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اول فصل

صبح لذت  میخواست پنجره را باز کنم و از نس یدلم م.بود یصبح قشنگ.کردم ینگاه م یبه آسمان آب میدر جا دهیخواب

.بود انداختم دهیکه در کنارم خواب ریبه ام ینشتسم و نگاه میو در جا دمیتخت باال کش يا روخودم ر.ببرم

را  راتاقمانیپرده حر.آمدم و به طرف پنجره رفتم نییاز تخت پا.داد کامال غرق خواب است ینشان م قشیعم يها نفس

 رونیب یسرم را کم.داد يسرشانه ام باز يرا رو میبه صورتم خورد و موها یخنک مینس.کنار زدم و پنجره را باز کردم

عالوه بر آن،امروز .سرحال بودم یحساب ریخوش با ام شب کیبعد از گذراندن . دمیکش قیبردم و چندبار نفس عم

.ام بود یروز زندگ نیسالگرد قشنگ تر

 يرو يبا آن موها شیبایز ي افهیبود و ق دهیآرام خواب.لبخند زدم ینگاهش کردم و به نرم يبه طرفش،لحظه ا برگشتم

.کرد یجلوه م یخواستن یلیمانده بود ،خ رونیو مردانه اش که از مالفه ب دهیورز يو بازوها یشانیپ

پنج .دمیتخت دراز کش يو آهسته و خرامان آمدم به طرفش و کنارش رو دمیچ یپشت پنجره ،گلبرگ اسیگلدان  از

 زیچقدر همه چ«:به صورتش ،با خودم فکر کردم رهیخ.ودمگذشت و من همچنان عاشق شوهرم ب یسال از ازدواجمان م

.«رهیاجازه بگ يبود که حاج خانم اومده بود خونه مون از مامان واسه خواستگار روزید نیانگار هم!زود گذشت

 هیخواندم و تخصصم را نگرفته بودم ،عط یم یکه هنوز پزشک عموم یش،زمانیآمد پنج سال پ ادمی.را بستم میها چشم

که  ریپسر کوچکشان ام يخواهند مرا برا یپدرم به مامان خبر داد که م ياز شرکا یکیان،یمیهمسر حاج آقا رحخانم 

خوانده بود و بعد از شش  يمعمار یمهندس سیدر پار ریام.کنند يشد از فرانسه برگشته بود،خواستگار یم یچند ماه

.رانیسال اقامت در آنجا ،برگشته بود به ا

و مذهب بودند و اصل و نسبشان تا چند پشت حاج خانم و حاج  یبه مسائل اسالم بندیپا يادیتا حد ز اش هم که خانواده

.تا آن سن و سال بدون همسر باشد ستیو خوب ن ردیزن بگ دیاش شدند که با یشد،بالفاصله پاپ یآقا م

 يمامان گفت چند روز.تحاناتم بودروز آخر ام دمیمامان شن ،ازيخواستگار يحاج آقا را برا يخانواده  غامیکه پ يروز
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 يمرا برا دمیفهم یوقت.بگذارد انیمعطل کرده تا بعد از تمام شدن ترم ،موضوع را با من در م غامشانیرساندن پ يبرا

«ر؟یام«:و آهسته تکرار کردم  زیماندم ،بعد نشستم پشت م رهیخکرده اند،چند لحظه ساکت به او  يخواستگار ریام

 یدخترک یاز وقت.شناختم یکوچک بودم م یلیخ یرا از وقت ریام.کرده بودم یزندگ ایرؤ نیبا ا من سالها قتیحق در

 تیو با شخص نیدانستم فوق العاده درسخوان،مت یم.بود که مورد توجهم قرار داشت يبودم او تنها پسر یرستانیدب

از او  ییخبرها دنیس از آن تنها به شنپ.به فرانسه بود شا یقبل از سفر طوالن یبودمش ،کم دهیکه د يبار نیآخر.است

به منزل حاج آقا یدلخوش کرده بودم و هر بار که بنا به مناسبت

از  یبا حرف مامان موج.کردم یزدم و به او فکر م یزل م وارید يبه عکس قاب گرفته اش رو ی،مدت میرفت یم انیمیرح

و لخت که  یمشک يقد بلند،صورت جذاب،موها.نقش بست میرو شیو چهره اش پ دیدو میبه رگها يو ناباور يشاد

 یلیحتما حاال خ«:با خودم فکر کردم.و دانه به دانه بلند يبا مژه ها اهیکرد و چشمان درشت س یاز وسط فرق باز م شهیهم

مرد کی یحساب دیبا.شش سال از اون وقت گذشته.کرده  رییتغ

.«باشه شده

 هیچ«:دیو پرس دیرا در هم کش شیابروها.عاقبت از سکوتم خسته شد.کرد یبود و داشت نگاهم م میهنوز روبرو مامان

یمهناز؟چت شده؟چه جواب

.«بدم؟ بهشون

پسرشون انتخاب  يحاج آقا من رو برا يچطور خانواده «:زد یدر ذهنم جرقه م يفکر»ها؟«:پلک زدم و گفتم دستپاچه

«اره؟یبه خاطر م من رو ریام یعنیخانواده اش ؟ ایخودش بوده  شنهادیپ نیکرده اند؟ا

 یخوب م یول.میاو برگشته بود هرگز با هم روبرو نشده بود یدانستم چون از وقت یرا نم میکدام از سؤالها چیه جواب

فرستاده اند  غامیپ يخواستگار ياگر آنها برا یعنی.ازدواج تابع نظر خانواده هستند يدانستم که فرزندان حاج آقا برا

حاج آقا  يمهنار پدرت خواستگار«:کرد گفت یطور که نگاهم م نمامان همو.صلت استنظرشان صد در ضد موافق به و
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.«يدوست داره تو حتما بهشون جواب مثبت بد.موافقه ریام يبرا

تا  دمیفهم.سرخ شد میحس کردم گونه ها.نداشتم یگونه مخالفت چیچون به طور حتم خودم هم ه!دیوقت قلبم لرز آن

سرم را باال کردم و در ! اصال فکرش را هم نکرده بودم! رمنتظرهیچقدر غ.ندارم يادیزعقد زمان  يسفره  ينشستن پا

.«دیو بابا بگ شما یهر چ.ندارم مامان یمن حرف«:گفتم شیحال نگاه به چشمها

 خواهر.دلم نبود يدل تو ندیایحاج آقا به منزلمان ب يکه قرار بود خانواده  یشب.گذاشته شد ياز آن قرار خواستگار بعد

 ایشد دخترش سحر را به دن یم یکسالیسه سال قبل از من شوهر کرده بود و .بود رانیآن موقع در ا سایبزرگترم پر

من رفته بودم باال و از.آمدند یمبه داخل  ریام يهمان وقت که خانواده .آورده بود

وارد شد  ریام یگفت وقت یش آمد مخو همانانیکه دم در به م سایپر.نظر گرفته بودم  ریدوم آمدنشان را ز يطبقه  سالن

کردم و  یمشتاق نگاهش م یلحظه بعد با چشمان کی!کرد که داماد آمد تو یچشم به من حال يبرگشت و با اشاره 

کراوات  نکهیبود و با وجود ا دهیپوش دشیسف رهنیپ يرو یبرگردان مشک قهیکت .ستودم یرا م تشیو شخص تیجذاب

بود پشت سر حاج  نییکه نگاهش به پا یو در حال سایدسته گل را داد به پر.آمد یظر مبه ن کیفوق العاده ش ینداشت ول

.آمده بودند زین شانیمرجان و بهرخ و شوهرها شیو خواهرها یبرادر بزرگترش عل.خانم آمد تو هیآقا و عط

 ا،چقدریخدا.ا مانده بودچشمم ج هیشبک يزنده و روشن رو ریام ریهنوز تصو! به پا شده بود ییدلم غوغا يپله ها تو سر

!ام آمده بود يو چقدر خوشبخت بودم که او به خواستگار!آمد یاز او خوشم م

 دی،شا یافتاد و کم یاتفاق م نیاگر ا.تنها با او حرف بزنم يخواست بتوانم چند کلمه ا یدلم م زیاز هر چ شیشب ب آن

با  یول.که گرفته بودم مصمم تر باشم یمیستم در تصمتوان یشدم،م یبا اخالقش آشنا م کیاز نزد قهیچند دق يفقط برا

از نظر دو .را مطرح کنند يمسئله ا نیدادم آنها چن ی،اصال احتمال نم اخودم و حاج آق يتوجه به رسم و رسومات خانواده 

م در خان هیعط يمخصوصا از اصرار و پافشار.داشت یفاتیتشر يپدر ،مسئله کامال حل شده بود و آن مجلس صرفا جنبه 

مهناز عروس«:قبال چند مرتبه گفته بود نکهیمورد ا
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تمام کردن کار و گرفتن جواب مثبت به  يمطمئن بودم آنها آن شب برا.»از دستمون بره میگذار ینم خودمونه،ما

 دنمیآمد جلو و ضمن بوس یخواهر مهربانم با خوشحال.کرد میاز پشت صدا سایافکار،پر نیهم يتو.منزلمان آمده اند

«د؟یشوهرت رو د«:دیپرس

.«!؟شوهرتيزود نیچه خبره حاال به ا«:بود گفتم نییچشمم به پا يهمون طور که گوشه !کردم داغ شدم حس

قربون صدقه  زیکریاومده داره  یخانم از وقت هیعط.ناز و افاده رو بگذار کنار! خدا نکشدت دختر«:دیدستم را کش سایپر

.«،مخصوصا مادره همه شون.خوان یخاطر تو م یلیخ.رهیات م

«؟یخودش چ«:دمیچشم دوختم و پرس رینشوم به ام دهیکردم د یم اطیکه احت یهمان باال در حال از

؟یگیرو م ری؟امیخودش چ هیمنظورت چ_

.آره_

 یول.نییگوشه و سرش رو انداخته پا کیخدا ساکت نشسته  يبنده .مثال داماده ها.بگه يزیتونه چ یخودش که فعال نم_

دست راستش رو دمیدقت کردم د یوقت.ناخوشه یکم هی،فکر کنم 

.کرده يزیچ یگمونم بنده خدا تصادق.چند تا پانسمان بود يگردنش هم جا يرو.گرفته گچ

«؟یگ یراست م«:گفتم ریمتح

!چشم هاش چقدر گشاد شد نیبب! حاال نگران نشو یگم،ول یآره راست م_

.یکن یبه چشم شوهر نگاهش م يدید حاال

جدا چطوره؟ سایپر_

مامان در  ياالن صدا. نییپا میبر ایب.گذاشتند یامشب قرار نم ياگه حالش خوب نبود که واسه .ستیاش ن يزیبابا چ_

.ادیم

«سا؟یمن ،پر ایبراشون ببره  يخانم چا حهیبه نظرت مل«:دمیآمدن از پله ها پرس نییپا هنگام
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خواد شوهر کنه؟ یخانم م حهیمگه مل! خب معلومه تو_

....دونم یه مچ_

مبارك باشه «:گفت دنمیجلو آمد و ضمن بوس دنمیخانم با د حهیمل.می،هر دو به آشپزخانه رفت میشو دهیآنکه د یب

.«فنجون ها رو پر کردم ،فقط زحمت بردنشون رو بکش ایب.یبش دبختیشاءاهللا سف زم،انیعز

برادرم محمود و همسرش .که زنگ خانه را زدند  نبرده بودم ینیهنوز دست به س یسرم را تا زدم ،ول يشال رو ي گوشه

 بایمحمود و ز.زد شانیآنها به سالن بروند،صدا نکهیقبل از ا سایپر.بودند اوردهیرا با خودشان ن شانیبچه ها.بودند بایز

و گفتن مبارك باشه ،صورتم را  یهر دو پس از سالم و احوالپرس.دشدند و به آشپزخانه آمدن سایمتوجه اشاره پر

کند و  یقبل فرق م يبا دفعه ها يخواستگار نیدانست ا یانگار او هم م.بود يگرینگاه محمود آن شب طور د.دندیسبو

.«!مبارك باشه خانم دکتر«:رو به من با منظور گفت.دانست یخورده م ینیریاز همان لحظه مرا ش

«!ستیمعلوم ن يزیهنوز که چ!نکن داداش تمیاذ«:دندان گرفتم ریرا ز لبم

«!گفت جوابت مثبته یکه م ،مامانیچرا؟به سالمت«:گفت ابیز

«خب معلومه که جوابش مثبته.کنه یداره خودش رو لوس م نیتو ،ا میبر دییایب«:گفت سایپر

 میرفت به سالن و سفارش کرد حواسم را خوب جمع کنم تا مامان صدا بایهمراه محمود و ز سایپر.فقط لبخند زدم من

!يچا ینیخانم و س حهیمن مانده بودم و مل.شد  یدلم خال يآنها که رفتند ،تو.کند

اش  يخاطرات قشنگ شب خواستگار ادآوردنیچشم دوخته بودم از به  ریدر آن صبح قشنگ،همان طور که به ام...آه

من یدونه تمام نگران یم یک!خدا رو شکر که پسندم کرد«لبخند زدم و با خودم فکر کردم

«!منداشت یبود؟خودم که حرف اون

لب  ریز.و محکمش گرم بود دهیچیعضالت در هم پ.و لمسش کردم دمیکش شیبازو ي،انگشتم را رو آرام

«تم؟ وونهیچقدر د یدون یم یر،راستیام«:گفتم



)فاخته(ي باقر الیسه - معشوق هیسا کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٧

ام دعا خواندم و از  يحفظ خونسرد يلب برا ریز.را برداشتم يچا ینیس دمیمامان را شن يصدا نکهیشب ،بعد از ا آن

.رونیآشپزخانه آمدم ب

با خجالت آمدم جلو و بعد از سالم .ریپدر ام انیمیحاج آقا رح یحت.همه به احترام ورودم پا شدند.به جمع پا گذاشتم یوقت

نگاه ریهنوز جرأت نداشتم به ام یو خوش آمد همه را دعوت به نشستن کردم ول

م شده بود و مرتب قربان چش کپارچهیخانم با آمدنم  هیعط.کردم یبلندش را،سمت راستم حس م ي هیفقط سا.کنم

شیو خواهرها یخانم و عل هیرا از حاج آقا شروع کردم،بعد عط يتعارف چا.رفت یصدقه ام م

.ریبعد از آنها هم ام و

رابه طرف  می،داشت شانه ها ییجادو ییرویانگار ن.شده بود نیسنگ میرفت و دستها ینفسم پس م! داشتم یبیغر حس

 رخانیام دیخوش آمد یلیخ«:لرزان گفتم ییرا جمع و جور کردم و با صدا میابه زحمت تمام قو.دیکش یم نیپائ

«!دی،بفرمائ

ساعت گچ گرفته شده  ریاز بند انگشتان تا ز ریدست راست ام دمیشدم ،چون د سایوقت متوجه حرف پر نیهم

جا نیفقط تا هم یآمد،ول یگردنش به چشم م يرو زین يچند زخم و کبود يطور جا نیهم.است

.و به صورتش چشم بدوزم اورمیباال ب شتریهرگز جرأت نکردم نگاهم را ب.دمید را

را  يچا عیکردم سر یبرخالف انتظارم که فکر م.داشت یخاص نهیتمأن یتفاوت بود ول یشد گفت ب ینم.آرام بود...ر،امایام

قایکند،او سرش را باال گرفت و عم ینم شیهم به شخص روبرو یدارد و نگاه یبرم

چه نگاه  ایخدا!بپرد میبود تا رنگ از رو یلحظه کاف کیهمان .زیم يکرد بعد تشکر کرد و فنجان را گذاشت رو نگاهم

.تیو فوق العاده باشخص بای،موقر ،ز نیمت.جذاب تر از عکسش بود یلیاو خ! داشت يتکان دهنده ا

 يفکر و خسال ،صدا يتو!بود وستهیپ تیعبود،حاال به واق ایرؤ میعمر برا کیخواستم؟تمام آنچه که  یاز خدا چه م گرید

نجایا نیبنش ایب«:گفت یکنار خودش جا باز کرد و با مهربان میبرا.خانم حواسم را سر جا آورد هیعط
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«،دستت درد نکنه عروش گلم يدیکش زم،زحمتیعز

ماشاءاهللا «:کرد  یم فیخانم هنوز داشت تعر هیعط.ریام ياو ،درست روبه رو يمسحور شده آمدم و نشستم پهلو یحالت با

«!ماه ترن یکیاز  یکیماشاءاهللا بچه هاتون ! خانم جدا دستتون درد نکنه زیعز!یهمه نجابت و خانم نیبه ا

کردند و مشخص بود کامال از  یپر مهر هر از گاه نگاهم م يو لبخندها زیمحبت آم یهم با گوشه چشم ریام يخواهرها

خودش را نشان  يمجلس خواستگار يتر شد و حال و هوا یها رسم که گذشت صحبت یکم.هستند یانتخابشان راض

 ریام.دارند نیرید ییو هر دو خانواده با هم آشنا اند دهیپسرشان پسند يگفت که آنها مرا برا گرید کباری ریپدر ام.داد

از چند .اردد یمعتبر مشغول به کار شده و درآمد خوب یشرکت مهندس کیکه از فرانسه برگشته در  یهم در طول مدت

را بخوانند  تیمحرم ي غهیهمان شب ص میبعد خواست اگر ما موافق باش.خودش کار کند يهم قرار است برا گریوقت د

.به دستم کنند و قرار روز جشن را بعدا معلوم کنند يبه نشان نامزد يگشترو ان

لحظه  کینگاه جفتمان .نطوریاو هم هم.کردمنگاه  ریحاج آقا تمام شد،ناخودآگاه سرم را باال آوردم و به ام يحرفها یوقت

ریدانستم نگاه خاص ام ینم.کرد دنیگرم شدم و قلبم شروع به طپ.تکان دهنده از تنم گذشت یانیجر.ختیبا هم آم

.يکنجکار ایاز بهت  ایشوق است  از

همان طور که خودم .تاس يکردم خودم را قانع کنم که حتما از کنجکاو یسع لیدل نیسؤالم نداشتم به هم يبرا یجواب

خواهد  یدانستم چه م ینم!رخوتم را شکست شیلحظه صدا کی یول...هم کنجکاو بودم تا هر چه زودتر او را کشف کنم

.کردند یاز اضطراب نگاهش م یهمه با حالت واضح.زد یموج م یروشن یخانواده اش نگران ياعضا يدر چشم ها.دیبگو

پدر و مادرم،جناب  يبا اجازه «:مردانه اش گفت يرایگ يرم با لحن آرام و صدابعد رو به پد.چند لحظهه مکث کرد ریام

از  ن،قبلیخواستم اگر اجازه بد یتفاوت بود م یب شهی،نم هیعمر زندگ کیخب ،صحبت  یول...هیادب یدونم ب یم یمیکر

 يخدا نکهیالبته نه ا.بزنمحرف  شونیتنها با ا يبا من بگن،چند کلمه ا یمهناز خانم نظرشون رو در مورد زندگ نکهیا

«...آ...راستش...خب  یول...نکرده به حسن انتخاب خانواده ام شک داشته باشم نه
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 يخانواده اش با اخم از او ،رو ياعضا يهمان چند کلمه باعث شد همه  یآن شب حرفش را ادامه نداد ول ریام

کدام از  چیه لیدر فام يزیچ نیچن.پردرآورده ام یکردم از خوشحال یحس م یمن هاج و واج مانده بودم ول.برگردانند

کردم درخواستش به  یآرزو م.با او حرف بزنم نهات يتاب بودم چند لحظه ا یدو طرف رسم نبود وگرنه،خودم هم ب

 یدر حال یبه حرف آمد و ضمن عذرخواه یجواب من و من کردند،برادرش عل يآنها برا یوقت.محمود و پدرم برنخورد

 یچند سال ری،امیمیواال جناب کر«:رو به پدرم گفت.کند هیرا توج ریکرد حرف ام یش سرخ شده بود سعا یشانیکه پ

 يمنظور.دینکن یادب یکنم حرفش رو حمل بر ب یخواهش م.شده بهیغر رانیبا رسم و رسوم ا یبوده،کم شورخارج از ک

«نداره

 يبا سالها یلیدوره و زمانه خ!آقا  یالبته عل«:کرد دییرا تأ یچشمش به من بود بالفاصله حرف عل يهم که گوشه  سایپر

«هیکامال منطق رخانیام شنهادیپ.قبل فرق کرده

 ینبود،ول یخودش هم از اوضاع راض نکهیخانم با ا هیعط.که داماد بزرگ خانواده مان بود زیطور شوهرش پرو نیهم و

از پدرم خواست  دیکش یبه سرم دست م مسئله مراسم را بهم بزند،همان طور که نیوقت ا کیخواست  یچون نم

.موافقت کند

«مهناز دختر خودتونه...بگم یواال چ«:سرش را تکان داد و گفت.صحبت ،او به درخواستشان تن داد یبا کم عاقبت

من هم با .ستادیاو ا مقابل»رخانیام دیاریب فیتشر«آمد و با گفتن ریبلند شد و به سمت ام شیاز جا سایوقت پر آن

 يحاال هم قلبم برا نیهم یحت!یقیو چه دقا!بود یآه چه شب.پدرم پشت سرشان راه افتادم يلند شدم و با اجازه خجالت ب

آوردن  يبه بهانه  سایپر.مینشست يزیو پشت م میو به هال رفت رونیب میاز سالن آمد سایهمراه پر.طپد یآن لحظات م

.ولش ندهم فاصله گرفتط ادیکرد ز یکه اشاره م یگذاشت و در حال مانیشربت تنها

گذرانده  سیکه در پار ییاز خودش گفت،از روزها نیآرام و مت.،نگاه و حرف زدنش شدم ریشب چقدر مسحور ام آن

 دیایما ب يکه باعث شده آن شب به خانه  یلیدل نیبعد صادقانه گفت مهم تر.یبود،کارش در تهران و توقعاتش از زندگ
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گفت که  یبدون پرده پوش.دیبگو تیخالف واقع يا لمهک یخواست هرگز ،حت ینماصرار خانواده اش بوده است و چون 

بعد هم از من .دهیمرا پسند یلیو خب خ دهید لمیو دانشکده محل تحص مارستانیقبل از آن مرا به اصرار حاج خانم ،در ب

 یعشق نهیشیپ چیاج هازدو يداشته اند و متأسفانه او برا مشیدر تصم یخواست قبول کنم که خانواده اش نقش مهم

.عاشقم بشود شتریاست بتواند ب دواریمان با هم در ارتباط باشد،ام ندهیحاال که مقدر شده آ یارد،ولند

کردم که اگر تو عاشق من  یفکر م نیفرو رفته بودم و به ا یمن در رخوت قشنگ.کرد یصحبت م ریکه ام یتمام مدت در

حاال .کردم یآمد نسبت به او احساس محبت م یم ادمیشتم و از آن زمان که را دوست دا ریمن واقعا ام!،من هستم یستین

گرفتم موضوع را به او  میتصم دیبدون ترد.زد  یمشترك حرف م ندهیاز عشق و آ مینشسته بود و داشت برا میاو روبرو

 یم يکه قلبم به تند یلسرمست از وجودش در حا.کردم یرا پنهان م زیچ چیه دیحاال که او آن قدر صادق بود،نبا. میبگو

ها  حظهل نیمن هم ي،برا رخانیام ستمین ندهیمن منتظر آ یول«:بدهم ،گفتم تیاهم يگرید زیآنکه به چ ید،بیطپ

شما رو دوست داشتم  شیاز مدتها پ...رم،منیمثل امشب قرار بگ یتیداشتم که در موقع نویا يمدتها آرزو...مهمه،چون

 يگرفته بودم و تو پلمی،من تازه د دیرفت رانیشما از ا یوقت.رفتم یم رستانیم و به دبکوچک بود یلیکه خ یاز زمان دیشا.

«!به شما عالقمند و منتظر برگشتنتون بودم شهیهم...من...از شما بودم ییخبرها دنیسالها مشتاق شن نیتمام ا

 سایبعد پر!کرد ینگاهم م رتیجفت چشم متعجب بود که با ح کی دیآ یم ادمیحرفها  نیکه بعد از گفتن ا يزیچ تنها

اش را  یکرد و من مفهوم نگران یپسرش را نگاه م يخانم با اضطرا هیعط.به سالن میبه جمعمان آمد و همراه هم برگشت

.کردم یدرك نم

 يان شاءاهللا به پا!زمیمبارك باشه عز«:بعد گل از گلش شکفت و ذوق زده گفت.کرد یمثبت يبه او اشاره  ریام دمید فقط

 نیهم دیاگه اجاز بد.رو پسند کردن گهیدو تا جوون همد نیا نکهیآقا مثل ا میابراه«:و بعد رو کرد به پدرم»!دیش ریهم پ

«مینیرو بب یتا بعد تدارك جشن عروس میرو بخور جونمهناز  ینیریو ش میامشب انگشتر رو دست کن

 کباریتعارف کرد و من  ینیریش سایپر.دیوسخانم انگشتر را به دستم کرد و صورتم را ب هیکه موافقت کرد،عط پدرم



)فاخته(ي باقر الیسه - معشوق هیسا کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١١

 ایکرده ،خوشحال بود  یدانستم از اعترافم چه برداشت ینم.کرد یبار فرق م نیطرز نگاهش ا.ستمینگر ریبه ام گرید

از نگاهش  ریرا با افکار عاشقانه تاخت زدم و هزار تفس هتا صبح لذت خواب شبان یدانستم ول ینم زیچ چیبهت زده؟ه

!خدا بودم ونیرا مد یخوشبخت نیبه طور حتم ا!اش یمن حاال نامزدش بودم و تنها زن زندگ.اختمخود س يبرا

در  ریام.آن را برداشتم و گرفتم باال مقابل صورتم.کنار تخت بود یعسل يعکسمان همان جا رو...روز ازدواجمان آنه

سرم  يباال یام را با حالت قشنگ ییخرما يهامو شگریآرا.شده بودم بایخودم هم ز.همتا یداماد ب کی.بود ییبایز تینها

در  زیو همه چ کیفوق العاده ش زیلباسم ن.بود ختهیر نییو تاج پا ورت ریرا از ز يفروخورده ا يجمع کرده بود و تارها

انگار در .شدم یرد م نیدست در دست او از صف مدعو یوقت.مانست یم ایرؤ کیبه  شتریب.و لطافت بود ییبایاوج ز

در  یبود،ول کرف يتو شتریکم حرف و ب شهیهم ریام نکهیبا ا.داشتم و بعد هم شب زفافمان یاز بهشت گام برم يا کهیبار

با هم به حجله  یوقت.کرده بودند نیتزئ کیش یلیاتاقمان را خ شیخواهرها.عوض من پر از شور و شوق و عشق بودم

.دیکوب یام م نهیس يخودش را به قفسه  ریاس يقلبم مثل کبوتر میرفت

مرد به تمام  کی ریام.ستدیخواست زمان متوقف شود و با یدلم م.من هم آرام نشستم.کتش را در آورد و نشست ریام

.ایزن دن نیبود و من عاشق تر یمعن

از صبح .بودند یفراموش نشدن ییواقعا روزها.میچند هفته ماه عسل به فرانسه رفت ياز آن به اصرار خانواده اش برا پس

 شیمتعدد که دوستان و آشناها يها یهمانی،م سیمعروف پار ياز فروشگاه ها دیدش و گشت و گذار و خرتا شب گر

طور  نیهم.میهم سر زد ریام لیبه دانشگاه محل تحص.شهر یدنید ياز مکانها دیدادند و بازد یدر آنجا به افتخارمان م

.عاشقش بود ریکه ام میرفت یعصرها به ساحل زود سن م

.این روزها سرمست حضورش بودم و به وجودش در کنار خودم افتخار می کردم در تمام من

خبر که به گوش خانواده ي امیر.سه رو از برگشتمان گذشته بود که فهمیدم حامله شده ام فقط

 سرتا پایم را طال.عطیه خانم از ذوق روي پا بند نبود.همه غرق مسرت و شادي شدند!ولوله اي میانشان به پا شد رسید
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فرزندمان در بحبوحه ي امتحانات آخر ترم .شب و روز مثل پروانه دور سرم می گشتند.چقدر کادو بهم دادند.گرفتند

خیلی زود نورچشمی و .خدا می داند چقدر خوشگل بود.ماسمش را پیمان گذاشتی.پسر بود.سال بعد به دنیا آمد

ام بزرگ شد و به زندگی ام شور و حرارت بیشتري  پیمان در امتداد روزهاي خوشبختی.عزیزکرده ي هر دو فامیل شد

.حاال او پسربچه ي چهارساله باهوش و پرجنب و جوشی شده که به طور حتم مورد پرستشم است.بخشید

.به ساعت نگاه کردم.قاب عکس را گذاشتم سرجایش و خودم را روي تخت باال کشیدم.یاد پیمان که افتادم به

با اینکه دیشب حدود ساعت دو خوابیده بودیم نباید بیشتر از آن در .ر را بیدار کنموقتش بود که امی.صبح بود هشت

از طرفی سالگرد پنجمین سال ازدواجمان بود.قرار بود آن روز او پیمان را به مهد ببرد.رختخواب می ماند

.شب کلی مهمان داشتیم و

ستم امیر را صدا کنم که نگاهم به گلبرگ یاسی خوا.پهلو خم شدم و با یک حرکت موهاي بلندم را پشت سرم ریختم به

.آن را برداشتم و از فکري که به ذهنم افتاده بود لبخند زدم.روي بالش،افتاده بود میان خودم و او.افتاد که چیده بودم

 در حالی که به صورتش نزدیک شده بودم ،گلبرگ را آرام.دانستم امیر به این کار حساس است و زود بلند می شود می

«صح شده،پا نمیشی؟!آهاي تنبل خان«:روي لبش کشیدم و گفتم

با بدجنسی خندیدم و دوباره گلبرگ را کشیدم باالي .لحظه طول کشید تا او دستش را باال آورد و روي لبش کشید چند

«امروز خیلی کار داریم ها.بیدار شو!آهاي آقاي خوشخواب«:لبش

نکن «:گلبرگ را روي لب و بینی اش کشیدم تا اینکه صدایش درآمد بار دیگر.تکان خورد ولی بیدار نشد پلکهایش

«!خواهش می کنم!مهناز

تا کی می خواي بخوابی؟.نمیشه ،ساعت هشته_

.پس دلیلی نداره زود پاشم.می دونی که امروز سرکار نمی رم_

.پاشو،دیرش می شه.باید پیمان رو ببري مهد.ولی با این حال نباید بخوابی_
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«سالم«:زیر لب گفتم.د آرام چشم گشود،مست خواب بودلحظه بع چند

«سالم،چرا اذیت می کنی؟«:حالت خماري نگاهم کرد با

«!نکن دختر«:بالفاصله دستم را گرفت.و دوباره گلبرگ را کشیدم روي لبش خندیدم

!فشار نده امیر دردم میاد...آخ_

.این مجازات کسیه که مردم آزاري می کنه_

بیدارت می کنم؟ بده با نوازش گل_

موهایم را در هوا تاب دادم .از تخت آمدم پایین و جلوي آیینه ایستادم.صورتم نگاه کرد و خندید و دستش را برداشت به

و باالي

«جدا هشته؟«:امیر ضمن خمیازه پرسید.جمع کردم و به خودم در آینه نگاه انداختم سر

«!نیگا کن.از هشت هم گذشته«:توي آیینه گفتم از

«پیمان کجاست؟هنوز بیدار نشده؟«:در جایش و به بالش تکیه داد و در حال برداشتن پیراهنش پرسید ستنش

.نمی دونم،االن میرم سراغش_

و قبل از بیرون آمدن ایستادم مقابلش ،دستم را الي موهایش بردم و با شیفتگی به صورتش چشم  برگشتم

امیر،باورت میشه«:دوختم

«سال گذشته؟ پنج

«اما درکش برام مشکله...آره«:آرام گفت.ند لحظه غرق در افکاري نامعلوم ،به نقطه اي در بیرون زل زدچ براي

«وقتی تو خواب بودي،من داشتم به اون روزها فکر می کردم.انگار همین دیروز بود...راست می گی«:بلندي کشیدم  آه

خب ،خوش گذشت؟_

.اوه،البته_
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«پیمان رو که بردي مهد برمی گردي خونه؟«:اي پرسیدم را آوردم پایین و پس از لحظه سرم

توران خانم هم .مثل اینکه حاج آقا باز هم با عابد حرفش شده.نه،میرم خونه ي حاج خانم«:را کنار زد و بلند شد مالفه

بیرون  مثل اینکه دیروز دیگه کاسه ي صبرش لبریز شده و عابد رو از خونه.دست به دامن مادرم شده،اون هم پاپی من

«چی بوده؟ ریانباید برم ببینم ج.کرده،حاال موندن بدون راننده

که این طور،پس با اونا برمی گردي؟_

.معلوم نیست،بهت زنگ می زنم_

.حتما این کار رو بکن،اگر هم خونه نبودم زنگ بزن بیمارستان_

مگه می خواهی بري؟_

.ی زنمسري هم به بیمارستان م.آره،باید براي خرید برم بیرون_

«دوباره نمی خوابی که؟«:در پرسیدم جلوي

.نه بیدارم،یه دوش می گیرم میام_

دست و رویش را .توي هال پسر کوچولویم را دیدم.شیفتگی نگاهش کردم و پس از لبخندي دلچسب ،آمدم بیرون با

«زم؟تو بیدار شدي عزی.سالم مامان جون!پیمان«:آرام گفتم.شسته بود و تنها نشسته بود روي مبل

بابا هست؟دیشب خودش گفت امروز من رو می بره .آره مامانی بیدار شدم!سالم«:دیدنم از جا پرید و دوید به طرفم با

«هنوز نرفته؟.مهد

وقتی بهت قول داده .نه عزیزم،نرفته«:را در آغوش گرفتم و موهاي مشکی اش را ا روي صورتش کنار زدم و بوسیدم او

«حتما می بردت

«!آخیش،فکر کردم رفته«:دراحتی کشی نفس

فقط یادت باشه تعطیل که .بیا عزیزم،بریم آشپزخونه برات چایی بریزم ،صبحونت رو بخور بعد هم زود حاضر شو_
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شب !مثل یک پسر خوب میري خونه شون،شلوغ هم نمی کنی.شدي منتظر عمه بهرخ بمونی تا با تانیا و آرش بیان دنبالت

گردي خونه، که شد با عمه و کیومرث خان برمی

«خب؟

دیگه ازش خوشم .میشه نرم مامانی؟آخه تازگی ها با آرش قهر کردم!واي«:به دنبالم می آمد ولی یک لحظه ایستاد داشت

«نمیاد

«قهر واسه چی مامان؟آرش که پسر خوبیه«:تعجب نگاهش کردم با

االن دو هفته است که با هم .نه،اصال هم پسر خوبی نیست«:پیمان نشست پشت صندلی و گفت.به آشپزخانه  رفتیم

«قهریم

دوما هر قهري،آشتی هم .اوال قهر چیز بدیه.قرار نشد از این جور حرفها بزنی ها!نه پیمان«:هایم را کشیدم توي هم اخم

«باالخره بدون آشتی که نمیشه.داره

.اون اول باید بیاد آشتی کنه.ولی من با آؤش آشتی نمی کنم_

امروز با عمه بهرخ میان مهد .خب داره میاد دیگه مامان جون«:خل بشقاب و گفتمعدد بیسکویت گذاشتم دا چند

تو هم مثل یک پسر خوب باهاش.دنبالت

آشپزي،مرتب .عصر عزیز جون می خواد بیاد اینجا،کلی کار داریم.میدي،ماچش می کی،بعد هم باهاشون میري دست

تو حوصله ات.کردن خونه،خالصه کار زیاده

«.ا بري بهترهبا اون.می ره سر

«دایی محمود و حنانه هم میان؟!آخ جون عزیز«:ذوق گقت با

«!آره شیطون،حنانه هم میاد«:نگاهش کردم زیرچشمی

با موهاي خیس،حوله اي .کمی بعد امیر هم به جمعمان آمد.دیگري نگفت و با شوق مشغول خوردن بیسکویتها شد چیز
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«!سالم بابا جون«:از جا پرید و دستش را انداخت دور گردنش پیمان به محض دیدنش.به گردن و صورتی پر طراوت

«سالم عزیز دلم،حالت چطوره پسرم؟«:بغلش کرد و به صورتش بوسه زد امیر

«خوبم بابا«:پیمان گفت.پشت صندلی و او را نشاند روي پایش نشست

خوبِ خوب؟_

آره_

صبحونت رو خوردي؟.آفرین پسر گلم_

.نه،داشتم می خوردم_

.بعد هم زود حاضر شو با هم بریم.شین تا آخرش رو بخورپس بن_

«دستت درد نکنه خانومی«:چاي را که گذاشتم روي میز،امیر سرش را باال گرفت و با چشمانی خندان،نگاهم کرد سینی

«خواهش می کنم قربان،قابل شما رو نداره«:شوخی خم شدشم به

.گذاشت مقابلم ،دستم را گرفت و نشاند کنار خودش و چایم را خندید

به حاج .تلفن یادت نره«:جلوي در،کیفش را به دستش دادم و سفارش کردم.ساعت بعد هر سه آماده ي رفتن بودیم نیم

طفلک توران خانم،چقدر باید .در مورد عابد بیچاره هم پادرمیونی کن تا مشکلشون حل بشه.خانم و پدرت هم سالم برون

«!حرص این یک دونه پسر رو بخوره

به نظر من حاج آقا باید .ولی هیچ کس به خوبی من اون جونور رو نمی شناسه«:در حال مرتب کردن یقه اش گفت رامی

«فکر نمی کنم کاري از دستم براش بربیاد.زودتر از اینها ردش می کرد

ا نون این اگر حاج آقا بیرونش کنه از کج.خرج توران خانم و خواهرش رو که میده.ولی گناه داره«:دلسوزي گفتم با

«بیچاره ها رو برسونه؟

مزد کارشه،پس گرسنه نمی .توران خانم خودش هر ماه پول زیادي از حاج آقا می گیره«:آپارتمان رفت بیرون از
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اگر مرد بودي می .ببین مهناز،در مورد هر کسی تا نشناختیش قضاوت نکن.ولی عابد،اون پسر واقعا موجود سرباریه.مونه

«و احساساتی فکر می کنی زنیبگم که دل خوشی ازش ندارم ولی تو،تونستم واضح تر برات 

در آپارتمان را بستم و آمدم کنارش و با کنجکاوي .باز در افکاري نامعلوم غرق شده بود.پله ها لحظه اي درنگ کرد سر

«پس چرا نمیري،چیزي جا گذاشتی؟«:نگاهش کردم

«یست،بریمنه چیزي ن...ها؟«:برگشت به طرفم و گفت.خودش آمد به

یک پاترل سفید،خودش .چند سال پیش برایم یک ماشین خریده بود که در رفت و آمد به بیمارستان،مستقل باشم امیر

و مشکی داست که از وقتی برگشته بود- ام-یک بی

وقتی پیمان داشت سوار ماشین او می شد،صورتش را بوسیدم و .،همون زیر پایش بود و هنوز عوضش نکرده بود ایران

چون نشستن پیش .پسر کوچولویم داشت از ذوق عرش را سیر می کرد.وباره سفارش کردم منتظر عمه اش بماندد

امیر قبل از حرکت برایم بوق .می کرد الشپدرش،توي آن ماشین سیاه شیک،بیشتر از هر چیز دیگري در دنیا خوشح

«می بینمت عزیزم«:زد

.مراقب خودت باش_

.تو هم همینطور_

«خداحافظ«:ش بوسه فرستادمهوا برا روي

که رفتند،چند لحظه سر جایم ماندم و با خودم فکر کردم واقعا کسی توي دنیا هست که شوهرش را بیشتر از من  آنها

قدم زنان آمدم پاي ماشین .دوست بدارد؟امیر نیمه ي دیگر وجودم بود و من تا مرز بی نهایت ،شیفته و دلباخته اش بودم

.از حرکت سعی کردم دقیقا به خاطر بیاورم چه چیزهایی باید براي شب بخرمقبل .خودم و سوار شدم

یکی یکی آنها را به .دانستم با پا گذاشتن به بیمارستان،آنقدر مشغله پیدا می کنم که همه چی را فراموش می کنم می

صبح روز دوشنبه بود و .بعد سرعت گرفتم و به خیابان اصلی پیچیدم.حافظه سپردم تا وقت برگشت چیزي از قلم نیفتد
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تازه در میدان .می دانست با آن وضعیت کی می رسم د،خداخیابان هاي تهران مثل همیشه شلوغ و پرترافیک بودن

.شهرك غرب بودم و باید تا آخر تهران پارس می راندم

فصل دوم

.توقف کرده بودند يسوارطور چند  نیدر،دو دستگاه آمبوالنس و هم يجلو.دمیرس مارستانیساعت بعد به ب کی حدود

.سرم هول دادم يو رو یشانیپ يچشم به باال يام را از جلو يدود نکیع.ورود معطل شوم يشدم آنجا هم برا ناچار

 يها نیو ماش کیپشت تراف یطور معطل نیشده بود و هم شتریاز صبح ب یهوا که به طرز محسوس ياز گرما صورتم

.ام را شل کنم يه روسرمجبور شدم گر.پردود و دم،سرخ شده بود

درختان پارك  ي هیسا ریرا ز نیآمدم و ماش مارستانیب يبه محوطه  یجلوئ يها نیکه باز شد،پشت سر ماش راه

.دوشم انداختم و به طرف ساختمان گام برداشتم يرا رو فمیک.دمیکش قیشدن چند نفس عم ادهیموقع پ.کردم

جوابش را دادم و  یبا خوشروئ.و سالم کرد ستادیپله ها به احترامم ا باال آمدن از نیح مارستانیدربان ب یفتوح يآقا

«شکرخدا.میخانم دکتر،خوب یه«:گفت رمردیپ.دمیاحوالش را پرس

«؟يچقدر گرفته ا!ساعت ده صبحه ؟تازهیفتوح يشده آقا یچ«:دمیپرس

پنج .بود يمحشر کبر!شبیود دهم ب یچه شب.کمیتا حاال کش شبیاز د!دهایبخش یخانم دکتر،م یه«:را تکان داد سرش

 يرو گذاشته بودند رو مارستانیتصادف کرده بودند،خانواده هاشون ب یآبعل يجاده  يمجروح آوردند،تو نیتا ماش

 نجایهم ا يکالنتر يبود که مأمورها یچ انیدونم جر ینم.کرده بودند یدو نفر هم آوردند که خودکش.سرشون

خالصه .نداشت یمادرش تموم يها ونین،شییسوم خونه شون افتاده بود پا يبچه هم آوردند که از طبقه  کی.بودند

«از بس با اون ها سر و کله زدم حس ندارم.خسته ام یلیخ

؟يقراره بر یحاال ک...نطوریکه ا_

.فعال که هستم.دونم ینم_
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داشتم با  یم برمفاصله گرفتم و همان طور که گا»خدا عوض بده«با گفتن یفتوح ياز آقا.سالن چقدر خنک بود يتو

را پبج  يافتخار مایمسئول اطالعات ش.ستادمیکردم و مقابل درآسانسور ا یپرستارها و همکارانم سالم و احوالپرس

در بسته شد .پخش شد که باعث آرامشم گشت یمیمال کیآسانسور موز يتو.بود ادیز یلیاول خ يطبقه  يهمهمه .کرد

 نیوقت بود ا یلیخ.اتاقک به خودم نگاه کردم نهییآ ستاده،دریان طور او من پس از فشردن دکمه طبقه مورد نظرم،هم

طور قد بلند و  نیهم.دارد یخاص ییرایو گ ییبایام ز یبه نظرم آمد چشمان عسل.خودم را نگاه نکرده بودم قیقدر دق

آن يگفت تو یم ماینبود که ش خودیب.موزونم دامان

!ت ندارمرودس یو در جمع بچه ها از خوشگل مارستانیب

و  کیبار یبود با اندام یمرد جوان.نفر سوار شد کیو  ستادیدوم ا يرفت در طبقه  یباال م یکه داشت به نرم آسانسور

آنکه  یستاد،بیا ياول آمد و در گوشه ا.ادوکلنش همه جا را پر کرد يوارد شد بو یوقت.بلند که از پشت بسته بود يموها

خواستم سر برگردانم که در معرض .به من انداخت ینگاه میو ن ،برگشتراه افتادبعد که آسانسور به .به من نگاه کند

ظاهر منحصر به  لیبه دل دیدانم چرا،شا ینم.او ثابت ماند يچند لحظه رو زیناخودآگاه،نگاه من ن ینباشم ول دزدنشید

دم چرا گوشه یردم نفهمبه صورتش نگاه ک یوقت.صاف و بلندش نظرم را به خود جلب کرده بود يموها.که داشت يفرد

خواست یم دیشا.را باال انداخت شیابرو ي

.آمدم یم رونیسوم ب يطبقه  دیبه هر حال با!دانم ینم!خوشگلم یلیبه من بفهماند که خ يطور نیا

او پشت در جا  ي افهیآمدم و ق رونیدر آسانسور که باز شد،زود ب.دیطول نکش هیاز چند ثان شیمن با آن مرد ب برخورد

.دمان

 يو روسر دمیاز راهرو گذشتم و داخل رختکن،روپوشم را پوش.بود که متوجهش شدم يزیچ نیاول یبخش جراح يتابلو

.رونیدکترها را به خود گرفتم و بعد آمدم ب یگذاشتم و با سر کردن مقنعه ظاهر رسم فیک يام را تو

کردند و  رمیغافلگ گریندن ندارند،آنها بار دکردم همکارانم وقت سرخارا یکه فکر م یسالن و در حال یرغم شلوغ یعل
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.شدند میرایبا آغوش باز پذ

!یمیبه افتخار خانم دکتر کر_

.مبارك باشه مهناز جون_

.گم یم کیتبر.یشاد باش ریبا ام شهیان شاءاهللا هم_

!دیبچه ها ،واقعا لطف دار یآه مرس_

«يایخجالتمون درم ان شاءاهللا شب از.نداره یبیع«:پرستار بخش گفت يرضو حانهیر

.قدمتون سر چشم،منتظر همه هستم_

چرا زحمت «:ضمن تشکر گفتم.را به طرفم گرفت یگل م،دستهیکه از دوران دانشکده با هم بود مایام ش یمیقد دوست

«شرمنده ات هستم یکل مانیبابت پ ينطوریکه هم ما؟منیش يدیکش

«تر؟زیاز تو واسه من عز یه؟کیچه حرف نیا«:دیرا بوس صورتم

باشه من رو جزء متأهل ها حساب  ادتیمهناز جون «:نامزد کرده بود گفت یاز همکارانمان که به تازگ یکی یرفعت سمانه

از  ياما خبر میما هنوز نامزد.رهیبگ ادیازش معرفت  یکم دیشا.خواد بهنام رو با شوهرت آشنا کنم یدلم م یلیخ.یکن

مهناز،ان شاءاهللا  کهیات رمانت یآه واقعا زندگ.یشوهرت ي زکردهیزنوز عتو بعد از پنج سال ه یول ستین یعشق و عاشق

«یخوشبخت تر بش

«جوره کی یاخالق هر کس.یقدر حساس نباش نیبهتره ا یسمانه،ول یمرس«:لبخند گفتم با

.احساس داشته باشه دیباشه،مرد با يطور نیخواد اخالق بهنام ا یاما من دلم نم_

آدم باشه و  ينفر کشته مرده  کیکه  ستین نیدر ضمن عشق فقط ا.يکرد یم ياز نامزدقبل  دیرو با نیخب،فکر ا_

 يفداکار یعنی ؟عشقيکه بهش بد يدار ی،تو چ ینیو بب یفکر کن دی،بایشینفر م کیعاشق  یوقت.دربست در خدمتش

کن  ی،سعيگرد ینه معاشقا یاگر دنبال زندگ منبه نظر .اون خواستن يرو برا ایدن يها یخوب يواسه معشوق و همه 
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و پشت یسیوا نکهینه ا یواسه معشوقت خالص باش

مطمئن باش اون وقت .يزیات رو به پاش بر یکن همه زندگ یسع يدوستش دار ه،اگریبهنام پسر خوب.یبد بگ سرش

.یفهم یرو م یواقع یخوشبخت یمعن

.کنه یآدم از صحبت باهات حظ م! يا شهیعاشق پ یلیخ گهیبابا تو د_

.تعارف نکن خانم گهید،یمرس_

.گلدان ياز تختها رفتم و گذاشتم تو یکیبغلم و به طرف  يگلها را گرفتم تو دسته

کنند؟ یبخش چه کار م يهمه همراه تو نیچه خبره؟ا نجایا دیخب حاال بگ_

بخش يوچهارنفر هم ت.دو نفرشون تا حاال فوت کردند !خدا به دور.هستند شبید يها یتصادف يخانواده «:گفت مایش

ICU نفر هم کی.هستند

«اتاق عملِ يتو

!آه چه بد_

 یکم.مجروحان را به دستم داد و من مشغول خواندن شدم يپرونده ها مایش.میرفت ICUسالن و بخش يهم به انتها با

فقط چهار مجروح .فوت کرده ها را صبح از بخش خارج کرده بودند.بعد با اندوه و تأسف آنها را برگرداندم

 یب اتیح شه،بهیش يخود در آن سو زانیعز اسو التم ونی،به همت دعا و ش ژنیماسک اکس ریشده و ز يبسترهوش،یب

.دادند یفروغ خود ادامه م

 ریز یچیبا چشمان بسته و سر و دست باندپ یعکس العمل چیه یبود که ب یپسر جوان.شدم کینزد يمجروح آخر به

 یخود،با چشمان اهیچادر س ریز یزن و دختر جوان شهیش ير آن سوآن طرف تر،د یبود و کم دهیخواب ژنیماسک اکس

بود که یحیدست زن تسب.کردند یخونبار و با التماس نگاهش م

 یگذاشته بود و به او م شهیسر بر ش انیگر یو چشمان دهیپر یکرد و دختر با رنگ یگفت و دعا م یبا آن ذکر م داشت
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دمیپرس مایاز ش.ستینگر

«به زنده موندش هست؟ يدیعملِ وضعش چطوره؟اماتاق  ياونکه تو»:

اتاق  يتو يازیدکتر ن.ها تصادف کرده يکه با سوار ونهیهمون کام يراننده .کرده دایجمجمه پ یشکستگ...دونم ینم_

.سرشه يعمل باال

از مایهمراه ش.مارستانیب يجراحها نیاز بهتر یکی يازیدانستم دکتر ن یم رایشدم که زند بماند ز دواریام يادیحد ز تا

ICU مثل لشگر شکست خورده،هر کدام  شهیپشت ش.مجروحان بود يخانواده  ينگاه متأسفم هنوز رو.رونیب میآمد

.ختندیر یم اشک ياز بهت و ناباور ینشسته بودند و با حالت يدر گوشه ا

 ياو لحظه ا دنیبا د!بود مارستانیب سیرئ يدکتر سرمد.از پشت سر،برگشتم ینامم توسط شخص دنیوقت با شن نیهم

 ینم مارستانیمن به ب يکار يمعموال در روزها.نمیکردم امروز او را آنجا بب یفکر نم چیه!را گم کردم میدست و پا

 يچه کار کنم؟او خودش را سرگرم مطالعه  یعنی.نداختما مایبه ش صالیاز سر است ینگاه.شد کیدکتر به ما نزد!آمد

«!گهیم یچ نیبب قه،برویند دقفقط چ«:نشان داد و گفت يپرونده ا

«احوال شما؟.سالم دکتر«:به رسم ادب گفتم.مقابلم قرار گرفت يدکتر سرمد يقد افراشته .به جلو برداشتم یقدم

«چطورند؟ رخانید؟امیخودتون چطور.خوبم خانم،به لطف شما!سالم«:و لبخند زد ستادیا

«...آ...هم خوبه ریمتشکرم،ام«:من و من گفتم با

بستن  يکه برا شیسال پ.بودم زانیگر ياز مخاطب قرار گرفتن توسط دکتر سرمد شهیهم.میانستم چه بگود ینم

 دهیشن مایرا از ش نیا.کارم شده بود ریگ یپ یمجرد هستم حساب نکهیآمده بودم،او به گمان ا مارستانیقرارداد به ب

و من  رفتیکارم را پذ يحال تقاضا نیبا ا یول.ودب شدهمتأهلم،سخت متأسف  دیاما بعد که فهم.بودم،چون معرفم او بود

از  شیبلکه بابت ب.انهیالبته نه به خاطر دستمزد و درآمد ماه.مشغول به کار شدم مارستانیوقت در آن ب مهیبه طور ن

.آمد معلوماتم را با ماندن در خانه بلوکه کنم یم فمی،ح یجراح یتخصص يهشت سال درس خواندن و گذراندن دوره 
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 شهیپس از آن،هم.شدم رفتهیپذ مارستانیدر ب یمشکل چیبا کارکردنم نداشت و من بدون ه یهم مخالفت ریام ختانهخوشب

 يدکتر سرمد.شده بودم ریو در آن لحظه هم کامال غافلگ رمیقرار بگ يبود که کمتر مخاطب دکتر سرمد نیام ا یسع

 نیها که هم ضیاز مر یکیخواستم در مورد  یر مخانم دکت«:کرد همراهش بروم گفت یبا دست اشاره م نکهیضمن ا

«شده باهاتون صحبت کنم يبخش بستر يتو شبید

«کنم یدکتر،خواهش م دیبفرمائ«:در کنارش راه افتادم ناچار

.کرده یخانم خودکش نیکه ا نهیا ینکته اصل_

 یدر واقع خودکش«:ادامه داد يددکتر سرم.آنچه او گفته بود افتادم ادیو  یفتوح يذهنم برگشت به حرف آقا بالفاصله

«مفصله یاش کم هیقض.از دوستان خودش شده یکیکار باعث مرگ  نیاون با دست زدن به ا.محض نه

«!اون خانم«:راهرو را باز کرد و با اشاره گفت ياتاق انتها در

آن نگاهم به نقطه  کی اما»کار را کرده؟ نیچراا«:خواستم سؤال کنم.شده بود یچیتمام دست و صورتش باندپ!طفلک  آه

!ماند رهیدر پشت دکتر خ يا

زل زده بود به من؟حواسم کامال  يطور نیچرا ا.میآسانسور با هم باال آمد يکه تو یکرد؟همان مرد جوان یآنجا چه م او

«د؟یفرمود یچ.خوام دکتر متوجه نشدم یعذر م«:دوباره به دکتر چشم دوختم و گفتم.پرت شده بود

 يدختر بنا به گفته  نیخانم دکتر،ا دینیبب.است دهیچیپ یماجرا کم دیحق دار...بله«:رش را تکان دادچند مرتبه س دکتر

داره و تا حاال چند بار به زندان افتاده و  یاخالق يپرونده  ردامادیم ياماکن منطقه  ياداره  ي،تویانتظام يرویمأموران ن

هم بوده، يکه اتفاقا دزد نیماش کیبا  روزید.هم شده يها یخب،اونجا دچار ناراحت

و خالصه  شهیبهشون مشکوك م سیپل.شن یگرفتار م یآبعل يجاده  يرفتند که تو یدوستش از تهران به شمال م همراه

 نیا نجاستیا هیاما اصل قض.شن یعاقبت هم ناچار به توقف م.کنه یم دایادامه پ يادیتا مسافت ز زشونیو گر بیتعق

استارت .رهیگ یم یبه خودکش میبشه،همون جا تصم ندانز یگرفتار و راه گهیبار د خواسته یدختر،که اصال دلش نم
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اش هم که  هیخب بق.کنه به طرف دره یمنحرف م يادیرو با سرعت ز نشیافته و ماش یو دوباره راه م زنهیم

،دوست همراه کار نیبا ا.مونه ینم یازش باق يزیزنه و تا برسه به دره چ یهوا معلق م يچندبار رو نیماش.واضحه

بوده چند ساعت بعد فوت دهید يشتریب بیدختر،که آس

من .که قبال براش پرونده داشته.یقتل متهمه و هم مسائل اخالق کیخانم،هم به  نیحاال ا.مونه یکنه اما خودش زنده م یم

ت دوباره دست به وق کیکه  دیمراقب باش دینجاست،بایدختر ا نیکه ا یهمکارتون هم گفتم تا زمان يخانم ها ریبه سا

چون در آن .دست به فرار نزنه هیچه وضع ياحتماال خبر دارند تو هک شیزد و بند با رفقا قیاز طر اینزنه، یخودکش

«!لطمه وارد بشه مارستانیصورت ممکنه به اعتبار ب

به دکتر که کم .باشد ICUمجروحان يبود از خانواده  دی،بع کیبا آن ظاهر آرام و ش!مرد هنوز نگاهش به من بود آن

حواسم .حرفهاتون به خاطرم موند!چشم چشم دکتر«:شد لبخند زدم و گفتم یام مشکوك م یکم داشت به حواس پرت

«کامال جمعِ

آنجا چه کار دارد و چرا آنقدر به من نگاه  دمیپرس یرفتم و از آن مرد م یم دیبا.من راه افتاد يدر اتاق را بست و جلو او

خب خانم «:در اتاقش به من گفت يجلو يدکتر سرمد!باعث شد همان جا خشکم بزند گرید يریغافلگ کیاما .کند یم

 نیا.دیگرفت کیتبر امیهمکارتون گل و پ يخانم ها ي هیاز بق وزشما امر.به شما بدهکارم کیتبر کیدکتر،ظاهرا من 

به  ید،ولیبد من رو قابل ندونستنداره،ال یاشکال...خب البته.شب هم همه مهمون شما هستند،به جز من داستیطور که پ

«هر حال من رسم ادب رو فراموش نکردم

آن را برداشت و آمد به .بود زشیم يدسته گل رو کی!شده بودم خکوبیدر م يمن مات و مبهوت جلو.اتاقش شد وارد

«دیریمن رو بپذ کیقابل شما رو نداره،تبر«:کرد گفت یبه صورتم نگاه م رهیکه خ یطرفم و در حال

«!دیشما لطف دار.دکتر یمرس«:گل را از دستش گرفتم ياباورن با

لبخند  يدر جوابم با خونسرد ستمیمقابلش با گرید ي هیثان کی یخواست حت یدلم نم.دندیلرز یآشکارا م دستانم
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از  یمن خال يسالگرد ازدواجتون برا ی،حت ي،باالخره گل دادن به شما،حاال به هر بهانه ا دیخوشحالم که قبول کرد«:زد

قدر  نیکاش ا.دارم و مشتاق معاشرت با شما هستم یاصکه من به شما ارادت خ دیدون یم.مهناز خانم ستیلطف ن

«!دینامهربون نبود

که  فیح ی،ول دمیکوب یم نیتوانستم دسته گلش را همان جا به زم یاگر م.پتک بر سرم فرود آمد يمثل ضربه  حرفش

به زحمت دهانم را باز کردم و .جوابش را بدهم یراحت نیشد به هم ینم بود و مارستانیب سیاو رئ.توانستم ینم

«!دکتر،فعال با اجازه دیهست یکیرمانت اریشما مرد بس«:گفتم

تا صورت  مایش.پا گذاشتم  ریز نیخشمگ یسر تا سر راهرو را با حالت.نداشت یبودم که خشمم تمام یعصبان آنقدر

«شده مهناز؟ یچ«:دیپرس از جا بلند شد و دیبرافروخته ام را د

 یلعنت مارستانیب نیا يهم تو گهیساعت د کی یمن حت«:و گفتم دمیاطالعات کوب شخوانیپ يگل را همان جا رو دسته

«کنم یکار نم

مرتبه مثل برق  کیشده؟چرا  یآخه چ«:دیهاج و واج پرس مایش.به طرف رختکن و روپوش را از تنم خارج کردم رفتم

«!؟يگرفته ها شد

کنم سؤال و جواب نکن  یخواهش م«:نگاهش کردم.گر گرفته يا ندهیفزا يکردم تنم از گرما یحس م.شتمبرگ

«میکن یبعدا در موردش صحبت م.به هم  ختهیاعصابم پاك ر.مایش

.رونیبر گونه اش از اتاق آمدم ب يام را گره زدم و با نواختن بوسه ا يروسر تند

.منتظرتم.اریحتما دخترت رو هم ب!نمتیب یشب م_

«؟یخواه یکمک نم!باشه«:که هنوز بهت زده بود گفت یآرام و در حال مایش

 یو سمانه هم خداحافظ ياز خانم رضو.ستمیتنها ن اد،دستینه ممنون،مامانم م«:رفتن به طرف آسانسور گفتم با

«بهشون بگو حتما منتظرم.کن
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!خوب یلیخ_

در آسانسور نشسته بود و داشت به  يجلو مکتین يرو!قرار گرفت میروبرو پیآن مرد جوان و خوشت ي افهیق گرید بار

را در همان حال دادم و با خودم فکر  مایجواب ش!به سمت او دیاز تنم گذشت و حواسم پر کش يرعشه ا.کرد یمن نگاه م

«کند؟ لبکه توجه آن مرد را ج ستیآنجا ن يگریواقعا کس د«کردم

چند نفر که داخل  يسر و صدا یکند ول یار دارد و چرا آنقدر به من نگاه مبروم به طرفش و بپرسم آنجا چه ک خواستم

.کارا را بکنم نیشد نتوانم ا باعث»میتو،ما کار دار ایخانم ب«:گفتند یآسانسور بودند و م

 و هیبه من چه که اون ک!نده تیاهم.ولش کن«:در که بسته شد با خودم گفتم.او رو برگرداندم و داخل آسانسور شدم از

«فرصت طلب ربط داره يبه خود اون دکتر سرمد نیبخش چه کار داره،ا يتو

کردم هم احساس تنفر  یآنجا که داشتم تنفس م ياز هوا یحت.زارمیب وارشیو در و د مارستانیکردم از آن ب یم حس

 ینم بزند؟مگر یحرف نیآن مرد چطور به خودش جرأت داد چن.خواست زودتر رها شوم و بروم یدلم م.کردم یم

 یاو را م یبه طور حتم وقت.دیکش یپر م ریام يو بچه ام هستم؟دلم داشت برا یشوهرم،زندگ ي فتهیدانست من چقدر ش

هست که به  یکس ر،آنجایگذازم ام یپانم مارستانیبه آن ب گریگفتم من د یانداختم و م یخودم را در آغوشش م دمید

...یستداند تو شوهر من ه یم نکهیبا ا یحت.من نظر دارد

را  میبایشب ز يبهانه ا چیخواست به ه یدلم نم.کردم یرا فراموش م زیهمه چ دیفقط با!گفتم یرا م نهایا دینبا یول

آن شب وقت راز .ببرم میلذت را از لحظه ها تیدوست داشتم نها.آن شب فقط عشق در انتظارم بود و رخوت.خراب کنم

من،همسر و  ياهایمرد رو ریام.کنم ششیبدوزم و ستا شیمایدر سخواستم تا صبح چشم  یم.بود ریمن با ام ازیو ن

 نیبه ا یدادم کس یهرگز اجازه نم.بهشت کرده بود میرا برا یاو پنج سال با محبتش زندگ.من بود یشگیهم يهمخانه 

.پابگذارد میحر

نگاهم را .زد یت چرت مداش چارهیب.کنار در خوابش برده یصندل يرو یفتوح يآقا دمیآمدم،د رونیکه ب مارستانیب از



)فاخته(ي باقر الیسه - معشوق هیسا کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٧

 یکردم و برم یم دیزودتر خر دیبا.آمد یمامان ظهر م.بود ازدهیساعت .شدم ریاز او برداشتم و از پله ها سراز

.معطل شدن پشت در را نداشت يمحمود اصال حوصله .گشتم

سوم فصل

ماشین را نزدیک پله ها پارك کرده با اینکه .خریدهایی که کرده بودم به داخل آپارتمان ،تنهایی برایم مشکل بود بردن

.بودم،چون تعداد بسته ها زیاد بود ناچار شدم چند مرتبه بروم و برگردم

پسر جوان همسایه ي باالیی مرا در آن حال دید و به »سروش«زحمت با پاکتی در بغل مشغول باز کردن در بودم که به

ودم به تازگی لیسانس مکانیک گرفته و قرار است براي از مادرش شنیده ب.پسر جذابی بود و خیلی هم متین.کمکم آمد

.اقامت به کانادا برود

«سالم خانم دکتر،کمکی از من برمیاد؟«:کنارم ایستاد و خیلی مؤدبانه گفت آمد

«مرسی سروش،مزاحم نمیشم«:را توي قفل چرخاندم و با نگاهی به او،گفتم کلید

«اختیار دارید خانم دکتر،چه مزاحمتی؟«:خندید

اینکه منتظر پاسخ شود رفت و چند تا از پاکت ها را بغل زد و از پله ها آمد بدون

سروش دیگر اجازه نداد من به حیاط .او را به آشپزخانه راهنمایی کردم.و بعد آمد تو» با اجازه«:جلوي در گفت.باال

«وش واقعا لطف کرديمتشکرم سر«:هنگام آوردن آخري گفتم.خودش لطف کرد و همه پاکت ها را آورد تو.بروم

«خواهش می کنم،امر دیگه نیست؟«:را به هم زد و گفت دستهایش

.اوه نه،ممنون_

«خسته شدي.خواهش می کنم بمون شربت خنک برات درست کنم«:می رفت که گفتم داشت

من اگه قرار باشه با آوردن چهار تا پاکت خسته بشم.نه،زحمت نکشید«:را تکان داد سرش

«!نده استفاتحه ام خوا که
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«به امیر خان سالم برسونید«:قبل از سرازیر شدن از پله ها گفت.و رفت بیرون خندید

«به مامان و بابا سالم برسونید.حتما،همین طور شما«:قدردانی نگاهش کردم با

.چشم؛با اجازه_

ش،کمتر پیش می آمد معموال با وجود پیمان و شلوغ کاري های!چه سکوت سکرآوري.که رفت،آمدم تو و در را بستم او

این مهمانی را حاج .به آشپزخانه رفتم و مشغول جابجا کردن وسایلی که خریده بودم شدم.خانه این طور ساکت باشد

که دوست داشت هر سال زندگی خوشبخت پسرش را به  لنمی دانم چرا؟شاید به این دلی.خانم به گردنم گذاشته بود

علی حساسیت زیادي نداشت،ولی در مورد زندگی امیر،هم او و هم حاج  البته در مورد پسر بزرگش.رخ فامیل بکشد

گاهی هم مثل همین مورد،اعمال سلیقه .آقا،همیشه حساسیت به خرج می دادند و از همه جزئیات زندگی ما خبر داشتند

یح می دادم یک البته من همیشه ترج.می کردند و دلشان می خواست ما براي یادبود ازدواج،جشن خانوادگی داشته باشیم

فقط خودم و امیر،مثل همان زمان که دوتایی براي ماه عسل به فرانسه رفته .مراسم خلوت و رمانتیک داشته باشم

پس از .اش زیاد به مسائل مذهبی پایبند نیست ادهامیر مثل خانو.آن وقت چقدر از تنها بودن با او لذت بردم.بودیم

براي اولین بار در طول عمرم،همراه او به مهمانی مختلط رفتم .یس گذراندیمازدواجمان،واقعا روزهاي قشنگی را در پار

تمام روزهاي اقامتمان در پاریس .یک مهمانی کامال اروپایی و شبی فراموش نشدنی.که میزبانش یک خانم فرانسوي بود

ي ازدواجمان خلوت و بعد از آن دلم می خواست تمام یادبودها.چون تنها بودیم اصال معذب نبودم.همین شکل بود به

حق دارد در .او مادر امیر است و او را بزرگ کرده.البته من به او حق می دهم.دونفره باشد ولی حاج خانم تمایلی نداشت

.بار است که براي تدارك مهمانی شب،تنها هستم ناما این اولی.مورد پسر کوچکش آرزویی داشته باشد

به خانه ام می آید و در کارهاي خانه کمکم می کند از باالي چهارپایه افتاده و  میانسالی که مدتهاست هفته اي یکبار خانم

پس از آن در تردید ماندم چه کنم؟براي شام به فکر .دیروز دخترش تماس گرفت و خبرش را به من داد.پایش شکسته

ودش به کمکم می آید و که با مامان صحبت می کردم ،او گفت خ روزغذاي آماده از رستوران باشم یا غذاي خانگی؟دی
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مامان با اینکه بیشتر از پنجاه سال دارد هنوز سرحال و قبراق است و از من که .نیازي نیست چیزي سفارش بدهم 

 کردندر حال جابجا .دخترش هستم و فقط بیست و هفت سال دارم در مهمان داري و کارهاي خانه زبر و زرنگ تر است

.زنگ در را زدند.وسایل بودم که

«حتما مامانه«:و با خودم گفتم شتمبرگ

«بله؟«:آشپزخانه آمدم بیرون و آیفون را برداشتم از

«خونه اي خانم دکتر؟«:محمود به گوشم خورد صداي

.آه سالم داداش،بفرمائید تو_

 سالم،چطوري«:مامان را در آغوش گرفتم و با محبت بوسیدم.کمی بعد آنها پشت در بودند.را زدم و در باز شد شاسی

«مامان؟خوبی؟

«خودت چطوري دخترم؟.سالم،الهی فدات شم،خوبم«:همیشه خنده رو بود مثل

چرا بیرون ایستاده اي؟.داداش تشریف بیارید تو.من هم خوبم،بفرمائید تو _

.شب با بچه ها مزاحم میشیم.اومدم مامان رو برسونم و برم.قربانت مهناز جون،تو نمیام،کار دارم_

.این طوري که نمیشه...ش؟یک لیوان آبی ،شربتیاین چه حرفیه دادا_

.ان شاءاهللا شب همدیگر رو می بینیم.جایی کار دارم.نه تعارف نمی کنم عزیزم،باید برم_

.هر طور راحتید...چی بگم_

مامان شما کاري با من نداري؟_

.خیر پیش.نه پسرم،برو_

«نم هاپس با اجازه خا«:سرش را تکان داد و یک پله رفت پایین محمود

واي «:مامان آمد تو و روي مبلی نشست و براي شکایت از گرما خودش را باز زد.دو به رویش لبخند زدیم و او رفت هر
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«!هالك شدم!چقدر گرمه بیرون

«یه شربت خنک حالت رو جا میاره«:گفتم.روسري اش را باز کرد گره

.دستت درد نکنه_

«ت؟هنوز نیومده؟پیمان کجاس«:توي آشپزخانه صدایش را شنیدم از

.شب با اونا برمی گرده.امروز نمیاد مامان،قراره بهرخ بره مهد دنبالش ،ببردش پیش خودش_

از پس یکدونه بچه نمی تونید بربیائید؟آخه چه کارش .امان از دست شما دخترهاي تیتیش امروزي«:ناراضی گفت او

«داشتی؟خب می گذاشتی بیاد خونه

باید هی بهش بگیم نکن،دست .حوصله اش سر میره اینجا.ان،خونه ي بهرخ بهترهنمی شد آخه مام«:به هال آمدم

خسته میشه،اون جا الاقل تا شب با هم سن و ساالش بازي می کنه و کمتر بهانه می .نزن،بنشین بگذار کارمون رو بکنیم

«گیره

کارهاي شما ...چی بگم«:فتلیوان را برداشت و در حالی که هنوز مجاب نشده بود گ.شربت را گرفتم مقابلش سینی

«دخترهاي امروزي عجیب و غریبه

«کرد بهتر شد؟ یحال بابا چطوره؟پاش درد م«:آشپزخانه برگشتم به

 گهیمصرف کرد،م يکه براش نوشته بود ییداروها.آره،خوبه«:و آمد به دنبالم زیم يشربت را گذاشت رو وانیل

«خانم خانوما؟ يخب چه کار کرد.بهترم

.ر نکردم مامان،تازه اومدمکا چیهنوز ه_

!یزن ینم دیسف اهیپشتت به من گرم باشه دست به س یتوا تنبل وقت!دونستم  یم_

ام رو از آب  یخودم و زندگ میمامان؟من پنج ساله که شوهر کردم و گل يریگ یمن رو م یتنبل ياوا؟شما هنوزم بهانه _

.رونیکشم ب یم
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سرش  ییچش شده طفلک؟چه بال یراست.دونم،پروانه خانم نباشه کارت زاره یندونه من که م یهر ک! آره جون خودت_

اومده؟

.افتاده،پاش شکسته هیچهارپا ياز باال_

.هیطفلک زن زحمت کش.بهش بزنم يبرم سر دیخدا،با يبنده _

دو  یکیکنم  یفکر م.میهنوز زوده شام رو بار بگذار.االن سر ظهره«:به دور و برش انداخت و گفت یاجمال ینگاه.ستادیا

«خوب باشه گهیساعت د

.استراحت کن بعد یفعال کم.يدیآره مامان شما تازه رس_

«بهت زنگ نزد؟ سایپر«:دیمامان پرس.رونیب میهم از آشپزخانه آمد همراه

زنگ  گهیدو ساعت د یکی دیاالن سوئد اول صبحه،شا.رفته باشه ادشیامکان نداره .منتظر تلفنش هستم ینه هنوز،ول_

.بزنه

 دنیشروع به وز یدر سالن را هم باز کردم و باد خنک.دیبه داخل خانه پاش يادیز ییروشنا.کنار دمیسالن را کش پرده

ذره  کی سایپر يدلم برا.ندازمیبه عکسها ب یار،نگاهیات رو ب یعروس يبرو آلبوم عکس ها«:مامان گفت.کرد

«خودم بود شیپ نجایاون هم ا یکاشک.شده

 یگوشم م ریز یزنه ،ه یتازه هر وقت به من زنگ م.مامان؟امکان نداره اون برگرده سایپر«:و گفتماتاق خواب آمدم  به

«کنه ییدخترتم هوا یکی نیا خوادیم.خونه که من هم پاشم برم اون طرف 

دلم ...آخ.کنم یدق م نمیرو نب مانیمن اگر دو روز پ.يامکان نداره بگذارم تو هم بر.سایکرده پر خودیب«:گفت یشوخ به

«خواد بره مدرسه یکشه،عروسک من امسال م یپر م سایبچه پر يبرا

و بچه اش  سایاز پر یهر عکس دنیبا د.برداشت و سرگرم تماشا شد اقیمامان با اشت.زیم يرا گذاشتم رو میها آلبوم

.کرد یشان گله م يرفت و از دور یمرتب قربان صدقه شان م

***
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را که به سالن  وهیم يظرفها.میغذا را هم آماده کرد شیساالد،دسر و پ.هفت بعد از ظهر شام آماده بود ساعت

خودم هم به حمام رفتم تا .آن وقت مامان را با اصرار به اتاقم فرستادم که استراحت کند.تمام شد بایبردم،کارمان تقر

.رمیدوش بگ

توالت و مشغول خشک  زیشت مصدا نشستم پ یآرام و ب.تخت به خواب رفته ياو رو دمیآمدم،د رونیبعد که ب یکم

 دیداشت که با ییبایبود و شنل ز يبلند یماکس رهنیبعد لباسم را که پ.نکنم دارشیکردن موها و آراستن خود شدم تا ب

حجاب ظاهر نشده  یب ریام لیهرگز در جمع فام. آوردمام را از کمد در يطور شال روسر نیو هم دمیپوش یاز رو م

زیمطمئنا آن شب ن.بودم

را به تن کردم،عطر مورد عالقه ام را به گردن و لباسم زدم  راهنیفقط پ.بودند امدهیهنوز که آنها ن یهمان بود ول ششمپو

 يملود.پخش گذاشتم يرا تو یرفتم و کاست ویبه طرف استر.حوصله ام از سکوت خانه سر رفته بود.رونیو بعد آمدم ب

 یخاطراتم مقابل چشمانم جان م نیباتریبا گوش کردن به آن،ز شهیهم.دمکه آن را از فرانسه به تهران آورده بو یمیمال

 میروبرو.مبل نشستم يخانه پخش شد و من با احساس آرامش رو يدر فضا واشی واشیآهنگ  نیدلنش نیطن.گرفت

از  ییچند لحظه بعد حس کردم صدا.آهنگ شدم دنیبه آن چشم دوختم و غرق شن رهیخ.بود عتیاز طب ییبایز يتابلو

بسته يصدا زیوبعد از آن ن!دیال به گوشم رسه

«ه؟یک یعنی«:با خودم گفتم!در به طور واضح به گوشم خورد شدن

«ر؟یام ییتو«:با تعجب گفتم!بود شگفت زده شدم ستادهیا میکه روبرو ریام دنیبلند شدم و به هال آمدم و از د بالفاصله

«!ستین یلحظه فکر کردم کس کیساکته، خونه چقدر!سالم«:دیمهربانش به صورتم مهر پاش لبخند

«یقرار بود زنگ بزن.ییایکردم حاال ب یخبر؟فکر نم یچقدر ب«:گفتم یفتگیطرفش رفتم و با ش به

.رو برنداشت یگوش یکس یآره زدم،ول_

.يحتما همون وقت زنگ زد.مامان هم تو اتاق خوابه.من تازه از حمام اومدم.حق دار...آه_
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وره؟خوب حالت چط...ممکنه_

کجا هستند؟ هیحاج خانم و بق ؟پسيتنها اومد ؟چرايمن خوبم،تو چطور_

قرار شد شب خودشون با هم .و خانومش اون جا هستند یعل دمیظهر که رفته بودم خونه،د.انیم گهیساعت د کیتا _

ظر بود تا اونا برسند منت.تهران انیگفت قراره با دختر و دامادش ب یم.خاله ام بود دنیمادرم منتظر رس نکهیمثل ا.انیب

.انیبعد ب

.نطوریکه ا_

خب،همه چیز مرتبه؟_

.آره،مامان خیلی توي کارها کمکم کرد،همه چیز حاضره_

.دستش درد نکنه،واقعا لطف کرد_

«قشنگه امیر؟«:همان طور که به چشم هایش نگاه می کردم پرسیدم.در کنار او بودم هنوز

!چی؟_

.آهنگ دیگه_

.آره...آره_

او شوهرم بود و تمام وجودش متعلق .نمی دانم آن روز چه اتفاقی برایم افتاده بود.که عشقم به او مرزي نداشت راستی

.یک جور خاصی دلم برایش پر می کشید.به من،ولی من راضی نبودم

وقتی .خیره شدمسرم را باال بردم و به صورتش .با اینکه ظاهرم آرام بود اما غوغایی در درونم برپا بود.عجیبی داشتم حال

با من «:نجواکنان پرسیدم.با هم ازدواج کردیم او فقط بیست و هشت سال داشت ولی حاال مردي به تمام معنی بود

«خوشبخت هستی امیر؟

«فکر می کنم مهناز،تو بهترین زنی هستی که ممکن بود نصیبم بشه«:پشت دستم را بوسید و گفت آرام
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چه خلوت عاشقانه !به به مبارکه«:با مهربانی نگاهمان می کرد.صداي مامان برگشتیمدر کنار هم بودیم که با شنیدن  هنوز

«!اي

سالم مادر،چطورید با «:با لحن آرامی گفت.خجالت کشیدم و سرم را انداختم پایین ولی امیر مثل همیشه بود من

«مزاحمتهاي ما؟امروز حسابی اسباب زحمت شدیم

.ر کارهانه پسرم چه زحمتی؟تا باشه از این جو_

پس چرا من رو بیدار نکردي دختر؟می خواستی بدون مزاحم با شوهرت خلوت«:به من نگاه کرد بعد

«کنی؟

«می خواستم بیشتر استراحت کنی.به خدا دلم نیومد بیدارت کنم!نه مامان«:را روي هم فشردم لبهایم

«تقصیر من بود که بی خبر اومدم و غافلگیرش کردم«:به یاري ام آمد امیر

«!زن و شوهر،خوب هواي هم رو دارید«:در حال رفتن به آشپزخانه گفت مامان

پیمان چند دفعه زنگ .چند لحظه میرم بیرون،کیک رو از قنادي بگیرم«:امیر گفت.به هم نگاه کردیم و خندیدیم ما

«زده،روي گوشیم،سفارش کرده کیک یادم نره

.باشه برو،ولی دیر نکن_

کمی بعد اولین دسته ي مهمانان،بهرخ و شوهر و.خت و از در بیرون رفتعاشقانه به من اندا نگاهی

راستی که دلم براي پیمان یک ذره.هایش تانیا و آرش،به همراه پسرم پیمان به جمعمان اضافه شدند بچه

پیمان با دیدن مامان به طرف او دوید.به محض آمدن در آغوش گرفتمش و صورتش را بوسیدم.بود شده

در این فاصله با بهرخ و شوهرش کیومرث خان احوالپرسی کردم و از هدیه اي.ر بغلش انداختخودش را د و

دخترش تانیا را بوسیدم و همین طور پسرش آرش را که همسن پیمان بود.برایم آورده بودند تشکر کردم که

.همیشه به طرز شیرینی مرا زن دایی صدا می کرد و
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یر ،مرجان به همراه شوهرش کاظم آقا و دختر جوانش مینا از راهبعد از آمدن آنها،خواهر دیگر ام کمی

«پس پرهام کجاست آبجی؟نمیاد؟«:ضمن احوالپرسی سراغ پسرش را گرفتم و پرسیدم.رسیدند

«قرار شد خودش بیاد.با دوستش رفته بود بیرون.چرا،میاد«:داد جواب

ضاي خانواده دو خواهر نیز با هم روبوسیمرجان و بهرخ و اع.هر حال تعارفشان کردم به داخل بیایند  به

امیر که آمد،متوجه ماشین برادرش علی .همین طور با مامان که به آنها خیرمقدم می گفت هم روبوسی کردند.کردند

همیشه جلوي حاج آقا !روسري ام را کشیدم جلو.فهمیدم آنها هم رسیده اند.شدم که جلوي در خانه پارك شده بود

با توجه به اعتقادات محکم مذهبی اش ،سخت از او  یاو مرد خوش اخالق و خوش برخوردي بود،ول با اینکه.معذب بودم

جلوي در آپارتمان ،به حیاط سر کشیدم و عطیه .حساب می بردم و سعی می کردم رفتارم طوري باشد که تذکر ندهد

دخترخاله ي امیر و شوهرش رضا  محبوبه.خانم مادر امیر را دیدم که داشت همراه خواهرش به سمت ساختمان می آمد

که همراه علی و همسرش فرناز و بچه هایشان رؤیا و مجید به حیاط آمدند و در را پشت سرشان بستند  دمرا نیز دی

«حاج خانم اینان؟«:بهرخ از توي هال پرسید.

