس یباناراحت

!؟يتوواقعاً عاشق باربد-

:کردو گفت نگاهم

!دوست داشتن رونداره اقتیاون ل! حس احمقانه اس هی نیدونم که ا یگل، من عاشقشم، امام یآره، آره م-

:گفتم تیباعصبان
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درواقع  ،یکن یم یاقتیل یرومتهم به ب گرانیقانه وداحم يذار یحس قشنگ روم کیتواسم  یکه وقت نیبدون ا-

 یکس یمن واقعاً به عاشق بودن توشک دارم، چون وقت یزن یکه م ییحرف ها نیباا! یاقتیل یب ییجورا هیخودت هم 

.رحمانه حرف بزنه ینقدربیتونه درموردعشقش ا یشه نم یعاشق م

.اق راترك کردمازجانب اوبمانم، ات یآن که منتظرجواب یراگفتم وب نیا

 یامیقضا نیا یاوخودرامقصراصل. داشتم باباربدحرف زدم يدلدار ازبهیکه خودم هم ن تاوباآنیشب به درخواست ب آن

.بردند ینم شیازپ ياونبود، بهرخ ومادرش کار يداشت اگرقول همکار دهیدانست وعق

خالص  یدزندگیطورحتم خودش راازق رامبدرخ دهد به يبرا یگفت که اگراتفاق یشدت عذاب وجدان داشت وم اوبه

.خواهدکرد

 یومحکم بودکه مراترساند وبالفاصله شروع کردم به حرف زدن وسع يزد، چنان جد یحرفهارام نیکه ا یهنگام

 تیوحما یداردوهمه به خصوص پدرومادرش اکنون به دلگرم یخواست خدابستگ زبهیکردم اوراقانع سازم که همه چ

.دارند اجیاواحت

. اورمیب رونیآرام سازم وازاتاقش ب یاماباالخره موفق شدم اورااندک میکرد گرصحبتیکدیم چه مدت بادان ینم

خانواده  يبرا ستینکندودرعوض اکنون که رامبدن يبرزبان جار يبچه گانه ا يحرفها نیگرچنیازاوقول گرفتم که د

 یهم که شده، اندک هیبق یروح تیطروضعخا ردبهوقبول ک رفتیمراپذ يباربدصحبت ها. فاکندیگاه راا هیاش نقش تک

.خوددارترباشد

سحرمتوجه شدم حال  قیازطر ران،یباا یتلفن یتماس یط م،یبرد یمادرتب وتاب رامبدبه سرم یروزها، وقت درهمان

که مابه  یالبته سحرگفت درتمام مدت کنارمامان بوده وتازمان. شده است يبستر مارستانیودرب ستیمادرخوب ن

شده  نیواندوهگ شانیخبرپر نیا دنیامامن واقعآً باشن. میاوحساب کن يرو ینگران چیه یب میتوان یم میبرگرد رانیا
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دادن  يدردلدار یمتوجه موضوع شدندسع یوقت یمحراب يخانواده . ازمن نداشت یبودم ومهتاب هم دست کم

:ماداشتند اماباربد گفت

وقت به  ددراسرعیکه شمابتون میبد یبیدترتیبا. شه یت نمدرس يدادن، کار يکردن ودلدار هیجاموندن وگر نیباا-

.دیکن دنیوازمادرتون د دیبر رانیا

توانست به  یکرد، م یمهتاب نگاه م يامادرآن لحظه هرکس به چشمها انه،یمهتاب بود يدانم باربدمتوجه نگاه ها ینم

.دارد یباربدچه احساسباالخره مهتاب نسبت به  دمیفهم ینم. ندیعشق رادرآنهابب يشعله ها یراحت

 یبامرگ دست وپنجه نرم م مارستانیتخت ب يرو میطرف تمام زندگ کیسخت بود، از یلیخ میبرا يریگ میتصم

.دیکش یرنج م يماریازب ضمیمادرمر گر،ید يکردوازسو

.ازمادرم داشته باشم يدارید دحتماًیقانعم کردند که با یمحراب يکنم اماخانواده  دچهیدانستم با ینم

.من است ازمندمحبتیزنیدارد، مادرن اجیداشتند همان اندازه که رامبدبه من احت دهیآنهاعق

بهرخ باتلفن  یروزوقت کی. رافراهم کند رانیفرصت باربد، به دنبال کارهارفت تامقدمات بازگشت مابه ا نیدراول

:دیاتعجب پرسراگذاشت وب یگوش یسیهمراهش تماس گرفته بود، پس ازچندلحظه صخبت به زبان انگل

باربدخطش راعوض کرده؟-

:کرد و گفت تانگاهشیب

چطورمگه؟-

.خط واگذارشده نیجواب داد وگفت ا هیدگ یکیحاالهم . داد یگرفتم جواب نم یتماس م یآخه هرچ-

.کرد يخبر یحرکت اعالم ب نیسرتکان داد وباا تاباتعجبیب

:دیباربدبه خانه بازگشت، بهرخ پرس یبعدوقت یساعت
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؟يتوچراخطت روواگذارکرد-

:به اونگاه کرد و جواب داد باربد

!شبانه يها لیروزانه وس يازشربارون ها ییرها يبرا-

.حرف ازپله هاباالرفت ووارداتاقش شد نیزدن ا وبا

بودکه  نیا گرانیبرداشت من هم مانندد. مان رابه تفکرواداشت یاوباوجودآن که لبخندبرلب مانشاند اماهمگ حرف

تنهاشبهاخانه  رنهیچندروزاخ نینداشت، چون درطول ا شیجزقطع ارتباط بادوست دخترها یلیخط باربددل يذارواگ

.گذراند یکرد، بلکه اکتراوقات روزراهم بامام یراترك نم

:شب بعدازشام، باربدکنارمن آمد وآرام گفت آن

.ت حرف بزنمخوام باها یم. يبالکن؟ البته اگرحوصله دار يایب قهیچند دق یتون یم-

حاال؟ نیهم ام،ی یالبته که م-

.حاال نیآره، هم-

:گفت طنتیدوباشیماشده بود، روبه من خند يکه متوجه صحبت ها بهرخ

؟يرشدیامرخ يقبالً واسطه -

:دمیاومرابه خنده واداشت و پرس حرف

؟يدار بیمگه توعم وغ-

:گفت باربد

انسان ظاهرشده؟که تولباس  هیطونیش نیا يدیتوتاحاال نفهم-

:جواب داد بهرخ
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!تر؟ چارهیازمن ب یک! گهید یکیتن  دبندازنیروازتن خودشون درآوردن، با طونیلباس ش یمردم وقت! گهیبله د-

:گفت یباحاضرجواب باربد

!يکه ازبهشت رونده شد يبود يچون توازاولش هم همون فرشته ا. روتن توکنه طونیلباس ش یکس ستیالزم ن-

:من گفت بعدروبه

.گل یم میبر-

.دوم شدم يطبقه  یکه ازبحث آن دوخنده ام گرفته بودبه دنبال باربدراه یودرحال ازجابلندشدم

:گفت ست،ینگر یم ابانیکه به خ یودرحال ستادیباربدکنارنرده هاا میکه شد واردبالکن

!ستین ادمیجمله اش هم  هیانگارعالم فکرکرده بودم که چطورحرفاموبهت بزنم، اماحاال  هیچندوقته  نیا يتو-

:دمیخند

!؟یدکترو فراموش يآقا-

:کردو گفت نگاهم

بهرخ هم که . دنیکه مامان وباباهم فهم نقدرتابلوبودمیچندروزا نیکنم توا یهرچندفکرم. گم یم يبه خدا جد-

.........کنه منولوبده یم یمرتب سع

:دمکث کرد و بعدادامه دا يلحظه ا دیجاکه رس نیا به

باهات احساس  گهیجورد هیبعدها یتوروبه عنوان عشق رامبدونامزداون دوست داشتم، ول لیگل؟ اوا یم یدون یم-

اونو برام  يوقت جا چیهاشون ه طنتیباش تاوبهرخیکه ب يخواهر، خواهر هیمثل ........ چه طوربگم؟. کردم یکینزد

.پرنکردن



ماندانا بهروز -تو سهم منی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢١٦

 نیهم، هم يبرا شهیهم دوارمیام. آرزوم بوده شهیکه هم يودارر يمن حکم برادربزرگتر يمطمئن باش توهم برا-

.میبمون یباق ییایخواهروبرادرخوب و رو

:ازحرف خودم خنده ام گرفت و گفتم بعدخودم

!ییایذارم، نه؟ خواهروبرادررو یم یچه کالس-

:کنارش رفتم و گفتم. به حرفم لبخندزد وسکوت کرد باربد

.ينبود يطور نیتوکه ا. راحت صحبت کن باربد-

:بود، عقب راندو به من نگاه کرد، بعدآهسته گفت ختهیاش ر یشانیپ يراکه رو شیازموها يا دسته

که من  هیکه مهتاب، تنها دختر یروباورکن نیخواد حداقل توا یگل، دلم م یم!....... من مهتاب رودوست دارم-

روکه  ییکدوم ازدخترها چیکه ه یخوادباورکن یدلم م. رهیمن روبپذ شنهادازدواجیخواد پ یدوستش دارم وواقعاً دلم م

 یبهشون توجه م یاماحاضرم قسم بخورم فقظ زمان تهدونم باورش سخ یم. خواستم یبودن نم میزندگ يتاحاال تو

شد  یکدومشون تنگ نم چیه يکه ازشون دوربودم دلم برا یازمانی ییوقت توتنها چیه یکردم که باهاشون بودم، ول

.کرد ینم وونهیت دادنشون من رودوفکرازدس

.کند انیگشت تاعمق احساساتش راب یم ییسکوت به دنبال واژه ها نیدرا ییگو. سکوت کرد باربد

:پس ازچندلحظه مجدداً به حرف آمد وگفت عاقبت

 یسخت يگل باورکن حاضرم همه  یروتودل مهتاب کاشتم، امام ياعتماد یوب ینیدونم که با رفتارهام بذربدب یمن م-

 رانیکه موضوع رفتن شمابه ا يروز. بکنم تامهتاب مال من باشه يحاضرم هرکار. هاروتحمل کنم تادلش صاف بشه

 گهیمردد هیفکرتعلق اون به . داشته باشه یشنهادازدواجیکه ممکنه اونجامهتاب پ دیلحظه به ذهنم رس کیشد،  یقطع

خوام گذشته هامو جبران  یم یم. گرفتم باهات صحبت کنم میوتصم اوردمیطاقت ن نیکنه، به خاطرهم یم وونهیمنود
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خوام من روهم  یازت م یول ،یتوخواهرمهتاب. دارم اجیراه به کمک تواحت نیخوام عوض بشم ودرا یگل، م یکنم م

دوستش  یلیکه خ یکنم باورکن یازت خواهش م. روازدل اون پاك کنم ياعتماد یب یوکمکم کن یبرادرخودت بدون

.حاضرم بکنم يداشتن اون هرکار يدارم وبرا

 یاماخودت خوب م. انجام بدم ادبراتی یازدستم برم يدم هرکار یدونم باربد وبهت قول م یمن توروبرادرخودم م-

 يگذشته هات روبرا يخوا یکه م یمهتاب ثابت کن دبهیتوخودت با. ستیهاکارمن ن ياعتماد یپاك کردن اون ب یدون

!ساونه وب يکه قلب توفقط جا یکن تدثابیبا. یفراموش کن شهیهم

:دیداد، پرس ینگران که خبرازدرون آشوبش م یبانگاه باربد

کارروبکنم؟ نیتونم ا یم یعنی-

:خارج کنم، گفتم یوآشفتگ یکه اوراازنگران نیا يبرا

 یتونه دربرابرخوشگل ینم يدختر چیه ،یحذف کن تیهاروازدفترزندگ یاهیچراکه نه؟ مطمئن باش اگرس-

!تومقاومت کنه یومهربون

:من شرمنده شده بود، لبخند زد و گفت فیازتعر باربدکه

.زیگل، به خاطرهمه چ یازت ممنونم م-

:باشد گفت ادآوردهیرابه  یموضوع بعدانگارکه

انه؟یدونم مامان وبابابهت گفتن  ینم! خبر هی ،یراست-

!شده؟ یچ! به من نگفته يزیچ ینه، کس!...... خبر؟-

 یوراحت یهمه ازبابت سالمت الیبهتره، چون خ یلیخ يطور نیا! امیب رانین هم کارهامودرست کردم تاباشمابه ام-

.شه یبه بندرعباس راحت م دنتونیشما درطول سفرورس
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:دمیبه اونگاه کردم و پرس رتیح با

!!جداً؟-

من ازش  لیدل نیبودوبه هم نجاموندهیکارهاش امقداراز هیاماهنوز اد،یخواست باشما ب یاول بابام ،یدون یآره البته م-

.کنم یخواستم که بمونه و درعوض خودم شما روهمراه

:نثارش کردم و گفتم يدار یمعن نگاه

!؟یکن یم یماروهمراه يباورکنم که فقط به خاطربابات دار يخوا یم یعنی-

:و گفت دیخند

!شه یم رانیا ینستم باشماراهدو یبه خاطردل خودم بودکه م هیقض یاصل یخب البته بخش-

:خنده اش رافروخورد وگفت سپس

باهاش حرف بزنم؟ ادیکه ب یکن یمهتاب روراض یتون یم-

حاال؟ نیهم-

:مشتاقش رابه من دوخت وجواب داد نگاهش

!گل یتوروخدام! حاال نیآره، هم-

.کنم یخودم روم یسع. خوب، منوقسم نده یلیخ-

!خواهرخوبم یمرس-

:ترك بالکن گفتم درحال

.ارمیکنم مهتاب روب یتالش م یول! کنم یمن هنودنه قبول نم-
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مشغول  نهیآ ياوروبرو. دانستم مهتاب، دراتاق خودمان است، درزدم وواردشدم یم. وتشکرکرد دیبازهم خند باربد

:نگاهش کردم و بالبخند گفتم. بود شیشانه زدن موها

ده؟یرس یوقت چ یدون یم-

!؟یوقت چ-

!یکن یحال م یکل دنشیکه با شن ینیریوقت اعتراف ش-

:شد که گفتم رهیپرسشگرانه به من خ یبانگاه مهتاب

.خوادباهات حرف بزنه یم. بروتوبالکن که باربدمنتظرته-

:مکث کرد، امابعدبااخم گفت يازحرف من جاخورد، چندلحظه ا مهتاب

خواد بامن حرف بزنه؟ یمن برم توبالکن که اون م-

اتاق ما؟ ادیپس اون ب-

:گفت یباهمان اخم قبل مهتاب

.ادیالزم نکرده اون ب-

:دوگفتیاش رابرسرکش يانتظارمن، ازجابرخاست وروسر بعدبرخالف

!میبر-

:دوباره تکرارکرد. کردم دنگاهیایشده بودبامن ب یراض يزود نیتعجب به اوکه به ا با

.گهید میبر-

باورودما، باربدکه هنوزکنارنرده هانشسته . میبالکن شد یراه افتادم وهمراه هم راه خودم آمدم وبه طرف دراتاق به

:آهسته گفت. مهتاب ثابت ماند يچهره  يشده بود، به طرفمان برگشت ونگاهش رو رهیخ ابانیوبه خ
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.ينجااومدیممنونم که به ا ر،یشب به خ-

:گذرابه اوانداخت وگفت ینگاه مهتاب

.ریشب شما هم به خ-

.هانشست ومن هم کنارش نشستم یازصندل یکی يبعدرو

:دیمهتاب نشست وپرس يهافاصله گرفت وجلوآمد، روبه رو باربدازنرده

باهات صحبت کنم، درسته؟ یخوام راجع به چ یگل بهت گفته که م یاحتماالً م-

:وباربدادامه داد ستیدرسکوت به اونگر مهتاب

به . گم یدروغ نم یکه سرسوزن يریبگم وتوبپذ موبهتیه احساس واقعدونم چطورحرفاموبزنم ک یواقعاً نم-

دونم باهات  یم. دارم گذشته هاموجبران کنم میکه دوستت دارم وتصم یکنم باورکن یازت خواهش م نیخاطرهم

تونم  یکه م يبه توهرکار دنیرس يادوستت دارم وحاضرم بر. مونمیخورم که پش یقسم م ینداشتم، ول یرفتاردرست

.یکنم به خاطرگذشته هامنوببخش یازت خواهش م. جام بدمان

. بود اقیکه من درتمام مدت درنگاهش خواندم، عشق واشت يزیرازدوتنهاچ شیوصداقت حرفها یسادگ تیباربددرنها

سردومحکم  یهمان طورنگاهش کرد، بعدبالحن يچندلحظه ا. شده بود رهیکه درسکوت به اوخ ستمیبه مهتاب نگر

:گفت

 يگوشه  یکه رامبدروانداخت یشرم وگستاخ یکردم اونقدرب یفکرم شبیتاد. من گوش کن يتوبه حرفهاحاال -

......اما ،یخودت يها یگل وخانواده ات غرق خوشگذرون یودرمقابل م مارستانیب

:وگفتم دمیحرفش پر انیم یوناراحت رتیباح

!مهتاب-
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ازمن خواست سکوت کنم وبانگاه به مهتاب نشان داد دستش  يبه من انداخت، اما باربد بااشاره  يتند نگاه

:مهتاب هم ادامه داد. حرفش است يادامه  دنیمنتظرشن

 مارستانیب يگوشه  يندازیکه برادرت روم ادهیتواون قدرز یشرم یب يدرجه  دمیاماامشب فهم-

فرق  هیامامن بابق ،یخترهاهستازد یلیخ يبرا یال دهیباربد، توظاهراً مردا! یکن یم يوبعدازخواهرنامزدش خواستگار

من . ندارم يضمنآًبه تواعتماد. يکه درحق برادرت وخواهرم کرد یتونم توروببخشم، به خاطرظلم یمن نم! دارم

!یهست یتوک دمیبودم فهم نجایکه ا یتونم باورکنم چون درطول مدت یهم نم یتوروسرسوزن يحرفها

 یرکردونمیبرخورد مهتاب مراغافلگ. باربدسکوت کرده بود. کردرازد، بعدبلندشد وبالکن راترك  شیحرف ها مهتاب

:چندلحظه درسکوت گذشت وعاقبت من به حرف آمدم و گفتم.  میبگو دیازباربد چه با ییدلجو يدانستم برا

.یکه مهتاب روببخش یدونم اون قدرخوب ومهربون هست یم. خوام یبابت برخورد اون واقعاً معذرت م-

:رابه من دوخت وگفت نشینگاه غمگ باربد

 تیکه به خاطروضع هیمن، عذاب وجدان یناراحت. داره قتیمهتاب حق يحرفها. ستمیرنیمن ازبرخورداون دلگ-

.موضوع روفراموش نکنم نیکردکه ا يادآوریرامبددارم ومهتاب به من 

.رفت رونیکردوازجابرخاست وازبالکن ب یعذرخواه بعد،

ازاوخواستم علت رفتارش  تیدررابستم وباعصبان. کرد یتختش نشسته بود وفکرم يوارداتاقمان شدم، مهتاب رو یوق

:گفت يجد یلیمهتاب نگاهم کرد و خ. دهد حیراتوض

خوام  یدل بستم وم خودبهشیوهرزه اس که ب قیمردناال هیاون ازنظرمن . کنم یبه اون اعتمادنم یراحت نیمن به ا-

!بادلم مبارزه کنم

:گفتم یباناراحت
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 يدیتوفهم. خوادگذشته هاشوفراموش کنه یمهتاب، اون م ؟يذار یم یاون روبه حساب چ يررفتارهاییتوتغ پس-

.ازگذشته انجام داده ییجدا يکه باربدبرا هیازکارهائ یکی نیچراخطش راعوض کرده بود؟ ا

ضمن به خاطرموضوع در. کنه یحس اعتمادمنو نسبت به اون جلب نم ،یمقط يررفتارهاییتغ نیگل، اماا یمتاسفم م-

.خوام فراموشش کنم یمن م. تونم ببخشمش یرامبدنم

:زدم پوزخند

وحس بدمربوط به موضوع رامبدباشه،  ياعتماد یاگه مشکل توفقط ب! یش مینکن، چون موفق ن تیخودت رواذ-

.شه یراحت حل م

باربد هم مطمئناً . که مبارزه کرد شه یباسرنوشت نم یول زه،یتلخ وغم انگ یلیگرچه خ. بود راونیرامبد، تقد موضوع

مدت  نیدرا. که قصد جبران داره يدیهم خودت شن ياعتماد یدرموردب. ادیخواست اون بالسربرادرش ب یدلش نم

من بااون نگاه . اقهینگاه هاش به توپرازعشق واشت. مهتاب، من مطمئنم اون دوستت داره. تالشش روکرده يهم همه 

 افهیجوون خوش ق هیباربد . زالخطاستیچون انسان جا ،یه خاطراشتباهتش اون روپس بزنفقط ب یتون یتونم. هاآشنام

باالخره هم . گرفتند یهست اون شب به چطورپشت سرهم باهاش تماس م ادتیخودت که ! بد طیمح هی ياس تو

 یمانم! نه، آدمهدست ازپاخطانک میکه ماازش انتظارداشته باش ستیاون فرشته ن. روازش گرفت ومتشازاونها مقا یکی

اون  يکارها هیکردند؟ من قصدتوج یاون بودندچه کارم ياگرجا م،یکه بهشون اعتماد دار ییهرکدوم ازمردها میدون

.یدرباش نیرفتن باربدبه سمت ا ي دتوواسطهیاصالً شا. همه بازگذاشته يدونم که خدادرتوبه روبه رو یروندارم، امام

:نگاهم کرد و گفت مهتاب

چرارامبدمثل اون نبود؟ يحتماً تاحاال باخودت فکرکرد. شه یعوض م شهیهم يکه اون برا رمیونم بپذت یمن نم-

؟يد یم یتوجواب سئوالت روچ-
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!تونه دربرابرزن هامقاومت کنه یاون نم! النفسه فیداشت اما باربدضع یومحکم يرامبدنفس قو-

 یدارمم یمن چ یفهم یداره جبران کنه، مگه تونم میتصم اون. خوادباشه ینم گهیالنفس بودمهتاب، اماد فیاون ضع-

!گم؟

.اتاق راترك کردم یمرانداد ومن هم پس ازچندلحظه بلندشدم وباناراحت گرجوابید مهتاب

کوتاه، کنارش رفتم  یدرفرصت. بود یدنیواقعاً د د،یراشن رانیخبرآمدن باربدهمراه مابه ا یمهتاب، وقت ي روزبعدچهره

:زمزمه کردموآهسته درگوشش 

!اون همه جاباتوئه. یتون یچون نم ،یکن رونینکن اون روازقلبت ب یخودسعیب-

.دمیشد ومن درجوابش فقط خند رهیاخم کرد و به من خ مهتاب

 یمدت يدبرایکه بازهم با نیازرامبد و ا ییجدا. بود یمن روزسخت يبرا م،یکرد يکه درلندن سپر يروزآخر

 یکردم وراه یواشک بااوخداحافظ هیگر انیدرم. بردلم نشانده بود نیرسا وسنگطاقت ف یشدم، غم یازاودورم

شد واگرحضورمهربان  یبازم میشمهاآمد ونه چ یدرم میصدا گرنهیکه د ختمیر ماآنقدراشکیدرهواپ. فرودگاه شدم

..شدم یمهتاب نبود، هرگزموفق به تحمل آن لحظات جان فرسا نم يدادن ها يباربد ودلدار

 یکی یباربد، باهماهنگ. بود مانیرایپذ یمحراب يآقا يبایمجلل وز يبعدازمدتهابازهم خانه  م،یدیکه رس تهران به

.میتااستراحت کن میرفت مانیرزروکرد، بعدهرکدام به اتاق ها طیپروازبه بندرعباس بل نیاول يازدوستانش برا

که درهال  دمیباربد راشن يآمدم وصدا ونریازاتاق ب. بود دارنشدهیازخواب برخاستم، مهتاب هنوزب یوقت غروب،

.کرد یازخدمتکارهاصحبت م یکیبا

.باربد، برجاخشکم زد دنیوواردهال شدم اماناگهان باد جلورفتم

:لبخند زد و گفت میرو به
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.ریگل، عصربه خ یسالم م-

شانه  يان روز، روراکه تاظهرهم شیموها. اوبودم که به زورجوابش رادادم ي افتهیرییظاهرتغ يمحوتماشا آنقدر

مدت  نیدرا شیبادست نزدن به ابروها. بود یخال رشیانگشترها، دستبندوزنج يبودکوتاه کرده وجا شانیپر شیها

.صدبرابرشده بود تشیوجذاب داکردهیکامالً مردانه پ يچهره ا شیدرکنارکوتاه کردن موها ر،یاخ

:گفت د،یمراد رتیح یوقت

!عوض شدم، نه؟ یلیخ-

:و گفتم دمی، خندتعجب باهمان

.ادی یهم بهت م یلیآره، خ-

!؟یگ یم ياجدی یکن یم یشوخ-

.روگفتم تیواقع! ؟یچراشوخ-

:لبخندزد باربد

.رونیب میشام بر یگل، اگه موافق باش یم! ممنون-

اخواهربداخالقم؟یمن موافق باشم -

:دیخند باربد

.خوام باهاش حرف بزنم یبراش گرفتم وم کیکوچ ي هیهد هی! نهیریهاش ه مش یهم تو وهم خواهرت که بداخالق-

.هیاماحرف زدن فکرخوب ستمین نیخوش ب هیهد رشیدرموردپذ-

.نیشب آماده باش يپس برا-

.باشه-
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:کردم وبعدباذوق وشوق گفتم فیتعر شیموضوع شام رابرا. اتاق که برگشتم، مهتاب ازخواب برخاسته بود به

.درآورده رشیانگشترداشت بادستبند وزنج یموهاشوکوتاه کرده وهرچ! یش یم وونهید شینیاگه بب-

:گفتم طنتیزد ومن با ش یلبخند کمرنگ مهتاب

!دن؟یبودمانند د یک دنیحاال فکرکن شن ؟يذوق کرد يدیفقط وصفشوشن يدید-

.يداداش نامزدت رودار يهم هوا یلیوخ یبدجنس یلیخ-

 نیهم ياگه بخوا. گهیخواد، تمومش کن د یاونم که توروم ،يدوست دارخب توکه اونو  وونه،ید! داداش خودمه-

!ياون ور يره دنبال همون هرزه ها یشه وم یآخرش خسته م ،یکن یکم محل يجور

!به پاش که دوستت دارم؟ فتمیوبرم ب سمیشوم بنو تیفدا يبراش نامه  ينکنه توقع دار-

 یآخه اون به چ. ذره مودب باش هیابروهات روبازکن و ياون گره  شینیب یم یفقط لطف کن ووقت ر،ینه خ-

!دلشوخوش کنه؟

.نگفتم يزیگرچینزدومن د یحرف مهتاب

 هیبق م،یازآنهارامارزروکرده بود یکی زکهیبه جزدوم. تهران برد يرستورانها نیتر کیازش یکیشام، باربدمارابه  يبرا

 یزدرحدعالیهمه چ. وباربدسفارش غذاداد میانشسته یصندل يرو. شلوغ بود یورستوران حساب زهاپربودندیم ي

پرداخت  يبرا یپس ازصرف شام، وقت. نداشت یاوبه مهتاب هم تمام يعاشقانه  يبود ونگاه ها یفراترازعال یوحت

.میدید یاورام یصورت حساب رفت، ماازدوربه خوب

:به مهتاب گفتم خطاب

!ماه کهیت هیچقدرعوض شده؟ داداشم شده  ینیب یم-

!که خسوف شده يا کهیاماهمون ت! ماه کهیت هیآره، -
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:را باال انداختم وگفتم میابروها

. کنن یدارن نگاهش م يدوروبرمون چه جور يکه دخترها ینیب یم! شدن یتوان که دچاربرق گرفتگ يچمشا نیا-

!خواد درسته قورتش بدن یدلشون م

:دیخند مهتاب

!کنه یهوس خوردن باربدرونم یزه، کسخوشم يهمه غذاها نیمطمئن باش باوجودا-

.میلحظه بعد، باربد برگشت ورستوران راترك کرد چند

که بارامبدداشتم انداخت واحساس کردم  یادخاطراتیپارك مرابه  يحال وهوا. میوقدم زد میاوبه پارك رفت شنهادیپ به

محبت  يورادردل داشته باشم؟ دلم براا دحسرتیبا یدانستم که تاک ینم. خواهد همان لحظه به لندن بازگردم یدلم م

کردم بغضم  ینشستم وسع مکتین نیتر کینزد يرو. ونگاه عاشقش، به شدت تنگ شده بود غیدر یب يها

دروآن در، روبه مهتاب  نیصحبت ازا یباربدپس ازکم. بعدمهتاب وباربدهم کنارمن نشستند يلحظه ا. رافروبدهم

:کرد و گفت

!مهتاب خانم-

:کرد و گفتنگاهش  مهتاب

!بله؟-

؟يمن گوش بد يتونم ازت خواهش کنم به حرفها یم-

!دییبفرما-

:وگفت دیکش یقیمکث کرد، بعدنفس عم یکم باربد
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که بخششت برام مهمه  یخوام باورکن یم. مونمیتوشدم، واقعاً پش ياعتماد یکه کردم وباعث ب ییبه خاطرهمه کارها-

حادثه  نیخورم که ازا یدرموردرامبدهم قسم م. وهم ازوجودخودم پاك کنم وادتیخواد گذشته رو، هم از یودلم م

 یخواهش م. من تورودوست دارم. حرفاموباورکن ب،مهتا. کشم یعذاب م شترازهمهیاون برادرمنه ومن ب. متاسفم

.ریازدواج منوبپذ شنهادیکنم پ

 بشیبعد دستش رادرون ج يلحظه ا. کرد یاه مبود اماباربدکماکان عشاقانه به اونگ رانداختهیدرسکوت سربه ز مهتاب

:او گرفت وگفت يرابه سو يشده ا چیکوچک کادوپ يبردوبسته 

.روازطرف من قبول کن کیکوچ ي هیهد نیلطفاً ا-

:بعد، ازجابرخاست وروبه من گفت. ستیاش نگر هیسر بلند کرد وبه او و هد مهتاب

!خسته ام یلیخ ن،یرم توماش یگل، من م یم-

پارك رفت ونگاه حسرت بار باربد رابه  یدرخروج يتوجه به من، حرکت کرد و به سو ینگاهش کردم اما اوب رتیباح

.دنبال خود کشاند

.کردم یمهتاب ازاوعذرخواه يمن بود که به جا نیا بازهم

 ين درخانه مرخص کرده اند واوبه همراه ماما مارستانیباسحرتماس گرفتم، گفت که روزقبل، مامان راازب یوقت شب

تشکرکدم وگفتم حتماً جبران خواهم  دبدهم،یاوراچگونه با يدانستم جواب محبت ها یکه نم یدرحال. برد یمابه سرم

وخودمان به خانه  دیایبه فرودگاه ب ستین يازیومن هم گفتم که ن دیبه بندرعباس راپرس دنمانیسحرساعت رس. کرد

.آمد میخواه

.هم گذاشتم يوچشم رو دمیسرم کش ينم، پشت به اوکردم وپتوراروبز یآن که بامهتاب حرف یشب ب آن
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 م،یبود دهیراکه سالهادرآن نفس کش ییوهوا میقدم به خاك بندرعباس گذاشت یودلتنگ يپس ازمدتهادور روزبعد،

.میفرستاد مانیها هیباولع به ر

خانه  گربهیکدیمن ومهتاب هم همراه . درامبد ش يخانه  یوراه دیایقبول نکرد به منزل ماب ادمنیباوجوداصرارز باربد

اوبامهتاب سرگرم شد،  یوقت. دیپر یبه آغوش م یگشود وبادلتنگ مانیدررابه رو يمهد میزنگ راکه فشرد. میرفت

 رونیکه ازساختمان ب دمیاومامان راد يشانه  يوازباال دمیآمده بود درآغوش کش اطیجلورفتم وسحرراکه تازه به ح

بغضم رهاشده بود وقطرات اشک . دمیسحررارهاکردم وبه طرف اودو. دیرس یبه نظرم دهیپر الغرورنگ یحساب. آمد

کرد  یم هیزگریمامان ن. ستمیاش فشردم وبه شدت گر نهیدرآغوشش فرورفتم، سرم رابرس. دیچک یبرصورتم م

 میش جاوخود دیآنقدردرهمان حال ماندم تامهتاب بااعتراض مراعقب کش. ساخت یم ربوسهوصورت مراغرق د

.راگرفت

 کیمامان که بعداز. کنارمان ماند وبعدبا شهداد رفت روقتیسحرهم تاد. میشب بعدازمدتهابازهم همه دورهم بود آن

مرخص شده بود، دوران  مارستانیتازه ازب ه،یشدن دوباره بامشکل کل بانیمدت ودست به گر یطوالن یسرماخوردگ

.داشت اجیبه من احت یسموج یگذراند وواقعاً ازلحاظ روح ینقاهتش رام

بامنزلمان تماس گرفت؛ اول بامامان وبعدبامن ومهتاب صحبت کردومامان تاتوانست  یآن روز خانم محراب يفردا

ظهرکه . کرد یودرخودرفته بودوکمترصحبت م نیغمگ میکه آمده بود یمهتاب، ازوقت. رامبددعاکرد یسالمت يبرا

:اخل آمد و گفتکردم، مامان د یدرآشپزخانه ناهارآماده م

!يخوام درست بهم جواب بد یازت دارم که م یگل، سؤال یم-

:دیپرس. به اونگاه کردم پرسشگرانه

شده؟ يطور نیمهتاب چراا-
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:رفتم و گفتم طفره

!مامان؟ يچطور-

:بخ من انداخت وگفت ییپرمعنا نگاه

شناسم ومطمئنم که  یشماروخوب م يتامن هردو. یروازمن پنهون کن یموضوع يخوا یشه توهم م یپس معلوم م-

.هیعیباورکنم حال مهتاب طب يتوقع ندار

:مهتاب به آشپزخانه، آهسته گفتم باورود

.کنم یم فیزروتعریسرفرصت همه چ-

.دیکش شیراپ يگرینزد و بحث د یگرحرفیمهتاب، د دنیهم باد مامان

مکالمه ام تمام شد، مامان نگاهم کرد و  یوقت. کرد نام اواتاق راترك دنیباربدتماس گرفت ومهتاب به محض شن عصر،

:گفت

!يریگ یم لیچقدراون روتحو-

.مامان، اون داداش رامبده-

:به من کرد ینگاه مخصوص مامان

!رودرحق برادرش تموم کرد یرحم یکه ب یعجب داداش-

:مه دادمامان ادا. کرد یبه مامان نگاه م یکه تازه نزدمابازگشته بود، بانگران مهتاب

هم رامبدروکشونداون  نیهم يخواست شما دوتاروازهم جداکنه وبرا یبه قول توداداش بود که م یفکرکنم هم-

.ایوردن

.ادیخواست اون بالسررامبدب یباربدنم یول-
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.کرد یخواست اون کاررونم یاگرنم-

 يواوراهرباربه گونه ا ربارنرفتیان زندارد، مام ینقش چیکردم مامان روقانع کنم که باربد درآن حادثه ه یسع هرچه

.مقصرجلوه داد

. میدیشن یزدازاونم یراهم که م یدوکلمه حرف گرآنیمامان، بدترازقبل شده ود يحرفها دنیپس ازشن رفتارمهتاب

:وگفت دیکش يفرصت مرابه گوشه ا نینگران اوست، دراول یمامان که مشخص بود حساب

گل؟ یته مناراح یمهتاب ازچ یگ یچرابه من نم-

بگم مامان؟ یچ-

!مهتاب بازشده؟ یبه زندگ يمرد يپا-

:پس ازچندلحظه گفت. شد رهیبه من خ یواوبانگران ستمیبه مامان نگر رتیباح

.پس درست حدس زدم-

.....مامان-

!اون مرد، برادررامبدنباشه دوارمیام-

:و گفتم دمیکش یقینفس عم. وجودنداشت يگونه پنهان کار چیه يگرجایکامالً درست فکرکرده بود ود مادرم

.طوره منیچرامامان، ه-

:گفت یعصب یبالحن

!که عاشق اون شده خودکردهیمهتاب ب-

.امااون هم مهتاب رودوست داره-
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پس ! ومجنون شدن یلیکه دوروزکنارهم بودن، ل تنیظرف ینقدربیدوتاا نیا! جاکرده یب یلیاون هم خ-

!رانیفتاده اومده ابگوآقاچرادنبال شماراه ا

کرده اس، اونقدرخوش  لیکه پولداروتحص نیباربدعالوه برا ن،یناراحت نش دوارمیبگم، اماام يزیچ هیخوام  یم-

دونه که  یمهتاب م دیحاال تصورکن! بفرسته ایکه اون روبه رو هینگاه بکنه کاف کی يهست که به هردختر افهیق

.کرده ين چه کارهااو تیجلب رضا يباربدچقدردوستش داره وبرا

!اون شده يپس درواقع مهتاب عاشق چشم و ابرو-

.خواد یومهتاب روهم واقعاً م هیخوب ومهربون یلیاون پسرخ. ستیطورن نینه، ا-

:نثارمن کرد وگفت ينگاه سرزنش بار مامان

.یفکرکن يطور نیکردم که تودرمورد اون ا یاصالً فکرنم-

.کنم یوقت محبت هاشوفراموش نم چیبرادردلسوزبوده ومن هم ه هیمثل من  يمدت اون برا نیدرتمام ا-

!نیبهش دل بست يجور هیوهرکدم  نیرهاش نکرد يطور نیکدومتون هم چیپس ه! چشمم روشن-

:گفتم یمامان خنده ام گرفت وبه شوخ ازحرف

!ازاون گذشت یشه به سادگ یبهتون که گفتم نم-

وسراغ  دیباربد حال مهتاب راپرس. مامان ومهتاب هم دراتاق حضورداشتند باربدتماس گرفت، یبعد، وقت یساعت

:اوراگرفت که گفتم

.جاست نیاونم خوبه، هم-
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وقت است که مهتاب بداند  نیباخودم فکرکردم بهتر. انداخت نییبه من کردومهتاب سرش راپا ينگاه تند مامان

رافشردم  فونیآ يبالفاصله دکمه  نیبت کنند، بنابرامورد صح نیموضوع قرارداردوباهم درا نیا انیمامان درجر

:دهم، گفت یگوش نم هامنراتن شیکه حرفها نیخبرازا یاوب. باربد رابشنوند يتاآنها هم صدا

ره؟یگ یازمن م یگل، مهتاب سراغ یم. برام مثل سه سال گذشته دمشیکه ند يسه روز نیا-

.اداربه نشستن کردازجابلندشد اما مامان دستش راگرفت واوراو مهتاب

:جواب دادم دومنیباربد دوباره سوالش راپرس. به من نگاه کرد يودلخور یهول کرده بود، باناراحت یکه حساب مهتاب

.نه ،ياگه راستش رابخوا-

.توهم تنگ شده يدلم برا. نمشیخوادبب یچقدردلم م یدون ینم. شم یم وونهیاون د يگل، به خدا دارم ازدور یم-

!آره؟ د،یبت من رسحاالنو-

.وچقدردوستت دارم يدار ییتودل من چه جا یدون یخودت خوب م-

.هواتودارم! یبمال رهیخواد سرم ش یخب، نم یلیخ-

 تینها یکه ب ینامزدبرادرم، خواهرخودم، وخواهراون ؛يزیکه ازچندجهت برام عز یدون یانصاف نباش، م یب-

.دارم اجیدوستش دارم وبهش احت

.بود رانداختهیسرخ شده ومهتاب کامالً سربه ز تیدت عصبانازش مامان

 نیدرا يگونه ا دبهیشدم امابعدباخود گفتم مامان ومهتاب با مانیگذاشتم پش فونیآ يکه تلفن رارو نیازا يا لحظه

.زدند یرابطه باهم حرف م

:گفت یعصب یمامان بالحن. افتی انیکردو مکالمه پا یبعدبامن خداحافظ یباربد، کم خوشبختانه

!سفر، سفردل دادن وقلوه گرفتن بوده نیپس ا-
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:دینگاه ناراحت من روبه مهتاب پرس بعددرمقابل

انه؟ی يبه من نگاه کن وبگوتوهو اونو دوست دار-

:من گفتم. ستیاشک آلودش به مامان نگر يباچشمها مهتاب

.هیمامان، باربدپسرخوب-

:روبه من جواب داد تیباعصبان مامان

.یکن یازاون دفاع م یباتونبودم که ه من-

:روبه مهتاب کرد وگفت بعد

.کنم، فراموش کردن اونه یم هیکه بهت توص يتنها کار. به هدف يزد ییبهت گفته باشم مهتاب که بدجا-

:ازجابلندشد و فقط گفت هیباگر مهتاب

.چشم مامان-

.شده بودند يجار میگونه ها يروآن که بخواهم  یمن هم ب ياشک ها. به اتاقش رفت وبالفاصله

:خطاب به من گفت مامان

.ادیماب يپسره هم حق نداره به خونه  نیا. یدونفربش نیا نیب يخواد واسطه  یبه توهم گفته باشم که دلم نم-

......مامان توروخدا-

.توجه به حرف من بلندشد وبه آشپزخانه رفت یمامان ب اما

آن هم  د؟یایماب يبه خانه  دیکه نبا میشدمن به باربد بگو یمگرم. افتاده است يلجباز يدنده  ياوچرارو دمینفهم اصالً

 میتصم. کرد یم زرابزرگیمهتاب، همه چ شیکه مرتکب نشده بود ومامان هم داشت مثل چندوقت پ یبه خاطرگناه

.ببرم یدنید يگردش به جاها يگرفتم الاقل وقت بگذارم واورابرا
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.رفتیواوهم پذ میاببریتواندفرداهمراه شهداد، باربدراکناردر یگرفتم وخواهش کردم اگرم فکر، باسحرتماس نیباا

:دیاوپرس. راباباربدهماهنگ کردم ایآن روز، موضوع رفتن کناردر يفردا

نم؟یتونم مهتاب روبب یامشب م-

:فقط گفتم ومن

.شینیب یفرصت م نیدراول-

.میکرد یم خداحافظبعدباه یکم. نگفت يزیگرچیود دیکش یآه بارد

اجازه رانداد ومن مجبورشدم به  نیکند اما مامان ا یخواست مهتاب هم آن شب ماراهمراه یدلم م یلیکه خ نیباا

وشهداد  میدیرامبدرس يبه خانه  یوقت. کردم فیسحرتعر يدرراه تمام موضوع رابرا. شوم یباسحروشهداد راه ییتنها

که  نیا يسحربرا. حلقه زد میخوش گذشته افتادم واشک درچشمها يادروزهایاراده به  یشد، ب ادهیزدن زنگ پ يبرا

:گفت یمراازآن حال وهواخارج کند به شوخ

 وونهیدارم د دنشید اقیمن هم ازاشت يکه توازاون کرد ییها فیباتعر! دکترروبچسب يآقا ر،یخب حاال، آبغوره نگ-

.منیمانکن روبب نیخواد هرچه زودترا یدلم م یلیشم وخ یم

:راپاك کردم و گفتم میخده ام گرفت، چشمها ازحرفش

 شیظاهر ییبایهم داره که به خاطرز یقلب مهربون! صدبرابرجذابتره يدیکه د ییمانکن ها نیاون ازقشنگ تر-

.رهیگ یدوم موردتوجه قرارم يدردرجه 

:نگاهم کرد وگفت سحرباتعجب

!مابشه بیزمانه نص وسفی دنیحساب قراره افتخارد نیپس باا-

!طورباشه نیا دهمیشا-
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!کنه؟ یقدرداره نازم نیطوره، چرامهتاب ا نیاگه ا-

:به سحر کردم و گفتم يمعنادار نگاه

.ارهیدرم ياون هم نخواد نازکنه، مامان داره باز گهید-

 یه اونگاه مب رتیکه باح یسحردرحال. شد یآمد وباشهداد مشغول سالم واحوالپرس رونیلحظه باربدازدرخانه ب همان

:کرد، گفت

!مغازه هاست نیتریعروسک توو نیا يبه خداجا...... نگاه کن! وونهیمهتاب د يخاك برسرپخمه -

.انی یدارن م. هات روبذارواسه بعد یخوب، حاالخوشمزگ یلیخ-

.گفت ریسالم کرد وبالبخند شب به خ د،یمارس باربدبه

شهداد  م،یباربد وشهداد سوارشدند وحرکت کرد یوقت. کردم یجوابش راداد و من آن دورابه هم معرف سحرهم

:دیپرس

ا؟یاکناردریپارك  میبر دیدکتر، دوست دار يخب آقا-

:لبخند زد و گفت باربد

. کنه ینم یمن فرق يضمناً، برا. راحت ترم یهمون باربدصدام کن. صحبت نکن یکنم بامن رسم یخواهش م-

.میبر نیهرجاخودتون دوست دار

. میوشام خورد میبودرفت یکیکه آن نزد یدرساحل، به رستوران يرو ادهیپ یوبعدازمدت میدیرس ایعدبه کناردرب یکم

:دانست قصد دارم باباربد صحبت کنم روبه شهداد گفت یپس ازشام، سحرکه م

.چسبه یبعدازشام م م؟یقدبزن میبر-

:روبه اولبخند زد شهداد
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اوامرسحرخانوم روردکردم؟ یمن ک-

.بعدهردوباپوزش، به طورموقت ماراترك کردند ياومارا به خنده واداشت ولحظه ا حرف

:و روبه من گفت دیکش یآنها رفتند، باربدآه یوقت

!جشن روداشت هیمن حکم  يبود، امشب برا نجایاگه مهتاب هم ا-

:دیمکث کردوسپس پرس يا لحظه

؟ینجابمونیا يقصددار یتوتاک-

ه؟یمنظورت چ-

لندن؟ يبرگرد يخوا یم یکه ک نهیامنظورم -

:زدم و گفتم یکمرنگ لبخند

.یکن یبگم اشتباه م اد،ی یبارهم مهتاب بامام نیا یکن یاگه فکرم-

:دیو پرس ستیبه من نگر رتیباح باربد

!چرا؟-

:وگفتم ازدمیسکوت کردم اماعاقبت دل به در یمدت. میاوبگو دبهیدانستم چگونه با ینم

!ده یزه نمچون مامان اجا-

:دیمن نگاه کرد وپرس ربهیمتح باربد

ماخبرداره، نه؟ انیازجر..... مامانت-

:دیسرتکان دادم واوبازپرس دییعالمت تا به

نسبت به من نداره؟ يمامانت نظرمساعد-
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:شدم و گفتم رهیخ نشیغمگ يچشمها به

!نیهم ره،یکنم اون فقط دلگ یمن احساس م-

:وگفت دیکش شیموها نایم یدست یباربدباناراحت

!ادیحق داره که ازمن بدش ب-

.باربد، من مطمئنم ادی یاون ازتوبدش نم-

.تونم انجام بدم تانظرش عوض بشه یم يحاضرم هرکار-

.ادی یداشته باشه، حتماً ازت خوشش م یمن مطمئنم اگه با تومالقات. شناسه یمامانم هنوزتورونم-

.رمیم یمن بدون اون م. ارمیمهتاب روبه دست ب دیدونم که با یدونم، فقط م ینم-

.دم یقول م. شه یم زدرستیهمه چ! نگران نباش-

:گفت رگوشمیسحرآرام، ز. بعد، سحر وشهداد برگشتند وشهداد کنارباربدآمد وبااومشغول صحبت شد یکم

!هیآقا وخوب يبچه  یلیکه خ نیا-

.یبگ مامان خانم ومهتاب دبهیناروبایدونم، ا یچه م-

:لبخند زد و گفت سحر

عروسک  نیمطمئنم مامانت دربرابرا. شه یم یعال یلیخ نهیکه مامانت اونوبب يبد یبیبارترت هی یاگه بتون ،یدون یم-

!ارهی یکم م

.نگفتم يزیباالانداختم و چ شانه
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استقبال کردم  شمیازتصم. دیایخواهد همران شهداد به منزل ماب یچهارشب بعدسحربامن تماس گرفت وگفت م سه

 نیگفت درطول ا یبود و م داکردهیبه آن دوپ یخاص يکه مامان هم عالقه  نیمخصوصاً ا. وگفتم منتظرش خواهم بود

.نگذاشته اند شیتنها يآنها لحظه ا م،یکه مانبود یمدت

وبالبخند  معمول، سحرروبه مهتاب کرد يها ییرایبعدازتعارفات وپذ. شد شانیدایبعدازشام، سحروشهداد پ یساعت

:گفت

!من باهات کاردارم اط؟یتوح میشه باهم بر یمهتاب جون، م-

:زد و گفت يك هازحرف سحرتعجب کرده بود، لبخند مهتاب

!بله، حتماً-

:بعدازرفتن آنها، مامان روبه شهداد کرد وگفت. رفتند اطیهم به ح وهمراه

.يباماکه تعارف ندرا ؟يخور ینم يزیپسرم، چراچ-

:کرد وگفت یسمتب شهداد

.باشما صحبت کنم یخواستم راجع به موضوع یم دیاگه اجازه بد. خوردم زیممنون، من همه چ-

:باتعجب نگاهش کرد وگفت مامان

!حرفتوبزن. راحت باش پسرم-

اما ازتون خواهش . شماروندارم یزندگ یمن قصددخالت درمسائل خصوص. دیخودتون منوببخش یالبته شمابه بزرگ-

.دیریوبپذ دیبدون قیگل ومهتاب ال یم يبرا يخودتون وبرادر کیم من وبه عنوان پسرکوچکن یم

:مکث گفت یشهداد پس ازکم. منتظربه اوچشم دوخته بود یبانگاه مامان

.خواستم راجع به باربد باشما صحبت کنم یم-
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. ردادییفرش تغ ينامعلوم رو يرابه نقطه ا رنگاهشیشد، بعدمس رهیبه من خ يحرف، بادلخور نیا دنیباشن مامان

:شهداد که خوشبختانه به موقع متوجه نگاه مامان شده بود، گفت. کارراازشهدادخواسته ام نیحتماً اوفکرکرده بودمن ا

. بود، فقط سحره انیکه درجر یوتنها کس نجااومدمیمن به خواست خودم ا دکهیروهم بدون نیخوام ا یالبته م-

روزخطاکنه  کیممکنه  یهرانسان. انسان مثل ماست کیاون هم . دینظرکن دیتجد یکم کنم درموردباربد یخواهش م

 نیباتوجه به ا. هینانیدرحال حاضرمردقابل اطم مدار نیقی یدونم ول ینم يزیباربدچ يمن ازگذشته . بشه مونیوبعدپش

باراونومالقات  کیهم فقط  کنه، شک ندارم اگه شما یم تیاحساس ازاون حما يگل، عاقالنه ونه ازرو یکه مطمئنم م

من قصددخالت ندارم، . که به مهتاب خانم داره بامن صحبت کرده یباربدازاحساس. شه ینظرتون عوض م دیکن

. حاضربودم خواهرم روبهش بدم لیداشتم که مناسب اون بود، باکمال م يمن اگرخواهر. هیاون جوون خوب دیاماباورکن

.دیکن یضررنم د،یداشته باش یوباهاش مالقت دیساعت به اون وقت بد کی اگهدیگم شمابدون یخاطرم نیبه ا نوفقطیا

:سکوت کرد ومامان پس ازچندلحظه گفت شهداد

کنم اون چطورتونست  یفکرم یاما باورکن من وقت. ازت ممنونم پسرم يمادار يکه نسبت به خانواده  یبه خاطرحس-

.نمشیتونم بب ینم اد،یاون بالسررابمبدببه خارج بکشونه وبعد لهیقبول کنه که برادرش روباح

. مونهیانسانه وحاالپش کیاون هم . زالخطاستیانسان جا دکهیامامطمئنم شما هم قبول درا. کنم یدنمییمن کاراونوتا-

که من درشماسراغ  یومحبت یبامهربون. میببند میبنده که حاال مابخواه یبنده هاش نم يوقت درتوبه روبه رو چیخداه

.دید یوبه اون فرصت م دیبخش یربد رومدارم، با

.شهداد، مامان هم سکوت کرد وبه فکرفرورفت باسکوت

کرد  یسحرهم ازماخداحافظ. رفت اطیکرد وبه ح یمجددازماخداحافظ یبعد، شهدادازجابلندوضمن عذرخواه میک

.وبعدهردو، خانه راترك کردند
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درعوض، . نزد یموردحرف نینگفت ودرا يزیاوچ یول ردینتقادبگمامان بالفاصله بعدازرفتن آنهامرابه بادا انتظارداشتم

:وگفت دیکش يمهتاب مرابه گوشه ا

نجا؟یا انیب يتوازشهداد وسحرخواسته بود-

!به باربد؟ میکن که مهتاب روبد یروراض امامانمیرم به شهداد بگم ب یمن م ؟يشد وونهید-

اومده بودن؟ يجور نیپس خودشون هم-

ه؟بله، مگه بد-

:وگفتم دمیکش یآه بعد

.باشه رداشتهیمامان تاث يشهداد رو يدعاکن حرف ها-

.سکوت کرد وبه فکرفرورفت مهتاب

شب  انیشدم، امادرپا یدمیدرمورد باربدنزدومن کم کم داشتم ناام یحرف چیروزبعد، مامان ه نیآن روزهم چن يفردا

:مامان داخل آمد وگفت م،یبودشام  يدرآشپزخانه بامهتاب مشغول شستن ظرف ها یدوم وقت

.دیزودبلندبش دصبحیکه با دیزودتربخواب دیبر-

:دمیوبعدمن پرس میکرد گرنگاهیکدیومهتاب متعجب به  من

!ه؟یمگه فرداچه خبرخاص-

:جواب داد مامان

!تونم کارهاروانجام بدم یمن که دست تنهانم. میفردامهمون دار بله،

:دیپرس مهتاب

!مهمون؟-
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:برلب آورد وخطاب به من گفت یبخندکمرنگل مامان

!نجایادایکن ب روباربدرودعوتیفرداتماس بگ-

:دمینداشته باشم، پرس نانیاطم میبه دهان مامان چشم دوختم وانگارکه به گوش ها ناباورانه

د؟یگفت یشماچ-

.شام دعوت کن يبهت گفتم برادرنامزدت روفردابرا-

:وگفتم دمیمامان رادرآغوش کش ،یکف يباهمان دست ها یازخوشحال

!یمامان، مرس یمرس-

:مراعقب راند وباخنده گفت مامان

.شدم یبرواون ور، کف. خوب، خودتو لوس نکن یلیخ-

:گفت يجد یبعدبالحن

!انه؟ی درودارهیوتمج فیهمه تعر نیا اقتیتا بدونم واقعاً ل نمیخوام اونوبب یفقط به خاطرشهداد م-

باذوق . ظروف بود دنیکه درحال آب کش دینگاهم به طرف مهتاب چرخ. ازآشپزخانه خارج شدرحفش راکه زد مامان

:گفتم

.بره شیپ یخوب زبهیدعاکن همه چ-

گفتم که  یصبح باباربدتماس گرفتم وباخوشحال. زدم، جوابم رانداد یمثل اکثراوقات که درموردباربدحرف م مهتاب

به  یتفاوت یمهتاب ظاهرب. خبرخوشحال شد که حدنداشت نید آنقدرازابارب. شام دعوت کرده است يمامان اورابرا

.دارد یدانستم ازدرون چه حال یم یخودگرفته بودامامن به خوب



ماندانا بهروز -تو سهم منی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٤٢

 ینیریش يا باوجعبهیارزیبس یبادسته گل کیمرتب وش شهیمثل هم. دیشب بود که باربدازراه رس 7حدوداً ساعت

. که اورادعوت کرده بودتشکرکرد نیکرد وازا یامان سالم واحوالپرسمودبانه بام یلیخ. دردست که آن رابه من سپرد

هم دست  يباربد بامهد. گرفت ینم لیمامان هم گرچه جواب اورامودبانه دادامابرخوردش سردبودوچندان تحو

شدعشق  یبااوبود، م یمشغول سالم واحوالپرس یوقت د،یدست آخربه مهتاب رس. مردبرخوردکرد کیدادوبااومانند 

.خواند شیرابه وضوح ازچشمها یتنگودل

.چندلحظه بعدبه آشپزخانه رفت وباربد باتعارف مامان نشست ومشغول صحبت شدند مهتاب

:دمیباخنده پرس. شام بود لیمشغول آماده کردن وسا. آنهاراترك کردم ونزدمهتاب رفتم يبهانه ا به

چرالپ هات قرمزشده؟-

:زد وگفت شیبه ابروها يگره ا مهتاب

.گل ینکن م تیمنواذ-

:بودم، گفتم ستادهیطورکه کنارش ا همان

.ادی یکنم مامان ازاوخوشش م یمن احساس م. حرفشون روبزنند يتنهاشون گذاشتم تاادامه -

.ستیعاشق ومضطرب به من نگر یبانگاه شه،یبرخالف هم مهتاب

:زدم وگفتم لبخند

نه؟ ،يدوستش دار یلیخ-

:گفتم. انداخت نییراپا سرش

.نمیدرموردمامان خوش ب. خوب تموم بشه زیهمه چ دوارمیام-

.میشام راپهن کرد يبعدسفره  قهیدق ستیب حدوداً
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توانند شام  یمشخص بوده مباربد وهم مهتاب، معذب هستند وراحت نم. زد ینم یحرف یغذاخوردن، کس هنگام

به هال  وهیوم يمن ومهتاب باچا د،یمام رسکارشستن ظرف هابه ات یبعدزاغذا، وقت. بود یعیبخورند که البته طب

.میبازگشت

انداخت  نییمامان لبخند زد وباربد سرش راپا. وباربد گرم صحبت بودند اماباآمدن ماسکوت کردند مامان

:بردارد، امااوظرف رابرداشت ومقابل مامان گرفت وگفت وهیبه باربد اصرارکردم تام. وازماتشکرکرد

.خانم بهار دییبفرما-

:لبخند زد مانما

.دییممنونم، شمابفرما-

.خودش برداشت وبعدباربد، ظرف رامقابل من ومهتاب گرفت يپرتقال برا کین ماما

.شد يجار شیبرلبها یلبخندکمرنگ رنظرداشت،یلحظه، حرکات باربدز نیك هازاول مامان

:دمیومن پرس میبلندشد یهمگ. ساعت بعد، باربدباتشکرازجابرخاست مین

؟يبر يخوا یم-

:با لبخند جواب داد باربد

.ممنونم یلیهم خ تونیعال ییرایازپذ! شما بله يبااجازه -

.بود ماروببخش يبه هرحال اگرکم وکسر. کنم یخواهش م-

 یکرد، احساس کردم مامان بامحبت به اونگاه م یم یخداحافظ یوقت. تشکرکرد وبه طرف مامان برگشت باربدبازهم

.بود دوارکنندهیبه نظرم ام نیکند وا
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نپرسم، درعوض روزبعدباخودباربدصحبت  يزیدادم چ حینزد ومن هم ترج یموردحرف نیاو، مامان درا بعدازرفتن

 يدادکه برا شنهادیسحرهم متوجه موضوع شد، پ یوقت. رفته است شیپ یخوب زبهیهمه چ باًیکردم واوگفت که تقر

واگرمادرموافقت  میریمهتاب رابگ ياجازه  مباره نیوا میگذارگردش ب ي گربرنامهیبارد کیمادرم،  یدانستن نظرقط

.دارد يدررابطه باباربد، نظرمساعد یعنیکرد

 فشیتکال يگرفتم بامادرم صحبت کنم، مهد میتصم یوقت. همان شب برنامه گذاشتم يوبرا رفتمیسحرراپذ شنهادیپ

:دیپرسمن کنارش نشستم،  دنیمامان باد. داد ومهتاب حمام بود یراانجام م

؟يدار يبامن کار-

:زدم لبخند

!»ماما دیکن یشماچقدرخوب منودرك م-

؟يکاردار یمنورنگ نکن دختر، بگوچ-

اد؟یهم باماب دمهتابید یشمااجازه م. رونیب میسحرتماس گرفت وگفت که باشهدادوباربدبر-

.که دردست داشت، دوخت وسکوت کرد ینگاهش رابه کتاب مامان

:پس ازچندلحظه دوباره گفتم. زد یتند تند م قلبم

!کنم یخوبم، ازت خواهش م یمامان-

؟يبازتوخودت رولوس کرد-

:کمرنگ برلب داشت، نگاه کردم و گفتم ياوکه لبخند يوبه چهره  دمیخند

!مامان، توروخدا-

:که کماکان به کتابش چشم داشت، گفت مامان



ماندانا بهروز -تو سهم منی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٤٥

!باشه-

:وگفتم دمیگونه اش رابوس یباخوشحال

!مامان جون یرسم-

!شدن ایح یب یلیخ يامروز يدخترا-

.دمیو بازاورابوس دمیخند

 میدیدرکه رس يجلو. مینازکردن آماده شده بودبه دنبال باربد رفت یشب به اتفاق شهداد وسحرکه بعدازکل آن

:شد، سحرگفت ادهیزدن زنگ پ يوشهداد برا

که  يجور نیمواظب باش ا! مونه تومهتاب یم. یستیهم که نگل، تو یم. من که ازخودم مطمئنم! ادی یتپش م يصدا-

!رونیوقت خوشوپرت نکنه ب هیکوبه،  یات م نهیس يمحکم به قفسه 

:و گفتم دمیخند من

!اون خونه ست يکه تو ياون مرد شیو رفته پ رونیوقته پرت شده ب یلیقلبش خ ؟يکار يکجا-

سوارشدند،  یوقت. آمدند نیباشهداد، هردوبه سمت ماش یاحوالپرسآمد وپس ازسالم و رونیلحظه باربد ازخانه ب همان

:و گفت ستیبه مهتاب نگر اقیوروبه ماسالم کردوبعدبااشت دیباربدبه عقب چرخ

!سالم مهتاب خانم-

:گذرابه اوانداخت و گفت ینگاه مهتاب

!سالم-

حالتو نخوبه؟-

د؟یممنون، شماخوب هست-
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:گفت ست،ینگر یمشتاق به اوم یهمان طورکه بانگاهباربد به لبخندبازشد و يها لب

.خوبم، ممنون-

 کیکه آن جابود، بردوسفارش ک یشاپ یباربدهمان ابتدامارابه کاف. میداد، رفت شنهادیکه شهداد پ یشب، به پارک آن

 کردم یاحساس م. میوصحبت کرد میهم درپارك قدم زد یمدت. ستمیبه مهتاب نگر طنتیداد ومن باش یوبستن

.باربدبعدازمدتهاواقعاً خوشحال است

:بردوگفت يفرصت مرا گوشه ا نیدراول

؟یونظرش روراجع به من بپرس یشه بامهتاب صحبت کن یم-

؟یکن یکار رونم نیچراخودت ا-

!ترسم جوابم رونده یم-

کاروبکنم؟ نیحاالا نیهم-

.حاال نیآره، هم-

.باشه-

:د و گفتش رهیبه من خ یپرازقدردان ینگاه با

.یواقعاً مرس-

!گهید یچه کارکنم؟ داداشم-

دستم رادورشانه . کنارش نشستم، سربلندکرد ونگاهم کرد. کرد ینشسته بود وفکرم یمکتین يرو ییبه تنها مهتاب

:اش انداختم وگفتم

.باربد ازم خواست باهات صحبت کنم-
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:گفتم. پرسشگرانه به من چشم دوخت مهتاب

!خوادنظرخودت روبدونه یاماقبلش م ت،یادخواستگاریخوادب یخب م ؟یکن یگاه من يجور نیچرا ا-

:گفتم طنتیباش. لبخند زد مهتاب

!بگم؟ یحاالبگوبه داداشم چ-

.......رامبد تیمن قبالً به خودش هم گفتم که به خاطروضع-

:دمیرابر حرفش

موضوع به  نیکنم که ا یردم و حاالهم اضافه مک یتو سخنران يموضوع تاتونستم برا نیمن ه مقبالً راجع به ا-

.نگو يزیچ گهینداره، پس د یربط چیتووباربده

.به من حق بده. توروازت گرفت یکنم اون بودکه خوشبخت یگل، من همه اش فکرم یامام-

 یم حرف يمهتاب، توطور. یرونابودکن تیفکراحمقانه زندگ هیدم که به خاطر یحق روبه تونم نیوقت ا چیمن ه-

؟یفهم یفکرکنه، م نیرازایکس اجازه نداره غ چیبه هرحال اون هنوززنده ست وه..... که انگاررامبد یزن

......اما-

.بدم یخوب يتونم به باربدخبرا یبه من نگاه کن وبگوکه م! امانداره-

. اش راباالآوردمدستم راازدورشانه اش برداشتم وچانه . ستیگرنگرید ییراتکان داد وبه سو شیپلک ها مهتاب

:وگفتم دمیگونه اش رابوس. میکرد، هردولبخدزد ینگاهمان که باهم تالق

.دیروخوشبخت کن گهیدهمدیتون یمطمئنم شمادوتام. زمیگم عز یم کیبهت تبر-

:شدم وادامه دادم بعدازجابلند

!رمیبگ یبرم ازباربدمژدگون-
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.فتادمباربدبه راه ا يلبخند زد ومن به سو نانهیشرمگ مهتاب

******

نهم فصل

، توسط باربدازموضوع مطلع شده بودند، مهتاب وباربد  یکه تلفن یمحراب يمامان وخانواده  باموافقت

.گرنامزدشدندیدیبا

:من دراتاقم مشغول خواندن نماز بودم که مامان واردشد وگفت. روزظهرباربدبه منزل ماآمد کی چندروزبعد،

.اردارهگل، باربداومده وباهات ک یم-

:گفتم باتعجب

بامن؟-

.زودباش! آره، عجله هم داره-

:خندان گفت ییولب ها جانیپره يمن باچهره ا دنیباربدباد. همان طورکه چادرنمازم رابرسرداشتم واردهال شدم-

!رمیگل، حاالنوبت منه که ازتومژدگون بگ یسالم م-

:نگاهش کردم وگفتم باتعجب

؟یچ يبرا ؟یمژدگون-

:زده جواب داد نجایه

.رامبدازکماخارج شده-

:پلک بزنم نگاهش کردم وبعدگفتم یکه حت نیباز، بدون ا یچندلحظه بادهان يبرا
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.....بهم بگو! رامبدبه هوش اومده؟! دم؟یدرست شن! نکن باربد يباقلب من باز-

:دیخند باربد

.آره، به هوش اومده-

کرد  یم هیگر يمهتاب هم ازشاد. خداراسپاس گفت زاشک،زایلبر ییدست به آسمون بردوباچشمها مامان

:سربلندکردم وربه آسمان گفتم

!یتوچقدربزرگ ا،یخدا-

.بود یازشدت ذوق وخوشحال مانیها هیبارگر نیاماا ختم،یر یبعدردآغوش مامان اشک م يا لحظه

که لبخندبرلب  یدرحال سیخ يآمدم، باچشمها رونیازآغوش مامان ب یوقت. دمیگنج یدرپوست خودم نم يازشاد

:داشتم، گفتم

!رامبد شیرفتم پ یحاال م منیکاش دوتابال داشتم وه يا-

:وباربد گفت دندیخند همه

گردم  یمن فردابرم! مایجزپروازباهواپ ستین يچاره ا چیه م،یحاالکه ندار یخواست ول یبال هاروم نیمنم دلم هم-

.کنم یتهران ومقدمات سفرمون روآماده م

:دیمامان کرد وپرس بهبعدرو

اد؟یهم باماب دمهتابید یمامان، اجازه م-

:گذرابه من ومهتاب انداخت وبعدخطاب به باربدگفت ینگاه مامان

.يخسته شد نیابشیحاالب-

:دمیپرس. زد ونشست يباتعارف مامان، لبخند باربد
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بهت خبردادند؟ یک-

.گرفت وگفت تاتماسیب ش،یساعت پ مین قاًیدق

؟يبدهم حرف زدبارام-

.تونه صحبت کنه یگفت فعالً نم تایب. نه متاسفانه-

:قراربودم، گفتم یگرم اوب يصدا دنیشن يکه برا من

.بتونه حرف بزنه دیشا. رمیگ یحاالتماس م نیمن هم-

.تماس نشدم يتلفن رفتم، امامتاسفانه موفق به برقرار يازجابرخاستم وبه سو بعدبالفاصله