«آره،همه هستند«:گفتم

الهی ! سالم خاله جون!سالم مامان«:اي استقبالبعد رفت جلوي پله ها بر.را صدا زد و او هم آمد جلوي در بهرخ،مرجان

«خیلی خوش آمدید.قربونت برم

از دور که عطیه خانم را نگاه می کردم،فکر کردم چقدر با .دخترخاله اش محبوبه و حاج آقا و علی نیز احوالپرسی کردم با

ه اندازه ي مامان دوستش داشتم من ب.او زن فوق العاده مهربان،دوست داشتنی و با محبتی بود.خواهرش شبیه هم هستند

او را در آغوش گرفتم و ضمن خوش آمدگویی،صورتش را  باالوقتی آمدند .و احترام خاصی برایش قایل بودم

«سالم،خیلی خوش آمدید حاج خانم«:بوسیدم

«سالم مادر،الهی فدات شم،چطوري عروس گلم؟حسابی به زحمت افتادي ها«:خانم هم صورتم را بوسید عطیه
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.بفرمائید تو.حاج خانم،چه زحمتی؟خجالتم ندید تو رو خدانه _

«خیلی خوش آمدید خاله جان،قدم رنجه کردید«:رو به او گفتم.هم مانند امیر،خواهر عطیه خانم را خاله صدا می زدم من

سرش  يموها.بود يبلند قد ر،مردیحاج آقا پدر ام.نیز مرا بوسید و با دادن هدیه اي به دستم ،محبتش را ابراز کرد او

 یرا تا آخر م دشیسف راهنیکرد و دکمه پ یبه تن م يکت سورمه ا.داشت شیته ر شهیو صورتش هم يخاکستر

«!دیآورد د،صفایآمد شسالم آقا جون،خو«:بود گفتم ستادهیدر ا يرو به او که جلو.بست

«!ااهللایسالم پدر جان،«:بم و مردانه اش گفت يصدا با

.آقا،سالم فرناز جان یسالم عل.ستین بهیغر یتو حاج آقا،کس دیبفرمائ_

هم  ریام يبا محبوبه دختر خاله .و مبارك باشه گفت کیتبر یضمن روبوس یفرناز زن عل.با محبت سالم کردند آنها

.کردم و خوش آمد گفتم یروبوس

 یمیگرم و صم یا علب.وارد شدند بعد خودشان آمدند تو شانیعقب تر ماندند تا خانم ها یو رضا شوهر محبوبه ،کم یعل

 یبرقرار باشه تا عروس یمهمون نیان شاءاهللا هر سال ا.مبارك باشه زن داداش«:او با محبت گفت.کردم یاحوالپرس

«مانیپ

.دیخوش آمد یلیخ.شما  يطور بچه ها نیآقا،هم یعل یمرس_

هم  يبرا یقع ما دوستان خوبدر وا.با محمود نداشت یفرق چیه میبود واو برا یمیخوب و صم شهیهم یمن و عل ي رابطه

 کیهمسرش فرناز هم روانکاو بود و در .وزراء مطب داشت ابانیهاش خاص بود و در خ يماریاو پزشک ب.میبود

 دیدانم چرا؟شا یخب نم!لینه اوا...البته.من و فرناز هم خوب و دوستانه بود يرابطه .کرد یکار م یروان درمان کینیکل

وصلت ما باعث  يبرا ریام يخانواده  ادیذوق و شوق ز ایدوست دارد،  شتریرا بکرد حاج خانم م یچون او حس م

بود و  امدهین شیما پ انیم یوقت کدورت چیدر واقع ه یفقط تصورات من بود ول نهایا...دانم ینم.اش شده بود يدلخور

 زیان حنانه و حامد نو دختر و پسرش بایپس از آنها،پدرم و محمود و ز.خوب و با احترام بود شهیمان هم بطهرا
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 کیحدود .و نامزدش بهنام یو شوهر و بچه اش و سمانه رفعت مای،ش يطور دوستان همکارم خانم رضو نیهم.آمدند

.میساعت بعد همه دور هم جمع بود

 شیپ مارستانیکه صبح در ب يفکر کردم ذهنش هنوز به خاطر مسئله ا!زد یسؤال موج م ایدن کیهنوز  ماینگاه ش در

 یبیترت دیمسلما با.بودم،فراموش کرده ام دهیشن يمن خوشحال بودم آنچه را که از دکتر سرمد یاست ول ریرگآمده د

 يو کارها مانیبه پ دنیتوانستم رس یم.شود رفتهیاو پذ سطسر و صدا کند تو ادیز نکهی،بدون ا میدادم که استعفا یم

توانستم  یاصال م.کرد یکمکم م يادیتا حد ز زیده بود نآم شیخدمتکار خانه ام پ يکه برا یمشکل.خانه را بهانه کنم

.تصادفات وحشتناك را ندارم يو فوت کرده ها ICUدر يبستر مارانیب دنید تیخسته شده ام و ظرف گرید میبگو

 تیو باالخره واقع ستیمطمئن بودم که او دست بردار ن یم،ولیبگو مایکردم که به ش یرا آماده م زهایچ نیذهنم ا يتو

.کشد یم رونیزبانم ب ریرا از ز

 یم یسع دیمن با یخبر داشت،ول مارستانیآن ب اناتیجر يدوستم بود و از همه  نیکتریاو نزد.کرد يشد کار ینم...خب

بهنام .جالب بود میو نامزدش برا ریآشنا کردن ام يسمانه برا ادیز لیتما.مسائل فکر نکنم نیچند ساعت به ا يکردم برا

 یکه سمانه م یاحساسات آنچنان یعنی.به قول سمانه احساس نداشت یآقا بود ول یلینامزد کرده بود،خکه با او  يپسر

بعد .کرد یبه منزلمان آمده بودند اظهار خوشحال نکهیو متانت با بهنام آشنا شد و از ا یبا مهربان ریام.خواست نداشت

مورد  اریهم بس ياعتماد يو شوهرش،آقا يضور حانهیر.کرد و نشست در کنارشان یخودش آنها را تا سالن همراه

از  یخال ریاو و ام ییداشت و من مطمئن بودم آشنا یسمت قاض يدر دادگستر ياعتماد يآقا.قرار گرفتند ریاحترام ام

.ستیلطف ن

با  من.میدور هم باش یمن آمد تو تا چند ساعت ادیالبته با دوست جوانش هومن،که با اصرار ز.پسر مرجان هم آمد پرهام

پناه بر «:خودم گفتم شیپ!دوشش انداخته بود يکه او رو يتاریگ يبود،جعبه  زیچ کیآمدن پرهام فقط حواسم به 

«!بزنه و آواز بخونه؟ تاریخواد در حضور حاج آقا گ یم یعنی!خدا



)فاخته(ي باقر الیسه - معشوق هیسا کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٨

 یوقت یول.جور کارها ندارد نیاز ا یدانستم او هم مثل حاج آقا دل خوش یم.با چشم غره پرهام را نگاه کرد مادرش

 دمیفهم.دیجه رونیاز چشمانش ب یرنگ گرفت و برق خوشحال نایخوب دقت کردم،متوجه شدم با آمدن آنها،صورت م

 شیغرق تماشا نایم دمیبه وضوح د دادیدست م هاهومن با مرد یوق.حد خوشحال شده نیاز حضور هومن در جمع تا ا

«بچه ها بو ببره؟ نیا ينکنه حاج آقا از کارها!خدا به دور«:با خودم گفتم.شده

خوشبختانه پدرش کاظم آقا با سر .و خوش و بش به جمع حاکم شد ياز شاد یآمدن پرهام،جو خانه عوض شد و موج با

 نیاول.کاسته شد میها یاز نگران يشدو تا حد یبه سر گذاشتن پرهام همه را به خنده انداخت و مجلس گرم و خودمان

،با محبت ستادمیمقابل آقا جون ا یتوق.شربت را خودم تعارف کردم يسر

 يتو حد شیکرده بودم تشکر کرد و گفت درد پا زیتجو شیکه برا ییپدر مهربانم از داروها.شدم ایرا جو احوالش

.تعارف کردم زین بایبه محمود و ز.برطرف شده

«؟یخواه یکمک نم«:دیپرس بایضمن برداشتن شربت سربه سرم گذاشت و ز محمود

«هستند ریام يخواهرها.نه ممنون«:لبخند گفتم با

«ملوسک من؟ يتو چطور«:دمیحنانه که در بغلش نشسته بود نگاه کردم و پرس به

«خوبم عمه«:زد  ینیریش لبخند

.ییایمنتظر بود تو ب یلیمان؟خیپ شیپ يریقربونت برم،نم یاله_

«بهار شیکه رفته پ مانیپ یول«:گفت.ناراحت است یکم دمید

«عمه ششیخب تو برو پ«:و گفتم دمیخند.گفت یرا م مایش دختر

.خودش شیپ نمیبنش دیبا گهیم.گذاره یآخه مامانم نم_

«کن يبچه ها باهاشون باز شیپاشو برو پ.گذاره یم زمیچرا عز«:گفتم.میبه هم لبخند زد بایو ز من

«برم مامان؟«:دیپرس بایز از
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«یشلوغ نکنو  یباش یدختر خوب يکه قول بد یبه شرط«:آرام گفت بایز

.دمیچشم مامان،قول م_

.خوب برو یلیخ_

 یبه او شربت تعارف م یوقت.دخترها و پسرها را جمع کرده بود دور خودش يهمه .گرم شده بود یلیپرهام خ ي معرکه

 می،مثال اومد يزی،چ یکیموز کیآخه !مون سر رفت بابا ه؟حوصلهیچه وضع نیا ییزن دا«:کردم نگاهم کرد و گفت

«جشن ها

«!میعمه،خسته شد گهیراست م«:کرد دییهم حرفش را تأ امدح

«خواد بکن ی،هر کار دلت م يایپدربزرگت برب ياز عهده  یتون یاگه م«:چشم به حاج آقا نگاه کردم و گفتم يگوشه  با

گفتن بچه  میاز قد.کنم یخودم درستش م.شما غصه اش رو نخور«:داشت گفت یو همون طور که شربت را برم دیخند

«کنم یم یخانواده سنت شکن نیا يتو ر،باالخرهیام ییمن هم مثل دا.ره یم شییالل زاده به داح

پرهام از .خانواده اش قرار نگرفته بود يوقت رودر رو چیه ریآمد ام یم ادمیتا آنجا که !مات ماندم میلحظه سر جا کی

نظر گرفتم  ریو پرهام را ز ستادمیکنار ا یالخ ینیهم تعارف کردم و با س هیزد؟شربت ها را به بق یحرف م یچه موضوع

در جوابش سر تکان داد و رفت ریام.زد یو داشت با او حرف م ریام شیکه رفته بود پ

اون طرف  دیاریب فیزحمت تشر یحاج آقا ب«:بلند شد و رو به پدرش گفت یبعد عل.به او گفت يزیو چ یطرف عل به

«طرف راحت باشند نیسالن تا خانم ها ا

 ییدر کنارمان ماندند،چون آشنا ریو نامزد سمانه به دعوت ام ياعتماد يما،آقایفقط شوهر ش.همه بلند شدند هامرد

خارج  دمانید يآنها رفتند کامال از محدوده  یوقت.ال مانند داشت یسالن خانه حالت.ما نداشتند لیبا مردان فام یچندان

مهناز براتون بخونم و  ییو زن دا ریام ییخوام به افتخار دا یم بامش«:را در آورد و گفت تارشیآن وقت پرهام گ.شدند

«بزنم
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مینا که با رفتن پدرش جان تازه اي گرفته بود،آمد و نشست روبروي پرهام و !به چشم غره هاي مادرش اهمیت نداد و

ي پایش می نشاند رؤیا جاي مینا را گرفت و من هم در کنار شیما نشستم و امیر هم در حالی که پیمان را رو.هومن

«یاریم؟شام رو کی ب«:با اشاره از مامان پرسیدم.نشست در کنارم

«نیم ساعت دیگه«:را نگاه کرد و گفت ساعت

من سرمست وجودش،چشم ها و .را فرود آوردم و برگشتم به سمت امیر که آرام دستش را گذاشت روي دستم سرم

یرا شدم و به دستان پرهام چشم دوختم که داشت با حالتی شاد به لبخند مهربانش را با جان و دل پذ.نگاه زیبایش بودم

.سیمهاي گیتار ضربه می زد و ترانه هاي روز را می نواخت

در حالی که نگاهی به سمت مردان داشت،مدام نگران این بود که صداي حاج آقا دربیاید و با اضطراب روي مبل  مرجان

ولی پرهام بی !د،اصال اجازه نمی داد کسی در خانه اش موسیقی گوش کندهمین طور بهرخ که تا یادم می آم.نشسته بود

با او ترانه ها را تکرار می کردند و جو قشنگی به وجود  مصدابچه ها ه.گیتارش هم خیلی خوش صدا بود!خیال همه بود

ان شاءاهللا .ن داییقابل شمارو نداشت ز«:گفت.وقتی هنرنمایی اش تمام شد،به رویش لبخند زدم و تشکر کردم.آمده بود

«هواي زن دایی مهناز رو داري که؟!دایی امیر.همیشه با دایی امیر من خوش باشی

«زنداییت همه ي زندگی منه«:گفت امیر

توي دنیا براي من فقط یک عشق .بیشتر از آنچه تصور می کردم دوستش داشتم.و با شیفتگی نگاهش کردم برگشتم

علی رغم اینکه همه چیز داشت خوب پیش می رفت،با وجود شادي بی !اي منخد!وجود داشت و آن هم امیر بود ولی

پایانم و شب قشنگی که می رفت به جمع خاطرات زیبایم بپیوندد،شنیدن یک جمله،یک حرف،ناگهان تمام دنیایم را زیر 

نمی دانستم .ه بودانگار خون در تنم یخ بست!من ناباور بودم و بهت زد!و رو کرد و سرنوشتم را به سمت دیگري کشاند

فقط .آه حتی نمی توانستم فکرش را بکنم.باید چه کنم؟نمی توانستم باور کنم چیزي که شنیده ام واقعیت داشته باشد

لحظه اي که تمام خوشبختی و روزهاي خوب زندگی ام با امیر به .داند که همه چیز برایم از همان لحظه آغاز شد یخدا م
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اشت من ذره اي به امیر و حقیقت محبتی که در طول سالها به پایم ریخته بود شک امکان ند!ولی نه.زیر سؤال رفت

خدایا .و جلوگیري از اشکهایم کاري بس دشوار بود گلونگه داشتن بغضم در .امکان نداشت به او گمان بد ببرم.کنم

من در زندگی اش  چطور ممکن بود غیر از من کس دیگري را نیز دوست داشته باشد؟چطور ممکن بود زن دیگري جر

چطور ممکن بود؟!وجود داشته باشد؟

***

من اول کنار .هشت شب به کمک مامن و بهرخ و مرجان میز شام را چیدیم و از همه دعوت کردیم سر میز بیایند ساعت

ها به امیر هم سفارش کردم از شوهران آن.شیما و خانم رضوي و سمانه ایستادم و چند دقیقه اي آنها را همراهی کردم

عطیه خانم مرتب .مامان و عطیه خانم و خاله اش نشستم ناربعد به جمع خانواده اش آمدم و در ک.خوب پذیرایی کند

زحمت «:رو به او گفتم.خودش برایم غذا کشید و گذاشت جلویم.داشت بابت زحمت من و مامان تشکر می کرد

«نکشید،تو را به خدا ،حاج خانم ،من این همه غذا نمی خورم

مرجان راجع به کم غذا خوردن و .صحبت هایمان در طول شام بیشتر زنانه بود.او با اصرار تشویق کرد که بخورم ولی

بعد از شام،به اصرار پیمان .خالصه از هر دري صحبت شد.رژیم گرفتن صحبت می کرد و بهرخ از الغري و تناسب اندام

مامان کیک را .زیاد خسته شده بود و خوابش می آمد ییگوشکه صبر و حوصله نداشت کیک را آوردیم،چون به خاطر باز

همین وقت حاج آقا و حاج خانم،فرناز ،پدرم،محمود و بقیه مثل هر سال هدایایی به رسم یادبود .آورد و گذاشت روي میز

زمانی که آن.هدیه حاج خانم یک سرویس طال بود.به ما دادند

او هم برایم هدیه گرفته .ازدواجم با امیر افتادم و احساساتی شدمبه گردنم می بست و صورتم را بوسید،به یاد شب  را

یادم آمد چند روز پیش که براي کاري از خیابان کریم خان رد می شدیم،آن سرویس .یک سرویس زیباي جواهر.بود

رویس را باز وقتی جعبه س.زیبا نظرم را جلب کرده بود و امیر بی آنکه چیزي به من گفته باشد،همان را برایم خریده بود

.کرد من با نگاهی لبریز از قدردانی به صورتش چشم دوختم

دلم می خواست سر به روي شانه اش بگذارم و احساسش کنم،بند بند .می خواست بدون خجالت از کسی ببوسمش  دلم
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دستم امیر دستبند را برداشت و آن را دور .وجودم محتاج حضورش بود،محتاج مهربانی هایش ولی حیف که نمی شد

دلم می خواست «:آرام زیر گوشم گفت میرا.در این وقت همه کف زدند و پرهام مرتب سربه سرش می گذاشت.بست 

«بقیه اش را هم ببندم مهناز ولی جلوي همه نمیشه،باشه شب

چقدر براي آن لحظه انتظار کشیدم،ولی افسوس که هیچ وقت !آه شب.به رویش لبخند زدم و سرم را تکان دادم من

فقط در عرض چند ثانیه رؤیایی شیرینم ،شب زیبایم،دنیاي قشنگ و شاعرانه ام تبدیل به .ق به احساساسش نشدمموف

خودش با کمک .براي توزیع کیکها بلند شوم ندادمرجان اجازه !کابوس شد و زندگی ام در ناباوري عجیبی غرقه شد

جمع بچه ها رفت تا پیش آنها باشد و من و امیر کنار هم پیمان بشقاب کیکش را برداشت و به .بهرخ این کار را انجام داد

.ماندیم و مثل زوجهاي تازه ازدواج کرده با هم کیک خوردیم و خندیدیم

از گاه که چشمم به عطیه خانم می افتاد ،می دیدم با خواهرش به ما نگاه می کنند،لبخند می زنند و با هم چیزهایی  هر

ما از دیدن زندگی خوش پسرش ذوق می کرد و از محاسن عروسی که گیرش حت.خب ،او حق داشت.نجوا می کنند 

آنها چه می گویند ولی خیلی اتفاقی این امر رخ  بدانمزیاد کنجکاو نبودم که .آمده بود براي خواهرش تعریف می کرد

یکش را به دست در حالی که بشقاب ک.همان وقت که کنار امیر نشسته بودم،یک لحظه صداي گریه ي پیمان در آمد .داد

آرش !مامان«:آمد جلو و گریه کنان گفت.دیدم تمام سرشانه و جلوي پیراهنش کثیف شده.گرفته بود آمد طرفمان

دیدي اون اصال پسر خوبی نیست؟دیدي از قصد چی کار کرد؟به خدا دیگه باهاش آشتی نمی .ریخت رو لباسم وکیکش ر

«کنم

«االن میریم لباست رو عوض می کنم!نداره مامان،چیزي نشده که عیب«:از جا بلند شدم و دستش را گرفتم  زود

.نه ،من از همین لباسم خوشم میاد_

«خوابش میاد مهناز،داره بهانه می گیره«:گفت امیر

آرش از قصد این کار رو نکرده،حتما حواسش .گریه نکن بابا،زود با مامان برو لباست رو عوض کن«:به پیمان گفت رو
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«پرت شده

«تانیا و حنانه هم دیدند.نه،از قصد کرد«:بهانه گرفت باز او

«!آرش جان،بیا اینجا ببینم دایی«:چشم گرداند و بین بچه ها آرش را دید و صدایش کرد امیر

ببخشید دایی،حواسم نبود «:قبل از اینکه امیر چیزي بگوید خودش گفت .دیدم طفلک بغض کرده.خجالت زده آمد آرش

«از دستم افتاد

گریه نکن دیگه بابا،پسر «:امیر دستمالی را از جعبه بیرون کشید و صورتش را پاك کرد.هنوز داشت گریه می کرد پیمان

«شنیدي که آرش چی گفت؟.خوبی باش و همراه مامان برو

آرش به تندي روي صورت پیمان را بوسه زد و بعد دوید به طرف .سکوت کرد و سرش را انداخت پایین پیمان

«بهتره زودتر بخوابه،ببرش مهناز«:نگاهی به من گفتامیر با .مادرش

او را به اتاقش بردم و لباسش را عوض کردم و سفارش کردم آرام .پیمان را گرفتم و با هم از سالن آمدیم بیرون دست

«بده باهاش دعوا کنی.مامان جون برو چند دقیقه بشین پیش بابا،از پیشش جم نخور،آرش هم مهمون ماس«:باشد

.ن کاري باهاش نداشتمولی م_

«برو بنشین پیش بابا،چند دقیقه دیگه همه میرن.لباست هم که عوض کردم.خیلی خوب دیگه،تموم شد_

کمی .با وجود اینکه فن روشن بود،هنوز احساس گرما می کردم.را راهی سالن کردم و خودم کمی توي هال ماندم پیمان

ت با شنیدن صداي عطیه خانم که از جلوتر به گوشم خورد سر جامی که آنجا ماندم،تصمیم گرفتم برگردم اما همین وق

آنکه بدانند من آنجا هستم داشتند با هم حرف می  م،بیمن پشت پرده بودم و آنها درست در چند قدمی ا!خشکم زد

می می بینی خواهر؟می بینی چقدر زن و بچه اش رو دوست داره؟به خدا زندگی اش رو که «:عطیه خانم می گفت.زدند

اگر بدونی چقدر دعا کردم تا دختره از سرش باز بشه؟یادت میاد چه.بینم روزي هزار بار خدا رو شکر می کنم

امیر داشت جلوي آیینه هال کتش .پایم حس حرکت نداشت.آمدم بیرون ولی مثل افراد منگ سرجایم مانده بودم عاقبت
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زیزم من چند دقیقه میرم حاج خانم و پدرم رو برسونم ع«:مرا که دید آمد به طرفم و روبرویم ایستاد.را می پوشید

من برمی گردم و کمکت می .به خودت زحمت نده زیادواسه جمع و جور کردن خونه .سعی می کنم زود برگردم.خونه

«خب؟.کنم

«!باشه امیر،برو«:با حالتی گیج نگاهش کردم!می کردم صدایش را از فرسنگها دور می شنوم حس

تو حالت خوبه؟چرا این قدر رنگت پریده؟چی «:بعد سرشانه ام را گرفت و پرسید.ورتم خیره مانددقیقه اي به ص چند

«شده؟

«چرا حرف نمی زنی؟چت شده؟«:او تکرار کرد!زبانم کلید شده بود.توانستم چیزي بگویم نمی

دم،شاید هم گرمازده ش.فکر کنم از خستگیه!هیچی نشده امیر...هی«:زحمت لبهایم را حرکت دادم به

«االن خوب میشم.لحظه احساس سرگیجه کردم یه

خدایا چرا باید این طوري می شد؟یعنی ممکن بود روزي او را از .را آورد جلو و موهایم را از صورتم کنار زد دستش

خیلی «:صداي مهربانش مثل یک ملودي قشنگ توي گوشم پیچید!من بی او می مردم.دست بدهم؟او همه ي هستی ام بود

بیا بریم .راست میگی،شاید گرمازده شدي.کن تراحتود برمی گردم،تا اون موقع دست به چیزي نزن و اسخوب،من ز

«تو

برخالف همیشه.نه و نیم شب بود.نگاهم چرخید به طرف ساعت.همه بلند شده بودند.هم آمدیم به سالن با

ی اصرار مرجان و بهرخحت.براي بیشتر ماندن مهمان ها اصرار می کردم،این بار هیچ تعارفی نکردم که

دلم می خواست هر چه زودتر.که می خواستند بمانند و در مرتب کردن خانه کمکم کنند قبول نکردم را

اصال نفهمیدم چطور با!تنهاي تنها.دلم می خواست زودتر تنها شوم.بروند و خانه خلوت و ساکت بشود همه

قا؟خاله ي امیر؟چه گفتم و چه شنیدم؟صداهایشان مثل تیر ي امیر و بقیه خداحافظی کردم؟عطیه خانم؟حاج آ خانواده

حواس پرتی ام در میان همه فقط شیما را .از بوسه ها و تشکرشان چیزي درك نمی کردم.فشنگ از بغل گوشم رد می شد
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ردار ولی او دست ب.چه اتفاقی برایم افتاده؟اول طفره رفتم دسر پله ها مرا کشید به گوشه اي و پرسی.مشکوك کرده بود

«باید استراحت کنم.به خدا چیزي نیست شیما فقط کمی خسته ام«:گفتم.نبود

«می خواي بمونم کمکت کنم؟«:او هنور تردید داشت و با موشکافی نگاهم کرد ولی

.نه مرسی،امیر هست_

مهناز از فشار عصبی صبح نیست؟من که اصال از کارهاي تو سر در نمیارم،چرا نمیگی امروز چت شده؟_

.باید استراحت کنم،فقط همین.تم که شیما،چیزي نیستگف_

خوابش .شیما دخترت منتظره«:بهار کمی دورتر،پیش پدرش ایستاده بود و داشت نگاهمان می کرد گفتم دخترش

«برو معطلش نکن.میاد

مدلم نمی خواست بیشتر از آن سوال پیچ.به رویش نیاوردم که فردا قصد رفتن به بیمارستان را ندارم هرگز

صداي ماشین .توي کوچه خیلی شلوغ شده بود.و بپرسد چرا؟صورتش را بوسیدم و تا پاي ماشین همراهی اش کردم کند

با خانم رضوي و سمانه و نامزدش نیز .هاي روشن و افرادي که با هم خداحافظی می کردند،سکوت شب را می شکست

پشت در حیاط لحظه اي مکث کردم و به .و برگشتم تو خداحافظی کردم و پس از اینکه همه رفتند دست پیمان را گرفتم

«چی شده مامان؟چرا نمیایی؟«:حاال چه کار باید می کردم؟پیمان دستم را کشید و پرسید.روبه رو زل زدم

حرفهاي حاج خانم مثل یک نوار ضبط شده توي گوشم.او همقدم شدم و سنگفرش حیاط را زیر پا گذاشتم با

:دادمی شد و عذابم می  تکرار

بینی خواهر؟می بینی چقدر زن و بچه اش رو دوست داره؟به خدا زندگی اش رو که می بینم روزي هزار بار خدا رو  می»

من !یادت میاد چه حرفهایی می زد؟من عاشقشم.اگر بدونی چقدر دعا کردم تا دختره از سرش باز بشه.شکر می کنم

می دونه چقدر نذر و نیاز کردم تا رام شد وگرنه االن  دافقط خ!تکیه کالمش شده بود نوشین نوشین نوشین!دوستش دارم

.آبرو واسه مون نمونده بود اوایل که آرزو می کردم اصال کاش توي همون فرانسه می موند و برنمی گشت ایران
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ره حاج آقا می گفت اگر دختره رو بگی.خدا بهمون رحم کرد.اینکه اصرار کرده بودیم برگرده پشیمون شده بودیم از

وقتی امیر مهناز رو .روزي صد دفعه مردم و زنده شدم!واي چه کابوسی بود!واي چه روزهایی بود.خونش رو می ریزه

می گفت شاید این پسره می خواد ما رو دست به سر کنه،پنهونی با دختره .پسند کرد،حاج آقا هنوز هم بهش شک داشت

الهی شکر .بود،تا اینکه خیالش راحت شد دیگه قید دختره رو زدهتا یکی دو سال همه اش پاپی زندیگ امیر .رابطه داشته

 اونهیچ وقت فکر نمی کردم امیر این طوري با .خدا این مهناز رو از آسمون برامون رسوند.که همه چی به خیر گذشت

«...همش نگران این بودم سر یکسال دلش کنه و بره دنبال دختره.بسازه

آرزو کردم پیمان سرش را باال نگیرد و مرا .ترکید و اشک از چشمانم جاري شد بغضم.تحملم را از دست دادم عاقبت

.نبیند

نمی دانستم چه کنم،یعنی ممکن بود امیر روزي مرا رها کند و .را رها کردم و او رفت داخل،خودم پشت در ماندم دستش

برود؟

چطور می .م روي قلبم سنگینی می کردپایه هاي زندگی من تا این حد از نظر آنها سست بود؟آه غم تمام عال یعنی

توانستم به ماجرا پی ببرم؟از کی باید می پرسیدم؟

می .آنجا تاریک و خلوت بود.باالخره رفتم به تراس و روي صندلی کنار نرده نشستم.هال مستأصل مانده بودم توي

یعنی اشکال از .به نقطه اي زل زدم نشستم و در حالی که اشک روي گونه ام روان بود.دانستم پیمان آنجا پیدایم نمی کند

یعنی او واقعا همه .من بود که تا این حد خوش خیال بودم؟یا از امیر که هیچ وقت کاري نکرده بود تا به او گمانی ببرم

آنها .چیز را فراموش کرده بود،یا آن دختر هنور در زندگی اش حضور داشت؟نمی دانستم،قلبم داشت مچاله می شد

ها دوباره از  هشب خواستگاري امیر به یادم آمد و تمام صحن.باید حقیقت را به من می گفتند.ه می کردندنباید مرا بازیچ

چرا آن شب آن قدر گرفته بود؟چرا آن قدر.نظرم گذشت

داشت به من بفهماند مهم ترین دلیلش براي انتخاب من اجبار خانواده اش بوده؟چرا دستش باندپیچی شده  اصرار
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دنش آثار جراحت بود؟چرا هیچ وقت در گذشته اینها را از او نپرسیده بودم؟بلند شدم و بی قرار دستم بود؟چرا روي گر

.مسلما تا ماجرا را نمی فهمیدم حال و روزم همین بود.را به نرده گرفتم

ی آن چشمان غم گرفته و اشک آلود خوب نمی توانستم روبه رو را ببینم ولی وقتی دقت کردم ،متوجه شدم شخص با

او که جلوتر آمد،دیدم سروش .با دست اشک زیر چشمم را پاك کردم.پایین،توي حیاط،مقابلم ایستاده و نگاهم می کند

:با لحنی آرام و تا حدي متعجب گفت.است

ببخشید ،قصد .داشتم رد می شدم یک لحظه متوجه شما شدم.می بخشید خلوتتون رو به هم زدم!خانم دکتر سالم»

«چی شده؟اتفاقی افتاده؟!ا دارید گریه می کنیدفضولی ندارم،ولی شم

نه سروش،چیزي «:به سختی گفتم.دانستم چه بگویم؟اصال دلم نمی خواس کسی مرا در آن شرایط ببیند نمی

«نگران نشو.نیست

امیر خان نیستند؟.دستاتون داره می لرزه!ولی شما حالتون خوب نیست_

.رفته جایی ولی زود برمی گرده.نه امیر نیست_

.خواهش می کنم تعارف نکنید،اگر کاري از من برمیاد بگید_

«شب به خیر.متشکرم،تعارف نمی کنم سروش تو واقعا لطف داري«:آهسته گفتم.کردم به خودم مسلط بشوم سعی

یکراست به اتاق خواب رفتم و از داخل کشو قرص مسکنی برداشتم و .با شک و وسواس جوابم را داد و من برگشتم تو او

هرکار می کردم بی تفاوت باشم،نمی .مغزم داشت از هجوم فکر و خیال از هم می پاشید.اه یک لیوان آب سر کشیدمهمر

.شد

آرام .به سالن رفتم و دیدم روي یکی از مبل ها به خواب رفته.توي هال نبود.که آمدم،با چشم به دنبال پیمان گشتم بیرون

چند لحظه به صورت زیبایش نگاه کردم و پس از بوسیدنش .واباندمدر بغل گرفتمش و به اتاقش آوردم و در جایش خ

.چراغ اتاق را خاموش کردم و آمدم بیرون
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من فقط باید خشک و .مرجان و بهرخ همه ي ظرفها را شسته بودند.در آشپزخانه دستم را گرفتم به دیوار جلوي

آمدم جلو و یک صندلی پیش کشیدم و  با قدم هاي سنگین.جابجایشان می کردم ولی دست و دلم به کار نمی رفت

نمی دانستم وقتی امیر برگردد چطور با او .فتمسرم را میان دستهایم گر.داشتم از فرط ناراحتی دیوانه می شدم.نشستم

بلند شدم و دستمالی را از کابینت درآوردم و .روبرو شوم؟چند دقیقه اي به همان حال ماندم ولی عقلم به جایی قد نمیداد

آه صبح !صداي به هم خوردن در که آمد قلبم فرو ریخت.نیم ساعت بعد او برگشت.شک کردن ظرفها شدممشغول خ

مات و مبهوت .کمی طول کشید تا امیر آمد به آشپزخانه.را هم نمی کردم چنین شب تلخی در انتظارم باشد شاصال فکر

!نگاهش می کردم

تراحت کنی؟سالم،چه کار داري می کنی مهناز؟مگه قرار نشد بري اس_

سالم،کار خاصی «:چینی را که در دستم بود گذاشتم روي میز و در حالی که سعی می کردم صدایم نلرزد گفتم بشقاب

دارم ظرفها را خشک.نمی کنم

«کنم می

«حالت چطوره؟بهتري؟«:را در آورد و انداخت روي مبل و آمد تو کتش

یه .آره بهترم«:آرام گفتم.می خواست همان وقت بزنم زیر گریهدلم ن.صورتش نگاه کردم و از خدا خواستم کمکم کند به

.مسکن خوردم االن خوب میشم

«می خوري؟ چایی

.اگر بریزي که ممنون میشم_

:زور لبخندي زدم و چاي ریختم به

پیمان کجاست؟خوابید؟_

.بالفاصله بعد از اینکه اومدیم تو،خوابید.آره،خیلی خسته بود_
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«کجا؟براي خودت نریختی؟«:خواستم بروم که دستم را گرفت.را گذاشتم مقابلش  چاي

.نه،من میل ندارم_

«بمون با هم بریم،من هم خوابم میاد«:را از باالي سرش رد کرد و دور گردنش حلقه نمود دستم

همین طور روي پیشانی و کنار .آرام چانه ام را آوردم پایین و روي موهایش بوسه زدم.خوب موهایش مستم کرد بوي

اگر .من خیلی بیشتر از چیزي که تصور می کردم عاشقش بودم.دو قطره اشک از چشمان غمگینم فرو چکید.شقیقه اش

.می مردم ندارداگر روزي می فهمیدم مرا دوست .او روزي ترکم می کرد می مردم

ه چهره اش که راحت ب.تا نیمه هاي شب بیدار بودم و فکر و خیال اجازه نمی داد بخوابم.چقدر آن شب دیر صبح شد آه

تصور واقعیت داشتن .در کنارم خوابیده بود زل زده بودم و نفس هایش را می شمردم و بی صدا اشک می ریختم 

فکر می کردم اولین و آخر زن زندگی او هستم  همیشهمن .حرفهایی که در موردش شنیده بودم قلبم را مچاله می کرد

زندگی .شتر رنجم می داد این بود که نمی دانستم حاال چه احساسی داردچیزي که بی.اما حاال خالفش را شنیده بودم

دیگري پنهان از من دارد یا نه؟یعنی ممکن بود دور از چشم خانواده اش با نوشین ازدواج کرده باشد؟خدایا یعنی ممکن 

برگشتم و سرم را در .هرگز نمی خواستم این چیزها را باور کنم!داشتم دیوانه می شدم!بود بچه هم داشته باشند؟واي

نمی توانستم یک عمر با تردید و سوءظن .من باید به حقیقت پی می بردم.گریه ام شدت گرفته بود.بالش فرو بردم

!نمی توانستم.نسبت به او زندگی کنم

چهارم فصل

ی توانست تا آن نم.او حق داشت.چشم هایم را که باز کردم دیدم نه و نیم صبح است.وقتی بیدار شدم امیر رفته بود صبح

خودم را روي تخت باال کشیدم و در جایم نشستم و همین وقت چشمم افتاد به .وقت منتظر بماند که بیدار شوم

:را برداشتم و نگاه کردم نشتابان آ.یادداشتش که گذاشته بود زیر قاب عکس عروسیمان

صبحانه ات هم آماده .رو هم با خودم بردممن رفتم،پیمان .می دونستم خسته اي دلم نیومد بیدارت کنم!خانومی سالم»
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ولیقبال بگم،ساعت رو براي نه و نیم تنظیم کردم که .اگر سري به آشپخانه بزنی می بینی که همه چیز رو به راهه.است

مطمئن باش اگر خونه بودم با نوازش همون .اي نداشتم ،چارهاگر از خواب پریدي من رو ببخش.یک وقت خواب نمونی

«!یادت میاد که؟.دارت می کردمگلبرگ یاس بی

!آره_

«امیر، عزیزم«:را برگرداندم روي میز و لبخند محزونی زدم یادداشتش

چطور می توانستم به مهربانی و .خدایا چقدر دوستش داشتم.را جمع کردم توي بغلم و سرم را گذاشتم روي زانو پاهایم

کاش می توانستم .زندگی ام سایه انداخته بود نابود کنمصداقتش شک کنم؟کاش می توانستم این فکر لعنتی را که روي 

.اما نمی شد

مطمئنا از .چشم هایم سرخ و متورم شده بودند.تخت آمدم پایین و رفتم جلوي آیینه و به صورت غم گرفته ام زل زدم از

یم را روي هم لبها.حتی همان وقت هم مترصد تلنگري بودم که گریه را آغاز کنم.بی خوابی و گریه هاي دیشب بود

.باشم سردسعی کردم خون.فشردم و به لبه ي میز توالت تکیه دادم 

براي اولین بار تصمیم گرفتم به سراغ .وسوسه اس که به ذهنم افتاده بود خجالت می کشیدم اما یارایی مقاومت نداشتم از

دلم بدجوري .وي صورت کنار زدمموهاي پریشانم را از ر.شاید چیزي گیرم بیاید.وسایل امیر بروم و آنها را بگردم

دلم می خواست بدون معطلی .به صورتم خورد از التهابم نکاست کهرفتم پاي پنجره ولی حتی باد خنکی .التهاب داشت 

.نمی توانستم.به اتاقش بروم ولی انگار به پایم وزنه هاي صدتنی بسته بودند

رفتم به آن سمت و دیدم .ر هال روي زمین قرار داشتندجا ایستادم،چشمم به چند پاکت پستی افتاد که جلوي د همان

یکی از طرف خودش بود ،یکی دیگر از طرف پرویز خان و دیگري از .برشان داشتم.کارت هاي تبریک پریسا هستند

کارت .در چه شکنجه اي به سر می برم ارمپریسا نمی دانست د.غصه ام بیشتر شد.همه قشنگ بودند.طرف سحر

چشم هایم را گذاشتم روي هم و .سرشار بود از ستایش امیر و آرزوي خوشبختی بیشتر براي منتبریکش مثل همیشه 
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.شاید می توانستم ازش کمک بگیرم.کاش او اینجا بود.سعی کردم جلوي اشکم را بگیرم

دست .رها را گذاشتم کنار و کمی آنجا مردد ماندم ولی عاقبت هر طوري بود خودم را رساندم جلوي در اتاق امی کارت

از کجا باید شروع می کردم؟اصال دنبال چی .به چهارچوب تکیه زدم و به داخل اطاق نگاه کردم.هایم داشت می لرزید

محضري صیغه ي موقت؟دنبال عکس یا دست نوشته اي از  يباید می گشتم؟به دنبال شناسنامه اش ؟به دنبال برگه 

ردم؟اصال از کجا معلوم بود آنجا چیزي گیرم بیاید؟نوشین؟شماره تلفن یا آدرسی مشکوك ؟چه کار باید می ک

توي .قدم هایی لرزان وارد شدم و در حالی که از خودم شرم داشتم دست به کار شدم و همه جا را گشتم با

خدایا من داشتم چه کار .با عجز نشستم پشت صندلی.کمدش،کشوهایش،الي کتابهایش،ولی چیز قابل توجهی پیدا نکردم

.چه جوابی می دادم؟دیگر یاراي مقاومت نداشتم دنبود این بازي را همین جا تمام کنم؟اگر او می فهمیمی کردم؟بهتر 

مسلما اگر می فهمید تا این حد به او بی اعتماد شده ام شرایط زندگی ام صد و هشتاد درجه .هایم سرازیر شد اشک

اید با ادامه ي این بازي امیر را از دست می ش.شاید دیگر هیچ وقت فرصت جبرانش پیدا نمی شد.تفاوت پیدا می کرد

قاطعیت حاج خانم هنگام گفتن آن حرفها .بی تفاوت باشم نمدادم،ولی هر کاري می کردم نمی توانستم خودم را راضی ک

چرا امیر بعد از سالها اتاق مجردي اش!خانه ي حاج خانم؟!یک لحظه ناگهان از جا پریدم.مدام به یادم می آمد

رده نگه داشته بود؟یعنی می توانستم آنجا چیزي گیر بیاورم؟دست نخو را

چرا هیچ وقت در گذشته به این مسئله فکر نکرده بودم؟دیگر .قلبم تند و دیوانه وار شروع به طپیدن کرد.لرزید آه،دلم

م را بین راه سر سویچ را از روي میز کنار تخت قاپ زدم،روسري ا.ازاتاق آمدم بیرون و مانتو ام را پوشیدم.معطل نکردم

.آن روز سه شنبه بود.کردم و بی آنکه در آپارتمان را قفل کنم از پله ها سرازیر شدم و به طرف ماشین دویدم

فقط توران خانم در منزل می ماند و احیانا حاج آقا اگر کاري در بازار .دانستم حاج خانم سه شنبه ها به روضه می رود می

در حیاط را باز .من باید به آن اتاق راه پیدا می کردم.هر حال هیچ کدام اینها مهم نبودبه .نداشت قبل از ظهر برمی گشت

کوچه آوردم،ولی وقتی پیاده شدم که در را ببندم،صدایی از پشت به گوشم  هکردم و آمدم به طرف ماشین و آن را ب
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«سالم خانم دکتر،میشه در رو نبندید؟«:خورد که باعث شد بایستم

او آمد جلو .در را رها کردم.جلوي کاپو ماشینم ایستاده بود و با لبخند نگاهم می کرد.سروش بود.صدا به طرف برگشتم

«حالتون چطوره؟کسالت دیشب برطرف شد؟«:و با خوشرویی پرسید

فقط .ولی من بی قرارتر از آن بودم که بتوانم لبخند بزنم.فکر کردم حتما از سفارت می آید.شیک کرده بود  خیلی

«مرسی سروش،بهترم«:گفتم

وقتی نشستم پشت رل براي او که هنور همانجا ایستاده بود،به منظور خداحافظی بوق .کنار ایستاد و من رد شدم او

.سروش با باال آوردن دست بدرقه ام کرد و من به سرعت راه افتادم.زدم

و میدان دربند رانندگی کردم؟جلوي اصال نفهمیدم چطور تا سعدآباد .راه هجوم فکر و خیال یک لحظه رهایم نکرد توي

هیچ دلیلی براي اینکه سر .من همین دیشب آنها را دیده بودم.منزل حاج آقا از فرط هیجان نزدیک بود به تهوع بیفتم

.زده به منزلشان رفته بودم نداشتم

م چه بهانه اي براي نمی دانست.دستم روي زنگ بی حرکت مانده بود.شدم و از روي پل گذشتم و پشت در ایستادم  پیاده

آمدنم بتراشم؟

طولی نکشید که در !همه چیز تمام شد.دقیقه اي همان جا قدم زدم،ولی عاقبت با یک دنیا اضطراب زنگ را فشردم چند

با لکنت زبان و با اینکه از قبل جواب سؤالم را می دانستم .روي پاشنه چرخید و چهره ي توران خانم مقابلم قرار گرفت

«سالم توران خانم،حاج خانم هستند؟«:به او گغتم

«!مگه نمی دونی امروز سه شنبه است؟!سالم مادر جون،نه نیست«:گوشه ي چادرش را تا زد و جواب داد پیرزن

«اومده بودم یه چیزي ازشون بگیرم.آره،یادم رفته بود...آه«:را توي دست چرخاندم سویچ

چی مادر؟_

...آ_
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پیمان دلش درد گرفته بود،اومدم ازش گل «:پس از کمی مکث بی اختیار گفتم.چرخیددانستم چه بگویم،زبانم نمی  نمی

«گاو زبون و نبات بگیرم

بیا تو عزیزم،حاج خانم تا نیم ساعت «:توران خانم در را بیشتر باز کرد.بدون فکر قبلی از دهانم بیرون می پرید کلمات

«اگر خیلی عجله داري بریم خودم بهت بدم.دیگه میاد

روبرویم .پشت سرش آمدم تو و در را بستم .از این بهتر نمی شد.را روي سینه گذاشتم و نفسم را دادم بیرون مدست

عمارت دو طبقه ي منزل حاج آقا بود و کنارم باغچه ي سرسبز و پر گل خانه و سروها و درختان کاج و چنارهاي 

به زحمت خونسردي ام را حفظ می .ساختمان را باز کرد  درتوران خانم از پله ها باال رفت و .از حیاط گذشتیم.افراشته

«کسی منزل نیست؟«:توي هال روي مبلی نشستم و پرسیدم.کردم

«نه مادر،هیچ کس نیست«:در حال رفتن به آشپزخانه گفت او

«لیال کجاست؟«:وقتی اثري از او ندیدم پرسیدم.چشم دور و بر را نگاه کردم و به دنبال دخترش گشتم با

«لیال هم نیست،همراه حاج خانم رفته روضه«:و آمد کها صداي

با کی رفتن؟حاج آقا یا علی؟_

چند دقیقه بعد او با سینی شربت و ظرف دیگري که حدس زدم گل گاو زبان و نبات را داخلش گذاشته به .نشنیدم جوابی

«اسمش بهزاده.هیچ کدوم مادر،با راننده ي جدیدشون رفتن«:سالن آمد وو گفت

تا وقتی کوچک هستند مادرها با چه وسواسی ...هی بچه ها«:نشست و با آهنگی غمگین سفره ي دلش را باز کرد مروبروی

یک وقت دلشون درد نگیره،مریض نشن،سردشون نشه،گرمشون نشه،ولی وقتی بزرگ می شن .ازشون مراقبت می کنند

شب بخورن،گرسنه شونه،تشنه شونه،کی مادر بیچاره شون نمی دونه نون دارن .هر کدوم میرن یک گوشه ي دنیا

نگاهم »لباسشون رو می شوره،کی به اون ها می رسه،فرقی هم نمی کنه،توي هر سنی که باشن مادر دل نگرانشونه

نمی دونم کجا رفته،چه کار می کنه،مأمورها گرفتنش،بردنش .می دونی مهناز جان؟سه روزه که از عابد خبر ندارم«:کرد
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من به خاطر لیال .حاج آقا این دفعه خیلی نامهربونی کرد.خدا می دونه دارم دق می کنم.دونم نمی چیزندان،آزاده،هی

اینجا موندم،نمی تونم با یک دختر جوون دوره بیفتم توي این تهرون دراندشت وگرنه دل خوشی از موندن توي این 

حاال جوون .خانه اش بیرون می کرد درسته که حاج آقا خیلی بهمون کمک کرده ولی نباید پسر من رو از.خونه ندارم

«چی می شد در حقش پدري می کرد؟.یک اشتباهی کرده بود.بود

با وضعی که داشتم و آن همه غصه و غم نمی توانستم سنگ صبور کس دیگري .داشت مثل سیر و سرکه می جوشید دلم

«ر کرده؟مگه چه کا«:از جا بلند شدم و رفتم پشت پنجره و حین پائیدن حیاط پرسیدم.باشم

حاج آقا می گفت .مشروب می خورد.هیچی به خدا،فقط عادتش شده بود یک کم لب به حرومی بزنه«:خانم گفت توران

بیشتر از اینکه مأمورین کالنتري در خانه اش آمده بودند .اگر قتل کرده بود تحملش می کرد ولی عرق خوري رو نه

«همی گفت عابد با این کار آبرویش رو برد.عصبانی بود

عرق خوري و مشروب،توي خانه .حتی تصور چنین چیزي در عقلم نمی گنجید!و با حیرت به توران خانم زل زدم برگشتم

خب «:رو به توران خانم که اشک از چشمش روان بود گفتم.معلوم بود که او چنین چیزي را تحمل نمی کند!ي حاج آقا؟

«نست؟دو مگه اخالق حاج آقا رو نمی!توران خانم کاري بدي کرده

...چه می دونم مادر_

حاال زیاد غصه نخور،ان شاءاهللا اهل میشه «:را از روي مبل برداشتم و همان طور که نگاهم به طبقه ي باال بود گفتم کیفم

«من با اجازه تون میرم طبقه ي باال از رو تراس ماشینم رو نگاه کنم.برمی گرده

تراس طبقه ي دوم اصال مشرف به کوچه نبود ولی او بی .من بشود نداشت او با حالی که داشت متوجه تشویش امکان

نباید وقت را .پله ي اول را که زیر پا گذاشتم دویدم به طرف باال.آنکه سوالی بکند سرش را تکان داد و من معطل نکردم

برده بود ولی من آن زمان که نامزد بودیم او یکبار مرا به اتاقش  مانیقبال ز.اتاق امیر طبقه ي باال بود.از دست می دادم

اما آن لحظه شاید همه زیر و بم اتاقش را جستجو می .همه چیز به نظرم معمولی می آمد.هیچ کنجکاوي نداشتم
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فرصت .یافتم قخیلی زود خودم را در مقابل اتا.یا دست کم کلید روي در باشد.فقط آرزویم این بود که قفل نباشد.کردم

.دهانم خشک شده بود.به طرف دستگیرهدستم را بردم .فکر کردن نداشتم

آرام چشمهایم را باز کردم و به نماي اتاق نگاه !خدا را شکر!آه باز بود.را بستم و دستگیره را دادم پایین چشمانم

مشخص بود امیر مدتها به آن اتاق پا .همه چیز سر جاي خودش قرار داشت ولی خاك گرفته و غبارآلود بود.کردم

میز تحریر و کشوي کنار میزش در سمت .پر از کتاب بود  تکتابخانه اش سمت راس.لرزان رفتم تو با قدمهاي.نگذاشته 

رفتم جلو و به عکسش ،روي میز .دیگر قرار داشت و کمد لباس و تخت خوابش نیز در گوشه اي دیگر کنار پنجره بود 

روي عکسش .اه گیرایش ستاره می پاشیدنگ.زیبا و جذاب.توي پاریس انداخته بود.مال زمان مجردي اش بود.نگاه کردم

.رفتار کنم اطیسعی کردم آرام باشم و با احت.کشیدم و با لبخندي محزون گذاشتم سرجایش دست

الي پوشه ها و .از کشوي میزش شروع کردم.در را بستم و آن وقت دست به کار شدم.چیزي را به هم می زدم نباید

به طرف کتابخانه رفتم و .افتن اثري از گذشته اش دیدم ولی چیزي نبودجزوه هایش و وسایل توي کمدش را به امید ی

اگر آنجا هم چیزي گیرم نمی آمد چه باید می .می شدم امیددیگر داشتم نا.الي کتابهایش را نیز گشتم ولی چیزي نیافتم

کردم؟با خودش صحبت می کردم یا خانواده اش؟ولی ممکن بود آنها حقیقت را به

!یک سري کتاب از دستم افتاد روي زمین!آه.طور که تا آن وقت نگفته بودندهمان .نگویند من

در همین وقت نگاهم به چیزي روي ...نشستم و سعی کردم با احتیاط مرتبشان کنم ولی.ترتیبشان به هم می خورد نباید

عکس یک دختر .تمدستم را آرام بردم جلو و آن را برداش!زمین خیره ماند و مثل برق گرفته ها سرجایم خشک شدم

.از الي یکی از کتابچه ها بیرون افتاد!بود

چشمان درشت و سیاه، مژه هاي بلند و موهایش .جوان و زیبا!چقدر خوشگل بود.باال و با وحشت نگاهش کردم آوردمش

ک پشتش ی.عکس را برگرداندم.لباسش نیز رکابی گل بهی رنگی بود که به نظر می آمد گیپور باشد.مشکی و مواج بود

:یادداشت بود
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«نوشین«و پایینش امضا کرده بود »!به نظرت چطوري میام؟...امیر،سلطان بی جانشین قلبم،راستی براي»

خدایا چی داشتم می خواندم؟.را جلوي دهانم گرفتم و صداي وحشتم را توي گلو خفه کردم دستم

:در جوابش نوشته بود امیر

«دیگه چی؟!ی گم تا شب عروسیمونداشتنی،بقیه اش را هم نم خوشگل،خانم،دوست»

انگار داشتم.عرق سردي روي پیشانی ام نشست.حس می کردم تمام قوایم تحلیل رفته!کردم واي،یخ

کتابچه را که عکس از الیش بیرون افتاده بود نیز .به زحمت دستم را به دیوار گرفتم و بلند شدم.می دادم جان

فهمیدم دفتر .وقتی آن را ورق زدم دست خط امیر را شناختم.رمیدر واقع آن یک دفترچه بود با جلد چ.برداشتم

آن .کوچک با جلد مخملی قرمز نیز موجود است جعبهبه قفسه نگاه کردم و دیدم همانجا الي کتابها یک .خاطراتش است

را آوردم  زنجیر.داخلش یک زنجیر طال بود و پالکی با نوشته که از وسطش آویزان بود.را برداشتم و درش را باز کردم

تولدت «و طرف دیگرش حک شده بود»دوستت دارم«یک طرفش حک شده بود.پالك طال جلوي چشمم تاب خورد.باال

«مبارك

با رنگی پریده و در حالی که به زحمت .را روي هم فشردم و زنجیر را برگرداندم داخل جعبه و درش را بستم لبهایم

خدایا یعنی طاقت خواندنش را داشتم؟آه .داختم توي کیف و بلند شدمجلوي گریه ام را می گرفتم دفترچه و جعبه را ان

نمی توانستم.داشتم هبا چند لحظه مکث دستگیره را نگ.پایم حس حرکت نداشت

تا سر پله ها با افسردگی و بغض پیش آمدم .بردارم ولی عاقبت به هر جان کندنی بود در را باز کردم و آمدم بیرون قدم

دستم را به نرده گرفتم و !دن صداي حاج آقا از طبقه ي پایین به خود لرزیدم و قلبم فرو ریخت،ولی یک لحظه از شنی

یعنی او آمده بود؟!التهابم صد برابر شد

توران .و سراسیمه دویدم به طرف پایین و قبل از زیر پا گذاشتن آخرین پله پشت دیوار ماندم و گوش فرا دادم آشفته

ود من آمده ام و براي نگاه کردن به ماشینم به طبقه باال رفته ام،ولی او نباید این را می خانم قبال به حاج آقا گفته ب
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می دانستم توران خانم با آن حال خراب،متوجه تناقض گویی ام نمی .دحتما این کار حاج آقا را مشکوك می کر!گفت

به ظرف روي میز اشاره کرد و .شستهسرم را کمی بردم جلو و دیدم او روي مبل ن.شود ولی حاج آقا حتما پی می برد

«این چیه؟«:پرسید

«دلش درد گرفته.می خواد ببره واسه پیمان.واسه مهناز جون آوردم.گل گاو زبون و نباته«:خانم گفت توران

نفس عمیقی کشیدم و پا گذاشتم .باید زودتر خودم را نشان می دادم تا حاج آقا بازپرسی را تمام کند.معطل نکردم دیگر

دلم می خواست قبل از سر رسیدن حاج خانم از آنجا بروم وگرنه او پاپی می شد بفهمد پیمان براي چی دل درد .النبه س

سالم «:کشیدم جلو و با صدایی که مطمئن بودم عادي نیست گفتم راروسري ام .گرفته،آن وقت کارم به مشکل می خورد

«آقا جون،خسته نباشید

«!چه عجب از این طرفها؟چشم ما روشن!به به سالم مهناز خانم«:ایم انداختبه طرفم و نگاهی به سرتا پ برگشت

.من که همیشه مزاحمم.اختیار دارید آقا جون_

«چی شده؟چرا رنگت پریده؟پیمان حالش خیلی بده؟«:شد و با آن قامت بلندش مقابلم ایستاد بلند

شاید من بی دلیل .هیچ مشکلی نداره.مهده االن هم توي.فقط یک دل درد ساده داشت!نه چیز مهمی نیست...هان؟_

این بود.آخه حاج خانم قبال سفارش کرده بود نبات و گل گاو زبون واسه دل درد خوبه.نگران شدم

.اومدم مزاحم شما شدم چون توي خونه نداشتم که

«!تو حاذق ترهاین طور که معلومه حاج خانم توي طبابت از !ماشاءاهللا تو خودت دکتري دختر«:زد و گفت پوزخندي

بله حاج آقا «:ظرفی را که توران خانم آورده بود برداشتم و عقب عقب رفتم به طرف در.من بیشتر رنگ و وارنگ شدم و

با اجازه تون اگر کاري ندارید من .تجربه شون از من بیشتره.باالخره حاج خانم سنی ازشون گذشته!،فرمایشتون درسته

«میشه خوشش نمیاد زیاد منتظر بمونه طیلدقیقه دیگه تع ده.باید برم دنبال پیمان.مرخص بشم

مهناز جان الهی قربونت برم،میشه شما هم چند کالم در مورد «:حاج آقا پاسخی نداده بود که توران خانم آمد کنارم هنوز
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«عابد با حاج آقا حرف بزنی؟شاید روي شما رو زمین نیندازه و پسرم رو ببخشه

پیرزن کمک کنم ولی پسرش کاري کرده بود که من اصال دهانم باز نمی شد راجع به آن دلم می خواست به آن  خیلی

باشه توران خانم،ولی اجازه بده توي یک فرصت «:با این حال براي اینکه ناامیدش کنم گفتم.چیزي به حاج آقا بگویم

«االن عجله دارم،باید برم.دیگه بیام

.ا باهاش حرف بزن،خیر ببینی ان شاءاهللاخیلی خوب،هر موقع وقت کردي یک سر بیا اینج_

.چشم،حتما میام_

وقتی .حاج آقا خداحافظی کردم و بعد از شنیدن جوابش با قدمهاي تند از راهرو گذشتم و به سمت در کوچه دویدم از

ست آه فقط خدا می دان.بعد به سمت ماشین دویدم و سوار شدم.بیرون آمدم،لحظه اي چشمم را بستم و نفس تازه کردم

چه حالی دارم و چه زجري را تحمل می کنم؟عکسی که دیده بودم و متنی که خوانده وبدم و !چطور رانندگی می کنم؟

اگر .ولی کابوس هم براي توصیف آن وضعیت کم بود.دفترچه اي که توي کیفم بود ،همه شان برایم مثل کابوس بودند

تحمل کنم؟ولی من او را فقط براي خودم می خواستم،نه کس امیر با آن دختر عروسی کرده باشد چی؟یعنی می توانستم 

!داشتم دق می کردم.آه خدایا.گردی

حاج خانم هم دیشب .حتما خیلی دوستش داشت.اش چقدر خوشگل بود و امیر چه عاشقانه جوابش را داده بود معشوقه

«!شینتکیه کالمش شده بود نوشین نوشین نو!من عاشقشم!من دوستش دارم«:همین را می گفت

 رمیبگ ریز نیبود با ماش کیکه نزد يعابر.بود تصادف کنم کیلحظه نزد کی.آمد یبند نم میفرمان اشک ها پشت

«کجاست؟ ؟حواستيخانم؟مگه کور يها«:دیکش ادی،فر

بودم تا زنده  هیمرده شب کیبه  شتریب.را نداشتم يزیاصال قدرت درك چ.دیگو یاو چه م نمیتا بب ستادمیمن نا یول

ام با او مثل سابق  یو زندگ اورم؟بخوانمین ریام يبه رو يزیتوانست آن دفتر را تا انتها بخوانم و چ یور مچط.ها

شد؟ یباشد؟واقعا م
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اش خواستم  یبودم،رفتم تو و از مرب دهیبه آنجا رس شهیزودتر از هم نکهیبا ا.بودم  مانیمهد پ يبعد جلو قهیدق چند

را  مانیهستند و کارشان هنوز تمام نشده،اما من اصرار کردم پ ینقاش دنیحال کشاو گفت بچه ها در .را بفرستد مانیپ

با .طفکم تعجب کرده بود.بعد با او برگشت یقبول کرد و کم لیم یب.توانستم بروم و دوباره برگردم یبفرستد،چون نم

«شده مامان؟ یچ«:دیپرس ینگران

«میبر فتیپسرم،راه ب ستین يزیچ«:اش را ببندد ینشستم و کمک کردم کوله پشت شیپا يجلو

همه اش  نکهیمن و با ا يزد که با وجود عجله  یقشنگش حرف م یمدام داشت از نقاش مانیپ.رونیب میهم از مهد آمد با

 یطفلکم داشت حرف م.تفاوت نبودم یحد نسبت به او ب نیوقت تا ا چیمن ه.دهیبهتر کش هیرا رنگ نکرده باز هم از بق

 يرا تو نیم،ماشیدیبه خانه که رس.زد یدور م يگرید يالم جایفکر و خ.نداشتم شیبه حرفها یجهمن اصال تو یزد ول

در را باز کردم.شدم ادهیرها کردم و با عجله پ اطیح

و رنگ به  دیکوب یقلبم داشت مثل طبل م.دمیآب نوش وانیخودم به آشپزخانه رفتم و چند ل.را زود فرستادم تو مانیپ و

الو مهناز؟مهناز خونه «:دیچیخانه پ يپخش شد و در فضا فونیاز آ یزن يهمان جا بودم که صدا هنوز.چهره نداشتم

«!رو بردار یگوش يخونه ا ؟اگريا

 یحتما م.وجه اعصاب حرف زدن با او را نداشتم چیبه ه.رونیب دمیو دو نتیکاب يآب را گذاشتم رو وانیل!بود مایآه،ش

دست نزن «:و داد زدم دمیرا بردارد که به موقع رس یگوش مانیبود پ کیام؟نزدنرفته  مارستانیخواست بداند چرا به ب

«!مامان

مهناز هر وقت «:زد یهنوز داشت حرف م مایش.نشستم کنارتلفن و او را در آغوش گرفتم.هاج و واج نگاهم کرد طفلکم

«!ير تو جدا خل شددخت.مغز تو افتاده يواسه  یاتفاق کیمن شک ندارم که .ریخونه با من تماس بگ ياومد

آخه «:دینگو يزیلب خواستم سکوت کند و چ يبا گذاشتن انگشت رو.سرش را باال گرفت و با تعجب نگاهم کرد مانیپ

 یمن م...خوب یلی؟خيدیبخش رو ند تیوضع روزید م؟مگهیدار اجیچقدر بهت احت یدون یسر کار؟مگه نم يومدیچرا ن
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 نانیاون خواست به تو اطم.کرد فیان رو برام تعریامروز خودش جر.فتهگ یبه تو کله شق چ يدکتر سرمد روزیدونم د

«يتو حتما دچار سوءتفاهم شد.نداشته يبدهم که از گفتن اون حرفها منظور

«!خورم یگولش رو نم گهیدفعه د نیا«:دلم گفتم يتو

تا  نجایا يآمد یبهتر بود م.ترفتار تو کامال بچگانه اس.یما رو دست تنها گذاشت ينکرد یبه هر حال،مهناز کار درست_

.نکن مارستانم،فراموشیتا شب ب.خانه به من زنگ بزن يآمد یکنم وقت یخواهش م.برات روشن بشه زیهمه چ

با خاله  یمامان«:دیپرس مانیپ.دمیکش زیتلفن را از پر میپاك کردم و س ریگ غامینوار پ يرا از رو مایش يصدا بالفاصله

«؟يدعوا کرد مایش

«میبا هم دوست شهیهم مایو خاله ش زم،منیعزنه «:گفتم

...پس اون چرا بهت گفت_

حق . هیاون از دستم عصبان.کنه یبا دوستش قهر نم زهایچ نیا دنیولش کن مامان،آدم که با شن«:حرفش آمدم انیم

«يرو رنگ کن تا شب به بابا نشون بد تینقاش هیبق نجایا نیبنش ایحاال ب.داره

تا  شیآوردم و گذاشتم جلو شیبرا تیسکویبشقاب ب کیو  ریش وانیل کیو به آشپزخانه رفتم و  زیم يرا نشاندم پا او

 فمیخودم هم به اتاق آمدم و پس از در آوردن لباس،دفترچه را از ک.سرگرم شود ینقاش دنیآنها را بخورد و با کش

در  ریبود که ام دایطور پ نیحاج خانم ا ياز گفته ها.کندم یداشتم جان م یبراست.نبود فیحال خرابم قابل توص.درآوردم

.کرد یم شتریمسئله رنجم را ب نیا.آشنا شده و نه در فرانسه نیتهران با نوش

و  ریمتح.با او ازدواج کرده باشد ایرابطه داشته و  نیپس از ازدواجمان با نوش يبودم که او در طول سالها نیدرفکر ا مدام

عاقبت .انداخت یام چنگ م نهیبه س یوحش وانیو التهاب چون ح دیلرز یم میدستها.تخت نشستم يلبه  يبهت زده رو

!ماند رهیخ شینوشته ها يرو نمیمگغ يدفترچه را ورق زدم و نگاه ناباور و چشم ها

Midnight of Monday,

24th April,Paris
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گ و وارنگ،خیابونساختمونهاي بلند شهر،چراغهاي رن.که دارم از پشت پنجره به بیرون نگاه می کنم مدتیه

امشب آخرین شب اقامتم توي این.و مردم پاریس تو شکل و شمایل مختلف جلوي چشمهام هستند شلوغ

فردا بعد از شش سال دوري دوباره برمی گردم ایران و شاید به همین دلیله که براي اولین بار قصد یادداشت .شهره

احتماال حدود ظهر می رسم .فردا ساعت هفت صبح،به وقت محلیهپروازم به تهران . کردن مطالبی رو در مورد خودم دارم

چند ساعت پیش که تلفنی با او صحبت کردم سر از پا نمی .دیدهحاج خانم براي ورودم استقبال گرمی رو تدارك .ایران

.شناخت

برنامه ها  گفت همه ي بزرگهاي فامیل فردا براي استقبال میان فرودگاه و من هر چی اصرار کردم دست از این می

خب،چه میشه کرد؟حاج خانم یک .او هیجان زده تر از اینه که بخواد به سلیقه ي من توجهی بکنه.برداره قبول نکرد

باور کنم که با برگشتن به تهران،وضعیت شش سال پیش  شاید بهتر باشه از همین حاال.مادره و من کوچکترین بچه اش

اري حاج آقا که باید مطیعتکرار میشه و من میشم همون امیر،بچه ته تغ

باید شخصیت مستقلم رو که این ور دنیا به دست آوردم،فراموش کنم و بشم .امیري که هنوز بزرگ نشده.باشه خانواده

من چند سال پیش ،به خاطر به.گله زیادي ندارم...البته.پسر سربه راه و حرف گوش کن اونا

ولی هرگز نتونستم سایه ي تربیت.م،کشور رو ترك کردمآوردن زندگی متفاوت با اونچه توي ایران داشت دست

.رو از خودم دور کنم و روزهاي زندگی رو اونطور که دوست داشتم سپري کنم اجدادیم

علی می گفت حاج آقا تازگی هوس کرده وارد کارهاي .و زنش ماه پیش موقع تحویل سال نو ایرانی اینجا بودند علی

البته او قبال تلفنی جریان .ه بیندازه،براي همین به حضور من کنار خودش احتیاج دارهساختمانی بشه و بساز و بفروش را

رو بهم گفته بود،ولی چون تمایلی از من ندیده بود علی رو فرستاده بود اینجا تا باور کنم قضیه کامال جدیه و او می خواد 

روزهاي اول جوابم به علی هم منفی .با کمک من به عنوان مهندس ارشد معماري،کارش رو توي تهران شروع کنه

دل  وزهاماز تنهایی و یکنواختی ر.نمی خواستم برگردم ولی بعد حس کردم موندن توي اینجا هم راضیم نمی کنه.بود



)فاخته(ي باقر الیسه - معشوق هیسا کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٦٢

فکر کردم شاید با رفتن به ایران و راه اندازي یک شرکت معتبر و غرق شدن توي کارهاي مربوط به اون .خوشی نداشتم

گاهی وقتها هم .اینجا تنها سرگرمیم بعد از کار،شب نشینی با دوستهاي ایرونی و بعضا اروپائیمه.ه،خالء روزهام پر بش

حتی فکر رفتن به آمریکا به ذهنم افتاد که باب .هم چندان راضیم نمی کنه اونگذروندن ویکندها توي جنوب فرانسه که 

.تشویقم می کنهچند روزه که یه کشش عجیبی براي برگشتن به ایران .میلم واقع نشد

بعد از اون سیل تلفن ها به خونه .اونا هم با رضایت برگشتند.تصمیمم رو گرفتم و به علی گفتم باشه،برمی گردم عاقبت

مدام اصرار می کردند من زودتر .حاج خانم و مرجان و بهرخ حتی اجازه ندادند یکماه ازقضیه بگذره.ام سرازیر شد

ظرف چند هفته کارهام رو انجام دادم و برنامه ام رو تنظیم  رناچا.لو بیندازمبرگردم و برنامه ام رو براي سفر ج

مطمئنا فردا .امروز بیست و چهارم آپریل،آخرین شبی است که توي سوئیت محبوبم توي پاریس زندگی می کنم.کردم

 استشتم،این طور پیداز صحبت هایی که این اواخر باهاشون دا.همین ساعت توي تهران و کنار اعضاي خانواده ام هستم

به گمونم به محض پا گذاشتن به تهران دستم رو همون جا بند کنند که دیگه هوس .که خیال هایی هم برام زیر سر دارند

.اونا حتما برام دنبال دختر می گردند.بیرون زدن از کشور به ذهنم نیفته

ر ازدواج و راه دادن زنی به خلوتم براي پر این روزها فک.تخت دراز می کشم و به آسمان پرستاره نگاه می کنم روي

از رفاقت ناپایدار دخترهاي .کردن تنهایی شبها،کسی که همدم و شریک زندگی ام باشه ذهن خودم رو هم بازي میده

شاید با برگشتن به ایران بتونم نیاز روحی ام .شدم ده،خستهاروپایی و دوز و کلک هموطن هاي تازه به این ور آب رسی

شاید یه ازدواج !هر چی باشه من پسر حاج آقام و طالب زن هاي نجیب.داشتن یک دلداده باوفا برطرف کنمرو براي 

 دگیعاشقونه توي تهران با دختري که دوستش دارم،چیزي باشه که بتونم با امید بهش،موندن اونجا رو تحمل کنم و زن

!ده و شروعی دوبارهتا فردا و سر زدن سپی...دیگه اي براي خودم رقم بزنم،به هر حال

اردیبهشت 5-شنبه سه

تا دیشب همه ي اینها رو توي ذهنم مرور می کردم ولی امشب اینجام و دارم!وطن...سعد آباد...تهران...ایران
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امشب بعد از .چیزي توي هوا و محیط اینجا هست که به آدم آرامش میده.جدا اینجا بوي آشنایی داره.میکنم احساسشون

تاق سابق خودم توي ملک قدیمی حاج آقا،واقع در سعدآباد،برگشتم که البته هیچ فکر نمی کردم تا این سالها دوري به ا

.حد دلتنگش شده باشم

آرامش بخش رودخونه دربند از بیرون به گوشم می خوره و چراغهاي روشن قهوه خونه ها و رستوران هاي  صداي

ا و پروژکتور ها روشن شده،جلوي چشمام به طرز قشنگی جلوه می باریکه ي راه دربند و سینه ي کوه که با نور چراغ ه

.پنجره اتاقم رو بیشتر باز میکنم.کنه

دوره ي نوجوونی ،روزهاي دبیرستان،شیطننت هاي مخصوص اون .من اینجا بزرگ شدم!از تهران خاطره دارم چقدر

!رین و تکرار نشدنیشی.جدا چه روزهاي خوبی بود.دوران و یاد دوستهام همه توي خاطرم زنده شد

صحنه هاي از ورودم .همه خوابیده اند.خونه ساکت و خاموشه.ساعت ده شبه.کشیدن نفسی عمیق از پنجره دور میشم با

واقعا شش سال،زمان .صبح همه براي استقبال به فرودگاه اومده بودند.به ایران مدام جلوي چشم هام نقش می بنده

برام می فرستادند این تغییر زیاد به چشم نمی اومد ولی  هوي عکس هایی که گهگاهر چند ت.زیادیه،همه تغییر کرده اند

بهرخ که زمان رفتنم تازه ازدواج .به نظرم رسید حاج خانم و حاج آقا خیلی پیر شده اند.دیدن حضوري چیز دیگه ایه

اون زمان فقط یکسال  کرده بود و هنوز چهره ي دخترونه داشت،به نظرم یک زن کامل می اومد و دخترش تانیا که

پرهام چهره ي مردونه پیدا کرده و هم .پرهام و مینا بچه هاي مرجان که واقعا تغییر کرده اند.داشت،کامال بزرگ شده

خود مرجان هم یک زن جا افتاده و .مینا هم امسال دیپلم گرفته و واسه خودش یه خانم به تمام معنی شده.قد من شده

مجید .چه هاي علی،یا اینکه حدود سه سال پیش دیده بودمشون،باز هم تغییر کرده اندرویا و مجید ب.میانسال شده 

حسابی قد کشیده و رؤیا از اون

یک عده از افراد فامیل و هم نشینهاي حاج آقا هم که به زحمت اسمشون رو به خاطر می .بچه گونه اومده بیرون حالت

.آوردم،اومده بودند
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تا وقتی برسیم خونه حاج خانم چشم از صورتم .ها برادر حاج خانم،موسی خان،رو هم دیدمي خان عمو بهادر و تن خانواده

.انگار داشت روي ابرها قدم برمی داشت.برنمی داشت

بعد از ناهار به .سوغاتی هاي همه رو گذاشتم روي میز و هیجان اونا،سر باز کردن کادوها من رو هم به وجد آورد ظهر

صحبت سر مسائل کاري و اوضاع و احوال تهران جدید بود که البته من .جمع دوستهاي اواصرار حاج آقا نشستم توي 

حاج آقا هنوز روي ایده اش .به خاطر همین ساکت نشستم و فقط به حرفهاشون گوش کردم.کامال ازشون بی اطالع بودم

فکر می کنم با توجه به بی براي کار ساختمان سازي تأکید داره و می خواد هر طور شده کار رو شروع کنه اما من 

 دیداطالعیم از اوضاع کار و قوانین ساخت و ساز تهران،بهتره چند وقتی جایی مشغول کار بشم تا به محیط و شرایط ج

وقتی نظرم رو گفتم،علی و چند تا از دوستهاي حاج آقا حرفهام رو قبول .خو بگیرم،بعد کار مستقل رو شروع کنم

اج آقا من رو به یکی از دوستهاي مهندسش توي بازار تهران معرفی کنه تا یک مدت با دست آخر هم قرار شد ح.کردند

او کار کنم،بعد شرکت ساختمانی

صحبتهامون که تا حدي به نتیجه رسید،یک عده از فامیل خونه رو ترك کردند ولی این .خودم رو به ثبت برسونم مستقل

مهمونهاي حاج خانم .دوش،اومدم به اتاقم و براي خواب آماده میشممسئله ادامه داشت تا همین حاال که بعد از گرفتن 

از این کار چی بود؟ولی حدس می زنم یک ماجراي  قصودشنمی دونم م.مرتب می رفتن و یک عده دیگه می اومدن

شون براي اینکه دلیلی نداشت این همه زن و دختر که من اصال نمی شناختمشون با پدر و مادرها.زنونه پشت قضیه باشه

ي کی  ادهاصال نمیدونم کی دختر کی یا خواهرزاده و برادرز.واقعا تعداد آدمهایی که امروز دیدم یادم نمونده.بیان اینجا

نمی تونستم ذوق و شوقشون رو ندیده بگیرم و .بوده؟ولی با این حال،چیزي به روي حاج خانم و مرجان و بهرخ نیاوردم

طمئنا اونا فردا میان سراغم تا بفهمند پشمم کدوم یکی شون رو گرفته؟ولی من م.از همین روز اول بناي مخالفت بگذارم

این کلیشه ي .نیست همون طور که در گذشته هم نتونستم عوضشون کنم نیاخالق اونام عوض شد.بی تفاوت می مونم

،من براي پس می گذارم خوش باشند.ایرانی سالها توي خون و رگ زن هاي ما نقش بسته و کاریش هم نمیشه کرد
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رو  ویاازدواج با عشق همیشه برام حکم یک ر.مطمئنا تا عاشق نشوم ازدواج نمی کنم.ازدواج برنامه ي خودم رو دارم

پلکهام .صداي تیک تیک ساعت داره ذهنم رو به خلسه می بره.داشته و این چیزي نیست که من به آسونی ازش بگذرم

بعد از .بهتر باشه نوشتن رو کنار بگذارم و بقیه رو بسپرم به فرداشاید .سنگین شده و غبار خواب چشمهام رو گرفته

.خواب خوبی در انتظارمه عالی،حتماگذروندن یک روز شلوغ و پرهیاهو ،توي این هواي 

!باد وطن زنده

اردیبهشت 6-چهارشنبه

باالخره !مصمم هستندانگار این دفعه خیلی !فکر نمی کردم دست به سر کردن حاج خانم،این قدر کار سختی باشه هیچ

با مشخص شدن وضعیت کارم،از نظر .اولتیماتوم رو ازشون گرفتم،فقط یک ماه فرصت دارم تا به دوران تجرد خاتمه بدم

حاج آقا چند دقیقه پیش با تحکم می گفت اجازه نمیده کسی توي خونه اش به سن و سال .اونا همه چیز تموم شده است

!حاال دیگه سر و کارم به گناه و شرعیات افتاده!ارهمن،بدون زن باشه،می گفت مصیبت د

.که از نظر اونا نمیشه هیچ بهونه اي برایش تراشید چیزي

به حساب «:پرسیدم.علی گفت یکی رو انتخاب کنم.همراه علی رفته بودیم نمایشگاه ماشین یکی از دستهاي حاج آقا صب

«خودم یا حاج آقا؟

«اجازه میده استقالل مالیت رو به رخش بکشی؟معلومه،حاج آقا،فکر کردي اون «:گفت

به خاطر همین دست گذاشتم رو گرونترین !شدم که باالخره روحیه پدرساالري حاج آقا یک مزیتی برام داره خوشحال

دست کمی از ماشین خودم که توي .سالم و سرحال.سیاه مدل نود و شش،خیلی شیکه» بی ام و«یه .ماشین نمایشگاه

علی یک خط موبایل و یک گوشی .قطعی رو بعدا بزنیم دوکالت نامه رو نوشتیم و قرار شد سن.ود ندارهپاریس زیر پام ب

توي این فکر بودم که دیگه چه چیزهایی می تونم از حاج آقا اخاذي کنم؟گوشی رو بستم به کمرم و زدم .هم برام گرفت

«!روس می خونهکبکت خ.چیه؟مثل اینکه خیلی سرحالی«:علی با وسواس پرسید.زیر خنده
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می دونی چند سال منتظر یه همچین روزهایی بودم؟می بینی حاج آقا چقدر .چرا نخونه علی؟فعال دور دور منه«:گفتم

«راحت داره بهم باج میده؟

«می دونی چند روز پیش ازم می پرسید؟.بهتره این قدر خوش خیال نباشی!...هه«:سرش رو تکون داد و خندید علی

!چی؟_

می خواست بدونه من باخبرم یا نه؟فکر نمی کنی یه نقشه اي برایت .ر پول از فرانسه حواله کردي تو حسابتاینکه چقد_

«توي سر داره؟شاید می خواد با حساب بانکی تو بساز و بفروش راه بندازه

«!هاشه این حاج آقا اگه قارون هم بشه باز چشمش دنبال یک قرون دوزار بچه!اَي که هی«:هام افتاد پایین شونه

فقط می خواستم حواست رو جمع کنی که حاج آقا بی .خیلی خوب بابا،اخمهات رو باز کن،جدي نگفتم«:با صدا خندید علی

«مواظب باش اگه زیادي واسه جیبت مهربونی کنه،ممکنه حساب کتابت باهاش بزنه باال.دلیل به کسی رشوه نمی ده

می دونستم عاقبت .مفهوم حرفهاش رو درك می کردم.می گفتعلی راست .هم سوار ماشین شدیم و حرکت کردیم با

.این رشوه دادن ها یعنی سکوت مطلق در برابر اوامر احتمالی آینده اش

دفترش طبقه ي هجدهم .ساعت بعد رسیدیم به شرکت ساختمانی مهندس پژوهش پسر یکی از دوستهاي حاج آقا یک

.الهمراه علی رفتیم با.یک برج تجاري توي قیطریه بود

خیلی زود با هم گرم گرفتیم و مثل دو نفر که مدتها با هم دوست .پژوهش خودش رو حمید معرفی کرد مهندش

قرار شد روي یک پروژه که تازگی ها توي قیطریه شروع به ساخت کرده .آدم خوش مشربی بود.هستند،کلی گپ زدیم

انجام داده بود،ولی به خاطر مشغله ي زیاد می  قبال ظاهرا کارهاي مجوز و تهیه نقشه رو.به عنوان مهندس ناظر کار کنم

در واقع .به او گفتم حاضرم.یک برج ده طبقه توي یک زمین سیصد متري و دو بر.خواست کارش رو محول کنه به من

این برج ده طبقه با کیفیت ساختی که حمید توضیح داد،اصال به پاي پروژه هایی که توي فرانسه روشون کار کرده بودم 

حمید گفت سه تا .ولی به هر حال،براي شروع کار و آشنا شدن به بازار ساختمون سازي تهران،بد نیست.هی رسنم
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کمی هم در مورد مبلغی که .گفتم ایرادي نداره.مهندس دیگه به عنوان دستیار توي این پروژه باهاش همکاري می کنند

.می رسیم اهمه تفخواسته بودم مردد بود که گفتم نگران اون هم نباشه،سر پول ب

اولِ یک .پرونده ي ساختمون ،نقشه ها و آدرس رو از او گرفتیم و با علی رفتیم سر زمین.قراداد رو امضاء کردیم بعد

.خیابون فرعی ،که فکر می کنم اسمش داوود نژاد بود،یه کمی پایین تر از پارك قیطریه روبروي ساختمون یه بانک

خودم رو به .پیاده شدیم و رفتیم جلو.روي ساختمون اسکلت بندي شده بودند شلوغ بود و همه مشغول کار سرزمین

عنوان مهندس ناظر ساختمان و مسئول جدید پروژه معرفی کردم و با مهندس ناظمی ،مهندس اخوان و مهندس پندیار 

مورد خاصی که .مکار رو به طور کلی نگاه کرد ضعیتو.همون طور در حال صحبت،تا طبقه ي سوم اومدیم باال.آشنا شدم

.به نظرم کارشون استاندارد باالیی داشت.جاي نگرانی داشته باشه،وجود نداشت

.از ساختمون که بیرون آمدیم،ظهر بود.ظهر اونجا موندیم و قرار شد من به طور رسمی از شنیه سرکار حاضر بشم تا

تا .من به حساب خودم سفارش غذا دادمرستوران خیلی شیک اون دست خیابون بود که براي ناهار رفتیم اونجا و  یک

پیشخدمت غذا رو بیاوره با علی در مورد کار و مسائلی که شنیده بودیم صحبت کردیم،ولی موقع غذا هر دو ساکت 

به طور،رستوران هم ساکت بود،ولی چند میز اون طرف تر ،درست روبروي من،صداي خنده هاي شاد چند تا .بودیم

علی توي عالم خودش بود و توجهی به اطراف نداشت ولی من ناخودآگاه کنجکاو .وددختر سکوت سالن رو شکسته ب

فکر کردم شاید از .پنج نفر.همه دختر بودند.سرم رو کمی کج کردم و به اونا که پشت علی نشسته بودند نگاه کردم.شدم

اون ساکت تر از بقیه .یومدرفتارشون به نظرم جالب ن.رستوران هستند که کسی به اونا تذکر نمیده ابتمشتري هاي ث

ظور به غذایش خیره .یک دستش رو گذاشته بود کنار شقیقه اش و با دست دیگه قاشق رو توي ظرف بازي می داد.بود

.شده بود که انگار رفته توي خلسه

ی سیاه و براقش ،از فرق،کنار صورتش ریخته شده بود و روسري آبی اش واسه پوشوندن اونا کافی به نظر نم موهاي

.رسید
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طولی نکشید .لحظه اي بهش نگاه کردم،ولی واقعا فکر نمی کردم نگاهم اون قدر عمیق باشه که روش تأثیر بگذاره چند

چشمهاي درشت و !خداي من،چقدر قشنگ بود!که او هم سرش رو آورد باال و خیلی غیر مترقبه به هم نگاه کردیم

ترکیب گونه هاو لب و بینی اش واقعا زیبا .دهنی و کشیپوستش سفید و ابروهاي کمو.سیاهش همرنگ موهایش بود

نمی دانم چرا وقتی نگاهم کرد احساس .بود،طوري که هنوز هم بعد از گذشت چند ساعت نقش چهره اش از یادم نرفه

به هر حال این من بودم که نگاهم رو از او .دستپاچگی کردم؟شاید به خاطر اینکه اون طور محو تماشاش شده بودم

وقتی اونا براي رفتن بلند .خوردن شدم،ولی اعتراف می کنم تمام مدت،حواسم به اون طرف بود ولتم و مشغبرداش

این دفعه .من بی اختیار قاشق و چنگال رو گذاشتم توي بشقاب و باز به او نگاه کردم.شدند،غذاي ما هنوز تمام نشده بود

رو با یک حرکت انداخت پشت سر و کیفش رو برداشت روسري اش .قدش بلند و لباس شیکی به تنش بود.ایستاده بود

.دوستهاش هم پشت سرش رفتند.و بی اینکه توجهی به اطراف داشته باشه رفت طرف در

تا یادم می .کنجکاویم به نظرم مضحک اومد!اون وقت بود که نفسم رو دادم بیرون و با تعجب ابروم رو انداختم باال تازه

!شتماومد از این جور اخالق ها ندا

ازش .می خواست کمی استراحت کنه.از غذا علی از من جدا شد،چون باید سر ساعت چهار توي مطبش حاضر می شد بعد

اگر مسیر خیابون ها رو فراموش کردي و نمی دونستی از «:قبل از رفتن سفارش کرد.تشکر کردم و رسوندمش دم خونه

«گم بشی ستید نیکجا سردرمیاري بهم زنگ بزن تا راهنمائیت کنم وگرنه بع

«!قبال تهران اصال این طوري نبود.همه جا عوض شده.آره علی،تو حق داري«:خندیدم

از اون جا به بعد هم که دیگه .نگران نباش،از همین جا بینداز برو توي خیابون شریعتی ،بعد مستقیم تا تجریش برو_

.حتما بلدي

.آره ،باالخره یه جوري خودم رو می رسونم_

«برو خداحافظ«:دیمدو خندی هر
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!خداحافظ برادر_

حاج آقا همراه عابد پسر .جلوي در همدیگه رو دیدیم.به خونه،همون وقتی بود که حاج آقا از بازار برمی گشت رسیدنم

قبل از رفتنم .او هم عوض شده.با عابد هم سالم و احوالپرسی کردم .توران خانم بود که همین امروز از شهرستان برگشته

حاج آقا یک نگاه به ماشینم .می کنم بیست سالش تموم شده باشه فکر.بچه بود ولی حاال کامال بزرگ شده  عابد خیلی

به هر حال .حتما خودش حدود قیمت رو می دونست.انداخت و مبارك باشه گفت ولی چیزي در مورد قیمتش نپرسید

راه  قارو بیاره توي حیاط،خودم همراه حاج آخوشحال شدم و سویچ رو دادم به عابد تا ماشین .چیزي به روي من نیاورد

قدمهاش رو .بین راه در مورد حمید و شرکت مهندسی اش و قراردادي که با او بسته بود به حاج آقا توضیح دادم.افتادم

هر چند به نظر من این طور می .انگار هیچ وقت خیال پیر شدن نداشت.مثل همیشه محکم و با صالبت برمی داشت

حمید آدم .کن هر چی می تونی ازش یاد بگیري خوبه،سعی«:که تموم شد سرش رو تکون داد و گفتحرفهام .اومد

«موفقیه

تانیا دختر کوچک بهرخ با .مرجان و بهرخ و بچه هاشون هنوز منزل حاج آقا هستند.هم اومدیم توي ساختمون با

.دیدنمون دوید طرفمون

به بقیه هم .به تازگی صاحب یک دایی جدید شده خیلی خوشحاله معلوم بود از اینکه.هوا بلندش کردم و بوسیدم روي

تانیا همون طور که دستم رو چسبیده .تانیا رو هم نشوندم کنارم و براش میوه پوست کَندم.سالم کردم و نشستم روي مبل

«داري؟دایی امیر تو چرا بچه ن«:بود،خیلی بی مقدمه پرسید

انگار خیلی مشتاق بودند که بدانند چه جوابی می .ن و نشستن کنارمونبهرخ و مرجان هم اومد!تعجب نگاهش کردم با

ماشاءاهللا این همه بچه توي فامیل «:گفتم!خوام به تانیا بدم؟ شاید هم خودشون به بچه یاد داده بودند این سؤال رو بپرسه

«!کنه؟یه دونه بیشتر یا کمتر چه فرقی می .هست دایی

«!طفره نرو،جوابش رو بده.ه تو یک چیز دیگه اس امیربچ.خیلی فرق می کنه«:زود گفت بهرخ
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«!پس قضیه از جاي دیگه آب می خوره!آهان«:گفتم

«!جواب!گیریم که این طور باشه«:بار مرجان به حرف اومد این

«!چند نفر به یک نفر؟انصاف داشته باشید!نخیر«:به طرفش برگشتم

!امیر این قدر حاشیه نرو_

.خیلی خوب_

«تو می دونی زن گرفتن یعنی چی؟.دایی جون من بچه ندارم چون که هنوز زن نگرفتم«:متانیا گفت به

«نه«:شونه اش رو انداخت باال طفلک

.پس جوابت رو هر وقت که فهمیدي زن گرفتن چیه میدم_

از مامانم بپرسم قبوله دایی؟_

«نه عزیزم،باید خودت بفهمی«:بهرخ نگاه کردم به

یعنی چی از حاال این حرفها رو توي گوشش می !روي بچه رو باز نکنید«:ز پشت سرمون اومدلحظه صداي حاج خانم ا یک

«مگه خودمون زبون نداریم؟.خونید؟بهرخ بچه رو بفرست دنبال بازیش

«سالم مادر،کجا بودید؟«:پاي حاج خانم بلند شدم جلوي

.سالم پسرم،باال بودم_

«حالت خوبه؟«:و نشست کنارم اومد

.شما حاج خانمبله،به لطف _

علی کجاست؟مگه با هم نبودید؟_

.با من نیومد.رسوندمش خونه،می خواست استراحت کنه_

.خب اینجا هم می تونست استراحت کنه_
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.خودش این طور خواست.من بی اطالعم حاج خانم_

«مادر پاشو اون تسبیح من رو از توي جانماز بیار«:به بهرخ گفت رو

«من میرم میارم مامان بزرگ،کجاست؟«:نیا زود گفتخواست بلند بشه که تا بهرخ

می تونی تانیا؟.بغل اون مجسمه بزرگه.توي کنسول کنار در-

.آره،بلدم_

امیر فکر نکنی حاج خانم پشتت در اومد،ها؟این دفعه «:گفت!از اون نگاه هاي معنا دار.موقع مرجان به من نگاه کرد همین

«با دفعه هاي قبلی فرق می کنه

«منتها به راهش.چی چی رو پشتت در اومد؟من از شما کم طاقت ترم«:م زود گفتخان حاج

«تو می خواي این روزها زن بگیري یا نه؟!امیر یک کالم«:به من گفت رو

چرا نگیره خانم؟توي این خونه کسی حق «:از اینکه من چیزي بگم،حاج آقا هم اومد و نشست توي جمعمون و گفت قبل

«!معصیت داره.ل مجرد بمونهنداره تا این سن و سا

«بهتره یه کم دست نگه دارم.من نمی دونم توي ایران ماندنی هستم یا نه.حاج آقا االن زوده«:گفتم بهش

«!این دفعه رو نشنیده می گیرم«:اخم نگاهم کرد با

وقتی ما .ران بريتا وقتی ما زنده ایم حق نداري از ای.باید فکر برگشتن رو از سرت بیرون کنی امیر«:خانم گفت حاج

«مردیم آزادي که بري

حاج خانم این چه حرفیه؟باز که از در احساسات وارد شدي؟_

.وگرنه تو رو به خیر،ما رو به سالمت.امیر اگه ما رو پدر و مادر خودت می دونی اینجا می مونی!همین که گفتم_

.باور کنید من حاال آمادگی اش رو ندارم.د ولی دست کم فکر ازدواج رو بگذارید واسه بع.خیلی خوب،قبول،می مونم_

«!عجب دوره و زمونه اي شده ها!بابا تو که نمی خواي شوهر کنی میگی آمادگی ندارم«:گفت مرجان
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می .اول تابستون خوبه؟هم بچه ها امتحاناشون رو دادن،هم ما وقتمون آزاده.آمادگی اش رو پیدا می کنی«:گفت بهرخ

«دیگه نه نیار امیر،بگو چشم.دا می کنیمگردیم یک دختر خوب برات پی

«حاال چرا شما باید پیدا کنید؟مگه خودم چمه؟«:بهرخ پرسیدم از

«!باالخره یک حرف حساب از آقا شنیدیم!به به،چه عجب«:و بهرخ با هم گفتن مرجان

«باشه،هر کس رو خودت پسندیدي«:خانم گفت حاج

«ش کردم خبرتون میکنمخیلی خوب،هر وقت پیدا«:جا بلند شدم و گفتم از

یعنی چی هر وقت پیداش کردم؟مگه دختر توي خیابون ریخته که تو بري پیداش کنی؟...اوا«:تعجب گفت با

اون وقت هر کس رو .یک مهمونی درست و حسابی برات می گیرم،همه رو هم دعوت می کنم.مادر،این طوري نمیشه نه

«پسندیدي میریم واسه ات خواستگاري

یعنی چی مهمونی؟این همه آدم دیروز .حاج خانم زیر بار این یکی دیگه نمیرم«:گفتم.عصبانی می شدم کم داشتم کم

«اومدن و رفتن بس نبود؟

!نه بس نبود،خیلی هاشون نیومده بودند_

ه خیلی خوب،هر کاري دوست دارید بکنید ولی همون یک ما«:کالفگی قدم زدم و براي اینکه قضیه ادامه پیدا نکنه گفتم با

«فعال بگذارید یک چند وقت اعصابم راحت باشه تا بعد.دیگه

هیچ دلم نمی خواد رو در روشون .نمی دونم چه کار کنم؟امروز تازه روز دومه.جمعشون جدا شدم و اومدم باال از

چرا وادارم می کنند؟.کاش کمی من رو درك می کردند.بایستم

اردیبهشت 12-شنبه سه

تصمیم داشتم.کارم توي تهران می گذره و به زندگی و شرایط جدیدم عادت کردم چهار روز از شروع به تقریبا

چیزي که .نویسی رو هم کنار بگذارم اما امروز اتفاق هیجان انگیزي برام پیش اومد که حتما باید یادداشتش کنم خاطره
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شت فراموشم می شد که یکبار در واقع،برخورد کوتاه و بدون حرف آن روز با اون دختر دا.اصال فکرش را هم نمی کردم

همه چیز رو ،خط !نه باید از اول بنویسم!اسمش نوشینه.او بنویسم زدیگه دیدمش و حاال حس غریبی وادارم می کنه که ا

!به خط

تازه ماشین رو کنار خیابون .مثل تمام چند روز گذشته خودم رو سر وقت رسوندم به مجتمع در حال ساخت قیطریه صبح

و کیفم توي دستم بود که ریموت رو زدم و درهاي ماشین قفل شد،ولی هنوز برنگشته بودم که حس  پارك کرده بودم

راننده اش .بود،به سرعت برق و باد از کنارم رد شد ونکردم صداي یک موتور با دو نفر سرنشین که کاله کاسکت سرش

چند قدم دنبالش دویدم .کفرم باال اومدیک لحظه .آن قدر بد می راند و سرعتش باال بود که من پرت شدم سمت ماشین

«مگه شتر می رونی احمق؟!آهاي«:و فریاد زدم

موضوع جدي تر از این حرفها بود چون از همون جا دیدم کیف یک دختر بیچاره رو قاپ زدند و صداي جیغش به  ولی

«!کمک!کیفم رو زدند!دزد!آي«:هوا بلند شد

توي اون لحظه به جز پس گرفتن .موقعیتم رو از یاد برده بودم.ین شدمطور عقب عقب اومدم و دوباره سوار ماش همون

حتی .استارت زدم و پام رو گذاشتم روي پدال گاز و با سرعت افتادم دنبالشون.کیف دختره،چیز دیگري توي مغزم نبود

ه هاي عقرب.مکث می کردم ممکن بود گمشون کنم لحظهاگر یک .صبر نکردم تا به صاحب کیف بگم ناراحت نباشه

خوشبختانه خیابون خلوت بود و من داشتم مثل عقاب دنبالشان .100،90،80:سرعت نماي ماشین به طرف باال دور زد

باز هم .فکر کردم باید توي همین خیابان بگیرمشون وگرنه وقتی بپیچند توي خیابون اصلی،از دستم در میرن.می رفتم

دستم رو گذاشتم روي بوق و بدون اینکه قطع کنم .صله داشتمفقط چند متر باهاشون فا.رو زیاد کردم اشینسرعت م

می خواستم با یک ضربه بکوبم .کاپوت ماشین خیلی به ترك موتور نزدیک بود.یکی شون سرش رو برگردوند.،بوق زدم

صدمه می دیدند،اون وقت باید جوابگو می  گرا.به موتور ولی فکر کردم شاید این طوري براي خودم دردسر درست کنم

بعد چند دفعه ماشین رو بردم به فاصله .اول شماره موتور رو حفظ کردم.به خاطر همین تصمیم گرفتم بترسونمشون.شدم
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اگر کمی .اونا بین پیاده رو و ماشین گیر کرده بودند.ي خیلی نزدیک از ترك موتور و وانمود کردم می خوام بزنم بهشون

باز هم بردم باال که توي همین لحظه،چیزي به شیشه ي ماشین سرعت ماشین رو .می رفتم راهشون سد می شد رجلوت

.تمرکزم را از دست دادم و پام رو روي پدال ترمز فشردم.کوبیده شد

اونا فرار .با عجله پیاده شدم.با صدا روي زمین کشیده شدند و ماشین دور خودش چرخید و کمی بعد ایستاد الستیکها

نمی دونستم .درش بسته بود.رفتم جلو و اون رو برداشتم.فتاده وسط خیابونبرگشتم و دیدم کیف اون دختر ا.کردند 

به هر حال درش رو باز .اون رو به زمین انداخته اند هموتور سوارها توي کیف رو خالی کرده اند یا دست نخورد

.فکر کردم بهتره خود صاحب کیف بازش کنه.نکردم

توي نگاه اول کسی رو ندیدم ولی .و با چشم دنبال صاحب کیف گشتم سوار شدم و برگشتم به خیابون داوود نژاد دوباره

پیاده شدم .کمی که جلوتر اومدم،دیدم یه دختر روي لبه ي جدول کنار خیابون نشسته و سرش رو گرفته میون دستهاش

و قاپ ببخشید خانم،اون موتوري ها کیف شما ر«:گفتم ستهنمی دونستم چی بگم؟کمی مکث کردم،بعد آه.و رفتم طرفش

«زدند؟

«!شما؟«:آرام گفتم!سرش رو گرفت باال و من بی اختیار توي نقش چهره اش غرق شدم او

به کیف توي .همون دختري بود که چند روز پیش توي رستوران دیده بودم.خودش بود.همون نگاه اول شناختمش توي

«د؟کیفم رو پس گرفتی!واي،ازتون ممنونم آقا«:دستم نگاه کرد و هیجان زده گفت

من هنوز داشتم نگاهش می کردم،ولی یک لحظه دیدم صورتش رنگ باخت و چشمهاش .عجله در کیف رو باز کرد با

«حاال چه کار کنم؟...آه!همه اش رو برداشته اند«:گفت.صداش داشت می لرزید.یواش یواش پر از اشکش شد

هاي اشک توي چشمهاش می  حلقه.انگار حضور من رو حس نمی کرد.با درماندگی نشست لب جدول دوباره

.دلم خیلی براش سوخت.درخشید

حدس زدم شاید از بانک اومده بیرون و اون ها .فکري که به ذهنم رسید این بود که پولهاش رو دزدیده اند اولین
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«چی توي کیفتون داشتید؟.خانم گریه نکنید«:جلوي پاش ایستادم و گفتم.تعقیبش کرده اند

من مردد بودم چه کار کنم؟بلند .نمی تونست حرف بزنه.لبهاش داشت می لرزید.ي نگفتسرش رو تکون داد و چیز فقط

نمی تونستم در حال گریه .اگر چند دقیقه دیرتر می رفتم هیچ اشکالی پیش نمی اومد.شدم و نگاهی به مجتمع انداختم

یک لیوان آب خنک گرفتم و .فروشی اونطرف خیابون بمیوهکمی دور و برم رو نگاه کردم و رفتم به طرف آ.رهایش کنم

.وقتی لیوان رو تعارف کردم،قبول نکرد.دوباره برگشتم به طرفش

«شما کی هستید؟«:سوءظن به چشمهام خیره شد و پرسید با

«!یه رهگذر...من؟«:و واج سرم رو تکون دادم هاج

«بال اونها؟کیف من توي دست شما چه کار می کنه آقا؟براي چی رفتید دن«:ایستاد و پرسید.شد بلند

«!فقط براي کمک به شما!هیچی«:سادگی گفتم با

!توقع دارید باور کنم؟_

منظورتون چیه؟!من سر در نمیارم_

پولهاي من «:بعد فریاد کشید»منظورم اینه که من به شما شک دارم«:او با پرخاش گفت.آب توي دستم مونده بود لیوان

«کو؟

«!خواهش می کنم.فعال این لیوان آب رو بخورید!ح می دماالن توضی!آرام باشید خانم«:گفتم دستپاچه

فکر کردم یعنی چقدر پولش رو برده اند که این طوري ریخته به هم؟به نظر نمی اومد دختر .اش از بغض می لرزید چانه

شک از همه مهم تر اینکه او به من .کامال گیج شده بودم!شاید صحبت سر چند میلیون بود؟نمی دونم.بی بضاعتی باشه

.قضیه خیلی نامتعارف بود.خب،البته حق داشت.کرده بود

!موتور سوارها کیف رو پرت نمی کردند منطقی تر بود تا اینکه اون رو به طرف ماشین من انداختند اگر

شاید شک کرده بود .وقتی داشت می خورد دیدم با نگاه عمیقی چهره ام رو برانداز می کنه.رو به لبش نزدیک کرد لیوان
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ولی واقعا من !من رو جایی دیده؟اصال شاید به خاطر همین بود که فکر می کرد ممکنه من هم شریک دزدها باشم قبال

:کجا و این حرفها کجا؟براي اینکه سوءظنش برطرف بشه گفتم

 من چند متر باالتر از جایی که شما ایستاده بودید،داشتم ماشینم رو پارك می کردم که دیدم اون موتوري ها خانم»

من اصال نفهمیدم چی شد که رفتم دنبالشون؟می خواستم براي گرفتنشون دست به هر کاري بزنم اما .کیفتون رو زدند

«!همش همین بود،باور کنید راست میگم.شیشه ماشینم يچند متر مونده به چهارراه،خودشون کیف رو پرت کردن رو

حاال لطفا .از محبتی هم که کردید خیلی ممنون.داد زدم ببخشید که سرتون!خیلی خوب«:نوك پا زد به سنگ جلوي پاش با

«!برید پی کارتون

هنوز نقش چشمهاي معصوم و گریانش روي چشمم جا مانده !رو داد به دستم و بدون توجه از من فاصله گرفت لیوان

ید من می اگه می خواهید جایی بر.شما حالتون خوب نیست! صبر کنید دختر خانم«:بی اختیار دویدم دنبالش!بود

«!رسونمتون

«خونه ي من همین جاست.خیر،جاي خاصی نمی خوام برم«:برگشت به طرفم و گفت.ایستاد

انگار پر !کاش می تونستم توصیف کنم چقدر از شنیدن حرفش خوشال شدم!اشاره کرد به خونه ي ویالیی کنار مجمتع  و

مدیر پروژه !اسم من امیر حاج رحیمیانه...من خانم!ه ایمپس حاال که این طوره تا چند وقت با هم همسای«:گفتم.در آوردم

گویا .یکبار ،چند روز پیش ،شما رو توي رستوران سر خیابون دیدم القب.همین مجتمع در حال ساخت کنار منزلتون هستم

البته من اون روز فقط چند لحظه شما رو دیدم اما باور کنید.با دوستهاتون اومده بودید ناهار میل کنید

اصال فکر نمی کردم اولین ...اما خب.ي منحصر به فردتون آن قدر گیرا بود که امروز با یک نگاه شناختمتون هچهر

اگر می دونستم اون نامردها کیفتون را خالی .من جدا از اتفاقی که براي شما افتاد متأسفم.برخوردمون این طوري باشه

«کردند مطمئنا رهاشون نمی کردم

وقتی دیدم به حرفهام گوش می کنه کمی جرأت پیدا .لی او ساکت و خاموش ایستاده بودو!نطق طوالنی کردم چه
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«چقدرپول توي کیفتون بود؟!راستی«:کردم

«کم بود؟!هفده میلیون«:کلید رو توي قفل چرخوند و گفت.به طرف خونه اش رفت

«!به هیچ وجه!نه«:و مبهوت نگاهش کردم مات

چطور این همه پول رو تنها با خودتون می بردید؟بهتر نبود با .ی احتیاطی کردیدولی شما خیلی ب«:گفتم.توي حیاط رفت

«کسی بیرون می اومدید که تنها نباشید؟

.کار دیگه اي نمی تونستم انجام یدم.داشتم میرفتم بانک،بریزم به حساب_

به کسی مضنون نیستید؟کسی که از تصمیمتون خبر داشته باشه؟_

.نه،به هیچ کس_

.من شماره ي اون موتور رو برداشتم.ه همین حاال برید کالنتري و جریان رو به پلیس بگیدپس بهتر_

.هر چی اون صالح بدونه.نه،باشد با پدرم تماس بگیرم و موضوع رو بهش بگم_

...خیلی خوب،اگه احتیاج به گوشی دارید_

.باید برم تو و براش پیغام بگذارم.نه ممنون،پدرم ایران نیست_

آن !قلبم داشت مثل پسربچه ها می طپید.خیلی بهش نزدیک بودم.خداحافظی کنه که من زودتر رفتم جلو خواست می

دلم نمی .تموم این حرفها بهانه اي بود که بیشتر با او حرف بزنم.قدر خوشگل بود که دلم نمی اومد چشم ازش بردارم

عث مزاحمتشمن با ودانگار وج.خواست به این زودي بره،ولی او در حال رفتن بود

«...می بخشید تعارف نمی کنم بیائید تو«:با یک نگاه به داخل گفت.شد می

«من باید برم سر کارم!اختیار دارید«:گفتم زود

من هنوز نمی دونم افتخار ...فقط«:عاقبت تصمیمم رو گرفتم .دلم براي گفتن بقیه حرفم بیتاب بود.بعد مکث کردم ولی

.آشنایی با چه کسی رو پیدا کردم
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اسمتون رو بدونم دختر خانم؟ ممکنه

!نیصدام کن نینوش نیتون یم! نینوش: اش را باال انداخت و گفت شونه

:به من اعتماد کرده بود خوشحال شدم گفتم نکهیاز ا. اومد بایبه نظر ز اسمش

مجتمع کنار  نیهم يتو نیتون یم دیبه کمک داشت اجیوقت احت هیاگر ! خانم ینوش یمن رو دوست خودت بدون دورامیام

 رانیپدرتون ا دیکنم، مخصوصاً حاال که گفت ینم یکوتاه ادیاز دستم برب يهر کار دیمطمئن باش. دیکن دامیمنزلتون پ

.ستندین

تکه کاغذ نوشتم و دادم به  کی يشماره موتور دزدها رو رو. نییزود سرش را انداخت پا یلحظه نگاهم کرد، ول کی

.خدانگهدار در رو بستتشکر کرد و با گفتن . دستش

.خدانگهدار: نجوا کردم آرام

حاال که به وضح  نیدرست مثل هم. خورد یگوشم زنگ م يهنوز داشت تو شیصدا. همانجا ماندم و بعد راه افتادم یمدت

.ارمیرا به خاطر م شیصدا نیطن

زده ام؟ از صبح تا حاال، حال  جانیه نقدریفهم چرا ا ینم! من از ددرون گرنن یخوره ول یبه صورتم م یپنجره باد خنک از

 یلیخ یخوام دستم رو دراز کنم و لمسش کنم، ول یوقتها م یبعض یحت. کنم اون روبرو مه یمدام حس م. دارم یخاص

تشنه صحبت  یبیغر یلیکنم به طرز خ یبرام افتاده؟ فقط احساس م یدونم چه اتفاق ینم. شده ام یاالتیفهمم خ یزود م

. کنم یعصرونه دعوتش م ایصرف نهار  يبار برا نیمطمئناً ا نمش؟یممکنه فردا بب یعنی. اره اش هستمدوب دنیبا او و د

 يشکرش هست که تو يخب، باز جا یامروز مهمونش کنم، ول منیشد ه یبود، اون وقت م فتادهیاتفاق براش ن نیکاش ا

!را دارم دارشیکنه و هنوز فرصت د یم یمجتمع زندگ یچند قدم

بهشتاردی 13 – چهارشنبه

لبهاش  يکه لبخند رو رو نیهم یبا او حرف بزنم ول ياون قدر خوش شانس نبودم که امروز بتونم چند کلمه ا گرچه
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و  یمجتمع با مهندس ناظم يجلو میکارمون تازه تموم شده بود و داشت. کنم ساعت چهار بود یفکر م. خوشحالم دمید

خودش . نییقرمز اومدن پا يپاژرو کیهمراه دوستانش از . دمشیره دکه دوبا میکرد یچندتا از کارگرها صحبت م

با . کرد یبرگشته بود به طرفم و داشت نگاهم م نیبه او سمت، چون نوش دیحواسم پر کش اریاحت یمن ب. پشت رل بود

 روزشید یتفکر کردم حتما ناراح. دونه قدر خوشحال شدم یفقط خدا م. او هم با لبخند جوابم رو داد. سر سالم کرم

 يخواست برم جلو و چند کلمه ا یبه هر حال دلم م. کنه دایاز دزدها پ يپدرش تونسته بود رد دیشا. برطرف شده

خواست بره  یم یوقت. کردم شیو تماشا ستادمیفقط سرجام ا. شد یاون همه ادم نم يمسلماً جلو یول. باهاش حرف بزنم

.زد و رفت تو لبخندسمت من، دوباره خونه، چند لحظه مکث کرد و باز برگشت به  يتو

با  شتریدوست دارم ب یخوشحالم، ول نم،یب یمحل کارم م ياو رو تو یهرازگاه نکهیو از ا. داشتم یواقعاً احساس خوب من

پا گذاشتن به  يبرا یکردن راه دایکه پ هیچند روز. رسه یو صعب الوصول به نظر م يافسانه ا با،یاو ز. میبش یمیهم صم

جلب نظر مساعدش  يفرصت برا نیمطمئناً در اول. ام شده یبه دغدغه بزرگ زندگ لیاش، تبد یزندگ یصوصخ میحر

.میبا هم داشته باش يتر مانهیو رابطه صم نمشیبب شتریکنم تا اجازه بده ب یاقدام م

بهشتاردی 14 – پنجشنبه

 يریبود و موفق شدم تا مس اریبا من در عوض امروز بخت  یپشت سر گذاشتم، ول یروز قبل با کم شانس نکهیا با

مانتو . رو پارك کرده بودم که نگاهم به او افتاد نیمن تازه ماش. گشت یبرم دیداشت از خر. بود ادهیپ. کنم شیهمراه

کشم  یحس و حالم مثل پسر بچه ها شده خجالت م نکهیا زواقعا ا. سر کرده بود یصورت يبود و روسر دهیروشن پوش

کدوم از  چیتونم بگم ه یبه جرات م. به تپش افتاد و دست و پام رو گم کردم دنشیقلبم با د. ستیدست خودم ن یول

 يزیچ ياو جذابه و از مالحت و طناز. نگرفته اند يکهتا حاال باهاشون معاشرت کردم مثل او بض احساسم رو باز ییرنها

برگشت به طرفم و سرش رو . لو و سالم کردمرفتم ج اقیبا اشت. نمشیخوشحالم که تونستم تنها بب یلیخ. کم نداره

سالم: با لبخند جواب داد. بود بایز یلیبراقش خ يبلندش و چشمها يمژه ها. گرفت باال
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د؟ییآ یم دیاز خر: دمیپرس. شدم یداشتم از خجالت رنگ به رنگ م. پا و اون پا کردم نیا یکم

!که دینیب یاره م-

.دیش یکمکتون کنم، خسته م نیاجازه بد-

.برم یخودم م. ستین یبه بعد هم راه نجایاز ا. آوردم نجایتا ا. ستین يزینه چ-

.خانم نیحاضرم نوش يخدممتگزار يکه من برا دیدون یم د،یکنم تعارف نکن یخواهش م-

 دونم مهندس ها همه واسه خودشون یتا اون جا که من م: را جدا کرد و گفت کهایو چند تا از پالست دیخند سرحال

.بودم دهیاش رو ند یمدل نیخدمتگزار دارند، ا

.وقتها ارزش داره که مهندسام در خدمتشون باشند یبعض یآره، ول: ها رو از دستش گرفتم و گفتم پاکت

:دمیارام پرس. کرد یداشت مستم م شیعطر خوشبو. میرفت یهم راه م کنار

د؟یکن دایاز دزدها پ يرد دیتونست د؟یتربه. واقعا براتون نگران بودم شیچطوره؟ من دو روز پ حالتون

تونه کمک  یم دیکه بهم داد ياالبته شماره ا. افتادهین یهنوز اتفاق خاص. نه شامد،یدر مورد اون پ یآره بهترم، ول-

.کرد داشونیشه پ یگفت با کمک اون شماره م یپدرم م. باشه یبزرگ

!نبوده جهینت یاون روزم ب بیپس تعق... خوبه: شدم و گفتم خوشحال

لحظه فکر کردم  هیراستش . خوام یاون روز، از شما معذرت م يبابت برخورد نابجا گهیبار د يمن واقعا . آره، البته-

 نیا د،یدون ینشون بدم؟ م یدارم چه عکس العمل الیخ دینیو بب دییتا من رو بپا دیو برگشت دییشمام همدست اونا دیشا

.اعتماد کنه یراحت به کس تونه یآدم نم. هشد يتهارن عاد يگهتوید زهایجور چ

 یفکر م زهایبه چه چ یبحران طیاون شرا يشما تو. بو دهیجاها نرس نیبگم من اصال فکرم به ا دیبا یحق با شماست، ول-

.گفت نیبه هوشتون افر دیجداً با! دیکرد

شما چند سالتونه؟: دمیمن از فرصت استفاده کردم و پرس. جوابم لبخند زد در
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.و سه سال ستیب-

!هیخوبه، سن مناسب: گتم آرام

؟یچ-

کنم پدرتون بابت  یفکر م. خوبه یلیخ نیو ا دیاگاه یلیکه نسبت به سنتونخ نهیمنظورم ا: کردم حیحرفم را تصح زود

.تنها گذاشته نجایراحته و شما رو ا الشیخ نیهم

 یتنها زندگ رانیا يدر واقع من تو! رفته رانیادرم هم از ام! کار رو نکرده نیفقط پدرم ا یول: اش را انداخت باال شونه

.ندارند يگریدخترم و اونها بچه د کدونهیکنم چون  یم

؟یراست: زده گفتم شگفت

.گفتم يکامالً جد. بله-

زنند؟ یاقوامتون چطور؟ اون ها به شما سر م نمیبب. مشکله یلیکه خ ينطوریا یول-

به  یاجیمن اصال احت یزنند ول یهستند گهگاه به من سر م رانیا يکه تو لهامیاز فام یضعالوه بر دوستهام، بع... آره-

.معاشرت با اونا ندارم چون وقتم کامال پره

من  یزد، ول یتهارن حرف م يتو شییراحت از تنها یلیگرچه او خ. بدونم شتریاش ب یکنجکاو شدم راجع به زندگ یلیخ

. ذهنم هست يتو يادیسوال ز يکه جا دیمتفکرم فهم افهیق دنیکنم از د یفکر م. رمیمسئله رو بپذ نیهنوز نتونسته ا

شه؟ یباورتون نم ه؟یچ: و گفت دیخند

شما امروز  یول. سخته یلیاز خانواده شون خ ییدخترها جدا يمعموال برا! دور از تصوره یکم دیراستش رو بخواه-

.دیخالفش رو ثابت کرد

اون جا حوصله ام . من خودم نخواستم خارج بمونم یول. حهیخب آره، حرف شما صح :لحظه سکوت کد و بعد گفت چند

من . نندینش یاصال به دل ادم نم. سردن یلیخارج از کشور خ يها یرانیبه نظرم ا د،یدون یم. شدم یخسته م. رفت یسر م
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که  يدوره ا يها یو مهمون نیزیها و رفتن به شمال و د هبا بچ حیجردن و تفر ابونیخ يساعت گردش تو کیواقعاً، 

 یول دنشون،یمسافرت برم به د يالبته ممکنه گهگاه دوست داشته باشم برا. کنم یعوض نم يزیچ چیرا با ه میدار نجایا

.پسندم یرو نم شهیهم يموندن برا

بعد ازشش . کار رو کرده بودم نیدر واقع من هم هم. ام دهیخودم هم با او هم عق دمیبه حرفهاش فکر کردم، د یوقت

هم  یلیکار خ نیمن برگشته بودم و از ا. دارم یآل دهیا یوقت نتونستم قبول کنم که زندگ چیاروپا، ه يتو یسال زندگ

 کیدر واقع من هم تازه از خارج برگشتم، حدوداً . فکر موافقم نیا امن هم ب... آره: حرفش گفتم دییتا يبرا. بودم یراض

در مورد من حساس  دیدختر هیخانواده دارم ه از شما که  نجایا. ستمیتهران تنها ن يبرعکس شما من تو یهفته است، ول

.نظر دارند ریام رو ز یزندگ يایترند و تمام زوا

واقعاً؟: بار او تعجب کرد نیا

!واقعاًٌ. بله

!چه جالب: رو به هم زد و گفت پلکهاش

د؟یستیمتاهل که ن نم،یبب: نگاهم کرد بعد

.نه مجردم: آرام گفتم. رمز شدمکردم از سوالش ق حس

.خانوده تون با وجود زن و بچه باز هم نگرانتون هستند دیلحظه فکر کردم شا کی! خوبه

.شه یشون کمتر م تیازدواج کنم حساس ینه، مطمئناً وقت: گفتم. در خونه اش يجلو میبود دهیرس

پنجم فصل

واقعا . اجازه بدم بره دهیکش نجایخواست حاال که صحبت به ا یمدلم ن. قرار بودم یبود و من ب دهیرس یوقت خداحافظ باز

دونستم چطور مطرح  ینم ینه؟ ول ایداره  ينشون کرده ا ایسوال رو از خودش بپرسم و بدونم نامزد  نیخواستم هم یم

 نینوش. نمیبب را اطیاز ساختمان بزرگ و دو طبقه داخل ح یینما وانستمبار ت نیا. رو باز کرد و رفت تو اطیکنم؟ در ح
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دسم بود گرفتم به  يکه تو ییمن هم بسته ها. گذاشت و برگشت نیزم يرا که در دستش بود پشت در رو ییپاکت ها

.با لبخند تشکر کرد و گرفت. طرفش

تونه  ینم نکهیاز ا یبار هم موقع خداحافظ نیا. کنم که او مجرده یبه وطر حتم فکر م ینشد که بپرسم ول یفرصت باالخره

 یاز همون وقت تا حاال مدام بهش فکر م یکردم ول یو خداحافظ ستیمن گفتم مهم ن. داخل دعوتم کنه عذر خواست به

. چشمهامه يبلندش هنوز جلو يو براق و مژه ها اهیس ينقش چشمها. کنم دایتونستم به خلوتش راه پ یکاش م. کنم

 نیکنم از ا ینه، فکر م. من از او خوشم اومده. رف بزنمپرده با خودم ح یرو بگذارم کنار و ب يدوست دارم محافظه کار

طپش . مکنه دوست دار یم انیوجودم طغ يبا او هستم تو یرو که وقت یاحساس. من بهش عالقمند شده ام! شتریهم ب

. بشم یمیخوام با او صم یمن م. تر به مسئله نگاه کنم يبه بعد جد نیاز ا دیبا. ام رودوست دارم یقلب و دستپاچگ

!کنم تیازش حما دیمن با. تهران تنهاست يتو دمیمخصوصاً حاال که فهم

بهشتیارد 19- دوشنبه

خونه  اطیح يتو دمش،یامروز هم د. زنه یپل م ونمونیلبخند از دور م کیو کماکان همون  نمیب یهر روز او را م باًیتقر

و  دمیدست از کار کش اریاخت یب. امد اطیبه ح يکار يطبقه دوم مجتمع سرگرم محاسبه بودم که او برا يمن رو. اش

و دامن  رهنیپ! درست تا کمرش بود! داشت يبلند يچه موها. به سمتش دینقشه ها ر گذاشتم کنار و حواسم پر کش

همه سر . به پشت انداختم یبالفاصله برگشتم و نگاه. اومد یبه نظر م شهیاز هم باتریبود که با اون ها، ز دهیپوش يدیسف

. بودم دهش یرتیغ یراستش کم. نهیب یاون رو نم یخوشحال دم که جز من کس. اطرافم نبود یبودند و کس کار خودشون

گفتم هر وقت  یبهش م نییرفتم پا یتونستم م یاگه م. فتهیساختمون به اون ب يخواست چشم کارگرها از باال یدلم نم

موضوع رو  دمشیکه د یفرصت نیرفتم در اولگ میتصم. ومدین شیامکانش پ یول ندازه،یرو سرش ب يزیچ اطیح ادیم

از همون . تفاوت باشم یتونم ب یمن نم یول. بگه به تو چه مربوط منبه  دیشا ده،یبهم م یدونم چه جواب ینم. بهش بگم

 د،یشا. گشت چشمش افتاد به من یداشت برم یوقت. از توش برداشت يزیکنار استخر و چ نشیرفت طرف ماش دمیجا د
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فکر . مخب، من ناغافل متوجهش شده بود ینبود ول دهیکردم چندان پسند یبودم و نگاهش م ستادهیجا امن اون نکهیا

جواب . شد زیلبر یبه روم لبخند زد و برام دست تکون داد قلبم از خوشحال یوقت یاز دستم ناراحت بشه، ول دیکردم شا

دونه اون لحظه دلم داشت از شوق  یفقط خدا م. کرد و دوباره نگاهم ستادیپله ها ا ياومد جلوتر و رو. سالمش را دادم

 یم. در کنارش باشم لدارمیمن به شدت م. رمهیبانگیحاال گر نیکه تا هم دیدو امبه رگه یحس اریاخت یب. شد یو رو م ریز

کنم قدرت  یحس م یسرم اومدخ ول ییدونم چه بال ینم. خوام احساسش کنم یم. خوام باهاش حرف بزنم، نگاش کنم

 ستیکنم؟ مگه قرار ن ربه او فک دیچرا نبا. هیو کامل بایاون دختر ز. تونم ازش بگذرم یمن نم. خودم رو ندارم بیفر

!نباشه؟ هان؟ چرا؟ نینفر نوش کیکنم؟پس چرا اون  یازداج به حاج خانم معرف ينفر رو برا کیروزها  نیهم

بهشتیارد 28-پنجشنبه

دارم رو اسمون ها قدم  ستم،ین نیزم يکنم امشب رو یحس م. اینم خداک فیام را توص یتوانتسم خوشحال یم کاش

قصه اش . باالخره مموفق شدم ینبود ول یالبته کار اسون. کردم يمن امروز از او خواستگا یول ستین یباور کردن. زنمیم

!سمیاز اول بنو دیمفصله با یلیخ

 نمیبه طرف ماش رونیود ظهر بود که از مجتمع اومدم بحد. شهیم لیتعط شهیشنبه ها طبق معمول کار زودتر از هم پنج

تعجب کردم، با  یلیخ. بود ستادهیا ابانیخواستم حرکت کنم، چشمم به او افتاد که سر خ یوقت. رفتم و سوار شدم

از تصور جلو رفتن و . کرد یو مرتب به ساعتش نگاه م دبو ستادهیا نیمنتظر ماش یداشت، ول نیخودش ماش کهیوجود

رفتم  یبا خوشحال. سرم بود يچند روز، فکرش مدام تو نیبودمش و تمام ا دهیدو روز بود که ند. با او گرم شدمصحبت 

د؟یبر یم فیتشر ییسالم، جا: گفتم. نگاهم کرد شهیو از ش نییسرش رو آورد پا. پاش بوق زدم يبه طرفش و جلو

د؟ییشالم، شما-

.دیستادیا نیششما منتظر ما دمیرفتم که د یبله، داشتم م-

.کرده یهستم که بدقول یمنتظر کس یول ،ییخوام برم جا یدرسته م-
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.من در خدمتم هیاگه کارتون ضرور: گفتم ه؟یمنتظر ک یعنیلحظه نگران شدم و قکر کردم  کی

اونه، دست  نمیماش. دوازده کیاالن نزد اد،یب ازدهیآخه قرار بود ساعت . فقط نگران دوستم هستم. ستین ينه ضرور-

.ترسم کار داده باشه دستم یم

نداره؟ لیدوستتون موبا: دمیپرس! ستین يراحت شد که منتظر مرد المیخ

.ده یجواب نم یول. چرا داره-

راه هم با دوستتون  نیب. رسنمتون یباال، من م دییایب. ستیدرست ن دیا ستادهیافتاب منتظر ا يشما تو نکهیبه هر حال ا-

.جواب داد دیشا ن،یریتماس بگ

.مزاحم بشم. آخه ممکنهکارم طول بکشه-

جز  يامروز من کار. دیمن ندار يبرا یمزاحمت چیشما ه د،یقدر تعارف نکن نیا: را باز کردم و گفتم نیشدم و در ماش خم

.تونم تا خود شب در خدمتتون باشم یم. رفتن به خونه و استراحت ندارم

حرکت کنم  نکهیقبل از ا. عطرش همه جا را پر کرد ينشست بو یوقت! بودقابل وصف ن میو سوار شدو خوشحال دیخند

 يریاز چه مس: دمیآرام پرس. خواستم یمن او را م. رفت نیدلم بود از ب يتو دیکردم و هرچه ترد شیتماشا يلحظه ا

خانم؟ نیبرم نوش

.تره سر راست دیبر ابونیخ نیاز پشت هم دیندازیاگه ب. جردن دیمرکز خر: طرفم  برگشت

. پخش بود يبودمش تو دهیخر یکاست وجود داشت که از وقت کیفقط  نیماش يتو. کردم و دنده رو جا زدم اطاعت

چطوره؟ یقیتون با موس ونهیم: دمیکردم و پرس ادیصداش رو ز یکم

 معلومه. نیکن یگوش م نیکه شما دار یکاست نیمخصوصا هم ،یعال: گفت. گشت یم يزیدنبال چ فشیک يتو داشت

.مهندس ياقا دیا قهیباسل یلیخ

.التون جان بود يافسانه ا يبایز ترانه
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.دینبودم شما امروز هم صحبتم نبود قهیخانم، چون اگه من خوش سل نینوش. دیمورد شک نکن هی نیبه ا: گفتم

!دیمن، چقدر حاضر جواب يخدا: دیخند يحالت شاد با

رو گفتم؟ تیمن واقع ئیل ندارقبو. هیکنم صداقت واژه قشنگ تر یمن فکر م یول-

.حق با شما باشه دیشا... خب-

چشه که  ریمگه ام. دیمهندس صدا نکن يقدر من رو آقا نیدر ضمن ممکنه خواهش کنم ا. نه مطمئناض حق با منه-

د؟یاسمم رو صدا کن ادیدلتون نم

.ریام... خوب یلیخ-

جفت کفش و  هیلباس شب و  کیانتخاب  يکه برا یخانم وسواس کیخان، تا حاال شده با  ریام نمیبب:  دیطرفم چرخ به

و حوصله تون سر نره؟ دیخر دیو رو کنه بر ریممکنه پنجاه تا مغازه رو ز فیک

. کنم یندارهریال امروز تجربه اش م یبیخب، ع یول. نه، تا حاال نشده: نگاهش کردم و گفتم. پشت چراغ قرمز میدیرس

.ام بد نباشه ندهیا يبرا دیشا

!ادیم رشیگ يشوهر پرحوصله ا نیتون که همچ ندهیپس خوش بحال خانم ا: دیخند

او سرگرم  یول ؟یمن باش ندهیخانم ا يدیخواست بگم افتخار م یدلم م! چقدر سخت بود نه،یس يکردن قلبم تو آرام

.بود لشیشماره گرفتن با موبا

 نینوش نکهیاز ا. باال میپارك کردم و رفت نییطه پامحو يرو تو نیماش. جردن دیبه مرکز خر میدیساعت بعد رس مین

مون  یمشترك زندگ دیخر نیتونه اول یم نیبا خودم فکر کردم، ا. داشت واقعاً مسرور بودم یشونه به شونه ام قدم برم

زنانه  يلباسها. میستادیفروشگاه ا نیاول يباال و جلو میها امد هاز پل. حساب کنم دیخر یباشه و مترصد بودم که هر چ

به : دیاشاره کرد و از من پرس نیتریکنج و یشکالت رهنیپ کیبه . کرد یبا دقت بهشون نگاه م نیداشت که نوش یقشنگ

نظرتون اونچطوره؟
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.دیباتریلباسها ز نیکنم شما با همه ا یندارم فکر م یمن نظر خاص: زده گفتم خجالت

!لباسها رو بخرم نیتونم همه ا یمن که نم یول! دید یم هیبه ادم روح یلیشما خ:  دیخند

 یرهنیاخر سالن ك پ میبود دهیرس باًیتقر. و مشغول تماشا شد ستادیا نشیتریو يو جلو يبه طرف فروشگاه بعد رفت

 ریبود که به طرفمون اومد و بعد از خ یفروشنده مغازه زن جوان. تو میبه طور کامل نظرش رو جلب کرد و با هم رفت

و رنگ  زیاشاره کرد و فروشنده همون رو به سا نیتریبه پشت و نینوش. میخواه یرو مکدام لباس  دیمقدم پرس

 یصندل يرو. گذاره و به طرف اتاق پرو رفت یلباس رو گرفت، ازم عذر خواست که تنهام م یوقت. دلخواهش آورد

 انیچند بار هم م. خوب فروشگاهشون ي، شروع کرد به صحبت راجع به جنس ها دیفروشنده که من رو تنها د. نشستم

فکر . دوخت نیبهتر يدرست دست گذاشت ر! است قهیآقا خانمتون چقدر خوشگل و خوش سل... ماشا: حرفهاش گفت

اتاق پرو  يتو دیببر فیتونسد تشر ینداره، ها، م یاشکال دینیخانمتون رو بب دیخواه یاگه م. ادیبهش ب یلیکنم خ

.دشونینیبب

به تنش  رهنیکه پ رهیبگ میبهتره خودش تصم. من برم ستین يازینه، ن: گفتم یتگبا لبخند ساخ! کردم سرخ شدم حس

!نه ایخوبه 

!او چقدر راحت او رو همسر من خطاب کرد.التهاب سر جام منتظر موندم با

من بلند .دقیقه بعد نوشین برگشت و به فروشنده گفت که لباس رو پسندیده و خواست اون رو براش ببنده چند

وقتی نوشین کیفتش رو باز کرد که .ه پیرهن رو بسته بندي کرد و به اضافه ي فاکتورش گذاشت روي میزفروشند.شدم

«!نوشین خانم،خواهش می کنم«:پول رو بده،من زود گفتم

«خواهش میکنم کیفتون رو ببندید،من حساب می کنم«:گفتم!نگاهم کرد سردرگم

«!بگذارماین چه حرفیه امیر خان؟امکان نداره «:تعجب گفت با

ولی همین .رو برداشتم و با نگاهی به قیمت ،کیف پولم رو کشیدم بیرون و مبلغ رو کامل گذاشتم روي پیشخون فاکتور
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از صمیم قلب آرزو !توي کیف نوشین چه عکس زیبایی از خودش بود!لحظه،یک چیز دیگه هم حواسم رو پرت کرده بود

من اینطوري ناراحتم،قرارمون اصال این  ولی«:گوشم گفتنوشین آهسته زیر !کردم کاش اون عکس مال من بود

«!کاش این کار رو نمی کردید.نبود

«من کار قابل داري نکردم،اگه قبول کنید واقعا خوشحال میشم«:گفتم

«!دارم از خجالت آب میشم!تو رو خدا بدینش به من«:بسته رو برداشتم که براش بیارم،زود گفت وقتی

.دل و جان پذیراي نشئه اي شدم که توي وجودم دور زد رویش لبخند زدم و از به

«!درسته،مبارکه«:پولها رو شمرد و گفت فروشنده

بهتره من امروز قید خرید کیف و « :بیرون که اومدیم گفت.او تشکر کردم و با احترام از نوشین خواستم که جلوتر بره از

«!رو از خجالت بکشیداین طور که معلومه شما قصد دارین امروز من .کفش رو بزنم

«!خواهش می کنم،این چه حرفیه؟«:رو فشار دادم لبم

.باور کنید جدي میگم ،اگه بخواهید باز هم من رو شرمنده کنید ترجیح میدم همین االن برگردم_

!باالخره مردي گفتن،زنی گفتن.ولی آخه این درست نیست من کنارتون باشم و شما حساب کنید_

!امان از دست شما مردها«:پیرهن رو توي بغلش گرفته بود گفتطور که جعبه ي  همون

«!پاي این جور مسائل بیاد وسط هیچ چیز جلودارتون نیست وقتی

من با .نوشین بعد از نگاه کردن به ویترین چند تا مغازه،یکی رو پسندید.طبقه ي باال،قسمت فروش کیف و کفش رفتیم

.نوشین دلخور شده بود ولی من خوشحال.کردمهر سماجتی بود صورتحساب بعدي رو هم حساب 

می خواستم.التهابم هر لحظه بیشتر می شد.فروشگاه که اومدیم بیرون ساعت یک بعد از ظهر بود از

ناهار دعوتش کنم و اگر بتونم همون جا همه چیز رو بهش بگم و ازش بخوام به پیشنهاد ازدواجم براي

واقعا اگر من .داد راحت تر می تونستم رضایت حاج خانم و بقیه رو جلب کنماگر یک جواب امیدوار کننده می .کنه فکر
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حاضر بودم تا آخرش پاي قضیه بایستم و .رو قبول می کرد و جواب مثبت می داد زندگی ام از این رو به اون رو می شد

.هر طور شده مشکالت احتمالی رو برطرف کنم

رگی سر راهم باشه،ولی اگر جوابش مثبت بود اون وقت می شد راه پدر و مادرش در ایران می تونست مشکل بز نبودن

گوشی رو باز کرد و تلفن رو جواب ...یک لحظه صداي زنگ موبایلش فکر و خیالم رو به هم ریخت.حلی براش پیدا کرد

 طوري که اصال.فکر و خیال ذهنم رو پر کرد بارهوقتی داشت حرف می زد من باز به صورتش خیره شدم و دو.داد

:نفهمیدم صحبتش کی تموم شد؟فقط زمانی که صداش رو شنیدم به خودم اومدم

!کجائید؟به چی فکر می کنید؟!امیر خان_

هان؟_

:بی اختیار توي شب براق چشمهاش گم شدم و با من من گفتم.با چشمهاي قشنگش به صورتم نگاه می کرد داشت

«...دعوت کنم که نهار...داره ازتون دعوت کنمراستش می خواستم اگه امکان ...نوشین خانم من...من»

!او جمله ي نیمه کاره ام رو برید و نگذاشت حرف بزنم ولی

.اجازه بدید این دفعه من ازتون دعوت کنم.خواهش می کنم ادامه ندید،اگر نوبتی هم باشه نوبت منه_

!تعجب نگاهش کردم با

همون طور که دیدید،دوستم االن تماس گرفت و گفت .نمیشم اگر اشکالی نداشته باشه،براي ناهار دیگه مزاحمتون_

یک مهمانی خصوصیه،جشن تولد .ولی اگر مایل باشید می تونیم شب همدیگه رو ببینیم.جلوي خونه منتظرمه،باید برم

.کرده ام که همه مشتاق دیدنتون شده اند فراستش،من اون قدر از شما پیش دوستهام تعری.یکی از دوستهام

.واقعا خوشحال میشم اگر همراهم بیائید.ته اند شب حتما با شما برم اون جاخواس ازم

چه ساعتی؟!من از خدامه...م«:با چند لحظه مکث گفتم!طول کشید تا چیزي رو که شنیده بودم هضم کنم کمی

«بیام؟ کجا
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موقع آدرس دقیق  همون.بی زحمت شماره ي موبایل من رو یادداشت کنید و طرفهاي ساعت هفت به من زنگ بزنید_

.رو بهتون میگم

زود موبایلم رو در .با اون؟داشتم توي خوشحالی غیر قابل باوري غوطه می خوردم...مهمونی...شب!هول شده بودم چقدر

»تا منزل که می تونم برسونمتون؟«:شماره اي رو که گفت به حافظه ي گوشی دادم و پرسیدم»!بفرمائید«:آوردم

.اقعا ممنون میشماگر این لطف رو بکنید و_

!بفرمائید خواهش می کنم!آه ،البته که می رسونم _

فکر کردم شاید بهتر باشه موضوع خواستگاري رو همون .دیگه اختیار هوش و حواسم رو نداشتم.پله ها اومدیم پایین از

یش دوستهاش تعریف نمی تونستم باور کنم او از من پ.واقعا شنیدن حرفهاش تمرکزم رو به هم ریخته بود.جا مطرح کنم

!کرده،اصال فکرش را هم نمی کردم

نوشین .نیم ساعت بعد سر خیابون داوود نژاد بودیم.نوشین روي پله ها ایستاد و من رفتم ماشین رو آوردم.بیرون اومدیم

دوستش مریم .دور شد»شب می بینمتون«:پیاده شد و بابت حساب کردن خریدهاش چند مرتبه تشکر کرد و با گفتن

تا هر دو رفتند تو،اون وقت حرکت کردم و شاد و  ندمکمی اونجا مو.پاژروي قرمزش جلوي در خونه منتظر بودپشت 

.خوشحال آمدم به طرف خونه

رسیدم،قبل از اینکه برم تو،ماشین رو جلوي در گذاشتم و سر باالیی دربند رو پیاده رفتم باال و چند فال گردو از سر  وقتی

حیاط رو که باز کردم،دیدم عابد پسر توران خانم کنار باغچه داره ماشین حاج آقا رو تمیز می در .بند خریدم و برگشتم

.کنه

.ماشین دیگه هم کنارش پارك شده بود،به خاطر همین حدس زدم حتما حاج خانم مهمون داره یه

جلوي در به تقلید .دم باالجوابش رو دادم و کمی با او خوش و بش کردم،بعد آم.عابد سالم کرد.رو بستم و آمدم جلو در

سرحال و خندون .و وقتی صداي حاج خانم رو شنیدم که اجازه ي ورود داد آمدم تو»یااهللا«از حاج آقا با صداي بلند گفتم
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«؟سالم امیر جان،چطوري مادر«:به استقبال اومد

«خوبم حاج خانم،شما چطورید؟«:دور و بر نگاه کردم به

.من هم خوبم،ممنون_

شادي اي که زیر پوستش بود و سعی می کرد اون رو پنهان .پاکت گردو رو هم دادم به دستش .دستم گرفترو از  کتم

«چی شده؟مهمون داریم حاج خانم؟«:پرسیدم .کنه،کنجکاوم کرد

آره مادر ،از کجا فهمیدي؟_

!از اون ماشین توي حیاط!خب_

.آره،ماشین اکبر آقا شوهر مولوده_

منظورتون خاله مولوده؟!اومد آهان یادم!مولود؟صبرکنید_

آره دیگه،مگه ما چند تا مولود توي فامیل داریم؟_

!خب چه کار کنم حاج خانم؟اسم خواهرتون یادم رفته بود_

بهشون بگو خارج که بودي همش .این حرف رو جلوي خودش نزنی ها.از بس که بی محبتی«:رو کشید توي هم اخمهاش

«به فکر اونا بودي

ی دروغ بگم؟یعن...یعنی چی_

.فقط دست و روت رو که شستی بیا بشین پیش ما.باز هم بحث رو شروع کردي؟اصال نمیخواد چیزي بگی...اَه_

!بنشینم پیش شما؟حاج خانم من مردم ها_

_اونا .خاله ات با شوهر و دخترش این همه راه از شهرستان اومدن که تو رو ببینند!هر چی میگم گوش کن امیر...د

.پس باید خودت ازشون پذیرایی کنی.واندمهمون ت

اگر اجازه بدید چند دقیقه می نشینم پیششون،بعد هم میرم کمی .حاج خانم من امشب مهمونی دعوتم!اي داد بی داد_
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.استراحت کنم که واسه شب سرحال باشم

نفهمیدم،مهمونی؟مهمونی کی؟_

.یک مهمونی دوستانه است_

.می خواستیم تو ما رو ببري.نه ي موسی ولی ما می خواستیم امشب بریم خو_

عابد که توي حیاطه،چرا با اون نمیرین؟.نه،خواهش می کنم روي من حساب نکنید_

موسی چون فهمیده مولود اومده تهران ،ما رو هم با اونها دعوت .امیر تو مثل اینکه خودت رو زدي به ندونستن_

دایی ات بازدیدش رو پس بدي؟کرده،ببینم،تو از وقتی برگشتی یه سر رفتی خونه ي 

اصال دوست .سعی ام این بود تا اونجا که امکان داره حرفی نزنم که باعث رنجشش بشه.داشتم کالفه می شدم دیگه

به رویش لبخند زدم و سعی کردم نگاهم مهربون تر .نداشتم آرامشم به هم بخوره و گرفتار عذاب وجدان بشم

امشب من رو معذور کن ،من فردا در .،بهم اطالع بده نیاز اینکه واسه من برنامه بچیحاج خانم تو رو خدا قبل «:گفتم.باشه

«به دایی موسی هم بگو امیر عذرخواهی کرد و گفت فردا شب خدمت میرسم.خدمتتونم

خیلی خوب،حاال برو دست و روت رو بشور بیا «:حاج خانم بی میل گفت.روي موهاش رو بوسیدم که زیاد پاپیچم نشه بعد

«خاله ات سالم و علیک کن با

!االن میام.چشم نوکرتون هم هستم_

«!امیر«:می رفتم که حاج خانم دوباره صدام زد داشتم

«بله؟«:برگشتم

تو رو خدا یک کمی باهاش گرم .محبوبه دختر مولود خیلی خانومه...امیر می خواستم بگم «:این پا و اون پا کرد کمی

«!لیسانس شیمی داره.مثل خودت باسواده ها.اومدن تحویلشون نگیريبده این همه راه تا اینجا .بگیر

چند لحظه بهش نگاه کردم و بعد بدون گفتن هیچ حرفی در حالی که به شدت عصبی بودم از .کردم مغزم داغ شد حس



)فاخته(ي باقر الیسه - معشوق هیسا کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٩٣

و  واقعا التهاب هاي من کجا.مثل کوره توي تب می سوختم.توي دستشویی صورتم رو گرفتم زیر آب.هال رفتم بیرون

چطور سر صحبت رو باز کنم و ازش  ،اینکهفکر و خیال حاج خانم کجا؟تجسم حضورم با نوشین توي مهمونی شب

خواستگاري کنم،اینکه چطور براش توضیح بدم قراره با چه جور خانواده اي وصلت

یال ها لحظه اي از ،اینکه پدر و مادرش می تونن یکی دو شب براي مجلس خواستگاري بیان ایران،همه این فکر و خ کنه

.سرم دور نمی شد

خاله ام بلند شد و .هر حال اومدم بیرون و براي چند دقیقه به جمع مهمون ها پیوستم و به اون ها خوش آمد گفتم به

با محبوبه دخترش به قول حاج خانم کمی گرم گرفتم و احوالپرسی کردم .صورتم رو بوسید و من رو کنار خودش نشوند

چشمهاش قهوه اش و .چهره محبوبه روي هم رفته معمولی و سربه زیر به نظر می اومد.اخم و تَخمش نشمتا بعدا گرفتار 

ابروهاش حالتی کشیده و دخترانه داشت و روسري اش رو کیپ بسته بود

.فکر و خیالم پیش کس دیگه اي بود.خب ،این چیزها اصال براي من مهم نبود ولی

اونجا موندم و ناهار رو کنارشون خوردم ولی بعد اجازه ي مرخصی گرفتم و  یک ساعت به هر ترتیبی که بود حدود

باید ساعت هفت بهش .آرزو کردم این چند ساعت هم زودتر بگذره.اومدم باال و بعد از گرفتن دوش افتادم روي تخت

وي خیالم ظاهر بالفاصله نقش چهره اش ت.رو بستم مبی قرار بالش رو زیر سرم جابه جا کردم و چشمها.زنگ می زدم

«چه جوري این رو بهت بگم؟!دوستت دارم دختر«:زیر لب نجوا کردم.شد

براي گرفتن شماره اش توي دلم .کت و شلوارم رو از توي کمد در آوردم و انداختم روي تخت.ساعت هفت شد باالخره

ره گوشی رو باز کردم و شماره رو باالخ.خیلی هیجان زده بودم.در واقع این اولین تماسم با نوشین بود.غوغایی به پا بود

!بونصمیمی و مهر.کمی بعد صداش توي گوشم پیچید.گرفتم

با شنیدن حرفش گرم .احوالپرسی کردیم،بعد او آدرس رو گفت و سفارش کرد زیاد منتظرش نگذارم اول

«هستمخیالتون راحت باشه نوشین خانم،واسه خاطر دل خودم هم که شده نیم ساعت دیگه اونجا «:گفتم.شدم
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زیر لب خدا رو بابت اینکه حاج آقا منزل نبود شکر کردم وگرنه .رو گذاشتم توي جیبم و از اتاق اومدم بیرون آدرش

.باید حاال حاالها توضیح می دادم که کجا دارم میرم

کی می هوا رو به غروب می رفت و باد خن.با حاج خانم و خانواده ي خواهرش خداحافظی کردم و زود زدم بیرون پایین

نزدیکی هاي آدرس جلوي یک گلفروشی ایستادم و سفارش یک .توي کوچه ماشین رو روشن کردم و راه افتادم.وزید

بعد راه افتادم و با کمی پرس و جو دقیقا ویالیی رو .چند بار هم تأکید کردم شیک و با سلیقه تزئینش کنن.دسته گل دادم

.توي یک خیابون خلوت و باشکوه.وران بودآخرهاي نیا.که نوشین آدرس داده بود پیدا کردم

.بلند و سربه فلک کشیده اش دو طرفم قد کشیده بودند درختهاي

چند لحظه بعد در باز شد و .از اینکه زنگ بزنم دوباره پالك ویال رو چک کردم و وقتی مطمئن شدم درسته زنگ زدم قبل

و لباس و دسته گل توي دستم خیلی زود فهمید که  با دیدن سر.پیرمردي که حدس زدم نگهبان ویال است آمد بیرون

تشکر کردم و برگشتم پشت .با خوشرویی در رو باز کرد که ماشین رو ببرم تو.جزء مهمون هاي دعوت شده ام

خودم رو از دوستهاش .وقتی پیاده شدم از پیرمرد خواستم اگه امکان داره بره باال و نوشین رو برام صدا بزنه.فرمان

 در.به هر حال،تردید رو کنار گذاشتم و رفتم باال.همه خودمونی هستند.ولی او گفت نگران نباشم و برم باالمعرفی کردم 

خوشبختانه زنگ کوچکی کنار در بود که او رو فشردم .از توي صداي موسیقی و جشن و شادي می اومد.ساختمان باز بود

چند لحظه بعد صداي یک.تا کسی بیاد بیرون

«شریف بیارید توبله؟ت«:اومد دختر

االن میرم .منم سمیرام،خوشوقتم«:او دستش رو آورد جلو و گفت.جلو و سالم کردم و گفتم که امیر دوست نوشینم رفتم

«صداش میکنم

داشت از دور می اومد به !هنوز به سالن نرسیده بودم که نوشین رو دیدم.کردم و پشت سرش رفتم تو تشکر

لباس شبش رو پوشیده بود و موهاش رو باالي سر جمع کرده !مثل ملکه ها!خداي من،چقدر خوشگل شده بود.طرفم
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من واقعا خواهانش !عشق و دلسپردگی زچیزي سرشار ا.طپش هاي قلبم این بار رنگ دیگه اي به خودش گرفته بود.بود

 مقابلم ایستاد و سرحال!می خواستم او زنم باشه و براي همیشه متعلق به من!می خواستم بگیرمش.بودم

«!سالم،افتخار دادید قربان«:گفت

«لطف از شما بود که قابل دونستید خانم!سالم«:گفتم آرام

فکر کردم این کدوم .اول که داشتید می اومدید این طرف ،نشناختمتون!چقدر زیبا شدید «:گل رو گرفتم طرفش دسته

«پري آسمونیه که داره میاد طرفم

را خبر از خودتون ندارید که به محض اومدن تو ،همه ي نگاهها رو خیره متشکرم،ولی ظاه«:و دسته گل رو گرفت خندید

«کردید

«من کجا،شما کجا؟!اغراق نکنید دختر خانم«:شوخی خم شدم به

خب .واقعیت رو گفتم.این رو هم بدونید که من اهل تعارف و تظاهر نیستم .من همینجا هستم،شما هم همینجائید«:خندید

س روخیلی خوش اومدین،راحت آدر

«کردید؟ پیدا

«از چند نفر پرسیدم و اونها هم درست راهنمائیم کردند.آره،پیدا کردنش زیاد سخت نبود«:هم راه افتادیم کنار

امشب میره تو بیست و .هم سن منه.جشن تولد مال دوستم ترانه است«:از اینکه بریم تو نوشین گفت قبل

.نشسته اون جا.اوناهاش.سه

ین رد شدن جواب دخترهایی رو که سالم می کردند دادم و با نامزدها یا دوست پسرهاشون که ح.رو برد به سمتشون من

.درست نسبتشون رو نمی دونستم احوالپرسی کردم

اون ها هم .با خودش و نامزدش احوالپرسی کردم و تولدش رو تبریک گفتم.من رو به دوستش ترانه معرفی کرد نوشین

نوشین چشم گردوند و یک جاي خالی توي سالن پیدا کرد و ازم خواست .ردند بنشینماز اومدنم تشکر کردند و تعارف ک
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توي اون همه التهاب،باد خنک بیرون تنها چیزي بود که الزم .رفتیم و همون جا نشستیم.کنار پنجره بود.همراهش برم

.داشتم

یی می کرد تشکر کردم و او با از دختري که داشت پذیرا.مقابلمون بالفاصله با ظرفهاي میوه و شربت پر شد میز

نگاهم خیره شد به کلیدهاي .پشت پیانو اون طرف سالن،جوانی داشت می خوند و می زد.دور شد»خواهش می کنم«گفتن

می خواستم .که بتونم خصوصی باهاش حرف بزنم ودممدام پی فرصتی ب.پیانو ولی تمام فکر و خیالم پیش نوشین بود

مشغول شید امیر خان،چرا تعارف «:باز هم صداي او توي ذهنم پیچید و قلبم رو لرزوند.نظرش رو در مورد ازدواج بدونم

می کنید؟

«همه اش به پاي شما نوشته شده،پس بهتره رودرواسی نکنید اینها

«چشم می خورم،تعارف هم نمی کنم ،ولی با همراهی شما«:و نگاهش کردم برگشتم

!من پس حاال که این طوره بفرمائید،این از سهم_

پسري که داشت پیانو .من هم مشغول شدم و با لبخند یکی برداشتم.خوشه انگور برداشت و گذاشت توي ظرفش  یک

همه بلند شدند و اومدند وسط سالن که .یک آهنگ شاد.می زد آهنگش رو تموم کرد و ترانه ي دیگه اي رو شروع کرد

«میدین؟خار نشما افت«:دوستهاي نوشین اومدند طرفمون و پرسیدند.برقصند

«این طوري بیشتر لذت می برم.نه اگه اجازه بدید من فقط تماشا می کنم«:که امکان نداشت بلند بشم گفتم من

«نوشین تو چطور؟«:پرسیدند

«من هم ترجیح می دم همین جا بمونم و مهمونم رو تنها نگذارم«:گفت نوشین

ن خانم هم رفت توي لیست اونایی که نمی خوان مهمونشون پس از این به بعد اسم نوشی!اوه خوبه«:هو کشیدند دخترها

«!رو تنها بگذارند

چند لحظه نگاهشون کردم و به نوشین .دختري که تولدش بود ،با نامزدش اومد وسط سالن.و دور شدند خندیدند
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«!خیلی با احساس به نظر میاد.مثل اینکه دوستتون خیلی عاشق نامزدشه«:گفتم