روبه مامان . اهستمیکردم درخواب ورو یآنقدرخوشحال بودم که فکرم. کرد ورفت یخداحافظبعد باربد یساعت

:ومهتاب گفتم

 شیکنم پ یبازشون م یشد چشماموببندم ووقت یکاش م يا. داشته باشه قتیخبرحق نیشه ا یهنوزم باورم نم-

!رامبدباشم

:ومامان هم باخنده گفت دیخند مهتاب

!شده یمیقد گهید اکهیقربون شرم وح-

:گفت مهتاب

!رامبد تنگ شده مامان يدلش برا خب

:به مهتاب نگاه کرد مامان

!کنند یم نییتع هیپسراشون مهر يحال شماروبدونند، برا یاگه آقاوخانم محراب! دیکن تیحما دازهمیادگرفتیخوب -

:وگفتم دمیخند
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!ریدخترهاتودست کم نگ. نگران نباش مامان-

:ته مباخنده گف مهتاب

!میمامخ پسراشون زد-

 یاماهرچه زنگ م رم،یتارابگیسرش رابه دوطرف تکان داد ومن بازهم به سراغ تلفن رفتم تاشماره همراه ب مامان

اش  یتاگوشیآن روزباالخره ب يصحبت کنم امافردا یآن شب هرچه کردم موفق نشدم باکس. جواب نداد یخورد کس

وگفتم که  دمیازاوحال رامبدراپرس. جاگذاشته هاش رادرخان یرفته وگوش انمارستیراجواب داد وگفت که روزقبل به ب

 یکه کم نیصحبت کردن راندارد، امابه محض ا طیمتاسفانه رامبدشرا تاگفت،یخواهدبااوصحبت کنم اماب یدلم م یلیخ

 یکم .جزصبرنداشتم يوچاره ا رمیام ناچاربودم بپذ یباطن لیرغم م یعل. بهترشودبامن تماس خواهدگرفت

.میکرد یکردم وبعدخداحافظ تاصحبتیگربابید

کرد وگفت که  یشش روزبعدقطع يرابرا مانیها طیبل. تهران شد تامقدمات سفرمان راآماده کند یروزباربدراه آن

. کارنبودم نیبه ا یومامان به اوسپرده شود امامن راض يمخارج مهد نیاواصرارداشت که تام. درتهران منتظرمان است

روزقبل ازرفتن، آنها رابه مامان . بود دهیمان خر یعروس يبودکه رامبدبرا ییاه داشتم وآن هم فروش طالهار کیتنها

 يطالهارا که رو ي هیکند، بعد بق نیرادرنبودن من ومهتاب تام يسپردم وخواستم تابافروششان مخارج خودش ومهد

.تا باخود به لندن ببرمسفرم جادادم  لیگل حک شده بود، دروسا یتمام آنها نام رامبد وم

بعدازناهار، هرسه درسالن . خودشان برد يبه خانه  میاستقبالمان به فرودگاه آمدومارامستق يباربدبرا درتهران،

. آورد وگفت که مادرم پشت خط منتظراست میتلفن رابرا یازخدمتکارهاگوش یکی. میمشغول صحبت بود منینش

اشاره کردکه  ییبه چک پولها د،یکه حال سه نفرمان راپرس نیازا مامان پس. راگرفتم ومشغول صحبت شدم یگوش

. بوده، متوجه آن شده يریکتابخانه گذاشته است ومامان تازه آن روزکه مشغول گردگ يازکتاب ها یکی يباربدالبه ال
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. شکرکندرابه باربد بدهم تاازاوت یاست وبعدازمن خواست گوش یسال زندگ کی ي نهیمامان گفت مبلغ آن برابرباهز

.همان لحظه من به باربد نگاه کردم وحالت نگاهم باعث شد مهتاب هم با تعجب به طرف اوبرگردد

:وگفتم دمیکش یقیعم نفس

.يازت ممنونم که به فکرمابود یکارت نبودم، ول نیبه ا یکه راض نیباا-

ه است ومهتاب هم پس ازاتمام کردم اوچه کرد فیمهتاب تعر يرابه اودادم وخودم هم برا یوگوش بعدازجابرخاستم

.مکالمه اش ازاوتشکرکرد

 تایگردش کوتاه آماده شدند وبه من هم اصرارکردند همراهشان بروم، امامن تماس گرفتن باب يآن دوبرا عصر،

که  نیشد، تاا یاماتماس برقرارنم تاراگرفتمیب يبعدازرفتن آنها چندبارشماره . رابهانه کردم ودرخانه ماندم

بااو، حال  یپس ازسالم واحوالپرس صلهبالفا. داد تاجوابیب دوبعدازآنیچیبوق آزاددرگوشم پ يبارآخرصدا

:وگفتم دمیرامبدراپرس

تونم باهاش حرف بزنم؟ یم یتنگ شده، پس ک شیدلم برا-

:مکث کرد وبعد گفت یتاکمیب

!گل، خونه اس یجاست م نیرامبدا-

:دمیپرس جانیباه

مرخص شده؟ یک-

:کرد، جواب داد یزده م رتیکه مراح یلحن تابایب

!شیوقت پ یلیخ-

:گفتم باتعجب



ماندانا بهروز -تو سهم منی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٥٣

!مارستانهیاون ب دیگفت ینداشته؟ شماکه م یتماس چیپس چرابامن ه-

پنهان بمونه  تیوضع نیبابااصرارداشت ا. میروازشماهاپنهان کرد قتیماروببخش که تاحاال حق! گل  یدون م یم-

تاقبل  میرامبدباخبرکن تیتوروازوضع میگرفت میاماماتصم. به توئه نیبهرخ، توهمن ومامان و میکردکه تصم یوفکرم

!یروانتخاب کن نجاراهتیازاومدنت به ا

:گفتم یبانگران. اضطاب درحال خفه شدن بودم ازشدت

؟یاصل تیکدوم وضع تا؟یب هیمنظورت چ-

:پردردگفت یتابالحنیب

ودرك  دنیفقط توان فهم! تونه حرف بزنه ینم یاون حت! روتکون بدهتونه دستش  ینم! تونه راه بره ینم گهیرامبدد-

!کردن روداره

اش مراازعالم  هیهق هق گر يکردم اوقصد دارد سربه سرمن بگذارد، اماصدا یراباورنداشتم وفکرم تایب يها حرف

من  يدرخواسته هاآنهارا يتمام بهانه ها لیحاالدل. کرد انیرادربرابرچشمم ع تیو واقع دیکش رونیب یالیخوش خ

.دمیفهم یبرصحبت بارامبد م یمبن

:گفت هیگر انیدرم تایب

 یتون یتوم. يریبگ میتصم ياماتوهنوزهم وقت دار م،یروازت پنهون کرد قتیمدت حق نیماروببخش که درا-

توحق . رهیگ یکس به توخرده نم چیمطمئن باش که ه. یروانتخاب کن يا گهیه مراه د یتون یم ،يایباباربدبه لندن ب

.....که يدار

:کردم وگفتم تاراقطعیب حرف
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 یتیخوام باهروضع یمن اونو م. تایمن رامبدرودوست دارم ب د؟یکن یفکرم یشماراجع به من چ ؟یمن حق دارم که چ-

.تایاون فقط مال منه ب. رامبدمال منه. که باشه یودرهرحال

بودکه اوج حسرت  میها هیتنها گر میحرف ها يادامه . همکه درگلوداشتم، اجازه نداد حرفم راادامه د یبغض شکستن

صداکند، )) گلم یم((راه برود، نتواند حرف بزند، نتواند مرا گرنتواندیکه رامبدمن د نیفکرا. داد یواندوهم رانشان م

.کرد یام م وانهید

کرد،  یم هیهم گر خودش تاکهیب. کرد یسوزاند وخاکسترم یقشنگش محروم باشم مرام يصدا دنیکه ازشن نیفکرا

.دادن من داشت يدردلدار یسع

:لرزان گفتم ییباصدا

.نفس هاشو بشنوم يخوام صدا یرامبد؟ م شیپ يروببر یشه گوش یم-

:داد تاجوابیب

.رهیپذ یکدوم ازمارونم چیاون ه. ومدهیکنارن دشیجد تیرامبد هنوزباوضع. گل یمتاسفم م-

قلب  قه،یچنددق يبه فاصله . کردم یتاخداحافظیبعد، ازب یشردم وکمهم ف يرابه رو سمیخ يپلک ها یباناراحت

.رفت یشده بودکه هرآن امکان سوختن وخاکسترشدنش م يدرد ي مهیبه خ لیشادوفارغ ازغم من تبد

:دیجلوآمدند ومهتاب پرس یمن درآن حالت بانگران دنیباربد ومهتاب برگشتند، باد یوقت

گل؟ یشده م یچ-

درنگ شروع به  یمهتاب ب. شرح دادم شانیرامبدرابرا تیوضع قتیودم به آن دونگاه کردم وحقاشک آل يباچشمها

. راگرفت يشد، بعدفوراً ازجابرخاست وبه طرف تلفن رفت وبا سرعت شماره ا رهیبه من خ يکردو باربد باناباور هیگر

.دده حیتوض شیدبرارامب تیبعدمشغول صحبت باپدرش شد وازاوخواست درموردوضع یکم
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.نشست یم شیشد ورنگ غم درچمشها یگذشت چهره اش گرفته ترازقبل م یکه م يا هیهرثان

ودرسکوت،  میداربودیپس ازآن هم ب یمن وباربد تاساعت. ازجابلندشد وبه اتاق خودمان رفت هیباگر مهتاب

به  کیهر میته باشخوردن شام داش يبرا یلیم یاحتی میبزن یآن که حرف یبعدهم ب. میکرد یرمیدرافکارخودمان س

.میاتاقمان رفت

 یتاوقتیب. به استقبالمان آمدند تاوپدرشیب م،یدیبه لندن رس یوقت. میشد سیآن شب پرازغم، ماعازم انگل يفردا

:گفتم ختم،یر یکرد ومن هم چنان که بااواشک م هیشروع به گر دیمرادرآغوش کش

.که رامبدرودرهرصورت به مابرگردوند میدخداروشکرکنیبا-

:گفت یمحراب يآقا

.شه یتوبهترم دنیرامبدباد ي هیدونم روح یتورومستجاب کرد دخترم وم يمن مطمئنم خدادعاها-

که روبه اتاق  یباربدبالفاصله به اتاق. داشتند یمحراب يتاوآقایمانند ب یبهرخ ومادرش هم حال م،یدیبه خانه رس یوقت

آمد  رونیاشک آلود ازاتاق ب يبعد باچشمها یاده بودند، اما کمبه رامبد اختصاصش د ایپدرومادرش درراهروبود وگو

ساخته بود  جانیشدت دچاره داراومرابهیشوق د. راهرورفتم رفازجابرخاستم وبه ط. باالرفت يراست به طبقه  کیو

.وبعدآن راگشودم دمیکش یقیدرگذاشتم، نفس عم رهیدستگ يدست رو. دمیشن یتپش قلبم رابه وضوح م يوصدا

 لچرکنارتختشیو کی يرامبدرو. بازماند دنیچشمم قرارداشت، حس کردم قلبم ازتپ شیآن چه پ دنیباد يا لحظه

کردم، آرام  یکه نگاهش م یخودراکناراورساندم ودرحال یبه سخت. ستینگر یم شیرو وارروبهینشسته بود وبه د

:گفتم

.سالم رامبد-
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 یحت. نداشتم  يبرخورد نیاصالً توقع چن. به من نگاه نکرد يالحظه  یشده بود وحت رهیرامبد همچنان به روبروخ یول

.جداازخانواده اش برخورد کند يکردندرامبدبامن به گونه ا یهم فکرم هیتاوبقیب

نگاهمان  يلحظه ا. ستادمیداواید يجلورفتم ودرست مقابل نقطه  د،یکش یپنجه م میکه بغض درگلو یدرحال

.راعوض کرد رنگاهشیسم عیکرد امارامبد سر یگرتالقیکدیبا

:بغض آلودگفتم ییباصدا

؟یبه من نگاه کن یستیحاضرن گهید-

 انیدرم. شد يجار میگونه ها ياشک رو. ستینگر میگرید يتفاوت به نقطه ا یسردوب يچنان باچهره ا رامبدهم

:گفتم هیگر

شده رامبد،  کهیت کهیقت تعاش ينگاه ها دنید يبه خدادلم برا. دمیروزروکش نیمن چقدرانتظارا یدون یتونم-

.کنم به من نگاه کن یخواهش م. دارم، مثل گذشته ها اجیمن به تواحت. رینگاهتوازمن نگ

 یقیدقا. نداشت يا دهیفا چیمن ه يدهد وهم چنان ساکت وسردنشسته بودوحرف ها هیرروییتغ امارامبدقصدنداشت

:شدم، ازجابرخاستم وگفتم یرنمیکه ازکناراوبودن س یبعددرحال

.امی یم دنتیمن بازهم به د. خوامت یهام شترازگذشتهیب یلیخ یخواد باورکن یدلم م-

همه  دم،یرس منیکه به سالن نش یهنگام. کردم، اتاقش راترك کردم یم هیکه به شدت گر یحرف، درحال نیا متعاقب

.باالرفتم يباتاسف سرتکان دادم وبه طبقه . من برگشت ينگاه ها به سو ي

 میکه تصم یمحراب يتمام افکارخانواده . بودم درهم شکست مودهیهمه راه راپ نیداراوایبه شوق د بدمراکهبرخوردرام

امامن . دشدندیناام یکنند، نقش برآب شد و همگ یوگفتاردرمان یوتراپیزیبه ف یمن رامبدراراض قیداشتند ازطر
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که شده  یقیگرفته بودم به هرطر میصموت نداشتم ینیعقب نش الیکه وجودم رااحاطه کرده بود، خ یاسیباتمام

.میباپزشکانش نما ياوراواداربه همکار

راکه  يازخدمتکارهاخواستم صبحانه ا یکیبعد، از. خواهم صبحانه رابارامبدبخورم یآن روزاعالم کردم که م يفردا

پ وچندعدد کتلت سو يکاسه ا ر،یش یوانیبعدل یقیاوهم دقا. ندیکوچک بچ ینیس کیگذارد، در یرامبدم يهرروزبرا

 ینیوبعدباتشکر، س بگذاردیقبل وانیکنارل گرهمیردیش وانیل کیازاوخواستم . قرارداد ینیس کیباگردورادر ریپن

.داده بود هیتختش نشسته وبه بالش تک يرامبدرو. اتاق رامبدشدم یراازاوگرفتم وراه

:نشستم وگفتم یصندل کی يرو کنارش

!ریسالم رامبد، صبح به خ-

گرفته بود،  شیکه درپ ینداشت ازراه الیانگار خ. چشم دوخت شیپاها يسبزرنگ رو يرانداد وبه پتوم جواب

:جلوه دهم، گفتم یکردم آن راآرام ومعمول یم یکه سع ییباصدا. برگردد

؟یشه به من نگاه کن یم م،یخوام باهم صبحانه بخور یم-

:کردم وگفتم کیسوپ به دهانش نزد یقاشق. نشان نداد یعکس العمل بازهم

؟يخور یسوپ م-

. رراجلوبردمیش وانیل دم،یامتناع اوراد یکردم ووقت کیبه دهان اونزد روگردویعددکتلت پن کینداد،  یجواب چون

:افتادم وبالبخند گفتم يا ادخاطرهیبعدناگهان 

ارت افتاده بود اون عصرماه رمضون که فش ؟يازدست من آب قندخورد يطور نیبارا کیقبالً هم  ادی یم ادتی-

.شم رامبد یم یمن راض يرروبخوریش نیکم ازا هیحاالهم اگه . نییپا



ماندانا بهروز -تو سهم منی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٥٨

ناراحت  یلیکه ازبرخورداوخ نیباا. کرد مین یمرانداشت واصالً به من توجه رفتنیعنوان قصدپذ چیانگاراوبه ه یول

:ازجابرخاستم وگفتم. اوردمیخودم ن يبودم اما به رو

.زنم یهم بهت سرمباز یبرم ول یروم نهایمن ا-

شدند وجواب من تنها  رهیپرسشگربه من خ یوبهرخ ومهتاب که آنجا بودند بانگاه تایب دم،یرس منیبه سالن نش یوقت

 یپدررامبدازاتاقش خارج شد وباحالت نیح نیدرهم. رابه آشپزخانه برگرداندم وبرگشتم ینیس. دبودیناام ینگاه

.فتبعدبه اتاق رامبد ر ست،یدلسوزانه مرانگر

:تاگفتیب

.کنه یبادکترهاش بشه، اما اون قبول نم يبه همکار یکنه که رامبد راض یباباداره تمام تالشش روم-

:ادامه داد بهرخ

.شده تیوضع نیسخته که باورکنه دچارا یلیبراش خ-

:بابغض گفت مهتاب

!ماسخته يهمه  يبرا-

.شدن دادم يجار يپوشاندم وبه اشکم اجازه  میراباکف دستها صورتم

تاسف سرتکان  يکرد، به نشانه  ینگاهم که بانگاهش تالق. آمد رونیازاتاق رامبدب یمحراب يربع بعدآقا کی حدوداً

.ازجابرخاستم ونزدرامبد رفتم ختم،یر یهمان طورکه اشک م. داد وبه اتاق خودش بازگشت

:دمینال هیگر انیکنارش نشستم ودرم. تختش نشسته بود يچنان مانند قبل رو اوهم

 نجایا. ستیاتاق ن يتوگوشه  يبه خداجا ؟یکن ینم يچرابادکترهاهمکار. بردار يلجباز نیرامبد، توروخدادست ازا-

نگاهت  هیتوام ودارم درحسرت  ي وونهیپدرت، مادرت، برادرت، خواهرهات ومن که د. دارن اجیهمه به وجودتو احت
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 گهیگل، دوشب د یم گهیسه شب د یگفت یم ادتهی؟ يکرد یم يرقرا یازدواج ب يچقدربرا ادی یم ادتی. سوزم یم

!گهیشب د کی یرامبدنه سه شب، نه دوشب، ونه حت...... گل یم

. دارم اجیتواحت يها تیمن هم هنوزبه حما ،يدونم که هنوزهم دوستم دار یم. امیحاال به عقدتودرب نیحاضرم هم من

.نم به من نگاه کنک یرامبد، خواهش م. کنم هیخواد بهت تک یدلم م

نکردتا به من نگاه  بشیکدام دل اورانلرزاند وترغ چیه م،یونه حرف ها مینه اشک ها. بود جهینت یب زکامالًیچ اماهمه

. حبس کرده بود نهیزده بود وقلب مهربان وعاشقش رادرکنج س یتفاوت یاش نقاب ب یدوست داشتن يبرچهره . کند

.بازگشتم هینزدبق یخال يها ومجدداً بادست گرکناراوماندمید یکم

رامبدصحبت کردم،  تیکه من درموردوضع ياوازهمان لحظه ا. داد یرفتارمهتاب باباربدهم مراآزارم نیب نیدرا

 یکه اگرکس ينداشت، طور ییاعتنا نیکوچک تر شیکردوبه محبت ها یسردرفتارم. رفتارش باباربد عوض شد

.دکردباهم نامزدباشن یشناخت تصورنم یآنهارانم

.موضوع شده بودند نیهم متوجه ا یمحراب خانواده

:باربهرخ به من گفت کی

.حاالنامزدن یکرد ول یکنن؟ قبالً فرق م یرفتارم يطور نیدوتاچراباهم ا نیا-

.نزنم وسکوت کنم یدادم حرف حیترج ومن

ومتوجه شده  دهیدرآن وضع دکه رامبدرا یبدترازقبل شده بود، مخصوصاً اززمان یلیهم ازنظراعصاب، خ یمحراب خانم

شد،  یدارمیب یبردووقت یدرخواب به سرم يقو يمسکن ها قیاغلب باتزر. ستین رششیبودکه پسرش حاضربه پذ

 الیامامن خ. محض قرارداشت یزدرآشفتگیبود وهمه چ ختهیدرکل، وضع خانواده به هم ر. ستیگر یساعت هام

راباتمام قلبم  نیعشق رامبدهنوز هم متعلق به من بود ومن ا. رمیدرمانده رابرعهده بگ ينداشتم نقش انسان ها
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راآن  یزندگ يها ییبایگرزیتابارد دمیخر یهارابه جان م یسخت يماندم وهمه  یکردم، پس به خاطراوم یاحساس م

خواستم، تنها به خاطراووهمراه بااوکه تمام سهم من ازعشق  یآن گونه که م..... کنم یخواستم لمس م یگونه که م

.بود

*****

ازاتاق  یطبق معمول بادست خال یروزوقت کی. رفتیازمارانپذ کی چیشد و رامبده يمنوال سپر نیبه هم دوهفته

که متعلق به باربد ومهتاب بود وازاتاق  دمیراشن يمکالمه ا ایرفتم، صد یاتاق خودم م ياوخارج شده وداشتم به سو

.دیرس یباربدبه گوش م

:گفت یموتند  یعصب یبالحن مهتاب

!حرفاروندارم نیا دنیشن يحوصله  گهیمن د-

:جواب داد میمال یاوبالحن باربدبرخالف

.یبدم تاتوقانع بش حیدتوضیدونم چطوربا یمن نم زم،یعز-

:گفت تیباعصبان مهتاب

.ستمین یحیتوض چیه دنیحاضربه شن گهیمن د-

مانده  یباق يپله ها. درکه مطمئناً کارمهتاب بود دنیبه هم کوب يومتعاقب آن صدا دمیراشن ییگام ها يصدا بدازآن

به  یباناراحت. بود زگذاشتهیم ينشسته وسرش رارو رشیزتحریخودش هم پشت م. دراتاق باربدبازبود. راباالرفتم

.وغرق درافکارش بود تهتختش نشس يمهتاب گوشه . سمت اتاق خودمان رفتم وداخل شدم

:وگفتم جلورفتم

؟يهاادامه بد يبچه باز نیابه  يخوا یم یتاک-
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:به من چشم دوخت وگفتم پرسشگرانه

بود؟ یاون چه لحن ؟يبودکه توبه باربدزد ییاون چه حرفا. به من نگاه نکن يجور نیا-

:گفت یکه متوجه منظورم شده بود، باهما نلحن عصب مهتاب

!کنم یروخودم انتخاب م گل وراهم یم ستمیمن بچه ن. بود ولحنم چطوربود یدونم حرفام چ یخودم م-

:گفتم يتند به

باربدچقدرمنت  تیباموقع يمرد، اون هم مرد کی یکن یتوفکرم! یکن يباز دعروسکیمهتاب وهنوزبا يتوبچه ا-

چرازن ها رومادردوم  یکن یفکرم. شه یباالخره خسته م! بار، دوبار، ده بار، هزاربار کیکشه؟  یزن روم کی

 يرفتارت ادامه بد نیبه ا ياگه بخوا. شونهیمردهابه محبت زن وزندگ اجیه خاطراحتفقط ب نیدونن؟ ا یهمسرشون م

!اجازه نده اون روزبرسه. يوحسرت بخور یبش مونیپش يممکنه روز

:گفت يقرار یسرتکان داد وباب مهتاب

همه فقط  مثل رامبدکه يکرد مرد یفکرشوم یک ده؟یکه ازکجابه کجارس ینیب ینم ؟ینیب یگل، تورامبدرونم یم-

نگاهش بودن کیمنتظر

داره  یسهم بزرگ تیوضع نیگل، باربد دربه وجوداومدن ا یم لچربشه؟یواون و یاتاق لعنت راونیطوراس نیا يروز

.تونم ینم ر،یبگ دهیسهم روند نیتونم ا یومن نم

ورادرآغوش راگرفته بود کنارش نشستم وا میکه بغض گلو یدرحال. اتاق راپرکرد ياش فضا هیهق هق گر يصدا

:گفتم شیبعدازچندلحظه درحال نوازش کردن موها. دمیکش

 یکه ازش م ییروبه روشده وبه طورقطع برخوردها تیموقع نیرامبدتازه باا. من گوش کن يخوب به حرفا زم،یعز-

 یبرم حالت اولش زبهیکنه وهمه چ یبرقرارم یمیصم يرابطه  هیبازهم مثل قبل باهمه  ازود،یریاون د. هیموقت ینیب
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 یراه برگشت گهیکه د یمتوجه اشتباهتت بش يروز وممکنه یگرفت شیروباباربددرپ یاماتومهتاب، تورفتاراشتباه. گرده

باربد دوستت داره مهتاب، . یرونابودکن تیوبه خاطرشون زندگ یمسائل کن نیا یروقاط دخودتیتونبا زم،یعز. نباشه

.باشه یشگیعشق هم نیبذارا

:دیپرس هیگرفته ازگر ییکند، باصدا يبدون آن که بخواهد بررفتارش پافشار شهیبرخالف هم مهتاب

کارکنم؟ دچهیبا-

:گفتم. موضوع خسته شده بود نیهم ازا انگارخودش

.يبهش ثابت کن که توهم دوستش دار-

.گل، اماقدرت ابرازشوندارم یخوادم یدلم م-

.یچون عاشقش یتون یتوم-

.امیکنارب دباخودمیبهم فرصت بده، با-

:بعدگفتم دم،یزدم وگونه اش رابوس لبخند

دل عاشق داداش  يوهوا ربشهیکنم نذارد یفقط خواهش م ،یعشقت روبه اون ابرازکن یکه هروقت خواست يتوآزاد-

!ماروداشته باش

:زد وگفت ینیباحرف من لبخند غمگ مهتاب

!چشم خواهرخوبم-

. مهربان ترباشد یبااوکم شیکرددربرخوردها یم ینداشت، اماسع يا هژیروزمهتاب گرچه نسبت به باربدتوجه و ازآن

 یدرنگاهشان خواند، امامشکل اصل یرابه راحت تیشد رضا یاوشده بودندوم ي هیرروییمتوجه تغ زین یمحراب يخانوده 

 يرهمکا نیحبس کرده وحاضربه کوچکتر رادراتاقشگرفت وخود یرامبد بودکه هم چنان ازهمه کناره م تیماوضع
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 میده یکه احساس نکند موردترحم قرارش م نیا ينداشت ومن برا يادیاودرحرکت دست چپش، مشکل ز. نبود يا

 دوبهید یخودش بگذارم، اما اوانگاراصالً مرانم يرابرعهده  اآبیمانند خوردن قرص  یکوچک يخواست کارها یدلم م

قراراحساس  یحضوراورادرکنارخودم، عاشق وب هشیمن که هم يموضوع برا نیتحمل ا. نداشت جهتو يذره ا میحرفها

.کرده بودم آسان نبود

 یوضع اسفبار، ازطرف نیدرا یمحراب يآقا. ساخت یمارانگران م يشد وهمه  یمادررامبدهم روزبه روزبدترم حال

.بازگرداند یکرد پسرش رابه زندگ یم گرتالشید یهمسرش داشت وازطرف ي هیدربهبود روح یسع

روزحال  کیکه  نیساخت تاا یتروخموده ترم دهیشد اوراروزبه روزتک یکه بروجودش واردم يه اوقف یب يفشارها

. متاسفانه سکته کرده است میمتوجه شد میرساند مارستانیاورابه ب یبه شدت به هم خورد ووقت یخانم محراب

 یروح نیفشارسنگ نیازا یخوب ابهم يروزدرآورده وهمه  نیاورابه ا یروح نیفشارسنگ کیداشت  دهیدکترعق

.میخبرداشت

 اجیکه احت يزیواکنون به تنهاچ ستیموضوع قراردادوگفت که حال مادرش خوب ن نیا انیرامبدرادرجر یمحراب يآقا

.تفاوت یسرد و ب يداردتوجه ومحبت اوست، اماجواب رامبدتنها سکوت بود وچهره ا

به  نقدرنسبتیشداوا یعنوان باورم نم چیبه ه من که. موضوع نشان نداد نیبه ا یتوجه چیگذشت ورامبده دوروز

 شیکرده بودکه چشمها هیتاآنقدرگریب. اتاقش شدم یتاراهیروزدوم به همراه ب انیتوجه باشد، درپا یمادرش ب يماریب

:دیکناراونشست ونال. شد يجار شیبغضش شکست واشک ها دبازهمیاماتارامبد راد گرنانداشت،یشدود یبازنم

 هیکنم  یخواهش م. یمامان روعوض کن ي هیروح یتون یکه م یفقط توئ. به توئه دمونیاتمام امم. توروخدارامبد-

.بکن يکار
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. صحنه چنان دلم رابه دردآوردکه حد نداشت نیا. دید یامارامبدانگارنم خت،یر یزد واشک م یدل ضجه م تاازتهیب

:جلورفتم وگفتم

؟يبه مالقاتش بر يخوا ینم. داره اجیبه تواحت ضه،یگفت؟ مامانت مر یتاچیب يدیرامبد، مگه نشن-

:گفتم تیباعصبان. من نکرد يبه حرفها یتوجه نیاوکوچکتر

 یم یاون مادرتوئه، آخه توتاک. هیکاف گهید یبااون داشت يتاحاالهربرخورد. یشده باش نقدرسنگدلیکردم ا یفکرنم-

کنه؟ یم هیخواهرت چطورداره گر ینیب ینم ؟يادامه بد يباز نیبه ا يخوا

وناراحت شده بودم،  یکه ازرفتاراوبه شدت عصب یدرحال. ستینگر ینامعلوم م ياعتنابه ما، به نقطه ا یب رامبدکماکان

:دمیادکشیباربرسرش فر نیاول يبرا

!دلت ؟يدیدلت عوض شده، فهم رکنه،ییکه ظاهرت تغ یشترازاونیب! يمغرور یلیرامبد، خ یخودخواه یلیتوخ-

.آمدم ودررابستم رونیازاتاقش ب تیباعصبان بعد

 زیدکترضمن تجو. بود وروزبعدبه دستوردکترمرخص شد يبستر مارستانیدرب یآن روزهم خانم محراب يفردا

باحفش  میداشت یماسع يهمه . بود دکردهیخوب ودورازاسترس هم درمورداوتاک ي هیفراوان، به روح يداروها

 یوسالمت ستیبه او، چندان موثرن هیدادن روح يکه حضورما برا میانستد یم یاما به خوب م،یظاهردربهبود حالش بکوش

.دارد یاوتنها به رامبدبستگ

وبه  میبرد یبه سرم یرامبدبه اتاق اورفته بود وماهم دراتاق خانم محراب يدادن داروها يتابرایروز، ب بعدازظهرآن

 یم تیلچررامبدراهدایکه و یتادرحالیب که دراتاق به صدادرآمد وچندلحظه بعد، میدیخند یباربدم يها طنتیش

.کردقدم به داخل اتاق گذاشت
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 رهیبه رامبد خ رتیبرفضاحاکم شد وهمه با ح نیسنگ یبودکه ناگهان سکوت رمنتظرهیغ يصحنه به حد نیا دنید

 رابهلچررامبدیحال رامبد رابکنند، سپس و تیمعناداربه همه فهماند که رعا یکردوبانگاه يتک سرفه ا تایب. شدند

.جلوراند

:اوقرارداد وگفت يجا لچررادردرستیو تا،یبود، عقب رفت وب ستادهیکه کنارتخت مادرش ا باربد

!شمامامان يهم شاهزاده  نیا-

 یخانم محراب. راباالآوردوبه مادرش نگاه کرد شیدوخته بود، آهسته چشمها نییتاآن لحظه، نگاهش رابه پا رامبدکه

واورابه خودفشردوسروصورتش راغرق بوسه  دیزده بود، رامبدرادرآغوش کش حلقه شیکه اشک شوق درچشمها

بعدهمان گونه  يلحظه ا. دمیآلودد کرااش شیاوبرداشت، پس ازمدتهاچشمها ي نهیرامبدسرش راازس یوقت. ساخت

 زمجدداًین یخانم محراب. دیکرد دست چپش رادورگردن اوحلقه کردوگونه اش رابوس یکه به مادرش نگاه م

)) زدلمیفدات بشم عز(( يجمله  رلبیز خت،یر یواشک م دیبوس میبدرادرآغوش گرفت وهمان طورکه اورارام

.کرد یراتکرارم

 دمیشیاند یم نیبه ا یبودومن بانگران یلحظات پرالتهاب. زده شده وبه وجدآمده بودند جانیآن صحنه ه دنیباد همه

نگاهش . اولبخند زد يوبه رو دیه سمت بهرخ چرخبعدنگاه رامبدب يلحظه ا. رفتیزخواهدپذیااومرانیکه آ

بهرخ هم که مدت . بهرخ بودم يکاش من به جا يبودکه ازته دل آرزوکردم ا نیریآنقدرقشنگ ولبخندش آنقدرش

.دیکرد، برادرش رادرآغوش کش یم هیکه گر یاورفت ودرحال يهامنتظربخشش رامبدبود، بلندشد وبه سو

 یمحراب يمهتاب وآقا يرامبدبه سو. بود زازحسرتیوتمام وجودم لبر مرنظرداشتیحرکات آنها راز بادقت

به باربدکه  يلحظه ا. پدرش نشسته بودم، نکرد یکیهم به من که درنزد ینگاه مین یاماحت ستینگر يزبامهرباین

.داشتبه اوراهم ن یآشت الیگاررامبدخمراداردان زحالیدانستم که اون یم. تنهانشسته بود چشم دوختم يدرگوشه ا
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ومن تمام مدت آنقدرباشوق وحسرت به اونگاه  میاوقرارگرفت یتوجه یکه موردب میلحظه فقط من وباربدبود نیآخر تا

باربدهم آنقدرناراحت وگرفته بودکه . کردند ینگاهم م يبادلسوز تاوبهرخیبه اتاقش رفت، ب یکرده بودم که وقت

.زحاضرنشدیم سرمشام ه يبرا یباالرفت وحت يمابه طبقه  يزودترازهمه 

خوش  ياروزهایکه، آ دمیشیاند نیوفقط به ا افتیخواب به چشمم راه ن یصبح ازشدت ناراحت کیآن شب، تانزد