شما چطور؟هیچ وقت تا حاال عاشق شدید نوشین «:فرصت رو غنیمت شمردم و گفتم.زي نگفتپوزخندي زد و چی نوشین

«خانم؟

«!جواب بده دختر،جواب بده«:توي دلم گفتم.سکوت کرد او

«!آره شدم،ولی تا عمر دارم از بابتش متأسفم«:و با قیافه اي متفکر گفت آرام

بعد هم حسابی .خیلی کوچک بودم که عاشق شدم«:ادامه داد او به نقطه اي خیره شد و!بهت زده نگاهش کردم تقریبا

حاال اگر بخواهید نظرم رو راجع به عشق بدونید،میگم اصال چیزي توي دنیا به اسم عشق وجود .چوبش رو خوردم

«!یک نوع مریضی روانی.یک جور دیوونگی.همه اش حماقته.نداره

«؟کسی که عاشقش شدید بهتون نارو زد؟چرا«:فقط تونستم بپرسم!به صورتش خیره مونده بودم مات

خواهش می کنم ازم نخواهید چیزي راجع به «:از من رو برگرداند و با لحن خشکی گفت.وضوح دیدم که به هم ریخت به

من اصال نمی خوام راجع به این کلمه لعنتی چیزي .این قضیه مربوط به گذشته هاست.اون عشق کذایی براتون بگم

«!بشنوم

مخصوصا وقتی دیدم !یک لحظه حس کردم روي سرم آب سرد ریختند!احتی و احساس خفقانم بگم کمهچی از نار هر

«ببخشید«:کمی بعد ،با دست زیر چشمش رو پاك کرد و با صدایی لرزون گفت.چشمهاي او دوباره به اشک نشست

شادي و صداي موزیک که  جلوي چشمهام همهمه بود و رقص و!در رو باز کرد و رفت بیرون.شد و رفت طرف تراس بلند

حس می کردم قلبم مچاله .اصال حال خودم رو نمی فهمیدم .همه جا می پیچید ولی من چیزي حس نمی کردم

پاي در ایستادم و !یکی رو نکرده بودم اینفکر !چه گرفتاري تازه اي.بالفاصله از جا بلند شدم و رفتم دنبالش.شده

.د ایستاده بودپشت به من و رو به غروب خورشی.نگاهش کردم

نمی تونستم شاهد ناراحتی اش باشم،اون هم زمانیکه همه دور و برمون خوش بودند و داشتند .دونستم چه کار کنم نمی
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می خواستم .چند لحظه اي در سکوت،پشت سرش ایستادم.به زحمت پاهام رو حرکت دادم و رفتم جلو.شادي می کردند

باالخره با .داشت به قفسه سینه ام می کوبید.شنوم یصداي قلبم رو م حس می کردم.حرف بزنم اما زبانم نمی چرخید

نوشین خواهش می کنم...نو«:لحنی آرام صدایش کردم

«چی شد؟چرا این قدر ناراحت شدي؟.نکن گریه

می خواستم دستش رو بگیرم و .دلم داشت براش پر می کشید.حلقه هاي توي چشمهاش می درخشید.به طرفم برگشت

فکر کردم نکنه هنوز هم عاشق باشه؟ولی از صمیم قلب آرزو .کاش حرف می زد و چیزي می گفت.مشاز اونجا ببر

هنوز هم دوستش «:و با ناراحتی پرسیدم.مبه نرمی دستم رو آوردم باال و اشکهاش رو پاك کرد.کردم فکرم خطا باشه

«داري که این طور گریه می کنی؟

«خب؟.دیگه این حرف رو تکرار نکن«:گفت با لحن تلخی.کردم چشمهاش پر از نفرت شد حس

اون لعنتی با «:با نوك دستمال گونه هاي خیسش رو پاك کرد،بعد با نفرت گفت.آوردم پایین»حتما«را به نشانه سرم

من از این کلمه .طوري که شاید هیچ وقت نشه جبرانش کرد.کشوندن من به دام عشق،ضربه ي بزرگی به زندگی ام زد

«!متنفرم امیر

چرا؟چرا فکر می کنی نمیشه جبران کرد؟هیچ وقت سعی کردي باز هم «:پرسیدم.برام مثل نیش خنجر بود هاشحرف

«عاشق بشی؟

من نمی خوام یکبار دیگه خودم رو اسیر .عاشق بشم؟نه،هرگز حتی فکرشم نمی کردم«:حرفم با تمسخر خندید به

«عشق همیشه باعث پوچی لحظه هاي من شده.کنم

همه ي مردها مثل .فکر تو اشتباهه!ادامه نده نوشین«:م،چشمهام رو بستم و تقریبا با صداي بلند گفتمطاقت نداشت دیگر

«!هم نیستند

من «:چند لحظه نگاهش کردم،بعد آرام گفتم.صاف به صورتم زل زده بود.دیدم سکوت کرد،چشمهام رو باز کردم وقتی
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«...از تو خوشم اومده،من بهت عالقه مند شدم من

امیر حاج رحیمیان،بیست و هشت ...من!هنوز حرفهام تموم نشده!صبر کن«:رفی بزند که زود گفتمح خواست

توي حساب بانکی ام ...از چند وقت دیگه قراره براي خودم کار کنم...در حال حاضر شاغلم...مهندس معماري ام...سالمه

اج رحیمیانه ،توي بازار حجره اسم پدرم یوسف ح...اون قدر پول هست که بشه باهاش خرج یک زندگی رو داد

به توصیه اونا ...بچه ي چهارم خانوادمونم...اسم مادرم عطیه ضرغامیه که بهش می گیم حاج خانم!...وضعش هم توپه.داره

مدتی هم هست که از یک نفر خوشم ...و تمایل خودم باید تا ماه دیگه بنشینم پاي سفره عقد و عروس بیارم تو خونه 

با خودم عهد کردم هر طور شده بگیرمش،چون .لی خوشگل که دست بر قضا حاال روبه روم وایستادهخی دختراومده یک 

اگه دیر بجنبم مهلتم تموم .حاال هم دارم ازش خواستگاري می کنم چون فرصت زیادي ندارم .چون که خیلی خانومه...که

هر کس دیگه اي رو که دم دستش باشه بیندازه  ونه،یااون وقت ممکنه مادرم دخترخاله ام رو که همین حاال مهمونم.میشه

فقط .البته مطمئنم انتخاب تو هم برام خالی از دردسر نیست ولی نوشین من همه جوره پاي حرفم می مونم.پشت قباله ام 

 تهنوشین،من نمی دونم تو چه گذش!کافیه تو من رو باور کنی و هیچ وقت هم دیگه جلوي من به عشق نگی کلمه ي لعنتی

براي من فقط صداقت .اینکه قبال عاشق کی بودي و چی شده برام مهم نیست.نمیخوام هم بدونم.قی داشتی ي عش

تا حاال شده کسی مثل من قرص و محکم.بگو ببینم.روراستی مهمه.مهمه

«بایسته و ازت بخواد که زنش بشی؟حتی همون کسی که قبال عاشقش بودي؟هان؟ جلوت

«نه«:رو تکون داد و گفت سرش

«پس چی میگی؟تو که هنوز عشق واقعی رو حس نکردي،چطور میگی از عشق متنفري؟«:تمگف

«!شاید بازم ببازم.می ترسم دوباره برم سراغش...می«:با چانه اي لرزان گفت.چشمهاش نگاه کردم به

م که عوض من آدمی نیست.این دفعه دیگه باختی در کار نیست نوشین«:رو بردم جلو و پنجه ي ظریفش رو گرفتم دستم

«بشم
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.من از این حرفها زیاد شنیدم امیر_

باور کن عشق .گذشته اي رو که من نمیدونم چیه فراموش کن.به من اعتماد کن،من همه چی رو صادقانه بهت گفتم_

.می تونیم با هم تجربه اش کنیم.خیلی قشنگه

تو می خواي من نبض زندگی ام رو بدم به دستت؟_

«نوشین کی بیام خواستگاریت؟پدر و مادرت کی می تونن برگردند ایران؟.ر رو کردمآره ،چونکه من هم این کا_

!نمی دونم_

.مطمئن هر وقت برگردند من شب بعد خونه تونم.پس باهاشون تماس بگیر و بگو که به وجودشون نیاز داري_

او رو متعلق به خودم می چه قشنگ بود لحظه اي که دیگه .دستش هنوز توي دستم بود.بهت زده نگاهم می کرد داشت

دستش رو .پرنده ي خوشحالی توي وجودم پر می کشید.باالخره حرف دلم رو زده بودم و او مخالفتی نکرده بود.دونستم

افتخار میدي ،بعد از این ،هر کی پرسید خانم چه نسبتی«:انداختم زیر بازوم و گفتم

«دارن بگم نامزدم هستند؟ باهاتون

مطمئن باش حلقه رو فراموش نمی .بخند.اینقدر گره نکن«:گفتم.صورتش رو پاك کرد بار دیگه اشکهاي رو یک

«همین فردا ترتیبش رو میدم.کنم

«!همیشه سربزنگاه گیرم می انداختی.از اولش هم همینطوري بودي.تو حسابی غافلگبرم کردي«:گریه لبخند زد میون

«قبوله یا نه؟«:مپرسید.چشمهاش ستاره باران بود.تمام وجود نگاهش کردم با

.با آسودگی لبخند زدم و همراه با هم برگشتیم به سالن.نگفت،فقط سرش رو آوردم پایین چیزي

شام رو همون جا خوردیم و همه ي مهمونها .از همون موقع تا حاال شادمانی ام پایانی نداره!باالخره تمام شد...آه

ي هم به جمع مهمون ها اضافه شدند ولی نوشین ازم خواست آخر شب عده ي دیگه ا.کادوهاشون رو به اون دختر دادند

بهتره.کافیه دیگه امیر«:گفت مهمه دور میز بودند ولی او زیر گوش.دیگه بیشتر نمونیم
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«بریم

مخصوصا از یکی شون که اسمش کامبیز .تا مرد و پسر جوون با نامزدهاشون بودند که من زیاد ازشون خوشم نیومد چند

وقتی از ساختمان اومدیم بیرون ازش سؤال کردم با مهمون هاي جدید .خیلی به نوشین توجه دارهبود،چون حس کردم 

من در رو با احترام براش باز کردم .رفتیم به طرف ماشین  مبا ه.آشنایی داره؟گفت زیاد نه ،فقط به اسم می شناسدشون

.و او سوار شد

حس زیباي .ه باالي سرمون بود،حال خوشمون قابل وصف نبودراه زیر نور نقره اي مهتاب و آسمان پرستاره اي ک توي

موقع خداحافظی جلوي در خونه اش دو تا .اینکه او متعلق به منه و به زودي همسرم میشه،روحم رو به عرش می برد

دوم اینکه.حیاط نیاد بهیکی اینکه دیگه هیچ وقت بدون روسري .خواهش مهم ازش کردم

.شماره موبایلم رو هم دادم که هر وقت کار داشت بتونه راحت پیدام کنه.احتیاط بخوابه توي خونه تنهاست شبها با چون

نوشین امشب نامزد من .وسعت سرمستی ام انتهایی نداره ،روي تخت ،جلوي باد خنکی که از بیرون میاد دراز کشیدم...آه

فعال خیالش رو ندارم این روزها فقط می  مسلما قدم بعدي ام در جریان گذاشتن حاج خانمه ولی.شده و از احساسم باخبر

خواد کاري کنم که اعتراف کنه عاشقم شده و تمام تصورات منفی  یدلم م.خوام به جلب رضایت بیشتر نوشین فکر کنم

من او رو به معناي .هیچ وقت تابه حال این طور دلباخته ي کسی نبودم.نوشین بهار زندگی منه.رو از ذهنش دور کرده

.وست دارم و همه ي تالشم رو براي راضی کردنش به کار می برمواقعی کلمه د

ششم فصل

من !مامان«:انگار از فرسنگها دور صدایش را می شنیدم!کردم صداي پیمان را می شنوم،ولی گنگ و نامفهوم حس

«!گرسنمه

ذشته بود؟چه به روزم را از روي نوشته ها بلند کردم و هاج و واج به او چشم دوختم ساعت چند بود؟چند ساعت گ سرم

آمده بود؟
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انگار خون تمام بدنم را با .مقابل آینه نگاهم به قیافه ي رنگ پریده ام افتاد.را کنار گذاشتم و بهت زده برخاستم دفترچه

خداي !امیر«:با گلویی خشک و لبهایی لرزان زمزمه کردم.مثل مجسمه سفید و بی روح بودم.سرنگ کشیده بودند بیرون

«!یشهمن،باورم نم

«مامان من گشنمه،پس کی ناهار می خوریم؟«:دستگیره ي در را رها کرد و آمد تو و جلوي پایم ایستاد پیمان

کی بود؟پسر من؟فرزند من و امیر؟و اینجا کجا بود؟خانه ي من و او؟خانه اي که پنج سال بهشت من بود و حاال حس  او

پس من چی .قت مرا دوست نداشت؟نوشین بهار زندگی او بودیعنی امیر هیچ و.می کردم سردابی است تاریک و دلگیر

ازدواج کرد؟چرا به زندگی با من ادامه داد؟چرا رهایم  منیک عروسک که همه شان بازي ام بدهند؟چرا امیر با !بودم؟

نکرد؟چرا روزها و شب ها توي گوشم نجوا کرد بهترین زنی هستم که ممکن بود گیرش بیاید؟چرا؟خدایا چرا؟

«چی شده؟!مامان داد نزن«:با ترس و هراس دامنم را گرفت پیمان

چانه ام داشت از بغض می لرزید ولی دوست نداشتم جلوي .پاي پسر کوچولویم نشستم و به صورتش خیره شدم جلوي

.او بزنم زیر گریه

«چی دوست داري بگم بیارن؟.چیزي نیست مامان،امروز می خوام از بیرون ناهار بگیرم«:گفتم  آرام

«پیتزا«:فکر گفت بدون

.باشه،بریم زنگ بزنم_

خانه ام به .انگار همه جا را براي اولین بار می دیدم.جلوي دریک لحظه ایستادم.را گرفتم و از اتاق آمدیم بیرون دستش

 یعنی همه!همان جایی که دیروز امیر در کنارم بود.نگاهم چرخید و به وسط سالن خیره ماند.نظرم مکانی غریب می آمد

«نمیاي؟ رامامان پس چ«:اش فریب بود؟پیمان دستم را کشید

«برو گوشی رو بیار«:چشمانی غمگین نگاهش کردم  با

پیمان که گوشی را آورد گیج و مسخ شده شماره را گفتم و .جا روي مبل نشستم و مات و مبهوت به روبرو زل زدم همان
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فروشی غذا را بیاورد،با نگاهی ماتم زده سرم را به مبل تکیه  در حال انتظار،تا وقتی که کارگر اغذیه.سفارش غذا دادم

اشکهایم از زیر پلکهاي بسته روي گونه ام سر .ام نقش می بست لهجمالتی که خوانده بودم پشت سر هم در مخی.دادم

چند دفعه تو من رو دوست داشتی،نه؟می خواي برات بشمرم ...امیر«:می خورد و زمزمه ي نامفهومی از دهانم در می آمد

«ی؟این رو زیر گوشم گفتی؟آدم که نمی تونه همزمان دو نفر رو دوست داشته باشه،یعنی به من دروغ می گفت

مگه یادت نیست به نوشین گفت تنها .اون هیچ وقت دروغ نمیگه!اون به من دروغ نمیگه!نه«:را میان دستهایم گرفتم سرم

صداقت براش مهمه؟

امیر در روزهاي اول ازدواجمون هیچ .ه باشه؟نمی تونم باور کنم من رو فریب داد باشهچطور ممکنه به من دروغ گفت پس

شاید عیب از من بود که زیادي خوش خیال بودم وگرنه اون هیچ اصراري نداشت که به .وقت با صراحت نگفت عاشق منه

«!می فهمی؟هیچ اصراري نداشت.من بفهمه عاشقمه 

تازه،قبل از .اینکه جرم نبود .کاري از من ساخته بود؟امیر عاشق آن دختر بود خدایا چه.گرمم تمامی نداشت اشکهاي

چطور می توانستم محاکمه اش کنم؟این من بودم که جاي آن دختر را گرفته .آشنایی با من به او عالقه مند شده بود

.اگر حق اعتراضی وجود داشت مسلما از آن من نبود.بودم

مامان بیا پول «:آمد جلو و آرام گفت.ردم و دیدم پیمان با جعبه ي پیتزا روبرویم ایستادهبلندي کشیدم و سرم را باال ک آه

«آقاهه منتظره.غذا رو بده

«خیلی خوب عزیزم،برو کیفم رو بیار«:رو پاك کردم اشکهایم

ثانیه ها را تا وقتی پیمان غذایش را بخورد چشم به ساعت دوخته بودم و .رفت»چشم«را گذاشت روي میز و با گفتن جعبه

«خوابم میاد مامان«:وقتی کامال سیر شد آمد صورتم را بوسید و گفت.می شمردم

خوب بخوابی پسرم،او درون «:توي اتاقش گفتم.دست و صورتش را که به همه جایش سس مالیده بود شستم بردم

«رختخواب خزید و من آمدم بیرون
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از اینکه بفهمم امیر .بقیه ي آن دفتر را بخوانم وحشت داشتم از اینکه بروم و.داشت با آهنگی هولناك می طپید قلبم

باید می رفتم و تا انتها می .باالخره با نوشین ازدواج کرده داشتم جان می کندم ولی افسوس که چاره اي نداشتم 

.دوباره به اتاق برگشتم و نشستم روي تخت و دفترچه را پیش کشیدم.خواندمش

صفحاتی را که خوانده بودم .دستانم داشت می لرزید و نفسم تنگ شده بود.ن و آن نوشتهباز افتاد به عکس نوشی نگاهم

!ورق زدم و با نگاه غمگین به بقیه نوشته هایش چشم دوختم

***

اردیبهشت 29- جمعه

می راستش باورم ن.همین که چشمهام رو باز کردم به یاد نوشین افتادم!صبح به نظرم باشکوه و زیبا جلوه می کرد چقدر

ولی وقتی گوشی رو برداشتم و شماره .فکر کردم همه چیز رو خواب دیدم.شد اتفاقات دیشب توي واقعیت افتاده باشه

خیلی دلم می خواست.شتهباور کردم که همه چیز واقعیت دا.ش رو روي صفه دیدم

شماره رو .دعا کردم از خواب بیدار شده باشه و مزاحمش نشده باشم.ساعت هشت صبح بود.رو بشنوم صداش

«الو؟«:صدایش خواب آلود بود.گوشی چند بار بوق زد و او باالخره تلفن رو جواب داد.گرفتم

«الو نوشین؟بیداري؟«:گفتم آرام

تویی امیر؟...آه سالم _

بیدارت کردم؟.آره عزیزم من هستم،می بخشی صبح زود زنگ زدم_

حالت چطوره؟.توي خواب و بیداري بودم...نه_

.امروز واقعا صبح قشنگیه.حس می کنم روي ابرهام .رهحرف ندا!عالی_

«زنگ زدم به تو،چون می خواستم باور کنم اتفاقات دیشب رو خواب ندیدم«:خندید و دل من توي سینه لرزید او

.باورم نمیشه دیشب بین من و تو اون اتفاق افتاد.کار خوبی کردي ،چون من هم به همین فکر می کردم_

قضیه این بود که من دیشب به شما .؟ما داریم با هم حرف می زنیم،من هم هنوز سر حرفم هستمچرا نمیشه خانومی_
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.ابراز عشق کردم ،شما هم با کمال محبت پذیرفتید

«ولی من یادم نمیاد چیزي گفته باشم«:شوخی گفت به

در ثانی،اصال الزم نبود .دمهم نیست،همین که سکوت کردید و بنده رو با کتک از خودتون نروندید امیدوار کننده بو_

.من خودم تو نگاهتون همه چیز رو خوندم.شما چیزي بگید

«!قرار نبود تقلب کنی«:خندید

.باالخره باید یک جوري می فهمیدم،این آسون ترین راه بود_

بدجوري خیالت یک لحظه از سرم دور نمیشه،.نوشین من از دیشب تا حاال مدام به فکرتم«:از چند لحظه سکوت گفتم بعد

«عاشقت شدم دختر،باور می کنی؟

آره،چرا نکنم؟_

امروز چه ساعتی می تونم ببینمت؟_

امروز؟_

.آره،اگر ممکنه ترتیبی بده قبل از تاریک شدن هوا ببینمت ،چون شب باید برم جایی_

کجا؟...اوه_

یک مهمونی فامیلی ،منزل دایی ام_

چه خبر هست اون جا؟_

خب،براي چه ساعتی منتظرت باشم؟.شب نشینیه.تمون کردنخبري نیست،همین طوري دعو_

.ساعت چهار بهت زنگ می زنم_

.هوم،لطف می کنید سرکار خانم_

تو همیشه خودت موبایلت رو جواب میدي؟_
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.آره،معموال_

.امروز قرار بود برام مهمون بیاد،برنامه ام رو هماهنگ می کنم باهات تماس می گیرم.پس منتظر تلفنم باش_

به چیزي احتیاج نداري؟.نتظرت هستمم_

.نه قربانت ،چیزي نمی خوام_

.پس می بینمت_

.مواظب خودت باش_

.تو هم همینطور_

فکر کردم،عصر با یک حلقه برم .بعد با شادي از جا پریدم.رو قطع کردم و چند لحظه میخکوب به روبه رو زل زدم تلفن

دوست داشتم .دش هم همراهم باشه؟فکر دومم رو بیشتر پسندیدمدیدنش،یا خرید حلقه رو بگذرم براي فرصتی که خو

.با سلیقه ي خودش براش حلقه بخرم

میز صبحانه تمام مدت خاطره ي شب قبل توي ذهنم مرور می شد و زیاد متوجه حرفهاي حاج خانم و بقیه  سر

دن ساعت چهار لحظه شماري داشتم براي رسی.وقت ناهار یک چشمم به ساعت بود و چشم دیگرم به بشقاب غذا.نبودم

با شنیدن صداي موبایل زود گوشی . یدمعصر وقتی نوشین زنگ زد،توي حیاط داشتم به ماشین دست می کش.می کردم

کسی توي .وقتی شماره اش رو روي صفحه دیدم،برگشتم و نگاهی به پشت سرم انداختم.رو از روي داشبورت برداشتم

.دم و سرگرم صحبت شدمحیاط نبود،با آسودگی تلفن رو جواب دا

مثل روز قبل با .نوشین پیاده آمده بود و ماشین همراهش نبود.گردشگاه زیباي بام تهران.ساعت بعد سر قرار بودیم یک

گل .با خنده ي ملیحی سالم کرد!خدایا،چقدر دوستش داشتم.یک دسته گل رفتم به طرفش و با شیفتگی مقابلش ایستادم

«قشنگت ايابله خانوم،پیشکش چشمهناق«:رو دادم به دستش و گغتم

.مرسی امیر_
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هم راه افتادیم و از راه سنگفرش شده ي زیبایی که از میون درختهاي سر به فلک کشیده به طرف باال می رفت  کنار

باید یک فکر اساسی در مورد .عبور کردیم،توي اون لحظه با خودم گفتم شدت وابستگیم به او هر لحظه بیشتر میشه

همون طور که دستش رو گرفته بودم،یکبار دیگه .تا به محوطه ي باال برسیم خیلی با هم حرف زدیم.با او بکنمآینده ام 

به او گفتم که دوستش دارم و ازش خواستم حرفهام رو باور کنه و حتما با خانواده اش تماس بگیره و موضوع آشنایی 

سر  انو مادرش رو بکشونه ایران و وصلت ما به هر عنونوشین نگران این بود که مبادا پدر .مون رو به اون ها بگه

من براي اینکه خیالش رو راحت کنم چند مرتبه تأکید کردم روي قولم حساب کنه و بدونه که من سر حرفم می .نگیره

.مونم

دونم چرا آن قدر تردید داره؟او قبال شکست سختی رو پشت سر گذاشته،طوري که حاضر نیست حتی کالمی در  نمی

وقت .ولی روحیه لطیفش آنقدر با احساسه که من باالخره تونستم ازش قول مساعد بگیرم.ردش صحبت کنه مو

باید هر .گذاشتن حاج خانم و حاج آقاست انحاال تمام دغدغه ام در جری.خداحافظی راضی شد که این کار رو انجام بده

.غیر از اون به کس دیگه اي فکر نمیکنمطور شده به اونها بگم براي ازدواج دختري رو در نظر گرفته ام و 

خرداد 7- یکشنبه

دو روز گذشته ما مرتب با .تحمل دقیقه ها،دور از نوشین برام مشکله.دوست دارم تمام لحظه هام رو با او سپري کنم من

هاي عشق و  کم کم دارم شعله.از بودن با او سیر نمیشم.دیشب شام و امروز ناهار رو با هم خوردیم.هم در ارتباط بودیم

دستهاش از همیشه گرم تر بود و نگاهش به طرز دلنشینی از شوق  روزام.اشتیاق رو توي چشمهاي نوشین هم می بینم 

امروز هر .فکر کردم او هم به وجودم عادت کرده.توي رفتارش مهربونی خاصی حس می شد.دلسپردگی برق می زد

من .تا آخر ناهار چیزي به زبان نیاورد ،ولی باالخره اعتراف کردگرچه .لحظه منتظر بودم از لبش بشنوم که دوستم داره

آرام .صورتش از شرمی دخترانه سرخ شده بود.،اون لحظه جز او چیزي نمی دیدم و جز صدایش چیزي نمی شنیدم

«مطمئن باشم هیچ وقت تنهام نمی گذاري؟...دوستت دارم امیر«:گفت
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البته که «:دستم رو بردم روي دستش و گفتم.الي انگشتهاش بود سرخی که چند لحظه قبل به دستش داده بودم گل

«نوشین توي چی شد؟به خانواده ات زنگ زدي؟.تنهات نمی گذارم

.آره ،ولی اونا تا اول تابستون نمی تونن بیان ایران_

فکر  حاال که خوب.هم باعث تشویشم شد،چون تا آن وقت زمان زیادي نمونده بود.هم برام مسرت بخش بود جوابش

گرچه یک ماه زمان .می کنم،می بینم صحبت کردن با حاج خانم و حاج آقا هم آن قدر ها که فکر می کردم آسون نیست

که گرفتم ثابت کنم ولی مشکل بزرگی که پیش آمده  یخوبیه که بتونم واقعیت رو بهشون بگم و قاطعیتم رو توي تصمیم

ژیم گذشته است و اونها به خاطر همین ایران رو ترك کرده اینه که نوشین گفت پدرش از بازنشسته هاي ارتش ر

در مورد خود نوشین هم بعید .من میدونم محاله حاج آقا براي خواستگاري از دختر یک تیمسار قدیمی همراه من بیاد.اند

 زیاد هم پایبند حجاب.آخه او هیچ چیز از دین و شرعیات نمی دونه.بتونم نظر خانواده رو جلب کنم ونممی د

دلم نمی .گرچه قبول کرد به خاطر من باید توي جمع فامیلم همیشه با روسري ظاهر بشه ولی من هنور نگرانم.نیست

.خواد او رو از دست بدهم

خاله مولود و .داشت دعا می خوند .سر نماز بود.شب که اومدم خونه،یک لحظه تصمیم گرفتم با حاج خانم حرف بزنم سر

از اینکه اونها منزل ما نبودند،دلم گرم شد ولی تمایلی که حاج .منزل دایی موسی ماندند  خانواده اش از همون جمعه شب

چند دقیقه پاي سجاده اش .در نظر گرفته،باعث شد نتونم حرف بزنم برامخانم به محبوبه پیدا کرده بود و اینکه او رو 

عا نمی دونم چه کار کنم؟یعنی می تونم از واق.قدم زدم ولی عاقبت از حرف زدن پشیمون شدم و با کالفگی اومدم باال

مرجان یا بهرخ کمک بگیرم؟هر چند اونها خودشون هم دست کمی از حاج خانم ندارند ولی شاید راضی کردن یک 

شاید بتونم با او حرف بزنم و راه حلی .باشد اول سري به خونه ي مرجان بزنم که بزرگ تره.کدوم از اونها راحت تر باشه

.پیدا کنم

خرداد 11-جشنبهپن
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نوشین رو دور از چشم همه عقد .دونم عاقبت این کار چی میشه ولی هر چی هست من تصمیمم رو گرفته ام نمی

حتی اگر شده فقط براي یک مدت کوتاه،بعد او رو به اعضاي خانواده معرفی می کنم،.میکنم

.تاینطور که پیداست اوضاع آنقدرها هم که من فکر می کردم مساعد نیس چون

می گفتند چه عجب یادي .تقریبا همه شون از دیدنم پشت در ،تعجب کردند.ساعت پیش رفته بودم خونه ي مرجان چند

چطور بی خبر امیر؟می گفتی جلوي پات قربونی «:مرجان صورتم رو بوسید و گفت.لبخند زدم و رفتم تو.از اونها کردم

«!،چیزي می کشتیم

پرسیدند چرا با .گفتم همه خوب هستند.اونها سراغ حاج خانم و بقیه رو گرفتند.ردمکاظم آقا هم سالم و احوالپرسی ک با

.اومدم سر بزنم و بروم.بقیه نیومدم؟گفتم دارم از سر کار میام

همین جا می مونی،جایی هم !امکان نداره بگذارم بري«:دستم رو گرفت و برد به سالن پذیرایی و گفت مرجان

«یان اینجا دور هم باشیمزنگ می زنم امشب همه ب.نمیري

«من می خوام با تو حرف بزنم!خواهش می کنم این کار را نکن!نه مرجان«:شبیه ناله ش  صدام

از اون به بعد با افسردگی نشستم یه گوشه و .بالفاصله به مینا سفارش کرد براي شام تدارك ببیند.او توجهی نکرد ولی

ثانی مرجان خودش توي زندگی مشکالت زیادي داره که توي حلشون در .فهمیدم نمیشه دو کالم حرف حساب با او زد

مطربی و در آوردن صداي اون وامونده توي  السبه قول خودش گیتار خریدن پرهام و رفتنش به ک.درمونده

شوهر نکردن دخترش مینا و بهانه آوردن براي هر خواستگاري که در خونه .خونه،اعصابش رو پاك ریخته بود به هم

.می زنه هم از طرف دیگهشون رو 

تازه شاید دق دلی اش .خودم فکر کردم اگر من هم جریان نوشین رو به او بگم کوله بار دلخوریش سنگین تر میشه با

همون اول .رو سر من خالی کنه و مشکلم رو سنگین تر کنه،چون اینطور که پیداست او هم روي محبوبه نظر موافق داره

امیر نمی خواي بله رو .دو روز دیگه می خوان برن ها  بر؟یکیب،از مهموناي عزیزت چه خخ«:که اومدم،با منظور پرسید
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«بدي تا قبل از رفتنشون شیرینی محبوبه رو براي تو بخوریم؟

ولی مرجان من اصال به محبوبه فکر نمی کنم که شما بخواهید «:اینجا هم حرف محبوبه؟گفتم.لحظه سرم درد گرفت یک

«یا حرفی در موردش بزنید شیرینی اش رو بخورید

«چرا؟مگه چشه دختر به این خوبی؟«:شربت رو بهم تعارف کرد سینی

.فقط من بهش فکر نمی کنم.قرار نیست چیزیش باشه_

خانواده دار و مؤمن نیست که .درس خونده نیست ،که هست.آخه چرا؟خوشگل نیست،که هست «:روبروم نشست

«پس دیگه مشکل چیه؟.زیر زبونش رو کشیده تازه از تو هم خوشش میاد،حاج خانم.هست

«مشکل اینه که من دوستش ندارم«:به صورتش نگاه کردم صاف

کی گفته باید از همین اول دوستش .خب بعدا ازش خوشت میاد«:گفت.انگار که این اصال مسئله مهمی نیست! خندید

«داشته باشی؟

مرجان باور کن تا عاشق کسی نشم !من میگم«:روي میز و گفتملیوان رو گذاشتم !صحبت کردن با اون بی نتیجه بود واقعا

بگذارید.شما هم بهتره این قدر اسم منو توي گوش دخترهاي مردم نخونین.باهاش ازدواج نمی کنم

«از بس این حرفها رو می زنید اونا توي فکر و خیالشون واسه خودشون قصه می بافند.ها زندگی شون رو بکنند طفلک

از من می شنوي محبوبه رو .ولی امیر حاج خانم و حاج آقا گوششون بدهکار نیست ها«:جدي صحبت کرد دفعه دیگه این

اگه بخواي این چند روزه رو باهاش گرم می گیري و.برات زیر سر گذاشته اند،حاال خود دانی

«ده قرار بگیريتا کالم حرف باهاش می زنی شاید مهرش به دلت افتاد وگرنه بعید نیست توي کار انجام ش چهار

یعنی چی؟یعنی نظر من اصال مهم نیست؟_

«البته که هست،به خاطر همین میگم باهاش حرف بزن«:پاي تلفن و گوشی رو برداشت نشست

حاج خانم اون .رو برداشت و مرجان گفت که من خانه اش هستم یحاج خانم گوش.داره شماره خونه رو می گیره دیدم
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.به خونه اش انیشب همه ب يمرجان دعوتش کرد،که برا.ودطرف خط خوشحال و سرحال شده ب

مغزم داغ  یاز ناراحت من»دیاریمولود و محبوبه رو هم با خودتون ب ،خالهیموس ییدا يخانه  دیبر«کرد که دیتأک یوقت

.شدم مونیگوشه و سخت از اومدنم پش هینشستم  یآزرده وعصب!شد

مرجان با .حالم واقعا بد بود.رونیچند لحظه بلند شدم برم ب يه براآن قدر کالفه بودم ک دنشونیقبل از رس کساعتی

«؟يبر يخوا یکردم که م تتیر؟اذیام ياز دستم ناراحت شد«:دیپرس.اصرار خواست که بمونم

«گردم یخورم و برم یم ییهوا هی رونیب رمیم قهینه،چند دق«:گفتم.برنجونمش ومدین دلم

حتما؟_

.آره،حتما_

گرفتم  میدر رو بستم و تصم.خونه خلوت و کم رفت و آمد بود يجلو ابانیخ.مدم،به اطراف نگاه کردماو رونیدر که ب از

با هم  شیچند ساعت پ نیهم نکهیبا ا.دیکش یپر م نینوش يدلم برا.خواستم قدم بزنم و فکر کنم یم.فتمیراه ب ادهیپ

 یدلم م.میزد یکاش کنارم بود و با هم قدم م.باز دلم هواش رو کرده بود یم،ولیو ناهار رو با هم خورده بود میبود

.شدم یمغازه ها رد م نیتریو يآهسته از جلو.دستم حس کنم يرو تو فشیظر يپنجه ها یخواست گرم

.کردند یخودشون رفتار م لیماه نشده،داشتند بنا به م کیهنوز .قولشون زده بود ریاونها ز.شد یم میداشت وخ اوضاع

و به طاقه حلقه  ستادمیهمون جا ا!موند رهیخ یجواهر فروش يمغازه  نیتریبه و اریاخت یگاهم بتر اومدم،ن نییکه پا یکم

 يام نشست و جا لهیچون رفت تو مخ!شده بود رید گهید یول!ختیکه به ذهنم افتاد،قلبم فرو ر ياز فکر.ها زل زدم

اون وقت اونها بودند که در کار .فتمیجلو بکار از اونها  نیرو عقد کنم و با ا نیتونستم نوش یمن م.کرد دایخودش رو پ

 دیشا يطور نیا.خوندم یم تیمحرم ي غهیچند ماه ص يحاال عقد دائم هم نه،فقط برا.گرفتند یمن قرار م يانجام شده 

 یسادگ نیهمجوابم به .نکردم یکار خالق شرع چیه ییمن از همون روز اول آشنا دیفهم یم.شد یحاج آقا هم رام م

 ي غهیمحضر به ص میرفت نیبه خاطر هم!محرم باشم حرف بزنم نکهیداشت با دختر مردم بدون ا تیمعص حاج آقا«:بود



)فاخته(ي باقر الیسه - معشوق هیسا کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١١٢

مطمئن شدم موضوع  نیاز عالقه ام به نوش یداشتم وقت مینگذاشتم،تصم انیشما رو در جر دیالبته ببخش.میخوند تیمحرم

«رو بهتون بگم

اصال مهم نبود،چون من کار خودم رو کرده بودم و  نیانداختند اما ا یمراه  ادیشدند و داد و فر یاونها ناراحت م دیشا بعد

 میبود؟تصم دهیفکر زودتر به ذهنم نرس نیچرا ا!شهینم نیفکر کردم بهتر از ا.نصف راه رو پشت سر گذاشته بودم

 یگذار مهمونگفتم ب.غلبه کردم جانمیهر طور بود بر ه یبزنم ول فو باهاش حر رمیتماس بگ نیگرفتم همونجا با نوش

دستشون  يرو یکردم که آب پاک یم يکار دیبا.راحت تر بود المیخ يطور نیا.امشب هم تمام بشه بعد زنگ بزنم

همون وقت دعا کردم خدا شوهر  یبرگشتم و راه افتادم طرف خونه ول.کردم یبه محبوبه م یتوجه دینبا.بشه ختهیر

همدم حاج  رهیو اگر وصلتم باهاش سر بگ هیدونستم دختر خوب یم.قسمت محبوبه کنه که با او خوشبخت بشه يا ستهیشا

کنم و اجازه بدم  ياش باز یتونستم با زندگ ینم.خورد  یمن و او اصال به هم نم ي هیروح یول شهیخانم و خواهرهام م

ل از رفتنم پرهام که قب یبودند،ول ومدهیخونه اونها هنوز ن شتمبرگ یوقت.و اون بشه نیدست ا ي چهیدختر معصوم باز

از.نبود،حاال برگشته بود

«!يطرفا مهندس؟صفا آورد نیا ر؟ازیام ییدا يچطور!سالم!به«:خوشحال شد و با محبت اومد طرفم دنمید

 شیحالل زاده به دائ ي،بچه  گنیکه م ستین لیدل یب!افتم یخودم م شیشش هفت سال پ ادی نمیب یرو که م پرهام

 یبعد رفت تخته نردش رو آورد که ب.خوش و بش من رو برد به سالن یبعد از کل.منه هیشب یلیپرهام خ ره،اخالقیم

جمعش کن اونو پرهام !خدا به دور يوا«اومد که رصدش د دیمادرش تا جعبه رو دستش د.میکن يهمه با هم باز الیخ

«!خونه؟ يتو يکم بود ،بساط قمار هم آورد یمطرب.ادیخواد مهمون ب یاالن م!زشته.

طرفها  نیکم ا ریام ییدا یپر از مهمونه مامان،ول شهیخونه هم نیا يتو!بابا يا«:گوشش بدهکار نبودپرهام  یول

«میبگذار با هم خوش باش.ادیم

بعد که مهمونها  ي قهیچند دق.کرد یم يو باز ختیر یاو تاس م الیخ یپرهام ب یزد ول یهنوز داشت غر م مرجان
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.خواستم حاج آقا هم از راه برسه و سرزنشش کنه یماومدن،به او گفتم تخته رو جمع کنه چون ن

و  دیصورتم رو بوس.ذوق زده شده بود دید یخونه مرجان م يمن رو تو نکهیحاج خانم از ا.در يشدم و رفتم جلو بلند

شدم حاج خانم سفارش مرجان رو فراموش  رون،متوجهینگاه به ب کیبا .کردم به خواهرم سر زدم  یگفت کار خوب

با  یاونها اومدند با احترام بهشون سالم کردم ،اما موقع احوالپرس یوقت.خاله ير راه ،رفته اند دنبال خانواده نکرده و س

.بهش نکردم ینگاه مین یو حت نییمحبوبه سرم رو انداختم پا

از رد شدنشون سنگینی چشم غره ي مرجان رو حس کردم و کمی اون طرف تر ،خنده ي زیر لب پرهام را که  بعد

مثل اینکه حرف و حدیث من رو زیاد توي .خص بود از حرکت من کیف کرده،دیدم و فهمیدم او هم از جریان باخبرهمش

«!چقدر به نصیت هام گوش کردي!امیر کنهدستت درد ن«:مرجان با ناراحتی اومد جلو و گفت.خونه شون می شنید

نمی تونم اجازه بدم با زندگی این دختر بی گناه ببخشید آبجی خانم،«:گفتم.می بایست صادقانه جوابش رو می دادم من

من محبوبه رو نمی خوام،امیدوارم این لطف رو در حقم بکنی و از طرف من به حاج خانم بگی دست از سر اونها .بازي بشه

«برداره

رم توي دو ساعته دا.امشب و همه ي جریانات گذشت ولی من مطمئن نیستم مرجان بتونه کاري برام انجام بده باالخره

نمی دونم نوشین چطور؟قبول می کنه بدون حضور پدر و .خلوت اتاقم قدم می زنم و به تصمیمی که گرفته ام فکر می کنم

کنم،می بینم که این اصال مسئله مهمی نیست فقط یک  یمادرش محرم من بشه یا نه؟از هر طرف به قضیه نگاه م

پیشنهادم فقط براي اینه که نمی خوام چیزي !ارم به او دست بزنمفوقش براي دو ماه ،من که خیال ند!محرمیت ساده است

 اونتازه بعد از .اگر بی خبر از همه و فارق از هر اما و اگري با هم محرم بشیم کار تموم میشه.مانع وصلتمون بشه

مشکالت احتمالی پیش میاد که می تونیم خیلی

هیجان غریبی به دلم افتاده و وسوسه اي شیرین .م شدیماز سر راه برشون داریم،چون دیگه رسما متعلق به ه راحت

البته قصد ندارم موضوع رو تلفنی بهش .نگاهم روي گوشی خیره مونده.باید با نوشین حرف بزنم.توي رگهایم می جوشه
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.بگم فقط باید تأکید کنم فردا حتما همدیگر رو ببینیم

ابی قبول کرد که فردا براي ناهار توي همون رستوران او مثل یک خانم درست و حس!ام همین االن تموم شد مکالمه

خدایا ضربان قلبم تند و وحشی .یکبار دیگه هم گفت که دوستم داره،ولی این بار عاشقانه تر.همیشگی همدیگر رو ببینیم

من دوستش دارم و براي به دست آوردنش حاضرم هر .یادمهم نیست چی پیش م.حاال دیگه باید تا آخرش برم!شده

اونها حتما معترض میشن که چرا بی خبر .نامهربونی هاي احتمالی حاج آقا و خانواده رو به جون می خرم.بکنم کاري

!چه با اطالع اونها و چه بی اطالع.دست به این کار زدم ولی چه فرقی می کنه؟این اتفاق باالخره باید بیفته

خرداد 18-پنجشنبه

هر چند عقدمون .حاال وقتشه که به خودم بابت قاطعیتم تبریک بگم!اچقدر خوشحالم خدای!امروز همسر من شد نوشین

نوشین به من .من او رو دوست دارم.چند وقت دیگه براي یک عمر تمدیدش می کنم.فقط براي دوماهه،ولی مهم نیست

م تمام شب رو تا خود صبح پلک رو ه.داشتم رابوقتی ظهر براي ناهار به دیدنش رفتم،خیلی اضط.زندگی می بخشه

.نگذاشته بودم و به عاقبت کار فکر می کردم

من رو که دید لبخند زد و .با یک شاخه گل منتظرم بود.وقتی چشمم به او افتاد،تمام نگرانی ها از دلم زدوده شد ولی

سالم «:جوابش رو دادم.با خنده ي ملیحی سالم کرد.رفتم به طرفش و با اشتیاق دستش رو گرفتم.جلوي پام بلند شد

«حالت چطوره؟عزیزم،

«ممنون،خوبم،خودت چطوري؟«:رو برام بیرون کشید صندلی

کیه که خانمی مثل تو هم صحبتش باشه و حالش خوب نباشه؟.من؟از این بهتر نمیشه_

این قدر از من تعریف نکن،خودت رو توي آینه ندیدي؟نمی دونی لنگه ات توي دنیا پیدا نمیشه؟من ...از دست تو امیر_

!وي ها چطور گذاشتند تو برگردي ایران؟توي خارج مرد خوش تیپ کم پیدا میشهنمی دونم فرانس

!از اونها واسه من چیزي در نمی اومد عزیزم.ها رو نزن که خیلی یخ هستند يحرف فرانسو!نه نوشین_
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خب چی «:نوشین پرسید.غذا رو سفارش دادم و او رفت.»چی میل دارید؟«:آمد باالي سرمون و پرسید پیشخدمت

«موضوع چیه؟.ه؟چرا آن قدر اصرار داشتی امروز همدیگر رو ببینیم؟از دیشب تا حاال رفتم توي فکرشد

...موضوع!آهان_

«ببین نوشین،من توي خانواده ام یک مشکل بزرگ دارم«:لحظه مکث کردم،بعد گفتم چند

البته فقط .ن اینکه کسی بدونهمن میخوام تو رو عقد کنم،بدو«:آخر حرفهام هم گفتم.شروع کردم به توضیح همه چیز و

وقتی نامزد هم شدیم می تونم با خیال راحت به خانواده ام معرفیت کنم و بگم این دختر خانم تنها . یک محرمیت ساده

«من فقط ایشون رو میخوام.فرد مورد عالقه ي منه

آرام .نگران شدم.پاییننوشین با شنیدن حرفم لبهایش رو روي هم فشار داد و سرش رو انداخت .بعد ساکت شدم و

«چیه؟از حرفم ناراحت شدي؟«:پرسیدم

«فقط به نظرت این کار درسته؟!...نه«:حال غریبی به چشمهام نگاه کرد با

.راه دیگه اي ندارم.من خانواده ام رو می شناسم نوشین.به نظرم این درست ترین کاره_

من حاضرم تا اومدن پدر .می دونم دوستم داري.باور میکنمببین امیر،من حرفهاترو .ولی با این کار توي دردسر می افتی_

و مادرم و آشنا شدنشون

با این حال فکر می کنی باز هم کار درستی می کنی؟.خانواده ات صبر کنم با

من می خوام بدون هیچ اما و اگري بریم محضر و .آره،هنوز هم همین فکر رو می کنم«:رو گذاشتم روي دستش  دستم

«فقط بگو اگر خانواده ات بشنوند ناراحت نمیشن؟ تو.نامزد بشیم

.فکر می کنم آنقدر بزرگ شده ام که بتونم صالحم رو تشخیص بدم.اونها کاري با من ندارند...نه_

قبول می کنی همسر من بشی یا نه؟.مشکالت من رو بسپار به خودم.پس به چیز دیگه اي فکر نکن_

.اال به جز تو کسی رو باور نکردمتا ح...امیر،من.معلومه که قبول می کنم_
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«موافقی؟.صبح ساعت نُه میام دنبالت .پس ،فردا میریم محضر .خیلی خوب«:چشمهاي قشنگش نگاه کردم به

«آره«:با لبخند گفت.چشمهاي براقش ستاره ها چشمک می زدند توي

«!پس مبارکه«:من مسرور گفتم و

بعد از رفتن نوشین تا شب توي سرمستی و حالت بخصوصی .دیمغذا رو آورد و با اشتیاق مشغول خوردن ش پیشخدمت

آسوده بودم چون جواب مثبت رو از او گرفته بودم و مضطرببودم چون .از شوق و دلواپسی لحظه ها رو سپري کردم

!کاري که داشتم می کردم حتی توي تصور خانواده هم نمی گنجید

ی ترسیدم نگاه تیز و تا حدي عصبانی حاج خانم متوجه حال و م.قدر هیجان زده بودم که سر میز شام حاضر نشدم آن

وقتی رفتم توي اتاق ،هر لحظه .فکر کردم حتما مرجان با هم حرف زده و پیغام من رو به گوشش رسونده.روزم بشه

ن فردا م.فکر کردم شاید فردا بیاد ولی دیگه مهم نبود.ومدمنتظر بودم که بیاد سراغم و توبیخم کنه ولی خوشبختانه نی

شاید هم می رفتم پیش .تکلیف خودم رو روشن می کردم و بهترین فرصت پیش می اومد که جریان نوشین رو به او بگم

 رامشاید او می تونست واسطه ام بشه و کاري ب.انعطاف علی از مرجان و بهرخ بیشتره.علی و موضوع رو به او می گفتم

.سپري کردم به هر حال شب رو با هزار جور فکر و خیال.بکنه

پیرهنم رو از باالي .ساعت هشت صبح بود.همون اولین دقیقه اي که چشم باز کردم،التهاب وجودم رو پر کرد امروز،از

بعد .دست و صورتم رو همین باال شستم چون نمی خواستم تا لحظه رفتن هیچ کس رو ببینم.تخت برداشتم و پوشیدم 

فقط کراواتم رو برنداشتم چون مسلما .انداختم روي تخت وآوردم بیرون برگشتم به اتاق و کت و شلوار سپیدم رو در 

نمی شد کراوات بزنم و با اون وضع برم پایین و سؤال و جواب نشم که صبح به این زودي کجا دارم میرم؟

و  شناسنامه ام و سه عدد تراول چک رو از توي کیف کوچکی که مدارك.آستین و یقه ام رو جلوي آینه مرتبکردم سر

پاسپورتم داخلش بود برداشتم و باالخره اومدم بیرون ولی روي پله هاي پایین،غافلگیر شدم و درست روبروي حاح آقا 

نگاهی به سرتاپام انداخت و با حالت واضحی.داشت رد می شد که با دیدنم ایستاد!در اومدم
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جا ان شاءاهللا صبح به این زودي؟معموال چه خبره؟ک!خوشتیپ کردي!شاخ شمشاد!سالم!به به «:اعتراض اومد طرفم از

دیرتر می رفتی؟نکنه کالغ سیاهها توي گوشت خوانده اند که من و حاج خانم می خواستیم باهات حرف بزنیم که داري 

«معرکه رو خالی می کنی،هان؟

«!م داشته باشیدخب داشتم می رفتم فکر نمی کردم شما کار.واسه خاطر این نبود ...نه آقا جون«:بریده گفتم بریده

«با کی حرف می زنی آقا؟امیره؟«:حاج خانم هم اومد صداي

«!حضرت آقا دارند تشریف می برند.بله«:تمسخر گفت با

چی شده امیر؟چند روزیه توي خونه پیدات !سالم«:اومد به طرفم و گفت.سالم کردم .خانم اومد توي هال حاج

از کی تا حاال رسم .؟حرفم که می خواي بزنی پیغام و پسغام میدينمیشه؟آسه میاي آسه میري یک وقت دم به تله ندي

شده ما با عشق و عاشقی عروس بیاریم توي این خونه که به مرجان گفتی تا عاشق نشی زن

گیري؟براي چی پیغام دادي محبوبه رو نمی خواي؟فکر نکردي من توي گوش خواهرم خوندم می خوام دخترت رو  نمی

فکر می کنی .فته است اینجا نگهشون داشتم بلکه چهار تا کالم حرف با دختره بزنی،انگار نه انگاربگیرم واسه امیر؟یک ه

«بیاري تو این خونه؟ عروسمن می گذارم دست هر کسی رو بگیري و برداریش به اسم 

ه من می حاج خانم کی گفت«:در حالی که سعی می کردم مؤدب باشم گفتم.کردم سکوت جایز نیست،باید حرفی بزنم فکر

خوام بزنم رو بیارم توي این خونه؟پس یک عمر درس خوندم و کار کردم و پول جمع کردم واسه ي چی؟واسه ي اینکه 

«زنم رو ببرم توي خونه ي خودم نه اینجا

این خونه به این بزرگی به چه درد من و حاج آقا می خوره؟ما می .تو آخرین بچه ي مایی!دستت درد نکنه امیر...اوا»_

«پیش ما زندگی کنی.استیم تو زنت رو بیاري همین جاخو

 کهیقول گرفته بودم فقط زمان نیمن از نوش.هرگز زیر بار این مسئله نمیرفتم.نداشت با تصمیم شون موافقت کنم امکان

حصار  يشد اون رو تو ینم شهیهم يمن عمل کنه وگرنه برا يحاضر شد طبق خواسته  لمیجمع فام يبه عنوان مهمون تو
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 یمن م.رمینم یکی نیبار ا ریعنوان ز چیشما و آقا جون قائلم به ه ياکه بر یحاج خانم با تمام احترام«:گفتم.کنم  یزندون

من همون روز ...در مورد محبوبه هم.خونه نیا ينه تو یاگر شده دو تا کوچه اون ورتر،ول یحت.کنم یخوام مستقل زندگ

تونم ین که نمم.دیادامه ند يباز نیاول بهتون گفتم به ا

«دهیبار قلبم براش نلرز کی یکنم که حت یزندگ یعمر با کس هی

ده؟یقلبم براش نلرز یچ یعنی!ستیرسم زن گرفتن ن نکهیآخه ا!پسره زنهیم ییچه حرفها!خدا به دور يوا_

که  اریوشت در بپنبه رو از گ نیگم،ایم یگوش کن چ!ریام نیبب«:و صاف به چشمانم زل زد ستادیا میآقا اومد روبرو حاج

حاال اگه .ادیدرس خونده هم هست،بهت م.برات مناسبه یلیمحبوبه دختر مولود خانم خ نیهم.يریبگذارم سر خود زن بگ

 ونیم ياریب يریو نشناخته بگ دهیرو ند بهیغر کیدست  يبخوا نکهیا یول ستیمهم ن ادیز نجایا ياریزنت رو ب ينخوا

«!دونم و تو ی،من م لیفام

کردم تا مغز سرم داغ شد و نگاهم همونجور به روبرو خشک شده  یحس م.چشمهام رفت کنار يت و از جلورو گف نیا

«؟يعجله دار یلی؟خيریبدون صبحانه م يحاال چرا دار«:حاج خانم گفت.بود

«!هم عجله دارم یلیآره حاج خانم،خ«:رو باال آوردم باال و گفتم سرم

 یکردم و ب یدختر مورد عالقه ام رو عقد م گهیتا چند ساعت د.نداشتم دیردکه گرفته بودم ت یمیدر تصم يذره ا یحت

.شدم یم دهایتهد نیا يهمه  الیخ

«یرفت یبعد م يخورد یصبحانه م يموند یم«:حاج خانم گفت رونیاز در اومدم ب یوقت

«دیکنم،نگران من نباش یمن بعدا صرف م!دینوش جان،شما بخور«:دمیهمونجا داد کش از

که با لباس  ابونیسر خ نینوش دنیبا د یآرام و قرار نداشتم،ول الیبودم و از هجوم فکر و خ یراه هنوز عصب يتوچه  گر

رگهام  يتو یو شوق دل سپردگ دیغصه بود از وجودم پر کش یبود،هر چ ستادهیدسته گل منتظر ا کیروشن و 

«ن؟ید یم ل،افتخارادموازم ریصبح بخ«:ترمز و با لبخند گفتم يپاش زدم رو يجلو.دیجوش
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«!يچه کت و شلوار ناز!يشد کیهمه راه رو؟چقدر ش نیا رهیم یک!اوه«:پنجره نگاهم کرد از

نه؟ ایمثل دامادها شدم -

!جزء قرارمون نبود نیا!تنده شتیآت یلیتو خ نکهینه بابا، مثل ا_

.«سالم«:رو باز کرد و سوار شد در

نه؟ ایسر وقت اومدم .زمیسالم عز_

.شهیهم آره،مثل_

ه؟یدسته گل مال ک نیا_

.معلومه، مال تو ن؟خبیا_

بهم؟ يدیپس چرا نم... هوم_

.تا وقتش یصبر کن دیبا!یهول یلینگفتم امروز خ_

رسه؟یم یوقتش ک دیبفرمائ حیتوض_

.«؟یدون ینم یعنی«:رو کج کرد و نگاهش رو دوخت به چشمهام سرش

من رو  یکشت«:دنده و حرکت کردم يدست چپش رو گذاشتم رو.بگه هشیلحظه عقد و گرفته و روش نم يکه برا دمیفهم

جور نگاهها رو بگذار نیا.کم انصاف داشته باش کیآخه !خمارت دختر يبا اون چشما

!کم دلم رو بلرزون ،یبعد عروس واسه

 ماهه خواب و خوراك رو از من کی کینزد ؟يمگه تو انصاف دار«:دیگلها دست کش يزد و رو ینیریش لبخند

.«ریشده تو،ام المیتمام مدت فکر و خ.یگرفت

«ن؟ینوش يدوستم دار«:دنده بود لمس کردم يرو که رو دستش

ه؟یچه سوال نیا_
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.محضر میبر نکهیقبل از ا.کنم جواب بده ینه خواهش م_

.من عاشقتم ر،ینشو ام وونهید_

.«و سر گشته تو وونهید.نیبشم نوش وونهیخواد د یمن دلم م یول«:گفتم.میهم نگاه کرد به

.«من یزندگ يتو يتو از آسمون اومد. ریبود ام ایمن رو يبرا شهیروزها هم نیا«:دیچشمش درخش ياشک تو برق

.کنم یخواهش م.گهینکن د هیگر_

.«شدم یکنم، فقط احساسات ینم هینه گر«:لبخند زد هیگر ونیم

«!هینه گر یبا خوشحال.یبش یاحساسات يطور نیبهتره ا«:کردم ادیرو ز کیموز يپخش و صدا يرو گذاشتم تو کاست

.گهیاز هر وقت د شتریب ر،یمن خوشحالم ام_

 دیبه مرکز خر دمیبعد رس قهیچند دق.دادم راژیها و نیماش ونیرو گذاشتم رو پدال گاز و سرحال و سرمست م پام

داخل  میچند تا مغازه، رفت نیتریبعد از نگاه کردن به و.بود یاول اون ساختمون تماما جواهر فروش يطبقه .جردن

 دهیم حیخودش گفت ترج.بود يساده ا يحلقه . ارهیرو که انتخاب کرده ب ياز فروشنده خواست حلقه ا نینوش.یکی

 ینیریبا لبخند ش شهیمثل هم. انتخاب کنه يتر نیسنگ يازدواج حلقه  يمن ازش قول گرفتم حتما برا یسبک باشه ول

، درست اون  رونیب میاز ساختمون که اومد. جعبه حلقه رو کادو کرد و داد به دستم .فروشنده گفت مبارکه. قبول کرد

.«!کردم داشیپ.اهان،صبر کن«:گفتم. چشمم خورد به دفتر ثبت ازدواج  ابانیخطرف 

.«رو؟ یچ«:دیپرس متعجب

.منه يکه مشکل گشا ییهمون جا_

از شدت  یهر چ.دمیخر ینیریجعبه ش کیباال  میبر نکهیقبل از ا.دیساختمون که نگاه کرد منظورم رو فهم يتابلو به

قبل از داخل . سوم بود يدفتر ثبت طبقه . طپه یم جانیطور با ه نیکردم قلبم ا یباور نم. کمه سمیالتهاب و اضطرابم بنو

.به داخل انداختم یشدن نگاه
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 يدیمرد مسن و موسپ ریفترخونه پد یمنش.جلو میرو گرفتم و با هم رفت نیدست نوش.هال نشسته بودند ينفر تو چند

.«د؟یبفرمائ! کمیسالم و عل«:سرش رو گرفت باال و با نگاه بهمون گفت. میبود که بهش سالم کرد

.«میدیخدمت رس ریامر خ يبرا...حاج آقا راستش«:مکث گفتم یکم با

د؟یوقت دشت_

.رینخ_

هست؟ يخب چه کار_

!لطفا تیمحرم ي غهیص_

نه؟شناسنامه تون همراه تو_

.دیبله،بفرمائ_

.«ارن؟یم فیتشر یپدر خانم ک«:دیاز نگاه کردن و ورق زدنشون پرس بعد

«!حاج آقا؟ هیازیمگه ن«:خوردم جا

!بله_

.میما تنهائ.ستندین رانیا شونیا یول_

شاهدتون کو؟_

.الزم باشه میکرد یشاهد؟فکر نم_

.شهیبدون حضورپدر خانم و شاهد نم یول_

.خدمت شما میاومد میقانونا نامزد بش نکهیفقط به قصد ا.حاج آقا ستیم که ندائ شه؟عقدیچرا نم_

حاج آقا اگر لطف «:در آوردم و گفتم بمیحلقه رو هم از ج. دست من بود يتو یرنیو جعبه ش نیگل تو دست نوش دسته

.«میشیواقعا ممنون م دیندازیو امروز کار ما رو راه ب دیکن
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.«هینظرشون چ نمیتا با سر دفتر صحبت کنم بب دیچند لحظه منتظر بمون شه،ینم يطور نینه ا«:جاش بلند شد از

بار .برداشت و با خودش برد تو زیم يبعد او برگشت و شناسنامه هامون رو از رو قهیچند دق.مینشست یصندل يهم رو با

دستم رو گذاشتم رو .پا شدم یبیبا التهاب غر.میدر بهمون اشاره کرد که دنبالش بر يهمون جلو رون،ازیدوم که اومد ب

تونم براتون  یخب جوون،من چه کار م«:دیپرس.روبروش مینیعاقد گفت بنش.تو میو همراه هم رفت نینوش يشونه 

«.ستندیپدر خانم هم ن. دیبکنم؟شما شاهد ندار

«دیشما امر کن یاطالعم حاج آقا،هر چ یواال من ب«:کردم آرام باشم،گفتم یسع

ه؟یقت خانم چمقصودتون از عقد مو_

رسما نامزدشون کنم تا پدر و مادرشون از خارج برگردند  خوامیدوستشون دارم م ،چونیچیه«:نگاه کردم نینوش به

«عقد دائم يخدمتتون برا امیموقع م نیهم گهیان شاءاهللا ماه د.کشهیهم طول نم ادیز.

باورم .رو گرفتم نیدست نوش.نوشتن شد ورق از سر برگش جدا کرد و مشغول کیبرداشت و  زیم يقلم رو از رو دمید

 دایمطمئن پ یگاه هیکه تک یپناه یمثل آدم ب.داشت يا گهید يامروز اصال حال و هوا.دیلرز یدستهاش داشت م!شد ینم

.و دل سپرده بود فتهیکرده،ش

رو  غهیصخدمت آقا عرض کنم،«:بعد که کارش تموم شد گفت.برگه يشناسنامه نوشت تو يمشخصاتمون رو از رو عاقد

 نیتا آخر دیو با انیتونن از تعهد شما در ب یبشن نم مونیتا قبل از اون،خانم اگر پش.خونم یدو ماه م يبرا اطیمحض احت

در نظر  غهیص يکه برا يا هیو مورد دوم،مهر دیخود هر دو آزاد بهخود  گهیبعد از اون د یباشن،ول بندیساعت به حکم پا

که بشه بعدا پرداخت کرد و  ستیعقد دائم ن ي غهیمثل ص.وعد دو ماه پرداخت بشهم نیحتما در هم دیبا شهیگرفته م

«دیو نقدا پرداخت کن نایع دیخانم گفتن با یکه هر چ دیپس دقت کن.دیرو بخش ااونی

«در نظر ندارم حاج آقا يزیواال چ«:گفت نیسه؟نوشیبنو یچ هیمهر يکه برا دیپرس نیاز نوش بعد

«دیبخواه يزیچ دیبا.شهینم يطور نینه ا«:گفت عاقد
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 هیروبرو ته نیتونم از ا یاالن م نیطال،چون هم يسکه  کی دیسیزحمت بنو یحاج آقا ب«:به عاقد گفتم.مردد بود نینوش

«اش کنم

«قبوله دخترم؟«:دیپرس

«بله«:به دستم فشار آورد و با نگاه به من گفت نینوش

و  میبلند شد.میورقه رو امضا کن يجلو و پا مییایبعد خواست ب.دبا گفتن مبارك باشه شروع به خواندن خطبه کر عاقد

پله  نییپا. رونیب میتشکر از دفترخانه اومد یحق و الزمه رو به عاقد دادم و با کل.میو امضا کرد میبرگه رو گرفت

دسته گل رو  نینوش!خنده ریز میدو زد م،بعدهریهم نگاه کرد بهها،همون طور که دستمون تو دست هم بود ،چند لحظه 

سرش رو انداخت .دمیراهرو هم استفاده کردم و گونه اش رو بوس یاز خلوت.به من داد و من حلقه رو کردم به دستش

 ،خجالتیخانوم ایب«:دنبال خودم دمیدستش رو گرفتم و کش.صورتش سرخ شده بود.و لبش رو فشار داد نییپا

«!میبه هم محرم گهینکش،د

طال از فروشنده گرفتم و دادم به  يسکه  کی.یدوباره برگشتم به همون جواهر فروش نیسمت ماش میبر نکهیاز ا قبل

«!خانم ي هیهم مهر نیا«:دستش و گفتم

.نبود يازی،واقعا ن ریام یمرس_

.گفت حاج آقا؟دادنش واجبه یکه چ ادتهی_

 ید ظهر از جواهرفروشحدو.فشیک يبا تشکر سکه رو گرفت و گذاشت تو نینوش.کرد یبا لبخند نگاهمون م فروشنده

افتاد به  ،نگاهمیعتیشر ابونیبعد با گذشتن از خ.میبرج خورد کیرستوران  يتو یناهار رو همون حوال.رونیب میاومد

سر چهار راه دور زدم و .مینیرو بب شیکه اون نما میهر دو موافق بود.رو سر در سالن تأتر يکمد شینما هی غیتبل

که برگردم  شیپ قهیچند دق نیهم م،تایاومد رونیب یوقت.میدیخند یسالن حساب يتو.شد لیمون تکم یخوش.برگشتم باال

ماه هم زودتر تموم  کی نیکاش ا.خواست تا آنجا که امکان داره کنارش بمونم یدلم م.همراهم بود  نیخونه ،نوش
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تونست دعوت کنه برم  ینم نکهیرفت باز از ا یداشت م یوقت. برام مشکله یلیاون خونه،خ ياش تو یتنهائ حملت.بشه

و  میو ندونه که با هم نامزد نهیخارج شدن از خونه اش بب نیمن رو ح يرهگذر ای هیهمسا دیگفت شا.تو،عذر خواست

«ادهیوقت ز ست،حاالیمهم ن«:گفتم.براش بد بشه

و روشن  هیاصورتش س ينور چراغ کنار باغچه ،رو.ناراحت بودم شتریمن خودم ب یرو انداخت به در و رفت تو ول دیکل

 ریام«:شد و گفت رهیخ میآرام به چشمها.اومدم جلو و نگاهش کردم اریاخت یب.کرد یجلوه م ییایرؤ یلیخ.انداخته بود

«!دوستت دارم یلیخ

«زنم یطور ،دوستت ندارم ،فردا بهت زنگ م نیمن هم هم«:گوشش گفتم يتو.صداش دلم رو لرزوند دنیشن

«؟يندار اجیاحت يزیچ به«:دست چونه اش رو آوردم باال با

.نه_

.پس مواظب خودت باش_

جا  ییاز وجودم رو جا یمیانگار ن.دارم یبیحس غر.اونه شیتنهاش گذاشتم و اومدم خونه،اما فکرم هنوز پ باالخره

 طور که نیا.حاج آقا هم جواب سالمم رو با اخم و اکراه داد.نهیحاج خانم هنوز سرسنگ دمیاز در که اومدم تو ،د.گذاشتم

من .ستیبرام مهم ن نهایکدوم از ا چیه گهید یگردند کرمان،ول یمعلومه خاله مولود و شوهر و دخترش فردا عصر برم

بهتره  یبگذارم ول انیباشم که حاج خانم رو در جر یدنبال راه دیهر چند با.او نامزد منه .تعهد دارم نیحاال نسبت به نوش

رو براش  زیچ مهبهش بزنم و ه يسر دیشا.هیهم راه خوب یگذاشتن عل انیدر جر.تا فردا عصر و رفتن خاله صبر کنم

.راه صحبت با حاج آقا رو بهتر بلده یعل.کنم و ازش خواهم کمکم کنه فیتعر

خرداد 21-  کشنبهی

که در شمال  ییایآن روز رؤ يهنوز خاطره .دارم یو چشم ازش برنم زیم يگذاشتمش رو!عکس او مال من شد باالخره

 روزید.نبرم ادیتا عمر دارم خاطره اش رو از  دیشا!کرد رمیغافلگ بایچه ز.چشمهام زنده است يجلو میوندبا هم گذر
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 یکم یوقت.حاج آقا ياومدند خونه  ایو دخترش تان انخ ومرثیبهرخ و ک دمیرفتم،دیصبح که داشتم به محل کارم م

چرا خاله و خانواده اش  دمیوقت بود که فهم اون.به ساوه رنیم یجشن عروس کی يصحبت کردند،متوجه شدم دارند برا

 ودحاج خانم ب یآقا طاهر برادر نانت ياز بچه ها یکی یعروس ایگو.که قرار بود جمعه برگردند شهرستان ،هنوز نرفته اند

.و همه دعوت شده بودند

خبر  دیفکر کردم شا.بود نیبهرخ هم سرسنگ یحت.بردن من ندارند يبرا يصبحانه خدا رو شکر کردم که اصرار زیم سر

بهم گفت و  مایپا شدم،حاج خانم موضوع رو مستق کهیزمان.دهیاز محبوبه به گوش او هم رس يمخالفتم با خواستگار

من هم چون .دور روز رو اونجا بمونم نیو ا یعل ي ونهشب برم خ رهیخونه سر م يخواست اگر حوصله ام از موندن تو

از خونه  یرو برداشتم و بعد ازخداحافظ فمیک.قبول کردم یحرف چیدم،بدون هبه دستشون ب يبهانه ا چیخواستم ه ینم

انگار  یخواستم همون شب با حاج خانم حرف بزنم ول یم.افتاد ریبه تأخ گهیفکر کردم کارم دو روز د.رونیاومدم ب

.نبود تشوق

کردند،تمام جونم  قیبه وجودم تزر جانیاز ه یرو که رد کردم،انگار محلول هیطریپارك ق.شدم و راه افتادم نیماش سوار

دو  یکی.کردم یشدم و در محاسباتم اشتباه م یسر کار حاضر م یچند روز گذشته با حواس پرت اق،تمامیاشت کپارچهیشد 

 يمجتمع تمام حواسم به خونه  يرفتن تو نیاون روز هم ح.خواستم رشدم و عذ میمتوجه خطا یبار با تذکر مهندس ناظم

ماهش رو  ينظر رو کیتا  رونیب ادیمنتظر بودم که در رو باز کنه و ب.امیسر کار م یدونست چه ساعت یاو م.بود نینوش

کار ساختمان به .کردم کیو کارگرها سالم و عل اریباالخره رفتم تو و با مهندس پند.ومدیهر چه منتظر موندم ن ینم،ولیبب

در  فیک ينقشه ها رو از تو.مونده یتمام شدن کار باقتا  گهیفقط سه طبقه د.دهیهفتم رس يسقف طبقه  يزدن بلوك ها

 يتو یحت نکهیاز ا.شد  یطوالن یلیساده خ یتماس تلفن کی دنشید يانتظارم برا.کاره رفتم باال مهین يآوردم و از پله ها

ره؟یگ یدونستم کجا رفته؟چرا تماس نم ینم.دمش نگران شدمید یخونه اش هم نم اطیح

مسلما تا  یخواستم برم،ول یم.رونیاز ساختمان اومدم ب یو دلواپس شیبا تشو.ار نموندمسر ک شتریدو ساعت ب یکی
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 یخونه اش و زنگ رو زدم اما جواب يو رفتم جلو ایعاقبت دلم رو زدم به در.شد یآوردم،نم یاز او به دست نم يخبر

ارتباط با مشترك مورد نظر  يبرقرار«: يتکرار ي جهینت همونباز  یرو گرفتم ول لشیموبا يبار دهم،شماره  يبرا.ومدین

«!ستین سریم

که کرده  ياضطراب صحبت با او و اقرار به کار.یعل يکه سوار شوم وبرم خونه  نیاومدم طرف ماش.شده بودم یعصب

.کرد یم شتریرو ب شمی،تشو نینبودن نوش يام برا یبودم،در کنار نگران

حاج خانم  ایگو.انگار منتظرم بود.فرناز در رو باز کرد.گ رو زدمشدم و زن ادهیپ.بودم یخونه عل يساعت بعد جلو مین

سر به ما  هی يباالخره افتخار داد!رخانیسالم،چه عجب ام«:گفت ییبا خوشرو.اومدنم رو بهش رسونده بود غامیقبال پ

«!يخوش اومد یلیخ!يزد

اومدم  یم نهایزودتر از ا دیبا.مکرد یدونم کم توجه یخجالتم نده زن داداش،خودم م«:گفتم.رو کامال باز کرد در

«ست؟ین یعل.خدمتتون

.بشه داشیکم کم پ دیبا گهیتو،د ایومده،بینه هنوز ن_

بچه ها کجا هستند؟_

.خونه انیهمه م گهیساعت د میتا ن.هم کالس کنکور ایکالس زبانه،رؤ دیمج_

به صورتم  ینگاه مشکوک ییرایموقع پذ.برگشت وهیبعد با ظرف م قهیفرناز رفت به آشپزخونه و چند دق.رو مبل نشستم

«شده؟ يزیچ!يایبه نظر م ه؟مضطربیچ«:انداخت

.در واقع از صبح تا حاال منتظرم.هستم یراستش،منتظر تلفن کس ینه ول_

_؟یمنتظر ک!؟...ا

سرم رو گرفتم !که کرده بودم يچقدر سخت بود صحبت کردن و به زبان آوردن کار.زیم يرو گذاشت رو وهیم ظرف

«!مسئله مهم صحبت کنم هیراجع به  یبا شما و عل دیراستش زن داداش من با«:البا
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!ان شاءاهللا ری؟خ يچه مسئله ا_

«او هم باشه دمیم حیترج.نه ای ادیم یعل نمیکنم بب یصبر م قهیچند دق«:گفتم.نشست

کجاست؟ یعل نمیزنگ بزنم بب هیمشغول شو تا .یباشه،هر طور راحت_

 يبه اخو«:شروع به متلک گفتن کرد دنمیبا د یعل.برگشتم.اومد تو یفن فرناز در هال باز شد و علساعت بعد از تل مین

«!قربان دیدائیپ یکم!یگرام

«مهندس؟ يسالم،چطور«:میاومد جلو و با هم دست داد.شدم بلند

«خوبم،ممنون.سالم«:دمیآه کش اریاخت یب

حاج آقا و حاج خانم  تیباز هم شکا ه؟نکنهیچ.معلومه دنتیآه کش از اون!یآره،معلومه که خوب«:با خنده نگاهم کرد یعل

«من؟ شیپ يرو آورد

باهات  دیبا یکه نه،ول تیشکا«:گفتم.خوش و بش کردند قهیزن و شوهر چند دق.رو در آورد و داد دست فرناز کتش

«حرف بزنم

 ومدهیهنوز ن!کرد یاز دستت گله م ینساعت تلف میمطب ن يحاج خانم امروز تو«:هاش رو باال زد نیکنارم و آست نشتس

«؟يبه آب داد یچه دسته گل

«بگم؟ یدونم چ یمن واقعا نم یعل«:موهام يدستم رو بردم ال کالفه

؟یکن یم يلجباز نهایقدر با ا نیا ؟چرایخواه یم یتو چ!رو بگو تیواقع_

.دختر عالقه مند شدم هیمن به  یراستش عل...من_

و زل زد به  ستادیا یکنار جارخت يفرناز هم با کنجکاو دمید!فقط نگاهم کرد!نگفت یچیاش موند و ه نهیتو س نفس

!صورتم

با هم آشنا  دیکار جد نیسر هم.نهینوش ه،اسمشیدختر خوب«:ستادمیبعد همون جا ا.پنجره يشدم و رفتم پا بلند
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«میاه است که با هم ارتباط دارم کیماه  کی بایاالن تقر.میساز یم میکه دار یاست به مجتمع دهیخونه اش چسب.میشد

چند روز  نیهم... نیو هم یمن عاشقش شدم عل«:زل زدم و گفتم یبه عل میمستق.دیکوب یبلند م يداشت با صدا قلبم

«!هم عقدش کردم شیپ

«؟يکار کرد یچ«:تکرار کرد  ناباورانه

درآوردم  بمیرو از ج غهیص يبرگه !ردندچشم هم نگاه ک يو تو ستادیا یسر عل يگشاد اومد جلو ،باال يبا چشمها فرناز

سرش رو گرفت باال و با !صورتش رنگ باخت واشی واشی دمید!بهت زده گرفت و نگاهش کرد.و دادم به دستش

«؟یبه اونها هم گفت«:دیپرس رتیح

!نه_

کوت س.داد به مبل هینشست عقب و سرش رو تک یعل.و مشغول خوندن شد دیقاپ یزود برگه رو از دست عل فرناز

!تونم بکنم یتصورش هم نم ی؟حتيکار رو کرد نیچرا ا«:دیخشک پرش یچند لحظه بعد با لحن.حاکم شد ینیسنگ

«زده به سرت؟!ریام

«...دیشا«:بمیج يرو بردم تو دستهام

دختره  ؟مگهيکرد هیچه کار نیآخه ا!يشد وونهیتو واقعا د یحساب د؟مردیشا«:دیبلند شد و داد کش تیبا عصبان یعل

«؟یکرد؟چرا به حاج خانم نگفت یر مفرا

.یخوام تو بهش بگ یم...چون_

فکر کنن من هم در  يخوا یم!بگم شرمنده ام دیبا يمن حساب کرد ياگر رو!کار رو بکنم نیمن؟امکان نداره من ا_

بودم و مثل تو از اونها پنهان کردم؟ انیجر

«؟یدونست یو نممگه اخالق حاج آقا ر!ریام دهیکار از تو بع نیا«:گفت فرناز

دست  دادیاجازه نم دیفهم یمطمئنا اگر م.کار رو کردم نیشناختمش ا یچرا زن داداش،اتفاقا چون م«:به طرفش دمیچرخ
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«نینوش يبگذارم رو

«چرا؟«:دیداد کش یعل

...چون که_

«ارهتا آسمون فرق د نیپسندند،از زم یکه اونها م ییدخترها پیبا اون ت نی،نوشیعل«:بودم،گفتم کالفه

جلو؟ يندازیمن رو ب يخوا یکه م نهیهم يبرا_

.شون کنم یکنه راحت تر بتونم راض تینفر از من حما کیاگر  دیآره،شا_

!اریآب ب وانیل کیفرناز !من يخدا_

«!نیبنش ایب«:تنها شدم یرفت و من با عل فرناز

.چون و چرا گوش کردم یب

!ارهیاون پدرت رو در م.ياریکار،خون حاج آقا رو به جوش م نیا ؟بايچه کار کرد یواقعا متوجه هست ر،تویام

.گمیبرگه رو بهش نم نیا ينگران نباش،تا اونجا که امکان داره ماجرا_

؟یچ دیاگه فهم_

.کنهی،خودش حاج آقا رو رام م یکن یو او رو راض یاگر تو با حاج خانم حرف بزن.دمیاجازه نم_

!یبهش بگخودت  دیبا.کنمیکار رو نم نیمن ا یول_

.کنم يخواستند من از محبوبه خواستگار یاونا م یعل...آخه اون_

«!انمیهم در جر گه،منیراست م«:گفت فرناز

«؟یکن یخب چرا قبول نم«:دیپرس یعل

.او حاال نامزد منه.یقول دادم عل نیمن به نوش.دوستش ندارم نکهیا يبرا_

«!واهللا یجرأت داشت یلیخ!کار کی نیاال ا يکردم که انجام بد یرو م يفکر هر کار ریبه خدا ام«:ستادیسرم ا يباال فرناز
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از صبح تا حاال بهم .االن هم منتظر تماسشم.گرفتارش شدم يبدجور.تونستم ازش بگذرم زن داداش ینم«:کردم نگاهش

«نگرانم یلیخ.زنگ نزده

 يچقدر هم خوب رل شوهرها!نم نگرا!من يخدا«:گفت یکجا بود؟عل یعنی.داد یچهار بعد از ظهر رو نشون م ساعت

«!ستیحرفها ن نیاصال اهل ا!بچه است ریکردم ام یمن رو بگو که فکر م!کنه یم يمهربون رو باز

«حاال چه شکلیه؟چند سالشه؟کُجائی هستند؟«:پرسید فرناز

.خانواده اش هم اهل شیراز هستند.بیست و سه سالشه.تا دلت بخواد خوشگله زن داداش_

به اندازه یکی دنیا خوشحال !خودش بود.با دستپاچگی گوشی رو برداشتم.نشده بود که موبایلم زنگ زد حرفم تمام هنوز

«الو نوشین؟«:رفتم طرف پنجره و تلفن رو جواب دادم.شدم

«!صدات نمیاد!اگه ممکنه بلندتر حرف بزن امیر«:صداش رو شنیدم ولی ضعیف و بریده بریده باالخره

مگه کجایی دختر؟_

چی؟_

رسیدم کجایی؟پ_

.موبایلم آنتن نمی داد.هر چی سعی کردم تماس بگیرم نشد.صبح با بچه ها اومدیم .شمال هستم!آهان_

.که اینطور_

.همین االن دیدم آنتن داره سریع تماس گرفتم_

!و فرناز چهارچشمی نگاهم می کردند علی

امیر،من امشب و فردا اینجام،می تونی بیایی پیشم؟_

«کجاي شمالی؟.البته که میام عزیزم«!ی فهمیدم چه کار می کنمخوشحالی نم از

آدرس رو می نویسی؟.رامسر،ویالي یکی از دوستهام_
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!آره،آره بگو_

کی «:نوشین پرسید.رو از جیبم کشیدم بیرون و پشت کارت شرکت حمید پژوهش نشونی رو یادداشت کردم خودکار

«میرسی؟

«احتماال سه چهار ساعت دیگه.می افتمهمین االن راه «:نگاه به ساعت گفتم با

.مواظب خودت باش،عجله نکنی_

به چیزي احتیاج نداري؟.نه خانومی مواظبم_

.نه،فقط خودت رو می خوام_

علی و .با کشیدن نفس راحت گوشی رو بستم»تا چند ساعت دیگه می بینمت!من هم همینطور «:توي سینه لرزید دلم

ببخشید زن داداش،ببخشید علی،خیلی دوست «:ایستادم جلوي پاشون و گفتم!دندفرناز همون طور خیره نگاهم می کر

«نمی تونم تنهاش بگذارم.اونجاست نوشینباید برم شمال،.داشتم شب بمونم پیشتون ولی دیدید که؟احضار شدم

«اگه حاج خانم سراغت رو گرفت چی بهش بگم؟بگم کجاست؟امیر تو داري چه کار می کنی؟«:پرسید علی

وقتی برگشتم حتما خودم با او حرف می زنم و نوشین رو به اون نشون !ی دونم علی،یه چیزي بهش بگو دیگهنم _

.قول میدم.میدم

...آخه_

«!نوکرتم داداش،یه کاریش بکن دیگه«:رو بوسیدم صورتش

ی نمی تونم زیاد سالم به بچه ها برسون زن داداش،خیلی دوست داشتم ببینمشون ول«:خندید و من با خجالت گفتم فرناز

«ان شاءاهللا یه وقت دیگه.منتظر بمونم

.یک وقت کار دست خودت ندي.باشه برو،ولی با احتیاط برون_

.مواظبم.نه خیالت راحت باشه_
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مطمئنی کار درستی «:موقع خداحافظی پرسید.سخت توي فکر بود.سخت توي فکر بود .تا پاي ماشین همراهم اومد علی

«می کنی امیر؟

«نمی دونم،ولی امیدوارم«:توي دستم چرخوندم رو  سویچ

«!امیر«:وقتی در ماشین رو باز کردم صدام زد.خواست حرف بزنه اما مردد بود می

«بله؟«:برگشتم

مواظب رفتارت هستی دیگه،هان؟نمی خواهی گند کار رو دربیاري که؟همینطوري هم اگر «:جلو و روبرویم ایستاد اومد

«یک وقت کار دست دختره ندي؟.حاج خانم بفهمه پس می افته

امروز میرم .همه چی رو گذاشتم واسه شب عروسی ام.نه علی،خیالت راحت باشه،حواسم هست«:رو انداختم پایین سرم

«مطمئن باش کاري نمی کنم که بعدا نشه جبران کرد.اونجا چون فقط می خوام پیشش باشم ،حد و حریم خودمم میدونم

«خیر پیش.ه،بروخوب«:دست زد روي شونه ام با

 يبا شوق جاده ها رو پشت سر گذاشتم و باالخره تو.شدم و در حالی که دلم داشت از سینه کنده می شد راه افتادم سوار

شمال  يدلم برا یلیخ.شش سال بود که به رامسر نرفته بودم.درست وقت غروب.به شمال  دمیروز رس يساعتها نیآخر

 یم ایرامسر که به در یبلوار اصل يانتها.زنده شد چشمهام يجلو مینوجوون يتمام خاطرات خوب سالها.تنگ شده بود

 ایدن يساحل ها نیباتریکنار ز یفرانسه،حت يتو.نگاه کردم ایشدم و به منظره در ادهیپ نیچند لحظه از ماش يخورد،برا

 فزنان رفتم به طرقدم .کرد یساحل روحم رو نوازش م یشرج يو هوا ایخوب در يبو.شدم ینم یهم آنقدر احساسات

 میرو دادم به فروشنده و خواستم راهنمائ الیآدرس و.درست کرده بودند ریکه از چوب و حص یساحل ياز مغازه ها یکی

حرفهاش رو خوب .خارج از شهره لومترینگاه کرد و گفت آدرس حدود پنج،شش ک یبرم؟به نشون یابونیکنه که از چه خ

.گوش کردم و بعد راه افتادم

روشن ساختمون از  يروبروم و چراغها یبزرگ يالیو. دمیساعت حدود نُه شب بود که رس.شده بود کیال تارکام هوا
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سالم «:بهش گفتم.شد و در رو برام باز کرد دایدرختها پ ياز ال یخانم شمال کی.شدم و زنگ زدم ادهیپ.بود  دایپ رونیب

«فرزانه است؟ يآقا يالیو نجایخانم ا

«د؟یکار دار یبا ک. ستندینخودشون  یبله ول«:گفت

.رو به من داده اند نجایآدرس ا.امیخانم،من از تهران م نیبا نوش_

«تو دیبفرمائ.دیبله،درست آمد«:رو کامال باز کرد و گفت در

 یمحل يو با لهجه  نیماش يکه چادرش رو به کمرش بسته بود،اومد پا یزن شمال.شدم و برگشتم پشت فرمان خوشحال

«استیدر کیساختمون نزد.دیرو تا ته بر بونایخ نیهم«:گفت

 يبودند و چراغها دهیبلند دو طرف جاده حصار کش يدرختها.بود یو قشنگ کیبار يجاده .کردم و حرکت کردم تشکر

همون جا پشت رل .تا برسم به ساختمون  دیطول کش قهیچند دق.بودند یروشن و نوران فیبه رد هاشیکوتاه حاش هیپا

باز و  يبود و موها دهیپوش دیو تاب کوتاه سف یآب نیج.رونیاومد ب نیباز شد و نوش الیدر و دمید.چند بار بوق زدم

من،چقدر  يخدا.بغل گرفتمش يبا شوق تو نییاز پله ها اومد پا یشدم و وقت ادهیپ.شونه يبلندش رو رها کرده بود رو

:چشمهاش رو دوست داشتم يچقدر هنگامه !عطر تنش رو دوست داشتم

!ریام ياومد ي،چه خوب کردسالم_

صبح قبل از حرکت به من زنگ  دیشمال؟با يخبر اومد یمردم،چرا ب یهمه وقت دختر؟داشتم م نیا يسالم ،کجا بود_

.يزد یم

.یخواب باش دیگفتم شا.زود بود یلیشد،صبح خ ینم_

 یوقت من رو ب چیه گهید.برات تنگ شده بود یلیدلم خ نینوش«:و موهاش رو نوازش کردم نهیس يرو فشردم تو سرش

«خبر نگذار،خب؟

«باشه«:گفت ینرم به
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هست؟ یکس الیو يتو_

 نجایفرزانه اجازه گرفتم دو روز ا ياز آقا.فقط من نرفتم چون منتظر تو بودم.نه،بچه ها همه رفته اند محمود آباد _

؟يشام خورد.بمونم

.کردم یرانندگ کسرهی نجاینه،از خود تهران تا ا_

:چشمهاش برق زد يتو طنتیلبش نشست و ش يرو یخاص لبخند دمید

!حاضره یهمه چ!باال میخوب،بر یلیخ_

«اول شما.نه خانم،امکان نداره«:من گفتم یکرد که اول من بروم داخل ول تعارف

همه جا رو با !سالن به آن شکل،مات سر جام موندم دنیاز د!من يخدا.دنبال خودش و برد تو دیرو گرفت و کش دستم

 یشعله م کیتولد گذاشته بود که دو تا شمع روشن به سن من رو ک کیک زیم يرو!کرده بود نیو بادکنک تزئ یذکشکاغ

«!نینوش«:ردملب نجوا ک ریز.زد یداشت لبخند م.برگشتم به طرفش !سوزوند

.یان شاءاهللا صد سال زنده باش.ریتولدت مبارك ام_

!نبود ادمیامروز تولد منه؟من خودم  یدونست یتو از کجا م_

 یدون ینم. دمیشناسنامه ات فهم يمحضر از رو میکه رفت يروز«:دیرو انداخت دور گردنم و صورتم رو بوس دستش

«!کنم یم يزیامروز برنامه ر يسه روزه دارم برا.چقدر خوشحال شدم که تولدت هنوز نگذشته

!دختر يکرد رمیغافلگ یحساب!یزرنگ یلیتو خ!دمیمن اصال نفهم یول_

!به اون در نیا.ه شدم مثل خودت آقاتاز_

رو گرفت روبروم  يبسته کادو شده ا.مینشست.کیبعد دستم رو گرفت و برد طرف ک.کرد ادیرو ز ویاستر يو صدا رفت

«ادیخوشت ب دوارمیام.هیادگارینداره، یقابل«:و گفت

!به زحمت نبودم ین؟راضینوش يکار کرد یچ_
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.،بازش کن رینداشت ام یزحمت چیه_

!لیبته،با کمال مال_

 ریزنج.جعبه حلقه شده بود يپالك طال تو کیو  ریزنج کی.اش رو باز کردم هیکاغذ دور جعبه رو کندم و هد جانیه با

معرکه «:بود کیش یلیخ!اش حظ کردم قهیاز سل!چشمم گرفتم و نگاهش کردم يرو آوردم باال و جلو

«!درد نکنه ن،دستتینوش...!است

«!ببندش لطفا«:به طرفش و گفتم برگشتم

عوض کردن  يسپس برا.کردم بر احساساتم غلبه کنم یرد و بدل نشد،پس سع يکلمه ا چیما ه انیم یلحظات

«بخورم؟دلم آب افتاد آخه کیک نیذره از ا کی ياجازه بد يخوا ینم!خب«:موضوع،زود حالت خنده به خودم گرفتم

بهم چشمک  کهیرفتم،ک یهر طرف م!دل خودم هم آب افتاد!ببرش  ایآره،ب«:رو بلند کرد و اشکهاش رو پاك کرد سرش

«!یفوت شمع ها رو خاموششون کن کیبا  دیبا! اهللایخب ،.میو نوش جانش کن يایهمش منتظر بودم تا تو ب!زد یم

!خوب یلیخ_

تمبشقاب ها گذاش يو تو دمیبزرگ بر کیدو تکه ک.دیخند نینوش.فوت شمع ها رو خاموش کردم کیگرفتم و با  نفس

.

که  میبد بیترت يکردم و ازش خواستم برنامه ا فیرو براش تعر یعل يعصر و رفتن به خونه  يخوردن ماجرا موقع

تو رو هم که تا حاال .نیوسواس داره نوش یلیمادرم انتخاب عروس خ«:گفتم.نهیتهران،حاج خانم او رو بب میبرگشت یوقت

راحت بشه که تو چقدر  الشینظر به مادرم نشونت بدم تا خ کی يرکنم بهتره قبل از اومدن به خواستگا یفکر م.دهیند

«نداره؟ یاز نظر تو اشکال.شهیدل نه صد دل عاشقت م هیتمامه و  زیهمه چ گهیمطمئنم اون وقت د.یماه

؟يچطور یول...نه_

 گمیبهش م.برومون رو زیم ینیش یاون جا،تو هم م ارمیغذا حاج خانم رو م ي،به بهانه  ابونیهمون رستوران سر خ يتو_

.اونجا ياومد يجور نیهم.يتو از برنامه مون خبر ندار
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«ادیم یبه نظرم خانم جالب.نمیخواد مامانت رو بب یدلم م یلیاتفاقا من هم خ!چه با مزه«:دیخند

.دمیمن بهش حق م.که دوستم داره نهیهاش به خاطر ا تیحساس ،تمومیدون یم.مهربونه یلیآره ،مادرم خ_

!پر قو نگهت داره يتو دیبا!یپیخوش ت نیدوستت داشته باشه؟پسر به ا دیچرا نبا.صهآره ،مشخ_

سفارش  ادیکردم،به  یهر بار که به چشمهاش نگاه م.دیکه قلبم لرز يبه زبون آورد ،طور طنتیآخرش رو با ش ي جمله

!بمونم بندیکه داده ام،پا یچقدر سخته به قول دمید یافتادم و م یم یعل

من هم بلند شدم و رفتم به طرف پنجره و .شد و باقیمانده ي کیک رو برد به اشپزخانه و گذاشت توي یخچال بلند نوشین

توي تاریکی شب،از سطح دریا چیزي معلوم نبود، فقط کف سفید موج . باد خنکی به صورتم خورد.به بیرون نگاه کردم

.خیلی باشکوه بود هایی که توي ساحل کناره می گرفتند پیدا بود و صداي غرششون که

داشت وسایل .از اون جا نوشین رو دیدم.پنجره ي آشپزخانه به تراس مشرف بود. تراس رو باز کردم و رفتم بیرون در

یک مرغ درسته رو بریون کرده بود و .لب پنجره دستم رو گذاشتم زیر چانه و تماشایش کردم. شام رو آماده می کرد

:،برگشت»...نوشین«:ی صدا کردمبه ارام.داشت از توي فر در میاورد 

«تو اون جا هستی امیر؟»_

.آره،موافقی شام رو بیاریم بیرون؟اینجا هوا عالیه_

آره حق با «:سرش رو آورد بیرون و با کشیدن نفس عمیق گفت.لب پنجره،من این سمت بودم و نوشین اون طرف آمد

.«توست،هوا واقعا خوبه

کمک نمی خواهی؟_

.نیست نه مرسی،کار زیادي_

.چرا،بگذار بیام_

از اینجا؟_
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!نه از در_

همون .صداي ترانه اي که داشت پخش می شد توي ویال می پیچید.شدم و کمک کردم وسایل شام رو بیاریم بیرون داخل

آرزو می .هر چه به آخر شب نزدیک می شد،هیجانم بیشتر می شد. جا رو به ساحل نشستیم و مشغول خوردن شدیم

خواستم دچار خبط بشم و رفتار نابجایی  نمی.داشتم از شدت هیجان خفه می شدم.شب زودتر صبح بشهکردم کاش آن 

.دوست نداشتم خودم رو راحت ببازم ولی مقاومت کار خیلی سختی بود.از من سر بزنه

بادکنکها و .سرمشام تمام شد،او به آشپزخانه رفت و من اومدم توي هال و تنها روي مبل نشستم و زل زدم به باالي  وقتی

داشت با .با دست پالك طالیی رو که به گردنم بسته بود لمس کردم.کاغذهاي کشی با وزش باد باالي سرم می رقصیدند

می خواستم زودتر به اتاق .یازده شب بود.چرخید به طرف ساعت نگاهم.طپش قلب و نوسان سینه ام باال و پایین می رفت

می خواستم تا آنجا که امکان داره نگاهم از او .در واقع از نوشین فرار می کردم.مخلوتی برم و خودم رو تا صبح حبس کن

.«نوشین«:بلند شدم و پاي در آشپزخانه ایستادم و نجوا کردم.دور باشه

.«بله؟«:به طرفم برگشت

.اومد جلو و روبروم ایستاد!ساکت سرجام موندم!هیچ چیزي بگم نتونستم

.«د بخوابم؟من کجا بای«:من و من پرسیدم با

.«خسته اي؟«:پرسید

بهتر دیدم .دلم می خواست تا خود صبح بیدار باشم و کنارش بمونم ولی بهانه ي دیگه اي نداشتم.من خسته نبودم!نه

.«می دونی،سه ساعت تا اینجا رانندگی کردم االن هم،خیلی خسته اي!آره«:شونه ام رو انداختم باال و گفتم.همین رو بگم

ساحل مشخص .پرده ها کنار بودند.نی دستم رو گرفت و برد به یک اتاق خلوت و کلید چراغ رو زدلبخند مهربو با

.«اینجا اتاق دنجیه،می تونی تا صبح با خیال راحت همین جا بخوابی«:گفت.بود

ست دلم نمی خوا.نمی تونستم حقیقت رو ازش پنهان کنم.تو و یه کمی قدم زدم ولی بعد دوباره برگشتم به طرفش رفتم
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.«نوشین تو از تنهایی نمی ترسی؟«:با نگاه به صورتش گفتم.هیچ حرف نگفته اي توي دلم باقی بمونه

.«!نه«:خندید

من نمی خوام یه وقت در موردت خطایی مرتکب ...ببین نوشین من«:موهاي پریشونم رو کنار زدم و گفتم.بودم کالفه

بهتره من تا .نمی خوام اشتباهی از من سر بزنه.ن چاره اي ندارمببخش که تنهات می گذارم،می دونم بی ادبیه،ولی م.بشم

«!هست بیشتر کنم ینکهنمی خوام مشکلم رو با خانواده ام از ا.صبح نبینمت

او در رو بست و رفت و من خودم رو انداختم روي تخت و بالش رو .سختی نگاهم رو برگرداندم و شب بخیر گفتم به

سعی .برگشتم و صاف به سقف زل زدم.قش چشمهاي سیاهش از یادم نمی رفتن.جدال سختی بود.کشیدم روي سرم

خوب یادم میاد نوار نقره اي سپیده .نبرد خوابمکردم آرام باشم و به چیزي فکر نکنم ولی با این حال تا نیمه هاي شب 

.رو توي حاشیه ي دریا دیدم که باالخره خسته شدم و پلکهام روي هم افتادند

وقتی چشمهام .نوشین گفت چند بار به اتاق اومده و چون دیده من هنوز خوابم،بیدارم نکرده.دار شدمخیلی دیر بی صبح

اولین چیزي که توجهم رو جلب کرد ،منظره ي زیباي دریاي آبی و چشم انداز معرکه ي .رو باز کردم یازده صبح بود

.آسمون صاف و دریا آرام و بدون موج بودروز روشن،.پنجرهبلند شدم و از تخت آمدم پایین و رفتم طرف .ساحل بود

آهسته سالم .بعد اومدم بیرون و دیدم نوشین روي مبلی نشسته و داره ژورنال نگاه می کنه.بار نفس عمیق کشیدم چند

صبح بخیر آقاي خوش خواب،می دونی !سالم«:سرش رو گرفت باال و با دیدنم لبخند زد و مجله رو گذاشت کنار.کردم

.«ساعت چنده؟

«!دیشب خیلی دیر خوابیدم.سالم،تو رو خدا دعوام نکن عزیزم_

!چرا؟تو که گفتی خسته اي_

نکنه فکر کردي من سیب زمینی ام نوشین؟می دونی چقدر با خودم جنگیدم؟.آره خسته بودم،ولی خوابم نمی برد_

.«!پس تقصیر من بود،ببخشید«:خندید



)فاخته(ي باقر الیسه - معشوق هیسا کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٣٩

.«!تالفی می کنم عیبی نداره،به موقعش«:انگشت زدم روي بینی اش با

بعد از آن حدود ظهر از ویال اومدیم بیرون و تا .صبحونه رو هم آوردیم توي تراس و رو به دریا خوردیم.دو خندیدیم هر

توي این فاصله،علی یک بار با موبایلم تماس گرفت و پرسید کی قصد .عصر توي جنگلی در همون حوالی تفریح کردیم

.سفارش کرد مواظب خودم باشم.ا حتی اگر شده آخر وقت،تهرانمبرگشتن دارم؟ به او گفتم شب حتم

این دفعه واقعا .نوشین رو رسوندم خونه اش و چون خیلی دیر وقت بود نرفتم خونه ي علی.به تهران برگشتیم باالخره

خواستم از نوشین !یک لحظه چیزي به یادم اومد و از خوشحالی پر گرفتم.بدجوري بی قرار بودم.تاب جدا شدن نداشتم

پرسید از کجا می دونم توي کیفش !این بار او تعجب کرد.ناگر ممکنه عکس خودش رو که گذاشته توي کیفش بده به م

من اون عکس رو !همون روزي که با هم رفته بودیم خرید،عکست رو دید زدم خانم خوشگله!خب دیگه«:چی داره؟گفتم

.«!،باز غافلگیرم کردياي ناقال«:،با حیرت گفت»می خوام نوشین،خواهش می کنم

.«یه چیزي برام بنویس«:گفتم.رو باز کرد و عکس رو درآورد کیفش

.«نوشین«و پایینش امضا کرد»به نظرت چظوري میام؟...راستی.براي امیر،سلطان بی جانشین قلبم«هم نوشت او

دیگه !ا شب عروسیمونبقیه اش را هم نمیگم ت.خوشگل،خانم،دوست داشتنی«:رو نگاه کردم و زیر متنش نوشتم عکس

.«چی؟

حاج خانم و بقیه هنوز .با شب به خیر تا دم در بدرقه اش کردم و بعد از آن،یکراست اومدم به سعدآباد.دو خندیدیم هر

.با این حال من با احتیاط و بی صدا اومدم تو که یک وقت توران خانم و خانواده اش رو بیدار نکنم.از ساوه برنگشته اند

اومدم باال،دوش گرفتم و حاال اینجا توي خلوت اتاقم نشسته ام و فکر و خیال صحبت با حاج .ساکت بود جا خلوت و همه

نمی دونم چه جوري باید سر صحبت رو .خانم و گفتن حقیقت ماجرا به او،ذهنم رو مشغول کرده و اجازه ي خواب نمیده

هم بیاد ونوشین رو ببینه؟کاش بتونم دلش رو به کنم که همرا شباز کنم؟چی بگم که از دستم دلگیر نشه؟چطور راضی ا

امیدوارم بتونم و .مشکلم تنها جلب رضایت اوست.دست بیارم،چون بعد از آن خودش می دونه چطور حاج آقا رو رام کنه
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.گرنه اوضاع سخت بهم می ریزه و این چیزي نیست که من طالبش باشم

خرداد 29- دوشنبه

و او آنقدر عصبانی شد که من جرأت .ن نیم ساعت پیش راز دلم رو به حاج خانم گفتمدلم رو به دریا زدم وهمی باالخره

گویا خاله مولود و خانواده اش از همون !نکردم از ماجراي بردن نوشین به محضر و محرم شدنمون چیزي به زبان بیارم

نیم .وش جلوي خواهرش رفته ناراحتهحاج خانم خیلی بابت اینکه آبر.ندساوه برگشتند به کرمان و دیگه به منزل ما نیامد

با کمی .کتم رو در آوردم و گذاشتم روي جارختی.ساعت پیش وقتی از در وارد شدم،دیدم همه جا ساکت و آرامه

اومد  نمحاج خا.اومدم توي هال» !یاهللا«با گفتن.دقت،فهمیدم حاج خانم توي آشپزخانه سرگرم صحبت با توران خانومه

میگم امروز خونه !سالم«:زدم و خواستم کمی خوش و بش کنم که دلخوریش رو از یاد ببره لبخند شادي به روش.بیرون

«رسیدن بخیر،همیشه به گردش،عروسی خوش گذشت؟!چقدر نورانیه؟نگو حاج خانم برگشته

«تو چطوري؟حالت خوبه؟.بد نبود!سالم ...هی «:آه بلندي کشید و جواب داد!او گرفته و پکر بود ولی

!عالی_

«خاله اینا کجان؟«:گاه به دور و بر پرسیدمن با

«!مگه برات مهمه؟«:رو کشید توي هم اخمهاش

!باالخره مهمونی گفتن،فامیلی گفتن!خب آره_

توقع داشتی بازم بیان .تو حسابی ما رو جلوي اونها شرمنده کردي!کم زبون بریز امیر«:سنگینی به صورتم انداخت نگاه

«تهران؟از همون ساوه برگشتند

حال چرا شرمنده؟یک ماه اینجا بودند «:زود رفتم دنبالش و گفتم.اعتنا به من،چادرش رو زد زیر بغلش و راه افتاد بدون

«بس نبود؟باید کلی هم متشکر باشند این همه وقت میزبانشون بودیم

«نی؟یک ساعت توي خونه پیدات شد که با اونها حرف بز!تو که خیلی میزبانی کردي«:رو مبل و گفت نشست
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حاج خانم،خاله مولود خواهر شماست،هم صحبت شماست،آخه من چه حرفی دارم با یک زن شصت ساله بزنم؟_

با مولود حرفی نداشتی بزنی،با دخترش چی؟طفلک توي این چند روز همه اش یا با لیال حرف می زد یا می رفت پیش _

چقدر توي این دو ...هی.ش بهت می خوردشد یک دفعه ببریش بیرون یه خرده بهش محبت کنی؟اون که سن.بهرخ

از تو .سربه راه،حرف گوش کن.آقا بود رچهپسرش یکپا.روزه،حسرت هلهله و جشن شادي خانواده ي طاهر رو کشیدم

بدون ناز و کرشمه و ادا و اصول،بدون .مادرش می گفت فقط یک دفعه براش رفتیم خواستگاري.هم سه سال کوچیکتره

بشم،باید یک نفر رو پیدا کنم که قلبم براش بلرزه،دختره رو پسند کرد و عروسیشون سر  اینکه بگه من باید عاشق

می ترسم آخر حسرت !خوشگل و درس خون من،داره سی سالش میشه هنوز انگار نه انگار ،پسرحاال پسر من.گرفت

«عروسیش رو به گور ببرم

حاال کو .من فقط بیست و هشت سالمه.سالم رو نبر باالمن کجا سی سالمه؟تو رو خدا این قدر سن و !خدا نکنه حاج خانم_

!تا سی سال؟

این طور که تو دست دست می کنی .تا چشم روي هم بگذاري شده سی سالت هنوز زن و زندگی نداري!فکر می کنی_

!آخرش چهل سالگی زن می گیري

نه،مگه خودتون یک ماه به من مهلت ندادید؟_

.اه دو هفته توي این خونه بود ولی تو بهش محل نگذاشتیچرا،ولی کو گوش شنوا؟دختر مثل م_

یعنی چه عکس العملی نشون می داد؟به صورتش زل زدم و صاف .یک لحظه دلم لرزید!بود حرفم رو بزنم وقتش

«چیه؟چرا اینطوري نگاهم می کنی؟«:حاج خانم با تعجب پرسید.نگاهش کردم

«می دونید چرا بهش محل نگذاشتم؟«:گفتم آرام

.محبوبه از خانومی و نجابت هیچی کم نداره.هیچ دلیلی نداشت که بتونی روش دست بگذاري...نه_

.یک نفر که ،خیلی دوستش دارم!من خودم یک نفر رو در نظر گرفتم...درسته حاج خانم ولی آخه_
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!چی؟_

لی خوب آشنا من توي همین تهران با یک دختر خی«:بلند شدم،روبروش ایستادم و گفتم.معطل می کردم نباید

اسمش .باهاش بیرون رفتم،مهمونی رفتم،گردش رفتم،خیلی هم دوستش دارم.شدم،حدودا هفته ي دومی که برگشتم

خانواده اش اهل شیرازند ولی !هم نمیرسه شمحبوبه به گرد پا!از خوشگلی هم که نگو.نوشینه،پنج سال از من کوچیکتره 

حاج خانم من قبال ازش خواستگاري کردم و جواب مثبت رو .میکنه فقط خودش توي ایران زندگی.خارج زندگی می کنند

«من مطمئنم که ازش خوشتون میاد و پسندش می کنید.می خوام اگر ممکنه شما هم او رو ببینید.گرفتم

«داري شوخی می کنی امیر؟«:نشستم روبروش و او ناباور گفت!حاج خانم هاج و واج نگاهم کرد!دیگه چیزي نگفتم و

.ال جدي گفتمنه،کام_

از اخمهاي توي هم کشیده حاج خانم فهمیدم .ساعت نگاه کردم و دعا کردم حاج آقا به این زودي ها پیداش نشه به

ازش خواستگاري کردي؟با اجازه ي کی این کار رو «:یکدفعه جوش آورد و گالیه رو شروع کرد.خیلی عصبانی شده

که میگی پدر و مادرش اینجا نیستند؟پس واسه  يون هم از دخترمگه تو بزرگ تر نداشتی برایت بیفته جلو؟ا!کردي؟

خاطر همین بود که این چند هفته توي خونه پیدات نمی شد؟باهاش گردش رفتی،مهمونی رفتی،بدون اینکه به من 

بگی؟تو خجالت نمی کشی ما رو این وسط بی ارزش کردي؟پس فردا اگر او رو بگیري چه فکري در مورد ما می 

تو خواستگاري .آقا و خواهرهات ارزش قائل میشه؟شما که خودتون همه کارها رو کردید اجی براي من و حکنه؟یکشاه

چه !این پسره آخر باعث آبروي من میشه!خدا من رو بکشه.نه بزرگتري،نه رسم و رسومی .کردي،اونم گفته آره

«!چشمم روشن!امیر دستت درد نکنه!کارهایی کرده من خبر نداشتم

دستش رو .باید یه چیزي می گفتم تا باور کنه ارزش زیادي براي تصمیم و سلیقه اش قائلم.ساکت بمونم تونستم نمی

یک روز با من بیائید تا نوشین رو بتون نشون !هنوز که چیزي نشده.حاج خانم تو رو خدا این قدر حرص نخور«:گرفتم

د من هنوز هم هر چی شما بگید گوش می باور کنی.مبه خدا اگه ازش خوشتون نیومد دیگه بهش فکر نمی کن.بدم
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منم قول میدم همین اول .اگه پسندش کردید اون وقت به همه بگید.فقط با من بیایید،به حاج آقا هم فعال چیزي نگید.کنم

«تابستون عروسیم رو راه بندازم تا شما این قدر حسرت عروسی پسرهاي مردم رو نخورید

توي خیابون ببینمش ؟اینه رسمش امیر؟.ادرش نیستندکجا بیام ببینمش؟تو که میگی پدر و م_

حاج خانم شما اول باید او رو ببینی تا خیالت راحت بشه که من دست گذاشتم روي چه .خب فعال نیستند،بعدا که میان_

باور کن فقط وقتی هر دوتون راضی شدید .دختر ماهی،بعد با حاج آقا حرف بزنی و از طرف من موضوع رو بهش بگی

اند،شما هم خیالتون راحت میشه که باالخره پسرتون  شتهتا اون موقع پدر و مادر نوشین هم برگ.خواستگاریش میریم

.عاشق شده و دختري رو که دلش می خواست براي زندگی انتخاب کرده

شدم خوشحال شدم که تونستم متقاعدش کنم و به همین راضی !اینکه هنوز عصبانی به نظر می رسید ولی چیزي نگفت با

ظرف یکی دو روز آینده با خودم می «:فقط تأکید کردم.هرگز کالمی در مورد اینکه او رو عقد کردم به زبان نیاوردم.

«اون موقع،خب؟ افعال به کسی چیزي نگید ت.برمتون که نوشین رو ببینید

«!تو آخر با این کارهات من رو دیوونه می کنی«:رو تکون داد سرش

تو رو خدا ببین داره براي دختره چه کار می !میام باهات.باشه«:شاري کردم که باالخره قبول کردمن آنقدر اصرار و پاف و

«امیر تو این قدر آتیشی بودي و من نمی دونستم؟!کنه

فقط خدا .حاال باید به فکر روبرو کردن اون دو تا با هم باشم.و صورتش رو بوسیدم و با شادي اومدم طبقه ي باال خندیدم

!من حتی تحمل یک شب دیگه رو هم ندارم چه برسه به چند هفته.دارم صبر و حوصله رو از کف میدم میدونه که

خرداد 31-چهارشنبه

واقعا باورم نمیشه که او تا این حد منحرف !خیلی اتفاقی عابد،پسر توران خانم رو توي پارك قیطریه دیدم امروز

نمی دونم توي این چند ساله سر از کجاها .سر به راهی بود  خوب یادم میاد تا وقتی ایران بودم ،پسر خوب و!باشه

درآورده که این قدر یاغی شده؟عجیب اینجاست که با وجود اینکه راننده و زیر دست حاج آقاست و بعد از مرگ 
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طفلک دختره توي پارك چقدر ترسیده !پدرش ،چند ساله با تربیت او بزرگ شده،یک الت بی سر و پا از آب در اومده

آن وقت .اگر به موقع رسیده بودم ممکن بود بالیی سر دختر مردم بیاره!چاقوي ضامن داري هم گذاشته توي جیبش!دبو

!کارش می شدیم تا از قصاص نجاتش بدیم پیگیرباید 

او کمی دیرتر از وقت قرار ،ولی مثل همیشه زیبا و خیره .عصر با نوشین توي پارك قرار داشتم و منتظرش بودم  حدود

هم گل رو گرفت و هم دستم .شاخه گلی که توي دستم بو پشکش کردم و با محبت به صورتش نگاه کردم.ده اومدکنن

سالم ،چطوزي «:فرط دلدادگی ،از فرط نیاز گالیه کردم زاز شدت شوق،ا.پنجه ي ظریفش رو میون انگشتهام گره زدم.رو

«کجایی پس؟.عزیزم؟چشمم به راهت خشک شد

«خیلی وقته اینجایی؟.ببخشید تقصیر مریم بود معطلم کرد.سالم«:از هم باز شدقشنگش به نرمی  لبهاي

نه؟!آهان ،ابروهات!صبر کن ببینم ،چقدر تغییر کردي.تقریبا ...اي _

آره،مریم یه خوده دست برد تو صورتم ،چطوره؟_

.معرکه شده_

:وزید،نوشین گفت هوا داشت خنک می شد و نشسم خنکی از الي درختها می.هم راه افتادیم کنار

تعریف کن ببینم چی شد؟گفتی دیشب با مادرت حرف زدي؟_

«فقط رفتنمون به محضر رو نگفتم.همه چی رو بهش گفتم.آره«:بوفه پارك روي صندلی هاي تابستونی نشستیم جلوي

شین رو وقتی او رفت دست نو.بوف اومد و پرسید بستنی میخوام یا فالوده؟دو تا بستنی سفارش دادم  فروشنده

حتی اگر بخواي .تو با فردا موافقی؟به خدا من دیگه طاقت ندارم ،میخوام هر چه زودتر به حاج خانم نشونت بدم«:گرفتم

«هستم و ازش بخوام تو رو بده به من رتونمی تونم با پدرت هم تلفنی صحبت کنم و بگم خواستگار دخت

امروز از همون لحظه ي اول که دیدمش ساکت .غمگینهحس کردم .جواب سکوت کرد و نگاهش رو انداخت پایین براي

«دوست نداري؟!فکر کنی این کار درست نیست؟!چیه؟«:چانه اش رو با دست آوردم باال و پرسیدم.و گرفته بود 
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.ولی...چرا_

.ولی چی؟به نظرم ناراحت شدي_

.نه ناراحت نشدم،حاال اجازه بده من و مادرت همدیگر رو ببینیم،بعد_

آن وقت دیگه دست از سرم برمی داره که نمیخوام .ن فردا حاج خانم رو میارم تا با دیدنت خیالش راحت بشهباشه،همی_

!چهل سالگی زن بگیرم

چهل سالگی؟_

گفتم تو آن قدر .آره،از این می ترسه که آن قدر دست دست کنم تا بشم پیر پسر،ولی من خیالش رو راحت کردم_

!از تعجب مات مونده بود.باورش نمی شد اون طوري از تو تعریف می کردم.ندارم خوبی که من تحمل چند هفته رو هم

حدود نیم ساعت همون جا نشستیم و با هم حرف زدیم و قرارمون رو براي . با تشکر،گرفتم.بستنی ها رو آورد فروشنده

قدم زنان از پارك .دادم باز آرام و قرارم رو از دست.بلند شدم.فردا هماهنگ کردیم،بعد نوشین آماده ي رفتن شد 

سرم رو بردم .او سوار شد و شیشه ماشین رو آورد پایین.ردیماومدیم بیرون و به سختی جلوي ماشین دست هم رو رها ک

«.کاش می شد کنارم بمونی.همیشه وقت رفتنت وقت عذاب منه نوشین«:نزدیکش و گفتم

حتما حاج خانم را هم .فردا می بینمت«:گفتم.هروي صورتم غمگین بود ولی سعی می کرد معمولی جلوه کن نگاهش

«مواظب خودت باش.میارم

تا به حال توي خیابون به من ابراز محبت نکرده بود،ولی این بار با مهربانی .حرکتش برام عجیب بود .به طرفم برگشت

.چند لحظه نگاهم کرد و بی صدا در چشمانم خیره شد.این کار را کرد

«!وشینن«:همان حال آرام گفتم در

.مواظب خودت باش_

براي چند دقیقه سر جام خشک شدم و دور .دستی رو رها کرد و پدال گاز را فشرد و با سرعت حرکت کرد و رفت ترمز
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هیچ دلم نمی خواد فقط چند .دیگه از این وضعیت خسته شده ام.چیزي روي قلبم سنگینی می کرد.شدنش رو نگاه کردم

جلوي در پارك روي نزدیک ترین .ي رفتنش باشم هته باشم و مدام نگران لحظدقیقه در روز فرصت دیدنش رو داش

سرم رو به پشت تکیه دادم و .حوصله هیچ کاري نداشتم.حالم گرفته بود.صندلی نشستم و کیفم رو گذاشتم کنارم

.چشمهام رو بستم

چند دقیقه توي .ی کردمصداي مردم رهگذر به گوشم می خورد و بی آنکه چشم باز کنم عبورشون رو حس م گهگاه

به اینکه چه کار می تونم بکنم تا قضیه بدون مشکل فرجام پیدا کنه،ولی یک .همون حال به اوضاع زندگی ام فکر کردم

!رد می شد رشته ي افکارم رو ریخت به هم جلوملحظه شنیدن حرف هاي زیر لبی و تقریبا زشت کسی که داشت از 

ی افتاده دنبال یه دختر کم سن و سال و مرتب زیر گوشش حرفهاي رکیک می زنه رو باز کردم و دیدم پسر جوان چشمم

!و مزاحمش شده

بعد که کمی جلوتر رفتند،دختره برگشت و .پسره تا چند متر افتاد دنبال دختر و اذیتش کرد.فقط نگاهشون کردم اول

کالفه ام !و پرت بگو حیوونکم زیر گوش من چرت «:یک کشیده زد توي گوش پسره و هلش داد روي زمین و گفت

«چی می خواي از جونم؟!کردي

پسر هم که اصال انتظار .با کیف کوبید توي سرش و با لگد زد به پاش.دختره دیگه ولش نکرد.بلند شدم و ایستادم من

به درخت تکیه اش داد و گلوش .دخترك رو زیر مشت و لگد گرفت.نداشت از دختره سیلی بخوره بلند شد و تالفی کرد

«عوضی؟االن حالیت می کنم با کی در افتادي؟ يمن رو می زنی دختره «:رو گرفت و با عصبانیت نعره کشید

معلوم بود از ترس !دختره با تمام توان جیغ کشید.رو برد توي جیب عقب شلوارش و چاقوش رو کشید بیرون دستش

از پشت سر .ي دختره و کار میده دستشفکر کردم االن چاقو رو می گذاره زیر گلو!من دویدم طرفشون!وحشت کرده

پارك از شنیدن صداي جیغ دختره به  ويمردم ت.رسیدم و دست پسره رو روي هوا گرفتم و هلش دادم روي زمین

وقتی پسره سرش رو باال کرد مات و مبهوت .طرفمون هجوم آوردن و در یک لحظه،سیل جمعیت دورمون حلقه زد
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«تویی؟!عابد«:نگاهش کردم و گفتم

به چه حقی من رو «:گفت.با این حال دوباره چاقوش رو برداشت.من رو شناخت.چشمهاش به رنگ خون شده بود.شد ندبل

زدي؟فکر کردي چون پسر حاج آقایی حق داري هر غلطی دلت خواست بکنی؟بزنم ناکارت کنم دل آقا جونت خنک 

«شه؟

از بوي نفسش .دستش رو از پشت گرفتم و پیچوندم من زود جا خالی دادم و.رو آورد باال و حمله کرد به طرفم چاقو

.معلوم بود تا خرخره زهرماري خورده و حسابی مست و پاتیله.حالم به هم خورد

این الت بازي «:به عابد گفتم.دختره بیچاره از ترس داشت گریه می کرد و رنگش پریده بود.دورمون جمع شدند مردم

ر مردم؟واسه چی چاقو گذاشتی توي جیبت؟فکر مادر بدبختت رو ها چیه درمیاري؟براي چی افتادي دنبال دخت

«نکردي؟

دختره میون گریه به مأمورها گفت که او .فرصتی نشد تا او چیزي بگه چون مأمورهاي پارك ریختند و گرفتنش دیگه

مثل  بیچاره رو دوره کردن و.یک لحظه دلم براي تنهایی عابد سوخت.چطوري کتکش زده و با چاقو تهدیدش کرده

رو از روي صندلی برداشتم و رفتم  کیفمبرگشتم و .خالفکارهاي حرفه اي با کتک بردن طرف اتاقک کالنتري

رفتم به طرف یکی از مأمورها و .تا من برسم دیدم او رو دستبند به دست سوار ماشین نیروي انتظامی کردند.دنبالشون

اگر .تو رو خدا نبرینش کالنتري.دمهاي آبروداري هستندخانواده اش آ.جناب سروان من این پسر رو می شناسم«:گفتم

«می کنه برسد،سکتهبه گوش مادرش 

این حال .چشمهاش از بدمستی قرمز شده.نه آقا،از ریخت و قیافه اش معلومه این چه کاره است«:او بی اعتنا گفت ولی

«هشون خبر بده تا بیایند دنبالشاگه خانواده اش رو می شناسی ب.امشب توي کالنتري مهمونه.درست و حسابی نداره

نمی دونستم چطور بیام خونه و حقیقت رو به توران خانم و حاج آقا بگم؟بین راه فکر .و واج سر جام موندم هاج

از حاج آقا بعید .کردم،شاید این دفعه ي اولش نباشه و قبال هم او رو برده باشند کالنتري ولی به نظرم قابل قبلو نیومد
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باالخره هر طوري بود اومدم و ماجرا رو براشون !او حتما بی خبر بود.این وضعیت توي خونه تحمل کنه بود عابد رو با

حاج آقا به قدري عصبانی شد که فکر کردم االن خودش میره کالنتري و میگه تا می تونن شالقش .تعریف کردم

کن  نیآقا،تو رو خدا بیا برو پا در میوگناه داره «:ولی حاج خانم که دل رحم تر بود چادرش رو برداشت و گفت.بزنن

«برو در حقش پدري کن.جوونه،نادونه،باباش خدابیامرز سپرده اش دست تو.بیارش بیرون

حاج آقا به هیچ عنوان راضی نشد همراهمون بیاد،فقط .کنار توران خانم که اشکهاش بند نمی اومد و دلداریش داد ایستاد

،رفت از توي صندوق سند یکی از مغازه هاش رو در آورد و داد دست من و با چون دید زن ها خیلی بی تابی می کنند

واسه من عرق .برسه روزگارش رو سیاه می کنم پدرسوخته رو بهشدستم !امیر،نگذاري بفهمه من سند دادم«:تأکید گفت

غلطها بکنه می  خوري می کنه و چاقو می کشه؟توران خانم این دفعه رو گذشت کردم اما اگر یک دفعه دیگه از این

«.اندازمش از خونه ام بیرون

نمی دونم چقدر .وقتی عابد رو آوردند ،دیدم اوضاعش تأسف بارتر از چند ساعت قبل شده.به کالنتري رفتیم باالخره

شاید فکر می کرد اگر من نرسیده بودم می .کتک خورده بود ولی توي این بحبوبحه،از دست من بیشتر از همه شاکی بود

.شده بودم گیر بیفته و کارش به مخمصه بکشه اعثه کمی دختره رو بترسونه و فرار کنه ولی من بتونست ی

توي میدون تجریش جلوي یک آبمیوه فروشی .وقتی برسیم خونه خیلی سعی کردم ناراحتیش رو از دلش دربیاورم تا

بابا،تو چاقو کشیدي به روي .قدر قیافه نگیر حاال این«:گفتم.ایستادم و براي همه آبمیوه گرفتم ولی او قبول نکرد و نخورد

«؟من،تو می خواستی من رو بزنی،حاال طلبکار هم شدي

طبقه ي پایین حاج !امروز هم این طوري گذشت!به هر حال.او بی اعتنا رفت جلوي کاپوت ماشین و دستم رو رد کرد ولی

هاي امروز سر رفته پناه آوردم به خلوت این اتاق و آقا هنوز داره عابد رو توبیخ می کنه و من که حوصله ام از درگیري 

.و سپیده ،سر بزنه هبی صبرانه لحظه ها رو می شمرم تا شب تموم بش

هیچ فکر نمی کردم زن گرفتن این قدر دردسر داشته .شب توي این لحظه ها دلم دیوانه وار هواي نوشین رو می کنه هر
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حقیقت رو بهش میگم تا بفهمه او رو .یقه ام رو بپسنده دیگه معطل نمی کنماگر حاج خانم فردا نوشین رو ببینه و سل!باشه

از تنهایی توي این .آن وقت شاید بتونم شبها بدون دلواپسی برم به خونه اش و تا صبح کنارش بمونم.محرم خودم کردم

و تماشاي چشمهاي خیال لمس کردن موهاي سیاه .دیگه طاقت ندارم.اتاق و جار و جنجال این خونه به ستوه اومدم

ام گرم  نههنوز جاي بوسه اش رو گو.خمارش،با او بودن و لحظه ها رو با عشق،پشت سر گذاشتن دلم رو بی تاب می کنه

کاش حصار فاصله ها از میون بره و بتونم بی دغدغه به خلوت شبهایش پا .من می خواهم همیشه با او باشم.مونده

!فردا...فردا!فقط فردا.دیگر رو پشت سر بگذارم تا به آرزوم برسمفقط باید دوازده ساعت ...خدایا.بگذارم

تیر 10- شنبه

کاش می شد توي این تاریک ترین شب زندگی ام بمیرم،بپوسم و از یادها .چقدر امشب دلگیره!امشب تاریکه چقدر

هنوز نفس می خدایا من چطور تا حاال زنده ام؟پس چرا نمردم؟چرا !همه چیز رو باختم!همه چیز تموم شد.بروم

دست مجروح و زخمی ام به .خیس شده صورتمکشم؟براي چی؟چرا؟اشکهاي گرمم از الي پلکهام سر می خوره و تمام 

با وجود اینکه عصر توي درمانگاه مسکن تزریق کردم،درد .سختی توان نوشتن داره و قلم میون انگشتهام می لرزه

آوردن کابوس اون شب از این هم بیشتره،کاش می شد بمیرم و  گردنم داره مغزم رو سوراخ می کنه ولی زجر به یاد

!چیزي به خاطر نیارم

کی .زندگی ام رو گم کرده ام.زمان رو گم کرده ام.روي تنم سنگینی می کنه و خون به کندي توي رگهام می گرده سرم

مون شب زیر و رو شد و همه دنیاي قشنگم از ه.بود؟پنجشنبه؟آره،همون روزي که حاج خانم اومد تا نوشین رو ببینه

این تاریکی،توي این دخمه،توي بی خبري مطلق از او،اشک  توينوشین رو از دست دادم و حاال .چیز رو به آسونی باختم

.می ریزم،جون می کنم و می نویسم

مون آن روز حمید پژوهش هم داخل ساخت.با اشتیاق زیاد نقشه ها رو گذاشتم توي کیفم و درش رو بستم .بود ظهر

نیم ساعتی توي جمع مهندس پندیار و مهندس اخوان و مهندس .اومده بود تا به مجتمع در حال ساخت سرکشی کنه.بود
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نگاه کردم و در حالی که از شوق روي پا بند نبودم  اعتبعد به س.ناظمی و حمید بودم و راجع به پیشرفت کار حرف زدیم

د ظهر حاج خانم همراه علی به محل کارم بیاد تا اون ها رو ببرم به قرار بو.خداحافظی کردم و از مجتمع اومدم بیرون

وقتی از مجتمع اومدم بیرون و چشم .رستوران و ناهار مهمونشون کنم و در عین حال نوشین رو هم نشونشون بدم

!،یک لحظه از دیدن ماشین حاج آقا،آن سمت خیابون خشکم زد گردوندم

ر کردم،با اینکه به من قول داده بود رازم رو به کسی نگه،زیر حرفش زده و فک.از دست حاج خانم آزرده شدم خیلی

قبل از اینکه از در .تازه فهمیدم صبح چرا آنقدر اصرار داشت که من براي بردنش به خونه نیام.ماجرا رو به حاج آقا گفته

و به کارت برس مادر،من خودم تو بر«:گفت.خارج بشم،هر چی اصرار کردم ظهر برگردم و خودم بیام دنبالش،قبول نکرد

«یا با علی میام یا با عابد.تو گفتی حاج آقا موضوع رو نفهمه ،علی که می دونه.امروز پنج شنبه است ،علی مطب نمیره.میام

باالخره راضی شدم .فکر کردم اگر علی کنارم باشه کار راحت تر میشه.اسم علی رو آورد تا حدي خیالم راحت شد  وقتی

«پس حاال که اینطوره،علی محل کار من رو بلده حاج خانم،ساعت دوازده منتظرتون هستم«:اشتم و گفتمکتم رو برد.

.تو برو مادر،خیر پیش.بهش زنگ می زنم ببینم می تونه بیاد یا نه.باشه _

وقتی  نمی دونستم.با قدمهاي سنگین رفتم طرفشون !حاال ماشین حاج آقا آن طرف خیابون بود و عابد پشت فرمون ولی

با حاج آقا روبرو بشم چی باید بگم؟خودم رو آماده کردم که به محض دیدنش سیلی بخورم ولی وقتی رسیدم پاي 

!آورده بود و خبري از حاج آقا نبود ودشحاج خانم مرجان رو همراه خ.ماشین،متوجه شدم فکرم خطا بوده

خوشحال شدم که چند قدم باقی مونده رو تا پاي  اینکه آمدن مرجان هم جزء برنامه نبود،ولی از دیدنش به قدري با

یاهللا آقاي «:مرجان به محض دیدنم گفت.در رو که باز کردم و نشستم و با خوشحالی سالم کردم!ماشین تقریبا دویدم

«بفهمه؟ یدحاال دیگه ما غریبه شدیم،پیغام میدي هیچ کس نبا!زرنگ

هم حاج خانم،هم .نگاه هر دوشون مهربون بود.دارملبخندي که شیرین تر از اون رو به خاطر ن.زدم لبخند

معذرت می خوام آبجی،باور کن به خاطر اینکه حاج خانم خیلی حساسیت نشون داد،این سفارش رو «:گفتم.مرجان
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آره جون خودت،تو که همه ي کارهات «:فتحاج خانم گ.»می خواستم باور کنه که فقط با سلیقه ي او زن می گیرم.کردم

«و هم داري سیاهی لشگر می بريما ر.رو کردي

.اختیار دارید مادر ،این چه حرفیه؟شما صاحب اختیارید_

«خب حاال کجا باید بریم عروس خانم رو ببینیم؟«:پرسید مرجان

«زیاد دور نیست،پیاده هم می تونیم بریم«:گفتم.از شنیدن حرفش خوشحال شدم چقدر

«س رو بگو،عابد ببرهآدر.نه مادر،من پاهام درد میکنه«:خانم گفت حاج

«چطوري عابد؟بهتر شدي؟«:پرسیدم.هنوز پاي چشمش کبود بود.او نگاه کردم به

«بد نیستم«:زد و بی میل جواب داد استارت

با چشم ماشین هاي جلوي .حرکت کرد و جلوي در رستوران ایستاد.حوصله اش رو نداشتم.سر به سرش نگذاشتم زیاد

خب خانم ها،بی زحمت تشریف «:لبخند زدم و رو به عقب گفتم.رو کمی جلوتر دیدم در رو نگاه کردم و پاژروي نوشین

«بیارید پایین

«رسیدیم مادر؟«:خانم گفت حاج

.بله همین جاست_

به او هم تعارف کردم پیاده بشه و بیاد با ما .عابد هنوز پشت رل بود.زودتر پیاده شدم و در رو براشون باز کردم خودم

«مرسی،من میل ندارم«:ا اوقات تلخی گفتناهار بخوره ولی ب

«بیا بریم ،چرا تعارف می کنی؟.بده ما بریم تو،تو اینجا تنها بمونی.چرا مادر؟پاشو بیا پایین«:خانم گفت حاج

حاج خانم و مرجان جلوتر رفتند تو و من و .هم اصرار کرد و او باالخره راضی شد و سویچ رو بست و پیاده شد مرجان

چند تا از .روي همون میزي که اولین بار دیده بودمش.به محض اینکه وارد شدیم نوشین رو دیدم.ونعابد پشت سرش

بودم رو شناختم،ولی همون لحظه اول سرمیزشون  تهمریم و همون دختري که آن شب تولدش رف.دوستهاش هم بودند
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یک میز شش نفره بود و .کنارشون اول یه جاي مناسب براي حاج خانم و مرجان پیدا کردم و چند لحظه نشستم.نرفتم

.چون ما چهار نفر بودیم جاي دو نفر روي صندلی ها خالی بود که از همون جا می توانستم به راحتی نوشین رو ببینم

با روسري آبی که سر کرده بود درست چهره ي .لبخند زدم و با سر سال کردم.نگاهم توي چشمهاش گره خورد باالخره

مرجان هم داشت با .حاج خانم روي صندلی جابه جا شد و کیفش رو گذاشت روي میز.و لطیف زیبا.روز اول رو داشت

چند دقیقه بعد پیشخدمت .من می گرده یشک نداشتم توي ذهنش دنبال دختر انتخاب.چشم اطراف رو می گشت

ب سالمش رو دادم و رستوران که حاال دیگه کامال من رو می شناخت اومد جلو و سالم کرد و پرسید چی میل داریم؟جوا

خب،این عروس خانم کجاست؟دلمون آب شد،پس کی نشونمون «:وقتی او رفت مرجان پرسید.گفتم جوجه و برگ بیاره

«میدي؟

«اگر اشتباه نکنم این دختر روبرویی است«:خانم گفت حاج

«!؟از کجا فهمیدي حاج خانم؟شما دیگه خیلی تیزي...ا«:تعجب گفتم با

از اون برق چشمهات فهمیدم .تو بچه ي خودمی.قط خودت زرنگی امیر؟من تو رو بزرگ کردمآره،تو فکر کردي ف»_

«حواست کجا پر می زنه

«کدوم حاج خانم؟به من هم نشونش بده«:زود گفت مرجان

!اون_

«از خدا که پنهون نیست،از تو چرا پنهون باشه.صبر کن االن میرم میارمش«:جا بلند شدم و گفتم از

«معلومه خوب درست رو بلدي!اي شیطون زبون باز«:خندید مرجان

اینکه قبال تصمیم چنین کاري رو نداشتم اما رفتار مالیم و اشتیاق اونها تشویقم کرد که کار رو تموم کنم و نوشین رو  با

وقتی رفتم طرفشون نوشین با تعجب .براي چند لحظه دعوت کنم سر میز و همون جا با حاج خانم و مرجان آشنا کنم

«اینجا؟ ديتو براي چی اوم!سالم«:نگاهم کرد و بهت زده گفت
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«!مادر شوهر و خواهر شوهر می خوان از نزدیک تو رو ببینند.بلند شو خانومی«:رو گذاشتم پشت صندلی و گفتم دستم

«!قرارمون این نبود.نه امیر،من آمادگی اش رو ندارم!واي«:را فشرد لبهایش

نکنه رو نما می خواهی؟.چه حاال،چه بعدخب حاال عوض شده،اشکالی داره؟_

«!آخر من رو می کشی!از دست تو«:کیفش رو برداشت و بلند شد.خندیدند دوستهاش

ببین چه جوري .اسم خواهرم مرجانه.نترس،چشمشون رو گرفتی«:آرام گفتم.رو داد عقب و آمد کنارم ایستاد صندلی

«سرتاپات رو برانداز می کنه؟

م چه نسبتی باهات دارم؟چی بهشون بگم امیر؟بگ_

!میگم ایشون خانم بنده هستند.هیچی ،من خوددم معرفیت می کنم_

!اذیت نکن دیگه،االن که وقت شوخی نیست_

.خیلی خوب،تو نمی خواد چیزي بگی،من خودم یه جوري درستش می کنم_

رو به آنها .ن طور عابدحاج خانم هم با اینکه پاش درد می کرد بلند شد ،همی.مرجان بلند شد.سر میز رسیدیم

قبال خیلی از شما براشون تعریفذ کردم و حاال که .مرجان،مادر،ایشون نوشین خانم دوست عزیز من هشتند«:گفتم

«نوشین،مادرم و ایشون هم خواهر بزرگ ترم مرجان.فرصتش پیش اومده بهتره از نزدیک با هم آشنا بشوید

حاج !جالب بود.همین وقت پیشخدمت غذا رو آورد و چید روي میز.دبا مرجان و حاج خانم سالم و روبوسی کر نوشین

«!بفرما ناهار!بفرما بنشین دخترم«:با کمال تعجب دیدم گفت!خانم چشم از نوشین برنمی داشت

ممنون «:نوشین گفت!نمی دونستم چی بگم؟فکر نمی کردم حاج چنین تعارفی بکنه.با تردید به من نگاه کرد نوشین

«کم سعادتی بود خدمت شما نبودم.وز ناهار مهمون دوستهام بودمامر.مادر،صرف شد

حاال فرصت زیاده مادر،ان شاءاهللا یک روز نوشین رو دعوت می کنم خونه اونجا مهمون «:همون طور ایستاده گفتم من

«نوازي می کنیم
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!ان شاءاهللا_

«از دیدنتون واقعا خوشحال شدم،با اجازه«:گفت نوشین

«وقتی رفتی بیرون توي ماشین منتظر بمون،میام پیشت«:زشون و گفتماو برگشتم سر می با

«خب حاج خانم،چطور بود؟«:وقتی نشستم پرسیدم.کرد و من برگشتم سر میزخودمون قبول

!خوب بود مادر،خوشگل بود_

«!آره ،خیلی بانمک بود«:گفت مرجان

«!خدا رو شکر«:دلم گفتم توي

خوشبختانه سلیقه ام رو پسندیدند و باالخره .هار فقط در مورد او حرف زدیمموقع نا.کردم همه مشغول بشوند تعارف

.بابت اینکه از نوشین خواستگاري کنیم به توافق رسیدیم

حاج «:از پنجره گفتم.غذا تمام شد و از رستوران اومدیم بیرون،تا پاي ماشین همراهی شان کردم،ولی سوار نشدم وقتی

«ان شاءاهللا شب می بینمتون.دیرتر میام خونه،شما بریدخانم اگر اجازه بدید من یه کمی 

معصیت داره با .کجا؟تشریف می بري با خانم گردش؟امیر حاج آقا بشنوه ناراحت میشه ها «:با منظور پرسید مرجان

«دختر مردم بدون محرمیت بگردي

«!نباش آبجی،فکر اونم کردم نگران«:دلم رو به دریا زدم و گفتم.عابد نشست پشت فرمون و استارت زد.رو بستم در

خدا به خیر کنه،چه کار کردي؟_

مطمئن باش اگر حاج آقا بشنوه ناراحت که نمیشه هیچ .یه صیغه ي محرمیت باهاش خوندم که زیاد به گناه نیفتم_

.،تشویقم هم می کنه

«دي؟امیر جدا این کار رو کر!واي خدا به دور،این چه وارده«:با حیرت زد به پشت دستش  مرجان

آره،دروغم چیه؟_
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حاج خانم می شنوي چی میگه؟_

«این از همه هول تره.من رو بگو که فکر می کردم امیر اصال بخار نداره.آره می شنوم_

«شب دیر نکنی؟باید بیاي مفصل باهات حرف بزنم«:تأکید گفت با

.چشم،سر شب میام خونه حاج خانم،خیالتون راحت باشه_

سبک شده .راه افتادم به طرف نوشین.انگار بار سنگینی از روي دوشم برداشته بودند.بون ایستادمکه رفتند،کنار خیا اونها

پاي ماشین ضربه ي آرومی به .هیچ وقت توي زندگی آنقدر خوشحال نبودم .حس می کردم روي ابرها راه می روم.بودم

«باز کن خانومی«:با اشاره گفتم.شیشه زدم و نوشین نگاهم کرد

«چطوري عزیز دلم؟«:بعد یواش یواش به خنده افتادم.دم چند لحظه ساکت نگاهش کردمسوار ش وقتی

!چقدر هول شدم.خوبم،امروز نصف عمرم کردي امیر_

.حاال اونها همه چیز رو می دونند.عیبی نداره،باالخره تموم شد_

دند،درست مثل بدجوري عاشقت شدند دختر،با یک نگاه پسندت کر«:آرام گفتم.رو دوخت به صورتم نگاهش

«...نوشین تو آخرش مال من میشی،من مطمئنم.پسرشون

مثل وقت جون کندن،مثل وقت مردن و نابودي،زندگی ام زیر و رو شد و همه چیز رو .من او رو از دست دادم!نشد ولی

.ناباورانه باختم

چ وقت اجازه نمی دادم از اگر میدونستم هی.هرگز نمی دونستم این آخرین لحظه هائیه که دارم نگاهش می کنم  من

.کنارم بره

ماشین رو از .از رفتن حاج خانم و مرجان،تا شب با هم توي تهران گشتیم و حدود هشت شب برگشتیم به قیطریه بعد

به اون سمت نگاه کردم و دیدم هنوز همون .همون صبح ،سر خیابون جلوي آبمیوه فروشی آقا ملک پارك کرده بودم

«شب خونه اي؟«:وشین بره تو پرسیدمقبل از اینکه ن.جاست
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«آره،امشب جایی نمیرم«:گفت

از طرف ممن هم .امشب حتما با پدرت صحبت کن و راضی شون کن زودتر برگردند نوشین«:گفتم.رو انداخت به در کلید

 حاال که مادرم راضی شده،راضی کردن پدرم هیچ کاري.من اوضاع خونه مون رو مساعد می کنم.خیالت راحت باشه

«خوش خبر باشی.ساعت یازده.آخر شب بهت زنگ می زنم.نداره

«امیدوارم،شب به خیر«:با لبخند محزونی نگاهم کرد و گفت او

با قدمهاي سنگین آمدم طرف ماشین،اما فکرم،روحم ،حواسم همه .یکی دو دقیقه همون جا موندیم و بعد او رفت تو براي

د لحظه مکث کردم و جلوي آبمیوه فروشی با آقا ملک احوالپرسی قبل از سوار شدن چن.جا مونده بود پیش نوشین

رفتم جلو و پول شیرموز .تشکر کردم و گفتم نمی تونم نبرایم شیر موز ریخت و تعارف کرد بیشتر بمونم،ولی م.کردم

«نوشین خانم خیلی به گردن ما حق داره.مهمون ما باش مهندس«:تعارف کرد و گفت.رو گذاشتم رو پیشخون

او از کجا می دونست من با نوشین رابطه !اون چی گفت؟هاج و واج نگاهش کردم!حظه مات سر جام موندمل یک

دارم؟اصال از کجا،نوشین رو می شناخت؟چند لحظه اي متحیر موندم ولی بعد فکر کردم شاید چون کاسب محله،نوشین 

لیوان شیرموز !به هر حال.ه با هم نسبتی داریمرو می شناسه و توي این مدت چند مرتبه من رو همراه او دیده و فکر کرد

«ممنون آقا ملک،بی زحمت برش دار«:رو برداشتم و اسکناس رو روي پیشخون بردم جلو

تا .پنجشنبه شلوغی بود وخیابون ها پر از ماشین.کردم و پاي ماشین لیوان رو سر کشیدم و بعد سوار شدم خداحافظی

!هیچ وقت نمی رسیدم...خره حدود ساعت نُه رسیدم که اي کاشبرسم به خونه،خیلی معطل شدم ولی باال

 !بعد ماشین کاظم آقا شوهر مرجان و کیومرث شوهر بهرخ!در ماشین علی رو دیدم جلوي

از اون جا که بین راه تمام مدت دلم شور می زد،فکر کردم !چی فکر کردم یادم نیومد شب قرار مهمونی در کار باشه هر

از پله ها که اومدم .تمام چراغهاي ساختمون روشن بود.با اضطراب در رو باز کردم و رفتم تو.ه ادشاید اتفاق بدي افت

و خواهرش لیال با پنبه و بتادین به گوشه ي پیشونی شکسته اش دست  ادهباال،دیدم عابد با یقه ي پاره به ستون تکیه د
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.«چی شده لیال؟داداشت چش شده؟«:هراسان گفتم.می کشه

از داخل ساختمان صداي گریه و نفرین هاي بلند بلند حاج خانم رو !سر در نمی آوردم!اخم از من روبرگردونداو با  ولی

سالم بهرخ،چی «:گفتم.اول بهرخ رو دیدم!می شنیدم ولی نمی دونستم داره به کی بد و بیراه میگه؟با تردید رفتم جلو

.«شده؟

.«!م کناررد شو از جلوي چشم!با من حرف نزن«:هم جیغ کشید او

.«باالخره پیداش شد؟!آمد،اون پسره ي چشم سفید اومد؟بهرخ؟«:که صداي حاج خانم باال گرفت»!بهرخ؟«:گفتم متحیر

!بله حاج خانم،اومد_

تو !چی شده؟چرا حرف نمی زنید؟علی«:با ترس گفتم.همه ماتم گرفته بودند!چه هنگامه اي به پا شده بود.توي سالن رفتم

.«!یک چیزي بگو

به جاي او حاج آقا بلند شد و با قدمهاي محکمش اومد .سرش رو تکون داد و بدون حرف رفت روي مبل نشست علی

.«!سالم آقا جون«:گفتم.طرفم و روبروم ایستاد

دستم رو گذاشتم رو .مدتها بود از او سیلی نخورده بودم!صورتم داغ شد!او به جاي جواب محکم زد زیر گوشم ولی

گفتم.کردم صورتم و سرم رو باال

.«چی شده آقا جون؟براي چی می زنید؟»:

اگر .درد حقارت جلوي آن همه آدم به سینه ام چنگ انداخت!او معطل نکرد و کشیده دوم رو هم زد زیر گوشم ولی

یکبار دیگه به روم دست بلند می کرد چی؟باید ساکت می موندم و نگاهش می کردم؟چشمهاش داشت از حدقه بیرون 

بالیی به سرت میارم که !رو می شکنم امیر تگردن«:نستم چی شده؟دندونهاش رو به هم سائید و گفتنمی دو.می زد

.«!میدم دارت بزنند!میدم اعدامت کنند.مرغهاي آسمون به حالت گریه کنند

ین کاش آرزو نکرده بودم برگردي ایران که ا!الهی تو بی مادر بمونی امیر«:خانم هنوز داشت بد و بیراه می گفت حاج
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من رو برداشتی بردي به پاي یک هرزه ي معلوم الحال که چی؟ که عروس آینده ام رو .طوري با آبروي ما بازي کنی

.«!تف به اقبال من!ببینم؟تف به شانس من

از ظهر تا حاال رفتم صد دفعه صورتم رو !الهی درد بگیره اون گیس بریده«:هم از سوي دیگر شیون می کرد مرجان

خاك بر !خاك بر سرت امیر.بوسه ي اون کثافت رو از روي صورتم پاك کنم ولی باز دلم راضی نمیشه شستم جاي ماچ و

یعنی تو آن قدر هالویی که نمی فهمیدي اون چه کاره .سرت که رفتی دست گذاشتی روي اون دختره ي عوضی

طرفش رو می .کار می کنهشش سال از تو کوچکتره ولی صد برابر توکله اش !است؟بدبخت،عابد با یک نگاه شناختش

دو روزه بلند شدي اومدي تهران،فکر می کنی همه مثل خودت صاف وصادق هستند؟دختره از اون هفت خطها .شناسه

.«!به حاج خانم گفتم این قضیه بو داره ها،ولی دیگه فکر نمی کردم تو این قدر هالو باشی يقبل از اینکه تو بیا.بود

حاج !یعنی راجع به نوشین من حرف می زدند؟!خدایا!ت که اونا چی دارن می گن؟یواش داشت توي گوشم می رف یواش

تو با این !امیر الهی خدا من رو بکشه. زنگ زدم اینها رو صدا کردم تا شاهد گرفتاري من با تو بی شعور باشند«:خانم گفت

کردي؟اي خاك بر سر دختره هرزه چه کار داري؟ازش خواستگاري کردي؟گفتی می خوام بگیرمت؟رفتی صیغه اش 

همین امشب از .کاش می مردم،کاش پام می شکست نمی اومدم امروز اون زنیکه رو ببینم!من با این بچه بزرگ کردنم

.«غصه ي تو دق می کنم

.«!به خدا آقا جون من نمیدونم اینها چی دارند میگن«:آقا با گوشه ي چشمی زهر آگین نگاهم کرد حاج

.«این حرفها رو از کی شنیدي؟!حاج خانم یک دقیقه ساکت شو ببینم«:تم جلو و گفتمرف.داشت بند می اومد نفسم

.«!بهرخ اون پسره رو صدا کن بیاد تو!عابد«:مشت زد به سینه اش و گفت با

چند لحظه بعد .برگشتم و به توران خانم پاي در آشپزخانه نگاه کردم.تمام تنم یخ کرد.کردم قلبم از کار ایستاد حس

.«تو به اینها چی گفتی عابد؟« :رفتم طرفش و پرسیدم.د تو و ایستاد جلوي همهعابد اوم

.«چی به اینها گفتی؟!حرف بزن لعنتی«:یقه اش رو گرفتم و گفتم.عصبانی شدم.لودگی شونه اش رو انداخت باال با
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ند فاتحانه اي روي پوزخ.فکر کردم حتما از کنف شدن من جلوي این همه آدم کیف کرده.کثیفی توي چشمهاش بود برق

من هم نمیگم اهل این حرفا نیستم ولی خب،تا حاال .همه اون رو می شناسند.زیادي غیرتی نشو امیر جون«:گفت.لبش بود

.«...با اون

اگه دروغ گفته باشی زبونت رو از !خفه شو کثافت«:پشتش رو کوبیدم به دیوار و گفتم.حال خودم رو نفهمیدم دیگه

.«!حلقومت می کشم بیرون

.«فکر نکن جلوي آقا جونت احترامت رو دارم ها! ولم کن«:رو از یقه اش انداخت پایین و گفت  دستم

از عصر تا حاال به اندازه کافی از .امیر آقا تو رو خدا ولش کن این بدبخت یتیم مونده رو«:خانم هم زود اومد جلو توران

.«حاج آقا کتک خورده

بغض چانه ام رو می .رنگ به چهره ام نمونده بود.کردم شونه هام داره خم میشه حس.تونستم جلوي اشکم رو بگیرم نمی

می خواستم .دیگه نمی تونستم اون جا بمونم.فقط او دلش به حالم می سوخت.تنها نگاه علی میون همه متاسف بود.لرزوند

.«!امیر«:ولی حاج آقا صدام زد به همه که از خونه بزنم بیرون ردمپشت ک. فرار کنم که اونا گریه بدبختیم رو نبینند

.ولی برنگشتم ایستادم

هر غلطی کردي دیگه تمومش کن وگر نه به گریه و .به والي علی خونت رو می ریزم! امیر اگر بري دنبالش می کشمت_

لی باشه عیبی نداره،و.می زنم می کشمت،فوقش باید دیه ات رو بدم یا برم گوشه ي زندون.زاري حاج خانم نگاه نمی کنم

اگر این گندي رو که باال آوردي همین .پس خوب حواست رو جمع کن.نمی گذارم تو به ین غلطی که کردي،ادامه بدي

فهمیدي؟.جا ختم نکنی هم تو رو می کشم،هم اون زنیکه اي که افتادي دنبالش

ین حاال هم دارم جون من هم!من رو از مردن نترسون حاج آقا«:تمام خشمی که در وجودم زبانه می کشید فریاد زدم با

.«!کنم یمن باور نم.همه اش مزخرفه نایا.میدم

 يا.کردم هیفرمان و زار زار گر يسرم رو گذاشتم رو نیماش يتو.رونیب دمیدو نندیام رو نب هیگر نکهیا يبرا و
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ت من کوچک همه وق نیحرفها بود پس چرا ا نیاگر او اهل ا.نباشه یشد او دختر سالم یهرگز باورم نم!نه!نینوش!يوا

او از  یسقف گذرونده بودم ول کی ریز الیو يشب کامل رو تا خود صبح با او تو کیبودم؟من  دهیازش ند ییخطا نیتر

 یعابد حتما راست م!نه...آخه یتونستم حرفهاشون رو باور کنم؟ول یچطور م.کم نداشت زیچ چیو نجابت ه یخانوم

تا  دهیگفتم حاج آقا برام توطئه چ یم.کردم یباور نم دیزد شا یحرفها رو م نیاز او ا ریغ يگریاگر هر کس د!گفت

 یم ییزهایحتما چ.گفت یعابد،اون حتما راست م یول.خواد خونه خرابم کنه یگفتم م یم.کنه اهیرو س ارمروزگ

و مادرت کجا  ؟پدريخبر رفته بود یب ؟چرايکرد یشمال چه کار م يالیاون و يتو ییتو تنها نینوش!يوا يا.دونست

 چی؟چرا؟چرا؟سويداد يهمه وقت من رو باز نیپا بگذارم؟چرا ا یبه اون خونه لعنت يوقت اجازه نداد چیهستند؟چرا ه

رو روشن کردم و  نیچراغ ماش.دمیپرس یرو ازش م نهایا يهمه  دیبا.دمید یاو رو م دیمن با.رو چرخوندم و استارت زدم

ام  نهیس ينفس تو.چشم دوخته بودم ابانیبه سطح خ انیگر يچشمهابا .راه افتادم میمهار اشکها يبرا یتالش چیبدون ه

با هم بودن مون از  يبگم؟تمام خاطرات خوب روزها یافته چ ینگاهم به چشمهاش م یدونستم وقت ینم.بود دهیبر

چقدر دوستش  ایخدا.رونیب دمیکش راهنمیپ ریدستم رو آوردم باال و گردنبندش رو از ز.گذشت یچشمهام م يجلو

 دهیکه در موردش شن ییشد حرفها ینم اورمهنوز هم ب!نه.راهنمیپ يو دوباره انداختمش تو دمیگردنبند رو بوس!تمداش

!شد یهرگز باورم نم.صورتم روان بود از خدا خواستم کمکم کنه يهمون طور که اشک رو.داشته باشه تیبودم واقع

 یتمام وجودم داشت م.شدم و زنگ رو زدم ادهیپ مهیسرآس.رها کردم ابونیرو کنار خ نیو ماش دمیرس باالخره

 فونیزن از آ کی يچند لحظه بعد صدا.کردم یزجر جون کندن رو حس م دم؟آهید یم یاون خونه چ يتو یعنی.دیطپ

.«!بله؟«:نبود نینوش يصدا یاومد ول

.«!لطفا دیکار دارم خانم،باز کن نیبا نوش«:کیرو بردم نزد سرم

!؟شما؟يخوا یرو م نینوش_

!گفتم باز کن!یشناس یخانم شما من رو نم_
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چه خبرته؟!خوب بابا یلیخ_

.بود قدم برداشتم و رفتم تو یبا هر جون کندن یحس حرکت نداشتند ول میو پاها دیلرز یداشت م میزانوها!باز شد در

رو دادم  رهینگ دستگدر یب.در ساختمان بسته بود.ناباورانه از پله ها اومدم باال!بود اطیح يتو نیچقدر ماش!من يخدا

که سمت  يکه وارد شدم چشمم افتاد به زن و مرد نیهم!ساختمان روشن بود يتمام چراغها.و در رو باز کردم نییپا

همون جا بهت زده .خودشون رو جمع و جور کردند یکم وجا خوردند  دنمیچپم رو کاناپه نشسته بودند که با د

زنگ  يشما بود«:دیدوم بود پرس يکه طبقه  یزن.در همه شون بسته بود اول بود و يچهارپنج تا اتاق طبقه !ستادمیا

.«؟يزد

.«کجاست خانم؟ نینوش.بله من بودم«:طرفش برگشتم

.«رونهیست،بیامشب ن نینوش«:گفت.چند تا پله باالتر بود او

زود .ومد تومن ا يچشمها يجلو شیساعت پ کی نیهم.رهینم ییخودش گفت امشب جا!دروغ نگو«:باال و گفتم دمیدو

.«!باش صداش کن

 يباال و تو دمیدو یبه آنها انداختم و بدون معطل ینگاه مین.ستادندیبودند بلند شدند و ا نییپا يکه طبقه  يومرد زن

«!نینوش«:دمیباال داد کش يپاگرد طبقه 

 نهییآ يجلو يگریدختر د.داو نبو یول.به داخل نگاه کردم رونیبا وحشت رفتم جلو و از ب.جلوتر باز بود یاتاق کم کی در

و مات  رونیوقت او ازاتاق ته راهرو اومد ب نیکه هم.»!نینوش«:دمیرفتم جلوتر و دوباره داد کش.توالت نشسته بود زیم

با !او با اون سر و وضع اون جا.ستادیحس کردم قلبم از کار ا!شدممن سر جام خشک !موند رهیومبهوت به صورتم خ

.«!!!!نینوش«:خفه گفتم ییصدا

 شیرفتم جلو!؟يگریاز کس د ایدونم از من  ینم یول!بود دهیترس.دهنش و رفت عقب يرو گذاشت رو دستش

خونه  نیا ي؟تویهست یتو ک...تو...نجا؟تویهستند ا یک نهایا!نینوش شهیباورم نم!نه«:سرم رو تکان دادم و گفتم.ستادمیا
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.«؟یکن یچه کار م

 بمیباز هم فر ؟چرایگیباز هم دروغ نم ؟چرایزن یپس چرا حرف نم«:دمیکش ادیفر.گفت ینم يزیبود و چ ساکت

.«هان؟.يدینم

 دمینفهم یبلند کنم ول شیخواستم دستم رو رو ینم!خواستم او را بزنم یمن نم»!يوا يا«!صورتش يزدم تو دهیکش کی

 یم«:گفت یآرامبه .که بهش زدم سرخ شد یلیس يجا.گونه اش رو گرفت و سرش رو آورد باال نینوش.چه کار کردم

.«!نشد،نتونستم یخواستم بگم،ول

کار  یگذاشت ؟چرايداد يهمه وقت من رو باز نیچرا ا!من دختربود يتو بهشت آرزوها يچشمها«:کردم هیفقط گر من

تا برم دنبال کارم؟حاال من چه کار کنم؟چطور فراموشت کنم؟چطور همه  یرو به من نگفت قتیبکشه؟چرا حق نجایبه ا

«؟چرا؟يخونه خرابم کرد راچ!بگو يزیچ هی ؟دیزن یببرم ؟پس چرا حرف نم ادیرو از  زیچ

خواستم  یم«:دیلرز یچانه اش داشت م.بود شهیهم یمعصومش به قشنگ يچشمها.تلخ يا هیگر.کرد یم هیداشت گر او

 يمن تو یول.يرچقدر دوستم دا یگفت ای يکرد فیتعر میاز خوشگل ای،يدیهر دفعه من رو د.یتو نگذاشت یول ریبگم ام

تو رو ندارم پسر،دست از سرم  یهمه مهربون نیا اقتیخواستم بگم من ل یم.دمیکش یاون لحظه ها زجر م يهمه 

خواستم  یمن که نم.يدید یرو نم نهایتو ا یول دمیکش یخودم عذاب م یو صداقت تو و پست فطرت یاز سادگ.بردار

چقدر طاقت داشتم؟مگه دل بدبخت من چقدر طاقت داشت که مگه من .یازم خواست ر،تویتو گرداب عشقت ام فتمیب

 هیبودم، دهیعمرم د يکه تو يبود يتو تنها مرد.بتونه مقاومت کنه؟خب من هم عاشقت شدم،من هم از تو خوشم اومد

 يتو،تا صبح تو يمن هم پا به پا یدونست یکنم؟چه م یرو تحمل م یمن دارم چه عذاب یدونست یتو چه م.یانسان واقع

کردم که  هیخدا گال شیپ.خودم اهیتو و بخت س یو مردونگ یمهربون ي ختم؟واسهیبودم و اشک ر داریشمال ب يالین واو

 ینم یبدبخت نیاون وقت به ا دیدمت؟شاید یدو سال زودتر م یکیشد اگر  یم یبا تو آشنا شدم؟چ ریچرا آنقدر د

 ،مثليریو م یکن یولم م يرو بشنو یونستم اگر همه چد یبود،م متیهم غن دنتید شتریروز ب کی یواسه من حت.افتادم
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.گهید ياونها يهمه 

تو دستم رو . یتو نگذاشت یول.برام بس بود نینمت،همینظر بب کیفقط .بمونم شتیخواستم پ یم.من عاشقت شدم اما

«نداشتم يمن که اصرار. یهر جا که خواست يو برد یگرفت

من هنوز .عشقم نیاول يخاطره .ام بود یاو تمام زندگ!ز او چقدر سخت بوددل کندن ا!ایخدا.کرد هیبعد هق و هق گر و

 نجایا ياومد یم دیتو نبا«:گفت نینوش.دمیاشکهام دست کش يرو!چشمم بود باور کنم يکه جلو یتونستم کابوس یهم نم

«؟يکار رو کرد نیچرا ا.نجاستیامشب ا زیکامب.ریام

«!نینوش رونیب يخونه بر نیحاال از ا نیهم دیبا وه؟تیکدوم حرومزاده ا زیکامب«:گفتم یتلخ به

«خانومه نیا اریصاحب اخت زیکامب!فحش نده آقا پسر«:از پشت سرم گفت ییصدا

 یم ادمیخوب  یلیاش خ افهیق.بودم دهیاو رو د ییاون جشن تولد کذا يتو.زود او رو شناختم یلیو خ برگشتم

 شیز،کاریولش کن کامب«:هراسان گفت نینوش.و حمله کردند به طرفم باال يطبقه  ختندیبالفاصله سه چهار نفر ر.اومد

«!نداشته باش،بگذار بره

 ؟اونياریدر م يمن زرنگ باز ،واسهيباز کرد ه؟زبونیچ«:موهاش رو چنگ زد انهیو وحش ستادیا شیرفت جلو مردك

«به چاك؟ یبزن دتیعاشق جد نیباال با ا يدیرو کش ونیلیهفده م

«رو ازم زدند فمیمن بهت دروغ نگفتم ،ک«:با نفرت گفت نینوش

 یچیه يداد ستاده،جوابیات ا یزندگ يپسره کجا نیا دمیکه ازت پرس یمثل همون وقت!یگیدروغ م«:دیداد کش اون

«؟یاون وقت بهم دروغ نگفت«:و گفت واریبه د دیرو کوب نینوش سر»قمهی،رف يطور نی،هم

!آخ_

«؟یرسون یزورت رو به اون م!ولش کن حرومزاده«:زدم ادیفر.د اومدکسم به در نیزتریناله عز دنیاز شن دلم

تا قرون آخر اون پولها رو از حلقومت «:گفت.رونیاش زد ب ینیخون از لب و ب يقرمز دمید.رو زد نیباز هم نوش زیکامب
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«رونیکشم ب یم

«؟یفهم یمن اون پولها رو برنداشتم ،چرا حرفم رو نم«:باز هم گفت نینوش

مسلما اگر دستم به اون مردك .که دستم رو گرفته بودند رها کنم ییش کردم نتونستم خودم رو از چنگ اونهاتال یچ هر

به .حالم رو به هم زد شیگند حش يبو.و اومد طرف من نیزم يروهل داد رو نینوش زیکامب.کردم یخفه اش م دیرس یم

 یکن یهم م فیتکل نییمن؟تازه تع يخونه  يتو ياومد يدیراهت رو کش یک يتو با اجازه «:چشمهام نگاه کرد و گفت

گذارم  یم يفکر کرد!دختره تا خرخره به من بدهکاره نی؟ایهست یک يبره؟تو فکر کرد نجایحاال از ا نیهم دیبا نینوش

«ها فلنگ رو ببنده؟ یآسون نیبه هم

«؟یزن یکتکش م ر،چرایپولت رو بگ يطلب کار ؟اگریخواه یچقدر ازش م«:دمیپرس

رو ازم  فمیک يخودت شاهد بود.آشغال رو برنداشتم نیا يپولها ر،منیگه ام یدروغ م«:بلند شد و گفت نینوش

«دندیدزد

«خفه شو«:برگشت به طرفش و گفت زیکامب

 یخوام زندگ یخوام خانم خونه ات بشم،نم یمن نم.به حرفهام گوش کن قهیدق کیرو خدا  ر،تویام«:گفت هیبا گر نینوش

من رو از .نبر ادیتو رو خدا من رو از .زن و بچه ات رو بکنم یعمر کلفت کیخوام  یم.بشم زتیم کنخوا یمن م.ات باشم

«کنم یم ر،خواهشیام ممن فقط تو رو باور دار.نجات بده ینکبت یزندگ نیا

فه رو خ زیخواست کامب یدلم م.به من بود دشیاو تمام ام.و رو کرد ریرو ز امیالتماسش قلبم رو لرزوند و دن يصدا

اش کنم  چارهیبطرفش که ب دمیو دو رونیب دمیکه دوره ام کرده بودند کش یحرکت خودم رو از دست کسان کیبا .کنم

به دست و  گرید يضربه  کیبه صورتم و  گهید يضربه  کیاز پشت خورد به سرم و  ینیوقت جسم سنگ نیهم یول

 يجلو ایدن.رونیو کنار گوشم زد ب ینیخون از ب.شد فکر کردم تمام استخونهام خرد.درد تا مغز سرم رسوخ کرد.گردنم

بلند شدن از حال  يتالشم برا يرغم همه  یهم و عل يپلکهام آروم افتاد رو.دمینفهم يزیچ گهیشد و د کیچشمهام تار
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.رفتم

هفتم فصل

«!اوه امیر بیچاره ي من...امیر»_

چقدر آن .خزیدم توي رختخواب و تا توانستم گریه کردمدفترچه را کنار گذاشتم و با درد .اشکهایم تمامی نداشت خدایا

حاال فهمیدم چرا وقتی به خواستگاري ام آمد دست و گردنش مجروح و .دختر بدبخت بود و امیر چقدر زجر کشیده بود

آنقدر محزون و گرفته باشد ولی آخه چطور او راضی شد با  گاريمن به او حق می دادم آن شب موقع خواست.پانسمان بود

من ازدواج کند؟پس سرنوشت نوشین چه شد؟یعنی او را رها کرد و رفت پی زندگی خودش؟نمی دانستم؛یک دستمال 

سرم به شدت درد می کرد .کاغذي از جعبه بیرون کشیدم و اشکهایم را پاك کردم ولی هنوز گریه ام بند نمی آمد

مدم بیرون و با یک لیوان آب سر آ.عسلی کنار تخت را کشیدم بیرون و دو تا قرص مسکن برداشتم يکشو.