 یکه نم ییاوراداشت؛ محبت ها يمحبت ها يدانست که چقدردلم هوا یفقط خدام گرتکرارنخواهندشد؟یگذشته بارد

!گناه ازآنها محروم شده ام نیدانستم به کدام

دهم فصل

 يرارو شیداشت وچشمها هیتختش نشسته بود، به بالشش تک يرو. ازخوردن صبحانه به اتاق رامبدرفتم روزبعدپس

.هم گذاشته بود

 عیسر یلیراگشود ونگاهش درنگاه مشتاقم گره خورد، اماخ شیپس ازورود من به اتاق، چشمها يا لحظه

.راعوض کرد رنگاهشیمس

:درسکوت نگاهش کردم وبعدآهسته گفتم یمدت. تخت نشستم يوکنارش رو جلورفتم

...... شدم یعصب یلیمنوببخش که اونقدرتندرفتم، راستش خ. خوام یاون روزم معذرت م يرامبد، به خاطرحرف ها-

چقدربه  یبرگشتت به زندگ يرفته بودبرا ادمیانگار. رحمانه تورورنجوندم یب یلیدونم خ یخوام، م یمعذرت م

؟يدیکه منوبخش یبانگاهت بگ شه یم. خدااتماس کردم

:وگفتم دمیکش یقینفس عم. محض بود یتفاوت یب شهیطورکه انتظارداشتم، عکس العملش مانندهم همان
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 يکاش بادکترهات هم همکار يا. يکرد یوباخانوده ات آشت يمادرت اومد دنیبه د یخوشحال شدم وقت یلیخ-

هرچندکه  ،یاول بش يهمون رامبد روزها یتون یطمئنم توممن م. ات روشروع کن یوگفتاردرمان یوتراپیزیوف یکن

.ودوستت دارم يزیمن عز يبرا یتوهرطورباش

:مکث کردم ومجدداً ادامه دادم يا بعدلحظه

 ده،یعذاب کش یکاف يبه اندازه  يکه توکمابود ییروزها. نهیناراحت وغمگ یلیاون خ. باربد روببخش رامبد-

.بشه تیاذ نیشترازاینذارب

 رونیوبعد، ازاتاقش ب گرکناراوماندمید یکم. گرفت یم دهیووجودمرا ناد گرداشتید يچنان چشم به نقطه ا دهمرامب

.آمدم

 نیاوازا. اش برگزارخواهدشد یعروس گرمراسمیسحر، باخبرشدم که تاچندروزد يازسو یتماس تلفن یروزط همان

موضوع ناراحت بودم  نیکه خودم هم ازا نیباا. دناراحت بو ینبودم تابتوانم درمراسمش شرکت کنم حساب رانیکه ا

.باشم داشتهاوحضور یکردم سحرراقانع کنم که حتماً قسمت نبوده درعروس یاماسع

.کرده است یومن هم گفتم که باهمه به جزمن وباربدآشت دیرامبد پرس سحرازحال

:و گفت دیسحرخند

!کنه یپس هنوزداره برات نازم-

!تاآخرش. دارشمیآره، من هم خر-

:شوخ گفت یسحربالحن

چنان به  دهایبد دیتومثل ند! کنه چارهیچطوربلدبود باادا و اطوارپسرمردموب رکهیادبگی کترتیجوازخواهرکوچ کی-

.اددنبالتیدم خودش ب یقول م! کم ناز هیکم عشوه،  هی! ازت خسته شده چارهیکه پسرب يدیرامبدچسب
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 نمش،یب یم یچون وقت ارمیاداواطواردرب ستمین درمقابل رامبد بلدنبذاراول جواب قسمت دوم حرفت روبدم؛ م-

که چه  شینیدببیدرضمن، همون خواهرمن هم حاالبا. ره یم ادمیزیشم که همه چ یم شیوقنشگ تیاونقدرمحومعصوم

!رهیم یواسه پسرمردم م يجور

:دیخند سحر

!دیر یازدست م یحساب دیدل بد یوقت یپس شما خانوادگ-

!میکرده باش چارهیکه طرف روهم ب میر یازدست م یماوقت ر،ینه خ-

!يدار یودست ازسرش برنم يکرد چارهیمثل حاالکه تورامبدروب. ستین یکه شک نیدرا-

.میکرد یگرخداحافظیکدیبعدبا م،یوحرف زد میکرد یگرشوخید یکم

سرزنده  ي هیهم روح طیشرا نیدربدتر یسحرحت. شارژبودم یشدوتامدت یام بهترم هیبعدازصحبت بااو، روح شهیهم

.ازمصاحبت بااولذت ببرم شهیشد هم یباعث م نیکردوهم یاش راحفظ م

پدررامبدهم  م،یمشغول خوردن صبحانه بود يدرسالن غذاخور یکه بارامبدصحبت کردم، وقت يازآن روز دوروزپس

:گفت یداخل آمد وباخوشحال

!براتون دارم یخبرخوب-

:هانشست وبالبخند گفت یازصندل یکی يرو. میشم دوختپرسشگربه اوچ یبانگاه همه

!روشروع کنه یوگفتاردرمان یوتراپیزیشده که ف یرامبدراض-

:دیسرشارپرس یباذوق یمحراب خانم

!قبول کرد؟ یعنی.......  ؟یگ یم يجد-
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ومهتاب  رورفتندگرفیکدیودرآغوش  دندیکش غیج یباخوشحال تاوبهرخیب. سرتکان داد دییبه عالمت تا یمحراب يآقا

.ستیبه باربدنگر يزازشادیلبر یبانگاه

روبه من  یمحراب يآقا. کردم یرانظاره م هیبه خنده بازشده بود، درسکوت نشسته بودم وبق میارلبهایاخت یکه ب من

:کردو گفت

.دونستم رامبددربرابرشون تاب مقاومت نداره یتوئه که ازاول م ياصرارهاومحبت ها ي جهینت نهایا-

:وگفتم رانداختمیرابه ز مسر

.گم پدر یم کیبهتون تبر. رفتیشمابودکه رامبدپذ يها يمطمئناً به خاطرپافشار. دیشمامحبت دار-

:گفت تاباذوقیب

که رامبدبازهم مثل اولش بشه؟ يروز اداونی یم یعنی! يوا-

:دستش رادرهوابلند کرد و گفت بهرخ

!شه یتروخوشگل ترم پیتداداشم ازروزاولش هم بهتروخوش ! شک نکن-

ازدست رفته اش رابه دست آورد،  يها ییبازهم توانا يکه رامبدروز نیازفکرا. دیبه من نگاه کردوخند طنتیبعدباش

.شده بود دهیتازه به کالبدم دم یانگارجان. شناختم یسرازپانم

 يدوهفته . نداشت یخوب ي انهیم اش راآغازکرد، اماهم چنان بامن وباربد یدرمان يآن روز، رامبد دوره ها يازفردا

 یعروس يگذشت وکم کم زمزمه  یماه اززمان آمدن مابه لندن م کیحاال. شد يسرعت برق وبادسپر زبهیگرنید

خانم  م،یبود گرنشستهیکدیدرهال، دور یهمگ کهشب  کی. دیرس یبه گوش م یمهتاب وباربداززبان آقا وخانم محراب

:گفت یمحراب

.میفکرسروسامان دادن مهتاب وباربدباش دبهیکم کم با گهید-
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موضوع شده بود،  نیکه متوجه ا یخانم محراب. همه به جزمهتاب نقش بست يحرف، ناخودآگاه لبخندبرلب ها نیباا

:گفت

مهتاب جان؟ يدار يا گهیتونظرد-

:سکوت، روبه جمع گفت يسربلندکرد وپس ازلحظه ا مهتاب

!گل ورامبدازدواج کنن، بعدما یدمیاماازنظرمن اول با د،یودرك کنواحساسم ر دیمنوببخش یهمگ دوارمیام-

:پس ازچندلحظه من به حرف آمدم وگفتم. میبا تعجب به اوچشم دوخته بود همه

!؟يدار یکنه، اون وقت توچه توقع یبه من نگاه هم نم یاون هنوزحت. یدون یرامبدروم طیمهتاب، توکه شرا-

:خطاب به مهتاب گفتبه دنبال حرف من،  یمحراب يآقا

. میریگ یگل م یاون وم يمفصل هم برا یعروس کیشه وحتماً  یخوب م جیبه تدر دخدارامبدهمیدخترم، به ام-

 يفکرراه انداز دبهیباربدبا. میبرگرد رانیهرچه زودتربه ا میدار میماتصم. دیربندازیازدواجتون روبه تاخ دیاماشمانبا

!ستیاستخاره ن چیه رحاجتیدرکارخ گهیشما، د يبرا دخونهیمطب باشه وبعدازخر کی

:گفت د،یرس یهم چنان ناراحت به نظرم مهتاب

 هی تیاون مثل رضا تیرامبدباشه، چون رضا تیدبارضایبا رهیکاربخوادصورت بگ نیبه هرحال اگرهم ا-

.مهمه یلیبرادربزرگتربرام خ

:لبخند زدم وگفتم شیرو به

!رامبدبامن تیگرفتن رضا-

باربارامبد راجع به مهتاب وباربد صحبت  نیاول يآن روزبرا يفردا. رابرعهده گرفته ام ینیسنگ تیتم مسئولدانس یم

مراسم ازدواجشان  ییبرپا يکردن بابرادرش، اجازه  یازاوخواستم باآشت. اوبازگوکردم يمهتاب رابرا يوحرف ها
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 يآقا. برد ینداشت ودرعالم خودش به سرم یتوجه میامارامبد به من وحرف ها. رابدهد ودل آن دورا شاد شازد

ده  نیدرطول ا. کند هیته طیده روزبعدبل يکه به دنبال آماده کردن مقدمات سفررفته بود، توانست برا یمحراب

خانواده اش رفتارکند، اماگوش  يگراعضایوتالشم رابه کاربردم تارامبد، باربدراببخشدوبااوهم مانندد یسع تیروزنها

!من همه بادهوا يدروازه وحرف ها يگریدربود ود یکیگاراوان يها

 یرسم يپدرومادررامبدبامن صحبت کردند وگفتند که قصدخواستگار م،یوواردتهران شد میبازگشت رانیکه به ا يروز

قول مساعدت  شانیوبه ا رفتمیبامادرم صحبت کنم که من هم پذ نهیزم نیآنها خواستند که درا. ازمهتاب رادارند

.دادم يوهمکار

 ییکه جدا نیوباوجود ا میرانزدآنهابمان يشتریکه مدت ب نیبرا یمبن یمحراب يرغم اصرارخانواده  یعل روزبعد،

 ییدرمالقات آخرهم به من اعتنا یرامبدحت. میفرودگاه شد یوراه میکرد یآسان نبود، خداحافظ میازرامبدبرا

.مبندرعباس شو یشکسته اوراترك کنم وراه ینکردوباعث شد من بادل

رامبدمهم بود  تیمامان هم رضا يبرا. فرصت بامامان، راجب به مهتاب وباربد صحبت کردم نیدراول میدیرس یوقت

چون رامبدلج کرده وممکن  ست،ین یحیکارصح یلیازدواج آن دو، به هردل رانداختنیامامن اوراقانع کردم که به تاخ

شدوحرف  ینم یراض یقیطر چیامامهتاب به ه رفتیپذرا هیقض نیمامان ا. نکند ینیاست تامدتها ازموضع خودعقب نش

.کرد یمراقبول نم

مادررامبدهم گفت که دوروزبعدبه اتفاق باربد، بهرخ . رابه اوگفتم جهیکه بامادررامبدداشتم، نت یناچاردرتماس به

هتاب حرف خودش نداشت وم مانیخانواده ها ییبه جزآشنا يا جهیزنتیبندرعباس خواهندآمد، اماآمدن آنهان تابهیوب

.زد یرام
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 زنتوانستیمتاسفانه اون. سازد یراراض امهتابیکندو ارامبدراقانعیکمک گرفتم وخواستم که  یمحراب يآخرازآقا دست

 لیاش، به دل یتیبامهتاب صحبت کردومهتاب باتمام نارضا یمدت ،یتلفن یتماس ینظرمثبت رامبدراجلب کند، اماط

.ندازدین قیبه تعورا یکه عروس رفتی، پذ یستیرودربا

بهرخ  تا،یب ،یحل شدوچندروزبعدمن ومهتاب به همراه خانم محراب یمحراب يآقا یانیمشکل باپادرم نیا خوشبختانه

.میبه تهران رفت یفراهم کردن مقدمات عروس يوباربدبرا

رفتند ودرطول  یم نرویبود ب دهیآنها خر يك هپدرباربدبرا يا ازخانهیموردن لیوسا ي هیته يوباربدهرروزبرا مهتاب

باربددرتمام مدت . درنظرگرفته شده بود ندهیآ يهفته  يزبرایجشن ن خیتار. اکنندیزرامهیدوهفته، توانستند همه چ

 یسربه سراوم یکل تاوبهرخیب م،یشد یهمه دورهم جمع م یشب وقت انیکردکه درپا یم زراآمادهیهمه چ عیآنقدرسر

.داشتند یگذاشتند وهمه رابه خنده وام

بهرخ به . مامان درهمان بدوورودش سراغ رامبدراگرفت. تهران آمدند زبهین يمامان ومهد ،یروزمانده به عروس شش

.کرد، به هال برگشت یم تیلچراوراهدایکه و یبعددرحال ياتاق رامبدرفت ولحظه ا

:گفتشد یخارج م شیکه به زحمت ازگلو ییاوشده بود، چندقدم جلورفت وباصدا يکه محوتماشا مامان

!زمیعز! سالم پسرم-

مامان ه . دیکش یوپردردبودکه دل همه رابه آتش م گنیحالت چهره اش چنان غم. مامان ثابت ماند يرامبدرو نگاه

اش  هیرامبدنشست وهق هق گر یهمان جادردو، سه قدم. که درگلوداشت، شکست یو عاقبت بغض اوردیمطاقت ن

.راسرداد
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شک، اوومامان هردوبه  یب. سوزاند یوتمام وجودمرام دیدرخش یاشک م يقه حل انیزدرمیرامبدن يبایز يچشمها

. ختیهم ر زبهیهمه چ کبارهیاما م،یکرد یمقدمات ازدواجمان رافراهم م اق،یافتاده بودندکه مابه شورواشت ییادروزهای

.شود یمحراب ي گرخانوادهید روسرقم خورده بودکه خواهرمن قراربودع يگونه ا ربهیحاال تقد

ودرست  لچرراجلوبردیوو دینگاه اورافهم یسرش رابه عقب برگرداند وبه بهرخ نگاه کرد، بهرخ معن يا رامبدلحظه

.مقابل مامان متوقف کرد

خواست مامان  یکه انگارم يبلندکرد، طور یبرد ودست مامان راگرفت وآن رابه آرام نییچپش راپا رامبددست

برخاست وهمان طورکه  نیزم يمامان ازرو بیترت نیراگرفت وبه ا امانگرمیهمان لحظه بهرخ هم دست د. رابلندکند

:گفت ستینگر یاشک آلودبه رامبدم يباچشمها

دم  یمن هرروزازبابت داشتن توصدقه م. نمتیب یوخوشحالم که م زمیبرات تگ شده بودعز یلیدلم خ-

.ام که توروبه مابرگردونده ییوسپاسگزارخدا

:ومامان ادامه داد ستیبالبخندبه مامان نگر رامبد

.یخوام کنارم باش یبرات تنگ شده وم یلیچون دلم خ اکنارما،یب يندار يوکار يبر ییجا يخوا یاگه نم-

.رفتیحرف مامان راپذ شیبا، بازوبسته کردن پلک ها رامبد

 ،یروزعروس دنیارسبافر. نمانده بود يگرکاریباربدومهتاب هم انجام گرفت ود يدهایخر يمانده  یمامان، باق باآمدن

اووسحررابه اتاق . کردوسراغ رامبدراگرفت یشهداد باباربدروبوس. شهدادوسحرهم که دعوت داشتند به تهران آمدند

:رامبدبردم وگفتم

.ننیخوان توروبب یم. مون اومدن یمیقد يدوست ها-
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 دارمجددشیدوازدبغض آلودبه اوسالم دا ییحلقه زده بود، باصدا شیرامبداشک درچشمها دنیباد سحرکه

گرفته سالم کرد، امانگاه خسته وپرغم رامبدمقاومت اوراگرفت  یشد وبالحن کیشهدادهم به اونزد. کرد یابرازشادمان

. کرد ستنیمن گذاشت وشروع به گر يسحرهم سربه شانه . افتاد هیبه گر دیکش یکه رامبدرادرآغوش م یودرحال

عاشقش که  يچشمها يآن حس کردم حرارت وگرما کی يکردوبرا یدرست همان لحظه نگاه من بانگاه رامبدتالق

لحظه بودوبعد رامبد به سرعت نگاهش رابه  کیامافقط همان . وجودم راسوزاند د،یدرخش یاشک م يدرپس پرده 

.افکند، افکند یمن م دبرجانیراکه با ینگاه، آتش کیباهمان  ستدان یکه نم یدوخت، درحال يگریجانب د

بود  باشدهیارزیبس ح،یمل شیباآن آرا د،یمهتاب درلباس سپ. شکل برگزارشد نیدومهتاب به بهترشب، جشن بارب آن

.دندیدرخش یبرتن داشت، مثل دوستاره م درنگیسف يودرکنارباربدکه اوهم کت وشلوار

:من گفت رگوشیز ،یشوخ سحربه

!که باعروسکش هماهنگ باشه دهیبهش رس يآراشگرطور. خواهرت شانس آورده-

:به اورفتم وگفتم يغره ا مچش

.خواهرمن ازاولش هم خوشگل بود خودنزن،یحرف ب-

:دیگشتم که بهرخ جلوآمد وپرس یمن به دنبال مادرم م. عقدقرارگرفتند يبعدباربدومهتاب کنارسفره  یقیدقا

مامان من کجاست؟ یدون یتونم-

:نگاهش کردم وجواب دادم باتعجب

!گردم یمن دارم دنبال مامان خودم م-

 يخدا. رادنبال کردم رنگاهشیاراده مس یچهره اش شدم وب رحالتیینزده بودکه متوجه تغ يگریحرف د هنوزبهرخ

!کردم یباورنم دمید یآن چه راکه م..... من
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راکه من  یدرنگیوشلوارسف راهنیرامبدپ. آمدند یبه همراه رامبدواردسالن شده وبه طرف مام یوخانم محراب مامان

که متوجه ورودآنهاشده بودند،  یازهمان ابتداکسان. برتن داشت د،یآ یگفتم به اوم یم شهیداشتم وهمدوست  یلیخ

عقدبودکه باربدمتوجه رامبدشد  يخواندن خطبه  ي دهعاقدآما. ستندینگر یم یمحراب ي گرخانوادهیباترحم به پسرد

 دهیکه تاآن لحظه رامبدراند یکسان. داوآم يازجابلندشد وبه سو جانیبه اوچشم دوخت، بعدناگهان باه رتیوباح

نگاهش کرد، بعدمقابل  يد، لحظه ا یلچررامبدرسیچندلحظه بعدباربدکنارو. بودند، باحرکت باربدمتوجه اوشدند

کارشد وباربدرادرآغوش  نیرامبدخم کردتاآنهاراببوسد امارامبدبادست چپش مان عا يدستها ياوزانوزدوسرش رارو

واشک آلود  انیگر يصحنه ازجابلندشد وباچشمها نیا دنینشسته بود، باد گاهشیجامهتاب هم که هنوزدر. دیکش

 یکم. بادادیز يبخندرامبدجواب اوراباتکان سروزدن ل. نزدرامبدآمدوازاوبه خاطرحضورش درجشن تشکرکرد

.شد يجار نشانیعقدب يبازگشتند وخطبه  گاهشانیبعدازآن، مهتاب وباربدبه جا

:ازرامبدفاصله گرفت، کنارش رفتم وگفتم یبخانم محرا یوقت یدرفرصت

 نیبودم ا دهیمدت ند نیبه خصوص باربد ومهتاب که درا. يممنون رامبد، امشب بااومدنت قلب همه روشادکرد-

.يکرد نیریامشب روبراشون ش يتوخاطره . ازته دل بخندند يجور

وبه اطرافم چشم  دمیکش یقینفس عم. به من نداشت یتوجه نیاعتنابودوکوچک تر یسردوب شهیهم رامبدمانند

اوقرارگرفته ام، چنان عذابم  یتوجه یبه رامبدوبعدبه من که مشخص بودموردب انینگاه پرترحم اطراف ینیسنگ. دوختم

.کردم هرلحظه درحال شکستن وخردشدن هستم یداد که حس م یم

. دیودخترازپشت سربه گوشم رسد يگفت وگو يغرق درفکربودم که صدا. نشستم يگرفتم وگوشه ا ازرامبدفاصله

:گفت یازآنها م یکی

.صداوکم تحرکه یکه ب یدپوشیاون سف یحت! ماهن کهیت هیخانواده هرکدومشون  نیا-
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:حرف اوراادامه داد يگرید

کنارش بودواون بهش محل  شیپ قهیکه چنددق يگن اون دختر یم! یخوشگل وخواستن یصدا وکم تحرك ول یب-

.داد، نامزدشه ینم

:گفت گربالفاصلهیدخترد

داد؟ یبهش محل نم نیواسه هم-

.دیبعدهردوخند

مانده  یرفتم وتمام اوقات باق يگرید يشکسته به جا یوناراحت شدم، برخاستم وباقلب یعصب شانیحرفها دنیازشن

.حوصله بودم باحفظ ظاهرگذراندم یکه ب یجشن راهم درحال انیتاپا

. میپدررامبدبازگشت يبه خانه  یوبعدهمگ میمنزلشان بدرقه کردجشن، مهتاب وباربدراتا انیازپا پس

.بندرعباس شدند یشب رادرکنارماگذراندند وروزبعدراه زآنیسحروشهدادن

بازگشتنش لحظه  يدوستش داشتم وبرا شترازهمهیمن که ب. گرفتم یرامبدقرارم يمهر یمن بودم که موردب حاالفقط

 انیدرم یخسته وزخم یوتنها، باروح کهیمن که حاال. داشتم اجیمحبت اواحت به شترازهمهیمن که ب. کرده بودم يشمار

؟یتاک...... ادامه خواهدداشت؟  یفرساتاک تطاق ینبردطوالن نیدانستم ا میمانده بودم ون یمبارزه باق

ازدهمی فصل

به بندرعباس آن روز، قصدبازگشت  يفردا يماهم برا. گذراندن ماه عسل به شمال رفتند يوباربد برا مهتاب

بماند، اما مامان ضمن تشکرازمحبت  گردرتهرانید یبااصرارازمامان خواستندتامدت یمحراب يخانواده . میراداشت

:کرد بالبخند گفت یکه به من نگاه م یمودبانه دعوت آنها راردکردودرحال یلیخ شانیها

.بهتره میگل داره هرچه زودتربرگرد یکه م ییبابرنامه ها-
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:گفت يتاباناباوریوب ستندیمن نگر ي، همه به سوجزرامبد به

!خوادبرگرده؟ یگل هم م یمگه م-

:زدم وجواب دادم یلبخندکمرنگ ه،یبق يتعجب زده  يها رفشارنگاهیز

!بله-

:دیپرس مادررامبدبالفاصله

!زم؟یچراعز-

:نشان دهم وگفتم يامرعاد کیموضوع را نیکردم ا یسع

.کنکورآماده کنم يضمناً قددارم خودم روبرا. برم دباهاشونیتنهاهستن وبا يمامان ومهد-

:گفت یمحراب آقا

.دیکن یزندگ دیکه خواست يا گهید ياهرجاینجایوا دیبمون دتهرانیتون یشمام يهمه -

:داد تاادامهیب

.کنکورهم استفاده کنه يجادرس بخونه وازکالس ها نیتونه ا یگل م یم-

:کردم وگفتم نگاهش

.کاربگردم ددنبالیام روازدست دادم وبا یکارقبل. ستین نیفقط ا یول تاجون،یبممنونم -

:گفت یمحراب يآقا

.راحت باشه التیوازاون بابت خ یندون بهیخوام که ماروغر یدخترم، م-

.خوام کارکنم یمن م یول د،یمحبت دار یلیشماخ-

.یدفترمن کارکن يتو یتون یم ینجابمونیاگه ا-
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.بندر دبرگردمیپدرجان، امابا دیفکرمن هست ممنون که به-

:دیکرد، گله مندانه پرس یبه من نگاه م یکه تاآن لحظه سکوت کرده بود وفقط باناراحت بهرخ

؟يموندن توتهران ندار يبرا يا یوابستگ چیتوه یعنی-

 د،یچرخ اشت،ردینگاهم به جانب رامبدکه هم چنان سربه ز يلحظه ا يراازحرفش درك کردم وبرا منظوربهرخ

:بعدروبه بهرخ کردم وگفتم

.ایچندلحظه بامن ب-

:گفتم م،یدورشد گرازجمعیکدیهمراه  یوقت

 هی نیمن چقدربه رامبدوابسته ام ودوستش دارم، اما ا یدون یتوخوب م. یخوام من رودرك کن یبهرخ ازت م-

.ادیکنارب تشیباوضعراحت تربتونه  ددرنبودمنیشا. اون يماومخصوصاً برا يهردو يبرا هیفرصت

.زهیر یبهم م یرامبدبه کل ي هیروح ياما من مطمئنم اگه توبر-

!داکنهیپ يشتریب ي زهیصورت انگ نیدرا دهمیشا-

:گفت ینیوبالحن غمگ وستیلحظه به ماپ زهمانیتانیب

.يبر يکردم که بخوا یفکرشم نم-

:جمع شده بود گفتم میکه بغض درگلو یدرحال

شه،  یبراش تنگ م یلیوهرجاکه باشم دوستش دارم، دلم خ شهیهردومون الزمه، من هم يراب يمدت دور هی-

.به صالح رامبده نیامادرحال حاضرا

.میافتاد هیوهرسه باهم به گر دندیمرادرآغوش کش تاوبهرخیب
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 داربودبهیدتااگرببه اتاق اوبزن يسر تاخواستمیازب. کنم یگرفتم بارامبدخداحافظ میقبل ازپرواز، تصم یساعت روزبعد،

:آمد وگفت رونیبعدب یاتاق اورفت وکم تابهیب. بروم دنشید

.يبر یتون یم داره،یرامبد ب-

 نییبامن، نگاهش رابه پا شیتختش نشسته وطبق معمول زمان برخوردها يرو. تشکرازاووارداتاق رامبدشدم ضمن

:کنارش نشستم وگفتم. دوخته بود

که  ياون طور شهیزهمیهمه چ یکه کنارتم برات مثمرثمرباشم، ول یتم درتمام مدتآرزوداش. رم رامبد یمن دارم م-

دلم برات  یلیکه خ نیباا. موندن من وجودنداره يبرا يا یمنطق لیدل گهیکنم د یفکرم. ره ینم شیپ میمادوست دار

 م،یدار اجیاحت فرصته که هم من وهم توبهش هی نیا. دبرمیکنه امابا یم وونهیشه وحسرت نگاهت منود یتنگ م

!منتظرتم شهیتپه وهم یقلب من فقط به عشق توم یخوادبدن یامادلم م

 یشد، بعدبالحن رهیدررابست وبه من ورامبدخ. وناراحت داخل آمد یعصب یلحظه، دراتاق بازشد وبهرخ باحالت درهمان

:دیپرخاشگرپرس

!تون تموم شد؟ یخداحافظ-

:فترامبدرفت وگ يبه سو. نگاهش کردم درسکوت

!بره؟ چرا؟ يد یپس حاالچرااجازه م ؟يمگه عاشقش نبود ؟یمگه دوستش نداشت-

:بهرخ ادامه داد. کرد یاوهم نگاه نم رامبدبه

 یاگربگ یکنم، ول یحاالشبه باورم یاگربه من بگ. یرازدلت روپنهون کن یتون یفکرنکن باپنهون کردن نگاهت م-

.شه یباورنم ستمیگل ن یعاشق م گهید
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تفاوت رامبدنگاه کردم،  یسردوب يباربه چهره  نیآخر يبرا. هجوم آورد میبهرخ، اشک به چشمها يحرفها دنیباشن

:گرفته گفتم ییراازهم گشودم وباصدا میلبها یبعدبه سخت

!خداحافظ-

 دیاشکم خشک يکه چشمه  ختمیبه اتاق خودمان رفتم، آنقدراشک ر میحرف، ازاتاق خارج شدم ومستق نیا باگفتن

.متورم وقرمزشد میچشمهاو

مابه فرودگاه آمدند وبهرخ  يبدرقه  يبرا تایوب یآقا وخانم محراب. سرعت گذشت زبهیمانده ن یساعت باق کی

 دمیآنها رابوس. زودبه آنها سربزنم یلیوخواستند که خ دندیمرادرآغوش کش یمحراب تاوخانمیب. کناررامبددرخانه ماند

.کردم یخداحافظ شانیوضمن تشکرازمحبت ها

.میوبه سمت بندرعباس پروازکرد میمانشستیدرهواپ يبعد، من ومامان ومهد یمدت

******

رامبدتماس  يهرروزباخانواده . بودمشغول بکارشدم رآنیمد شیثبت احوال که پسرعمو يکم کشهداددراداره  به

. د وهم چنان درخودفرورفته بودگذران یاش رام یوگفتاردرمان یوتراپیزیرامبدجلسات ف. دمیپرس یداشتم وحال اورام

خبررابه  نیکه مهتاب ا يروز. کاربود رکناراومشغولد یافتتاح شده ومهتاب هم به عنوان منش یتازگ زبهیمطب باربدن

:وگفتم دمیمن داد، خند

!آره؟ گه،ید یمراقبش یپس حساب-

:وگفت دیهم خند مهتاب

دم  یرو م تشیزیمن هم گفتم اصالً نوبت و! برم تواتاق دباهاشیبود، با یدخترجوون ض،یگه هروقت مر یبهرخ م-

!ادین گهیبشه وبره د مونیشش ماه بعدکه پش يبرا
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:ومن گفتم میحرف، هردوبه شدت به خنده افتاد نیباا

!شناسم فقط خادم توئه یکه من م ياون باربد. نترس-

از روز رادراداره بودم وفقط  یمیته نالب. کردم یکنکورآماده م يآغازوخودرابرا يخواندن رابه صورت جد درس

.ماندم یدامیازشب ب یتاپاس اورمیکه وقت کم ن نیا يخاطربرا نیتوانستم درس بخوانم، به هم یبعدازظهرهام

 يبازگشته، قراراست به خواستگار هیکه تازه ازروس شیبهرخ باخبرشدم پسرعمو قیازطر د،یع امیا دنیبافرارس

که  يخودساخته، طور فتهیش یراحساب نیرفته، آرم هیهمراه پدرش به روس تابهیب که يادرسفرآخریگو. دیایتابیب

.افتد یم قیتعو زبهیموضوع ن نیرامبد، ا يبرا تفاقدادن آن ا دامابارخیایتابیب ياوقصدداشته همان زمان به خواستگار

 يباوجوداصارخانواده . مکرد یخوشبخت يآرزو شیگفتم وبرا کیتاتبریبه ب. خوشحال شدم یلیخبر، خ نیا دنیازشن

نداشتم، دوماً  يادیبود ومن زمان ز نیسنگ یلیتهران سفرکنم چون اوالً حجم درسهاخ دبهیع امینتوانستم درا یمحراب

.دارد اجیاحت يشتریب صتکنارآمدن باخودش به فر يکردم رامبدهنوزهم برا یاحساس م

کم کم به . کردم یگذر رااحساس نم نیبودم که ا گذشتند ومن آنقدرغرق درکارودرس یهم م یسرعت ازپ روزهابه

.رابه من داد یمسرت بخش يگرفت وخبرها تاتماسیکه ب میشد یم کیزمان کنکورنزد

 شیدردست راست وپاها یاوباخبرشدم رامبدبه تازگ قیمانده بودکه ازطر یدوازده روزتازمان امتحان باق درست

زدم  یم تاحرفیبلند بلند با ب جان،یازشدت ذوق وه. داشتم یلداند که آن لحظه چه حا یفقط خدام. احساس دارد

 يشده بودوحرف ها کذرهی شیدلم برا. حرف بزند میشتربرایگفتم که درمورد رامبدب یکردم وم یم چیواوراسوال پ

.دادم یدرحسرت آب، گوش م يتشنه ا تارامانندیب
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گفتم، اماتمام  کیشده است ومن بازهم به اوتبر نییتع ورماهیاواخرشهر يازدواجش برا خیگفت که تار نیهمچن تایب

 يا هیمانده تاکنکورراباروح یباق يخبرباعث شد روزها نیا دنیشن. زد یفکروذکرم حول وحوش رامبددورم

.ربگذارمکردم پشت س یبهترازآن چه فکرم یلیکنم وامتحانم راخ يسپر ارخوبیبس

 نیباا. کردم یرادرمنطقه نم یدورقم ياما اصالً فکررتبه  دمیکش یمرا یخوب يکنکوراعالم شد انتظاررتبه  ییابتدا جینتا

شد  یاعالم م یقطع جیشوم وتاماه بعدکه نتا یم رفتهیموردعالقه ام پذ يراحت شد که دررشته  المیحساب خ

 یکیسنجش اعالم شد،  تیشدگان درسا رفتهیپذ یکه اسام يسرانجام روز. گذراندم یاسترس چیه یروزهاراب

:گفت يبه اتاقم آمد وباشاد میباهم داشت یخوب يکه رابطه  يدیانم به نام خانم مجازهمکار

.يبده که قبول شد یگل، مژدگون یم-

 يهسته ا یمهندس یعنیموردعالقه ام  يکه دررشته  نیوازا دمید تیدنبال اوبه اتاقش رفتم ونام خودرادرسا به

همکاران رامطلع ساخته بودوهمه  يهمه  يدیبعدخانم مج یتتاساع. دانشگاه تهران قبول شده بودم خداراشکرکردم

گفت وبعدگفت  کیمن تبر زابتدابهیشهداد ن يعمووپسر رادارهیمد ،یانیب يآقا. آمدند ینزدمن م کیگفتن تبر يبرا