به داخل اطاق رفتم و .هنوز خوابیده بود.رفتم به اتاق پیمان و از الي در نگاهش کردم.ساعت سه بعداز ظهر بود.کشیدم

باور اینکه .خط لرزان اشک رو صورتم سر می خورد.نشستم کنار تختش و با محبت رو موهاي نرمش دست کشیدم

امیر براي دختر دیگري .سومی را غیر از ما تا این حد دوست داشته برایم عذاب آور بود پدرش،باور اینکه امیر،شخص

!می مرد و تا سر حد شیفتگی عاشقش بود و من هیچ وقت این را نمی دانستم

عکس مربوط به جشن تولد سه سالگی پیمان بود که .افتاد به عکس سه نفره ي من و او و پیمان که باالي تخت بود نگاهم

دستم را بردم جلو .من و امیر با محبت کنار هم نشسته بودیم و پیمان را گرفته بودیم توي بغلمان.سال انداخته بودیمپار

چقدر سخت بود که بعد از پنج سال هم آغوشی،تمام روزهاي .آن مرد همه ي زندگی من بود!امیر.و عکس را برداشتم

االخره با نوشین چه کرد؟او را همراه خودش برد یا در آن خانه نمی دانستم ب.خوب زندگی ام با او زیر سؤال رفته بود

رهایش کرد؟

بی قرار بودم و از شدت .دلهره غریبی داشتم.قاب عکس دست کشیدم و براي چند لحظه عاشقانه نگاهش کردم رو
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به سراغ نوشین فکر کردم اگر باالخره باالخره پس از ازدواج با من و رام شدن خانواده اش .اضطراب نفسم بریده بود

از یک طرف به امیر حق می دادم و آرزو می .ستمرفته باشد چی؟یعنی می توانستم این را تحمل کنم؟آه نمی دان

کردم،آن دختر بدبخت را رها نکرده باشد و از طرف دیگر ،دلم به حال خودم می سوخت که این همه سال بازیچه شده 

خدایا چه کار باید می !در زندگی امیر وجود داشته باشد،هرگزهرگز نمی خواستم زن دیگري غیر از خودم .بودم

کردم؟چرا باید سرنوشت من این طوري می شد؟چرا من؟

به صورت خیسم .دیگر چیزي به آخرش نمانده بود.چشم گریان بلند شدم و برگشتم به اتاق و دفترچه را پیش کشیدم با

آیا خواب نمی دیدم؟!خداي من.شته هایش کردمدست کشیدم و با بدبختی و درد شروع به خواندن بقیه نو

***

صداي پارس سگ ها و رد شدن گهگاه ماشین ها از سمت جاده به گوشم می !همه جا تاریک و به طرز غریبی سرد بود...

درد وحشتناکی توي .به زحمت چشمهام رو باز کردم و دستم رو گرفتم به زمین.انگار وسط بیابان رها شده بودم.خورد

لنگ و دست مجروح و درد طاقت فرسا ،بلند شدم و با دید  پايباالخره با .دور و برم همه جا خاك و خل بود.چیدتنم پی

من کجا بودم؟چه .فکر کردم نزدیک سحر است.شعاع کمرنگ سپیده از افق دور پیدا بود.محدود به دوردست نگاه کردم

بالیی بر سرم اومده بود؟

ولی نمی دونستم کی بود؟دیشب بود یا چند شب پیش؟چشهام رو بستم و یواش  یواش چیزهایی به خاطرم اومد یواش

کابوس زمان برگشتنم به خانه،رفتن دنبال نوشین و کتک .یواش همه چی مثل تماشاي فیلم جلوي چشمم زنده شد

ین هم نمی دونستم توي آن بیابون تنها هستم یا نوش!آه سردردم بیشتر شد.خوردنش از اون مردك نشئه ،کامبیز

کشان کشان راه افتادم به طرف جاده ،باالخره رسیدم و لب .آنجاست؟خواستم فریاد بزنم ولی صدا از گلویم در نمی اومد

.جاده افتادم روي زمین

باید می ایستادم تا راننده اش من رو ببینه وگرنه رد می شد و می .دور نور چراغ یک ماشین نزدیک و نزدیک تر شد از

سرعت ماشین کمتر شد و چند متر جلوتر .د شدم و دست چپم رو که وضعش بهتر بود تکون دادمبه زحمت بلن.رفت
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«تهران میري جناب؟«:از گلویم در می اومد پرسیدم زحمتمن با پاي لَنگ رفتم جلو و با صداي خفه اي که به .ایستاد

«چیه؟چت شده؟«:با شک و تردید نگاهم کرد راننده

ا نه؟میري ی...جریانش مفصل آقا_

!وایستا عقب.دنبال شر نمی گردم!نه داداش_

«الاقل بگو اینجا کجاست ؟من نمی دونم!صبرکن آقا ،خواهش می کنم«:بره که گفتم خواست

ببینم،راننده اي؟چاقو گذاشته اند بیخ گوشت ماشینت رو از دستت گرفته اند؟.نزدیک قزوینه_

یک لطفی کن من رو ببر تهران میدون تجریش پیاده ...ببین داداش.کاش ماشینم رو گرفته بودند.نه آقا«:تلخی گفتم به

تمام استخوانهام .من بدجوري درد دارم.به خدا هر چی پول بخواي بهت میدم.قول میدم محبتت رو فراموش نکنم.کن

«خرد شده

!خیلی خوب،بیا باال_

«اسمت چیه؟«:نگاهم کرد و پرسید.سوار شدم وناله ي دردم رو توي گلو خفه کردم باالخره

.امیر_

.بفرما_

.نه ممنون،سیگاري نیستم_

چیه؟نکنه کالهبرداري کردي؟چک بی محل کشیدي؟.بدجوري کتک خوردي آقا امیر_

«یه عده نامرد زنم رو ازم گرفتند.نه ،کالهبرداري هم نکردم«:گفتم.اشک رو توي چشمم حس کردم سوزش

«!پس بدبخت شدي که؟.فکر اینش رو نکرده بودم!ت عباسیا حضر«:شنیدن حرفم حیرت کرد و چشمهاش گرد شد از

.بیشتر از اونی که بشه تصور کرد.آره،بدبخت شدم_

ردي ازشون داري؟_
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.دستم بهشون برسه بیچاره شون می کنم.جاشون رو بلدم_

«کی این اتفاق افتاده؟دیشب؟«:سرعت ماشینش رو زیاد کرد دیدم

وقتی به هوش اومد دیدم توي این بیابون .ي سرم و من دیگه هیچی نفهمیدمبا یک چیزي زدند تو...شاید...نمی دونم_

.برهوتم

از میدون تجریش کجا می خواي بري؟_

مسیرت می خوره؟.همین حوالی،سعد آباد_

.آقا جدا متأسف شدم،هر کاري از دستم بربیاد برات انجام میدم.آره،تا قله ي قافم بخواي بري می رسونمت_

مرسی داداش،فقط لطف کن «:چشمهام رو بستم و گفتم.خون روي صورتم خشک شده بود.دست کشیدم کنار شقیقه ام به

«توقع دیگه اي ندارم.من رو برسون

با .چند مرتبه گرفتم ولی فرق نکرد.راه موبایلم رو برداشتم و شماره ي نوشین رو گرفتم ولی تلفنش جواب نمی داد بین

.ام رو بستمبیچارگی سرم رو تکیه دادم عقب و پلکه

من رو رسوند .رانننده رو توي پیچ و خمهاي خیابون دربند راهنمایی کردم.رسیدیم تهران هوا روشن شده بود وقتی

خواستم پیاده بشم ولی درد گردنم .چند دقیقه بعد علی در رو باز کرد.جلوي در خونه و خودش پیاده شد و زنگ رو زد

.نمی تونستم حرکت کنم.بیشتر شده بود

«کجا بودي از دیشب تا حاال؟چه بالیی سرت اومده؟!امیر«:تا من رو توي ماشین دید سرآسیمه دوید به طرفم علی

باید .بدنش کوفته شده!دست بهش نزن آقا»«راننده پشت سرش دوید و گفت.تونستم اشاره کنم خونسرد باشه فقط

«ببریمش درمانگاه

«شما کی هستید؟«:پرسید علی

محض رضاي خدا .داشتم از قزوین می آمدم تهران این آقا خورد به پستم!راننده ي بیابون من؟یه«:جا خورد بیچاره
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«سوارش کردم و رسوندم تهران

«تو توي قزوین چه کار می کردي؟.امیر چی شده؟حاج خانم داره سکته می کنه«:نگاهم کرد علی

من علی رو محرم تر از همه می .و تکون دادفهمید که خانواده ام از ماجرا بی اطالع هستند و با تأسف سرش ر راننده

برو تو حاج خانم رو آروم کن بگو .قضیه اش مفصله علی،بعدا بهت می گم،فعال ناي حرف زدن ندارم«:گفتم.دونستم

«من حالم خوبه.اتفاقی نیفتاده

 دیبا«:گفت یبا نگران یعل.داشتم یهمش حالت خواب آلودگ.شدم یکرد و مدام خمار م یم ینیچشمم سنگ يرو پلکهام

«حالت خوبه؟ ی؟مطمئنینکنه کار دست خودت داده باش.يندازیاز سرت عکس ب میبر

 يدونم چند ساعت بعد رو ینم.دمینفهم يزیباز چ و»ریام...ریام...ریام«:دمیشن یتر م فیمن صداش رو هر لحظه ضع یول

نم رو بسته بودند و با چشم دور و گرد.تونستم سرم رو حرکت بدم یدونم نم یتخت درمانگاه به هوش اومدم؟فقط م

 دهیپر یماتم زده،مرجان با رنگ ي افهیبهرخ با ق.کنار تخت دنشسته بو انیحاج خانم با صورت گر.کردم یبرم رو نگاه م

.داد یم شیبود و داشت دلدار ستادهیسر حاج خانم ا يو فرناز که باال

«؟یر؟خوبیام يشد داریب«:دیآرام پرس.به هوش اومدم دیزودتر از همه فهم یعل

«آره ،خوبم«:حرکت چشم اشاره کردم  با

سرت  ییشده؟چه بال یدورت بگردم مادر،چ یاله.جان ریمن فدات بشم ام یاله«:سرم يخانم هم بلند شد و آمد باال حاج

«که صد دفعه مردم و زنده شدم آخه ؟منيتا صبح کجا بود شبیاومده؟د

«ناراحت نباش.حالش خوبه.نیبش ریحاج خانم بگ«:کرد آرامش کند یسع یعل

«خوبم،بهترم«:آرام گفتم.دندیسرم و حالم رو پرس يو بهرخ هم آمدند باال مرجان

خدا رو شکر .از سرت عکس انداختند«:کنار تختم نشست و گفت یعل.دمیاتاق ند يهر چه نگاه کردم حاج آقا رو تو یول

دو روز  یکیبهتره .یمواظب خودت باش دیبا.نطوریمهم ه ده،پاتیفقط دستت شکسته و گردنت ضرب د.يندار یمشکل



)فاخته(ي باقر الیسه - معشوق هیسا کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٧٠

«ادیبه پات فشار ن ادیکه ز يبا عصا راه بر

سرش  ییچه بال دمیفهم یرفتم دنبالش و م یم دیبا.بود نینوش شیفکرم فقط پ.به حرفهاش نداشتم یمن توجه یول

«ییبرم جا دی،من با یکنند عل از دست من باز نویبگو ا«:گفتم فیضع يبا صدا.اومده؟به دست چپم سرُم وصل بود

.فردا يبگذار برا يبر يخوا یهر جا م.یبهتره تا شب استراحت کن.يتو هنوز ضعف دار ریام!کجا؟_

.حاال برم نیهم دیمن با.تو رو خدا کمکم کن یعل!نه_

؟يبر يخوا یکجا م.آخه برادر من،االن سر ظهره شهینم_

.افتاده يبد مخمصه ا يتو...نیدنبال نوش_

قربون «:گفت یعل.فقط به فکر او بودم.نکردم یکس توجه چیه یعصب يمن به رفتارها یکنارم آشفته شدند ول ههم

برمت  یم یبرمت،هر جا بخواه یخودم فردا م.پشت رل ینیوضع بش نیبا ا یتون یتو که نم.شکلت برم،بگذار واسه فردا

«دنبالش میری،میشیفردا سرحال م.تخت بخواب نیهم يامشب تا صبح رو ریبگ.

دختره  یکن حتشینص نکهیا ن؟عوضیهمدست ا يهم شد ؟تویعل یگیم يدار یچ«:مرجان زودتر از همه دراومد يصدا

«؟يگذار یبه الالش م یل یل يرو ول کنه ،دار

«با خودش چه کار کرده؟ولش کنم به امان خدا؟ ینیب یچه کار کنم؟نم«:گفت یعل

فهمند که  یدو تا برادر اصال نم نیا!ستیمن ن يجا گهید نجایا«:برداشت یصندل يرو از رو فشیبه حالت قهر ک مرجان

داشته  یهرزه،از شوهرهامون چه توقع يدنبال زنها فتندیبرادرهامون ب یوقت.کنند یم يمن و بهرخ باز یدارند با زندگ

«!البا نداریپسر،کالت رو هفت تا آسمون ب اهدو تا ش نیتو بمون با ا!حاج خانم من رفتم!م؟یباش

 تیزانوش زد و شکا يحاج خانم با غصه رو.رو برداشت و با مرجان رفت فشیجلو و ک دیرو کش اهشیهم چادر س بهرخ

مبشم انگشت .پول کی يسکه  شمیمن؟آخرش م یزندگ يتو هیچه آشوب نیآخه چه کار کنم منِ خونه خراب؟ا«:کرد

«من رو بکشه یخدا اله.محله ينما
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دور هم  مینینش یخونه م مییآ یم.ستیکارها ن نیا يجا نجایکنم بس کن،ا یم خواهش محاج خان«:حوصله گفت یب یعل

«مونم یم ریام شیفرناز،برادر مادر رو ببر خونه،من پ.میزن ی،حرف م

من رو با  یحدود ظهر عل.بودم يبستر یاون تخت لعنت يرو یامروز با زجر و بدبخت نیحاج خانم را برد و من تا هم فرناز

 دایآپارتمان مستقل پ کیراه ازش خواهش کردم هر چه زودتر برام  نیب.بغل آورد به خونه ریز يو عصادست بسته 

که  هیمیچه تصم نیا«:گفت یعل.کنم یجمع اونها زندگ ياون خونه و تو يتو گهیشب د کیخواستم  ینم یکنه،چون حت

«؟يکه عجله کرد ؟بازیگرفت

 یاگر اشکال.اون خونه رو ندارم يتو شتریب يریدرگ يحوصله .راهه نیبهتر نینکن،ا حتیتو رو خدا نص یعل«:گفتم

«کنم چند روز مزاحم تو و خانومت بشم دایخوام تا خونه پ ینداشته باشه م

«من و تو داره؟ يخونه  ؟مگهیمرد حساب هیچه حرف نیا«:اخم کرد یعل

.امیاز خجالتت درم ان شاءاهللا.چند روز جور من رو بکش يفقط برا.به هر حال،دور از تعارف _

حاج .تو میبا هم اومد.بشم ادهیبازوم و کمکک کرد که پ ریرو پارك کرد و دست انداخت ز نیمنزل حاج آقا ماش يجلو

من .حاج آقا هم خونه بود.دیبغل گرفت و چند مرتبه صورتم رو بوس ياومد جلو و من رو تو دنمیخانم به محض د

 يازینه مادر،ن«:مبل نشستم و گفتم يپهن کنه،رو ستراول ب يطبقه  يام توخواست بر یحاج خانم که م میبرخالف تصم

«من اومدم که برم.یخواد زحمت بکش یست،نمین

«مادر؟ یچ یعنی؟يکه بر ياومد«:رنگ و روش رو باخت و گفت.ختیفرو ر دمید

«سرنوشت خودم یپ رمیم.شما هستم یمن باعث سرشکستگ.برم نجایبهتره من از ا«:حاج آقا نگاه کردم و گفتم به

فکر نکن اگر مثل بچه ها !یمعلومه که هست«:دیکش ادیفر!بود تا شورش کنه يانگار منتظر بهانه ا.به حرف اومد باالخره

 چارهیسراغ اون دختر ب ياگر باز هم بر.سوزه  یدلم به حالت م یها گم و گور کن ابونیب يخودت رو تو يو بر یقهر کن

«!کشمت یروح پدرم م ر،بهیام کنم یهم که هست بدتر م نیوضعت رو از ا.کنم یات م
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توران خانم .و رفتم طرف آشپزخانه  نیزم يرو دمیاز جا بلند شدم و عصازنان پام رو کش.لحظه خونم به جوش اومد کی

چاقو رو  نیو بزرگ تر رونیب دمیرو کش نتیکاب يکشو.کنار و من رفتم تو دیبود خودش رو کش ستادهیکه دم در ا

جان  ریپناه بر خدا،ام!يوا يا«:صورتش رو چنگ زد و گفت مدست يچاقو تو دنیتوران خانم با د.رونیشتم و اومدم ببردا

«مادر؟ یبکن يخوا یچه کار م

لت و پارم  یزن یحاال م نیهم ایبزن،«:دمیکش ادیخشم رفتم طرف حاج آقا،چاقو رو گذاشتم کف دستش و فر ایدن کی با

به حال و  يگذار یمن رو م.یحرف بزن نیراجع به نوش يحق ندار گهید رونیدر رفتم ب نین از ااگر م ایحاج آقا، یکن یم

 يمن ازش خواستگار!من عاشقشم.دختر رو دوست دارم اونتونم بکنم؟من  یم یچه غلط نمیخودم تا بب یبدبخت

 ایبزن  ای!گهیبزن د ؟دیزن یپس چرا نم!روشن شد؟.رمشیگ یمن اون رو بردم محضر عقدش کردم،باالخره هم م.کردم

«!رمیولم کن بگذار به درد خودم بم

«!شیوقت نزن هیآقا !حضرت عباس ای«:دیخانم داد کش حاج

بود  کینزد.درد گردن مجروحم تا مغزم رسوخ کرد!زد دهیبه هم و با خشم به صورتم کش دیآقا دندونهاش رو سائ حاج

بدبخت تازه گردنش رو  نینزنش حاج آقا،ا«:کنار دیفت و کشزود اومد جلو و دستش رو گر یعل.دوباره از حال برم

«!ولش کن.بسته

 يتو يپدر و فرزند ياز عاطفه  ییهنوز رگه ها.به او نگفتم يزیچ چیمن ه.دونستم او شهامت کشتن من رو نداره یم

خوب  گهید دمیهمشدم چون ف یراض یلیس کی نیاش آزرده شده بودم به هم یاز نامهربون نکهیبا ا.شد یم دایوجودم پ

چند لحظه منتظر باش تا من برم باال و  شهیاگر م یعل«:فتمگ.رهیتونه جلوم رو بگ یبه مرگ هم نم دیتهد یدونه حت یم

«چمدونم رو ببندم

من رو دق . يخوا ی؟ميبر يخوا یکجا م...تو رو خدا نرو!فدات شم مادر یاله ریام!...ریام«:خانم افتاد به دست و پام حاج

«؟یمرگ کن
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«من يخونه  ادینگران نباش مادر،م«:داد ياو رو دلدار یمن،عل يجا به

با هم  مینینش یم مییآ یشب م.تو مادر رو با خودت ببر.میخرده با هم کار دار هیامشب  ریفرناز ،من و ام«:گفت بعد

«میزن یحرف م

و مدارکم رو  لید تکه لباس و وساتخت و من چن يچمدانم رو گذاشت رو.باال امیکمکم کرد که ب یعل.قبول کرد فرناز

خاطراتم  یدونه با چه شوق یخدا م.شدم یبیحال غر.دفتر نیرو که باز کردم،چشمم افتاد به ا زمیم يکشو.توش ختمیر

عکس  دنیشد و با د شتریزده بودم زجرم ب نیقبال با نوش هک ییدفترچه رو ورق زدم و با خوندن حرفها.نوشتم یرو م

«ام؟یم يبه نظرت چطور یراست!قلبم نیجانش یب ر،سلطانیام يبرا«:اشک چشمهام رو تر کرد.چهدفتر ياش ال يادگاری

«!؟یشده؟پس چرا معطل یچ«:با تعجب نگاهم کرد یعل

.به منه دشیام ياون همه .است چارهیب یلیاون دختر خ.یدلم براش تنگ شده عل_

 هیطریبه ق میرفت یعصر همراه عل.چمدان رو بستم جا دادم و در لمیوسا نیعکس و دفترچه رو ب یمتیق يجواهر مثل

با تو  یخصومت چیمن هم ه.ستین یمن و تو کس ریکه غ نجایا ریام«:گفت یم.با من حرف زد یلیخ یراه عل نیب.دنبالش

دنبال اون  میریم میدار شه؟مایم یچ يکه تو شروع کرد يزبا نیآخرِ ا.ستمین یمثل مرجان و بهرخ هم احساسات.ندارم

«؟يجدا او رو عقد کرد ؟تویکه چ دختر

:بهت زده و ناباور به روبرو بود نگاهم

!يدیاون برگه رو که د.شیآره،دو هفته پ_

بدون پدر و مادرش؟ شهیعقد دائم ؟آخه مگه م_

.دو ماه يفقط برا.نه عقد موقت_

؟یچه کار کن يخوا یاومده م شیکه پ یوضع نیخب،حاال با ا_

که ازش  ارویدونم چقدر به اون  ینم.برمش یکنه م یم یکه توش زندگ ياز اون خونه او  رمیگ یرو م ،دستشیچیه_
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.رونیب ارمشیو م دمیباشه م یطلبش هر چ یبدهکاره،ول رهیگ یباج م

خانواده؟ يتو شیاریب يخوا ی؟میبعدش چ_

.شهیم همه تون حفظ يآبرو يطور نیا.فرانسه يخودم تو یسر خونه و زندگ رمیم.گردم یمن برم...نه_

.میخواه یرو م رتیما خ!ریانصاف نباش ام یب_

عمر  کی يرو تنها بگذارم برا نیاگر نوش.کنم یتونم بدون قلب و احساس زندگ یمن نم!یعل نهیمن فقط هم ریخ یول_

کار رو نکنم تا آخر عمر به قلبم هم  نیاگر من ا یعل.شب خواب راحت بکنم کیتونم  ینم.شمیبه وجدانم بدهکار م

؟یفهم یم.مونه یحسرت اون تا آخر عمر به دلم م.شمیار مبدهک

تونستم فراموشش  یچطور م.شد یاز ذهنم دور نم حشیمل يخنده ها ادی.چشم دوختم رونیقرار و ناآرام به ب یب

 یرو کم نیماش.داوودنژاد ابونیبه خ میدیو رس میگذشت هیطریباالخره از پارك ق.با شتاب از اتوبان گذشت یکنم؟عل

اومد دنبالم و  یعل.گذشتم ابونیاز عرض خ ابت یمن ب.میشد ادهیو پ میآقا ملک پارك کرد ير از مغازه جلوت

سرت  ییتو دوباره بال ينر.شَرّند یلیخ نهایطور که معلومه ا نیا ریام.یی،جای،اماکنيکالنتر میبهتره زنگ بزن«:گفت

«ارنیب

 یم حیترج.فتهیدردسر ب يتو نینوش سیگذاشتن پل انیدر جر با دمیترس یم یبود ول دهیفکر به ذهن خودم هم رس نیا

 يبشه بدون کالنتر دیشا.تونم بکنم یچه کار م نمیبگذار بب.نه ،فعالینه عل«:گفتم.سر و صدا تموم بشه یدادم ماجرا ب

«موضوع رو حل کنم

کس در رو باز  چیه یول!و پشت سر هم یعصب.باز هم زنگ زدم.ومدین فونیاز آ یکس يصدا یجلو و زنگ زدم ول رفتم

بود فقط  یکاف.کردم یم دایرفتم باال و هر طور شده به داخل راه پ یم واریمطمئنا اگر وضعم به اون صورت نبود از د.نکرد

 یکس!آرام باش بابا«:کنار دیدستم رو گرفت و کش یعل.کردم یماش  چارهیدونست ب یخدا م.دستم به اون مردك برسه

«!قدر زنگ نزن نیست،این
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«نفر هست کیباالخره .کنه یم یعالمه آدم زندگ هیاون خونه  ي،تویامکان نداره عل«:گفتم یبدبخت با

.ستین یکنند،پس کس یکه باز نم ینیب یم_

«!ریآقا ام!مهندس«:نفر از پشت صدام زد هی

خدا بد «:دخل گفت آقا ملک از پشت.اون سمت میرفت یهمراه عل.در مغازه اش میاشاره کرد که بر.آقا ملک بود.برگشتم

«؟يشده؟تصادف کرد ینده؟چ

.ستین یمهم زینه چ_

؟یخانم کار داشت نیبا نوش_

«ستندیانگار ن یبله،ول«:گفتم!نییسرش رو انداخت پا یو بعد با ناراحت!با تعجب نگاهش کرد یعل

«میندار لیزحمت نکش آقا ملک،م«:گفتم.شخونیپ يگذاشت رو وهیآبم وانیل دو

کردند و از  یخونه اساس کش نیا يآدمها دمیمن د روزیراستش د...فقط.نداره یبابا،قابل يا«:ردرو خشک ک دستهاش

شما .رفته نجایخانم از ا نیگمونم نوش.تلک و پلک بار زد و رفت یکم کیخونه، يخاور اومد جلو کی.محل رفتند نیا

«؟ياطالع ندار

«!محل رفتند؟ نیاز ا«:بهت تکرار کردم با

اش رو داد  ش،خانهیوقت پ یلیش؛خیچند سال پ.محله یمیقد ياز اون آدما.شناسم یخانه رو من م نیصاحب ا...آره_

بود  ینام زیپسره،کامب کیاواخر خونه دست  نیا.بنگاه سر چهارراه،خودش با زن و بچه اش رفت شهرستان نیدست ا

 نیونه،جمع کردن بساطشون رو از ااومد در خ يربربا نیماش کی دمیهم که د روزید.نبود یسالم يبچه  ادیکه خب،ز

«محل رفتند

«کردن و رفتن؟ ؟جمعیسادگ نیبه هم«:گفتم ناباورانه

دادند و  لیخونه رو تحو دیکل دم،گفتیبنگاه دار رو د يآقا شاکر نیامروز صبح ا.هیتا حاال خونه خال روزید گه،ازیآره د_
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.رفتند

«کرد؟ دایازشون پ يرد شهینم یعنی«:دیپرس یعل!نگاه کردم یبه عل ریمتح

 تونهیم یک!ممکنه رفته باشند ییهر جا!یبزرگ نیتهران به ا!دونم یواال نم«:گفت.میها رو بردار وهیکرد آبم تعارف

«ره؟یردشون رو بگ

!يوا_

 هیام رو تک یشانیو پ نیو رفتم طرف ماش رونیحرفهاش از مغازه اومدم ب هیبدون توجه به بق.دمیحال خودم رو نفهم گهید

کردم  یسع.رو از دست دادم نینوش یراحت نیخواستم باور کنم به هم ینم.تونستم بغضم رو نگه دارم ینم.م به سقفداد

 نیمثل روز برام روشن بود با ا یرو داشتم ول لشیموبا ي؟من شماره  نه ای ارمیاز او به خاطر م يرد نمیفکر کنم تا بب

جشن تولد دوستش به  يکه برا ییالیهمون و.داشتم اورانین يآدرس هم تو کی.دهیوقت جواب نم چیاوضاع تلفنش ه

.رامسر يهم تو گهیآدرس د کیاون جا رفته بودم و 

«بزرگه ر،خدایناراحت نباش ام«:زده بود بتیام مص افهیق.سرم رو گرفتم باال.زد میکنارم و صدا ستادیا یعل

کردم  یسع.اورانیفتاد خواستم من رو برسونه نراه ا یوقت.میدرها رو باز کرد و سوار شد یتونستم بگگم؟عل یم یچ

که نوشته بودم همراهم  یمطمئن نبود،چون آدرس یعل یول ارمیب ادیها رو درست به  ابونیحواسم رو جمع کنم بلکه خ

شماره پالك،رنگ .قشنگ ابونیهمون خ ياوران،توین يآخرها. دمکر دایپ قیرو درست و دق الینبود،اما من باالخره اون و

 نی،همیخودشه عل«:گفتم.آوردم یرو به خاطر م وار،همهید يرو دهیچیپ يها و پچک ها اسیبلند و  يده هادر،نر

«جاست

رو  الینگهبان و رمردیزود پ یلیخ.حدسم درست بود.رفتم جلو و زنگ رو زدم.شدم ادهیپ ینگه داشت و من به سخت یعل

«مازتون داشت یسؤال هیپدرجون، ریعصر بخ«:به او گفتم.شناختم

«!دیپسرم؟بفرمائ یچه سؤال«:شد قیصورتم دق يمکث رو با
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دنبال  ه؟منیخونه ک نیصاحب ا نمیخواستم بب یدعوت شده بودم م یمهمون کی الیو نیا يتو شیمن چند هفته پ»_

«جشن تولد بود کی.گردم یاون شب م ياز مهمونها یکی

«؟یگیدونم شما کدومش رو م یمن نم!رندیگ یم ادیز نجایکه ا یمهمون«:سرش رو تکون داد و گفت رمردیپ

«خونه صاحب نداره؟ نیپدر؟مگه ا یچ یعنی«:دیپرس یعل

وقتها  یبعض.لهیاسمش آقا جل.هیخونه رو سپرده دست من خودش رفته ترک.ستیصاحبش تهران ن یچرا داره،ول»_

.استانبول ست،رفتهیتهران ناالن هم .نیآقا رامت.کنه دور خودش یجوون موون ها رو جمع م نیتهران ،ا ادیپسرش م

 نیآقا رامت. خودم در رو براتون باز کردم. ادیم ادمیداره  ییزهایچ هیاره،  یگیرم که شما م یاون مهمون. استانبول رفته

جور دوست  نیسرش از ا يکدومشون بود؟ به اندازه موها ادینم ادمیمن  یول. واسه دوست دخترش تولد گرفته بود

 یدونم ک یمن چه م. نجایا ایکنه  یواسشون خرج م هیترک يتو ای. شونه یکیهر روز تولد . برشدور و  ختهیدخترها ر

«اون شب دعوت بودند؟

شونه ام رو گرفت و  یعل. گلو خفه کردم يام را تو یدهانم گذاشتم و ناله درموندگ يدستم را جلو. درد گرفت سرم

.قدر زود خودتو نباز نیا. ریمرد باش ام: داد میدلدار

که  یکه کس یتونم اسم خودم رو مرد بذارم وقت یم يچطور یعل ؟يچطور« :ناباورم را به صورتش دوختم يچشمها

دونم  یمشت نامرده که من نم کیدست  يکه حکم زن منو داره، تو یتعهد منه، کس يکه تو یدوسش دارم، کس نقدریا

«کجا هستند؟

من رو  یخونه عل میاومد یوقت. هم مشکله دنینفس کش یامشب حت. میروز زندگ نیتلخ تر اویبود خدا یغروب تلخ جه

حد من رو  نیخواست تا ا یدلم نم. دمیکش یخجالت م شیاز بچه ها. تخت بخوابم يبرد به اتاق خودش و کمک کرد رو

و از ا یعل. سرم ياتاق و نشست باال ياومد تو یپشت سر عل. نداره یاش تموم هیحاج خانم که گر. نهیدرمونده بب

:نشست کنار تخت و گفت. پر بود نهایاز ا شتریاو دلش ب یبعد ول يرو بگذاره برا تیخواست شکوه و شکا
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 لیتو که اوا ؟يدرمانده ا نقدریشده؟ چرا ا یچ ؟يخودت درست کرد يبرا هیچه روزگار نیآخه ا. جان، مادر ریام

. ستین یکیباالخره دل و زبون همه . ت کردندهمه ادم اومدند رفتند چشم نیچند روزه ا نیحتما ا ؟ينبود ينجوریا

رو به اون  نیبرات گرفتن، تو رو از ا يزیچ ییجادو هی. نندیحتما چشمشون برنداشت پسر من رو خوشبخت و سربلند بب

!دونم یمن م. رو کردند

بگذاره به حالم من رو . حرف ادامه نده نیبه ا گهیخواست حاج خانم د یدلم م. رمیخواست بم یشدت سر درد دلم م از

:گفتم. خودم و بره

من . از عشق اون دختر ریدر کار نبوده به غ ییجادو چیه. حرفها رو بشنوم نیخواهم ا یمن نم. تو رو خدا بس کن مادر

.کنم یفکر نم يا گهید زیمن جز خوشبخت کردن اون به چ. کنم یم داشیمن باالخره پ. من عاشقشم. دوسش دارم

بدبخت کردن خانواده ات؟ دق کردن  يبه ازا گهید یکیآخه خوشبخت کردن  ریام! بکشهپس خدا من رو ! يوا-

 کینداره؟ تو فقط به فکر  تیمن و خواهرهات، اعتبار حاج آقا، اصال برات اهم یناراحت یعنیما؟  ییآبرو یمادرت؟ ب

پات؟ ریز يگذار یما رو م ،يا بهیغر

:شونه هاش رو گرفت و گفت یونبا مهرب. بود ستادهیسر حاج خانم ا يباال یعل

.یکن یم هیگر نقدرینداره ا تیخوب. باش مادر آروم

همون  يکاش تو. کردم برگرده یکاش اصرار نم. بشه يجور نیکردم ا یمن اصال فکرش رو هم نم ؟یکار کنم عل یچ-

.فتهیحال و روز ب نیگشت به ا یموند و برنم یم بیمملکت غر

:زد یو هم برام ساز مخالفت محاال ا. به من نگاه کرد یعل

 يپا. هیعمر زندگ هیصحبت سر . یبرخورد کن یاحساسات نقدریا دیتو نبا. گهیحاج خانم راست م میاز حق نگذر! ریام

... نفر کی. نفر اون رو بشناسه کی هیکنار، کاف میگذار یچاك و دهن رو م یحاال اون عابد ب. ونهیدر م لیفام کی يابرو

...قبال با او... اون رو بشناسه و قبال فروشه وهینفر مثل همون ابم کی... رنف کینکرده  يخدا
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:با التماس بهش گفتم! را نشنوم یحرف اخر عل یول رمیبودم بک حاضر

کنم حاج خانم رو  یخواهش م. یبگ یخواه یم یدونم چ یم! تو رو خدا حرفت رو تموم نکن! تو رو خدا ادامه نده یعل

.کنم یخواهش م د،یبر. دیکنم تنهام بگذار یخواهش م. رونیببر ب

دونم چه کنم؟ اون ها راست  ینم. کنم یو جون م زمیر یاتاق، اشک م نیخلوت ا يساعتها تو. رفتند و من درمونده آنها

 تیثیح يرو یببرم با خودخواه رانیاگر او را با خودم از ا یحت ؟یاو رو بشناسه چ ییاشنا ایدوست  ،یاگر کس. گن یم

رو  لمیعمر خرج تحص کی. اون من رو بزرگ کرده. باشه حق داره مهر یحاج آقا هر چقدر هم ب. اده پا گذاشته امخانو

چطور  ،یاون بدبخت يتو نیبا وجود نوش.... اخه یول رم؟یبگ يتونم آبروش رو به باز یچطور م. کرده تیاز من حما. داده

:چهیپ یماتاق ساکت  يسوزناك شده و تو يا هیمرث میتبدبخ ينجوا! خودم باشم؟ نه یتونم به فکر خوشبخت یم

؟ .بزرگ ر يایدن نیا يکجا رو دنبالت بگردم؟ کجا. يدیرو به اتش کش میو هست يام زد یصاعقه به زندگ هیمثل  نینوش

 یخواست یتو م! يچقدر کم توقع بود. زنه یگوشم زنگ م يالتماست هنوز تو يتونم فراموشت کنم؟ صدا یچطور م

.دونستم، همسرم یم اهامیرو سمن تو رو عرو یول یمن رو بکن یعمر کلفت کی ،یمن باش زیکن

به  دیشا. نمشیبب گرید کباریفقط  کبار،یشد  یکاش م. من اون دختر رو دوست دارم د؟یآ یاز دستم برم يچه کار ایخدا

. کنم داشیپ دیدست کم با یول خوشبخت شدن باهاش بگذرم يایکه دور و برم هستند، از رو یینهایخاطر همه، همه ا

درست کنم  شیآبرومند برا یخونه و زندگ کیبععد . کنم آزادحرومزاده رو بدم و او رو از چنگ شون  زیطلب ان کامب

 يو مثل تشنه لب چشمه، برا ایدن نیگوشه ا هی رمیم. کار خودم یرم پ یم.... بعد از اون هم. کم نداشته باشه يزیتا چ

من ! نه. دمتونم ادامه ب ینم. تحمل شده ریغ گهیسردردم د.... اه. اشیفقط با رو. شمیدلخوش م شالیفقط با خ شهیهم

 یذهنم رو روشن م باتیز يلحظه ها، برق چشمها نیتر کیتار يتو یحت! نینوش یتو همه جا با من! المیچقدر خوش خ

 ؟يمرگ، چرا زنده به گورم کرد یعنیتو من گذشتن از  يبرا ؟یزن یچرا زنگ نم ،يام کرد وانهیدختر؟ د ییکجا. کنه

چرا؟
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رتی 11 – کشنبهی

گفت نصف شب تب کرده بودم و  یم. شدم داریصورتم ب يگرمش رو يحاج خانم و تماس ددستها يبا نوزاشها امروز

 که یکم. گذاشت یم سیدستمال خ میشانیپ ينشسته بود و رو داریسرم ب يتمام شب باال چارهیب. گفتم یم انیمدام هذ

از . خواست باعث عذابش بشم یاصال دلم نم. ذاشتمگونه ام گ يو با محبت رو دمیحواسم سر جاش اومد دستش را بوس

.دمیکش یخودم خجالت م

غروب  یشدم، ول یم داریبستم و گاه ب یگاه چشمهام رو م. اتاق نشسته بودم يآزار تو یب يا وانهیساکت، مثل د تاعصر

محل  یاز اهال یو کم هیطریگرفتم باز برم به ق میاومدم و قاطعانه تصم رونینگ از اتاق بل يبا پا. اوردمیطاقت ن گهید

 ینشان دمیپرس میرفت یاونجا م شهیکه هم یصاحب اون رستوران ای. دمید یاز دوستهاش رو م یکی دیشا. جست و جو کم

نه؟ ایدوستهاش داره  ای نیاز نوش

اومده بود به من سر بزنه و حاج خانم به گمان . دمیخونه د يون پرهام رو توا يکه اومدم، به جا رونیب. خونه نبود یعل

 یچ! ریام ییسالم دا: بلند شد و با تعجب اومد طرفم دنمیپرهام با د. من خواب هستم پشت در نگهش داشته بود نکهیا

شده؟

. هم مکافات عشقه نهایو ا فقط گفتم عاشق شدم. ندادم يادیز حیمن توض یول ارهیخواست از تمام ماجرا سردرب یم

:گفت

.ییدم دا یانجام م تیبرا ادیاز دستم برب يهرکار

؟يآورد نیماش: دمیپرس

.آره-

.ییجا هیپسمن رو برسون -

.ییرو چشمم دا-
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شدم و  نیو سوار ماش رونیمن مصمم بودم با کمک پرهام از خانه ب یخواستند مانع ام بشن ول یخانم و فرناز م حاج

 يتمام کارگرها بایتقر. ام کرد ادهیو پ یحقان يرستوران آقا يمن رو برد جلو کراستیاو . بهش دادمادرس رو 

اون وضع تعجب کردند و  يتو دنمیشدم با د وارد یوقت. شناختند یرستوران و ناصرخان صتحب رستوران من رو م

با  یخصوص يا قهین خواهش کردم چند دقفقط از ناصر خا. جواب ندادم یافتاده؟ من درست و حساب یچه اتفاق دندیپرس

که  يخواستم از دختر یبه طور مختصر گفتم م. میکنار هم نشست زیم کیکه قبول کرد و آمد سر  میهم حرف بزن

منظور من رو . ازش ندارم ینشان چیمحله رفته و من ه نیحاال او از ا یکنم ول يخواستگار نجایا میآمد یبا هم م شهیهم

 ای دیاز انها را د یکیرو گرفت که اگر  لمیتلفن موبا یول. دوستهاش نداره ای نیاز نوش يم چندان خبرو گفت او ه دیفهم

دونم که  یخوب م یول. رونیتشکر کردك و اومدم ب دیاک ییبا کورسو. از انها به دست آورد به من زنگ بزنه يخبر

رو از  ننیکنم که نوش یدارم باور م واشی واشی. ردهتا عمق وجودم رخنه ک يدیناام. وعده ها خوش کنم نیدلم به ا دینبا

به اون  حظهچند ل يزدم و برا يسر يداوودنژاد ابونیپرهام من رو برگردونه باز به خ نکهیعصر، قبل از ا. دست داده ام

م رو شد و رفت دورتر لب جدول نشست تا خلوت ادهیپ نیپرهام از ماش. همه چراغها خاموش بود. نگاه کردم یخانه لعنت

دونم چه  ینم. رسم یکم کم دارم به مرز جنون م. گرفته بود يا گهیاز هر وقت د شتریدلم ب. غروب بود. به هم نزنه

کنم؟

پزوهش بگه قرارداد کارم را لغو کنه و خودش  دیاز او خواستم از طرف من به حم. امده بود یخونه، عل میبرگشت یوقت

گوش  یکرد ول حتمیتا تونست نص یعل. برم نیسر اون زم ستمیحاضر ن گهیدکنه چون من  يریگیکار اون ساختمون رو پ

.هم روش نیرو باخته بود ا زیمن که همه چ. من بدهکار نبوئ

رتی 14 – چهارشنبه

. ومدین رمیگ زیچ چیه یاز او ول یبهتر شد راه افتادم طرف شمال دنبال نشون یکه درد پام کم نیهم. تهران نبودم امروز

شب توش با  کیکه  ییالیفرزانه صاحب و يآقا یاون مردك عوض. هم بکنم یقتل درست و حساب کیبود  کیتازه نزد
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 يبه خاطر حاج خانم و آبرو یول. بود بزنم او رو بکشم کیمحکوم شدم، نزد زهیاعمال شاقه به مجازات سرکوب غر

از . از او نداره يشمال آمده و خبر نیوشبا ن یچند روز خوش گذران يمردك گفت فقط برا. کار را نکردم نیخانواده ا

 ریقفل فرمون رو از ز يبهتره عصا یدست چپم که وضعش کم نیبا هم. دمیچشم د شیحرفهاش مرگ رو پ دنیشن

که در رو بروم باز  یهمون زن شمال يدر چند تا رهگذر و پسرها يجلو. خورد کتکش زدم یو تا م رونیب دمیشک یصندل

وقت غروب با صد درجه بدتر از قبل . افتهیبه گردنم ن فشیکنار تا خون کث دندیمن رو کشسرم و  ختندیکرده بود ر

خودم آوارهکردم خجالت  یاو را با خودخواه نکهیا زا. نجاستیحاج خانم هنوز ا. یبرگشتم تهران و اومدم به خونه عل

به خاطر من  یده پسرش بشه ولمسئله حساسه و دوست نداره مزاحم عروس و خانوا نیدونم چقدر به ا یم. کشم یم

.مونده و دم نزده یخونه عل يچهار ورزه تو کینزد

سجاده  يپا. در نگاهش کردم ياز ال. خونه یاتاق داره نماز م يگفت تو. سراغش را از فرناز گرفتم دمیراه که رس از

دلم  چیه. شد شتریغصه ام ب. ختیر یکرد و اشک م یم ازیرام شدنم نذر و ن يخوند و برا ینشسته بود و داشت دعا م

برگشت و من رو دم در . به در ضربه زدم. زهیحد به هم بر نیخواست برگشتنم باعث بشه اوضاع خانواده ام تا ا ینم

:گفت یسالم کردم و با مهربان. دمید

 یشیزنه، پا م یم دهیکه سپ نیهم ؟یخبر رفت یاز صبح؟ باز ب يقربونت برم مادر، کجا بود یاله. تو ایب.. پسرم  سالم

؟يگرد یبرم يتنگ غرو رونیب يریم

؟یکن یم شترینکن حاج خانم، چرا غصه من رو ب هیتو رو خدا گر: صورت غم گرفته اش نگاه کردم به

 یچه م. یشیصاحب زن و بچه م. يریگ یسر و سامان م ،يایگفتم م. ها برات داشتم الیچه کار کنم مادر؟ چه خ-

خب مادر، دختر که قحط . گوشه خونه يمجنون افتاد يشد. ياصرار نکرده بودم برگرد کاش شه؟یم يجور نیدونستم ا

.مخالف باعث عذابش بشم المخواستم با آوردن ک ینم. سکوت کردم. گهید یکینشد،  نیا. ستین

 یمادرجون زن گرفتن که شوخ ؟يبه خاطرش درمونده شد يجور نیبود که تو ا یدختره چ نیدونم ا یآخه من نم-
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. ستیزور که ن. نداره یبیع ،يمحبوبه رو پسند نکرد. خونه اش يتو ارهیب رهیرو بگ یتونه دست هر کس یآدم نم. ستین

قدر ماتم  نیا دهیکه به اخر نرس ایدن. نام و نشون واقعا برات افت داره مادر یدختره ب نیا یول. ومدیازش خوشت ن

.سرممن گوش بده پ يبه حرفها قهیدق هی رجون،یام. یگرفت

:گفتم. دیجوش یم نهیس يداشت تو دلم

.گوشم با شماست. حاج خانم دییبفرما

؟يوسط حرفم بر يبگذار ینش ریباز دلگ! یخوام تا اخرش گوش کن یم-

.کنم یگوش م. دیینه بفرما-

 کیشر یمیکرزن آقا  یبرگشت. از اشناها جلسه دعا دعوتمون کرده بود یکی ،یمیمحله قد میامروز با بهرخ رفته بود-

 یبرات بگم از دخترش؟ نم یچ ریام يوا. اومده دنبال مادرش. دخترشم همراهش بود. دمیخونه شون د يبابات رو جلو

آنقدر خانم، آنقدر . خبر مونده بودم یازش ب. گوشم خیب یخوب يابود؟ دختر به  افتادهیمهناز ن ادیدانم چرا تا حاال 

نه؟ قبل از  اد،یب ادتیاون رو  دیتو با. خانم دکتر شهیامتحانش تموم بشه، م گفت یخانم م زیعز. آنقدر خوشگل ب،ینج

گم؟  یرو م نکدوم دخترشو ادیم ادتی. درمانگاه بود کیمون، خونشون نزد یمیمحله قد يسعدآباد، تو دییایب نکهیا

و  ییخرما يموها. دختر کوچک ترش مهناز. اون شوهر کرده، قراره بره خارج. نه ساستیاون بزرگتره که اسمش پر

.مونه به خدا یمثل عروسک م. داره یعسل يچشمها

:حاج خانم گفت. سرم رو به عالمت نه تکون دادم. موفق ندشم یول اورمیب ادیاز گذشته به  يزیکردم چ یسع

چشم  قهیدق کیآمد  یدلم نم. دختر نیبه ا میطور زل زده بود نیمن و بهرخ که هم. ادیم ادتی شینیبب. نداره یبیع

که تو  یپدر و مادرش همون روز اول. دن ینم یخانواده اش اون رو به هر کس. پارچه خانم کیشده . ازش بردارم

مهنازم برات در نظر  فتهیب ادمیتا من  اوردندیرو ن خترشوند م،یبا خانواده دعوتشون کرده بود نکهیبا ا ،يبرگشته بود

خونه همه اش خودم  میتا برس. برنش، سبک بشه یجا با خودشون نم دختره ان قدر ماهه، که هر. حق هم دارند. رمیبگ
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 گهیپسر د تواز  ریآخه من که غ. آرزومه مهناز عروسم بشه گهیحاال د. افتادمیمهناز ن ادیکردم که چرا زودتر  نیرو نفر

 یم ازیراز و ن هر چقدر هم. خانواده یدختر ب کی يرو یدست گذاشت یرفت. ستیتو هم که گوشت بدهکار ن. ندارم يا

مگه من به حرفت گوش نکردم؟ مگه  نمش؟ینظر بب هیاون دختره که  شیپ يمگه تو من رو نبرد ر،یام. یش یکنم رام نم

. نداختمین نیمن روت رو به زم. يتو بابت اون دفعه به من بدهکار. کن وشبه من حرف من گ دفعهیحاال تو هم  ومدم؟ین

خوشت  دیشا. مهناز رو بهت نشون بدم کروزی میبر ایپاشو ب. به حرف من گوش کن کدفعهیتو هم . پاشدم باهات اومدم

 دیشا نشیک نظر ببی میبر ایب. با هزار بهونه از مادرش گرفتم نهیب یکه توش دوره م یمارستانیآدرس اون ب. اومد

نه؟ ای ییایکنم؟ م کار یمادر؟ چ یگیم یچ. يازش بگذر ادیبه خدا ان قدر ماهه که دلت نم. مهرش به دلت افتاد

:بگم؟ کالفه بودم یدونتسم چ ینم

روزها  نیمن ا. من یزندگ يدست من، تو ریز ادیب فهیخوبه، ح نقدریاون ا دیگیشما که م. خانم گناه داره دختر مردم حاج

رو  ایشوهر دن نیتونه بهتر یو سواد م یهمه خوشگل نیدختر جوون مرددم با ا. اعصاب ندارم. ستیحالم اصال خوب ن

چشمش نگاه کنم، بهش بگم  يتونم تو ینم. است گهید يجا المیخمن فکر و .... من یبک نفر خوشبختش کنه ول. بکنه

 شیزندگ يپس فردا تو. سراغش بهتره میبه خدا نر. کشم یعذاب م يطور نیا. باشه گهید يدلم جا یدوسش دارم ول

.افته گردن شماها یکنه گناهش م یاحساس شکست م

 نیتونه بهتر یخوبه که م يمهناز به قدر. رهیم ادتیاز  زیچند وقته که بگذره همه چ. تو غصه اش رو نخور! درنه ما-

به خدا ان قدر . زنت بشه ادیکه ب هیهر دختر يآرزو. ریخودت را دست کم نگ نقدریتو هم ا. رو برات بسازه یزندگ

 دمیاگر خوشت اومد به مادرش خبر م. نشینظر بب هی ادیبفقط با من . رهیم ادتیروزها رو  نیکه اصال ا یشیخوشبخت م

.نیهم ا،یتو فقط قبول کن و ب. میگذار یرو م يقرار خواستگار

و  امیدر ب نشید ریحاال نوبت من شده که از ز. بار به من حرف من گوش کرده کیحاج خانم . که درمونده بودم یراست

. باشه: جواب مثبت بود و من ناچار قبول کردم دنیصبرانه منتظر شن یاو ب. از جا بلند شدم. ندازمین نیحرفش رو زم
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.امیم

 يو نشستم رو یآزرده اومدم به اتاق عل یشکسته و روح یبا قلب. را به طرف اسمون گرفت و خدا رو شکر کرد دستش

دونم  ینم. خسته شدم و اون نیخونه ا يتو یآوارگ نیاز ا ،یفیاوضاع بالتکل نیدستهام، از ا ونیتخت و سرم رو گرفتم م

 نیچرا ا دند؟یفهم یحالم رونم یو دار بدبخت ریگ نیا يتو چرا. خورم یبه در بسته م رمیچه کار کنم؟ هر طرف که م

 ینم میکنند به حالم خودم؟ چرا رها یکنم؟ چرا ولم نم يباز يدختر یخواهند با زندگ یکنند؟ چرا م یقدر اصرار م

کنند؟

رتی 26 – دوشنبه

و  تمیرا داد به د مارستانیصبح ادرس ب. دمیرو د یمیکر ياالخره به اصرار حاج خانم همراهش رفتم و دختر آقاب امروز

تفاوت راه  ینکردم و ب یاعتراض چیه. را هم با خودش آورده بود یدختر عل ایرو. شوق و ذوق نشست کنارم ایدن کیبا 

که ادرسش رو داشتم مرکز  یمارستانیب. خوان بکنند یم يکار هر گذارب. نهاستیدست ا اریاز حاال به بعد اخت. افتادم

راه افتادم دنبال  نیسنگ يپارك کردم و با قدمها يرو گوشه ا نیماش. ظهر شد ادیز کیبه خاطر تراف م،یتا برس. شهر بود

 يا دختر اقاجلو ت تکه داشت رف ينشستم و حاج خانم به بهانه پا درد یخال مکتین يسالن رو لیهمون اوا. حاج خانم

.رهیبراش وقت بگ مارستانیکنه و ازش بخواد از دکتر ارتوپد ب دایرو پ یمیکر

گفت همه رو خوب . دمیباهاش خوش و بش کردم و از امتحاناتش پرس یرغم اوقات تلخم کم یکنارم نشستو عل ایرو

اطالعات  يحاج خانم که جلو به طرف دیبه روش لبخند زدم و دوباره نگاهم چرخ. شهیقبول م یداده و با معدل عال

.کردند جیرو از بلند گو پ یمیچند لحظه بعد اسم مهناز کر. بود ستادهیا

 يدختر افهیوقت ق نیهم یول. تفاوت صورتم را از اون سمت چرخاندم سمت پنجره که باد به صورتم بخوره یب من

. من رد شد يبخش و از جلو يمد توبدون توجه به من او. چشمهام ظاهر شد يجلو یپزشک دیلباس سپ يتو یجوون

به . مونده بود ادمیته چهره اش از گذشته به  دیشادونم چرا؟  ینم. یمیکر يناخودآگاه احساس کردم او مهناز، دختر اقا
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از . کرد یکرد و احوالپرس یبا او روبوس دیحاج خانم رو د یچون رفت طرف اطالعات و وقت. هر حال حدسم درست بود

من باشه  يکه مهناز روبرو ستادیمخصوصا برگشت و پشت به من ا. که حاج خانم حواسش فقط به منه دمیهمون دور د

.نمشیخوب بب متا بتون

با برادرش  میکه بود یمیآوردمو محله قد ادیبه خاطرم اومد و خانواده اش را به  ییزهایکم کم چ. بود یقشنگ دختر

. شده بود یرستانیبودم او تازه دب رستانیسال اخر دب یوقت. دمبه خاطر آور شیخودش هم کم و ب. محمود دوست بودم

و از انجا که  دمید یرفت و امد م نیوقت ها او رو ح یبود که من بعض يما مدرسه دخترانه ا رستانیدب يروبرو

همه اون  نیخونه هم، من ناخودآگاه احساس کردم ب میرفت یم ینیشب نش يکردن و گهگاه برا یپدرهامون با هم کار م

 دکرد و ر یاو با خجالت سالم م میشد یهم سبز م يروبرو یوقتها که اتفاق یبعض. دارم متیبا او صم ییجورا هیدختر 

به او  ياحساس عاشقانه ا چینه سال از ان وقت ه بایبعد از حدود تقر. حرفها، همه سال گذشته بود نیا یول. شد یم

.شد یه ماز او در ذهنم زند یفقط خاطرات کمرنگ. نداشتم

که خنده رو  يطور. برگشتم و نگاهش کردم. دیرشته افکارم رو بر! عمو نامزدت چقدر قشنگه: که گفت ایرو حرف

خانم  قهیخواستم بگم سل یفقط م. نینبود هنوز نامزد نشد ادمی! عموو دیببخش: و معذرت خواست. لبهاش خشک شد

.ستیبد ن نیجان همچ

تونم دوستش داشته باشم؟ چطور با  یم یعنیبا خودم فکر کردم . داشت یهره مهربونچ. به اون دختر نگاه کردم دوباره

نه خودش رو. دونستم یاز اون نم يزیاش شدم؟ من که چ فتهیو اون طور ش دمیرو پسند نینگاه نوش کی

ون دختر،هم زیبا ولی با این حال خیل زود به او دل باختم،ولی ا.شناختم،نه خانواده اش رو،نه سواد و گذشته اش رو می

به رؤیا گفتم میرم پایین و هر .کالفه و سردرگم پاشدم!بود،هم تحصیل کرده،هم خانواده دار،هم نجیب،آه نمی دونم

می دونم قضیه جدیه و .توي محوطه بیمارستان با کالفگی قدم زدم.ینوقت کار حاج خانم تمام شد بیائید پایین،پاي ماش

نباید احساساتی برخورد کنم و به خاطر دل حاج خانم یا .خوب فکرهام رو بکنم باید.زندگی اون دختر بازیچه نیست
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چطور می تونم !مخدایا،من هنوز نوشین رو دوست دار.اینکه اونها رو از سرم باز کنم جواب بدم،اما دلم جاي دیگري باشه

من فقط باید،اگر .خت بشهتوي این شرایط،سرنوشت کس دیگري رو به بازي بگیرم؟اون دختر ازدواج می کنه که خوشب

.عرضه ي این کار رو دارم برم جلو وگرنه هرگز نباید قدمی بردارم

نشستم .همین که رسید نظرم رو پرسید.دل توي دلش نبود.با افکارم درگیر بودم که حاج خانم شاد و خندون اومد هنوز

.قرار و ناآرام هستمگفتم باید فکر کنم و از همون وقت تا حاال بی .و از جواب دادن طفره رفتم

«شما امیرخان هستید؟«:گوشی رو که جواب دادم پرسید.دختر بود.شخص ناشناسی به موبایلم زنگ زد عصر

.نمی دونم چرا فکر کردم تلفن از طرف نوشینه!شروع به طپیدن کرد قلبم

!شما خانم؟!بله خودمم_

«پس چرا ساکتی؟الو؟!؟من خودمم،امیرخانم چرا حرف نمی زنی!شما؟«:با دستپاچگی گفتم!او حرف نزد ولی

من عذرخواستم و غمگین خزیدم به .همه با حیرت فریاد کشیدنم رو نگاه کردند!تا این رو گفتم تلفن رو قطع کرد ولی

نمی دونم او کی بود؟چرا زنگ زده بود؟یعنی از طرف نوشین بود؟.گوشه اي

چرا تماس نمی .می زنه؟نوشین که شماره ام رو دارهپس چرا خودش زنگ ن.تمام وجودم از التهابش پر شد دوباره

نمی تونم فکرم رو متمرکز کنم و جواب .گیره؟چرا خبري از حال و روزش نمیده؟آه،آرامش روح و روانم ریخته به هم

بردن من به بیمارستان و نشون دادن دختر آقاي  اجرايقبل از این تلفن،داشت با شوق و ذوق م.قطعی به حاج خانم بدم

همه منتظر بودند تا باالخره رضایت من رو براي قرار خواستگاري بگیرند ولی .می رو براي علی تعریف می کردکری

.حرفشون با صداي فریادهاي من نیمه کاره ماند

حاال هم دارند در موردم نظر .اونها با دلخوري دور هم نشستند.از قطع کردن تلفن عذر خواستم و تنهاشون گذاشتم بعد

حتی وقتی فرسنگها از .هرگز نمی تونم خاطره اش رو از یاد ببرم.خه می پیچند ولی من باز به او فکر می کنممیدن و نس

.و چه کار می کنه،باز هم قلبم براش می طپه و دوستش دارم رسونهمن دور باشه و من ندونم کجا شب رو به صبح می 
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مرداد 8- یکشنبه

او هم سر شب براي خواستگاري به خانواده ي مهناز .اب حاج خانم رو دادمباالخره بعد از دو هفته طفره رفتن جو امشب

برگشتم به اون .شب و روز دعا کردم.در طول این مدت بارها رفتم دنبال نوشن.زنگ زد و قرار مهمونی افتاد براي فردا

حتی کورسوي .کردم ولی هیچ نشونی ازش به دستم نرسید جومحله،اون پارك،اون رستوران،پیش آقا ملک،پرس و 

از .هیچ کس تا امروز تماس نگرفته که خبري از او داشته باشه.امیدي هم که از اون تلفن ناشناس به دلم افتاد بیهوده بود

رو  وسایلمخواستم .خواستم براي خودم آپارتمان مستقلی بگیرم ولی او نگذاشت.بالتکلیفی توي خونه ي علی خسته شدم

.نگذاشت ببندم و برگردم فرانسه،حاج خانم

کیومرث خان و آقا کاظم اومدن خونه ي علی که به اصطالح وساطت کنن و من و ببرن پیش حاج آقا و با هم  دیشب

ولی اونها با .من گفتم اختالفی که بین من و پدرم پیش اومده چیزي نیست که به این راحتی حل بشه.آشتی مون بدن

و باز التماس هاي حاج .بیت نداره نزدیک یک ماه با پدرم قهر بمونمگفتند خو.اصرار و پافشاري من رو با خودشون بردند

.خانم که دلم رو زیر و رو می کرد

روي حاج آقا رو بوسیدم و با اینکه غم تمام .خودم رو سپردم دست سرنوشت و قبول کردم و برگشتم به سعدآباد عاقبت

.عذر خواستمعالم روي قلبم سنگینی می کرد ازش به خاطر دل باختن به نوشین 

حاج خانم می گفت خانواده .ی دونم اگر فردا برم خواستگاري مهناز جواب مثبت می گیرمم.به آخر خط رسیدم باالخره

اونها آنقدر به تمام شدن کار مطمئن هستند که حتی حلقه .ي آقاي کریمی پیغام داده اند که نظرشون به این وصلت مثبته

.مراسم نامزدي ه،هممی خوان فردا هم شب خواستگاري باش.هم خریده اند

نم می تون از عهده ي خوشبخت کردن اون دختر بربیام یا نه؟من کسی نیستم که هرگز فکر خیانت رو توي سرم دو نمی

یا باید قید قولم رو به حاج خانم .فقط تا تموم شدن همین امشب وقت دارم که تکلیفم رو با خودم روشن کنم.راه بدم 

اید همین امشب در صندوقچه ي قلبم رو ببندم و آرزوهام رو ب م،یابزنم و صبح علی الطلوع بی خبر از همه بگذارم و برو
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آخه چطوري؟چطور می تونم این !ولی.نوشین رو فراموش کنم و فقط به فکر زندگی جدیدم باشم.زنده زنده دفن کنم

 یادم زهر کار می کنم نقش چهره اش ا.خدایا،او تمام دنیاي من بود.قدر بی محبت باشم؟من اون دختر رو دوست داشتم

بیرون نمیره،تمام صحنه ها از همون روز اول که دیدمش ،وقتی کیفش رو زده بودند،وقتی موقع نگاه به نقشه ها روي اون 

ساختمون،چشمم به او افتاد،وقتی با هم رفتیم خرید و پول خریدهاش رو حساب کردم،وقتی توي مهمونی روي تراس 

واستگاري کردم،وقتی بردمش محضر،وقتی به دستش حلقه اون ویال،رو به غروب خورشید دستش رو گرفتم و ازش خ

کردم،وقتی با هم توي اون ویالي شمال رو به ساحل شام خوردیم،وقتی توي اون اتاق خواب لعنتی علی رغم هجوم نیازها 

 کردمپیشانی اش رو بوسیدم و بی اینکه دست بهش بزنم شب بخیر گفتم،وقتی صبح روز بعد به چشمهاي خندونش نگاه 

گفتم به موقعش تالفی می کنم،وقتی برگشتیم به تهران و حاج خانم رو بردم که او رو ببینه،وقتی روز بعد موقع  و

خداحافظی اون طور با محبت صورتم رو بوسید و رفت،همه خاطراتش واضح و روشن مثل اینکه همین حاال اتفاق افتاده 

.جلوي چشمهام زنده هستند

دوستت داشتم،تو عروس !نوشین«:صداي هق هقم توي اتاق تاریک می پیچه.رو بگیرمنمی تونم جلوي گریه ام  دیگه

من بعد از تو خوشبخت میشم ولی .تو باز هم توي عشق باختی.ولی قسمت نبود عزیزم،من رو ببخش...رؤیاهام بودي

ی من ،تو توي توي همه لحظه هاي خوش زندگ نکاش می دونستی بابت این خوشبختی تا عمر دارم عذاب می کشم چو

به خدا حاضر بودم نصف عمرم رو بدم ولی فقط یکبار دیگه ببینمت و اینها رو به تو بگم تا .شکنجه گاه به سر می بري

کاش اینطور از تو بی خبر نمی .کاش پیدا می کردم.آه عزیزم،دلم برات تنگ شده.یک وقت فکر نکنی من نامرد بودم

.«اما مجبورم کاش میدونستی دلم پر از غصه است.موندم

چیزي توي .سرم به سنگینی کوه شده.توي پاکت داروهام،چند تا مسکن و خواب آور برمی دارم و یکجا می خورم از

درست مثل خودم که .دفترم هم به انتها رسیده.شاید با خوردن قرصها تا فردا از هوش برم و چیزي نفهمم.مغزم می کوبه

می دونم !مهناز.فراموش کنم و فقط به فکر اون دختر باشم ودا باید خودم راز فر.باالخره تموم شد.به آخر خط رسیدم
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بگذار فقط خودم زجر بکشم،روزها و لحظه ها .انصاف نیست او هم توي آتش این عشق از دست رفته،بسوزه.دختر خوبیه

 طنباید این وس.هاو هیچ گناهی ندار.بابت اینکه خوشبخت شوم زجر می کشم،ولی انتقام شکستم رو از اون نمی گیرم

حالم آن قدر خرابه که .نمی تونم بنویسم.آه،چشمهام دیگه داره خمار میشه.قربانی باخت من به قرعه ي روزگار بشه

شاید حجم غصه .می خوام تا خود صبح گریه کنم.فقط اشک دلم رو سبک می کنه .جمله ها از توصیف اوضاع من ناتوانند

.رو از دلم بشوره و کمی آرام بگیرم

هشتم فصل

«...ییایمرد دن نیبهتر ر،تویاوه ام...ریام»_

.دمیرختخواب خز يرا بستم و با سردرد تو دفترش

 چیه.نکرد یوقت در حقم نامهربون چیه.نکرد تیبار هم شکا کی یهمه سال من رو تحمل کرد؟حت نیا ا،چطوریخدا_

 مانیکسته،با اون همه حسرت،چقدر در حق من و پدلت،با اون قلب ش يتو با اون همه غصه تو ریام.نکرد يوقت بدرفتار

چه کار کنم؟دلم خوش بود اون از  ایخدا.يرسوند هامآرزو يمن رو به همه  یول يتو خودت آرزومند بود.يمحبت کرد

«!کشه یدونستم از خوشبخت شدن با من عذاب م ینم یول!ه،خوشبختهیبا من راض یزندگ

او  يادگاریو گردنبند  نیو دفترچه و عکس نوش دمیصورتم دست کش يرو با بغض.دیبار یمثل باران از چشمم م اشک

 یشد کم یکاش م.چقدر حالم خراب بود!چقدر تب داشتم.بالش يانداختم و سرم را گذاشتم رو فیک يرا تو

 آسوده ام ادامه یمثل سابق به زندگ نستمتوا یچطور م.هرگز آرامش نداشتم یهم گذاشتم ول يرا رو میپلکها.بخوابم

 یالیخ یرا با ب یتفاوت باشم و زندگ یتوانستم ب یاست؟چطور م يگریآرزومند دختر د ریدانستم ام یم یوقت.بدهم

آرزو داشت کس  ریآن بستر دراز بکشم،که ام يکنم،رو یآن خانه زندگ يتو یخواست در حال یدلم نم چیدنبال کنم؟ه

 ندیاو را بب يرا دارد؟اگر روز نینوش دنید ينوز هم آرزوه ریام یعنی!یتلخ يچه لحظه ها!خدا يا.دمن باش يجا يگرید

اش  ینکند و زندگ ییند،اعتنایاو را بب يکه به خاطر ما،اگر روز م؟آنقدریارزش دار شیچقدر برا مانیکند؟من و پ یچه م
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را  يگریم زن دتوان ینم!رمیم یمن م.طاقتش رو ندارم مننه،...آخه یول.کنم دایآن دختر را پ دیمن با!ایرا حفظ کند؟خدا

 هیو تا توانستم گر دمیسر کش يمالفه را رو!وانهید.شوم یم وانهیدارم د.کن ا،کمکمیخدا.نمیاو بب يشانه به شانه 

را به من یکس ریکه ام نمیرا بفهمم و با چشم خود بب قتیحق نکهیاز من ساخته نبود،جز ا يکار چیه.کردم

!نینوش یحت!کس را چیه.دهد ینم حیترج

***

 میآرام چشم ها.کند یم دارمیشنوم که با محبت ب یرا م شیساعت چند بود که خوابم برد؟فقط حس کردم صدا دمینفهم

.سرم نگاه کردم يرا باز کردم و به او،باال

 میبر یبلند بش یخواه ینم!يهم دار یآخ چه تب ؟آخيدیخواب یتنگ غروبه،چرا گرفت زمی؟عزیشده خانوم یچ...مهناز_

دکتر؟

آرام دستم را .دمشیانگار ماههاست که ند.نشست میگلو يتو یبیبغض غر دنشیبا د!تنگ شده بود شیبرادلم  چقدر

از ظهر تا حاال .سالم خانم خوش خواب«:صورتم کیخم شد و سرش را آورد نزد.آوردم باال و انداختم دور گردنش

«مزاحمت نشه؟ یکه کس يدیرا هم کش ،تلفنيدیخواب یگرفت

.شدم هوشیحاال ب نیمسکن خوردم تا هم کیظهر .ریقدر حالم بده ام نیامروز ا دونم چرا ینم!سالم_

؟يخودت رو ندار يچرا هوا.شن ینم ضیدکترها که مر.يآخه چرا؟دختر تو خودت دکتر_

.چشمش کنار زدم يقشنگش را از جلو يموها

 یم ییهوا رونیب میریبا هم م.ركقول دادم ببرمش پا مانیپ ،بهیپاشو آب بزن به صورتت سرحال بش.گهیپاشو بسه د_

 یگوش نجایتماس گرفته ا نکهیمثل ا.مامان هم از ظهر چند دفعه زنگ زده به من سراغت رو گرفته.ادیجا م م،حالتیخور

اومده؟ شیپ یمارستان؟مشکلیب ینرفت ،چرایراست.يهم زنگ زده نبود مارستانیب.یرو برنداشت

«م خوب نبود،نرفتمچون حال.نشده يزینه،چ«:دیآرام جنب میلبها

سرحال  روزیتو که د.چت شده نمیبده بب شیدرمانگاه آزما میپاشو بر!دهیشد یلیتبت خ«:ام را لمس کرد یشانیدست پ با
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«برات افتاده؟ یتا حاال چه اتفاق شبیاز د.يبود

.شمیاستراحت کنم خوب م یمن اگر کم.دیدونم،بهتره شما بر ینم_

!یخانوم اد،پاشویحالت جا م میزن یم ي،دور رونیب میریم.میاشو با هم برپ!نه امکان نداره تنهات بگذارم_

«!رسه دختر یزورم بهت نم گهید!يشد نیها سنگ یچقدر هم تازگ«:را به طرفم دراز کرد دستش

را مرتب  یرفت و من با دست لرزان روتخت رونیاو از اتاق ب.را باز کنم میکردم سگرمه ها یلبخند زدم و سع شیرو به

 یعذاب م شتریداد،من ب یمحبت نشان م شتریهرچه او ب.چقدر سخت بود بر خودم مسلط باشم ایخدا.دمکر

 يآمدم جلو.داد ینشان م ریاش را به ام یاشداشت نق.خورد یبه گوشم م رونیاز ب مانیحرف زدنش با پ يصدا.دمیکش

و آماده  دمیبه صورتم مال یبرداشتم و کم نهییآ يرژ گونه را از جلو.رنگ به چهره ام نبود.شدم رهیو به صورتم خ نهییآ

«ر،منتظرهیتماس با مامان بگ هی میبر نکهیقبل از ا«:گفت ریآمدم ام رونیاز اتاق ب یوقت.شدم

حوصله اش را  یول رمیهم سفارش کرده بود با او تماس بگ مایش.زدم زیتلفن را به پر میو س یصندل يرو نشستم

:ار شدچند لحظه بعد ارتباط برقر.نداشم

الو مامان؟_

ظهر تا حاال چند دفعه زنگ  ؟ازيداد یچرا تلفن رو جواب نم!که يتو دختر؟نصف عمرم کرد ییسالم،کجا!مهناز...الو_

.یرو برنداشت یهم بهت زنگ زده بود گوش سایپر.زدم

.تو رو خدا دیخواب بودم مامان،ببخش!سایآخ پر_

ست؟یشده،حالت خوب ن یهمه وقت؟چ نیا_

.ستین يزیم،چچرا خوب_

شده؟ یصدات گرفته دختر،بگو چ_

.هیاز خستگ دیشا.شدم يطور نیا شبیاز د.دمیخرده سردرد داشتم،گرفتم خواب هیظهر .ستین يزیگفتم که مامان چ_
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؟یستیمهناز؟حامله که ن هیخبر!باشه گهید زیچ کیهم از  دیشا_

«هان؟»_

«!دونم ینم...نـ«:گفتم دهیبر دهیبر!بود هدیفکر هرگز به ذهنم نرس نیا!همانطور باز ماند دهانم

مال  تیسردرد و خواب آلودگ دیشا.گفت یهم م بایز شبید.هییبه نظرم خبرها.بده شیآزما هیبرو  يشنو یاز من م_

که؟ ينکرد یاطیاحت ی؟بیکن یفکر م یخودت چ.نهیهم

!دونم ینم_

شده امروز؟ ؟چتیمهناز مگه تو منگ.دونم ینم گهیهمش م!يوا_

.ام شهیبه خدا مامان،من مثل هم یچیه_

 یزنگ زدم خونه گوش.ییدونم کجا یگفتم نم.گرفت یزنگ زده بود سراغت رو از من م سایپر يخوب،سر ظهر یلیخ_

 ای يخونه ا ایگفت .اونم تعجب کرد.ریمجبور شدم زنگ بزنم به ام.ياونجا هم نبود مارستانیزنگ زدم ب.یرو برنداشت

.که مزاحم نداشته باشه دهیهم کش راتلفن .دهیخونه خواب يفته از ظهر تونگو خانم گر.سرکار یرفت

حالش خوب بود؟.زنم یزنگ م سایشرمنده ام،خودم به پر_

 یم.ششیواسه من هم دعوتنامه فرستاده تابستون برم پ.نه ای دهیرس کشیتبر يکارت ها نهیآره،زنگ زده بود بب_

.رستهتو هم بف يبرا يایاگر تو هم م نهیخواست بب

.بعد يتونم،باشه برا ینم!من؟نه مامان،من فعال کار دارم_

.يایدر م یکسالت و خستگ نیاز ا.ات خوبه هیروح م،واسهیچند وقت با هم بر ایچرا؟دختر ب_

.کنم یدونم حاال مامان،باشه بعد در موردش فکر م ینم_

.رهیگ یبازم باهات تماس م سایدر هر صورت گوش به زنگ باش،پر_

.،حواسم هستباشه_
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؟يندار يفعال کار_

.نه مامان ممنون،به بابا سالم برسون_

.تو هم سالم برسون،خداحافظ_

.یخداحافظ_

«م؟ی؟بريحاضر«:ستادیا میرا گرفت و روبه رو مانیدست پ ریام.را گذاشتم یگوش آرام

.آره_

واقعا حامله شده  یعنی.م را پر کرده بودحرف مامان تمام ذهن.در را بست ریام.رونیب میشدم و هر سه از خانه آمد بلند

رمیاخ يها یناراحت نیحتما همه اش مال هم.قبل حالم آنقدر بد باشد يروزها امدین ادمیچه فکر کردم  ؟هریبودم؟ک 

«؟يشهرباز می،بریمامان«:دامنم را گرفت مانیپ.بود

«میگرد یبرم میزنیدور م هیخونه، کیپارك نزد نیهم میریاالن م.گهیوقت د کی ينه مامان،اونجا باشه برا«:گفتم

بود  یسروش که مدت يزایرا تعارف کرد و گفت کار و ینیریجعبه ش کی. دمیمادر سروش را د ایرنیخانم پ اطیح يتو

فکر »مبارکه«:لبخند زدم و گفتم یبه سخت.رود یبه کانادا م گریکرد باالخره درست شده و او تا چند وقت د یم يریگ یپ

دور »با اجازه«تعارف کرد و با گفتن ینیریهم ش مانیو پ ریاو به ام.قلب لبخند نخواهم زد میاز صم هرگز گریکردم د

با شوق سوار شد و  مانیپ.در را باز کرد ریام.ستادمیا نیو کنار ماش مانیرا دادم به پ ینیریرون،شیب میاز خانه که آمد.شد

 یم نینوش کروزینشسته ام که  ییکردم درست همان جافکر .قرار گرفتم ریعقب نشست و من در کنار ام یصندل يرو

تفاوت چهره و ظاهر  یماسک ب نیدانم پشت ا یم یگذرد؟حاال من به خوب یم یذهنش چ يتو یعنی ایخدا.نشست

سرم .قلبش زنده است يهنوز تو شیحتما خاطره ها.ستین يادیپنج سال زمان ز.وجود دارد يگرید يایخونسردش دن

بعد از  یچقدر زندگ.فتمیب هیخواهم دوباره به گر ینم!کن ا،کمکمیاوه خدا.را به هم فشردم میو لبهارا گرفتم به پنجره 

به خاطر .کند  یبه زور تحملم م.او مرا دوست ندارد.کند یم يکنم او دارد نقش باز یمدام حس م.سخت است میبرا نیا
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رونیب یاز جعبه ،دستمال.است  مجبور نکهیبه خاطر ا.را گم کرده نینوش نکهیبه خاطر ا.خانواده اش

پشت چراغ قرمز که .انداخت هیصورتم سا يرو رینگاه ام ینیسنگ.چشمم را پاك کردم ریو اشک ز دمیکش

آرام  ریام.دهد نگاهش کردم یرا از دست م يزیعز يداند به زود یکه م یبه طرفش و مثل کس م،برگشتمیدیرس

چت  یگیچرا نم!دختر يرزل یم يدار.ستیو جدا حالت خوب نمهناز؟ت هیچ«:دیدستم و پرس يدستش را گذاشت رو

«شده؟

«برو سبز شده.ر،خوبمیام ستین میزیچ«:لب گغتم ریز

لبم گرفتم و  يرا جلو شیکوچولو يپنجه ها.از پشت دستش را انداخت دور گردنم مانیپ.را جا زد و راه افتاد دنده

«پسر خوشگل مامان؟ يچطور«:دمیبوس

.یخوب مامان_

با  مانیپ.به داخل میو رفت میشد ادهیهر سه پ.متوقف کرد ابانیخ ي هیرا در حاش نیماش ریام.پارك يبه محوطه  میدیرس

و تا شب او را در  دیو توپ خر یبادکنک ،بستن شیبرا ریام.کرد یم طنتیو ش دیدو یطرف و آن طرف م نیشوق به ا

 مانیپ.را دوست داشتم شانیهر دو.دور نگاهشان کردم نشستم و از یمکتین يمن رو.داد يبچه ها باز حیتفر يمحوطه 

مخصوصا حالت چشمها و .پدرش است هیشکل من باشد،شب نکهیاز ا شتریاو ب.است ریکوچک شده ام يکه انگار نسخه 

.زند یمو نم ریاش که با ام یمشک يموها

تمام .قرار است یب يدلم بدجور.داردهم  یمیمال مینس یگرم است ول نکهیهوا با ا.رو به آسمان  رمیگ یسرم را م...آه

به سرش آمده؟چرا با  ییدانم چه کنم؟آن دختر حاال کجاست؟چه بال ینم.شود یدر ذهنم مرور م شیمدت نوشته ها

 ینم زیکامب یعنی.نبودم ریمن حاال زن ام دیرا کرده بود،شا کار نیرا داشت با او تماس نگرفت؟اگر ا ریام يشماره  نکهیا

.زد یچه ناجوانمردانه دختر بدبخت را کتک م!بود یپست فطرت گذاشت؟عجب مردك

چقدر با التماس از . چه کم توقع بود نینوش. قدم زدم يقرار یبلند شدم و با ب. زد یرا کتک م چارهیدختر ب ناجوانمرد
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 بشیصرا هم ن نیا یقسمت حت یزن و بچه اش را بکند ول یعمر کلفت کیخواست  یم. باشد زشیخواست کن یم ریام

دستم . بودم شیعاشق لبخندها. هم سن و سال خودش تنها گذاشت و آمد به طرفم يرا با پسر بچه ا مانیپ ر،یام. نکرد

شده؟ یچ یبه من بگ یخواه ینم ؟یکن یفکر م یبه چ ییتنها: دیپرس. را گرفت و نشست در کنارم

!یکردم که تو چقدر ماه یفکر م نیفقط داشتم به ا ر،یام ستین یمهم زیباور کن چ: صورتش نگاه کردم به

ستاره . ماه که از خودش نور نداره. کهکشون ستاره ام کی ستم،یمن ماه ن! قربان دیدار اریاخت: دیزست گرفت و خند زود

.کنند یزنند، آدمها رو عاشق م یها خوشگل هستند، شبها چشمک م

....ریام: دمیخند باالخره

ر؟یجون ام-

؟یباش دهیکه بهش نرس يارد ییتو تا حاال ارزو-

تا دلت بخواد... هوم-

بهم؟ يپس چرا تا حاال نگفته بود! ؟...ا-

.يبود دهیخب، چون تو نپرس-

؟یگیاگر بپرسم م-

.یدم نپرس یم حینه، ترج-

چرا؟-

.ستندین یمن گفتن يچون ارزوها-

.خوام بدونم یمن م یول-

.روز بهت گفتم هی دیباشه، شا: شد و گفتبلند  ریام. طرفمان دیبا توپش دو مانیپ

.میکن يبنداز با هم باز. بنداز بابا: و گفت ستادیا مانیپ يجلو
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.بابا ریبگ. آخ جون-

من  یول: زمزمه کردم شیبایبا نگاه به قدمت ز. شد و بغض چانه ام را لرزاند يباالخره اشکم جار. طاقت نداشتم گرید

خنوز هم او را دوست . تو رو خدا به من بگو ؟یحاال چ ریاوه ام. ات رو یمیقد ياآرزوه. زمیدونم عز یرو م زیهمه چ

. لرزونه؟ اخ تو رو خدا جوابم رو بده نقدریمن و تو ا یزندگ يها هیپا یعنی ؟یکن یکار م یچ ینیاو را بب ياگر روز ؟يدار

.یدونست یکاش م. کشم یدارم م یچ یدونست یکاش م

 یم يزیچ دیاو نبا. امانم خراب کنم یخواستم روز خوبشان را با غشه ب ینم. را پاك کردم میشدم و با درد اشکها بلند

.شد یروشن م زیهمه چ يطور نیا. نیکردن نوش دایپ. بود نیبردن به سوالم هم یتنها راه پ. دیفهم

در هال را باز . فته بودبه خواب ر ریاغوش ام يتو مانیپ. میشب به خانه برگشت مهیو حدود ن میخورد رونیشام را ب شب،

. قبل از رفتن فراموش کرده بودم پنجره او را ببندم. خواباند شیرا به اتاقش برد و سرجا مانیاو امد به داخل، پ. کردم

: دیو با محبت پرس ستادیکنارم ا. هم به اتاق آمد ریام. را از تنم درآوردم مانتو. داد یم يهوا باز يباد داشت پرده را رو

؟يبهتر شد

.کنم بهترم یآره حس م-

 یدانم باالخره عاقبت کارم چه م ینم. چشم دوختم رونیاز پشت پنجره به ب. دیتخت خواب يرا روشن کرد و رو آبازور

 ایروم  یم رونیاش ب یمن هستم که از زندگ نینه؟ باالخره ا ایدمساز کنم  قتیحق نیتوانم خودم را با ا یشود؟ م

ام ادامه بدهم،  یشد مثل سابق به زندگ یکاش م. کنم ریدو ودرا از خ یوانگید نینستم اتوا یکاش م يا ،يوا ن؟ینوش

 ای ه؟یطریکنم؟ من هم بروم به ان خانه در ق دایتونم او را پ یصبح از کجا شروع کنم؟ کجا م ایخدا. من واقعاً ناتوانم یول

شبها  نیها و ا هیثان نیا ظههر لح. فکر کنم يزیح به چارام باشم و دست کم تا صب دیفعال با.... دانم یاز عابد بپرسم؟ نم

؟یخواب ریام: زدم شیآهسته صدا. را بسپارم به فردا زهایچ یبهتر است حاال فقط به او فکر کنم و باق. است متیغن میبرا

.بگو دارم،ینه ب: گفت آرام
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هم کرد و من با سکوت خودم را در چند لحظه نگا ریام. خواستم احساسش کنم یفقط م. نبود یمن گفتن يحرفها یول

.بردم ادیمستانه پر شور عشقش از 

نهم فصل

را  ممیباالخره تصم. بدهم یحیمبادا که مجبور شوم توض. نگرفتم مایهم با ش یتماس یحت. نرفتم ارستانیهم به بم امروز

.راندم شیتجر دانیسرعت به طرف م ایرا عوض کردم و  رمیگرفتم ودر لحظه اخر مس

خواست بداند امروز را  یم. نگران بود میبرا. خوش بدرقه کردم يو رو یساختگ يرا با لبخندها ریام ش،یساعت پ کی

بعد از رفتنش، . همراهش امدم نیماش يتا پا شهیدادم که خوبم و مثل هم نانیکسالت دارم؟ به او اطم ایحالم خوب است 

به منزل حاج اقا بروم و توران  کراستیداشتم  میتصم. به مهد بردم را مانیشدم و پ نیسوار ماش یاز دلواپس يبا کوله بار

انها، توران  شیپ میکه سرزده رفته بود شیچند روز پ د،یآ یم ادمیخوب . رمیو از او سراغ عابد را بگ نمیخانم رو بب

از خودش به  يخبر کمدست  ایکردم او بازگشته باشد  یدعا دعا م. خانم گفت دو سه روز است که از عابد خبر ندارد

.مادرش داده باشد

شدم و به سمت  ادهیپ. و ناآرام بودم یعصب. ترمز يمنزل حاج اقا زدم رو يسعد اباد گذاشتم و جلو يو خم ها چیپ از

همان را زدم که توران . بود که مال منزل توران خانم بود یخانه حاج آقا، تک زنگ کوچک وارید يرو. آمدم ابانیخ گرید

دم؟یتراش یم يدفعه چه بهانه ا نیا. نه صبح بود. به ساعت نگاه کردم. باز کرد میبرا خودش در را

؟ییمهناز جون شما! اوا: گوشه چادرش را تا زد و با تعجب گفت. خود توران خانم بود. لحظه بعد در باز شد چند

.سالم توران خانم-

؟يم که هستند، پس چرا زنگ خونه ما رو زدحاج خان. رفته بود نون بخره! الستیفکر کردم ل. سالم مادر-

.طور دستم رفت رو زنگ شما نیهم. تو رو خدا حواسم نبود توران خانم د،یآخ ببخش-

.نداره یبیع-
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حاج ـقت منزل هستتند؟-

.زودتر رفت یکم کینه مادر، امروز -

که پنهون داده بودم با حاج اقا حرف  یقولواسه اون  امیگفتم امروز که وقت دارم، ب. کردم به موقع امدم یآه فکر م-

.بزنم

.رفت شیپ قهیچند دق نیهم ،ياومد یخورده زودتر م هیکاش  ،ینیبب ریخ ینه مادر، اله-

د؟یاز عابد به دستتون رس يشد باالخره توران خانم؟ خبر یخب چ-

به حاج اقا  یهرچ. زنگ زدن يز کالنتره خودش تلفن زده، نه ا. ازش ندارم يخبر چینه مادر، هنوز ه: گفت یناراحت با

 یهر جا بره زودتر کارش رو راه م. آخه اون دستش بازه مادر. دهینم تیاهم ره،یازش برام بگ يخبر هیکنم  یاصرار م

اقا  ریبه ام. اون هم گرفتار کار و مطب خودشه یاقا هم گفتم، ول یلبه ع. براش برداره یقدم ستیحاضر ن یول. اندازند

.پسر من رو نداره دنیشده، چشم د یاون چند ساله با عابد مثل دشمن خون. شه بگم یم نمهم که رو

خبر نداره  قهاشیاز رف یاز دوستهاش چه خبر توران خانم؟ کس: گفتم. دمینپرس يزیچ نیهم يدانستم برا یرا م لشیدل

کجاست؟

کرد؟ یمعاشرت م یدونم با ک یچه م. شناسم یمن دوستهاش رو نم-

.طور نیکه ا-

که حاج آقا  امیم گهیوقت د کی. رمیخوب، پس با اجازه تون من فعال م یلیخ: ستادمیا شیقدم زدم و بعد روبرو یکم

.خونه باشه

.ینیبب ریخ یدستت درد کنه مادر، اله-

.با اجازه د،یسالم برسون-

رفتم ان محله و  یم دینداشت با يگریدراه . فرمان دور زدم کیو با  نییرا دادم پا شهیش. شدم نیو سوار ماش برگشتم
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 نینوش یمیتوانتسم خودم را دوست قد یم. جستجو داشتم يبرا يشتریزن بودم و شانس ب کیمن . کردم یو جو م يپر

رو  ریحال ام نیدونست با ا یم يادیز يزهایاو به نظرم چ ملک،فروشه، آقا  وهیان مرد مغازه دار، همان آبم. جا بزنم

او حتما با . آمد یو دار و دسته اش از ان خانه به نظرم قابل قبول نم زیروزه کامب کی یاسباب کش. ردک یدست به سر م

 یمیمحل قد چهب يمعلوم بود او هوا. کم کند زیکامب يرد گم کرده بود تا مزاحمتش را برا ر،یکفتن ان حرفها به ام

 یمشکوك م یلیان مردك به نظرم خ. ردیرا از انها بگ نیممکن بود نوش ریام. دهیاز راه رس ریدارد تا ام شتریخودش را ب

.آمد

 ادمینام داوودنژار خوب به . نظر گرفتم  ریرا ز ابانهایخ ياز همان اول به دقت تابلو. دمیرس هیطریساعت بعد به ق مین

. م صد برابر شده بودرا که رد کردم التهاب هیطریپارك ق. کنم دایرا پ ابانیخ نیحواسم کامال جمع بود که ا. مونده بود

گفتم؟ یچه م دیفهم یم ریامکردم؟ اگر  یمن داشتتم چه کار م ایخدا

را در  نیماش. » داوودنژاد میابراه« .خودش بود. زل زدم ابانیخ يترمز و به تابلو يزدم رو یزود م! کردم شیدایپ آه

و  کیش یلیخ يبود با نما يبلند ده طبقه ابرج  ابانیاول خ. متوقف کردم و به دور و بر نگاه انداختم ابانیخ هیحاش

حاال ان را ساخته و به . کرد یکار م شیرو ریاست که ام يکاره ا مهیحدس زدم حتما همان ساختمان ن. نوساز يظاهر

.رسانده اند يبهره بردار

 م،یروبرو یول. دباش یهمان حوال دیبا ،یفروش وهیفکر کردم مغازه ابم. نگاه کردم ابانیآمدم جلو و به داخل خ آرام

 یرا کرده اند کاف یفروش وهیدکور داده اند و اب م رییحدس زدم حتما تغ. شاپ بود یکاف کیمغازه سوم، فقط  بایتقر

.که درست بود ابانیچون خ. شاپ

وجود داشتو حدس زدم  ییالیبلند و نوساز فقط دو خانه و يان ساختمانها نیب ابانیان طرف خ. نگاه کردم گریسمت د به

 يتو دمیچیدور زدم و پ بیغر یبه هر حال، با التهاب. از ان دوتاست یکیکرد  یم یدر ان زندگ نیکه نوش يحتما خانه ا

سرم  يعقل تو یبود که شروع کرده بودم؟ کاش کم يچه باز نیا! لعنت به من. دیکوب یام م نهیقلبم داشت به س. ابانیخ



)فاخته(ي باقر الیسه - معشوق هیسا کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٠١

 یول! آره، عقل. دنبال معشوق سابق شوهرم بگردم نکهینه ا دم،یرس یم میها ضیبه مر مارستانیب يتو دیمن االن با. بود

فقط . ر و رو کرده بودیام را ز یزندگ ن،یبنام نوش يبردن به وجود دختر یخواندن ان دفترچه و پ. من که عقل نداشتم

 يکردم تا بفهمم در کجا یم دایاو را پ دیمن با. توانست گره ماجرا را باز کند یم ر،یکردن او و روبرو شدنش با ام دایپ

 یرا م زیهمه چ دیاش ق یمیشدن عشق قد دایبا پ ایارزش دارم؟ دوستم دارد  شیچقدر برا. شوهرم قرار دارم یزندگ

!مردم یاو م یمن ب. فتدیاتفاق ن نیهم گذاشتم و ارزو کردم هرگز ا يرا رو میچشمها! ایخدا هکند؟ او یم میزند و رها

دل . شلوغ نبود ادیز. شاپ چند لحظه مکث کردم و به داخل نگاه انداختم یکاف يجلو. شدم ادهیپ را پارك کردم و نیماش

بلند شد و  دنمیبود که با د یفروشنده پشت دخل پسر جوان. سپردم و رفتم تو ریطوفان زده تقد يایقرارم را به در یب

:گفت

د؟یداشت یشیخدمتم خانم، فرما در

راحت شد که  المیخ» ملک پور دیجمش« جواز مغازه به نام  دنیش را نگاه کردم و با دپشت سر واریمن و من د یکم با

شاپ را برانداز کردم که او  یبا چشم کاف. است یکه چه شکل دمیو فهم دمیعکس ان مرد را هم د. کامال درست آمده ام

من با اقا  د،یبخش یم: پسر گفتم رو به ان. دیلرز یاضطراب م زداشت ا میصدا. خودش داخل مغازه نبود یول نمیرا بب

.مونده باشه ادمیالبته اگر اسمشون درست . ملک کار دارم

شما؟. خانم، رفتند بانک ستندین-

من؟-

 شیراستش چند سال پ... آ... من: کلمات را جور کردم یبه سخت. جلوه کنم يخواستم عاد یم. خدا خواستم کمکم کند از

چند  ادیم ادمیخوب  یدونم خونه اش کدوم بود ول یدرست نم. داشتم یمیدوست قد کیمن  ابانیخ نیهم یحوال نجا،یا

 شهیمونده، چونش دوستم هم ادمیخوب  نجایاسم صاحب ا. میخورد وهیمغازه و ابم نیا يتو میدفعه با دوستم اومد

 ایاز دوست من دارند  يراقا که به هر حال کاسب محل هستند، خب نیا نمیخواستم بب یم. زد یرو اقا ملک صدا م شونیا
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نه؟

اون . رو صدا کنم نیافش دیبگذار. کنم یکار م نجایچند ماهه ا نیفقط ا. دونم ینم يزیواهللا من چ: را تکان داد سرش

!نیافش. تره یمیقد

اد؟یم یملک ک يخود اقا-

.ادیم نیاالن افش. دینیبنش دییشما بفرما. ادیم گهید قهیچند دق اد،یم-

.ممنون-

دلم مثل . به زحمت اب دهانم را فرو دادم. نفسم تنگ شده بود. و نشستم دمیکش رونیب یصندل کی زیم نیشت اولپ از

ها نشسته بودند و با  یصندل يچند دختر و پسر جوان رو. شاپ انداختم یبه داخل کاف ینگاه. دیجوش یو سرکه م ریس

:بود جلو امد و به دوستش گفت نیمش افشاس هک يپسر. کردند یشدخوش و بش م یکه پخش م یمیمال کیموز

بهنام؟ یکارم داشت چه

؟یکمکش کن یتون یتو م. گرده یم یمیدوست قد کیدنبال . خان کار داره دیخانم با جمش نیا ن،یافش-

؟باشه يدر خدمتم خانم، امر: و جواب سالمم را داد ستادیا میآمد جلو و روبرو. برگشت به طرف من و با سر سالم داد او

به  دینگاهم چرخ. به داخل امد يشاپ باز شد و مرد سن و سال دار ینگفته بودم که در کاف يزیهنوز چ یول ستادم،یا

دخل  ياش را گذاشت رو یدست فیک. خان بود دیبه قول انها، جمش! خودش بود! من يخدا! شد یدلم خال يتو. طرف او

.نمیاب خنک بده بب وانیل کیبهنام، . رونیگرمه ب درچق! واه: از گرما با دست خودش را باد زد تیشکا يو برا

.چشم اقا ملک-

.صحبت کنم شونیخوام با ا یاگه ممکنه چند لحظه م. کار دارم اقا شونیمن با ا: به او گفتم. بود میهنوز روبرو نیافش

 دینیبب دییایگر ممکنه با. است منتظر شما هستند قهیخانم چند دق نیخان ا دیجمش: رفت طرفش و گفت. باشه: گفتن با

گن؟یم یچ
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هم و با تعجب امد به طرفم و  يتو دیرا کش شیگفتم؟ ابروها یم دیچه با. دیلرز میبه من نگاه کرد سرتا پا یوقت

سالم اقا ملک؟: لرزان گفتم ییبا نوا. براندازم کرد

باشه؟ يامر. شمت کیکوچ. بله خانم-

. مونده بود ادمیشما به  افهیق شی يو سالها ابونیخ نیمن فقط از ا. نمتونیب یاقا، چقدر خوشحالم ه م دیدار اریآه اخت-

.خوشحالم که درست اومدم

.ارمیمن شما رو به جا نم یول-

. نبودم رانیوقته ا یلیمن خ. دیداشته باش ادیهاتون رو به  يهمه مشتر افهیق نیتون یشما که نم. نیخب، البته حق دار-

گفتم . میکرد که مدتهاست با هم رابطه ندار یم یزندگ ابونیخ نیا ياز دوستهام تو یکیقبال . شتمتازه چند روزه که برگ

 نیمحله و اسم ا نیدونم خونه اش کدوم بود؟ فقط اسم ا ینم قایدق یول نمش،یبب امی، ب رانیشده واومدم ا یحاال که فرصت

 یو شما اون رو م نجایا میاومد یم نیبا نوش ادیبودم ز رانیچون وقتها که ا. مغازه نیمونده بود و البته هم ادمی ابونیخ

ساختمونهاست؟ نیاز ا یکیخونه اش کدوم  دیو بگ دیکمکم کن دیتون یم نم،یخواستم بب یم. دیشناخت

؟یخانم نیشما دوست نوش ن؟ینوش: باز شد و تکرار کرد شیچشمها دمید

هم  یلیخ. بله من دوستشم: زیدستم را گرفتم به لبه م. بود دهیرنگ پر دیکاو یداشت مرا م نینگاهش که مثل ذره ب ریز

.نمشیخوام حتما بب یم. دلم براش تنگ شده

.محله رفته نیوقته از ا یلیخ نینوش یول-

اوه چه بد، کجا رفتن آقا؟-

وقتها هم با  یگاه. نمشیب یوقتها م یبعض یدونم، ول ینم قایمن دق: دست چانه اش را خاراند و متفکر نگاهم کرد با

.رهیخوره و م یم يزیچ هیو  نجایا ادیدوست موستهاش م

!ادامه بده! ادیحقه باز ش: دلم گفتم يتو
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ش؟ینیبب يخوا یواقعا م ؟يحاال چه کارش دار-

به ان پسر رو

.اریخانم ب نیخنک واسه ا وهیاب م وانیل کی نیافش: فت

.خوام برم یمن م. دینه زحمت نکش: گفتم زود

 یتفن هیبرم  نیبش قهیچند دق ؟یخواه یرو نم نیمگه نوش ؟يکجا خانم؟ چقدر عجله دار: براندازم کرد يزننده ا نگاه با

.راحت باش. نیبش. یش ینم رینترس نمک گ. کنم داشیتونستم پ دیبزنم شا يزیچ

. تازه اول راه بود نیا. کردم خودم را نبازم یم یسع. شدم یداشتم از خشم منفجر م. را چنگ زدم فمیدست بند ک با

داشت با تلفن . نظر گرفتمش ریتلفن و من از همان جا ز ياو رفت پا. نشستم یرا ادم عقب و دوباره با دلواپس یصندل

تکه  کی. سرم را باال گرفتم و نگاهش کردم. ستادیرا گذاشت و اومد به طرفم و کننارم ا یبعد گوش یکم. زد یحرف م

چند تا از . سر برو اونجا کیعصر حدود ساعت پنج، شش : گفت. ادرس بود کی شیرو. گذاشت  زیم يکاغذ را رو

.بتونه کمکت کنه دیشا. کار دارم اریبگو با ماز. دوستهاش اونجا هستند

!با تعجب نگاهش کردم! دیان را کش یادرس رو بردارم ول خواستم

م؟یکرد یوش خدمتخ یواسه ک میبدون دیباالخره ما با. ينکرد یشما هنوز خودت را معرف-

 واریخواستم خودم را بکشم کنار که پشتم د. افتادم یشده بود داشتم به تهوع م کیان قدر به من نزد نکهیاز ا. شدم بلند

!نمیش یم هیفرمان يتو. مهنازم... من : به زحمت گفتم. بود دهیرنگم پر. شد یبود و نم

!ورش دار! مابفر! خانم ي؟ واقعا هم ناز...ا: زد يچندش آور شخندین

 یم یکار درست یعنی ایخدا. ترسان به تکه کاغذ زل زدم و ارام ان را برداشتم يبا چشمها. را رها کرد و دور شد آدرس

از  دیفعبل فقط با. کرد یفکرم درست کار نم! مضطرب بودم يدادم؟ آه بدجور یم یچه جواب دیفهم یم ریکنم؟ اگر ام

 یوقت. شمرد یمردك رفته بود پشت دخل و داشت پول م. را بستم نا پیو ز فمیک يادرس را انداختم تو. رفتم یانجا م
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.نیمتشکرم اقا، لطف کرد یلیخ: به زور لبخند زدم و گفتم. سرش را بلند کرد رونیخواستم بروم ب یم

.میشیخوشحال م. دییایطرف ها ب نیکنم خانم، بازم ا یخواهش م: بلند شد یکم

سوار شدم و با . دمیدو نیتند به طرف ماش يامدم و با قدمها رونیب یشاپ لعنت یان کافزود از . معطل نکردم گرید

 يآن آدرس تو. آمد یبه دنبالم م هیبه سا ههیالتهاب سا. کردم یفرار م یانگار داشتم از دست کس. سرعت به راه افتادم

 ریکه ام يزیچ. با ارزش بود یلیادرس خ نیا یشدم؟ ول یمنصرف م ایرفتم  یکردم؟ م یم دیچه کار با ایخدا. بود فمیک

. بود متیهم غن نیهم یول. کنم دایرا پ نیها نوش يزود نیخورد به ا یهر چند چشمم اب نم. سالها به دنبالش بود

رفته بودم  دنبالشزود به  نکهیطفلکم باز از ا. مانیرفتم به مهد کودك پ کراستی. آوردم یدرم ییجاها هیباالخره سر از 

راه هر چه سر به سرش گذاشتم  نیب. نییساکت سرش را انداخت پا. هم يتو دیرا کش شیاخم ها ندفعهیا. ددلخور ش

پسر خوب تا شب به منزل عمه  کیبعد هم خواستم که مثل . دفعه اخر باشد نیبهش قول دادم ا. باز نشد شیسگرمه ها

سر ظهر به خانه بهرخ . دلخور است یلیکه خ دمیهمف. نگفت يزیدر جوابم چ. ماش برود و منتظر باشد تا به دنبالش برو

 مانیپ. باالست نیاز زم یلیسطح پاترول خ. بغلم يخواستم بپرد تو مانیاز پ. را باز کردم نیشدم و در ماش ادهیپ. میدیرس

!پسر خوشگله، بپر بغل مامان گهید اهللای: گفتم نیدر ماش يجلو. بغلم يعادت داشت از ان باال بپرد تو شهیهم

خوب فکرهات رو بکن بعدازظهر بگو هر : و گفتم دمیصورتش را بوس. بغلم يلبخند زد و خودش را انداخت تو باالخره

.خوشگلم يحرف ندار گهیحرف گوش کن، ساکت، د. ياقا شد یلیچند روزه خ نیا. برات بخرم يدوست دار یچ

 ادیان؟ آخه خانممون امروز ساعت را بهمون مام يدونه ساعت برام بخر هی شهیم: اش را باز کرد و گفت یپشت کوله

.داده

.زمیخرم عز یمعلومه که م ن،یافر: شوق نگاهش کردم با

.ها که ببندم رو دستم کیساعتها کوچ نیدونه از ا هی-

. تا هر کدوم رو خودت خوشت اومد بخرم یباش شمیخودتم پ دیبا. تونم بخرم ینم ییساعت رو تنها یول ،یباشه مامان-
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.افته به بعد یم يجور نیا

؟يخر یفردا م-

.اگر بتونم حتماً-

!آخ جون-

احوال شما؟ ،یسالم ابج: آهسته گفتم. کاش او متوجه اضطرابم نشود. در را باز کرد بهرخ

«!طرفها مهناز جون؟ نیاز ا!سالم«:تعجب کرد دنمید از

.یرو آوردم تا شب زحمتش رو بکش مانیبا اجازه ات بازم پ.نجامیا شهیکه هم ،منیآبج دیدار اریاخت_

«سالم عمه«:آمد جلو مانیپ

.دلم زیسالم عز_

«عمه جان؟ یخوب.پسر خوشگله گل سر سبد ماست نیزم؟ایعز یچه زحمت«:دیاو را بغل کرد و صورتش را بوس بهرخ

.بله_

؟يستادیتو مهناز جون،چرا دم در وا میبر ایب_

.خوام برم یم.امینم ،توینه آبج_

.تو ناهار حاضره میبر ای؟بيسر ظهر يبر يخوا یجا ماوا،ک_

.برسون ومرثیسالم به آقا ک.گهیوقت د کینه قربانت،کار دارم،انشاءاهللا _

«مامان؟ يبا من ندار يکار«:گفتم مانیبه پ رو

«نکن رینه،فقط د«:گفت طنتیش با

«تو،گرمه دی،بریآبج یخداحافظ«:میدیبهرخ هر دو خند با

 میتمام خنده ها.کنم يآه چقدر سخت بود نقش باز.بوق زدم و حرکت کردم شانیپشت رل برا.نیبه سمت ماش آمدم
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فکر .شوم یبکنم؟مطمئنا تا عصر جان به لب م دیحاال چه کار با.کردم همه به من مشکوکند یمدام حس م.بود یساختگ

نرفته  مارستانیمن امروز هم به بکه  دینگو یکس بهزنگ بزنم و از او بخواهم حواسش باشد  مایبه ش دیکردم اول با

.دست به سرش کنم يجور کی دیبا یکردنش سخت است ول یهر چند راض.ام

را با  اطیسنگفرش ح.شدم ادهیدر پارك کردم و پ يجلو رونیهمان ب.اوردمین اطیرا به ح نیماش دمیخانه که رس به

در باز کردم با خنک داخل به صورتم  یوقت.رخاندمقفل چ يرا تو دیپا گذاشتم و از پله ها باال رفتم و کل ریاضطراب ز

 یدور م یفکرم مدام حول و حوش آن مهمان.شانه انداختم يورا ر يآمدم به هال و روسر.گرم بود یلیخ رونیب.خورد

با آن همه اضطراب و .کردم یرفتار م انهیآنقدر ناش دی؟نبايا افهیو ق پیشدم؟با چه ت یدر آن جمع ظاهر م دیچطور با.زد

 خودش پیهم ت دیبا نیدوست نوش.خونسرد باشم دیبا.کنم یم يفهمند دارم نقش باز یزود م یلیهمه خ ینگ باختگر

را  مارستانیب يرا برداشتم و شماره  یمبل و گوش ينشستم رو.ترسو يدختر چشم و گوش بسته  کیباشد نه 

.شد یراحت م مایاز طرف ش المیخ دیاول با.گرفتم

«د؟ی؟شمائیالنیالو،خانم م«:باالخره آزاد شد یزد ول چند بار بوق اشغال خط

!بله خودمم،شما؟_

.حرف بزنم مایخوام با ش یباال؟م دیوصل کن د؟ممکنهیخوب هست.سالم،من مهنازم_

نمت؟یب یپس؟دو روزه نم ییزم؟کجایعز يمهناز جون؟چطور ییسالم،تو_

.امیان شاءاهللا فردا م.شدم ریخرده درگ هیروزها  نیا اومده شیبرام پ یکار کوچک کی،یالنیدور و برام خانم م نیهم_

.االن وصل کنم.زمیرو نگه دار عز یان شاءاهللا،گوش_

.ممنون_

«الو؟«:آمد مایش يشدم و چند لحظه بعد صدا منتظر

.مهناز ما؟منمیالو ش_
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!يمنم افتاد ادیچه عجب ؟باالخره !خدا بگم چه کارت کنه دختر!مهناز_

برام  یمشکل مایراستش،ش.بهت بگم دیباالخره اول و آخر با.نداره  دهیطفره برم فا یدونم هر چ یم.خوام  یمعذرت م_

.بهت بگم يزیفعال نخواه چ یاومده ول شیپ

«ست؟یمربوط ن يبه دکتر سرمد.زدم یحدس م«:آرام گفت.سکوت کرد و از آن حالت اعتراض درآمد دمید

 ادمیرو از  یاومد همه چ شیکه بعد برام پ یمشکل یدستش دلخور شدم ولاز  یلیالبه روز اول خ.نداره ینه،به او ربط_

ازت بکنم؟ یتونم خواهش یم.گرفتار شدم يمن بدجور مایش.برد 

!زمیبگو عز_

برم  دیبا گهیتا چند ساعت د.نبودم مارستانیتماس گرفت،نگو من امروز ب ریوقت ام کیکنم اگر  یخواهش م_

.کنم هوام رو داشته باش یخواهش م.هستم کنه من اونجا یفکر م ری،امییجا

؟یگیبه من نم ؟مهنازيبر يخوا یکجا م_

.گم،بعدیچرا م_

برات افتاده؟ یاتفاق!دختر يکرد ارم؟نگرانمیطاقت ب يآخه من چطور_

.گمیرو بهت م زیگفتم که بعدا همه چ.نداره زهایچ نیبه ا یاصال ربط هیباور کن قض.نه من خوبم_

.ستخُب،حواسم ه یلیخ_

راحت باشه؟ المیپس خ.ممنون_

.یآره،فقط بگو که مواظب خودت هست_

.راحت باشه،هستم التیخ_

.نمتیب یخب،پس م یلیخ_

.زمیقربانت عز_

***
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از صحبت با توران خانم و آقا .شوند یچشمم زنده م يکه از صبح پشت سر گذاشته ام،مدام جلو ییصحنه ها آه،تمام

پرسم  یروم و م یم دیفردا صبح اول وقت به سراغ جمش.خشم است کپارچهیتنم . اریازم يملک گرفته تا کابوس خانه 

شاپش را  یحاال آن قدر جربزه دارم که کاف.ختهیر مکنم ترس یآمد؟حس م یم رشیگ یبا فرستادن من به آن جهنم چ

هم .خبر دارد زیاو از همه چحاال مطمئنم که .رمیگ یروم و حقم را از او م یبه طور حتم به آنجا م.سرش خراب کنم يرو

.حرامزاده را زیآن کامب يداند و هم جا یرا م نینوش يجا

آن  ریز.به دستم داده بود رساندم  دیکه جمش یرغم هزار جور اضطراب ،خودم را به نشان یما،علیپس از تماس با ش ظهر

 یبه زحمت در همهمه و شلوغ که ينوشته شده بود و من به محض ورود،از دختر اریبه نام ماز یاسم شخص ینشان

است و من با التهاب از پله ها باال  يباال مشغول باز يگفت او طبقه .سراغ او را گرفتم دمیشن یرا م شیصدا کیموز

سر پله ها لحظه .ستمینگر یبودند م یمشغول خوشگذران یکه در مهمان يبه افراد بیغر یدر همان حال با نگااه.رفتم

لحظه  کیکه  یاز جوان.است  یدانستم او چه شکل یشناختم و نه م یرا م ارینگاه کردم،چون نه مازو به روبرو  ستادمیا يا

و  دهیکه کت زرد پوش يبا اشاره گفت مرد.هستند زیاست که سرم ییاز مردها کیکدام  اریماز دمیاز کنارم رد شد پرس

کردم او  یمن فکر م.اش تمام شود يظر بمانم تا بازمنت ایدانستم بروم جلو  ینم.به او نگاه کردم.است اریزند،ماز یشار م

به سرش بود و  دهیو چسب یغیت غیاه،تیسرش س يموها.سنش باال بود  دمید یم شتمطور که دا نیا یباشد ول یپسر جوان

من مکث کرد و  دنیکه خم شده بود و مترصد بود ضربه را بزند،با د اریماز.چند قدم آمدم جلو.داشت يپروفسور شیر

 اریماز!را باختم میروآن رنگ و  کیکرد برگشتند و من  یکه او نگاه م یبه جهت شیهایدور و بر.را باال گرفت سرش

 یداشت ول ياندام تنومند نکهیبا ا.گفت و بعد آمد به طرف من يزیگوش او چ ریداد و ز يگریچوبش را به دست پسر د

آقا «:به زحمت سالم کردم و گفتم.خفه شده میگلو يحس کردم صدا تو ستادیا میروبرو یوقت.چاق و بدقواره نبود

«ار؟یماز

«بله خودم هستم«:گفت
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 نیدنبال دوستم نوش.خان اریو از آقا ملک گرفتم ماز ینشون نیمن ا«:دستم را باز کردم و گفتم يمچاله شده تو آدرس

«رمیازش بگ يبتونم خبر نجایگفتند ممکنه ا.کردند یهم شما رو معرف شونیگشتم،ا یم

.در خدمتم دیخب بفرمائ.گفت ییزهایچ هیصبح زنگ زد بهم  دی؟جمشینیپس شما دوست نوش.اومد ادمیآه بله،_

 يا قهیچند دق دیبا نمیرا بب نیخواهم نوش یاو با اصرار گفت اگر م یبروم،ول دیکنار و گفتم نه،من با دنیرا کش خودم

مثل مسخ شده ها به آن طرف رفتم و به نگاه .آن سمت برومرا نشانم داد و با دست اشاره کرد به  یاتاق.منتظر بمانم

به داخل سرك .بود اطیکه او گفت آخر سالن،سمت راست،رو به ح یاتاق.نکردم ییبودند اعتنا زیکه سر م ییمردها

پر از  میآکوار کیبزرگ و سمت چپ هم  یلیخ ونیزیدستگاه تلو کیجلو،.آن ته بود یدست مبل راحت کی.دمیکش

به  يسرتاسر ياز پنجره .دیطپ یم يا انهیقلبم داشت به طرز وحش.مبل نشستم و منتظرماندم يفتم تو رور.بود یماه

بعد او  یکم.بود دایپ اطیح يهم نما نییپا.نرده داشت مهیمقابل پنجره بود که تا ن یتراس کوچک.نگاه کردم رونیب

پر  ینیریو ش وهیرا از م زیم يوارد شد و رو ینیس کیبا  یپشت سرش هم مرد جوان.به در زد و داخل شد يضربه ا.آمد

 دیبا ین؟چینکرد یخب خانم،خودتون رو معرف«:گفت اریماز.و در را پشت سرش بست رونیبعد هم از اتاق رفت ب.کرد

«صداتون کنم؟

«مهناز«:آهسته گفتم.تالشم را کردم که آرام باشم ي همه

.دیشمشغول ب دیبفرمائ دیخب خوشوقتم مهناز خانم،بفرمائ_

.دم زودتر برم یم حیمن ترج یممنون،ول یلیخ_

 یکه راه هیفرمان ست،تایهم دور ن رتونیمس.در خدمتتون می،حال هست شهیهم که نم یخشک و خال يطور نیآخه هم_

.ستین

و بفهمد که من واقعا  اوردیبه دست ب یتا اطالعات ردیزننده داشت و مشخص بود که قصد دارد مرا به حرف بگ ینگاه

«دیقدر تعارف نکن نیا گهید دیبفرمائ«:جلو و گفت دیها را کش یدنینوش وانینه؟ل ایهستم  نیوست نوشد
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«خورم ینم يزی،من چ یمرس«:گفتم.کردم یسکته م آه،داشتم

از .شود که توبه کرده است یم یاست چون او هم چند وقت نینوش هیشب یلیو گفت اخالق من خ دیبه حرفم خند او

 یکم دیگفت همان جا،فقط با يبا خونسرد.کنم دایتوانم او را پ یکجا م دمیفقط با التماس پرس.اوردمینسر در  شیحرفها

.راه است يتو نیصبر کنم چون نوش

 تیرا برداشتم و با عصبان فمیک.کارش است يتو يحقه ا دمیاز اولش هم فهم.واضح تر از آن بود که باور کنم شیدروغها

ولم کن آشغال،تو «:شدم و گفتم رهیخ فشیکث يچشمها يتو!ستادیمن،قلبم ا يخدا.ا گرفتاو زود دستم ر یبلند شدم ول

«بگذار برم.یپست يدروغگو کی

را تکان دادم  رهیهر چه دستگ یطرف در،ول دمیو دو رونیب دمیبه زور دستم را از دستش کش.گرفت یام م هیگر داشت

بزنم  غیخواستم ج یم.کرد ینگاهم م شخندیبل نشسته بود و با نم ياو راحت رو یدادم ول هیبرگشتم و به در تک.باز نشد

 نیوگرنه ا.يدیرو ند نیعمرت نوش يبندم تو تا حاال تو یم شرط«:او بلند شد و گفت.گلو خفه شده بود يتو میصدا یول

«يآورد یدر نم يباز یو وحش يقدر بد معامله نبود

از  نیهم نوش دیشا!شیدیهم د دیچرا،شا«:دیکش ادیشده فر یعصبان دیرس یاو که به نظر م.از ترس گرد شد میچشمها

«هان؟.و احمق شده یاغیقدر  نیسر و کارش به تو افتاده ا یوقت

با تمام .دمید یرا از دست رفته م زیچون داشتم همه چ.دفعه باز شد کیسد را بردارند  يجلو ي چهیدر نکهیمثل ا میصدا

 زینگاهم افتاد به م.گریبه طرف د دمیمن از دستش فرار کردم و دو یم ولبه طرف دیوقت او دو نیهم.دمیکش غیوجود ج

را بردارم دست انداختم و  یگوش نکهیقبل از ا.هم دنبالم آمد وا.به آن سمت دمیدو یبدون معطل.شیرو یتلفن و گوش

 يبرق را گرفتم جلو میزدم و س زیسر دو شاخه را به پر.مشت گرفتم و با تمام زور پاره اش کردم يآباژور را تو میس

«!ایجلو ن«:زدم ادیفر دیصورتش و با تهد

وحشت .بزنم يکار نیکرد دست به چن یهرگز فکر نم.دیلرز یم دیداشت مثل ب میدستها.شد خکوبیم شیسر جا او
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 يزنم کالنتر یاالن زنگ م نیزود باش وگرنه هم«:را برداشتم یگوش.»بگو در رو باز کنند اهللای«:زده رفت عقب گفتم

«بهشون دمیرو م نجایدرس اآ

«را بگذار یگوش.کنم یباز م.خوب یلیخ«:آورد باال میرا به عالمت تسل دستش

.زود باش_

از همان جلو به او .دیایکه در را باز کرد اجازه نداد داخل ب یبه کس اریماز.بعد در باز شد یکم.و به در ضربه زد رفت

«در تراس رو باز کن«:گفتم دیدبا ته.دستم بود يهنوز تو یگوش.اشاره کرد برود

«برو شرّت رو کم کن ای،بیرو بگذار لعنت یاون گوش«:گفت.شده بود یعصب او

«کنم یبرات دردسر درست م يگوش کن وگرنه بدجور گمیبهت م یهر چ«:زدم ادیفر

«رونیبرو ب«:گفتم.و رفت در تراس را باز کرد  دیرا بهم سائ شیدندانها

«کن ،صبرینرو لعنت!باز کن«:دیکوب شهیاو از پشت به ش.و چفت در را انداختم دمیدو یمعطلتراس و من بدون  يرو رفت

شکستن  يوقت صدا نیهم.رونیب دمیافتاده بود برداشتم و با عجله دو نیزم يرا که رو فمیک.ستادمینا گریمن د یول

 دمیبا وحشت دو.معطل نکردم گرید.مردك دست انداخت و چفت در را باز کرد.لحظه برگشتم کیو  دمیرا شن شهیش

از پشت به گوشم  اریماز يصدا.کردند راندازمکردند با تعجب ب یم يکه داشتند باز ییآنها يهمه .طرف پله ها

 دینگذار.به نظرم مشکوکه یلیزن خ نیا.نجایا ادیداره م زیکامب.دنبالش دیبر ثمیم.کامران،نگذار در بره رشیبگ«:خورد

«در بره

 نییطبقه پا تیجمع انیشدم و از م ریکنم از پله ها سراز یدارم پرواز م نکهیمثل ا.اه نکردمپشت سرم را نگ گرید

با تمام وجودم . ندیآ یآنها هنوز دارند به دنبالم م دمیهم به پشت انداختم و د ینگاه مین.رونیگذشتم و از در زدم ب

بود خودم را کنترل کردم و  یبه هر زحمت یول استخر يتو فتمیب ودب کیلحظه نزد کی.بود زیاوضاعم تأسف برانگ.دمیدو

از  یکیهر لحظه منتظر بودم .ام گرفته بود هیگر.نمانده بود به من برسند يزیچ گریآه،د.چمنها رد شدم ياز سنگفرش ال
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 نمیپشت را بب کهلحظه سرم را گرفتم عقب  کی.دمیدو یبا تمام توان داشتم م.ردیرا بگ میآنها دست دراز کند و بازو

را  میاو بازو يقو يپنجه ها.دمیکش غیدرمانده شدم و عاجزانه ج.بود میکه روبرو یوقت خوردم به شخص نیهم یول

«؟یکش یم غیبعد هم ج یزن یحواست کجاست خانم؟تنه م«:گرفت و گفت

او .کردم رتیح میشخص روبرو دنیلحظه از د کی یخورد ول یداشت از ترس به هم م میدندانها.را باال کردم سرم

«!خانم دکتر؟ دیشمائ«:گفت

«!اوه سروش!سروش«:دمیتمام وجود نال با

 شیچند نفر از دوستها.تنها نبود.ستادیدستم را گرفت و مرا هل داد عقب و خودش جلو ا.به پشتم نگاه انداخت او

جلوتر کردند چند قدم  یم بمیآنها که تعق.رونیهم از ساختمان آمد ب اریخود آن مردك ماز دمید.همراهش بودند

چه کار  نجایتو ا«:دمیاز او پرس.کردم یپشت سروش سنگر گرفته باشم با وحشت نگاهشان م نکهیو من مثل ا ستادندیا

«؟یینهایسروش؟نکنه تو هم با ا یکن یم

تا راهمون  میپول داد یکل.یپارت میسرم با دوستهام اومد ریخ.دمیرو ند نهایعمرم ا يمن تا حاال تو!نه«:تعجب گفت با

«د؟یکن یچه کار م نجایشما ا.نجایابدن 

به دوستهات هم بگو از .ستیتو ن يجا نجایا.میبر ایولشون کن سروش،تو رو خدا ب«:و گفتم دمیرا کش دستش

«میبر دیائیب.کنند به خدا یتون م چارهیب.ستندین یسالم يآدمها نایا.بگذرند رپولشونیخ

و او را با خود همراه  دمیدست سروش را کش.کردمنگاهش  ریفقط با تحق.نگفتم يزیمن چ.آمد جلو اریماز

حبس شده بود رها  نهیس يرا که تو م،نفسمیآمد رونیاز در که ب.مستأصل به دنبالمان آمدند زیدوستانش ن.کردم

شما .منه يخانم از آشناها نیا ابچه ه«:گفت شیرو به دوستها.کرد یسروش هنوز مات و مبهوت نگاهم م.کردم

«زنم یشب بهتون زنگ م.براش افتاده یاتفاقچه  نمیبب د،منیببر

 هیتک واریمن ناتوان و درمانده به د.رفتند شانیها نیپراکنده شدند و به سمت ماش زانیآو ییبا شانه ها شیدوستها
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 حیتوض شیدانستم چطور موضوع را برا ینم.ناجور بکند يخواست سروش در موردم فکرها یاصال دلم نم.زدم

«م؟یبر«:دیآرام پرسو  ستادیبدهم؟کنارم ا

تونم  ینم ستیآره،فقط اگه ممکنه زحمتش رو بکش سروش،من حالم خوب ن«:را گرفتم به سمتش و گفتم نیماش چیسو

«کنم یرانندگ

کوه  ینیسرم به سنگ.نییرا دادم پا شهیپا و ش يرا گذاشتم رو فمیسوار شدم ک یوقت.میدر کنار هم راه افتاد و»باشه«گفت

به ساعت نگاه .هنوز تمام تنم رعشه داشت.آمد یچشمم م يمدام جلو اریماز ي افهیق.دادم هیتک یبه صندل.شده بود

انگار منتظر .انداختم مرخشیبه ن ینگاه.کرد یم یرانندگسروش همان طور ساکت داشت .شش عصر بود کینزد.کردم

به زبان  يزیادم و چرا حرکت د میلبها یبه سخت.بزنم یشد حرف یدهانم باز نم یبود اول من شروع کنم،ول

«کردند یکردم؟اونها حتما من رو گرفتار م یچه کار م يدیرس یدونم اگر تو به دادم نم یسروش من واقعا نم«:آوردم

خانم دکتر؟اون هم  دیکرد یچرا؟شما اونجا چه کار م«:دیبه صورتم انداخت و پرس يو نگاه معنادار برگشت

«انه؟یدر جر رخانیام!تنها

.راحت ترم يطور نیا.خانم دکتر؟اسمم رو صدا کن لطفا یاهش کنم به من نگسروش ممکنه خو_

.چشم_

.دونه ینم يزیامروز چ ياز برنامه  ریام_

 میحرفها دنیزده پس از شن رتیشرح دادم او ح شیرا برا زیبه ناچار همه چ...بود و من میحرفها هیبق دنیشن منتظر

خب شما !ییعجب ماجرا«:ند لحظه صاف به روبرو زل زد،بعد ناباورانه گفتچ.و توقف کرد دیکش ابانیرا به کنار خ نیماش

«نش؟یدیوقت در گذاشته د چید؟هیاون دختر رو بشناس دیتون یم يچه جور

.نه،من فقط عکسش رو دارم_

نم؟یمن هم بب شهیم_



)فاخته(ي باقر الیسه - معشوق هیسا کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢١٥

«؟ییحرفها نیسروش ،تو هم اهل ا!من يخدا«:کردم رتیبار من ح نیا

«باشم دهیاون دختر رو د ییبه هر حال ممکنه جا ینه،ول«:فرمان و گفت ياشت رودستش را گذ.سرخ شد صورتش

ام  نهینفس در س.سروش آن را گرفت و نگاهش کرد.را درآوردم نیرا باز کردم و عکس نوش فمیک پیدست لرزان ز با

 چینه،ه«:داد و گفتاو سرش را تکان  یبود؟چند لحظه گذشت ول دهیاو را د ییجا!شناخت؟ یاو را م یعنی.بود دهیبر

کوله باز »!براش نوشته؟ رخانیرو ام نیا«:دیپشتش پرس ينوشته  نیعکس را برگرداند و با دد و»دمشیوقت تا حاال ند

«آره«:گفتم یداشبرد و با ناراحت يسرم را گذاشتم رو.غصه شانه ام را خم کرد

شوهرتون هنوز  دیمهناز خانم شما از کجا مطمئن.دیخودتون رو ناراحت نکن نقدریا«:ام داد يآرام دلدار یبا لحن سروش

باشه؟تا حاال با  گهید یکی شیدلش پ دیخونه اش،چرا با يمثل شما تو یبا وجود خانم خوب و قشنگ.هم دوستش داره

«د؟یهم حرف زد

.نه_

 روزید نیمن هم.بودم نیچقدر غمگ.چقدر درمانده بودم.سروش عکس را داد به دستم و حرکت کرد.را باال کردم  سرم

از راز دلش  يزیخواست چ ینم.او حاضر نبود با من حرف بزند.به دل مانده دارد يآرزو ایدن کیکه  دمیشن ریاز زبان ام

را چند  لشیاز سروش خواستم موبا میکه رفت یکم.شد یم التمآمد باعث خج یم نییاشکم که آرام پا يقطره ها.دیبگو

شماره را گرفتم و منتظر شدم تلفن را .را داد به دستم یگوش لیاو با کمال م.زدم یزنگ م مریبه ا دیبا.لحظه به من بدهد

افتادم  یمثل همان وقتها که تازه همسرش شده بودم؛موقع حرف زدن به من و من م.داشتم یچه التهاب ایخدا.جواب بدهد

 يمثل عاشق ها.داشتم شد،حاال هم همان احساس را  یکرد؛بند دلم پاره م ینگاه م میو هر دفعه که به چشم ها

تماس برقرار شد از او خواستم  یوقت.فرد اضافه کی، بهیغر کیمثل .دور شده ام ریکردم فرسنگها از ام یحس م.یخجالت

 يادیز زیچ یول!را به آنجا برده بودم تعجب کرد مانیپ نکهیاز ا ریام.اوردیرا از مهد به خانه ب مانیبه خانه بهرخ برود و پ

به دکتر ندارم،بعد تلفن را قطع کردم و غرق  یاجیدادم که خوبم و احت نانیبه او اطم.حال خودم بود فقط نگران.دینپرس
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 یچرا آنقدر به من محبت م.کند یتظاهر م ایدانستم او واقعا دوستم دارد  ینم.زل زدم رونیدور،به ب يها الیدر فکر و خ

خانواده اش شد؟حاال من چه کار  میاش راه داد و تسل یمرا به زندگ یچ يگذارد؟برا یکند؟چرا من را به حال خودم نم

 ینم يزیچ یول.کرد یگشت و نگاهم م یسروش گهگاه برم.رمیم یاو م یمن ب.قدر دوستش دارم نیکنم؟من که ا

مانده به  یکم م،اویدیبه محله که رس.میدر شکستنش نداشت یکدام سع چیبود و ه انمانیم ینیسکوت سنگ.گفت

 دیشا.شمیم ادهیپ نجایبا اجازه تون مهناز خانم من هم«:گفت.نگاهش کردم.ستادیو ا ابانید کنار خرا آور نیکوچه،ماش

«نهیشما بب نیماش يمن رو تو یدرست نباشه کس

«...يبود دهیواقعا اگه به دادم نرس.يممنونم که سنگ صبورم شد.ازت ممنونم سروش یلیخ«:گفتم.با او بود حق

.نکردم يکار چینه،من ه_

شدم و آمدم به سمت  ادهیمن هم پ.نییرا باز کرد و رفت پا نیدر ماش.دیرس یافسرده به نظر م.ردم گرفته استک حس

شلوارش برد و در  بیج يرا تو شیآن وقت خداحافظ کرد و دستها.تا من سوار شوم ستادیعقب تر ا یسروش کم.گرید

.بود یجدا جوان مهربان.ردمدور شدنش را نگاه ک نهییاز آ.جهت مخالف خانه به راه افتاد

 يهم گذاشته بودم که با احساساس بوسه  يرا رو میبستر،چشها يتو.آمدند مانیو پ ریبه خانه،ام دنمیبعد از رس یکم

«یسالم مامان«:چشم گشوردم مانیپ

 تزایپ میبر.یبلند شو مامان«:دستش را انداخت دور گردنم و گفت.»زمیسالم عز«:دمیقشنگش دست کش يموها به

«دهیتو هم خر يبابا برا.میربخو

سالم .با لبخند آمد جلو.ختیدلم فرو ر دمیرا که د ریام.دادم هیو به بالش تک دمیتخت باال کش يخودم را رو یکم

:آرام گفت.کردم

؟يدیخواب یسالم باز که گرفت_

.بودم ر،کسلیدونم ام ینم_
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؟يحاال بهتر_

.فکر کنم_

 یهمش م يرو حامله بود مانینکنه مثل اون موقع ها که پ...مهناز مگیم«:نشست کنارم و با محبت نگاهم کرد_

«خانم؟ يهم حامله شد ،بازيدیخواب

!گفتیرو م نیمامان هم هم.دونم  ینم!...هان؟_

«ر؟یام يخوا یبازم بچه م ؟تویطور باشه چ نیاگر واقعا ا«:دمیپرس متفکر

.دوباره بابا بشم دیچه بخوام و چه نخوام،با.کرد شیکار شهینم گهیکه د یحامله شده باش ه؟اگهیچه حرف نیا_

کاش .بود یشگیهم یخوشبخت نیکاش ا.میایاو شوهر من بود،پدر بچه ام،مرد روها ایخدا.ام کرد وانهیقشنگش د لبخند

 من...ریام«:عاشقانه نامش را نجوا کردم.شد یجانم نم يماند و کابوس از دست دادنش بال یمرد خانم ام م شهیهم ياو برا

«دوستت دارم یلیخ

؟یدونست یمگه نم.ایدن کیمن هم دوستت دارم،قد _

«رون؟یب میبر یخواه ینم«:دیلرز نهیدر س قلبم

...چرا_

.دستم را گرفت و کمک کرد بلند شوم.دیخند

دهم فصل

دم هر طور شده مصمم بو. یشاپ لعنت یرو بردم مهد و و بعد به راه افتادم به طرف ان کاف مانیپ ر،یپس از رفتن ام صبح

را  قتیاز زبان ان مردك حق دیمن امروز با. و ارعاب به خواسته ام برسم دیو با زور و تهد ستمیبا میقرص محکم سرجا

کجاست؟ نینوش دمیفهم یم دمیکش یم رونیب

 ادهیپ تیرا برداشتم و با عصبان فمیک. جلوتر متوقف شد یکم نیماش. ترمز يشاپ زدم رو یکاف یانجا و جلئ دمیرس
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آفا  ر،یبه قول ام ای دیجمش. رفتم جلو  دیبدون ترد. خود او داخل مغازه بود. به داخل نگاه کردم شهیاز پشت ش. شدم

دستم رو گذاشتم . بود يمغازه اش هم پر از مشتر. بود نملک، پشت دخل سرگرم حساب و کتاب بود و حواسش به م

.باال ریسرت رو بگ قهیدق کیآقا،  ياها: دخل و گفتم يرو

؟یشناخت: دمیپرس. تعجب برگشت و نگاهم کرد با

.البته خانم، معلومه که شناختمتون: گفت شخندیبلند شد و با ن شیجا از

من  د؟یخواه یم یاز جون من چ ه؟یخانم شما حرف حسابتون چ: دیرا تنگ کرد و پرس شیچشمها. ستادیا میروبرو آمد

.يزنم کالنتر یزنگ م یمزاحم بش میز اا شتریاگر ب. بهتون کنم یکمک چیتونم ه ینم

 شهیش ياز پارچ ها یکیبا خشم دست انداختم و . وجود داشت رموزیو ش وهیچن تا دستگاه مخلوط کن آبم م،یرو روبه

و تمام  دیچیدر فضا پ شهیشکستن ش يصدا! نیبه زم دمیمشت گرفتم و بعد محکم کوب يدستگاه را برداشتم، تو يرو يا

 یلیاتفاقاً من هم خ. االن زنگ بزن نیهم يرو دار اتشجداً؟ اگر جر: گفتم تیبا عصبان. رفمانسرها برگشت به ط

.بکشه يمشتاقم که کار به کالنتر

خانم شما : شده بود گفت یاو که عصبان. شاپ امدند به طرفم یکاف يکارگرها. از تعجب چهار تا شده بود شیچشمها

؟يگرد یبه دنبالش م یچ يبرا. یستین نینوش قیزنه رف یسر تا پات داد م ؟یبا بچه طرف يفکر کرد

مغازه  نیا ایاون کجاست  یگیبه من م ای. ستیبه تو مربوط ن نشیا: و گفتم ستادمیا میمحکم سرجا. دمیپا پس نکش من

؟يدیفهم. نمیاون دختر رو بب دیمن با. کنم یرو سرت خراب م

.زنم یحرف نم یچه کاره اش هست یتا نگ. نه خانم-

 ریام. رمیمن زن ام. گمیهستم؟ باشه، بهت م یمن ک یخواد بدون یدلت م یلیخوب، خ یلیخ: دخا يرو دمیمشت کوب با

 ادتیاو رو  دیحتما با. کرد یساختمون سر کوچه کار م يرو شیکه چهار پنج سال پ یهمون پسر مهندس. انیمیحاج رح

 روزید یول. يخبر ندار يو دار و دسته ا زیاز کامب یگفت. رفته انجیاز ا نینوش یگفت. ینه؟ همون که بهش دروغ گفت. ادیب
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من  يبه نوچه هاش گفت جلو اریآخر، ماز يلحظه ها يتو ادمهیخوب . یبه اون جهنم که گرفتارم کن يمن رو فرستاد

ویخبر دار زیپس تو از همه چ. اونجا ادیکه ب زیچون زنگ زده به کامب رنیرو بگ

؟یشما زن آقا مهندس: به من و من افتاد دیجمش. ده بودند به صورتمشاپ زل ز یکاف يتو مردم

؟یپس چرا معطل. یزنگ بزن یتون یحب حاال م! بله-

 يمهناز خانم، باور کن من کاره ا نیبب: سرش را اورد جلو و گفت. نگاه کرد شیها يصورت سرخ شده به مشتر با

ها مال  انیجر نیا دیباور کن یول. خونه اش را داشته باشم يرم، هواروبرو مغازه دا نیبه من سپرده بود ا زیکامب. ستمین

االن بهش  یلیخدا وک. شماره اش رو دارم یول نمش،یب ینم ادیز گهیدمحله رفتند؛  نیاز ا نکهیبعد از ا. شهیچند سال پ

.هش زنگ بزنمتا ب دینیبنش قهیچند دق دییبفرما. دیازش بپرس دیخواه یم یهر چ. نجایا ادیزنم که ب یزنگ م

من . بهش زنگ بزن االی. لعنت به تو: قدم به عقب گذاشتم و گفتم کی. داشته باشم ریخ تیکردم او ن یگز باور نم هر

؟يدیفهم. کنم یواسه همه تون دردسر درست م ار،یتو و اون ماز يمنتظرم و گرنه برا نیماش يتو رونیب

!زنم یم االن زنگ! نتیماش يتو نیبنش! دمیبله خانم، فهم-

کردم که عقب و در  میتنظ يرا طور نهییرا باز کردم و رفتم باال و آ نیدر ماش. رونیآمدم ب. خشم از او رو برگرداندم با

دانستم اگر او واقعا  ینم. حس حرکت نداشت میو پا دیتپ یم انهیقلبم داشت وحش! من يخدا یول. نمیشاپ را بب یکاف

زدم،  یزنگ م ریکاش الاقل به ام م؟یبکنم؟ چطور با او حرف بزنم؟ چه بگو دیچه کار با دیایبه انجا ب زیزنگ بزند و کامب

. ام دهیچسب یکردم به صندل یهمان طور که نشسته بودم حس م. را نداشتم يکار چیقدرت انجام ه ط،یان شرا يتو یول

نه؟ ایشوم  ادهیپ نیجرات دارم از ماش دیایواقعا ب زیدانستم اگر کامب ینم

کوچه، آمد جلو و  يتو دیچیمدل باال پ نیماش کیباالخره . و من از فرط دلشوره جان به لب شدم! گذشت قهیقد ده

 نه،ییتمام وجودم شده بودم چشم و از ا! حتما خودش بود. شاپ توقف کرد یدر کاف يمن، روبه رو نیدرست پشت ماش

 ییمطمئن بودم او را جا! اشنا بود میاو برا افهیدر قچق! من يخدا... شد و  ادهیپ نیاز ماش يمرد. ستینگر یعقب را م
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 دهیپوش رهیبود و کت و شلوار ت یرا از پشت دم اسب شیموها. طرف و ان طرف رفت نیا یکم نیماش يجلو! ام دهید

!بودم دهید ییمن او را جا یول. بود

هر دو مرد به هم  یوقت. در يجلو رونیامده بود ب دیحمش. شاپ یزد شد و رفت به طرف در کاف نیماش يجلو از

 میمگه ما زنگ بزن! طرفها؟ نیاز ا! خان زیبه به، چه عجب، کامب: زودتر دستش را جلو آورد و سالم کرد دیجمش دند،یرس

!ياریب فیورها تشر نیا

 دهیجا دبود؟ ک یاو ک. اوردیکرد که ان مرد را به خاطر ب یو رو م ریاطالعاتش رو ز وتریکامپ کیذهنم داشت مثل  ایخدا

بودمش؟

 یم یحدس زدم دارد مرا معرف: به او گفت ییزهایمن شااره کرد و چ نیبه ماش دیجمش. هنوز بها نها بود ننهیاز ا نگاهم

باالخره ! من يخدا. را نگاه کردم شیبا تمام وجود سر تا پا! او آمد به طرف من. رفتم یآه داشتم از حال م. کند

بخش  يکه تو يهمان مرد. میبا هم باال رفت مارستان؛یب انسوراس يه ان روز توک يهمان مرد! خودش بود! شناختمش

 ریمتح یبا چشمان. از تنم گذشت يبود، رعشه ا زیاو کامب. دییپا یاتاق ان دختر مجروح را م. بود میرفتم روبرو یهرجا م

چشمم آوردم  يالرا با نکیرزان عبا دست ل.پنجره ينمانده بود او برسد جلو يزیچ گرید. به عقب چشم دوختم نهییاز ا

و استارت  چییسو يدستم رو بردم رو. بو ستادهیو کنار من ا شهیحاال درست اون ان طرف ش. چشم گذاشتم يو رو نییپا

خانم جون، با ! نییپا دییایاگر ممکنه چند لحظه ب! دینیمن رو بب دیخواست یانگار شما م! خانم: صدا زد رونیاو از ب. زدم

.شما هستم

 میدنده را جا زده و پا. خواستم مرا بشناسد ینم! ندیدستم را گرفتم طرف چپ صورتم که مرا نب. نکردم ییمن اعتنا یول

.به راه افتاد ادیزوزه کشان از جا کنده شد وبا سرعت ز نیماش. را به پدال گاز فشردم

نرفته بود؟  مارستانیدو روز به ب نیا يا توچر! آه لعنت به من. دادم یوقت را از دست م دینبا. معطل کنم دینبا ایخدا

کرده بود،  یخودکش يشده، همان ك به گفته دکتر سرمد يبستر مارستانیب يفکر کردم نکند ان دختر مجروح که تو



)فاخته(ي باقر الیسه - معشوق هیسا کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٢١

کرد؟ دوباره  یچه کار م مارستانیان ب يتو زیو گرنه کامب. دارد نیبا نوش یباشد؟ شک نداشتم ان مجروح ارتباط نینوش

من به سرعت فاصله گرفتم و او لحظه به لحظه کوچکتر ! بود ستادهیا شیمات و مبهوت سر جا. بها و نگاه کردم نهییاز ا

:زنده شد ادمیدر  دیگو یاالن آنها را م نیهم نکهیمثل ا يدکتر سرمد يگفته ها. شد

 ردامادیاداره اماکن منطقه م يتو یانتظام يرویخانم بنا به گفته ماموران ن نیا! است دهیچیپ یماجرا کم! خانم دکتر دینیبب

که  نیماش کیبا  روزید. هم شده ییها یداره و تا حاال چندبار به زندان افتاده و خب، اون جا دچار ناراحت یپرونده اخالق

بهشون مشکوك  سیپل. شن یگرفتار م یجاده آبعل يرفتند که تو یبه شمال م تشهم بوده، همراه دوس ياتفاقا دزد

 هیاما اصل قض. شنیدعاقبت هم ناچار به توقف م.کنه یم دایادامه پ يادیتا مسافت ز زشونیو گر بیتعق و خالصه شهیم

. رهیگ یم یخودکش هب میزندان بشه، همون جا تصم یراه گریخواسته بار د یدختر، که اصال دلش نم نیا نجاست،یا

اش هم که  هیخب بق. کنه به طرف دره یف ممنحر يادیرو با سرعت ز نشیافته ماش یزنه و دوباره راه م یاستارت م

کار، دوست همراه  نیبا ا. مونه ینم یازش باق يزیزنه و تا برسه ته دره چ یهوا معلق م يچند بار رو نیماش. واضحه

قتل  کیخانم، هم به  نیحاال ا. مونه یکنه اما خودش زنده م یساعت بعد فوت م دبود چن دهید يشتریب بیدختر، که آس

 نیکه ا یتا زمان. همکارتون هم گفتم يخانم ها ریمن به سا. که قبال براش پرونده داشته ،یهم مسائل اخالقمتهمه و 

که  شیزد و بند با رفقا قیطر زا اینزنه،  یوقت دوباره دست به خودکش کیکه  دیمراقب باش دیبا نجاست،یدختر خانم ا

.دست به فرار نزنه هیچه وضع ياحتماال خبر دارند تو

 یعنی ایخدا! حادثه فوت کرده بود؟ نیبود؟ آن دختر مجروح با آن دوست همراهش که در ا نیاو نوش یعنی! من يخدا

خواست احساس عشق ان  یدلم نم چیه. کردم قلبم فشرده شد یفکر م هیقض نیبه ا یمرده باشد؟ وقت نیممکن نوش

بود که  يزیتنها چ نیا. داشته باشد یخوب یزندگ ایدن نیا يوت ییکاش او زنده باشد و جا. بماند ریام نهیدختر تا ابد در س

 یباز نگردد، ول شیوقت به سو چیاش نباشد و ه یجهنم ینگران زندگ گرید ریبودم که ام یم دواریکرد و ام یآرامم م

خبر خرد  نیا دنیاز شن ریام. بسته شود يطور نیان دختر ا یخواست دفتر زندگ یدلم نم چیه! آه نه. اگر او مرده باشد
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.شود یم

داخل  دمیچیبا سرعت پ. شدند دهیکش نیزم يبا صدا رو کهایو الست دیباال چرخ يبه سو نیماش يسرعت نما عقربه

امروز چند شنبه بود؟  ایخدا. باشد مارستانیب يآروز کردم آن دختر مجروح هنوز تو. راندم مارستانیاتوبان و به طرف ب

داخل  دمیچیجاده و دوباره پ هیبه حاش دمیسه اتوبان کش نیال نیااز . وز انجا بودامر مایخدا رو شکر، ش! آه پنج شنبه

دست فرمان را چرخاندم و از  کیبا . ام بوق زدم که به چراغ قرمز نخورم ییجلو يها نیماش يبرا کیپشت تراف. شهر

 میحدود ن دمکه به خرج دا يا و تمام عجله میرغم سرعت باال یحال، عل نیبا ا. دادم و رد شدم راژیها و نیماش يال

چند بار پشت ! کیآنجا هم تراف. صبح بود ازدهی. به ساعت نگاه کردم مارستانیدر ب يجلو. تا برسم دیساعت طول کش

. رها کردم مارستانیرا در محوطه ب نیحرکت کرد و من با عجله به داخل امدم و ماش ییجلو نیماش. سر هم بوق زدم

همان طور که . احترام کرد يبلند شد و ادا دنمیدر با د يجلو یفتوح يآقا. دمیف ساختمان دورا برداشتم و به طر فمیک