 میدرهرحال برا یکارمند خوب ناراحت کرده است، ول کیازدست دادن  لیاورابه دل ،یخوشحال نیخبردرع نیکه ا

.تشکرکردم شیکرد ومن هم ازاوبه خاطر تمام محبت ها تیموفق يآرزو

 یگفتن بامن تماس گرفتند وبعدازآنها هم بابهرخ وآقا وخانم محراب کیتبر يروزبعدازظهر، مهتاب وباربدبرا همان

کردند،  يکه من دوباره به منزلشان خواهم رفت ابرازشاد نیازا ک،یآنها بالفاصله پس ازگفتن تبر. صحبت کردم

 شیصدا دنیراگرفت، باشن یگوش تایب یوقت. کنم دهاستفا انیدارم ازخوابگاه دانشجو میاماخبرنداشتندکه من تصم

:گفتم

؟يچطور! سالم عروس خانم-
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.شما یخوبم، به خوب! سالم خانم دانشمند-

:وگفتم دمیخند

حال رامبدچطوره؟! شلوغش نکن-

 یتونه کم یرامبدم. خبرخوب هم ازطرف اون برات دارم هیضمناً . روبهش دادم تیخبرقبول. راحت التیخوبه، خ-

.دست راستش روتکون بده

:وگفت تاشدیب يکه باعث خنده  دمیکوتاه کش یغیخبر، ج نیا دنیشن يازشاد

!نداره یهم خون ک،یرمانت ي هیروح نیاصالً باا يکه قبول شد يرشته ا! خانم مهندس، خودت روکنترکن-

:مگفت یزدگ نجانیباه

!مهم تره یلیمن خ يخانم مهندس شدن برا نیکه اون خانم مهندس شدن ازا یدون یتوم-

!بله، مشخصه-

.کردم یصحبت باوخداحافظ یوپس ازمدت دمیخند

 هیته طیبل يخودم ومامان ومهد يسه روزبعد، برا يهمزمان بودومن برا باًیتقر تا،یب ینام من دردانشگاه وعروس ثبت

.میا، عازم تهران شوکردم تابعدازماهه

گرفتن مدارك الزم جهت  لیتحو يکردم، بعدبرا یآن روزبه شرکت رفتم واستعفا دادم وباهمکارانم خداحافظ ایفرد

:زد وگفت يلبخند دنمیمامان باد. ظهرشده بود باًیبه خانه برگشتم تقر یوقت. رفتم لمیمحل تص رستانیثبت نام به دب

کارهات تموم شد؟ ،یخسته نباش-

.بله، خداروشکرتموم شد-

:دمیکرد، پرس ینگاهم م یطورکه لبخندبرلب داشت، باحالت خاص همان
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!شده؟ يزیچ-

:باال انداخت شانه

 يبرگرد يخوا یکاش حاالکه م يا! ؟يرامبدروتحمل کرد يکنم که توچطورنه ماه دور یفکرم نینه، فقط دارم به ا-

.دیکرد یدماون وحال اون هم روبه بهبوده زودترعق شیپ

:وگفتم دمیکش یآه

بدون  دیکردم شا یمن فکرم. داشت اجیفرصت احت نیاون به ا. خاطرخودش بود تشربهیازرامبد، ب يتحمل دور-

اماقصدندارم به خونه  ام،یبه عقد اون درب لمیکه ما نیرغم ا یضمناً عل. ادیکنارب دشیجد تیحضورمن، راحت ترباوضع

.شون برم

:هم کرد و من ادامه دادمزده نگا رتیح مامان

.استفاده کنم انیمن قصددارم ازخوابگاه دانشجو. انهیداره  یکه اون هنوزهم به من توجه ستیمعلوم ن-

:گفت مامان

.طورمهتاب وباربد نیشن، هم یناراحت م یلیرامبدخ يخانواده  یول-

:زدم وگفتم یتلخ لبخند

اونا  يتونه من روبه خونه  یزمیچ کیفقط . دم یهمونوانجام م درسته، يزیفکرکنم چ یمن وقت دیدون یشماکه م-

 لیاون خونه دل يتاحضورم تو امیکه به عقدش درب نیبرخورد دلخواهم ازطرف رامبده وا دنیبرگردونه اون هم د

داره  اجیکردم به وجودم احت یاحساس م طربودکهخا نیکه درلندن کنارش بودم به ا یتمام مدت. داشته باشه یموجه

باهمه ارتباط  یوقت ،یامابعدازبازگشت مدت. نداره یوضع دچاره شده باهام برخوردخوب نیکردم چون تازه به ا یوفکرم
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اگرتنهاش گذاشتم فقط به . خوادبگه بدون حضورمن راحت تره یم قیطر نیحتماً به ا دمیبرقرارکردبه جزمن، فهم

!که آرامش داشته باشه نیبودواخاطرخودش 

.نگفت يزیان دادوچفقط سرتک مامان

بندرعباس رابه  ،يباسحروشهداد، به اتفاق مامان ومهد یومن بعدازخداحافظ زگذشتیمانده ن یباق يروزها

.دردلم برپابود یدانست که ازفکربرخوردرامبدپس ازماهها، چه آشوب یفقط خدام. مقصدتهران ترك کردم

******

.میرفت یمحراب يآقا يخانه  گربهیکدیند وهمراه تهران، مهتاب وباربد به استقبالمان آمد درفرودگاه

با آقاوخانم . واقعاً لذت بخش بود ،يکه دوستشان داشتم وبه وجودشان خوگرفته بودم پس ازنه ماه دور یکسان دنید

 یلیشرت ن یت. دمیاورامبدراد يشانه  يبودم که ازباال تافرورفتهیکرده ودرآغوش ب یوبهرخ سالم واحوالپرس یمحراب

.دیرس یصدبرابربه نظرم تشیبرتن کرده بود وجذاب ییبایزرنگ 

 یمامان به طرفش رفت وباخوشحال. اوپروازکرد يبه سو شهیاحساس کردم قلبم ازجاکنده شد ومثل هم دنشیباد

:گفت

؟یخوب. دلمون برات تنگ شده بود یلیخ. سالم پسرم-

 تایازب. دیلورفته بودتااوصورتش راببوسد، آهسته بوسراکه ج يزدوسرتکان داد ومهد ییبایمامان لبخندز رامبددرجواب

:آب دهانم رافرودادم وگفتم. به لرزه افتاده بود جانیتمام وجودم ازفرط ه. فاصله گرفتم وبه طرف اورفتم

سالم رامبد، حالت چطوره؟-

.برطرف نکردلبخندش  دنید ينگاهش رابه من دوخت وجوابم راباتکان سرداداماعطشم رابرا يازمدتهادور اوپس
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 ایکردم آ یفکرم نیگرفتم، مدام به ا يتاجایرامبدنشستند ومن هم کناربهرخ وب یکیدرنزد یمبل يرو يومهد مامان

اماپس . داد مانیکه جواب مرافقط به رسم ادب ودرمقابل خانوده ها نیاایاست  دهیرس انیدوران لجاجت وعناداوبه پا

.کرد یمن نگاه نم گربهیبعدازآن د چوندس دومم بود متوجه شدم علت پاسخ رامبدهمان ح ،یازساعت

. شده ام وسیکه چقدرناراحت وما اورمیخودم ن يکردم به رو یم یشد، اما سع لیتبد اسیبه  میدهایام يهمه  بازهم

 يرو. ازجابلندشدم ونزداورفتم عیآمد، سر رونیاتاقش بردتااستراحت کند وخودش ازاتاق ب تااورابهیب یبعدازناهاروقت

فوراً  دنمیاماباد دیمن چرخ يدرنگاهش به سو يصدا دنیباشن. بود وچشم به سقف دوخته بود دهیتختش درازکش

:زدم وگفتم یلبخندکمرنگ. رابرگرداند شیچشمها

حالت خوبه؟-

:کنارش رفتم وگفتم. نشان نداد یالعمل خاص عکس

!نگ نشدهمن ت يتو دلت برا یعنی. میدیروند گهیرامبد، مانه ماهه که همد-

 میهجوم اشک ها انیدرم. کردم، بشکند یکنترلش م یجمع شده بودوبه سخت میکه درگلو یباعث شد بغض سکوتش

:گفتم

 یدونستم که حت یامانم ،یش یتوخوشحال م میکردم حاالکه بعدازمدتها قراره باهم باش یچقدرساده بودم که فکرم-

 یدونه که آقادامادهنوزراض یبه فکرعقدمن وتئه ونم..... مامانم چارهیب. یکن یم غیروازم در یلبخند خشک وخال هی

که  میبود دهیرفته ماتاکجارس ادتیمگه  ؟يکرد راموشرامبد، آخه مگه توگذشته روف. به عروسش نگاه کنه ستین

 یبه خدامن هنوزهمون م. باتوبود شهیروح من هم یاون اتفاق افتاد؟ اون حادثه فقط جسم من وتوروازهم جداکردول

!چرا؟ ؟یکن یکارروم نیآخه توچرا بامن ا. گلم
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شکسته اتاقش راترك  یازجابلندشدم وبادل. تفاوت بود یب ختم،یر ینسبت به من که به شدت اشک م رامبدکماکان

به  ینداشته باشد، غم دارمجددمنیدربرابرد یعکس العمل چیه يموضوع که اوپس ازنه ماه دور نیتحمل ا. کردم

اشک  لیراباس میها یکردم دلتنگ یوسع ماتاق خودمان رفت يراست به سو کی. نشاند یردلم موسعت تمام عالم ب

.زمیبر رونیب

****

قراربود تاپنج  تاکهیب یتادرموردعروسیومن وبهرخ وب مینشسته بود منیدرسالن نش یهمگ بعدازشام

:گفتگذاشت وخطاب به من  یتامیبهرخ سربه سرب. میکرد یصحبت م گربرگزارشود،یروزد

!ادی یم یلیتاخینظربه ب نیازا! یدون یاش روهم که حتماً خودت م هیبق. ست کدونهی یکی نیگل، آرم یم-

:گفت تایب

!گل گدونه کدونه،ی یکی. گهیخب معلومه د-

:گفت طنتیباش بهرخ

!وونهیخل ود کدونه،ی یکی ر،ینه خ-

:دیابرودرهم کش تایب

!نمک یزبیمزه نر-

 یمهتاب وباربدکنارهم نشسته بودند وباربدآهسته درگوش اونجوام. میدیوخند میکرد گرنگاهیکدیوبهرخ به  من

.دیرس یزده به نظرم جانیه یمهتاب کم يچهره . کرد

:که متوجه آن دوشده بود، گفت بهرخ
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ما،  يجلو دیاری یتون روم یخصوص يکه حرفها دیاری یمگه توخونه وقت کم م د؟یکش یشمادوتاخجالت نم-

!د؟یگ یم یوشدرگ

:وبعدباربدخطاب به مادرخودش ومادرمن گفت دندیومهتاب خند باربد

!رهیکه نظربدمارونگ دیباشه اسپنددودکن ادتونی-

:گفت بهرخ

!چقدربانمک ،يوا-

:نگاهش کرد وگفت باربد

؟یگل باش یمثل م یتون مین! یآخه توخواهرشوهرفضول هست-

وبهرخ چپ چپ نگاهش  دیخند یراگفت حساب نیباربدا یزده بود، وقت نیرمکه بهرخ درموردآ یحرف یبه تالف تایب

.کرد

:بعدباربد گفت يا لحظه

.خبرخوب بهتون بدم هیخوام  یم. دیلطفاً گوش کن-

:به همه نگاه کردوگفت یکی یکی ،يجد يا افهیباربدازجابلندشد وباق. میبه اوچشم دوخت يباکنجکاو همه

!خاله کیعمو،  کی،  ییدا کیدوعمه،  پدربزرگ، دومادربزرگ، کی-

:به مهتاب نگاه کرد وگفت سپس

!مامان خوشگل کی-

:به خودش ادامه داد بعدبااشاره

!پیخوش ت يبابا کیو-
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:دوگفتیباربدخند. میدشده بود رهیزده به اوخ رتیح یهمگ

!د؟یکن یدامیدپینسبت جد هیدوم وشماهم هرک میش یباباومامان م میشه من ومهتاب دار یباورتون نم یعنی! ه؟یچ-

:گفت جانیسرشارازه یبالحن بهرخ

!دبگمیبا یدونم چ یزده ام که نم نقدرذونقیمن، ا يخدا-

:گفت باربد

!ذوقتوبکن ،یبگ يزیخوادچ ینم-

:ادامه داد یتوجه به حرف اوباخوشحال یب بهرخ

!ره ینش ضعف معمه گفت ينازبشم که ازحاالدلم برا ياون کوچولو يمن فدا یاله-

مهتاب  يوبه رو دیرامبدهم باربدرابوس. میگفت کیبه آن دوتبر يوشاد جانیه ،يوبعدباناباور میدیبه حرف اوخند همه

.لبخندزد

:دیپرس یباخوشحال یمحراب خانم

د؟یمتوجه شد یحاالک-

:باربدگفت

ازش خون گرفتم  يبهونه ا هیدبه مهتاب شک کرده بودم، بع يبودکه من به حالت ها یچندوقت یعنی. شیچندروزپ-

!راه نبوده یکه شکم ب نیبله، مثل ا دمیود شگاهیوبردم آزما

:گفت بهرخ

دادن وجواب مثبت گرفتن باهزارنازوادابه  شیکه آزما نیشن وبعدازا یزنها به خودشون مشکوك م شهیهم-

!شده نابرعکسیمال ا ،یپدربش يخوا یگن توم یشوهراشون م
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:گفت باربد

!هوش سرشاربرادرته ينشونه  نیا خب-

:دیخند یباتظاهربه بدنجس بهرخ

!آره؟ گه،یکه مهتاب کم هوشه د نهیمنظورت ا-

:بااخم نگاهش کرد باربد

.دهن من نذار يتوهم حرف تو. دم ینم یجسارت نیهمچ يوقت به خودم اجازه  چیمن ه-

:گفت یباخوشحال یمحراب خانم

ما،  يگل درتهران وبازگشتش به خونه  یم یقبول. شده میباعث شاد دم،یشن يبرچندوقت هرخ نیهداروشکرکه ا-

.کنم یم ياومدنش لحظه شمار يکه ازاالن برا يبهترشدن حال رامبدوحاالهم نوه ا

 ينگاه کردم وبعدبالخند یبه خانم محراب. چشم دوخت م،یمعناداربه چشمها یوباحالت دیمن چرخ يمامان به سو نگاه

:کمرنگ گفتم

!من قصدندارم مزاحم شمابشم یمامان، ول دیشمالطف دار-

:گفت يباربدفور

بره؟ يا گهید يماجا يگل جزخونه  یذارم م یمگه من م-

:گفت يبادلخور بهرخ

باربد ومهتاب؟ يخونه  يبر يخوا یتوم یعنی-

:کردم وگفتم نگاهش

.دارم يا گهینبود بهرخ، من قصدد نیمنظورمن ا-
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:دیمهتاب پرس. شدند رهیرسشگربه من خپ یبانگاه همه

گل؟ یم هیچ متیتصم یشه بگ یم-

:مکث کردم وبعدجواب دادم يا لحظه

.خوام ازخوابگاه استفاده کنم یم-

:سکوت راشکست وگفت نیدست آخربهرخ ا. شدند رهیبه من خ رتیبرجمع حکمفرماشدوهمه باح نیسنگ یسکوت

.ومدیشم نگل، اصالً خو یبود م يمزه ا یب یشوخ-

.ام يکنم بهرخ، کامالً جد ینم یشوخ-

:دیکه تاآن لحظه ساکت بود، پرس یمحراب يآقا

تومثل . ینداشته باش یوازبابت درس خوندنت هم مشکل یباش نجاراحتیکه ا مید یمابه توقول م! چرادخترم؟-

.یخانواده هست نیازا يدخترمن وعضو

:گفتم آرام

ازتون  یقلب سپاسگذارشماهستم، ول میازصم دیوباورکن دیچقدربه من محبت داردونم که شما  یم یمن به خوب-

.خودم رااجراکنم میمورد، تصم نیددرایکنم اجازه بد یخواهش م

کردند من به  یحتماً آنها فکرم. انداخته بود نییبه رامبدشدم که سرش راپا تاوبهرخیب يمتوجه نگاه ها يلحظه ا يبرا

راگرفته بودم وبه  میتصم نیا شهیفکرواند یامادرهرحال من باکل. راگرفته ام میتصم نیابرادرشان  يخاطربرخوردها

.کنم ینیحاضرنبودم ازحرفم عقب نش یآسان

است وآرامشم  فتادهین یاتفاق خاص چیکردم ه یمن وانمودم یول ربودندیآن شب همه ازمن دلگ میتوان بگو یم

.کردم یراحفظ م
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 ةمهمان خانواد تا،ینامزدب نیبرگشتم، آرم یوقت. کردم یمدارکم، خودرامعرف يئه دانشگاه رفتم وبارا روزبعدبه

. انداخت یرامبدم يادرفتارهایمرابه  تینها یب شیبودمؤدب ومتشخص که رفتارها ياوپسر. بود یمحراب

درك م. داشت یهماهنگ تایب ییبایزنسبتاً خوبش هم با يالغربودوچهره  یبلندواندام يصاحب قد ،يازنظرظاهر

.کرد یم یگرفته بودوحاالدردماوند زندگ هیاش رادرروس يداروساز يدکترا

به  یدرتب وتاب عروس یمانده راهمگ یچندروزباق. نمودم یاش ابرازخوشحال ییکردم وازآشنا یواحوالپرس بااوسالم

.گردرآمدندیکدیبه عقد نیتاوآرمیب ورماه،یشهر یانیپا يازشب ها یکیوعاقبت در میبرد یسرم

.جشن حضورداشت انیزتاپایدردماوند برگزارشدورامبدن یآنها درباغ بزرگ یوسعر

ازمن خواست حاالکه ازرامبددورشده، من مراقبش باشم  تایب م،یبود یکه همه مشغول خداحافظ یوقت آخرشب

 دیمرابوس تاهمیب. وقت رامبدراتنها نخواهم گذاشت چیوگفتم که ه دمیاورابوس. اوسربزنم شتربهینگذارم وب شیوتنها

.نشست نیداخل ماش ه،یبابق یوبعدازخداحافظ

 يسو زبهیتانیب بیترت نیازآنجادورشدند وبه ا نیدست وسوت حاضر يصدا انیبعدعروس وداماد درم يا لحظه

.اش رفت ندهیسرنوشت وآ

!ازرامبدرارقم زده بود ییمن، جدا يکه فعالً برا یسرنوشت همان

فصل دوازدهم

ازصبح  میخوشبختانه کالس ها. بندربرگشتند زبهین يشکده ورفتن من به خوابگاه، مامان ومهددان يکالس ها باشروع

بودکه درآنجا مشغول کارشده بودم  یمدت. پدررامبدبروم یتوانستم به شرکت بازرگان یتاظهربودوبعدازآن م

.خواندم یم زدرسیشب ران انیمانده تاپا يساعت ها. ماندم یوازظهرتاحدودساعت هشت شب درآنجام
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کردم به من توجه  یافتادکه احساس م یم یاتفاقات یالبته گاه. رامبدبامن هنوزهم مانند گذشته بود يرفتارها

.دمیفهم یکارش رانم نیا لیتوجه رابروزبدهدومن دل نیخواهد ا یداردامانم

 یبودم وبااوصحبت ممن کناربهرخ نشسته  م،یمهتاب وباربد دورهم جمع بود يدرخانه  یروزکه همگ کیمثال  يبرا

زد  یطنتیموضوع راگفتم لبخند پرش نیا یوقت. ستیمن ن يکردم که احساس کردم حواس بهرخ جمع حرف ها

:وکنارگوشم گفت

!کنه یتواستفاده م دزدنید يبرا یحواسم به داداشمه که ازهرفرصت-

:وجواب دادم پوزخندزدم

.دمیند يزیمن که چ! تهمت نزن خودبهشیب-

!حاالدقت کن! نه یگ یم! یکه تومتوجه نگاه هاش بش هیاون زرنگ ترازاون. یشه رامبدرودرست نشناخت یمعلوم م-

بهرخ  يها رحرفیانداختم، اماچندلحظه تحت تاث نییسرم راپا دمیند یزخاصیگذرابه رامبدانداختم وچون چ هینگا

.کند یگاه ممتوجه شدم که اوبه من ن رتیباردرکمال ح نیوا ستمیبازهم به جانب اونگر

.راعوض کرد رنگاهشیمس عیسر یلیکه متعجب شده بودم خواستم لبخندبزنم امااوخ نیا نیدرع

:وگفت دیخند بهرخ

!کنه یفقط داره خودش روبرات لوس م ره،یم یکه برات م هیبندم هنوزهمون رامبد یشرط م ؟يدید-

ه اتاقش رفت، دنبالش رفتم، امابرخالف انتظارم استراحت ب يبرا یفرصت وقت نیشدم ودراول رهیبه رامبدخ مشتاقانه

!رفتیرامبدبازهم مرانپذ

برخالف احساسش  یراه یلیداد که اوهنوزهم دوستم داردامابه دال یباوررام نیاتفاقات به من ا لیقب نیآمدن ا شیب

ساخت  یدوارمیام تینها یکه اوهنوزهم دوستم داردمراب نیدرهرحال فکربه ا. کند یگرفته است ومراطردم شیدرپ
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که  یقیکردم به هرطر ین گونه مواقع باخودعهدمیدرا. غرق شود ندهیخوش آ يایشد ذهن خسته ام دررو یوباعث م

.قلبش زده بود بشکنم وبازهم تنهافاتح عشق واحساسش باشم ي وارهیراکه برد ینیآهن يشده حصارها

 یوقت. روزتازه ازشرکت به خوابگاه بازگشته بودمآن . دمیبخش راجع به اوشن ارمسرتیبس ياول بودکه خبر اواخرترم

.همه کتاب دردست داشتند میها یوارداتاق شدم، هم اتاق

:دمیزدم وپرس يلبخند

!پروفسورچطوره؟ يحال خانم ها-

:وگفت دیخواند، خند یم یمیاهل اهوازبودوپتروش يکه دختر نیریش

!کدوم پروفسوربابادلت خوشه-

:ه لبخندبرلب داشتند ادامه دادبه بچه هاکه هم وبااشاره

داشت  شیپ قهیسارا، تاچنددق! زرولودادیکه همه چ نییکتابش افتادپا يعکس ازال هی ،يتو يپا شیخانم پ نینازن-

 نیصدف هم که داشت واسه فرداوکالس زبان واستادش وا! الله هم که واکمنش هنوزکنارشه! خوند یحافظ م

!دیکش یم زهانقشهیچ

:گفتم یپرت کردومن به شوخ نیریش يابه سوخودکارش ر صدف

!خورن یجرزهم نم يدانشگاه تهران به دردال ي ندهیآ نیحساب مهندس نیباا-

:حق به جانب گفت يا افهیباق نیریش

!سردردانشگاه تهران دبندازنیکه عکسش روبا ياری نیریاستثناوجودداره، اون هم سرکارخانم ش هیالبت ه-

رابرداشتم  یگوش. بودم بلندشد دهیزنگ تلفن همراهم که بعدازبادانشجوشدنم خر ياماصداجوابش رابدهم  خواستم

.شماره بهرخ جواب دادم دنیوباد
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گفتم که تازه ازراه . است ستادهیگفت که به اتفاق مهتاب، مقابل خوابگاه به انتظارمن ا یپس ازسالم واحوالپرس بهرخ

 ،یموافقت کردم وپس ازخداحافظ. بروم دهمراهشانیاردوحتماً باد یام وخسته هستم امااو گفت کارواجب دهیرس

.قراردادم فمیراداخل ک یگوش

:من شده بودگفت يکه متوجه حرف ها نیریش

!خوش بگذره. میستین لیخب برو، ماکه بخ! ير یم يدار ومدهیهم ازتوکه ن نیا-

:گفتم م،یرفت رونیازاتاق ب کهیدرحال

!رگشتمکه ب یجوابت باشه واسه وقت-

.آمدم رونیوب بعددررابستم

:سوارشدم وگفتم. دمیراکه بهرخ پشت فرمانش نشسته بود، د یخانم محراب نیخوابگاه ماش يجلو

.سالم-

تپل شده  یگذراند، حساب یاش رام يمهتاب که ماه ششم باردرا. همزمان به طرفم برگشتند وجوابم رادادند اوومهتاب

:دمیپرس. میورد وراه افتادرابه حرکت درآ نیبهرخ ماش. بود

د؟یبر یدمنوکجامیدداریبگ دیخواه ینم-

:گفت مهتاب

!شه یضربان قلبت صدبرابرم ير یم یکه وقت ییجا-

:وادامه داد دیخند بهرخ

 یامیدونه چه پ یشه واصالً مغزت نم یفشارخونت دچارنوشان م! شه یوطاقت فرسام نیتنفس برات سنگ-

!روصادرکنه
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:گفتم باتعجب

!کنم یروباهم م يومغز یقلب يکه سکته  دیبگ کبارهی د،یخجالت نکش-

:وبهرخ گفت دندیهردوخند

!ینیوتونوشتنش روبب سهیبنو يزیالبته اگه رامبدبرات چ ست؛یهم معلوم ن چیه-

:زده گفتم ذوق

سه؟یتونه بنو یاون م یعنی ؟یگ یم يجد-

وهم  یماباش شیدنبالت تاهم شام پ امیگفتم امشب ب !داده جهیکنه وحاالنت یم نیوقته تمر یلیخ! آره-

.ینیکاررامبدروبب

!من يخدا يوا-

!بعد ،ینیوکارش روبب میصبرکن برس. زده نشو خانم مهندس ادذوقیحاالز-

.منتظرمان بودند منیدرسالن نش یمحراب يخانم وآقا میدیرس یوقت

:بالبخند گفت یمحراب خانم

نه؟گفته،  زروبراتیبهرخ همه چ-

:گفتم

.گم یم کیواقعآً خوشحالم وبهتون تبر. شه یبله، باورم نم-

:گفت یمحراب يآقا

.دخترم میگ یم کیماهم به توتبر-

:مکث کردوادامه داد يا بعدلحظه
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سه؟یبرا تبنو يوازش بخوا يرامبدبر دنیبه د يخوا ینم-

به بهبود ارتباط ماعالقمنداست  یلیدانستم خ یمرامبدبروم، گرچه  دنیخواست به د یباربودکه اوازمن م نیاول نیا

 شیدرچمها یرابه راحت يخوشحال بودوبرق شاد یلیحال آن شب خ نیباا. کرد ینم قیگاه مرابه مالقات اوتشو چیاماه

:لبخندزدم وگفتم. دوارساختیاو، مراهم ام يدواریام. رفتیمراخواهدپذ دیترد یکردرامبدب یانگارفکرم. دمید یم

.رم یاالن م نیچشم، هم-

. هم مقابلش بازبود يدردست داشت، دفتر يوخودکار زنشستهیکنارم لچرشیو يوارداتاق رامبدشدم، رو یوقت

 یلیزده ترشدم، امااوخ جانیقلبم راباالبردوه ارضربانیاخت یطرزنگاهش ب. برگشت ونگاهم کرد يباورودمن لحظه ا

.آن رابستدفترش گذاشت و انیزودنگاه ازمن گرفت وخودکارش رام

:زدم وگفتم هیوارتکیبه د آرام

.یموفق باش شترازروزقبلیکه هرروزب دوارمیخوشحالم رامبدوام یلیخ-

:به دفترش انداختم وگفتم ینگاه. نکرد ییبه من اعتنا گرانینظرد اوبرخالف

بازهم  ،يریپذ یکنه تومنوم یکه پدرت فکرم یزمان یشده حت زباعثیکه چه چ یسیبنو.  یسیدوست دارم برام بنو-

 یحت یستیزنم اماتوحاضرن یساله که من دارم حرف م کی. یسیخوام جوابموبرام بنو یم ؟ینداشته باش یبه من توجه

منم که دارم خودموبه  نیوا يخوا یمنونم گهیکنن که تود یکارت همه دارن فکرم نیباورکن باا. یبه من نگاه کن

به من حق بده بخوام . تونم قلب مهربون ونگاه گرمت روفراموش کنم یوقت نم چیرامبد، من ه. کنم یزوربهت قالب م

.گذره یم یبدونم توذهنت چ

:بابغض گفتم. چشم دوخته بود زشیاعتنابه من، به م یچنان ب رامبدهم
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 یم یاون چقدره، ول یمرتکب شدم وبزرگ یدونم ازنظرتوچه گناه یمن نم. یکن یرمیمنوتحق يکارت دار نیتوباا-

سال، هنوزتقاص گناهم روپس ندادم؟ کی اباگذشتیت بپرسم آخوام از

 زگذاشتمیم يرامحکم رو میجلورفتم ودستها. کرد یام م وانهیگرفته بود، داشت د شیکه پ یاودرراه ياصرارولجباز

 یکه ازشدت بغض وغم حقارت م یبالحن. معطوف شد نینگاهش به جانب زم. صورتش قراردادم يوصورتم راروبه رو

:گفتم دیلرز

بامن، ! کارتوفقط لجاجته رامبد، فقط لجاجت. هات اسمش شجاعته ییاعتنا یب يفکرنکن گرفتن نگاهت ازمن وادامه -

من . منونگاه کن! باشه ،ياگه ازمن خسته شد ،يخوا یاگه منو نم.... دونستم چرا یکاش م يا. تیباخودت، بازندگ

 یم دنتیمن بازهم به د ،یکن یم غیکه تونگاهت روازمن در یتاوقتاما. ابمونمی دبرمیتونم بفهمم با ینگاه توم کیبا

.کنم یهاازت دل نم یآسون نیکه من به ا یداشته باش نیقیخوام  یم. يتاباالخره جوابموبد امی یاونقدرم. امی

 يه سونگاه هاب يك هشدم همه  منیواردسالن نش. ام ازاوفاصله گرفتم واتاقش راترك کردم یانیپا يدنبال جمله  به

. امدین رونیحالت صورت من، حرف دردهانش ماندوب يامابامشاهده  دیبگو يزیخواست چ یمحراب يآقا. من برگشت

 يازباغچه ها یکیرفتم وکنار اطیوبه ح کردمسالن راترك  م،یبگو يزیآن که چ یب. کرد یبغض داشت خفه ام م

که  یغم. کرد یم ینیبزرگ سنگ یازاشک پوشانده بود وبردلم غم يراپرده ا میچشمها. کوچک نشستم

.ندیآرام ننش رد،یانگارقصدکرده بودتاتمام تابو توان مرانگ

 یاشک م يایدر انیزدرمیاون ينگاهش کردم، چشمها یوقت. آمد وکنارمن نشست اطیبعدمهتاب به داخل ح یقیدقا

 هیگر انیدرم. داغ شد اشک يازگرما میگونه ها. اش قرارداد نهیس يوسرم رارو دیآهسته درآغوشم کش. دیرقص

:دمینال
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 یبگه ومنت يزیکه به ماچ نیبدون ا طیشرا نیکه توبدتر يمن رونخواد؟ اون رامبد گهیرامبدد یکن یتوباورم-

باچه  ادتهی..... بامابود شهیگاه روداشت، هم هیتک هیبرامون حکم  شهیکه هم ياون رامبد. سرمون بذاره کمکمون کرد

جوابم  یحت ستیحاضرن. به من نگاه کنه یحت ستین روفراهم کرد؟ اماحاالحاضرنمو یمقدمات عروس یشوروشوق

!چرا؟! آخه چرا؟. روبده

:گرفته گفت ییآغوش خودفشردوباصدا شتربهیمراب مهتاب

فهمم،  یدارم وگرچه علت رفتارش رونم مانیرامبدبه توا يگل، من به عشق وعالقه  یم. میبه خداتوکل کن دیبا-

.خوادبگه که دوستت نداره ینمامامطمئنم اون 

خواد ثابت کنه؟ یروم یپس اون چ-

:وجواب داد دیام رابوس گونه

 یداشته باشه، نم يا گهید لیدل دهمیخوره، شا یبه دردتونم گهیشده د تیوضع نیکنه حاالکه دچارا یدفکرمیشا-

 یصبورباش م شهیمثل هم..... ودکه هست مطمئنم هنوزهمون رامبده که آزارش به دست آوردن توب یاماهرچ. دونم

.کنه یم زرودرستیگل، گذرزمان همه چ

:زدوگفت میبه رو یلبخندکمرنگ. شدم رهیبه صورت خواهرکوچکترم خ سیخ يوباچشمها سربلندکردم

.میاریازاون حالت درشون ب میبر. توناراحتن یهمه ازناراحت. تو میبهتره بر گهیحاالد-

ترشده بود، کمک  نیکه هنوزبغض داشتم برخاستم وبه مهتاب که آن روزهاسنگ یراپاك کردم، درحال میها اشک

:گفتم م،یرفت یساختمان م يهمان طورکه درکنارهم به سو. کردم ازجابلندشود

!نمونده باشه یازمن باق يزیچ گهینرسه که د یاون روز، وقت دوارمیخوادتموم بشه، اماام یم یروزهاک نیدونم ا ینم-

زدهمیس فصل
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.پشت سرگذاشتم وترم دوم راآغازکردم یارعالیبس یوبانمرات یترم اول رابه خوب تحاناتام

انگارقلب عاشق ومهربان . رامبدبامن به وجودآمده باشد يدررفتارها يرییآن که تغ یورفت ب زآمدیسال ن دآنیع

ها،  يمهر یباوجودتمام برفتم و یم دنشیمن امابازهم به د. سنگ قرارداده بودند يقطعه ا شیوبه جا دهیاورادزد

 ستیبرخوردارن یمناسب یجسم تیدارم که ازوضع يدانستند من نامزد یدوستانم م يحاالهمه . گذاشتم ینم شیتنها

.ستمیامامن حاضربه رهاکردنش ن رد،یپذ یومراهم نم

 یمانشان منامزدش رابه  يداشت عکس ها نیونازن میدورهم نشسته بود یهمگ یماه وقت بهشتیارد يازشب ها یکی

:گفت نیریداد، ش

عکس  هی میخون یباهم درس م میساله دار هیکه  سنینقدرخسیها ا یبعض! خانم نیبه جمال تونازن یبازهم گل-

!شورباشه یوقت چشم کس هیترسن  یدن، م یازنامزدشونونشون آدم نم

.شدند رهیبچه هاهم بالبخندبه من خ ي هیبق. به من نگاه کرد طنتیبعدباش

:کردم وگفتم یصنعت یاخم

عکس رامبدرونشونت بدم؟ یاز من خواست یجنس خراب، توک-

:گفت یحق به جانب افهیباق نیریش

.اومد که بهت بگم شیپ یخوب تیحاال موقع! یازرونرفت دمید ،یکارروبکن نیصبرکردم خودت ا یهرچ-

آوردم وبه دستش  م،یم انداخته بودباه سیراکه دوشب قبل ازرفتن رامبدبه انگل ییازعکس ها یکیو ازجابلندشدم

:بعدالله گفت. عکس شدند يبچه هابه طرف اورفتند ومشغول تماشا يهمه . دادم

!دنشیره د یکنه وم یگل خانم چراهرروزشل وکاله م یپس بگوم-

:حرف اوراگرفت يدنباله  طنتیباش نیریوش
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!؟يکه توتورش کرد ستیپسرن نیا فیح-

:خنده گفت انیم نیریش. دندیخندبرچهره نشاندم وهمه  یاخم

!شیترسون یکه م یبه پسرمردم نگاه نکن یکن یبه من نگاه م يکه دار يجور نیا-

:رابه طرفم گرفت وادامه داد بعدعکس

.دیخوش باش! يدار ینامزدقشنگ! ایب-

.دندینپرس يزیرامبدچ یجسم تیوضع يکدام درباره  چیه یول دکردندییحرف اوراتا همه

آن . ستمینگر یبه عکس، خودم ورامبدم رهیوخ داربودمیبچه هابه خواب رفتند، من تاساعت ها ب يهمه  یتشب وق آن

که  یهمان شب. میانداخت م،یدیاتاقمان رابه اتفاق سحروشهداد ومهتاب چ لیکه وسا یعکس راهمان شب

:به من گفت یرامبدکناردرخانه بانگران

((!دلم گرفت يکرد یفظباهام خداحا یدونم چراوقت یگل، نم یم ))

.دیرس یوقوع آن اتفاق رااحساس کرده بودوچقدرآشفته ونگران به نظرم چقدرراحت

ام  یمدتهابود که زندگ. ستمیگر یقلبم فشردم وبه آرام يتلخ ، عکس رارو ییآن شب وبعدهم آن جدا يادآوریبا

وتنها  کهیسپرده شده بودومن،  یشرامبدبه فرامو يچشمها یاهیهمه درس نمیریش يوآرزوها وندخوردهیبااشک پ

.......شوند اماافسوس ادآوردهیبه  ازهمب يروز دیتاشا دمیدو یامیاوبه دنبال آن همه رو يوخسته درشب چشمها

.به خواب رفتم یک دمیخودم هم نفهم یغرق بودم وحت ندهیبه عکس اودرفکرگذشته وآ رهیشب تاساعتها خ آن

راجواب دادم  یگوش یتلفن همراهم بلندشد ووقت کیموز يزخواب برخاستم صدارفتن به دانشگاه ا يبرا یوقت صبح

.داد یخبرازوضع حمل مهتاب م دکهیچیپ یدرگوش یبهرخ باخوشحال يصدا

.به آنجارساندم عیرفتن به دانشگاه ، خودم راسر يراازاوگرفتم وبه جا مارستانیب آدرس
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بعدبه . گفتم کیوتبر دمیمهتاب رابوس يحدوحصر یب یلباخوشحا. حضورداشتند مارستانیهمه درب دم،یرس یوقت

:که درآغوش داشت نگاه کردم وگفتم ییبه کوچولو ک،یسراغ باربدرفتم وضمن تر

!خدا، چقدرنازه يوا-

:دیپرس یمن لبخند زدوبعدخطاب به خانم محراب يبه رو باربد

ست؟یمن ن يها ينوازد هیمامان، شب-

:جواب داد یمحراب خانم

.گفتم ینومیقاً داشتم به بابات هماتفا-

:باربدگفت

!پهیپس ازاالن معلومه که خوشگل وخش ت-

:اوهمه رابه خنده واداشت وبهرخ گفت حرف

!کنه یواسه خودش بازم يچه نوشابه ا-

:دیپرس یمحراب يآقا

ن؟یبذار نیخوا یم یگل پسرروچ نیحاالاسم ا-

:ه جمع گفتبه مهتاب انداخت وخطاب ب يپرمهر باربدنگاه

!میبخش اول مهتاب وبخش دوم باربدانتخاب کرد بیمن ومهتاب اسم پسرمون روازترک-

:باذوق گفتم من

.یچه اسم قشنگ! مهبد-
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 یرادمیگذاشت وازاسم پسرش ا یاسم خوششان آمد، فقط بهرخ بودکه سربه سرباربدم نیهم مانندمن ازا هیبق

.گرفت

:باربدگفت. مخصوص نوزادان بردآمدومهبدرابه اتاق  يبعدپرستار یکم

 یم يقرار ینوزاد دارن براش ب يونازه که مطمئنم ازاالن تواتاق نوازدها، دخترا نقدرخوشگلیا. قربون پسرم برم-

!کنن

.میذوق زده است به خنده افتاد یازحرف اوکه مشخص بودحساب همه

اه بامامان تماس گرفتم وخبروضع حمل مهتاب درر. ماندم وسپس به دانشگاه رفتم مارستانیبعددرب یروزتاساعت آن

.توانستم تصورکنم که چقدرخوشحال است یازپشت تلفن هم م یحت. رادادم

.مهتاب که تازه مرخص شده بودرفتند يبه خانه  میماه به تهران آمدند ومستق کی يبرا يدوروزبعداوومهد

سووآن سونگاه  نیبازکنجکاوکه مرتب به ا يچشمهافرزند مهتاب باآن . هم عصرهمان روزبه تهران آمدند نیتاوآرمیب

.برد ینفربه سرم کیدرآغوش  قهیدل ازهمه ربوده بودوهردق یکرد، به راست یم

به اونگاه  بیعج یبهرخ، مهبدراکنارش برد باشوق یوقت. نشان داد یخاص اقیبه اواشت زنسبتیانتظارم رامبدن برخالف

.اورانوازش کرد گرشیدست راستش نگه داشت وبادست د ياروبعدآهسته کودك ر د،یکردودست کوچکش رابوس

آنقدرقشنگ . آورد، واقعاً خوشحال بودم یدست م شتربهیراب شیها ییروزبه روزتوانا مید یکه م نیازا

هابه  دساعتینزده بود، شا میننشسته وصدا تاکنارمیتوانستم چشم ازاوبردارم واگرب یمهبدرادرآغوش گرفته بودکه نم

.ماندم یم رهیاوخ
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مارابه  يهمه  باًیواقعاً لذت بخش وتقر ینیریوش یبه آن کوچک يخانواده، آن هم عضو دبهیجد يورودعضو

 باًیزتقریرامبدن. شد یتنگ م شیبشدت دلم برا دمید یکه من اگردوروزاورانم يخودمشغول ساخته بود، طور

.تدوست داشکردوبه شدت اورا یم يمهتاب سپر يدرخانه  دارمهبد،ید يهرروزرابرا

بادوستانم، به خانه  یخوابگاه وخداحافظ لیوتحو هیپس ازتخل. دیرس انیبا پا یآن ترم هم شروع شدوبه خوب امتحانات

 میکه برا نیباا. کرد یدامیمهتاب رفتم، امابامستقرشدن من درخانه مهتاب وباربد، رامبدکمترازقبل درآنجاحضورپ ي

رفتم  یداراومیبه د يدیزباناامیروزهان یکردم وبعض یم گرمرابامهبدسر رفتارش راتحمل کنم اماخودم نیسخت بودا

.گشتم یمهتاب بازم يهرباردرهم شکسته ترازقبل به خانه  یول

کردم که  یوبازگشت دوباره به خوابگاه آماده م دیترم جد يصورت گذشت ومن کم کم خود رابرا نیا گربهید یمدت

 زبرخالفیباربدن. رکت بازگشتم، مهتاب به نظرم درخودفرورفته ومتفکرآمدازش یشب وقت کی. رخ داد ياتفاق تازه ا

 یدمشکلیفکرکردم شا. داشت ونیزیتلو يصفحه  همبل نشسته بود وچشم ب يرو. کرد ینم يگربامهبدبازید يشب ها

:دمیآمده، لباسم راعوض کردم وکنارمهتاب نشستم وآهسته پرس شیپ نشانیب

افتاده مهتاب؟ یاتفاق-

:سکوت کردم وبعددوباره گفتم يلحظه ا. نگران شده بودم. نگفت يزیزدوچ میبه رو یدکمرنگلبخن

 يزیکنم تووباربد هردوتون به چ یاحساس م. تونم کمکت کنم بهم بگو یمن م یکن یافتاده وفکرم یاگه اتفاق-

.ذهنتون رومشغول کرده یحساب دکهیکن یفکرم

:گفت یعصب یداد وباحالتبه من نگاه کرد، سرتکان  يلحظه ا مهتاب

!رانیمهرنازبرگشته ا-

:ام رابدست آوردم وگفتم يحالت عاد عیسر. اما اجازه ندادم اومتوجه شود جاخوردم
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!بکنه؟ دشماروناراحتیموضوع چرابا نیا! برگشته که برگشته-

 تیدوبنده واهل رعاق یهم ب یلیخ. اون ازشوهرش جداشده! خاله اش موندگاربشه يکه قصدداره خونه  نیمثل ا-

!ستیزنیچ چیه

.مهتاب، به فکرفرورفتم يصحبت ها دنیباشن

علت . خواست که رامبدبااوازدواج کند یدلش م یلیداشت وخ يادیز يبه خواهرزاده اش عالقه  مادررامبددرگذشته

 یمحراب يخانواده  يضامتعلق به گذشته بودواکنون اع نهایاماخب ا..... مخالفت اوباازدواج ماهم، وجودمهرنازبود یاصل

.رامبدقبول داشتند یمرابه عنوان نامزدرسم

 دوپسیمهتاب چرخ ينگاهم آهسته به سو. داشتم یبیراازوجودم دورکنم، اماحال عج نیکردم نگرا یفکر، سع نیباا

:دمیمکث پرس يازلحظه ا

!خواد بمونه؟ یم یگفت-

:سرتکان داد مهتاب

 ادوحوصلهی یفرداناهاردعوتمون کرده وباربدهم چون ازمهرنازخوشش نم ين براماما. نهیا مشیآره، فعالً که تصم-

.اونجا میخوادفردابر یمن هم اصالً دلم نم يراستش روبخوا. اومدن نداره ناراحته ي

 یعاقبت آب دهانم رافرودادم وبه سخت. کردم یراتکرارم شیدرذهنم حرفها یمهتاب بود، ول يهنوزبه شچمها نگاهم

:گفتم

.حاالچه اون، اونجاباشه چه نباشه. گهید میدبریدعوت کردن با یوقت! ه؟یچه حرف نیا-

!متاسفانه آره-
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گذاشته شده بود،  ارمیکه دراخت یبه اتاق دمیکش یکه به دنبال خودم ییازجابلندشدم وباگامها يگریحرف د چیه یب

 يته بود ومن هرباربادوجمله خودرادلدارمهرنازتمام فکروذکرم رابه خودمشغول ساخ. دمیتختم درازکش يرفتم ورو

مرادوست داشتند  یمحراب يخانواده  ين که تمام اعضایخواست ودوم ا یگاه اورانم چیکه رامبده نیاول ا. دادم یم

 چیدرکنارش بودم وبه ه شهیاسم من درکناراسم اوقرارداشت، همان طورکه خودم هم. دانستند یرامبدم یونامزدرسم

!کس چیه......ردیاوراازمن بگ دادم یکس اجازه نم

درساختمان به استقبالمان  يبهرخ جلو یوقت. میرفت یمحراب يناهاربه منزل آقا يروزجمع، مابرا یعنیآن شب،  يفردا

:دیدرهم ازاوپرس يآمد ومهبدراازمهتاب گرفت، باربدباچهره ا

!رون؟یب ارفتهیخونه اس -

:جواب داد بهرخ

.برگرشته ستیوقت ن یلیخ. بادوستاش رفته بودگردش -

 منیبه سالن نش یوقت. میدنبالش روان شد زبهیهمان طورکه اخم کرده بودبه طرف ساختمان به راه افتاد ومان باربد

.مهتاب ورفتارباربدشدم یتازه متوجه علت ناراحت م،یدیرس

ارکوتاه برتن داشت شلو کیفقط تاپ و ینقص بود، بدون حجاب درحال یاش ب يظاهر ییبایز یبه راست مهرنازکه

.کردند یبود، نگاه م فیکه مشغول تعر یوهردولبخندزنان به خانم محراب لچررامبدنشستهیکنارو یمبل يرو

لبخندزنان ازجابلندشد وبه  یماشدندوخانم محراب زمتوجهیهمان لحظه آنها ن. صحنه درجاخشکم زد نیا دنیباد

وتمام حواسم به رامبدومهرنابودکه  میگو یدم چه مکردم اما اصالً متوجه نبو یبااوروبوس. آمد مانیسو

درشت  يدادکه چشمها یآنهارادحال وابمهرنازج. باربد ومهتاب روبه مهرنازسالم کردند. بودند گرنشستهیکدیکنار
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کرد، امامن  ینم یونگاهش رامخف ستینگر یباربودکه رامبدهم به من م نیاول يبرا. رنگش رابه من دوخته بود یعسل

.چشم ازاوبرداشتم یباناراحت

:من گذاشت وروبه مهرنازگفت يبازو يدست رو یمحراب خانم

دانشگاه  يدانشجو. گل خواهرمهتاب هستن یم شون،یا...... کنم یکه فراموش کردم شماروبه هم معرف دیببخش-

.يهسته ا یتهران، مهندس

:من کردوگفت بعدروبه

.کنه یم یوفعالً بامازندگ کابرگشتهیزآمرا یهم مهرناز، خواهرزاده ام که به تازگ شونیا-

:گفتم يبه سرد. کرد یمرانگاه م رهیخ رهیگذشت که خ یدانم درذهن اوچه م ینم

!خوشبختم-

.نگفت يزیبه تکان سراکتفاکرد وچ اوتنها

گفتم ومن هم  دیبعدبهرخ کنارم نشست وازدانشگاه پرس يلحظه ا. انداختم نییازمبل هانشستم ونگاهم راپا یکی يرو

 یب يماندن درجمع راندارد، به بهانه  يباربد که مشخص بودحوصله . خوابگاه شوم یدراهیبا ندهیآ يکه ازهفته 

که ناگهان  میوبهرخ بازهم مشغول صحبت شد منپس ازرفتن او، . رفت اطیوبه ح دیمهبداورادرآغوش کش يقرار

:دیمهرنازپرس

!ن؟یخون یم يشمامهندس هسته ا-

:فتمکردم وگ نگاهش

!بله-

:باغرورگفت



ماندانا بهروز -تو سهم منی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٠٨

!خونن یااروپامیکایآمر يرشته رودردانشگاه ها نیا ،یرانیبااستعدادا يدانشجوها-

:حال محکم، جواب دادم نیآرام ودرع یبالحن

 هیمسائل هسته ا ي نهیکشورهادرزم نیتر شرفتهیازپ یکیبود، اماحاالکه کشورخودمون  شیبه سالهاپ ازمتعلقین نیا-

!بره یم دبهرهیاسات نیومجرب تر نیودانشگاه تهران ازبهتر ستیکارن نیبه ا یاجیاحت گهید

.نهییپا یلیخ کا،یاروپاوآمر يدانشگاه تهران نسبت به دانشگاه ها یهمه مطمئنم که سطح علم نیباا-

:جواب دادم يسرد به

 یلیهم ندارم که خ ییم وادعاخون یکه من م يدارم رشته ا نیقی یول. هینرشته چ يدونم نظرشماراجع به ا یمن نم-

به  يبه زود یرانیکرده وحتماً باتالش دانشمندان ا يادیز شرفتیپ رانیرغم نوپابودنش درا یدونم، عل یازاون م

نگفت، اماازحالت چهره اش نشان  يزیگرچیمهرنازد! رهیگ یارومیرسه وچشم تمام دن یم يریچشم گ يها تیموفق

که داخل شد،  نیاتاقش رفت وپس ازا يبه سو دویراعقب کش لچرشیرامبدو بعد، يلحظه ا. است یداد که عصب یم

.دررابست

همان . اتاق رامبدرفت وپس ازدرزدن، داخل شد يبعدهمزمان بابرگشتن باربد، مهرنازهم برخاست وبه سو قهیچنددق

.کردند یمبدنگاه ماتاق را يبه دربسته  یعصب یافتادکه هردوباحالت یمحراب يلحظه نگاهم به باربد وبعدبه آقا

:باالخره بهرخ به حرف آمد وگفت. جمع حاکم شده بود انیم یتلخ سکوت

.گرده خوابگاه یبرم گهید يگل ازهفته  یبابا، م-

اما من تمام هوش . کردباصحبت کردن بامن، جوراازآن حالت خارج کند یحرف راگرفت وسع يدنباله  یمحراب يآقا

 رونیربع بعد، مهرنازازآنجاخارج شدوبه اتاق خودش رفت وتاهنگام ناهار، ب کیدحدو. وحواسم متوجه اتاق رامبدبود

 یکردم تاوانموکنم ب یتمام تالش خودم رام. دیغذاکشاو يکناررامبدنشست وقبل ازخودش برا ز،یزناهارنیسرم. امدین
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 یخودشان نم يواصالً به رورخ نداده  یاتفاق چیکردند که انگاره یرفتارم يزطورین هیبق. سوختم یتوجهم اماازدرون م

.نندیب یآوردند که چه م

:دیبعدازناهار، باربدروبه ماکردوپرس یکوتاه قیدقا باالخره

م؟یدبرگردیحاضر-

:گفت یوپدرش بالفاصله اعتراض کردند وخانم محراب بهرخ

!هنوزکه زوده! د؟یچراعجله دار-

:جواب داد باربد

.دمب دانجامشونیکاردارم که با يمقدار هی-

وبهرخ، هرچه کردندنتوانستند  یمحراب يآقا ،یخانم محراب. میازاوبرخاست شیومن ومهتاب هم پ ازجابلندشد

.میمنزل آنها راترك کرد یکنند وماپس ازخداحافظ یاوراراض

به  یوقت. کردم یبودکه تحمل م ینیسنگ یفشارروح لیشک به دل یب نیشده بودم وا بانیدست به گر یبیباسردردعج

.دمیتخت درازکش يدرنگ به اتاقم پناه بردم ورو یب م،یدیرس خانه

شدن  لیتکم يبرا. داد یشد وبه شدت عذابم م یچشمم دورنم يازجلو هیثان کی يبرا یبودم حت دهیکه د ییها صحنه

داول برخور نیاوازهم يرفتارها. دبکنمیدانستم ازآن پس چه با یواقعاً نم. بود یفقط آمدن مهرنازکاف میغم وغصه ها

.دمیچیپ یبرخودم يمثل مار امبداست،که چشم اوبه دنبال ر نیتحمل بودوازفکرا رقابلیغ میبرا

 يشدوبه جا یمرتب پرت م زحواسمیدرشرکت ن. آن روزراچگونه به شب وشب راچگونه به صبح رساندم دمینفهم

.کردم یکارکردن، فقط به مهرنازورامبدفکرم
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 یاوبه گرم. خانه ببرد زباخودبهیخواستم مران یمحراب يوازآقا اوردمین شدن شرکت طاقت لیآخر، زما نتعط دست

.استقبال کردوگفت که همسرش حتماً خوشحال خواهدشد شنهادمیازپ

هردومتوجه  میوباعث شد میسالم کرد. بودند ونیزیتلو دنیومهرنازدرحال د یخانم محراب م،یدیبه آنجارس یوقت

 یمحراب ياعتنابه من، روبه آقا یگفت، امامهرنازب دیوابمان رادادوخسته نباشبالبخندج یخانم محراب. ورودمان شوند

:گفت

!نیسالم عموجان، خسته نباش-

جواب  يبه سرد. دیرس یگرفته وتنهابه اوسالم کرده بود، ناراحت به نظرم دهیکه مهرنازحضورمراناد نیپدررامبدازا

:دیت، خطاب به همسرش پرسبازگش یوقت. لباس به اتاقش رفت ضیتعو ياوراداد وبرا

رامبدتواتاقشه؟-

:جواب داد یمحراب خانم

.آره-

:وبالبخند گفت ستیپدررامبدنگر مهرنازبه

.شما شیگردم پ یمونم، بعدبرم یکم کنارش م هی! ادیدرب ییکه ازتنها ششیرم پ یمن م! عموجان نینگرانش نباش-

.اتاق رامبدرفت يتوجه به حالت نگاه اوبه سو ینازبنزد، امامهر یسردنثاراوکردوحرف ینگاه یمحراب يآقا

.فرش دوختم يموضوع ناراحت شده بودم نگاهم رابه گل ها نیازا یلیکه خ من

. موضوعات مختلف، مرابه صحبت گرفت تامثالً ازآن حالت خارج شوم دنیکش شیباپ یبعدخانم محراب یاندک

.اتاق متمرکزبود يدربسته  يامافکروذکرمن، تنها رو
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من، حالت صورتش عوض شد واحساس  دنیآمد، اماناگهان باد رونیب یعصب يبعد، دراتاق بازشد ورامبدباچهره ا یکم

 د،یاش راجلوکش یرامبدصندل یآمدو وقت رونیمهرنازهم پشت سراوازاتاق ب. فروکش کرد کبارهی تشیکردم عصبان

.که کناراوبود، نشست یمبل نیتر کینزد يرو

 چیپوست کنده وقطعه قطعه کرده بود، به ه شیراکه مهرنازبرا يکرد وموز یکس نگاه نم چیبه ه به اوونه امارامبدنه

.وجه نخورد

.ماندم یمحراب يشب شام رانزدخانواده  آن

.مهتاب رساند يمرابه خانه  یمحراب يساعت بعدهم آقا میبه اتاقش رفت ون رامبدبعدازغذابالفاصله

. ندارد يگرید تین چیخاله اش ماندگارشده وه يقصدتصاحب دل رامبددرخانه شده بودم مهرنازبه  گرمطمئنیحاالد

ببرد وثابت  نیرامبدراهم دردل من ازب يانگارآمده بودتاباحرکاتش، آن ته مانده . کردم یازاوبه شدت احساس تنفرم

، تنهامتعلق به من رامبد. شدم یدچارحس جنون م رامبد،ازتصوراودرکنار یحت! خواهد بود دانیم نیا يکندکه برنده 

.اوراازدست بدهم یقیطر چیخواستم به ه یبودومن نم

!که چقدرازمهرنازمتنفربودم آه

*****

ورودمان، دوستانم متوجه شده  يروزها نیازهمان اول. بچه ها، بازهم به خوابگاه بازگشتند یوهمگ دآغازشدیجد ترم

آنها هم احساس . گذاشتند یسرم نم ادسربهیز ل،یدل نیوخنده راندارم وبه هم یشوخ يبودندکه مانندسابق حوصله 

.رخ داده است یکرده بوند که اتفاق
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درتمام . رفتم یم یمحراب يآقا يخانه  زبهین یزدم وگاه یباربه خانه مهتاب سرم کیدوسه روز يچنان به فاصله  هم

زرفتارهاراعمداً درحضورمن ا یلیدانستم خ یم. زد یحال مرابه هم م شیها يسر زآنجابودوباسبکیمدت، مهرنازن

.آوردم یخودم نم يسوختم، امابه رو یکه ازته دل م نیدهد وباا یانجام م

که چطورمهرنازقصددارد  دمید یم. صحبت نکرده بودم یطورخصوص گربارامبدبهیمهرنازبرگشته بود، د یازوقت

 یخال يرامبدرفته وبازهم بادست ها خواست درمقابل اوبه اتاق یحساب، اصالً دلم نم نیکندوباا رمیتحق شیباکارها

.کردم یدرجمع اکتفام مانیبرخوردها لیدل نیبه هم. اعتناباشد یبازگردم ورامبددرحضوراوکماکان نسبت به من ب

 یاحساس م. گرفت یم لیگذاشت واوراتحو یم شیبه الال یل یل یبه مهرنازداشت وحساب یخاص يعالقه  مادررامبد

راداشت  شیهوا دبازهمید یکه ازاوم يا یمنف يرنازعروسش شود، چون باتمام رفتارهااست مه لیکردم اوهنوزهم ما

 یرابهانه م میبهرخ به کم شدن رفت وآمد من به خانه شان اعتراض داشت ومن حجم درس ها. داد یم دانیوبه اوم

. دهد رانداشتم یکه خاله اش چقدربه اوتوجه نشان م نیمهرنازوا يها يلوس باز دنیطاقت د قتیکردم، امادرحق

پسرش رادرانگشت من انداخته وگرچه  ينامزد يفراموش کرده بودکه خودش حلقه  یانگارخانم محراب

دهدمن همان نقش خواهرزن باربدراداشته  یم حیکردم ترج یم امااحساسبود،  یمیهنوزگرم وصم شیبرخوردها

.باشم

ازخواب  یوقت. رادراتاق مهبداستراحت کردم یساعت یمهتاب رفته بودم، ازشدت خستگ يبه خانه  یروزوقت کی

:گفت زیآم هیگال یکه بالحن دمیمهتاب راشن يبروم، صدا رونیوخواستم ازاتاق ب دارشدمیب

!کنه یم لیگل تکم یمامانت داره محبتش رودرحق م-

:که جواب داد دیباربدبه گوشم رس يصدا
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 یاون خونه مخالف بودم، چون م يهم باموندن مهرنازتوکه من ازاولش  یدون یم. توروخدابه من طعنه نزن مهتاب-

.که درگذشته هم حسرتش روداشته، تنهاعامل اومدن وموندن اونه يدونم فکرتصاحب پسرخاله ا

.ده یم دونیده، فقط مامانته که بهش م یرامبدبه اون محل نم-

که مهرنازاومده خودش  یاوازوقت! ستین حیگل هم صح یکنه، امارفتارم ینم یبله، مامانم کاردرست-

.اون دختره بازگذاشته يوعرصه روبرا دهیروازرامبدکنارکش

:معترض گفت یبالحن مهتاب

خوادبه  یم یرامبدتاک! اعتنا باشه یگل همچنان منت رامبدروبکشه واون هم ب یم دیانتظاردرا دکهیپرتوقع یلیشماخ-

 یگل روم ینداره وهنوزم یتیشون بده مهرنازبراش اهمکنه که ن يکار هی دیرفتارش ادامه بده؟ اون خودش با نیا

.خواد

:بالفاصله جواب داد باربد

 نانیاطم نیکنه اما همه مون به ا یدامیادامه پ یتاک میدون یرفتاررامبدهم نم. میگل ندار یازم یتوقع نیمااصالً همچ-

!رفتارروداره نیامانم چرااکنم که م یتعجب م یلیمن خ. اونه یزندگ کیگل هنوززن شماره  یکه م میدار

:گفت مهتاب

گل  یم یکن یتوفکرم. کنن یدونن ودارن ازمحبت خواهرمن سوءاستفاده م یگل رونم ینه مامانت ونه رامبدقدرم-

؟ینیب یکارش م نیا يهم برا يا گهید رازرامبدعلتیکنه؟ غ یوآمدم نقدراونجارفتیا یچ يبرا

.ردنداد ومهتاب هم سکوت ک یگرجوابید باربد

پنداشت  یاورفتارمرااشتباه م. دمیشیباربداند يزدم وبه حرف ها هیوارتکیبودم به د ستادهیهمان جاکه ا من

من بود وعالوه برکم  يجا يگریباخودفکرکردم اگرفردد. دخترخاله اش بازگذاشته ام يومعتقدبودعرصه رابرا
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ثابت  يحال بازهم مردموردعالقه اش برا ودرآندید یزمیران بشیاوبه رق يمرموردعالقه اش برا ییاعتنا یوب یتوجه

کرد؟ یتوجه بود، چه م یکرد وهم چنان نسبت به اوب ینم يکار نیکردن عشقش به او، کوچک تر

.بعداتاق مهبدراترك کردم قهیوچنددق دمیازته دل کش یآه

به  یدگیرکت مشغول رسدرش یروزپنجم وقت انیدرپا. نرفته بودم یمحراب يآقا يشدکه به خانه  یم يروز حدودپنج

من هم ازاو تشکرکردم ومتقابالً خسته . گفت دیکارهابودم، پدررامبدوارداتاقم شد ولبخندزنان به من خسته نباش

:مکث گفت ینشست وپس ازکم زمنیمقابل م یصندل يپدررامبدرو. گفتم دینباش

.باهات صحبت کنم دخترم یخواستم راجع به موضوع یم-

:فتمزدم وگ یرنگ لبخندکم

!دییکنم، بفرما یخواهش م-

.موضوع مربوط به توورامبده-

:کردوبعدمجدداً به حرف آمد یمکث. به اوچشم دوختم درسکوت

 يای یرامبدم دنید ربهید ربهیاگربهت بگم چراد...... گذره یم يمااومد يکه به خونه  يبار نیپنج روزازآخر قاًیدق-

که  یخوام مطمئن باش یامام! باشه یدخودخواهیشا ،یزن ینمباهاش حرف  یومثل گذشته هابه شکل خصوص

.گل یم يردا يا ژهیو گاهیماجا يوتوهم چنان درخانواده  ستیتون بیمهرنازرق

مکث کردم  یکم. صراحت درموردمهرنازصحبت کند نیکردم به ا یچون فکرنم رشدمیاوغافلگ يحرف ها دنیباشن

:وپس ازچندلحظه گفتم

که ازرامبدتوقع داشته باشم  دیموردبه من حق بد نیامادرا. پدر، ممنون دیبه من محبت داردونم شماچقدر یمن م-

.موضوع روبه من ثابت کنه نیا
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 ییتوجز ،يایماب يخوام که بازهم مثل گذشته هابه خونه  یازت م یول. دم دخترم یموردبه توحق م نیمن درا-

من . یبکش رونیکه متعلق به خودته ب يا یپات رواززندگ به،یغر کیندارم بااومدن  یومن توقع یماهست يازخانواده 

خوام  یم یکه فکرکن نیالبته نه ا. کارروبکنم نیم دارم ایحاالتصم یوقت راجع به توبارامبدصحبت نکردم ول چیتاحاال ه

 فشیاون تکلکه  دهیاما حاالزمانش رس. يکارنفرت دار نیدونم که ازا یم! ازش خواهش کنم به توابرازعالقه کنه، نه

.بشه دخترم زروشنیهمه چ يدم به زود یبهت قول م. روباخودش مشخص کنه

وبه  زگذاشتمیم يبارفتن اوسرم رارو. بعداتاق مراترك کرد یکم یمحراب يآقا. نزدم یانداختم وحرف نییراپا سرم

امکان  یعنی. ته بودساخ شانمیبه پدرش خواهد داد، آشفته وپر یکه رامبدچه جواب نیفکرا. دمیشیاند شیحرف ها

.که دوستم دارد دیداشت رامبدبازهم بگو

. که توجه نکردم درس بود يزیبه تنهاچ زدردانشکدهیکردم وروزبعدن یوکشنده سپ بیعج یروزرادرتب وتاب آن

 میکارها يرو يتمرکز چیکالفه بودم وآنقدرحواسم پرت بود که ه ال،یبه شرکت رفتم ازشدت انتظاروفکروخ یوقت

بالفاصله پس ازخروج همکارم، . کوتاه فرستاد يانامه  میازهمکاران برا یکیکه باالخره پدررامبدتوسط  نیتاا نداشتم،

:نوشته بود یمحراب يآقا. نامه راگشودم

کس جزخودت صحبت  چیموردبا ه نینوشت که درا میاوفقط برا یمن بارامبد صحبت کردم، ول! سالم دخترم ))

 نیدبهتریکن یرووسع دنشیپس خودت هرچه زودتربه د! شما، من باشم انیاگرفردسوم م یحت. نخواهدکرد

((.دیریبگ ندهیآ يرابرا ماتیتصم

.شما يآرزوها آرزومند

.پدرت
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به دوسال  کینزد یبعداززمان. گرفته بود بامن صحبت کند میپس رامبدباالخره تصم. راخواندم ادداشتی يچندبار

!مه دهدوضع طاقت فرساخات نیاوقصدکرده بودبه ا

دادن  يگرفتم به بهانه  میکه بهرخ، دورروزقبل، ازمن چندکتاب خواسته بود، تصم نیا ادآوردنیوبابه  ازجابلندشدم

 يخانه  یاول به خوابگاه رفتم وکتابهارابرداشتم وبعدراه نیبنابرا. بروم یمحراب يآقا يکتاب هابه خانه 

گذاشتم، طبق عادت معمول به  اطیداخل ح دوقدمگشو میرادرراب فونیآ قیازطر شخدمتشانیپ یوقت. پدررامبدشدم

.دوستش داشتم نگاه انداختم اما ناگهان برجاخشکم زد یلیبودومن خ ییبایارزیکناره فواره که مکان بس قیآالچ

.کدام متوجه ورودمن نشدند چینشست هبودند وه قیل آالچ گرداخیکدیرامبدومهرنازکنار

 رانیبرسرم و کبارهیبه  میاحساس کردم کاخ آرزوها. ساخت روناراحتیمراغافلگ ییایدن يصحنه به اندازه  نیا دنید

.رامبددرذهنم شکل گرفته بود، همه دودشد وبه هوارفت يکه درآن چندساعت ازصحبت ها یوتمام افکارقشنگ

 یشدوجلوم یم دهیکه به دنبالم کش دمید یرام میچطوربه طرف ساختمان به راه افتادم، فقط قدم ها دمیهم نفهم خودم

آمد  میبه سو گرخانهید زازطرفین یخانم محراب. جلوآمدوبالبخندسالم کرد دنمیدرراکه بازکردم، بهرخ باد. آمد

 گرنگاهیکدیهردوباتعجب به . زورجواب سالمشان رادادم هبودم که ب رانیامامن آنقدرح. دیوبعدازسالم، حالم راپرس

:دیکردند وبعدبهرخ پرس

گل؟ یمافتاده  یاتفاق-

:سرتکان دادم وگفتم آرام

!نه-

 ست،ینگر یمن م يبهرخ که هنوزبه چهره . وبه دستش دادم دمیکش رونیب فمیراکه خواسته بود ازک ییبعدکتابها

:گفت
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.که رامبدتنهاست قیتوآالچ میابریحاالب. دستت دردنکنه-

:نگاه کردم وگفتم شیچشمها به

!ستیهم تنهان یلیخ-

:زدوگفت یلبخندکمرنگ یخانم محراب. شد رهیربه من وبعدبه مادرش خپرسشگ یاوبانگاه

.حتماً مهرنازاونجاست-

:بزندکه اجازه ندادم وگفتم یبه مادرش نگاه کردوبعدخواست خطاب به من وخرف یباناراحت بهرخ

!خداحافظ-

:بهرخ به دنبالم آمد وگفت. رفتم اطیگرفتم وبه ح شیرادرپ یراه خروج وبالفاصله

.خوام باهات حرف بزنم یم. صبرکن قهیدق کیگل،  یکنم م یخواهش م-

:بازگشتم وگفتم شیبه سو يا لحظه

.خوابگاه دزودتربرگردمیمن کاردارم، با-

.خواند، درخانه راگشودم وازآنجا خارج شدم یتوجه به اوکه مرابه نام م یبعدب

که بروجودم  یشوک. ازدرخت هانشستم یکیریدم وزرسان اطیازح یدنج يخودرابه گوشه  دم،یبه خوابگاه رس یوقت

ازدست  يتوانستم برا ینم یحت. دیجوش یزنمیاشکم ن يچشمه  یبودکه حت یوناگهان نیسنگ يواردشده بودبه حد

مات ومبهوت نشسته بودم وبه رفت وآمدبچه . زمیام بوداشک بر یباازدست رفتن تمام زندگ يدادن رامبدکه مساو

توانستم زنده  یاوم ابدونیآ. دمیشیاند یام پس ازاوم یزندگ یکردم، امادراصل به چگونگ یاه مخوابگاه نگ اطیهادرح

 دکردهیازاوقطع ام ییکایوآمر یسیکه پزشکان انگل یزمان یگام بردارم؟ من حت یخاک يکره  نیا يبمانم وبازهم رو

.ست داده امتوانستم باورکنم که اوراازد یبودندبه نبودنش فکرنکردم، پس حاال چگونه م
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بهرخ ازجواب  يشماره  دنیآوردم وباد رونیب فمیراازک یگوش. همراه ازهم پاره شد کیموز يافکارم باصدا رشته

.شدم ودستگاهم راخاموش کردم مانیدادن پش

شهرخزان زده،  نیکه دل من ازا دمیشیاند نیدوختم وبه ا يزییخشک پا يازبرگ ها دهیپوش اطینگاهم رابه ح بازهم

.تراست يزیپائ

چهاردهم فصل

 يدرسم متمرکزکنم که صدا يکردم تاافکارم رارو یام رام یسع تیدراتاق نشسته بودم ونها. کالس نداشتم صبح

گرفتم بازه مجواب  میبهرخ تصم يشماره  دنیرابرداشتم وباد یازجابلندشدم وگوش. دمیتلفن همراهم راشن کیموز

:کردو آرام گفتم اطارتب يدبرقراریفشردن کلمرا واداربه  ییرویندهم اماناخودآگاه، ن

!بله-

:گفتم یبانگران. شد دهیبرروحم کش یخط، مثل سوهان يبهرخ ازآن سو ي هیگر يصدا

!بهرخ-

!ما ي اخونهیاالن ب نیکنم هم یخواهش م. گل یسالم م-

!افتاده؟ یچه اتفاق-

!یکمکمون کن یتون یفقط توم. ختهیهم ر زبهیهمه چ نجایا. گل یکنم م یخواهش م-

شده؟ یآخه چ-

.تونم بگم ینم يطور نیمون، ا اخونهیب-

:آب دهانم رافرودادم وگفتم. برود نیرفتن داشتم ازب يکه برا يدیبهرخ باعث شدترد يکردم اماصدا دسکوتیباترد
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.امی یباشه، االن م-

رادرون ساختمان گذاشتم  میکه پا نیمحض ا به. رفتم یمحراب يآقا يآماده شدم وبه خانه  عیراقطع کردم، سر تماس

زده به اطراف  رتیح. من آمد وخودش رادرآغوشم انداخت يبه سو انیگر يشدم، بهرخ باچشمها منیوواردسالن نش

.کس آنجانبود چیاماه نم،یرابب یکس دینگاه کردم تاشا

:دمیوپرسآن نشاندم، بعدخودم هم کنارش نشستم  يازمبل هابردم ورو یکیرابه طرف  بهرخ

.بهم بگو! شده بهرخ؟ یچ-

:دینال هیگر انیدرم

 یعصبان یلیباباخ. کردم فیاومدن ورفتنت روبراش تعر انیکه بابااومدخونه سراغ توروگرفت ومن جر شبید-

 يگفت توبه خواست اون اومده بود یبابام. داکردنیپ یلفظ يشدورفت تواتاقش وامروزصبح هم بامامان مشاجره 

 ياونه، چون طور يها تیحمامهرنازبه خاطر يها يگفت مامان مقصره وسبک سر یم. یف بزنتابارامبدحر

.بندازه هودهیب يتوورامبدفاصله  نیتونه داشته باشه وب یبخوادم يبرخوردکرده که خواهرزاده اش فکرکنه هررفتار

:شد وگفت رهیره من خ سشیخ يباچشمها د،یرس نجایبه ا بهرخ

کنارش چندتاعکس بود؛ ازخودش  یرفتم تواتاقش، اون خواب بودول شبیخودم د. ستت دارهگل به خدارامبددو یم-

!وتو

:بهرخ ادامه داد. انداختم نییسرم راپا میبگو يزیآن که چ یب

توانست صدات بزنه  یدامانمید یاون خارج شدن تورام. دمیرامبدد يتو، من شکستن روتوچشمها روزبارفتنید-

.خواد یخواسته ونم یوقت مهرنازرونم چیگل، اون ه یم. وبهت بگه دوستت داره

:دمیبه دوروبرپرس یوبانگاه دمیکش یقیعم نفس
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کجان؟ هیحاالبق-

 يروز هیقبل ازرفتنش به مامان ورامبدگفت  یول. کرد نجاروتركیا یدوستاش، باباهم باناراحت يمهرنازرفت خونه -

بعدبدون . یکن یدانمیگل پ یمثل م يوقت دختر چیه گهیدبه رامبدهم گفت . دن یتوروپس م يتقاص دل شکسته 

.رفت یخداحافظ

مامانت کجاست؟ ؟یمامانت چ-

.رامبده هم تواتاق خودشه. مامان ازاون موقع که خودش روتواتاقش حبس کرده-

اتاق  ياتاق رامبدوسپس به دربسته  يبه دربسته  يلحظه ا. ومن درفکرفرورفته بودم ختیر یهم چنان اشک م بهرخ

که  نیآرام درزدم وپس ازا. راگرفتم وازجابرخاستم ممیباالخره تصم. کردم یراانتخاب م یکیدیبا. مادرش نگاه کردم

 یدرنگاه م يتخت نشسته بود وبه سو يگوشه  متورم،قرمزو ییمادررامبدباچشمها. داخل رفتم امد،ین ییصدا چیه

:گفتمدررابستم و. نگفت يزیکرد اماچ رتیمن ح دنیباد. کرد

.خواستم باهاتون صحبت کنم یم. اجازه واردشدم یخوام که ب یمعذرت م. سالم-

:ادامه داد. کرده بود اوسکوت

نبودم به خاطرمن،  یوقت راض چیخورم ه یقسم م. شماشدم يومشاجره  یکه ناخواسته موجب ناراحت دیمنو ببخش-

من عاشق رامبدم  دکهیخوام بدون یم. ممنونم دیکردمدت من روتحمل  نیکه تموم ا نیازا. طوربشه نیروابط شماا

حتماً شماکه . ستیوسعادت اون برام مهم ن یشماوسالمت یخوش ياندازه  زبهیچ چیدرحال حاضره یودوستش دارم ول

من هم . شه یم نیتام یاون کنارچه کس یخوشبخت دکهیدون یم د،یمدت منوهم خوب شناخت نیدودرایمادراون هست

.ممنونم زازتونیبازهم به خاطرهمه چ. دم یهام ادامه نم يصرارهاوپافشاربه ا نیشترازایب

.آمدم رونیکردم وازاتاقش ب یخداحافظ. هم چنان سکوت کرده بود یمحراب خانم
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:آهسته گفتم. شد رهیخ میپرسشگربه چشمها یکه شدم، بهرخ به طرفم آمدوبانگاه منینش واردسالن

!خداحافظ-

:وگفت دیاوبه دنبالم دو. شدم اطیبه طرف دررفتم وواردح. ردنگاهم ک يباناباور بهرخ

!گل یسامیجان رامبدوا-

:دیخودش رابه من رساند وپرس. ستادیناخودآگاه سست شد وازحرکت ا میها قدم

!؟یتون یچطورم! ؟یکارروبکن نیادای یچطوردلت م! ؟یرامبدروترك کن يخوا یتوم-

:کردم وجواب دادم نگاهش

!خداحافظ! ایبه جان اون قسم نخورودنبال من ن گهید! دبرمیمن با-

:زد ادیفر بهرخ

!هم رامبدرو یکش یهم خودت روم-

قانع کردن  يدبرایبا. آمدم ومنزلشان رابه قصدرفتن به شرکت ترك کردم رونیب اطیازح میبگو يزیآن که چ یب

:نوشتم شیبرا مضمون نیبه ا یادداشتیبودکه درطول راه  نیکردم، ا یم يپدررامبدکار

سالم زم،یپدرعز))

کنم به خاطرمن، رابطه  یازشماخواهش م. توانستم یکه نم دیاما باورکن د،یبخش یمرام دمیکه حضوراً خدمت نرس نیازا

به  شهیکه هم نیازا! شد زروشنیهمه چ فیمن بامادررامبدحرف زدم وتکل. دیخودتان ومادرراخراب نکن نیقشنگ ب ي

 يآرزو تانیبرا. دیتان رابه وضع سابق برگردان انوادهبازهم کانون گرم خ دوارمیوام ونمدازشماممنیمن کمک کرد

.دارم یسعادت وخوشبخت

((.گل یکند، م یشمارافراموش نم يکه هرگز محبت ها یکس
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 يشرکت سپردم تابه دست آقا یآن رابه آبدارچ دم،یبه شرکت رس یقراردادم ووقت ینامه راتازدم ودرپاکت سپس

.کردم وبه خوابگاه برگشتم زآنجاراتركیخودم ن. برساند یمحراب

 فمیک. کردند رتیمن ح شانیآشفته وپر يچهره  دنیازد یهمگ. وارداتاق شدم بچه هاهم بازگشته بودند یوقت

راآودبه دستم  فیتلفن همراهم، الله ک کیموز يباصدا. دمیتختم درازکش يرمق رو یحال وب یانداختم وب يراگوشه ا

:مراخاموش کردم وخطاب به بچه هاگفت یگوش. بهرخ بود ياره شم. داد

.دینکن دارمیوگفته ب دخوابهیتماس گرفت، بگ اباخوابگاهیبه مالقات من اومد  یاگه کس-

.رابستم میوچشمها دمیسرم کش يبدهند، فقط نگاهم کردندو من هم پتورارو یبه آن که جواب دوستانم

.رمق یوزن وب یبودوبدنم مثل کاه، ب نیه سنگسرم مثل کو. دارشدمیغروب ب یحوال

:زدوگفت يلبخند دنمیباد الله

؟يخوب استراحت کرد-

:صدف گفت. سرتکان دادم دییتا ينشانه  به

.مینکرد دارتیماهم ب. يخب واقعاً خواب بود یول. یداشت یمالقات-

:حرف اوراادامه داد نیریش

.دهدخترخوشگل بودکه گفت بهت بگم بهرخ اوم هی-

 یسالمت يسپس به نمازخانه رفتم وبرا. شستن دست وصورت وگرفتن وضوازاتاق خارج شدم يوبرا تشکرکردم

.میایکنارب میغم عظ نیدهدتابتوانم باا يقلب مجروح خودم دعاکردم وازخداخواستم به من صبر امیوسعادت رامبدوالت

. کردم حواسم رابرمتن آن متمرکزکنم امانتوانستم یرابه دست گرفتم وسع میازکتاب ها یکیبه اتاق برگشتم،  یوقت

. کرد یرادرگوشم زمزمه م شیبایمن قرارداده بود ونام ز يرامبدرامقابل چشمها یدوست داشتن ينفرچهره  کیانگار
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دون  یعمرم رابه عشق اوول يمانده  یدباقیباومن  ستیبه من ن گرمتعلقیکه اود نیفکرازدست دادنش، فکرا

.کرد یم زارمیب ایمام دنکنم، ازت یاوزندگ

:بودم که دراتاق بازشد وسارا داخل آمد وخطاب به من گفت بانیوآزاردهنده دست به گر یافکارمنف نیباا

.انهی یهست نمیگفتم صبرکنن بب یبه سرپرست. دنتیگل، اومدن د یم-

!دهیبگوخواب-

:دیباتعجب نگاهم کردند وصدف پرس نیریوش صدف

!؟یقبل يبازهم همون بهونه -

:سارا کردم وگفتم روبه

!برو-

:بعددوباره بازگشت وگفت قهیچنددق. به من نگاه کردودررابست یاوبادرماندگ

!داران هیازظاهرشون معلومه ازاون ما. سال انیمردم هیهمون دخترقشنگه بودبا-

:گفت نیریش

!امبده؟اون خواهرر نمیبب! يعکسسه که ازنامزدت به مانشون داد هیبه نظرمن شب-

:به ساراکرد وبعدخطاب به من گفت ینگاه صدف

!نقدرآشناستیاش ا ومدچراچهرهین ادمونی میفکرکرد یمن وساراهرچ یول نه،یریحق باش-

:گفتم یحوصلگ یباب

.بله، اون خواهررامبده-

:بالفاصله گفت نیریش



ماندانا بهروز -تو سهم منی  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٢٤

!؟یکن یبراشون نازم نقدریپس چراا-

:وجواب دادم دمیتختم درازکش يرو

.دادن ندارم حیتوض يفعالً حوصله -

.ستمیبه صحبت کردن ن لیگرمایرابستم ونشان دادم که د میبعدچشمها

خواست باهم  ینم ندودلمیایکردم ممکن است بهرخ وپدرش به آنجاب یآن روزبه دانشکده نرفتم چون فکرم يفردا

 ،یوپس ازخداحافظ دندینپرس يزیم، چسؤال وجواب ندار يبرا يبودندمن حوصله ا دهیبچه هاکه فهم. میروبه روشو

.اتاق راترك کردند

.بازهم هجوم افکارمغشوش وآزاردهنده، بازهم غم وبازهم اندوه ازدست دادن رامبد. آنهابازهم تنهاشدم بارفتن

دانستند حتماً  یبدون شک اگرم یول انه،یموضوع قرارگرفته بودند انیدانستم تاآن لحظه مهتاب وباربددرجر ینم

 یمحراب يمعلوم بود که بهرخ وآقا. ردهندییکنندنظرم راتغ یزدندتاسع یبه من م ياسریگرفتند  یمتماس 

.به آنها نگفته اند يزیهنوزچ

:بچه ها برگشتند، ساراگفت یظهروقت

.ناراحت شد یلیخ يومدیگفتم ن یوقت. گرفت یخواهررامبداومده بود دانشگاه سراغتوم-

بچه هاکنارم . برپابود ییدانست درونم چه غوغا یباشم امافقط خدامتفاوت  یکردم ب ینزدم وسع یحرف

آنهامطمئن بودند مشکل من مربوط به رامبداست . سبک شوم یتاالاقل کم میآمدندوخواستند مشکلم رابه آنهابگو

وفقط به خاطرمحبتشان  نگفتم يزیرغم اصرارآنهاچ یمن هم عل. ستیام چ یناراحت یاصل دندعلتیفهم یامانم

 یکم نیبنابرا شم،یاندیکه بارامبد داشتم باب يا باوعاشقانهیز يخواست تنهاباشم وبه گذشته  یدلم م. رکردمتشک

خوابگاه بزرگ  نیدرا ایآ((باخودفکرکردم،  يلحظه ا. نشستم یدنج يخوابگاه رفتم وگوشه  اطیبعداجابلنشدم وبه ح
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رابه لرزه  زانداممییپا يتفرکسوزسرما نیمزمان بااه)) شکسته ترازمن وجوددارد؟ دل یهمه دختر، کس نیا انیودرم

دانستم آن  یرامبد تنگ شده بودونم يدلم به شدت برا. بودبه پرسش تلخم یهم جواب نیدایشا. انداخت

آرامش  گشتباز يبه هرحال آن قول رابرا. کردم یم یمانیپش داحساسینبا. کنم دتحملیبعدراچگونه با يروزوروزها

.اوراداشت يگرفت وهوا یکردم دلم آرام نم یبه مادررامبدداده بودم، اماهرچه م یبمحرا يآقا يبه خانه 

خواند،  یکه نامم رام ییآشنا يصدا دنیپرداختم که باشن یم میها یکردم وبه مروردلتنگ یرمیافکارس نیدرا

.....شد یباورم نم. سربلندکردم

 يآن طرف ترازمن به فاصله  یکم. بودم دهیردرست درابرهم فشردم وبعددوباره گشودم، اماانگا میچشمها يا لحظه

:گفت یبه آرام. گرم ومهربان برلب داشت يلبخند. کرد یبودونگاهم م ستادهیچندقدم، مادررامبدا

زم؟یعز یخوب! گل یسالم م-

:جواب دادم رلبیز. زده امراازچهره اش گرفتم وازجابلندشدم رتیح نگاه

!ممنونم! سالم-

که فاصله  یکرد، اوتنهاگام یگرتالقیکدینگاهمان که با. وصورتم راباالگرفت ستادیمن ا يوبه روودرست ر اوجلوآمد

:ودرکنارگوشم زمزمه کرد دیمابودرابرداشت ومرادرآغوش کس انیم ي

چندباربهرخ وپدرش اومدن دنبالت؟ یدون یدخترم؟ م ییتوکجا-

:دادم جواب

......بودمکه به شماداده  یامابه خاطرقول د،یمنوببخش-

:دیرابر حرفم

!يوقت پسر منوتنها نذار چیه يکه قول بد نیاون هم ا رم؛یپذ یقول روازجانب توم کیمن فقط -
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:به نگاه مات ومبهوتم لبخندزد وگفت. زده ترازقبل نگاهش کردم رتینآمدم وح رویآغوشش ب از

!که نرفته؟ ادتی! یبزن رشیز یتون یبارامبدروبه دستت انداختم، پس حاالنم ينامزد يمن حلقه -

 رپوستمیز یمطبوع يماندم، بعداحساس کردم گرما رهیحرف به اوخ یچندلحظه همان طورساکت وب يبرا

:آهسته گفتم. داغ شدم کبارهیبه  ز،ییسرپا يهوا دودرآنیدو

......مامان-

.سرتکان دادم يوناباور يقرار یحرفم راادامه دهم وتنهاازسرب امانتوانستم

:دیخند یمحراب خانم

 دخودتیبا. چشمش خون کیچشمش اشکه،  کی. ازدوروزقبل تاحااللب به غذانزده ؟يتوباپسرمن چه کارکرد-

!چقدردوستت داره یتاباورکن ینیاونوبب

:جان گرفت وگفتم میبرلبها لبخند

!شه یباورم نم-

است که اگه  دهیوصورتش رنگ پر قرمزوپف کرده نقدرچشمهاشیچون ا! اماامروز نه ،یکن یباورم شیدید یوقت-

 دیر یدنبالت وباهم م انی یصبح زودباربدومهتاب م. همه رودعوت کرده دماوند تایفرداب! یشناس یهم نم شینیبب

.ینیرامبدروبب یتون یاونجام. اونجا

:دمیپرس

دونن؟ یم يزیباربد ومهتاب چ-

باربدومهتاب  یکس حت چیواصرارداشت که ه میگردونجمع خانواده بر دتوروبهیگفت هرطورشده با ینه، پدررامبدم-

.نبرن ییماجرابو نیتاازایوب
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:به ساعتش انداخت وادامه داد یبعدنگاه

؟يندار يبامن کار گهید. فرداصبح زودحاضرباش. نتوروبهشون بدم دیزودتربرم تاخبرد دهرچهیبا-

.زممنونمیبه خاطرهمه چ. مامان یمرس-

:وگفت دیام رابوس گونه

.مواظب خودت باش، خداحافظ. زمینکردم عز يکار-

.خدانگهدار-

وارداتاقمان شدم، بچه هاهمه لبخندبرلب . به سمت ساختمان به راه افتادم یوصف ناشدن یومن باشوق مادررامبدرفت

.داشتند

:ساراگفت

!؟ياونقدرذوق زده شد دنشیبود که باد یاون خانمه ک-

:برچهره نشاندم وگفتم یتصنع یاخم

ن؟ییپا یمنوم یواشکیشماها-

:به بچه هاگفت دوخطابیخند نیریش

!اش تابلوبودکه مامان اون دختره اس افهیازق-

:حرف اوراادامه داد صدف

!یازحاالخودتولوس کن يخوب بلد! بود، آره؟ ندهینازکردن هاواسه مادرشوهرآ نیپس ا-

:تخت، گفتم يودرحال نشستن رو دمیخند

!هم خانمه یلیدوماً مادرنامزدمن خ اوالً مودب باش،-
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:گفت یخاص ساراباژست

!شه یم زمعلومیبه مادرشوهرشدهمه چ لیمادرنامزدتبد یحاالوقت! کیچه رمانت-

.میدیدیوخن میگرگفتیکدی دیتاشب، بچه هاهرچه توانستند سربه سرم گذاشتند وبعدازمدتهابازهم با خالصه

 یگرخوشبختیرفتم تابارد یبودومن م دهیرس انیاروعذاب، دوران اندوه به پاشد، اماانگارپس ازدوسال انتظ ینم باورم

.ازدست رفته ام راباتمام وجودلمس کنم

*****

ام بودم که مهتاب تماس گرفت وگفت  يدرحال مرتب کردن روسر نهیآ يصبح، جلو. آن روزجمعه بود يفردا

خوابگاه،  رونیب. رفتم رونیبابچه هاازاتاق ب یفظرابرداشتم وپس ازخداحا فمیک. خوابگاه منتظرم هستند يروبرو

. کردم اوباپدرومادرش به دماوند خواهدآمد یتعجب کردم چون فکرم دنشینگاهم به بهرخ افتاد وازد یکناردراصل

:طرفم آمد وگفت دبهیمراکه د

 نی؟ ا!به سرم کننکه دست  يسپر یم امی یهم م یوقت يد یمنونم يجواب تلفن ها گهیحاالد! سالم خانم نازنازو-

!ه؟یجور

:وگفتم دمیخند

!بعد منوبزن مینیروبب گهیسالم بذاراول همد-

:دمیبعدپرس

؟یتوچرابامامان وبابات نرفت-

!جوون ها یبره مهمون یهارونم رزنیوپ رمردیپ یکه کس نیا يبرا-

!ان؟ی ینم نایمامانت ا یعنی-
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:وگفت دیخند درجوابم

.ادی ینم بامامتواصل رامبده که او يبرا-

جلونشسته بود  یصندل يرامبدکنارباربدرو. بوداشاره کرد ستادهیا ابانیگرخیباربد که طرف د نیسمت ماش بعدبه

.شد رتمیبرچشم زده بودکه درآن ساعت ازصبح باعث ح یآفتاب نکیوع

:گفت طنتیباش بهرخ

!یکن یخنده، ازشدت شوق سکته م یرات مکنه وب یرامبدداره نگات م ینیبب يگفتم بعدعمر! من بود ينقشه  نیا-

 یداشتم، احساس م یرامبدبرم يکه به سو یهرگام. میحرکت کرد نیچپ نگاهش کردم وبعدهردوبه طرف ماش چپ

اوبانگاه به . اراده دست بهرخ راکه دردست داشتم فشردم یب. گردد یشود ودوباره بازم یکردم قلبم ازجاکنده م

:لبخند زدوگفت میچشمها

!زنه یدمیتورود یحساب نکشیاشم داره ازپشت قاب عداد-

.نکن بهرخ، بدجنس نباش تمیاذ-

:اودرراگشود وروبه من گفت. میدیرس نیماش به

.سوارشو-

.روتماساکنم رونیخوام راحت ب یاول توبرو، من م-

 يدود نکیاوازع ياستفاده  یتاازمعرض نگاهش دورباشم وتالف نمیخواستم پشت سررامبدبنش یعمالً م درواقع

خطاب به همه . بهرخ داخل رفت وکنارمهتاب نشست ومن هم پس ازاوداخل شدم ودررابستم بیترت نیبد. اورمیرادرب

:گفتم

.ریسالم، صبح بخ-
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لحظه تامل  کیزدکه باعث شد بدون  میبه رو ییبایجوابم رادادند ومهبدکه حاال شش ماهه بودلبخندز باربدومهتاب

:باربد به راه افتاد وبهرخ کنارگوشم گفت. رفته وغرق بوسه سازماوراازآغوش مهتاب گ

!کنن یرسن بوسه بارونش م یبه اون م یوقت یچ يدونه عمو وخاله اش ازعقده  یمهبدکه نم چارهیب-

:نثارش کردم واوبا خنده گفت يغره ا چشم

.گم یدروغ که نم-

:گفت باربد

اراسته؟یبه من بگوتابهت بگم حرف دروغه -

.باپسرتوئه گهیدونفرد يمربوط به رابطه . شه به توبگم ینم-

:گفت یشده است، امابه شوخ هیدادمتوجه قض یکه لبخندباربدنشان م نیباا

!پسرمن آزاده که بادوست دخترهاش راحت باشه-

.میراگذراند یبه دماوند، ساعت خوب دنیتارس بیترت نیوبه هم میاوهمه به خنده افتاد ازحرف

اکثرمهمانان آمده  میدیمارس یوقت. شد یرامبدبرگزارم يعمو یعنیپدرشوهرش  باوبزرگیز يالیتادرویب یمهمان

.شلوغ بود یحساب الیبودند وو

 نیدرا. نمود یمعرف کشانیکرد وبعدمارابه اقوام ودوستان نزد یجلوآمد وسالم واحوالپرس یما باخوشحال دنیتابادیب

مانندگذشته ها، گرم ومشتاق شده  شیکردم که نگاه ها یطوف بودواحساس مجانب رامبدمع شتربهیحواس من ب انیم

نگاهم  یامادرتمام مدت بابدجنس دم،یگنج یخودنم تداشتم ودرپوس یابرها قدم برم انیاحساس انگارم نیازا. است

:گفتم یگرفتم ودردل م یراازاوم

((!رامبد يکرد تیکه چقدرمنواذ ینشون به اون نشون ))
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.رابدهم شینشده جواب نگاه ها شقدمیارتباط پ يبرقرار يکه اوبرا یست تازمانخوا ینم دلم

:نشست وگفت تاکنارمیبعد، ب یکم

.برات تنگ شده بود یخب خانم مهندش، چه خبر؟ دلم حساب-

:وگفتم دمیخند

توچه خبر؟! سخت سخت يجزدرس وامتحان ها ستین يخبر شهیمثل هم. طور نیمنم هم-

:دیخند

.نگفتم یرازآرمنیکس غ چیدست اول برات دارم که هنوزبه هخبر هی-

!؟یچ! جداً؟-

:گفت یباخوشحال. دندیخند یهم م شیچشمها ش،یعالوه برلب ها حاال

!یبش ییزن دا گهیقراره تاچندماه د-

:شدم که گفت رهیزده وپرسشگربه اوخ رتیح هیبانگا

!گهید یش یم ییبشه توهم زن دا ییرامبددا یچراماتت برده؟ خب وقت-

:گفتم یآمدم وباخوشحال جانیتازه متوجه منظوراوشده بودم، به ه من

.......یعنی ؟یگ یراست م-

مادربشم؟ ادی یبهم نم. گم یبله که راست م-

؟يموضوع شد نیمتوجه ا یک! من يخدا ،يوا-

.شیچندروزپ-

؟ینگفت یپس چرابه کس-
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:وجواب داد دیخند تایب

!موضوع رومطرح کنم نیدایبا يدونم چطور یآخه اصالً نم-

:وگفتم دمیهم خند من

!به باربدبگو، اون راهش روبلده-

 شیمهتاب رابرا يازتجارب زمان باردار یسفارش کردم که مراقب خودش باشد وبعض یوبعد، من کل میدیهردوخند

.بازگوکردم

بعدازناهاراکثرافراد، ساختمان . میبرد یسرم هگربیکدیشترکناریتابیومن وب میروزتاوقت ناهارهمه دورهم بود آن

.خارج شدند الیازو رون،یب یعال ياستفاده ازهوا يراترك کردند وبرا یداخل

شد، به  ینم دهید شیخواب درچشمها يکرداوراکه ذره ا یم یازاتاق هابرده بودوسع یکیپسرش راداخل  مهتاب

:سررفته است، گفت الماندنیدحوصله اش ازداخل وداخل اتاق رفتم، باربدکه مشخص بو یوقت. زوربخواباند

تونه  ینه م رون،یادبینه حاضره بابچه ب رون،یده برم ب ینه به من اجازه م! نیخواهرت روبب نیاایگل؟ ب یم ياومد-

حبس بشم؟ دتوخونهیکه با هیچ فیحاالتکل! بخوابونتش

:وجواب دادم دمیخند

!ين قدم ازقدم برنداروبدون او یخانمت بمون شیکه پ نیا فیتکل-

:وباربد گفت دیباحرف من، روبه شوهرش خند مهتاب

.دیشمابگ یهرچ! باشه، من که مظلومم-

:نداردازمهتاب گرفتم وگفتم دنیخواب الیمشخص بودخ مهبدراکه

.من خودم مواظبش هستم د،یشمابر. ستیبچه اصالً خواب توچشماش ن نیا-
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 شیکند، من اماقبول نکردم وباالخره با اصرارمهبدراپ یم تمیتند که مهبداذوباربد هردومخالفت کردند وگف مهتاب

 دیخند یمهبد باشوق وذوق م. شدم الخارجیاوازو زهمراهیمن ن یکردم وپس ازمدت يبااوباز یکم. خودم نگه داشتم

 يزیم اطیزحا يگوشه ا. کرد یدرختان نگاه م ي هشاخ يرو زآنهایکودکانه اش به پرندگان وجست وخ يوباکنجکاو

اندام کوچکش  يازآنها نشستم وکاپشن مهبدرارو یکی يجلورفتم ورو. بودند دهیچ یگذاشته ودورش راصندل یچوب

.که چشمش به پشت سرمن باشد زنشاندمیم يرو يمرتب کردم، بعداوراطور

 یکم. دیخند یمداد وکودکانه  یراتکان م شیکردودستها یکه درآن قرارگرفته بودذوق م يآزاد يازشوق هوا اوهم

اورا دنبال کنم که ناگهان  رنگاهیسرم رابرگرداندم تامس. خندد یدوخته وم یثابت يمهبدنگاهش رابه نقطه  دمیبعدد

 يکرد، لبخند یکه نگاهم م یبود ودرحال نشسته لچرشیو يچندقدم ازمن رو يدرفاصله . چشمم به رامبدافتاد

است که عاشقانه دوستم  يهمان رامبد نیل قبل برگشته ام والحظه احساس کردم به دوسا کی. کمرنگ برلب داشت

:انداخت نیدرگوشم طن اقیپراشت یبالحن شیصدا. قراراست یازدواج بامن ب يداردوبرا

((.یش یمال من م شهیهم ياون وقت توبرا. دبگذرهیبا گهیگل، فقط دوشب د یم گهیفقط دوشب د ))

اش رابه حرکت درآورد  یصندل يچرخ ها. ودرنظرم تارشدا يبایز يحلقه زدوچهره  میشوق درچشمها اشک

اشک . کرد یم يزده ام جار خی يدررگ ها ينگاهش هم چنان باعشق به من دوخته شده بودوخون تازه ا. وجلوآمد

:دمیوآهسته نال دیفروغلت میگونه ها يرو

!نگاه هات تنگ شده بود يدلم برا-

 يهردو. شد سیآرام آرام خ شیکه گونه ها دینکش یوطول دیدرخش یپرتاللؤاشک م زقطراتیرامبدن يدرچشمها حاال

 کبارهیووحشت کرده بود،  ستینگر یمن م انیگر ياوکه به چهره . میوازوجودمهبدغافل بود گرغرقیکدیمادرنگاه 
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 کردم به خنده افتادم یم هیهمان طورکه گر. میادآوردیکرد وتازه آن زمان بودکه ماوجودش رابه  هیشروع به گر

.دمیوبوس دمیواورادرآغوش کش

.راازهم گشودومن، مهبدرادرآغوشش گذاشتم شیلبخندزد ودستها ه،یگر انیدرم رامبدهم

 ستندینگر یمارام یهردوباخوشحال. داشدندیبعدمهتاب وباربد پ یتوجهمان راجلب کردوکم ییپاها يلحظه صدا همان

:جلوآمدند، باربد گفت یووقت

!ن؟یمنوترسوند يچرا بچه ! ستیدنشون هم مثل آدما نکر ینگاه کن توروخدا آشت-

:راازرامبدگرفت وادامه داد بعدمهبد

!ارمیخودشون ب يبالروسربچه  نیروزا هیباشه  ادمی-

:لبخندزنان گفت مهتاب

.يبنداز هیخواهرموبه گر يدم بچه  یمن اجازه نم-

:جواب داد باربد

.دارم شترازتودوستشیس بپ! هم عموش شم،ییهم دا. نسبت من ازدوطرفه-

:وباربد گفت وستندیهم به ماپ نیوآرم تایوقت ب همان

!دیهم ازراه رس ندهیبه به، مادر آ-

.است زگفتهیرابه مهتاب وباربد ن هیکه قض دمیکرد وفهم تااخمیب

:گفتم

.نکن باربد تشیاذ-

:گونه ام گفت دنیجلو آمد ودرحال بوس تایب
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!کنهمگه زن داداشم ازم دفاع -

 شیها طنتیوباش وستیبهرخ هم به جمع ماپ. میداخل ساختمان رفت گربهیکدیبعدهمراه  یوکم میدیخند همه

:گفت تاکنارگوشمیمشغول صحبت بامهتاب بودم که ب. ترساخت نیریلحظاتمان راش

.ییرایاتاق سمت چپ پذ نیگه رامبد روبرده تودوم یم نیآرم-

:کردم وگفتم نگاهش

!منظور؟-

!نس نشوبدج-

:وگفتم دمیخند

.خوام باهاش حرف بزنم یم. ورق وخودکاربهم بده هی-

.بعدبادفترچه وخودکاربازگشت وآنهارابه دست من داد یازاتاق هارفت وکم یکی يسو تابهیب

 يباصدا. شده بود رهیخ رونیوازپنجره به ب زنشستهیم کیداخل شدم اوکنار یوقت. وبه اتاق رامبدرفتم بلندشدم

مقابل  یصندل کی يآرام دررابستم ورو. شکل گرفت شیبرلبها ییباینگاهش به من افتاد، لبخندز یشت ووقتدربرگ

.اونشستم

:وگفتم زقراردادمیم يوخودکاررارو دفترچه

.سیرسه برام بنو یبه ذهنت م یرامبد، هرچ-

:رون آن نوشتود دیقلب راکش کیریتصو. سپس خودکاررابه دست گرفت. ودفترچه راگشود دیخند رامبد

((گلم یدوستت دارم م ))

:اونوشتم يوخودکارراازدستش گرفتم وداخل همان قلب، کنارجمله  ارلبخندزدمیاخت یب
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((.دوستت دارم رامبد))

:ازورق نوشت يا گهید يوگوشه  خودکارراگرفت

((.منه يآرزو تیکردن کنارتونها یزندگ. کنم دوباره متولدشدم یحس م))

:منوشت شیهم برا من

((!یلیخوشحالم رامبد، خ یلیخ. احساس رودارم نیباورکن که منم هم))

:ونوشت دیرامبدخند

((.خوام صداتوبشنوم یحرف بزن، م! ؟یسینو یتوچرام ))

:نوشتم

((!کشه یآدم کمترخجالت م. بهتره یلیخ يجور نیا))

:نوشت

((!یهست یچقدرهم که توکمرو و خجالت))

:زگفتمیآم هیکنا یبالحن. ستینگر یم میوبه چشمها دیدخن یم طنتیباش. کردم  نگاهش

!يمحبت دار یلیخ ،یمرس-

. کنم یخواستم باهات شوخ یگلم، م یمنوببخش م: (( رامبددفترچه رامقابلم گذاشت ونوشت. راازاوگرفتم بعدنگاهم

((.رمیم یباهام قهرنکن که من م یبهم بگوول يخوا یم یهرچ

:دادم جواب

من چندبارمردم؟ يکرد یمدت که نگاهتوازم پنهون م نیتوا یفهمب یتون یحاال م-

:نوشت رامبد
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خواستم  یشد، امانم یعشقت بودم ودلم برات تکه تکه م ي وونهیتفاوت بود، د یکه ظاهرم سردو ب یمن تموم مدت ))

((.کنم لیخودموبه تحم تیوضع نیباا

:نگاهش کردم وگفتم يبادلخور

؟يکرکردف یتودرموردمن چ! ل؟یتحم-

:نوشت

((.عمرسربارتوو پدرم باشم کیخواست به اون شکل باهات ازدواج کنم وبعد هم  یدلم نم ))

:میپرس

؟یحاالچ-

:نوشت بالفاصله

 نیدم به محض ا یقول م یول. ازدواج کنم تیوضع نیخوادباا ینکرده ومن هنوزم دلم نم يادیرزییمن تغ تیوضع ))

((!يبزنم، برم خواستگارکه پاهام خوب شد وتونستم حرف 

:دمیپرس باخنده

ه؟یواون دخترخوشبخت ک-

:هم لبخند زد ونوشت رامبد

((.کنه یم وونهیمن نشسته وداره بانگاهش منود يگل نازم که حاال روبه رو یبدون شک م ))

:ازجابرخاستم وگفتم. کردم لبخندم پررنگ ترشد یاونگاه م يطورکه به نوشته  همان

.ایتوهم ب ه،یبق شیرم پ یمن م-
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اتاق  رونیب. کردم ینگاه عاشق اورااحساس م ینیکه ازاتاق خارج شدم سنگ یبه طرف دربه راه افتادم وتازمان بعد

وجودم لمس کنم وبه  يکردم لذت بازگشت اورا با تک تک اعضا یرابستم وسع میچشمها ستادم،یا يلحظه ا

.خاطربسپارم

پانزدهم فصل

اوکه . دارد کارایمتوجه شدم مهرنازقصدبرگشتن به آمر یآقا وخانم محراب ي، ازصحبت هاازبازگشت به تهران پس

 کایآمر یبازهم راه ندهیچندروزآ ینداشت، قراربودط یخاص يجاذبه  شیزبراین رانیبودوا دشدهیازمقصود خود ناام

.کرد یم یشودوتاآن روزهم درآپارتمان دوستش زندگ

شده  یمیسخت وطاقت فرسا، بازهم مانند گذشته گرم وصم یاشتن دورانمن ورامبدپس ازپشت سرگذ ي رابطه

.میداشت ییوجدا يدور يکردن لحظه ها یدرتالف یرسعیناپذ يریس یبودوباعطش

گفتن  يبرا یاوحرف خاص يخانه شان رفته بودم، حس کردم که چشمها داراوبهید يبرا یآذرماه وقت يازروزها یکی

استراحت به اتاقش رفت بالفاصله به  ياوبرا یپس ازناهاروقت. بپرسم يزیانستم چنتو میدارند اماچون درجمع بود

 دمیاش زده بود فهم یشانیبه پ ینشسته بود، اماباحالت دستش که باکالفگ زشیمثل اکثراوقات کنارم. دنبالش رفتم

.افتاده است یاتفاق

:دمینشستم وپرس یصندل کی يرو کنارش

شده رامبد؟ يزیچ-

:گفتم يصبر یباب. تکان داد دییتا ينگاهم کرد، بعدسرش رابه نشانه  يبرداشت ولحظه ا یشانیپ يوراازر دستش

.سیشده؟ برام بنو یچ-
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:مقابل من وخودش گذاشت ونوشت زبود،یم يراکه گوشه  يدفتر رامبد

باباوباربد . کنه یم یماهره ودرفرانسه زندگ یلیگن خ یکرده م یرومعرف یرانیپزشک ا کیازدوستان باربد،  یکی ))

 رمیبگ جهینجانتیبرم فرانسه، چون بعدازدوسال اگه قراربودا مییایدرمان پاهام وحل مشکل گو يدبرایگن من با یم

((.حتماً تاحاال گرفته بودم

:کرد ادداشتیدفتر يشد، بعددوباره گوشه  رهیخ میبه چشمها نیغمگ یبانگاه يولحظه ا دیازنوشتن کش دست

خوادناراحت  یذارم چون دلم نم یتوم يبارانتخاب روبرعهده  نیگلم، اماا یوباره ازتوبرام سخته مد ییتحمل جدا ))

که حرف  نیاای م،یتاخوب بشم وازدواج کن میجابمونم ومنتظرباش نیکه من هم نیاای م؛یرودار شیمادوراه پ. یبش

کرده که من  دوارشیت کرده واون امبااون دکترصحب نم تیباربد درموردوضع. باربدوباباروگوش کنم وبرم فرانسه

((.شم یحتماً خوب م

:گفتم نیغمگ ياوچشم دوخته بودم، باصدا يچنان که به نوشته ها هم

 نیا قیبابات وباربد حتماً باتحق. مهم تره زبرامیازهمه چ تیرامبد، اماسالمت ستیمن هم آسون ن يازتوبرا يدور-

.کنه یسفرماروازهم جدانم کیو میست داررودو گهیماهمد...... رامبد. روگرفتن میتصم

.یبش دزودترخوبیتوبا

:کاغذ نوشت ينگاهم کرد وبعدرو رامبدچندلحظه

((!یوهرزمان شترازهروقتیب. دوستت دارم یلیگل، خ یدوستت دارم م ))

:وگفتم دمیخند

.طوررامبد، من هم دوستت دارم نیمن هم هم-
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ه فکردرمان پسرش به اوداده بود، مقدمات سفرشان به فرانسه راآماده ک یاقیبااشت یمحراب يآقا ندهیآ يروزها یط

.به سمت فرانسه پروازکردند یماه، اوورامبد وخانم محراب يد يروزها نیازنخست یکیساخت وباالخره در

نگاه . فتمیب هیوبه شدت به گر زبشکندیمن ن یرامبدباعث شد بغض خفته درگول نیغمگ يچشمها دنیروز، د آن

 یوبادل رمیرابگ میاشک ها زشیر يبعدازپروازاوهم نتوانستم جلو یدادنم داشت امامن حت يدردلدار یاوسع

.فرودگاه راترك کردم زازاندوه،یلبر

مطب  یمهتاب، منش يبه جا ،یپس ازمدت نیباربد ومهتاب رفت وهم چن يبهرخ به خانه  ،یآقا وخانم محراب ابیدرغ

توانست هم به کارمطب وهم به  یبودواونم دهیشده وامان مهتاب رابر طانیشواقعاً  هایباربد شد، چون مهبد تازگ

.کارخانه برسد

قرارگرفت  یهمان ابتدا موردعمل جراح ازدارد،یاعصاب ن یداده بود به جراح صیکه پزشک متخصصش تشخ رامبد

. میشد یامیهم جو اوازحالاآنهابامی میآنها تماس داشت امابای انیشب درم کی. ماند یپزشک باق رنظرآنیوهم چنان ز

 یم جهیبهترنت یوگفتاردرمان یوتراپیزیف ،یراحاست که پس ازعمل ج دوارساختهیگفت دکتراوراام یم یمحراب يآقا

 يبازگردد وبرا رانیا لچربهیبودم که رامبد بدون و یصبرانه منتظرزمان یکردم وب یاودعام يمن روزوشب برا. دهد

.م نداشه باشدبه خودکاروقل يازیافکارش ن انیب

 نترنتیا قیمن ورامبدازطر. آمد ورفت دهمیوع دیرس یم انیپا زبهیکم کم فصل زمستان ن بیترت نیهم به

:گفت یگذاشت وم یسربه سرمان م طنتیباش شهیوبهرخ هم میداشت گرارتباطیکدیبا

((!د؟یکن یهاتون چت م یادجوونیبه  ))
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 قیخبرراازطر نیخودرامبد هم ا. راتکان بدهد شیپاها یتواندکم یمماه بودکه پدررامبد خبرداد، او بهشتیاواخرارد

من . دهد یبه درمانش ادامه م يشتریب يشنودباانرژ یمراازتلفن م يصدا ینوشت که وقت میمن دادوبرا وتربهیکامپ

.ستمخوا یاش رام یکردم وازخداسالمت یدعام شیچنان برا زهمین

 یمحراب يآقا يخانه  گربهیکدیامتحانات آن ترم، من وبهرخ با انیپاپس از. شد یم يبه سرعت برق وبادسپر زمان

:رابرداشتم وگفتم یگوش. بااومشغول صحبت بودم تلفن به صدادرآمد یوقت رماه،یت يازشب ها یکی. میرفت

!بله-

:دوباره گفتم. نکردم افتیدر یجواب چیخط ه يسو اماازآن

!نییبفرما-

:آهسته گفت یرابگذارم، اماناگهان کس یواستم گوشخ دمینشن ییکه بازهم صدا یهنگام

!گلم یسالم م-

 يواقعاً صدا یعنی..... یعنی! شد یمن، باورم نم يخدا. ستادیازکارا يلحظه ا يآن صداحس کردم قلبم برا دنیباشن

مبل  ين روم. راازدستم گرفت یشده بود، جلوآمدوگوش رحالمییبهرخ که متوجه تغ. امکان نداشت نیرامبدبود؟ نه، ا

.کردم یبه تلفن نگاه م ينشسسته بودم وباناباور

:بهرخ به خنده بازشد وگفت يبعدلب ها يا لحظه

!بگم یدونم چ یاصالً نم ،يرکردیتوپاك ماروغافلگ! سالم داداش خوشگلم-

:مکث گفت یازکم وبعد

. سکته کنه یگلت ازخوشحال یه که مباورکن االن م؟یرنشینقدرغافلگیکه ا یماروخبردارکن گهیجورد هی یتونست ینم-

.کنه یمات ومبهوت نشسته وبه تلفن نگاه م
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:وادامه داد دیبلند خند سپس

!ذاره ها یاگه حالت روبفهمه برات کالس م. خودت روکنترل کن داداش من-

:آهسته گفتم. رابه من داد یکردوبعدگوش گرصحبتید یکم

!سالم رامبد-

:دیچیاودرگوشم پ يرایگرم وگ ایصد

؟یخوب! ؟يگلم، چراجوابمونداد یسالم م-

!يرکردیتوجداً ماروغافلگ. زده ام جانیه یلیخوبم، فقط خ-

:دیخند رامبد

!دلم برات تنگ شده یلیخ..... گل یم. نگن يزیبه باباومامان گفته بودم چ یکردم ول یم نیبودتمر یمدت-

:گفت یرامبد به شوخ. کرده بودموسکوت  میدبگویدانستم چه با ینم جانیازشدت ه واقعاً

تونم حرف بزنم زبون توبنداومده؟ ینکنه حاال که من م-

.بگم یدونم چ یکه نم نقدرخوشحالمیا-

تابستون بتونم خوب  انیهم مواظب خودت باش چون دکتربهم قول داده تاپا نیبعدازا! یپس خداروشکرکه سالم-

.میباش رانیزاییپا لیراه برم واگرخدابخواد اوا

.طورباشه رامبد نیخداکنه هم-

!برم به قصرم یخودم روم يبعدش هم ملکه -

:ناخودآگاه گفتم. جالب بود میبرا شهیاوهم يپشت پرده  يرهایتعب

!خوش به حالش-
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:جواب داد يزیآم طنتیهم بالحن ش رامبد

!برم به قصرم، خوبه؟ یاون، توروم يبه جا يخب اگه دوست دار-

!يشد یبدجنس یلیخ-

:دیخند

دم  یقول م. رهیبپذ یکنم رامبدبدجنس روبه غالم یخودمه خواهش م يگل نازم که ملکه  یمن ازم. کردم یشوخ-

 یملکه ام روعاشق خودم کنم وبعدباازدواج بااون باالخره به مقام پادشاه یروثابت کنم ودرمدت زمان کوتاه اقتمیل

!برسم

عشق توروهم  ده،یخداازروح خودش به اون دم یوقت ابذاره،یکه پابه دن نیکنه مدت هاقبل ازا یتوحس م يملکه -

!کرده ختهیباروح اون آم

:چندلحظه مکث کرد وبعدگفت رامبد

؟يندار يبامن کار. گل یدوستت دارم م یلیخ. روحفظ کنم رقشنگتیکم فکرکردم تاتعب هی-

.مواظب خودت باش ،یمرس-

.طور، خدانگهدار نیتوهم هم-

.حافظخدا-

کنم لبخند  ینگاهش م دید یوقت. حلقه زده بود شیازقطع ارتباطم بارامبد نگاهم به بهرخ افتاد که اشک درچشمها بعد

:زد وگفت

..... اماحاال. وقت ازته دلم خوشحال نبودم چیعذاب وجدان داشتم وه شهیرامبدافتاد هم يکه برا یبعدازاتفاق-

.مکن یاحساس آرامش م یحاالبعدازمدتهاکم
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.دمیوبعدازجابلند شدم واورادرآغوش کش دمیخند شیرو به

 ورماهیشهر يازروزها یکیدر یوقت. کرد یبازگوم میرابرا تشیرامبدهرشب بامن تماس داشت ووضع بعدازآن،

خوشحال شد وبعدبه  تینها یبود، به اودادم ب اآوردهیبه نام آرش به دن باوملوسیپسرز کی تاراکهیخبروضع حمل ب

:گفت یشوخ

وعمو، توهم خاله  ییمن شدم دا. میازهمه عقب موند یول م،یگرفت میمامان وباباشدن تصم يمن وتو زودترازهمه برا-

!هنوزداغ باباومامان شدن به دلمون مونده یول ،ییوزن دا

:دادم جواب

.میارنشدوبچه د میکه انگارده ساله ازدواج کرد یزن یحرف م يتوهم طور. بوده يطور نیحتماً قسمت ماا-

.دیبلند خند يباصدا ورامبد

. ندیایقراربود رامبدوپدرومادرش هم درمهرماه به تهران ب. میشد یم کینزد زییوآمدن پا دیکم به شروع ترم جد کم

با رامبدهم چنان  میتماس ها. خوابگاه شدم یراه یراانجام دادم وپس ازمدت دیثبت نام وانتخاب واحدترم جد يکارها

به تهران خواهدآمد ودوران  يکرد که به زود یم دوارمیامهم مثل من به شدت دلتنگ بود ومرتباً ادامه داشت، او

.رابه سرخواهدرساند يدور

به طرف . زنگ تلفن همراهم بلندنشد يازشبهاکه طبق معمول منتظرتماس رامبد بودم، هرچه صبرکردم صدا یکی

 نیا. کس به تماسم پاسخ نداد چیمت داشتند گرفتم، اماهراکه درآن اقا یمنزل يشماره  یام رفتم وبادلتنگ یگوش

امکان . درفکرفرورفتم یباناراحت. بود انندباراولم جهینداشت ونت يا دهیتکرارکردم، امافا گرهمید يکارراچندمرتبه 

افتاده بود؟  یچه اتفاق یعنی. دادند یتلفن منزلشان راهم که جواب نم. ردیشب بامن تماس نگ کینداشت رامبد

به ناچاربابهرخ تماس گرفتم وموضوع . کرد ینم میوآزاردهنده به ذهنم هجوم آورده بود ورها یزاران هزارفکرمنفه
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کند،  یرابه من بازگوم جهیونت ردیگ یمانند من تعجب کردوگفت که همان لحظه باهمراه پدرش تماس م هماو. راگفتم

.دهد یاهش جواب نمهمر زبهیگفت که پدرش ن یبعدزنگ زدوبانگران قهیاما ده دق

آمده بود؟  شیپ یرامبدمشکل يابرایافتاده بود؟ آ یچه اتفاق یعنیمن،  يخدا. کم مانده بود سکته کنم ینگران ازشدت

رفتم  یتمام شب رادرطول اتاق راه م. رخ دهد، من زنده نخواهم ماند یاواتفاق يباربرا نیدانستم که اگرا یخوب م

 یداد آرامش داشته باشم ومرابه شدت م یگذشته اجازه نم ختل اتیتجرب. کردند ینگاهم م یونگران رتیوبچه هاباح

 جهیبودونت دهیفا یتماس گرفتم، اماب یمحراب يدلم نبود وتاصبح ، صدباربامنزلشان وتلفن همراه آقا يدل تو. ترساند

.نشد دمیعا يا

 يوشماره  دمیبه طرفش دو جانیباه .زنگ تلفن همراهم بلندشد يآماده شده بودم تانزدبهرخ بروم که صدا صبح

:جواب دادم. دمیبهرخ راد

.سالم-

؟ییگل، کجا یسالم م-

.کردند یسرم خال يرو خیآب  یانگارسطل. دیرس یبه نظرگرفته وناراحت م شیصدا

:دادم جواب

!شده بهرخ؟ یاونجا، چ امیشم ب یدارم حاضرم-

!بدم حیتونم توض یاالن نم-

.شده یتوروخدابگوچ رم،یم یم یبهرخ من دارم ازنگران! ...... ؟یچ یعنی-

.خوابگاه منتظرتم يجلو رون،یابیب. تونم یتلفن نم يپا-

!؟یخوابگاه يتوجلو-
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!نمتیدببیبا. رونیابیآره، ب-

 میپارك شده بودوخودش برا ابانیگرخیبهرخ طرف د نیماش. رفتم رونیدرنگ تماس راقطع کردم وازساختمان ب یب

:ازپشت سرم گفت ییخواستم بروم که صدا. داد دست تکان

!گل یسالم م-

.ستادمیصدا، مثل مسخ شده هابرجاا دنیباشن

:امااودوباره به حرف آمد وگفت دهیصداراشن نیا االتمیاحساس کردم درخ يلحظه ا يبرا

!؟ینگاهم کن يخوا ینم-

قبل، سالم وسرحال  يرامبد من، رامبدسال ها.... ..دمید یچه داشتم م! من يخدا....... برگشتم و شیبه سو دیباترد

دهان . ستینگر یم میبه چشمها رهیعاشقانه خ يپرمهرولبخند یبود وبانگاه ستادهیا شیپاها يمن رو يرودررو

.بزنم امانتوانستم یبازکردم وخواستم حرف

:جلوترآمد یوقدم دیاوخند

خودم باشم؟ یکن یگل؟ باورنم یشده م یچ-

:زمزمه کردم یرتکان دادم وبعدبه سختس يقرار یب با

......رامبد-

:وگفت دیخند

!جان رامبد؟-

:دوباره به صورتش نگاه کردم وگفتم يبعدباناباور د،یچرخ شیحلقه زد ونگاهم به سمت پاها میدرچشمها اشک

؟یبرگشت یک! شه یباورم نم-
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کردم  یراستش خودم هم باورنم. زبشهیپراخواست برات سور یاگرنگرانت کردم امادلم م زمیببخش عز شب،ید-

!ستادمیقبل وروبه روت ا يشدم همون رامبدسال ها

تابهرخ  دیچرخ ابانیگرخید ينگاهم به سو. ازسرشوق وازته دل يخنده افتاد؛ خنده ا زبهیواون دمیخند هیگر انیدرم

:رامبد گفت. متوجه شدم اورفته است رتیامادرکمال ح نمیرابب

!ش روانجام داد ورفتکار. تعجب نکن-

!من نقشه نکشه يهمدست داداشش نشه وبرا گهیبه بهرخ بدم که د یدرس حساب هیباشه  ادمی-

!امانقشه هنوزکامل اجرانشده-

:نگاهش کردم واوگفت رتیباح

.بگم اسوارشوتابهتیبرات دارم؛ ب گهیزدیسورپرا هی-

:گفتم جانیباه. بود به راه افتاد پارك شده يکه گوشه ا يسمندسرمه ا کیخودش به سمت  بعد

........که هیهمون نیا...... نیرامبد، ا-

:لبخندزنان گفت رامبد

!خودمونه که سفارش کردم ازبندرعباس آوردن تهران یمیقد نیهمون ماش نیا زم،یبله عز-

.هخوش گذشت يسوارشدم، رامبدهم درکنارم نشست واستارت زد، درست مثل همان روزها یباخوشحال

:دمیپرس

م؟یبر میخواه یحاالکجام-

:جواب داد یکردوبالحن بانمک نگاهم

!بخت يخونه -
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.دمیپرس يجد. لوس نشو-

.یفهم یخودت م-

دفترثبت ازدواج توقف کرد،  کی يکه رامبدجلو ینگفتم، امازمان يزیکند چ یم یکه شوخ نیا الیزدم وبه خ لبخند

:زده گفتم رتیح

.......نجایرامبد، ا-

:دیرابر حرفم

چه  میخواه یم یدون ینم یعنی زم؟یعز یکن ینگاه م يجور نیچرا ا! ........ بخت يخونه  میر یبهت که گفتم م-

م؟یکارکن

!حاال؟ بدون حضورخانواده هامون؟-

خودم  زودترتوروبه نام دهرچهیبا. طاقت ندارم صبرکنم گهیچون من د. حاال وبدون حضورخانواده هامون نیبله، هم-

!بکنم

.ستیاما من شناسنامه همرام ن-

!زمیمنه عز شیشناسنامه ت پ-

:گفتم. گرفته بود يانجام کار يمرابرا يآوردم چندروزقبل بهرخ شناسنامه  ادینگاهش کردم وبعدبه  يباناباور

!ده یرودرس م طونیکاربهرخه، نه؟ امان ازدست خواهرت ك هش-

!گهیمدافع حق داداششه د. روازت گرفتچون من خواسته بودم شناسنامه -

.میبه داخل محضرگذاشت گرقدمیکدیوبعدهمراه  میدیهردوخند

:دیبودبانگاه به ما پرس یروحان ياوکه مرد م،یعاقدنشست يروبه رو یوقت
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ه؟یعروس خانم چ ي هیمهر-

تامل  یعاقبت پس ازکم. میبگو دیدانستم چه با یموضوع فکرنکرده بودم نم نیمن نگاه کرد ومن که اصالً به ا رامبدبه

:گفتم

!شاخه نبات کیشاخه گل سرخ و کی م،یجلدقرآن کر کی-

.میکن یپس بانام خداخطبه روآغازم-

:رامبد گفت ناگهان

 ندهیکه درآ يوخونه ا میکه دربندرعباس دار يحج عمره به عالوه سند خونه ا کیحج تمتع،  کی! حاج آقا دیصبرکن-

!!که کناردرپارك شده ینیوسندماش میخر یجام نیهم کینزد ي

:وبالبخند گفت ستیمتعجب به رامبدنگر یآقا بانگاه حاج

!اد؟ی ینم ادتی يزیچ گهید-

:وادامه داد دیخند رامبدهم

!قلبم يبه عالوه -

:رامبد گفتم روبه

.روحذف کن هیکنم رامبد، بق یفقط سفرحج روقبول م-

:جواب داد يجد یبالحن رامبد

.کان ندارهام-

:روبه حاج آقا گفت بعد

.دیمعلوم شد، خطبه روبخون هیحاج آقا مهر-
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بله راکه گفتم وچهارنفرازکارمندان دفترخانه به . گفت وشروع به خواندن خطبه کرد....... بعدعاقدبسم ا يا لحظه

کوچک ازداخل آن  يا راگشود وجعبه زشیم يحاج آقا کشو. گفتند کیعنوان شاهد، دفترراامضاء کردند وبه ماتبر

:آورد وروبه رامبد گفت رونیب

!هم امانت شماآقاداماد نیا-

زنانه رادرانگشتم جاداد وحلقه  يحلقه  ،یدرون آن دوحلقه بودکه رامبدباخوشحال. تشکرکرد وجعبه راگشود رامبد

.گفتند کیبه دستش کردم وهمه بازهم به ماتبر زمنیمردانه ران

:گفت جانیرامبدباه م،یآمد رونیازمحضرب یوقت

!گل مال هم شدند یخواددادبزنم به همه بگم رامبد وم یدلم م-

:وگفتم دمیخند

!؟يشد وونهید-

 يبه دختربندر شیشدم وعقل ودلم روپ وونهید دمیکه اومدم تهران فهم یازهمون سفراول. وقته یلیآره، خ-

.جاگذاشتم

:دادم وگفتم سرتکان

!میبه آب داد یچه دسته گل میبه همه بگ میزدتربربهتره  وونه،ید يباشه آقا-

:ونگاهم کرد دیخند رامبد

.میماتاابدباهم گهیحاال د. هاگذشت یهمه مشکالت وسخت. گل یشد م زتمومیهمه چ-

:زمزمه کردم رلبینگاهش کردم وحرفش راز باعشق

!تاابد........ میماتاابدباهم-
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.دیدو ربندبندوجودمیز قیعم یلذت

*****

رامبد دست  ندیایکه به طرفمان ب نیقبل ازا یماذوق زده ازجابلندشدند، ول دنیهمه با د میدیخانه که رس هب

به جزبهرخ . به همه نشان داد دیدرخش یازدواج درآنها م يراکه حلقه  مانیهردو يمرادردست خود گرفت وانگشتها

آورد، سپس  رونیراب مانیها سنامهاکردو شن بشیشده بودند که رامبددست درج رهیبه ماخ رتیباح هیبق

.هردوراگشود ومقابل آنها گرفت

:لبخندزنان دست زد وگفت یمحراب يوآقا دیکش یباربدسوت کبارهیسکوت برقرارشد، بعد يا چندلحظه

!مبارکه-

بروجودش واردشده بود،  دیشد یمادررامبدکه انگارشوک. جلوآمدند یگفتن وروبوس کیتبر يبعدهمه برا يا لحظه

مان جبران خواهدشد  یعروس يحرف که برا نی، اماباالخره باا))م؟یبد یجواب دوست وآشناروچ(( گفت یتب ممر

.خودش راراحت کرد الیخ

بعدازآن . وبه عنوان مهندس استخدام شد داکردیپ یموادبهداشت دیتول يکارخانه  کیدر یبعدرامبدشغل مناسب یمدت

 یکیوباالخره در م،یول فراهم آوردن مقدمات ازدواجمان شدمشغ یبه تهران همگ يهم باآمدن مامان ومهد

.میگرراآغازکردیکدینارک یوزندگ میدیمان رس نهیرید يآبان ماه، من ورامبدبه آرزو يازروزها

:سفارش کرد وگفت یرامبدکل شگاه،یروزقبل ازرفتن به آرا آن

 دشونهیسرت، با يباال یکن ادجمعی ینمموهات ورکه اصالً خوشم . گل یم یعوض کن یلیخوام چهره ات روخ ینم-

صورتت هم دوست ندارم ! روموهات يذار یم اسیتاج ازگل  کیهم  يتاج فلز يبه جا! شونه هات يرو يزیوبر یکن

!میمال یلیخ شیآرا کیرنگ کنن، فقط  یلیخ
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:گفت تایبا لبخند به رامبد نگاه کردند وب همه

!شگاهیبره آرا ستیزم نال گهید! يای یحساب خودت ازپسش برم نیباا-

:تربود، جواب داد کیبلندشد وبهرخ که ازهمه نزد فونیزنگ آ ایلحظه صد همان

ه؟یک-

.ستیراگذاشت وبه مانگر یآشفته ونگران گوش یبعدناگهان چهره اش درهم رفت وباحالت يا لحظه

:دیپرس یمحراب يآقا

بود؟ یشده بهرخ؟ ک یچ-

:داد، گفت یدهانش رافرومکه آب  یزدودرحال هیوارتکید اوبه

!گه باربدتصادف کرده یم. باربد يازدوستا یکی-

:گفت یمحراب يوآقا میازجابرخاست یهمه باناراحت. ختیدردرونم فرور يزیکردم چ حس

رونداد؟ مارستانیآدرس ب-

:سرتکان داد وگفت یبه عالمت منف بهرخ

.نه-

ناگهان . میصحبت کن میتوانست ینم یکه حت میقدرآشفته بودآن. رادرذهن همه انداخت يبهرخ وقع اتفاق بد حرف

:چشم دوخت وگفت يبازبه نقطه ا یگردشده ودهان يتاباچشمهایب

!باربد-

بعدجلوآمد . نگرد یوبالبخندبه مام ستادهیبه دست، کناردرا يلمبرداریف نیکه دورب میدیوباربدراد میما برگشت ي همه

:گرفت، گفت یک تکمان مصورت ت يراجلو نیوهمان طورکه دورب
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!مخصوصاً عروس خانم وآقا دادماد! هیدنیود ییهمه تماشا يها افهیق-

:گفت رامبد

!ارمیحالتو جاب امیتاب سایوا ياگرجرات دار-

رابرداشت وپشت  نیدروب زیبهرخ ن! ورامبد هم به دنبالش دیدو اطیح يمبل گذاشت وبه سو يرارو نیدورب باربد

.سرآن دورفت

 نیگذارندن اول يبعد، برا یمدت. من ورامبدبرگزارشد یآبان ماه جشن عروس يبایدرآن شب ز رهوباالخ

وعمرمان رادرراه  میبکوش تشیکه درجهت رضا میوهمان جابااوعهدبست میخدارفت يخانه  ارتیسفرمشترکمان به ز

همزمان  باًیداشته بود، تقر نگاه شالطاف ي هیمارادرسا شهیمهربان که هم يوخدا میکن يخدمت وکمک به خلق اوسپر

.دیرابه مابخش باوسالمیدخترز یعنیایدن ي هیهد نیسالگردازدواجمان بهتر نیبااول

وطاقت فرسا، تازه فارغ شده  میعظ يبودندومن که پس ازتحمل درد مارستانیفرزندمان همه درب اآمدنیدن روزبه

.دادم یبالبخند پاسخ م انمیاطراف کیتبر يها امیبودم، به پ

:گفت ست،ینگر یبود وبه دختربرادرش م ستادهیکه کناررامبدا باردب

!زمیعز يتوهم مثل عوخوشگل شد-

:گفت بهرخ

!؟يمردم دار يچه کاربه بچه ! مینگفت یچیخودت شده، ه هیخودت شب يبچه  یگفت-

:گرفت وگفت یحق به جانب ي افهیباق باربد

!برادرمه يبچه  ه؟یمردم ک يبچه -

:دیمن ورامبد پرس تاروبهیرابه خنده واداشت باوهمه  حرف
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د؟یذار یم یاسمشو چ-

پرسشگربه اوچشم دوختم  یبانگاه. به من نگفته بود يزیرامبدگذاشته بودم واوهنوزچ يانتخاب اسم رابرعهده  من

:وگفت دیکه خند

!مه گل-

:بالفاصله اعتراض کرد باربد

!شیخواستگار مییآ ینم ما!اسم پسرمن نذار هیدخترت روشب خوداسمیب-

:جواب داد رامبد

خواست دخترش روبده به پسرتو؟ یحاالک-

:بعدخطاب به رامبدگفت د،یاش رابوس یشانیمه گل راازآغوش رامبدگرفت وپ باربد،

!؟يتوچه کاره ا. رمیگ یمن عروس خودمو ازخواهرم م-

:ومن گفتم دندیخند همه

!شه یم میلم من حسودمه گ یازحاال بهت بگم که اگه صداش کن-

:سربه آسمان بلند کرد رامبد

!خدابه داد من ودخترم برسه-

:شد وگفت رهیبه چهره ام خ بایز يبعدبالبخند يلحظه ا اما

 هیوما یمال من شهیاماتوهم. گهید یکیشه مال  یازدواج کنه م یوقت! ستیباربهت گفتم که دخترمال آدم ن کیقبالً -

!گلم یآرامش من، م ي
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