 یرد شدن سالم م نیهمکارانم ح. و رفتم تو دمیرا کش مارستانیب يا شهیشدم جواب سالمش را دادم و در ش یرد م

آسانسور،  دنیرس ضبه مح. تظر ماندممن يقرار یدر اسانسور با ب يجلو. دادم یکردند و من بدون تمرکز جوابشان را م

 میبه سر تا پا یاو نگاه. بود يرضو حانهیر دمیکه د یکس نیاول ،یبخش جراح يباال تو. در را باز کردم و سوار شدم

!چشممون روشن! آوردند فیچه عجب خانم تشر! سالم: انداخت و با تعجب گفت

؟یخوب ؟يچطور! يسالم خانم رضو: گفتم دهیو رنگ پر مضطرب

.يگفت کسالت دار یم مایش ؟يکجا بود ؟يخودت چطور. آره خوبم-

کجاست؟ مایش. امروز بهترم یول. آره-

.دور و برها بود نیدونم هم ینم-

.متشکرم-

رفتم . دمید 202را مقابل اتاق  مایو باالخره ش دمیوسط بخش با چشم اطراف را کاو. از او فاصله گرفتم یلبخند ساختگ با
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به او دستش را  یبا سالم کوتاه. است یخیخانم مشا دمیفهم. کرد یاز پرستارها صحبت م یکیداشت با  .به طرفش

!دمیکارت کنه دختر، ترس یخدا بگم چ! مهناز: برگشت و با تعجب براندازم کرد مایش. گرفتم

!باهات کار دارم! قدر ننر نباش نیا ما،یش ایب-

شده؟ یچ: دیدو یمن م يهمپا بایتقر

مارستانه؟یب يتو يدکتر سرمد مایش-

؟يبر یمن رو کجا م نم،یصبر کن بب. که بود شیپ قهیچند دق نیتا هم. آره-

کرده، سفارش  یگفت خود کش يشده بود، همون که دکتر سرمد يبخش بستر يتو روزیاون دختر مجروح پر مایش-

ه؟یاون هنوز بستر م،یکرد مراقبش باش

؟يکار دار یتو با اون چ. نمیصبر کن بب! نه :دیبار او دستم را کش نیا-

نه؟ کجا بردنش؟: برگشتم و تکرار کردم. گوشم دنگ دنگ کرد يچند بار تو سایمثل ناقوس کل شیصدا

!زندان يبهدار. معلومه کجا بردنش! متهم بود کیدختر، اون -

کدوم زندان؟-

.دونه یخود دکتر م. دونم ینم-

پرونده داره؟ نجایاون دختره ا مایش: کردمنگاه  شیلحظه به چشمها چند

.هست ییزهایچ هی... يا-

.خوام اسمش رو بدونم یم. پرونده اش رو نشونم بده میبر ایب-

!مهناز تو پاك زده به سرت! پناه بر خدا: گفت مایش. دمیاو را دنبال خودم کش دوباره

!مایش هیجد موضوع کامالً یبهتره بدون ياگر خبر ندار! آره زده به سرم-

. را درآورد یکیچند تا پوشه را نگاه کرد و بعد  يال. رونیب دیرا کش لیفا ياطالعات و او کشو يپشت سکو میهم رفت با
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! میمر: با حوصله کاغذ ها را مرتب کرد و گفت مایخودش بود؟ ش یعنی. دیطپ یاز اضطراب م نهیس يدلم داشت تو

.تا حاال افتاده زندان همدوبار . داره یسابقه مسائل اخالق! هیعطائ میاسمش مر

م؟یمر: تکرار کردم آهسته

که؟ يدیآره شن-

 یچ یکیاون : دمیپرس ریمتح! دواند شهیدر جانم ر بیغر یباشد؟ التهاب نیامکان داشت او همان دوست نوش یعنی! میمر

ه؟یچ یکیاسم اون . اون دوستش که فوت کرده ما؟یش

؟يخوا یم یچ ياونو برا-

!تو رو خدا بگو! ه بگوآ-

.یبردند پزشک قانون کراستی. اوردندین نجایاون رو که ا-

کدوم  يدونه اون دختر رو بهدار یم ما؟یش انهیدر جر يدکتر سرمد یگفت: ضعف کردم! واریدستم را گرفتم به د! يوا

زندان برده اند؟

.رفته طبقه باال. آره گمون کنم بدونه-

شده؟ یچ یبه من بگ يخوا یهنوز نم! مهناز: م را گرفتدست مایبروم که ش خواستم

کنم،  دایچرا، بگذار اون دختره رو پ: داشتم یخودم را نگه م یبه سخت. را آغاز کند هیبود تا گر يمترصد تلنگر میچشمها

.گمیرو بهت م زیبعد همه چ

زندان؟ يبر يخوا یتو م-

.یدرستش کن يجور کیگ زد و با من کار داشت، خودت زن ریباشه اگر ام ادتیفقط . برم دیحتما با. آره-

....آخه-

!کمکم کن. مایکنم ش یخواهش م-
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 يواقعا لطف کرد. یمرس: دمیگذاشتم و صورتش را بوس تیسکوتش را به حساب رضا. سوال نگاهم کرد ایدن کی با

!مایش

!پس الاقل مواظب خودت باش-

!باال رمیم. باشه-

پا گذاشتم و  ریبا عجله پله ها را ز. رفتن به طبقه باال منتظر اسانسور نماندم ين گذاشتم و براتند از سال يقدمها با

جلو  يبرا. بود مارستانیجراح پر سابقه ب ،يازیداخل بخش در حال صحبت با دکتر ن يدکتر سرمد. به طبقه باال دمیچیپ

لحظه  کی يدکتر سرمد یتمام شود ول شانیتگوتا گف ستادمیدورتز ا یکم. رفتن و ملحق شدن به جمعشان مردد بودم

تا  ستادندیمنتظر ا. خواهم با انها گفتگو کنم یم دیانگار فهم. هم برگشت يازیدکتر ن. با تکان سر سالم دادم. دیمرا د

ماند  یم نیمثل ا ،یان هم بدون گرفتن مرخص بتیبعد از سه روز غ. دمیکش یخجالت م يدکتر سرمد ياز رو. بروم جلو

.خوام مزاحم صحبتتون شدم یعذر م یلیخ ر،یروز به خ: و آرام گفتم ستادمیمقابلشان ا. کرده باشم نیبه او توهکه 

خانم دکتر، حالتون چطوره؟ دیدار اریاخت: گفت ییبا خوشرو يازین دکتر

.ستمیدکتر، بد ن یمرس-

دکتر اگر : به او گفتم يازیبا دکتر نصحبت  یبعد از کم. نکرد یکرد، اما احوالپرس یهم سالم کوتاه يسرمد دکتر

.رمیخواستم چند لحظه وقتتوم رو بگ ینباشه م یمزاحمت

دانستم چطور  ینم. ستادمیما را تنها گذاشت و من با شرم مقابلش ا يازیدکتر ن! حرفم تعجب کرد دنیوضوح از شن به

 د؟یخب چرا ساکت: گفت ینیا لحن سنگعاقبت خودش سکوت را شکست و ب. بود نییسر صحبت را باز کنم؟ نگاهم به پا

.دیبا من صحبت کن دیخواه یم دیفکر کنم گفت

 د؟یسه روز کجا بود نیکه ا دید یبه من م حیتوض هیکالمتون  نیا ونیو حتما م: او ادامه داد. سرم را باال گرفتم آهسته

. دیگذاشت یم انیمن رو در جر دیبا د،ییایسر کارتون ن گرید دیاگر قصد دار یحت. خانم دکتر اصال از شما توقع نداشتم
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د؟یزانیحد از صحبت با من گر نیتا ا یعنی

.ستین نیموضوع ا دینه دکتر، باور کن-

.نهیهم قایچرا دق-

هم که سراغتون رو گرفتم، جواب سر  يشم؟ از خانم افتخار یبراتون نگران م دیفکر نکرد: سکوت گفت یاز کم بعد

جداً . دیکرد یتلفن و قهر م يرو دیکب یرو م یزود گوش یلیحتما خ. رمیبگ تونستمینزلتون نمتماس هم که با م. باال داد

من کامال  يخانم برا. دمیحد متعصب ند نیرو تا ا یتا حاال زن. مثل شما افتخار کنه يبه داشتن همسر دیهمسرتون با

.دیبه ذهنتون راه بد یاز جانب من نگران نبود يازین چیه. دیو عاشقش دیپرست یمحرزه که شما مثل خدا شوهرتون رو م

.را به هم فشار دادم میلبها

از دست من ساخته است؟ یهست؟ چه کمک یکارتون چ دیحوب حاال بگ-

باهاتون صحبت  یضیخواستم در مورد همون مر یم یمنظره باشه ول ریسوالم براتون غ دیالبته شا... خواستم یدکتر م-

شده بود،  يبخش بستر يتو روزیاون دختر مجروح که پر دیکنم بگ یخواهش م. دیداد حیکنم که در موردش توض

بهم گفت  يخانم افتخار. نمیدختر رو بب دیامروز با نیکرده بود، اون رو کجا بردند دکتر؟ من هم یکه خودکش یهمون

د؟یکمکم کن دیتون یم. دیشما باخبر

د؟یگفت یشما چ-

متوجه شدم که  یتصادف یلیخ. من اتفاق افتاده یزندگ يتو یمسئله مهم. دکتر نمیببامروز اون دختر رو  نیهم دیمن با-

.تونه به من کمک کنه یشده م يبستر نجایکه ا ياون دختر

شما با اون دختر معلوم  دیبه خاطر خدا بگ: لب گفت ریز. به دنبالش راه افتادم. قدم برداشت و متفکر حرکت کرد آرام

م دکتر؟خان دیالحال چه کار دار

که من دنبالش  یاز کس ینشان نمیخوام بب یم. دارم کیسوال کوچ هیفقط : نگاهش کنم گفتم نکهیبدون ا. بود نییپا سرم
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نه؟ ایگردم داره  یم

!د؟یگرد یم ی؟ شما دنبال ک یک-

 دنیمنتظر شن .دمیسرم را که باال آوردم نگاهش را متوجه خودم د. میشد یو وارد بخش جراح میآمد نییپله ها پا از

.بگم يزیجواب من بود و من مجبور بودم چ

.گردم یاست که چند روزه من دنبالش م یهمون دختر فوت کرده نباشه، کس دوارمیدوست اون دختر که ام-

به طرف اتاقش گام برداشت و من حرفم را ادامه ! کرد یناباورانه نگاهم م! را درك کند میتوانتس گفته ها ینم هنوز

. امروز پنج شنبه است. وقت رو از دست بدم دیاون دختره رو به کدوم زندان بردند؟ من نبا دیکتر اگه ممکنه بگد: دادم

چه کنم؟ شونمیپر الیتا اونموقع از فکر و خ دونم یمن نم. افته به شنبه یبجنبم کارم م ریاگر د

کار رو بکنه؟ نیشوهرتون ا ستیزندان؟ بهتر ن دیجداً بر دیخواه یشما م: دیاتاقش را باز کرد و پرس در

.کار رو بکنم نیبهتره خودم ا. خبر نداره يزینه اون فعال از چ-

سربرگ  يرو. ستادمیا زشیآهسته امدم جلو و مقابل م. کرد يزیو شروع به نوشتن چ زیتو و نشست پشت م رفت

وز هم مطمئن بودمهن نکهیبا ا. زندان نوشت و ان را به طرفم گرفت نیمسول يبرا یمتن مارستانیب

 یخواهش م: سرش را تکان داد و گفت. تشکر کردم و کاغذ را گرفتم ستین یاو به من فقط به خاطر انسان دوست محبت

.نکردم يکار. کنم

 دیکه بخواه يحاضرم هر کار. ترسم بگم یخانم دکتر من واقعا م: به هم جفت کرد و ادامه داد زیم يرا رو دستش

 يطور نیشه کرد؟ ا ینم يکار. مرام شماست نیخب، ا. نشه داتونیپ يو دوباره چند روز دیبر دیشا. براتون انجام بدم

.دیکن یم مهیکه دوستتون دارند جر یکسان

 نهیمن ا بیفقط، ع. ستمین ینه دکتر، من ادم قدر نشناس: نگاهش کردم و گفتم ستادهیرفتن بودم، اما چند لحظه ا مترصد

ه؟یجرم بزرگ نیا! نیرم ، دوستم داشته باشه، همبه جز شوه یخوام کس یکه نم
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 هیتوص کی یگوشم من رفت خانم دکتر، ول يحرف امروزتون خوب تو دیمطمئن باش! نه: بلند شد و گفت زیپشت م از

.خوره یبه دردتون م. دیبهتره گوش کن. براتون دارم

.دییبفرما-

مطمئنم تا حاال شما . دیهم همراه خود ببر اهیچادر س کیا حتم د،یاز زندان برنگرد یامرز دست خال دیخواه یاگر م-

رو گفتم چون دوست ندارم ظرف دو سه روز  نیا. دن یبدون چادر راهتون نم. دیرا ندار ییجا نیتجربه رفتن به چن

 ينااش کیحال به عنوان  نیبمونه خانم دکتر، با ا ادمی فتونکنم حر یم یمن سع. ناراحت باشه التونیفکر و خ ندهیا

.دیمن حساب کن يرو دیتون یبود م يباز هم اگر کار. نگرانتون باشم یکم دیبه من حق بد یمیقد

چند روزه از من  نیدکتر اگر ا. متشکرم: برگشتم به طرفش و آرام نجوا کردم. درنگ کردم يامدن لحظه ا رونیاز ب قبل

دست خودم  میعصب يرفتارها. شدم یر مشکل بزرگروزها گرفتا نیمن ا. خوام یسرزده واقعاً عذر م ییرفتار نابه جا

.خوام یمعذرت م. ستین

 دیخواه یاگر م. هست زودتر برطر شه یمشکلتون هر چ دوارمیام. ستین یبه عذر خواه یاجینه خانم، احت: به طرفم آمد

.کنم یباشه امضا م یهر چ دیسیدرخواستش را بنو. نداره یاز نظر من مانع دیتون استفاده کن یاز مرخص

...دیاگر اجازه بد. سمینو یامروز م نیمتشکرم، هم-

.کنم یآره خواهش م-

 مایش. ذهنم نبود يتو یجز صحبت با ان دختر زندان يفکر چیه. و با عجله رفتم به طرف اطالعات رونیاتاقش آمدم ب از

.........سربرگ. کرد یداشت با تلفن صحبت م

براي یک هفته مرخصی درخواست کردم و کاغذ را گذاشتم جلوي .نوشتن شدمرا از دستش گرفتم و مشغول  بیمارستان

«من رفتم شیما،خداحافظ«:با حرکت لب گفتم.شیما هنوز گوشی را چسبانده بود به گوشش.چشمش 

«!خداحافظ«:به متنی که نوشته بودم انداخت و با حرکت سر گفت نگاهی
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با عجله !خداي من،باید تا کرج می رانددم.ن روش بود نگاه کردمساختمان بیرون آمدم و به کاغذي که نشانی زندا از

باید او را همراه .چاره اي هم نداشتم.باید اول می رفتم مهد کودك پیمان.سوار ماشین شدم و با یک فرمان دور زدم

خدا را .بود کمی از یازده گذشته.به ساعت نگاه کردم.بفرستم رخنمی توانستم باز هم او را به منزل به.خودم می بردم

.شکر،هنوز وقت کافی داشتم

***

«امیبردارم و ب يزیمن برم از خونه چ. نیماش يتو نیبنش قهیدق کیمامان جون «:گفتم مانیخانه به پ يجلو

مامان؟ میریکجا م_

.گردم یبرم ن،االنیبنش قهیچند دق.ینکن تمیو اذ یباش یپسر خوب يبه من قول بد دیبا.دور يجا هی_

دراور را  يبه اتاق رفتم و کشو کراستیداخل خانه .گذشتم و از پله ها آمدم باال اطیردم و دوان دوان از حرا باز ک در

کش چادر را از پشت مرتب کردم و با  نهییمقابل آ.سر انداختم يبلندم را در آوردم و رو اهیو چادر س رونیب دمیکش

 یفقط کاف.دینگو ریبه ام يزیامروزمان چ ينکند و از برنامه تعجب  يا افهیق دنیاز د مانیبه چهره ام دعا کردم پ ینگاه

به او  يزیبرسم چ جهیکه به نت یخواستم تا زمان یمن نم یرا بفهمد ول زیهمه چ ریبکند تا ام یبود او اشاره کوچک

ه سروش ب یاتفاق یلیشدم و خ ریپله ها غافلگ نییپا یرون،ولیدور شدم و با عجله از خانه آمدم ب نهییاز آ.میبگو

!ستادمیاز حرکت افتاد و ا میاو پاها دنیعجله داشتم اما با د!برخوردم

خجالت زده .هستم ریام يکردن معشوقه  دایپ ریدانست هنوز درگ یحتما م.نگاه کرد میبا تعجب به سرتاپا سروش

قط جواب سالمم را داد ف.هم نکرد یسؤال یحت.نگفت يادیز زیاو چ یشدم و آرام سالم کردم ول شقدمیبار من پ نیا.بودم

در طول  یشاد و سر حال بود ول دمید یهر وقت او را م قساب.حس کردم گرفته است.دیو خودش را از سر راهم کنار کش

او هنوز  دمیلحظه برگشتم به عقب و د کیزمان خارج شدن از خانه .داد یدو روز کامال مغموم و افسرده نشان م نیا

کردم فکرش را از ذهنم دور  یرا بستم و سع اطیدر ح!داشت یگنگ يحال و هوا.دکن یو نگاهم م ستادهیهمان جا ا

.مشغله داشتم یکاف يامروز به اندازه .کنم
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 یوقت.بود ياش سرگرم باز ياسباب باز يمایبا هواپ نیماش يتو میبرو میخواه یبداند کجا م نکهیا یو ب الیخ یب مانیپ

«!مشهد؟ میبر میخواه ی،میمامان«:دیچادر پرس در پوشش دنمیسوار شدم برگشت و متعجب از د

تا من  نیماش يتو یمون یتو هم م.اونجا دارم  یکار کوچک کیمحمود ،من  ییدا يخونه  کیتا نزد میرینه مادر،م«:گفتم

«کارم رو انجام بدم و برگردم

«رهیسر م نیماش يحوصله ام تو.رو هم ببر ،منیمن رو با خودت ببر مامان«:بهانه را آغاز کرد زود

.گردم یزود برم ،منیمنتظر بمون قهیچند دق دیفقط با.دنیبچه ها رو راه نم شهینه مامان جون،نم_

 ینگران بوددم ول نیماش يتو مانیازتنها گذاشتن پ نکههیبا ا.پا گذاشتم ریتهران کرج را به سرعت برق و باد ز اتوبان

به  دیدوباره با تأک.شدم ادهیپارك کردم و پ نیماش نیب ابانیار خرا کن نیچند متر مانده به زندان ماش.نداشتم يچاره ا

نکند و منتظر بماند تا من برگردم،بعد چادر را مرتب کردم و به طرف  ازکس ب چیه يسفارش کردم در را به رو مانیپ

او در .ات آمده اممالق يدر به نگهبان زندان گفتم برا يجلو.شد یم شتریقلبم ب يبا هر قدم طپش ها.زندان گام برداشتم

«مالقات تمومه گهیربع د هیخانم؟ نیچرا حاال اومد«:گفت هیرا باز کرد و با گال

 دیبگ دیدونستم فقط لطف کن یرو نم قیدق ام،وقتیمالقات م ياوله که برا يآخه دفعه  دیبخش یم«:زنان اطیبه ح رفتم

«کدوم طرفه؟ يبهدار

 يجلو یوارد ساختمان که شدم،خانم.به آن سمت گام برداشتم  يتند تشکر کردم و به.دست به سمت چپ اشاره کرد با

ام  افهیبه ق یاو نگاه.در آوردم و نشانش دادم فیرا از ک يدکتر سرمد ي ست؟نامهیکارم چ دیراهم را گرفت و پرس

«!ییکارت شناسا«:انداخت و گفت

را مقابلم گذاشت و گفت  یه کرد و دفتر بزرگنام ي مهیآن را از دستم گرفت و ضم.نامه ام را نشانش دادم یگواه عیسر

خانم  دیبفرمائ«:چند لحظه بعد او برگشت و گفت.نشستم مکتین يمضطرب رو یبا نگاه.آرام و قرار نداشتم.امضاء کنم

«دیائیدکتر،با من ب
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 يختر از روزد نیا«:کرد گفت یدستش را مطالعه م يتو يراه،او همان طور که پرونده  نیب.میقسمت زنان قدم گذاشت به

خواست  یمالقاتش؟اون اگر م نیاومد یچ يشما برا.حرف نزده یکالم با کس کیشده تا حاال  يبستر يبهدار يکه تو

«داد یجوابتون رو م مارستانیهمون ب يبگه تو يزیچ

 یم«:دمیپرسدر را باز کند از او  نکهیقبل از ا.میستادیا یو مقابل اتاق میدیچیپ يگرید يبه راهرو.نگاهش کردم ریمتح

«هم هست؟ يا گهید یزندان ایاتاق تنهاست  يتو د،اونیبخش

.از اون هست ریبه غ گهینفر د کیفقط _

تخت سمت چپ  يرو.در گوشه و کنار بود یپزشک زاتیتجه یبا دو تخت و کم یاتاق میروبرو.باز کرد میرا برا در

گچ گرفته در  يبا دست و پا يدختر.طرف پنجره به دینگاهم چرخ.بود یتخت سمت راست خال یبود ول دهیخواب يدختر

«!با تو کار دارن!یعطائ«:زد شیمسئول زندان صدا.بود ستادهیزندان پشت پنجره ا يلباس ساده 

من،طرف راست صورتش کامال کوفته شده بود و با آن همه ورم چشم  يخدا.بغلش برگشت ریز يهمان طور با عصا او

 ادیخانم دکتر لطفا ز«:خارج شدن گفت نیبه عقب گذاشت و ح یول زندان قدممسئ.شد یم دهیو کوچک د زیراستش ر

«رونیب دییایو ب دیرو انجام بد تونزودتر کار دیکن یسع.وقت مالقات تمومه گهید قهیچند دق.دیطولش ند

آهسته  دادم و رفتم جلو و میبه پا یدانستم چه کار کنم؟به زحمت حرکت ینم.مات ماندم میسر جا.و در را بست رفت

!فقط نگاهم کرد میمر.سالم کردم

و آرام و شمرده  ستادمی؟از کجا شروع کنم؟چطور اعتمادش را جلب کنم؟مقابلش ا میدانستم چه بگو ینم

«درسته؟ هیعطائ میاسم شما مر...میمر«:گفتم

 میمر نیبب...ـبِ«:دوستانه گفتم یآرام و با لحن.بود زیاوضاعش تأسف برانگ.دلم به حالش سوخت.را تکان داد سرش

من .يبود يما بستر مارستانیب يتو یزندان،مدت کم يبهدار ارنیتو رو ب نکهیقبل از ا.خوام بهت کمک کنم یجون،من م

رو بگذارم  هیخوام حاش یم.اصل موضوع رو بهت بگم بهتره یپزشک اونجا هستم،ول دم،منیبار تو رو اونجا د نیاول
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«یممکنه خسته بش يطور نیا؟یتخت دراز بکش يرو یخواه یتو نم.کنار

بدهد عصا زنان حرکت کرد و آمد  یجواب نکهیبدون ا!شده است ریمتح میحرفها دنیمن و شن دنیمشخص بود از د کامال

که اگر وقت مالقات  یدون یبهتر از من م م،تویمر نیبب«:گفتم زیمحبت آم یمقابلش و با لحن ستادمیا.لب تخت نشست

 امیکنم ب یم دایباشه که من اجازه پ يبار نیو آخر نیاول نیا دیشا یاز طرف.بمونم نجایاتونم  ینم گهیتموم بشه من د

باور کن من محبتت .کمکم کن یتون یکنم خوب به حرفهام گوش بده و اگر م یپس خواهش م.و با تو حرف بزنم نجایا

 باور یول نهیسنگ یلیونم جرمت خد یم.دمیانجام م تیآزاد يبرا ادیاز دستم بر ب يهر کار.گذارم یرو بدون جواب نم

«باشه؟.میکن یو مشکلت رو حل م میزن یبا هم حرف م.سراغ تو امیکردم م دایرو پ نینوش نکهیکن به محض ا

آرام نشستم در کنارش و .عضالت صورتش منقبض شد و جا خورد دمیرا به زبان آوردم،به وضوح د نیاسم نوش یوقت

و جوابم رو  یراحت به من اعتماد کن الیبا خ یتون یاون وقت م.کنم بهتر باشه یفاگر من خودم رو بهت معر دیشا«:گفتم

 یخواهش م.رونیبرم ب نجایاز ا یامروز دست خال دینبا من نیبب.قدر ساکت نباش نیجون تو رو خدا ا میمر.يدرست بد

 نیمن دارم دنبال نوش میرم...من .براش نگرانم یلیخ.تنهاست نیماش يتو رونیبه من بگو،پسرم ب یدونیم یکنم هر چ

 یم.يباخبر نینوش یتو قطعا از زندگ.کنم  داشیتونم پ یکجا م یدون یحتما م.یشیمیدونم تو دوست صم یم.گردم یم

مادر . رهیرو بگ نیخواست نوش یم ریام.مهندس بود.بود  ریاسمش ام.پسر شده بود کیعاشق  شیاون چند سال پ یدون

تو حتما اون .رو برده بود محضر و عقدش کرده بود نینوش ریام.شون نشون دادرو به نیو خواهرش رو آورد و نوش

«اد،نه؟یم ادتیروزها رو 

که  دمیفقط از برافروختن گونه اش فهم.نگفت  زیچ چیاو ه.بود جهینت یانتظارم ب یول دیبگو يزیماندم تا او چ منتظر

مطمئنن باش من قصد  یول.يحتما به من اعتماد ندار خُب،تو یلیخ«:ادامه دادم.کند یقرار گرفته و گوش م ریتحت تأث

من از .میبا هم ازدواج کرد شیما پنج سال پ!رمیزن ام م،منیمر نیبب.خوام براش دردسر درست کنم ینم.ندارم يبد

 حاال یول.بردم یبه موضوع پ یاتفاق یلیدونه،من خ یرو نم نیا ریالبته ام.باخبرم نیاون و نوش يعاشقانه  يماجرا يهمه 
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 یخوام بدونم کجاست؟چه کار م یم.کنم دایرو پ نیخوام نوش یمن م.گردم یچند روزه که دارم دنبالش م

«...من.اون رو دوست داشت یلی،شوهر من خ یدون یم ه؟آخهیاش راض یزندگ کنه؟خوشبخته؟از

هنوزم دوستش داره دونم  یم،نمیخبرم مر یمن از احساس حاالش ب«:را گرفت و اشک در چشمانم حلقه زد میگلو بغض

عاجز ماند  نیکردن نوش دایبا من ازدواج کرد،که از پ یروقتیدونم که ام یرو م نیرو فراموش کرده؟فقط ا زیهمه چ ای

«میکرد یوقت با هم ازدواج نم چیما ه دیوگرنه شا

بود کار  کینزد یتح.تالش کردم یلیکردن تو خ دایپ يمن برا«:کرد ینگاهم م ریاو متح.را پاك کردم میدست اشکها با

 نیب دیتو حتما با.رو از او گرفتند نیرو کتک زدند و نوش ریبشم که ام يدست خودم بدم و گفتار همان دار و دسته ا

 یبود؟ول یدونم ماجرا چ یمن نم.بود من رو گفتار کنند کینزد ،نه؟اونهایبشناس اریرو به اسم ماز یز،کسیکامب يرفقا

خبر  ییها زیچ کیگفت من از  یم.»مشکوکم یلیمن خ«زد یکردم،داد م ین فرار ماو يالیاون روز که داشتم از و

«م؟یمر یدون یتو م.هیچ انیدونم جر یمن واقعا نم یدارم،ول

آهسته  شیحرفها.نجوا کرد ییزهایلب چ ریاو به حرف آمد و ز دمیسکوت کردم،در کمال تعجب د گرید کباری یوقت

االن !و فرار کرده دهیرو باال کش زیپول کامب ونیلینود و هشت م نینوش«:مدیشن یرا م شیبود و من به زحمت صدا

«!کنه یاش م یبرسه سالخ نیاگر دستش به نوش.گرده یداره دربه در دنبالش م زیکامب.ساله کی کینزد

بسته باشند چند بار رفت و برگشت و  ییمثل کش که به جا شیصدا.ذهنم نشست يتو شیتا گفته ها دیطول کش یکم

.در گوشم تکرار شد

؟یگیم يجد! من يخدا: را که همان طور باز مانده بود،حرکت دادم میلب ها یسخت به

؟يریتو واقعاً زن ام: دیدوخت و پرس نینگاهش را به کف زم میمر

!باور کن. حاضرم قسم بخورم! آره-

 کیاون پنج سال و  يبرا. پرسته یرو م ریمثل خدا ام نینوش: زل زد رونیدر ب يرا باال کرد از پنجره به نقطه ا سرش
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 یمن بهتر از هر کس. براش زنده است زیهمه چ. دونه یم ریاون هنوز هم خودش رو زن ام. نداره یسال و دو سال فرق

گذره؟یم یاش چ چارهیقلب ب يدونم تو یم

پر قو  يکه تو داستیاز سر و وضعت پ ؟يگرد یدنبال او م يدار یچ يتو برا: و به صورتم چشم دوخت برگشت

ر؟یتو دهن ش يسرت رو کرده بود یدون یم ؟يکرد یکار م یچ اریماز الیو يتو تو! و خانواده دار بینج. يبزرگش د

کجاست؟ نینوش یدون یتو م... میمر! دونستم ینم زیچ چیمن ه! نه-

!رازهیش. دونم یآره م-

!نه. آه-

 ریزده باشه ز یخوش ای ،یباش وانهید دیتو با: گفت میمر. دمقدم ز یبلند شدم و عصب! به مشکل خورد يبدجور کارم

 یاالن گفت ؟يادامه بد یدردسر به زندگ یب ير یچرا نم ؟یات باز کن یرو به زندگ نینوش يپا يخوا یم یچ يبرا. دلت

؟یکن يات باز هخودت و بچ یبا زندگ یخواه یم یچ يبرا ؟يبچه هم دار

ام افتاده؟  یبه زندگ یچند روزه چه طوفان نیا ي.ت ،یدون یتو از کجا م میر؟ مردردس یب: گفتم. را گرفت میگلو بغض

 میمر ؟یبرسون نیمن رو به نوش غامیپ یتون یتو م. رو بفهمم زهایچ یلیخ دیبا. کنم یزندگ ریبا ام ينطوریتونم ا یمن نم

 يبرا ادیهر کار از دستم برب. مگذار یجواب نم یمن محبتت رو ب. ینک یدر حقم م یکار لطف بزرگ نیباور کن با ا

.دمیانجام م تیآزاد

!برام بکنه يتونه کار یکس نم چیه! نهیسنگ یلیجرم من خ یول: نگاهم کرد دیبا ترد چارهیب دختر

اون  يچرا منو از ال رم؟یچرا نگذاشتن بم! یزندگ نیآه، لعنت به ا: اشک در چشمان ورم کرده اش حلقه زد واشی واشی

 یحسود بودند؟ حت نقدریا یعنی رم؟یبم یدخمه با زجر و بدبخت نیا يو نجاتم داند که حاال تو دندیکش رونیاهن پاره ها ب

حکمم اعدامه، اخه  دمیشن نهایطور که از ا نیذره ذره جون بدم؟ ا دیبا احتم رم؟یمن راحت بم نند،یچشم نداشتند که بب

انصافه؟ نیآخه ا. دندیبرام بر یحکم نیهم همچ نجات دادند که زنده بمونم، بعد یچرا؟ من رو از مرگ قطع
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!خدا بزرگه. میآرام باش مر: اش دادم يشانه اش و دلدار يدستم را گذاشتم رو. ستیگر یشدت داشت م به

من چقدر وحشتناکه؟ طیشرا يقرار گرفتن تو یدون یآرام باشم؟ م يچطور: کرد و گفت بغض

! نباش دیناام نقدریا زمیعز: شد یم داینجاتش پ يبرا یراه دیشا. اش بدهم يدلدار دیدانستم با یفقط م! دانستم ینم نه

 زیکرده بودند، کامب يبستر مارستانیب ياون روز که تو رو تو نم،یبب. يرو از دست بد دتیام یطیشرا چیتحت ه دیتو نبا

کار داشت؟ یاون جا چ یکن یم کرف. دیپلک یاتاق تو م کینزد. هم اونجا بود

حتما همه شون رو . ندارم یدفعه راه برگشتن نیا گهیدونه د یچون م! خواست کلکم رو بکنه یاشت؟ حتما مکار د یچ-

.رو داره لیمن حکم عزرائ ياون حاال برا. خواد زودتر شرم رو کم کنه یم. دمیلو م

فته؟یهم به دردسر ب نیتو، نوش يممکنه با اعتراف ها م،یمر-

دونم  یمن م. کنار دهیکش زیساله خودش را از دار و دسته کامب کی کیاون نزد. رهخبر ندا نیکس از نوش چینه، ه-

.خودش دست و پا کرده يبرا يابرومند یزندگ رازیش يتو

گرداب؟ يتو یفتیتا خرخره ب یچرا گذاشت ؟يکار رو نکرد نیتو چرا ا-

 میهم داشت رایو گرنه من و سم. آوردم یسکار رو نکردم؟ من فقط بد شان نیا یدون یمن؟ از کجا م: شد شتریاش ب هیگر

آهن  يرو کشتم، اون ال رایمن سم... ایخدا. لو رفت یاخر همه چ يلحظه ها ياما تو. میکه از تهران بر میکرد یفرار م

 چیه. بخشم یکار نم نیوقت خودم را به خاطر ا چیه. من مقصرم. ممن باعث مرگش شد. پاره ها جون داد و تموم کرد

.وقت

.يندار يریعمر دست خداست، تو تقص. نکن هیگر. خوب،آرام باش یلیخ-

شماره تلفن خانه را  يتکه کاغذ يرا باز کردم و رو فمیک. وقت تمام است ندیلحظه منتظر بودم در را باز کنند و بگو هر

منو به  غامیپ یکنم اگر تونست یخواهش م. شماره خونه منه. میباشه مر شتیشماره پ نیا: مینوشتم و گرفتم طرف مر

تهران؟ ادیامکان داره اون ب یکن یفکر م. نمشیخوام بب یبرسون و بگو من م نینوش
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!دونم ینم-

.ادیگردم حتما م یبار من دارم دنبالش م نیکنم اگر بدونه ا یمن فکر م یول-

پخش شد و بعد هم از بلندگو ها  يزنگ مانند يوقت صدا نیهم. صورت ورم کرده اش پاك کرد يرا از رو شیاشکها

از : نگاه کردم میبه مر یبا قدردان. دمیدست کش میچادرم را مرتب کردم و به چشمها. اعالم شد که وقت تمام است

 یحتما در مورد تو باهاش حرف م. هیقاض يادگسترد يمن تو ياز همکارها یکیشوهر . میباهات خوشوقتم مر ییآشنا

برم،  دیبا گهیآه، من د. برات انجام بدم اد،یاز دستم برب يکنم هر کار یم یسع. يخوب دار لیوک هیبه  اجیزنم تو احت

من منتظر تماست هستم، خب؟. کنم حرفام رو فراموش نکن یخواهش م

کردم در طول راهرو هم نگاه او پشت  یحس م یحت. کرد یآمدم نظاره ام م یم رونیاز در ب ینگرانش، تا وقت يچشمها

.رونیآمدم ب ينامه ام را از ان زن مسول گرفتم واز ساختمان بهدار یاز زندان گواههنگام خارج شدن . سرم است

 يبرا یکم. شلوغ بود یلیبار خ نیمحوطه زندان ا. یشانیپ يدستم را گرفتم جلو. افتاب چشمم رو زد ییروشنا اطیح يتو

.دمیدو نیمعطل شدم و بعد با عجله به سمت ماش تیآمدن پشت جمع رونیب

شانه  يجلو به خواب رفته و سرش رو یصندل يرو مانیپ دمینگاه کردم و د نیبه داخل ماش شهیار شدن از شاز سو قبل

. عقب خواباندم که راحت تر باشد یصندل يرو باز کردم و طفلکم را در آغوش گرفتم و رو نیزود در ماش. اش خم شده

 یمعصومش نگاه م افهیو همان طور که به ق دمیکش دستنرمش  يبه صورت گرمش بوسه زدم و به موها نیح نیدر هم

!یهام ناراحت نباش یوانگیاز من و د يبزرگ شد یوقت دوارمیام ،یمامان: کردم گفتم

ارزش  شیان قدر برا ایاش  یزندگ یرود پ یکند و م یما را فراموش م ندیرو بب نینوش يروز ریدانستم اگر ام ینم

دانستم  یم. ساعت چهار عصر بود. رداشتم و نشستم پشت رل و راه افتادمنکند؟ چتدرم را از سر ب مانیکه رها میدار

پدال گاز فشردم و سرعتم را  يرا رو میپا. گردد یخانه برم بهماند و زود  یپنج شنبه ها فقط تا ظهر در شرکت م ریام

.کردم، که قبل از او در خانه باشم شتریب
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 نکهیبه ا. کردم یو به او فکر م ختمیر یصدا اشک م ید جاده بود بکه نگاهم به خط ممت یدر حال م،یبه تهارن برس تا

 ن،بهیبه نوش ،یبه ان دختر زندان شانم،یو حال و روز پر یچقدر دوستش دارم و چقدر محتاج حضورش هستم به زندگ

ام را  یا زندگبودند و حاال، همه دست به دست داده بودند ت شتهام هم نگذ لهیاز مخ یکه تا هفته قبل حت ییزهایهمه چ

 انیشد؟ چرا از م یمن نوشته م يبرا دیقصه با نیطور شد؟ چرا ا نیچرا ا ایخدا. رندیام را بگ یو رو کنند و خوشبخت ریز

!من انتخاب شدم؟ چرا من ؟ چرا؟ ایدن يتمام زن ها

ازدهمی فصل

زم؟یعز يبهتر... مهناز جون-

.کنه یسرم درد م....بایآه ز-

.یشی، بهت مسکن دادن، االن خوب متحمل کن یکم هی-

کجاست؟ ریام-

.زنه یدم در داره با محمود حرف م-

ساعت چنده؟-

.هشت کینزد-

د؟یفرودگاه تنها گذاشت يمامان و بابا رو تو د؟یهست نجایپس چرا شما ا! من يخدا-

.بعد بره ره،یرو بگ شتیهستند، مامان منتظره، جواب آزما نجاینه، اون ها هم ا-

.دن یپروزاشون رو از دست م يطور نیا ان،ینبود اونها ب يازین یول-

ره؟یگذاره و م یحال تو رو تنها م نیا يتو یکن یفکر م ؟یشناس یتو مامان رو نم-

.روزها مدام ضعف دارم نیا. ستین میزیمن چ یول-

.رنیراحت م لایاونها هم با خ. شهیمعلوم م زیهمه چ ادیکه ب شتیخوب، جواب آزما یلیخ-
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انها عازم . میبدرقه مامان و پدرم به فرودگاه رفته بود يهمه برا. فرودگاه حالم به هم خورد يشد که تو یدانم چ ینم

گرفت که  طیبل شانیآماده شد، محمود برا شانیزایرا به سفارت بردند و و سایدعوت نامه پر نکهیبعد از ا. سوئد هستند

اصرار کرد که من هم همراهشان  یلیمامان خ. و شوهر و بچه اش باشند سایو مهمان پرچند هفته به سوئد بروند  يبرا

مدت گوش به زنگ بوده  نیتمام ا. گذرد یدر زندان م میدو هفته از مالقاتم با مر. نشدم یوجه راض چیمن به ه یبروم ول

. شود یم روزیبدتر از د روزحالم هر . ام دهیند يا جهیتا حاال که نت یبدهد، ول نیاز نوش يام و منتظر تماس او، که خبر

.آرامش ندارم يو لحظه ا ختهیاعصابم کامال به هم ر

خواست  یدلم نم. کردند یکاش آن را از دستم باز م. مانده بود تا تمام شود یلیخ. دستم نگاه کردم يسوزن سرم تو به

 ریام شهیم بایز: رو به او گفتم. کرد یاز من مراقبت م سرم نشسته بود و يباال بایباعث شوم انها از پروازشان جا بمانندو ز

؟یرو صدا بزن

 ریدانم مرا به کدام درمانگاه اورده بودند؟ ام ینم. و محمود هر دو به داخل آمدند ریبعد ام یکم. گفتن باشه بلند شد با

؟يمهناز؟ بهتر يچطور. آمد جلو و دستم را گرفت و کنارم نشست

.مزاحم همه شدم يطور نیا نجا؟یا يچرا من رو آورد. خوبم ر،یآره ام: کردم نگاهش

آوردمت درمانگاه؟ یم دیکار کنم؟ نبا یچ یتوقع داشت! دست من يرو يدختر حالت به هم خورد و افتاد-

...آخه-

 یدو هفته است بهت اصرار کردم پاشو برو دکتر، خودت رو نشون بده، ول! اخه یآخه ب: دیچیاتاق پ يمامان تو يصدا

!يگوش نکرد

؟یشده مامان؟ جواب رو گرفت یچ-

!بفرما خانم، مثبته. يحامله ا یبه سالمت. گهید زیچ کیو  نییفقط فشارت اومده پا. ستین تیزیاره شکر خدا چ-

!مبارکه: زود گفت بایحال و روز؟ ز نیا يبچه؟ تو! من يخدا اوه
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نم؟یبب شهیگفتک مشده بود  ریکه غافلگ ریبا لبخند نگاهم کرد و ام محمود

.با اجازه خانومت حامله است. آقا هیجواب تست باردار نیا: برگه را نشانش داد مامان

.کرد یگوش نم یبده، ول شیآزما ادیبه مهناز اصرار کردم ب یلیمن قبال خ دیمامان باور کن: سرخ شد ریام صورت

. بگو من نرم یکن يسهل انگار یخواه یاگه م! ها یمواظب خودت باش! مهناز. روشن شد زیهمه چ گهید یخب به سالمت-

.امیم گهیسال د گمیم سایبه پر

.راحت باشه التیخ. نه مامان، برو-

.کرد یشه شوخ یشکم نم يبا بچه تو. یگوش نکن ریبه حرف ام نمینب ؟يطور نیا-

.باشه مواظب خودم هستم-

.مهمه یلیخ يل بارداردو ماه او. مهناز رو داشته باش يجون، تو هم هوا بایز-

.راحت التونیچشم مامان، خ-

 يبرا ياو به زود. لبش، دلم را گرم کرد يلبخند رو. به صورتش نگاه کردم. و دستم را گرفت ستادیامد کنار تخت ا ریام

 یقبال م ادمهی ؟یخانم يکرد یاطیاحت یب یک: نشست و آهسته گفت میجلو، روبه رو دیرا کش یصندل. شد یدوم پدر م

.یخواه یبچه نم گهینره مدرسه د مانیتا پ یگفت

: به زور لبخند زدم و گفتم. گرفت یام م هیگر الیداشت از هجوم فکر و خ. بلندش زل زدم يو مژه ها بایچشمان ز به

!آقا يخودت مقصر بود! ندازیمن ن ریتقص خودیب

.من بود ریتقص. قبوله. خوب، دعوا نکن یلیخ:  دیخند

کجاست؟ مانیپ ر،یام-

.رونیکردند پرستارها گفتند ببرمشون ب یشلوغ م ادیز. پدرته شیپ نییپا-

.شهیم ریداره د. گهید میبر دیمهناز ما با: به سات نگاه کرد مامان
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.امیخوام باهاتون ب یمن هم م. سرم رو از دست من باز کنند نیمامان تو رو خدا بگو ا: به او گفتم رو

االن هم بمون . سر ساعت بخورشون. نهیتامیو و یتیقرص ها هم تقو نیا. تا سرمت تموم شه بخواب رینه دختر جون بگ-

با خبر خوش ! خوب شد. فرودگاه میریجا م نیما از هم. برو خونه استراحت کن عدی. هیدوساعت دگ یکیجا تا  نیهم

.سایپر دنید رمیم

 هی. دفعه بچه ات دختر باشه نیکنم ا یباشه مادر، دعا ممبارك : نگاهم کرد یو با مهربان دیجلو و گونه ام را بوس امد

.خوشگل خانم مثل خودت

 ییمن چه غوغا يایدانست در دن یخبر داشت؟ چه م یمامان از چ. را فشرد و اشک در چشمانم حلقه زد میگلو بغض

.مامان، خوش بگذره یمرس: ام را مهار کردم و لبخند زدم هیبرپاست؟ به زور گر

بلند شد  ریام. دیام را بوس یشانیمحمود هم قبل از رفتن خم شد و پ. دیهم جلو آمد و مرا بوس بایز. دمیرا بوس صورتش

.باال امیم گهید قهیچند دق: در گفت يجلو. شان کند یهمراه نییکه تا پا

باور . گرفته بود يرگیاز هر زمان د شتریدلم ب. از پنجره به غروب آفتاب نگاه کردم. رفتند و من در اتاق تنها ماندم همه

«...ریام... ریام... آه« ! ریبچه من و ام. افتهی اتیوجودم ح يتو ،يگریکردم موجود د ینم

هر لحظه و هر ساعت ممکن بود . دلم تلنبار شده بود يوقت بود غصه رو یلیخ. کردم هیگر ریدل س کیباال  دیایاو ب تا

خواستم به  یدانستم با حال و روزم چه کنم؟ نم ینم. ظر هستمنت نینوش دیبه من زنگ بزند و بگو یان دختر زندان

حس کند؟ انیداشت که هر روز مرا افسرده و گر یاو چه گناه. شکمم ظلم کنم يموجود کوچک تو

سرم را  نیشرمگ. زد، آمدند تو یرا گرفته بود و لبخند م مانیبا پدرم که دست پ ریام. به در برگشتم يضربه ا يصدا با

خدا رو شکر . مبارکه ان شا اهللا ،یبه سالمت. خب بابا جون: امد جلو و گفت. حتما مادر خبر را به او داده بود. نییانداختم پا

.بودم هنگران شد. يندار یخاص یکه ناراحت

.دیبه خاطر من به زحمت افتاد دیببخش. بابا یمرس: با خجالت گفتم. دیرا بوس میموها
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.مهمتره زیاز همه چتو  یسالمت زم؟یعز هیچه حرف نیا-

.انشااهللا سفر خوش بگذره دویسالم برسون زیو اقا پرو سایبه پر-

.ممنون-

:و با اصرار گفت ستادیامد کنار تختم ا مانیپ

؟يگذار یم. نمیرو بب مایخوام برم هواپ یم! محمود برم فرودگاه؟ تو رو خدا مامان ییمن با دا دید یاجازه م یمامان

.یشیمزاحمشون م. میستیو بابا ن من. نه مامانجون-

.نداره یتیگردونه، اذ یمحمود برش م. ادینه بگذار ب: گفت پدرم

.بگذار بره. نداره یاشکال: او با تکان سر موافقت کرد و گفت. نگاه کردم ریبه ام پرسشگر

.مامان یآخ جون، مرس: با ذوق گفت مانیپ. نگفتم يزیچ من

آمد جلو و با احترام با پدر  ریام. دیبعد رفت کنار پدرم و دست او را چسب. دیبوسبلند شد و صورتم را  شیپاها يرو

پس از رفتن انها، امد کنارم نشست و با لبخند نگاهم . را به او سپرد مانیگفت و پ ریسفر به خ. کرد یدست داد و روبوس

!مبارکه. حدسم درست بود يدید :کرد گفت یچانه ام را نوازش م ههمان طور ک. دست مهربانش چقدر گرم بود. کرد

 نینوش يو بپرسم اگر روز میچند روز بگو نیکه در ا یداشتم که از اتفاقات لیچقدر م! من، چقدر دوستش داشتم يخدا

 يهر کار یول. شب هم به او فکر نکرده کی یبا من ازدواج کرده حت یاز وقت د،یکند؟ دوست داشتم بگو یچه م ندیرا بب

رفته  ییچه جاها. کرده ام ییبداند پنهان از او چه کارها نکهیاز ا! دمیترس یم. بود دهیان به کامم چسبزب. کردم نتوانتسم

فراموشم کند، از  نکهیبگذارد، از ا میتنها نکهیترکم کند، از ا نکهیسرزنشم کند، از دستم ناراحت شود، از ا نکهیاز ا. ام

که  ییلحظه، از همه کارها کی. واهمه داشتم زیاز همه چ. م نابود شودا یزندگ نکهیرا بخواهد، از ا نیهنوز هم نوش نکهیا

کاش . ردیتماس نگ نیوقت با نوش چیه میکاش مر! دادم یکاش شماره ام را به ان دختر نم. شدم مانیکرده بودم پش

 یرا م ریخدا اممثل  نیگفت نوش یم میمر. شده بود رید زهایچ نیهمه ا يکه برا فیح یول ند،یوقت او را نب چیه ریام
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دست  نکهیا. توانستم بکنم؟ آنها عاشق هم بودند یمن چه کار م. داند یم ریگفت هنوز هم خودش را زن ام یم. دیپرست

اشک . رمیام را بگ هیگر يتوانتسم جلو ینم! رفت یداشت لو م زیهمه چ ایکرد، خدا یبا تعجب نگاهم م ریام. من نبود

؟یکن یم هیگر يتو دار زشه؟ مهنا یچ: دیو با وسواس پرساهسته  ریام. دیلغز یصورتم م يرو

 شیچشمها. او زود سرم را برگداند یول. ام را پاك کردم ینیچشم و نوك ب ریرا برگداندم و با دستمال اشک ز میرو

 من از یکرد واقعاض ناراحت یداشت شک م نکهیمثل ا. فرق داشت شهیدفعه با هم نینگاهش ا! مملو از تعجب شده بود

 یم هیگر يدار یچ يروزها چت شده؟ برا نی؟ آخه تو ایبا من حرف بزن یخواه ینم: دیآرام پرس. است يگرید زیچ

؟یناراحت يحامله شد نکهیاز ا ؟یکن

...نه-

؟یپس چ-

.دلم گرفته.... يجور نیهم. دونم ینم-

؟یچ يآخه برا-

ر؟یام-

.کرد ینگاهم م ریمتح

؟یاول تو بگ شهیم. یزن یبرام حرف م ،يا دهیکه به آنها نرس ییآرزوهات، آرزوهااز  ،یروز گفت هیتو  ریام-

حاال قطعاً به من . گرفت یم يگرید يداشت سمت و سو الشیانگار فکر و خ. رنگ باخ واشی واشیاش  یشانیپ دمید

که  دمیاز پشت د! هاز کنارم بلند شد و رفت سمت پنجر. از او نخواسته بودم يزیچ نیمن تا حاال چن. کرد یشک م

؟يحرف زد یروزها با کس نیمهناز تو ا: دیبعد برگشت به طرفم و پرس. برد شیموها يدستش را ال

؟یبا ک-

!نهایبا هر کدوم از ا. فرناز، حاج اقا ،یخواهرهام، عل! با حاج خانم-
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!نه-

؟یگیراست م يمهناز، دار-

؟یآخه راجع به چ. مشون حرف نزدمکدو چیمن با ه. گم یباور کن راست م ر،یآره ام-

!راجع به من-

.نه، باور کن-

.يطور نبود نیموضوع برات مهم شده؟ تو قبال ا نیپس چرا، چرا دانتسن ا-

.یزن یروز برام حرف م هی یخودت گفت ،يطور نیهم-

بهتره فقط . يو حامله ات. کن مهناز رونیرو از ذهنت ب هیقض نیکن فکر ا ینشست و دستم را گرفتک خواهش م دوباره

.یکن ریخودت را درگ دیروزها نبا نیا. یبه بچه امون فکر کن

.یبه من بگ یخواه یهست که نم يزیچ ر،یام-

.کنم مهناز، فراموشش کن یخواهش م: و گفت نییرا انداخت پا سرش

را  زینمم همه چ. ف بزندتواند حر یدانتسم نم یم. خواست مقابلم احساس گناه کند یدلم نم. سرخ شده بود صورتش

!یهر وطر راحت. باشه: آرام گفتم. خواستم معذبش کنم ینم. دانتسم یم

رم؟یبرات بگ يخور یشام م: گفت یمهربان و دوست داشتن. صورتم نگاه کرد به

.نه نجایا یول. آره-

رون؟یب میبر-

.ییآره دو تا-

من شانه به شانه اش در . رونیب میم شد از درمانگاه آمدسرمم تما یوقت. را با محبت نوازش کرد و برخاست صورتم

 یقدم برم ریسر به ز. دلم از سکوتش گرفته بود. دستم فشردم يو دست گرمش را تو داشتمیقدم برم ابانیامتداد خ
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.خواست آرامم کند یدلم م. خواست حرف بزند یم مدل. گذرد یدانستم در ذهنش چه م ینم. فکر بود يداشت و تو

خودش  ياز حال و هوا یکم. میشام سفارش داد و آمد نشست روبرو ریام. میآنطرف تر وارد رستوران شد ابانیخ دو

بود و از گفتنش  زانیکه او گر ییداشتم باز صحبت را بکشانم به جا لیمن در ان لحظات به شدت م. آمده بود رونیب

.اهم گرفتنخو یاست و جواب دهیفا یدانستم که ب یخوب م یول. رفت یطفره م

 یام م یماه از حاملگ کی کینزد. افتادم شیبه فکر جواب آزما اریاخت یب. زیم يرو دیغذا را اورد و چ شخدمتیپ

 نیا یول. ام باعث شد زود بفهمم حامله ام ییغذا اریو مانیهمه وقت متوجه اوضاعم نشده بودم؟ سر پ نیچطور ا. گذشت

 ؟يخور یچرا نم: دستش به خودم آمد و سرم را باال کردم تماسبا . س کرددستم را لم ریام. حس نکرده بودم يزیبار چ

زم؟یبرات ساالد بر

.شمیآره ممنون م... ها؟-

!خبر خوش هی ،یراست: ساالد را پر کرد و گذاشت مقابلم ظرف

؟يچه خبر-

.شونهب یباالخره موفق شد حرفش رو به کرس نکهیمثل ا ده،یرو شوهر م نایروزها م نیمرجان هم-

نا؟یم ایکدومشون؟ مرجان -

.نایم-

چطور؟-

.اما اون باالخره کار خودش را کرد. رو بده به دوست پرهام نایمرجان موافق نبود م نکهیا يحب برا-

که اون شب با پرهام اومده بود جشن ما؟ يهمون پسر نم،یدوست پرهام؟ صبر کن بب-

 یکرد چ یکه مرجان واسه اش جور م ییهمه سال مخالفتش با خواستگارها نیعلت ا دمیتازه فهم. فکر کنم همون. آره-

.بود؟ نگو خانم عاشق بوده
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خورند؟ یاش رو م ینیریش یخوب حاال ک-

. ناستیاز م يگفت صحبت خواستگار یامروز رفته بودم خونه، حاج خانم م! روزها نیفکر کنم هم یدونم، ول ینم-

 ،يتو از من باهوش تر نکهیگفت، مثل ا یمن متوجه نشدم کدوم دوستش رو م. مگفت با دوست پرها ؟یبا ک دمیپرس

.افتاد ادمی یحاال که گفت

.انگار پر گرفت نایپرهام و دوستش که آمدند، م. حس کردم ییزهایچ هیاون شب . آره-

قلبم . هش کردمنگا یچشم ریز. دیکش يشد و آه بلند رهیخ شیبعد به ظرف غذا. و سرش را تکان داد دیخند آرام

.دوران عاشق شدن خودش افتاده ادیحتما . فشرده شد

 نیدو هفته است مرتب دارم ا. را چک کردم ریامگیتلفن و نوار پ يفرصت نشستم پا نیدر اول م،یکه به خانه آمد شب

نداره به  الیخ نینوش یعنی ن؟یغمگ ایدانم خوشحال باشم  ینم. ستیتلفن ن يرو میاز مر یغامیپ چیه. کنم یکار را م

از اعدام  یلیزده؟ دخترك خ یدوباره دست به خودکش دیشا. ندهرو بهش نرسو غاممیپ میهم اصال مر دیشا اد؟یب دنمید

در  ياز جلو. اتاق خودش بود يتو ریام. از جا برخاستم.... دانم یآه نم. دست خودش داده باشه يکار دیشا. دیترس یم

 ردفت کی. است یسیباز هم در حال خاطره نو دیفکر کردم شا. بود يزیچمشغول نوشتن  زشیپشت م. نگاهش کردم

!گر؟ید

بالش را به . زدند یاسمان چشمک م يستاره ها تو. تختینگاهم را از او گرفتم و به اتاق آمدم و افتادم رو  یافسردگ با

او هر شب اسمان  یعنی. ستاره ها چقدر خوشگلند. گفت یراست م ریام. و به وسعت اسمان چشم دوختم دمیاغوش کش

را  نیهنوز نوش یعنی ا،یکند؟ خدا یرود و به عشقش فکر م یم ایخوابم به رو یمن م یزند؟ هر شب وقت یم دیرا د

او را پر کنم؟ يوقت نتوانسته ام جا چیدوست دارد؟ ه

. نبودم یاحساسات نقدریکاش ا. صورتم روان شدو لعنت به من يام گرفت و اشک رو هیباز گر. هم فشردم يرا رو میلبها

 ریکاش ام. قبلش نبود میکس جز من در حر چیکاش ه. دانستم یسوال را م نیکاش جواب ا. نبودم ریحق نقدریکاش ا
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 یعاقبت را نم نیوقت فکر ا چیه. میتا خود صبح بگر انتسمتو یکاش م. را گرفته میبغش گلو... آه. فقط مال من بود

!وقت چیکردم، ه

دوازدهم فصل

موضوع . من باز دست به سرش کردم یول اوردیشده بود از ماجرا سر درب یپاپ يبدجور مارستانیب يتو مایش وزامر

موفق به  دارمانید نیاز آخر بایتقر. دمیرا ند يدکتر سرمد. و ذهنش را منحرف کردم دمیکش شیحامله بودنم را پ

من خوب تو گوشش رفته و دستش  ينگار حرفهاا. گرم است ییسرش جا نکهیگفت مثل ا یم مایش. نشده بودم دنشید

!رسد یبه او نم يزیاز من چ دهیحتما فهم. بند کرده يگرید يرا جا

درست پانزده روز  ایخدا. دیچیپ یذهنم م يافکار مختلف تو. گرفتم شیآمدم و راه خانه را در پ رونیب مارستانیب از

. را فراموش کرده میحرفها دیشا رم؟یدم با زندان تماس بگبهتر باشد خو دیشا رد؟یگ یتماس نم میگذشته، پس چرا مر

آمده؟ ریام دنیگفته و او پنهان از من به د نیهم به نوش دیشا

نه، . کار را بکند نیا نهایتوانتس زودتر از ا ینارو زدن تو ذهنش بود، م الیخ نیاگر نوش. الیباز فکر و خ. باز توهم... آه

. کند یاش م یبه او برسد سالخ زیگفت اگر دست کامب یم میمر. دیترس یم زیز کامبا دیشا. امدهیاوحتما به تهران ن

خودش  يرا برا يابرومند یزندگ رازیو از تهارن رفته؟ کاش در ش رداشتههمه پول را ب نیا یمن، با چه جرات يخدا

 نیکنم هم یآرزو م. کردهوقته توبه  یلیخ نیبه طعنه گفت نوش اریآن روز ماز دیآ یم ادمیخوب . کرد یدست و پا م

.بنشاند اهیرا به خاك س زیحقش بود کامب. طور باشد

چه نگاههرزه . افتد یتنم به لرزه م میان آسانسور دربسته باال آمد يکنم که همراه هم تو یبه ان روز فکر م یوقت ایخدا

فقط خدا . چشمم زنده است ياش مثل روز جلو افهیق. داشت یبرنم یهمان وقت هم دست از چشم چران یحت! داشت يا

 یعنی. خوردند یکه قولش را م ییانها چارهیب. کرده است نیکم ییوالیمردانه چه ه بیداند پشت ان ظاهر دلفر یم

را خورده بود؟ بشیهم فر نینوش
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پسر  کیو  مانیفقط پ. همه رفته بودند بایتقر. کرده بودم ریبار د نیا نکهیمثل ا. ترمز يزدم رو مانیمهدکودك پ يجلو

. به طرفم دیبرگشت ونگاهم کرد و دو مانیپ. بوق زدم شانیپشت رل برا. زدند یدر با هم حرف م يداشتند جلو گرید

دوستم هو سوار بشه؟  شهیم یمامان: سوار شود گفت ینکه درست و حسابیباال و قبل از ا دیاو پر. باز کردم شیدر را برا

د؟ایبا ما ب يگذار یم. دنبالش ومدهیمامانش ن

.شهینگران م ستیبچه اش ن نهیبب. ادیمامانش ب گهید قهیآخه پسرم ممکنه چند دق: جواب دادن مکث کردم يبرا

.از خودش بپرس ایاصال ب. ادیگه مامانش زنگ زده به خانوممون گفته نم یم دیسع. ادینه، نم-

.و را با آژانس بفرستند خانهمادرش خواسته ا: او آمد جلو و با خجالت سالم کرد و گفت. را صدا زد دوستش

 یمنزلش رساندم و کم ياو را جلو. سر راهمان بود دیخانه سع. پسر قشنگم لبخند زدم و گفتم هر دو سوار شوند يرو به

.منتظر ماندم تا در باز شد و او رفت داخل، بعد حرکت کردم

. اشپزخانه رفتم و مشغول آماده کردن غذا شذم ام را از تن دراوردم و به يمانتو و روسر دمیبه خانه که رس. ظهر بود سر

! دیچرخ ینگاه هراسانم به طرف گوش. که زنگ تلفن به صدا درآمد میخورد یو ناهار م مینشسته بود زیهر دو پشت م

بله؟: تلفن را برداشتم و جواب دادم یبردم و گوش شیدستم را پ. افتاد یدلم با هر زنگ تلفن به لرزه م

 شیانداختم که داشت بدون توجه به من غذا مانیبه پ ینگاه. شد یخط آهنگ انتظار پخش م يان سواز . امدین ییصدا

!لطفاً دییالو؟ بفرما: انتظار که قطع شد زود گفتم کیموز. خورد یرا م

«!خانم، از زندانه یچند لحظه گوش« :گفت یتلفنچ

«زندان؟« :کرد دنیروع به طپحس کردم تمام بدنم ش! ودهانم همان طور باز ماند ختیفرو ر قلبم

«د؟یالو خانم؟ پشت خط هست« :دوباره ارتباط برقرار شد یمدت بعداز

!دیبله، بفرمائ.. بـ-

.لطفاً دیصحبت کن-
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؟یمیمنزل دکتر کر... الو-

«!بله خودمم« : کرد یم ینیام سنگ نهیس ينفس رو. را دادم عقب و پاشدم یصندل! خودش بود! من يخدا

.ممیمن مر. نم دکترسالم خا-

؟يباالخره زنگ زد م،یآه مر-

 روزیپر نیآخه هم. با هاتون تماس گرفتم رید دیآره، ببخش« :زمیر یحس کردم دارم فرو م. نتیرا گرفتم به کاب دستم

«.نبود رازیش نکهیمثل ا. حرف زدم نیبا نوش

 یم د؟یدا شما هنوز هم سرحرفتون هستخانم دکتر، به خاطر خ. رو بهش گفتم یتوانستم حرف بزنم و همه چ ینم

د؟ینیاون رو بب دیخواه

!خوام یآره، البته که م-

قطع  یتلفن زندان هم ه. کرد یاول که اصالً حرفم رو باور نم. شد یموضوع رو بهش گفتم چه حال یوقت دیدون ینم-

 یخانم دکتر شما م. تهرانامروز صبح اومده  نینوش. گمیرو م قتیکنم که حق شیسخت تونستم راض یلیخ. شهیم

دنش؟یبه د دیدبریتون

:آب دهانم را فرو دادم یبه سخت! عرق شد سیام خ یشانیمن، پ يخدا

برم؟ دیآره ، بگو کجا با.. آ-

فته؟یب یمبادا براش اتفاق. من به شما اعتماد کردم! دینگ یوقت جاش رو به کس هیتو رو خدا -

برم؟  دیبگو کجا با. ندارم يدیپل تین چیمطمئن باش من ه م،ینه مر« : گفتم دادم و قاطعانه گریرا به دست د یگوش

«!کنم بگو یخواهش م

گفت امکان نداره  یم. اون کامالً ناباوربود. هتل گرفته هیفرشته  ابونیخ يصبح با زندان تماس گرفت وگفت تو نینوش-

هم حق داره به موضوع شک  یخب، از طرف یاره ولبه من اعتماد د یلیاون خ. حال آدرس رو داد انیمن راست بگم با 
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خانم دکتر . گمیدادم که راست م نانیمن بهش اطم یول. ندازهیب رشیکه گ دهیبراش توطئه چ زیکرد کامب یفکر م. کنه

اون جا؟ دیریشما حتماً م

؟يبهتر م؟یحال خودت پطوره مر. يممنون که بهم زنگ زد یلیخ! االن نیهم. رمیآره، البته که م-

!بعد از اونم خالص. به حال و روزم داره؟ حکم حبسم فقط شش ماهه ینبودنم چه فرق ایبهتر بودن -

.نباش، خدا بزرگه دیآن قدر ناام-

... دونم ینم« :وگفت دیکش یآه میمر.ستیبرام مهم ن گرید يخبر داد که مکالمه تا چند لحظه  یاپیسه بوق پ يصدا

 یشد و فرصت اهیسرنوشت من که س. برام مهمه زیچ هیام، فقط  یراض ادیب شیپ یهر چ. ستیبرام مهم ن زیچ چیه گهید

. شهیام م یباعث خوشحال يدم آخر نیکه ا هیزیچ نیا. هبه آرزوش برس نیجبرانش ندارم، خدا کنه الاقل نوش يبرا

«د؟یسینو یآدرس رو م

.آره بگو... آ-

و بهت زده به روبرو زل  نییرا آوردم پا یگوش. ممتد قطع شد یبوق وقت وقت تلفن با نیرا نوشتم وهم ینشان يتند به

! دانستم یاورا هم با خود ببرم؟ نم ایتنها بروم ! ریآه ام دم؟ید یآن دختر را م گریفقط چند ساعت د یعنی ا،یخدا! زدم

. آشپزخانه برداشتم يسکو يورا از ر فمیک. آرام و قرار نداشتم. چنگ زدم راهال راه افتادم و دستم  يآشفته و ناآرام تو

خانم  ادیفکر به  یفکر کردم او را چه کار کنم؟ بعد از کم. ناهارش را تمام کرد وبلند شد مانیپ. رفتم یزودتر م دیبا

 شیپا يرا گرفتم و نشستم جلو شدست. دوساعت بفرستم باال یکیرا مانیپ ستیگفتم بدن. باال افتادم يدر طبقه  ایرنیپ

«مامان جون؟ يرو خوردغذات « :دمیوپرس

«آره« :اش را فرود آورد چانه

زم؟یعز ادیخوابت م-

!نه-
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کردم آن ساعت  یفکر نم چیه. سروش مقابلم قرار گرفت یبعد درباز شد ول یصورتش کنار زدم کم يرا از رو شیموها

مزاحم شدم سروش، مامان  یبخش یسالم، م« :را باز کردم میلبها یشدم وبه سخت ریغافلگ یحساب. خانه باشد يروز تو

«هستند؟

وطبق عادت به سر  رونیبه جلو گذاشت و از آپارتمان آمد ب یسروش قدم! به من ومن افتادم م؟یدانستم چه بگو ینم

«؟یعمو؟ خوب يچطور« :دیدست کش مانیپ

.«بله، خوبم« :زد يلبخند شاد پسرانه ا مانیپ

«دیافتاده؟ به نظرم نگران یاتفاق« : دیسپر یبرگشت و به من نگاه کرد و با لحن آرام سروش

سروش فقط،  فتادهین ينه، اتفاق بد« :را پنهان کنم؟ گفتم يزیچ دیچرا با. داند یمرا م یاسرار زندگ يکردم او همه  فکر

رو به مادرت  مانیبرم سر قرار، اومده بودم زحمت پ دیاالن هم با. کردم دایگشتم پ یرو که دنبالش م یکنم کس یفکر م

مزاحم  دیببخش. ستندین ایرنیظاهراً خانم پ یول. خودش نگه داره شیدوساعت پسر من رو پ یکیبدم که لطف کنه و 

.«با خودم ببرمش دیبا. ندارم يشدم، چاره ا

.«مامان میبر ایب« :را گرفتم مانیپ دست

.«عصر خونه ام من تا دیراحت بر الیبه من و با خ دیرو بسپر مانیپ د،ینه صبر کن« : زود گفت سروش

 يتو نینوش. ستیکار ن يتو یکلک دیمطمئن: گفت یمیبا آهنگ مال. زد یموج م یاز نگران ینگاهش حالت بخصوص يتو

.تهران منتظرمه ياز هتل ها یکی

«نکن، خب؟ تیمامان جون عمو رو اذ« :سفارش کردم. را رها کردم و او رفت به سمت سروش مانیپ دست

.چشم-

به داخل برود  نکهیقبل از ا. را گرفت مانیسروش دست پ. رفتن شدم يبه دستش دادم وآماده  اش را یپشت کوله

 یوقت محبتت رو فراموش نم چیه. سروش یمن هست يبرا یتو واقعاً دوست خوب« :گفتم ینگاهش کردم و به نرم
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.«کنم

«.دیمواظب خودتون باش« :آنکه نگاهم کند گفت یب

قلبم محکم . و راه افتادم نییدوان دوان از پله ها آمدم پا. معطل نکردم گرید. بستبه داخل ودر را پشت سرش  رفت

.باالخره حرکت کردم. دیلرز یم میپشت رل که نشستم زانو ها. و از فرط اضطراب داغ شده بودم دیکوب یم نهیدرس

 دیتل توقف کردم، به نظرم رسه يجلو یوقت. دمیرس یرفتم نم یهرچه م. آمدند یو کش دار م یبه نظرم طوالن ابانهایخ

او آنجا . هتل چشم دوختم يوحشتزده به سرسرا یشدم و با نگاه ادهیرابستم و پ چیسوئ. کرده ام یرانندگ لومترهایک

آخر  يپرده  نجایا. راه برگشت نداشتم گریحاال د. ختیفرو ر قلبمدرهتل را باز کردم . تمام شد زیهمه چ! نینوش! بود

«د؟یداشت يخانم، امر ریروز بخ« :بلند شد وآمد به طرفم شیاز جا يمتصد. ستادمیهتل ا شخوانیپ يجلو. بود

-  دیببخش... نیخانم نوش. هتل مالقات کنم نیا ياز مسافرها یکیخواستم با  یخوام آقا، م یعذر م یلیبلهف خ... بـ »

«.دونم یفقط اسم کوچکشون رو م. دونم یرو نم لشونیاسم فام

از من ساخته است؟ یچه کمک نمیتا دفتر رو نگاه کنم و بب دیحظه صبرکنچند ل دیپس با-

گمون کنم شما با اون خانم کار « :اشاره کرد و گفت يبا دست به نقطه ا. چند لحظه بعد او آمد. ستادمیجا منتظر ا همان

سالن و  يکه اومدن تو شهیهم م یچند ساعت. هتل اتاق گرفته اند نیا يتو شبید يسپهر نیبه نام نوش شونیا. دیدار

«.حتماً منتظر شما هستند. چشم به در دوخته اند

توانستم  یاز همان فاصله هم م. خودش بود. کرد برگشتم و مات زده به او چشم دوختم یکه اشاره م یسمت به

«!بله، خودشون هستند. ممنونم آقا یلیخ« :آرام گفتم. بشناسمش

به  رهیخ یسالن کنار پنجره نشسته بود و با نگاه يانتها نینوش. بردارمتوانستم قدم  ینم. حس حرکت نداشت میپا

« :لرزان نجوا کردم یو با آهنگ ستادمیمقابلش ا. قدم برداشتم و رفتم به سمتش یباالخره به سخت. ستینگر یم رونیب

«!خانم؟ نینوش.. نو
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انگار زمان از چهره اش عبور . نگاهم کردبه طرف باال و  دیچرخ شیتا پلکها دیحس کردم سالها طول کش. برگشت آرام

. گرم شدم. بود بایز یلیخ. گفت یراست م ریام. بود نداشت فمیک يکه تو یبا عکس یفرق چیاش ه افهیق. نکرده بود

من بهت زده  يدرست به اندازه . بلند شد نینوش. بودم هالل شد یول میبگو يزیخواستم چ یم. گرفتم یداشتم گر م

«د؟یهست ریسالم، شما همسر ام« :گوشم ينرمش رفت تو يصدا واشی واشی. میهم بود يروبرو حاال هر دو. بود

.«نیکردم نوش یوقته دنبالت م یلیخ. رمیمن زن ام! بله« :را که بهم دوخته بودند به زحمت گشودم میلبها

 شتریب م؟یدانستم چه بگو یمن. هم نشست نینوش. عقب و نشستم دمیرا با دست لرزان کش یصندل. باورانه نگاهم کرد نا

. نشسته است میخوانده بودم حاال روبرو ریام يادداشتهایکه در  يکردم دختر یباور نم. کردم در خواب هستم یحس م

 يزیعاقبت او سکوت را شکست وچ. من باشد ریطپد عاشق ام یاش م نهیکه در س یکردم او ، آن چشمها و قلب یبتور نم

«زه؟اسمتون مهنا... شما« :گفت

رو به غاممینبودم دوستت پ دواریام ادیز. بله، من مهنازم« :گفتم يهمان ناباور با

.نمتیب یخوشحالم که م. برسونه تو

نه؟ ایخوشحالم  دنشیواقعاً مطمئن نبودم که از د یول

چطوره؟حالش خوبه؟...ریام: دیلحظه مکث کرد، بعد با خجالت پرس چند

 نجایکنه من ا یتصور نم یحت. دونه ینم زیچ چیاون ه. گشتم یدونه من دنبال تو م ینم یول... آره خووبه: گفتم یسخت به

!زنم ینشسته ام و دارم با تو حرف م

؟ینیمن رو بب یخواست یچرا م ؟يدنبال من بود یچ يبرا-

وقت  چیمن، ه :جوابش را دادم ختهیمشتم پاره کردم و آشفته و به هم ر يرا تو يدستمال کاغذ. و ناآرام بودم یعصب

از  زیچ چیمن ه. میبا هم دار یخوب یما زندگ. رو دوست داشته يگریقبل از ازدواج با من، دختر د ریدونستم ام ینم

رو  زیاومد و همه چ رمیدفتر خاطراتش گ شیچند هفته پ نیهم ،یاتفاق یلیخ. دمیفهم کروزیدونستم اما  یگذشته اش نم
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.نیاون تو رو دوست داشت نوش. دمیفهم

کنه؟ خوشبخته؟ یکار م یحاال چ: دیآرام پرس. را گرفته بود شیبغش گلو. و لبش را فشرد نییرا انداخت پا سرش

براش  یکردم زن خوب یازدواج کردم، سع ریاز همون روز اول که با ام. ما نبوده نیب یاختالف چیتا به امروز ه! دونم ینم-

 شیدر مورد خوشبخت يزیتا حاال چ ریام یمون خوب و رو به راهه، ول یزندگ. اومد ایسال بعد بچه مون به دن کی. باشم

نه؟ ای نهیتو رو بب وادخ یدونم هنوز هم دلش م ینم. به من نگفته

او را درآوردم و گذاشتم  يادگاریو جعبه گردنبند طال و عکس  ریدفترچه ام. گذاشته بودم برداشتم زیم يرا رو فمیک

لب  ریبه طرف خودش و با دست لمسشان کرد و ز دیآنها را کش. حلقه زد اهشیساشک در چشمان  دمید. زیم يرو

و بگه چقدر  نهیچشمهات بنش يجلو يا گهیزن د یتو دوست نداشته باش دیشا. من ناراحت نشو مهناز ياز حرفها: گفت

.ایدن يتو يا گهیاز هر کس د شتریب. رو دوست دارم ریمن، واقعا ام یشوهرت رو دوست داره، ول

مشتش فشرد و  يبعد ان را تو. چشمانش گرفت و نگاهش کرد يجعبه را باز کرد و گردنبند طال را درآورد و جلو در

آرام دستم . را نداشتم يا هیدانستم چه کار کنم؟ تحمل چنان گر ینم. ستیو با هق هق گر زیم يسرش را گذاشت رو

.نکن هیگر ن،یکنم نوش یخواهش م: شانه اش يرا بردم جلو و گذاشتم رو

رو از  ریچرا ام: دمیپرس یبه سخت. پرده اشک چشمانش را پوشانده بود. ستیگر یرا باال کرد اما هنوز داشت م سرش

 یهر جا رو که فکر م. منتظرت بود یلیاون خ ؟ییکجا ینگفت ؟يوقت به او زنگ نزد چیچرا ه ؟یخبر گذاشت یخودت ب

.ردنک داتیپ یگشت ول رهیازت بگ يکرد ممکنه خبر

که دوره ام کرده  ییاون حرومزاده ها. خواستم به کشتن بدمش ینم... تونستم مین: به بغض گفت ختهیآم ییصدا با

. حال خودم بهتر از اون نبود. چشمام اونقدر زدنش که فکر کردم مرد يهمون شب جلو. گذاشتند یبودند زنده اش نم

به دوستهام خبر بدم که  يجور هیفقط تونستم . بودم یدانکرج زن يتو زیکامب يالهایاز و یکیسرداب  يسه روز تو

 المیاون وقت خ. روز به او زنگ زده و خودش تلفن رو جواب داده کینه؟ دوستم پروانه گفت  ایزنده است  نندیبب
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خواستم به خاطر من به دردسر  ینم. بهش زنگ نزدم گهیبعد د یول. افتادهیبراش ن یراحت شد که حالش خوبه و اتفاق

. خودش خوش باشه یزندگ يدور و برش نرم و بگذارم تو گهیدادم د حیترج. من بود اقتیاز ل شتریب یلیخ ریام. افتهیب

باعث  دیشد؟ چرا با یم دشیاز عشق من عا یچ. یو سرشکستگ یجز بدبخت. نداشتم که بهش بدم زیچ چیمن ه

شدم؟ یاش م یسرافکندگ

؟یدوستش نداشت گهید یعنی-

.ایدن ياز تمام آدمها شتریچرا، ب: آرام گفت. انگار سردرد داشت. یشونیت رو پرا گذاش دستش

 نییهمان طور که سرش را پا. نداشت یبغضش تمام. هنوز روان بود شیاشکها یچشمش را پاك کرد ول ریسکوت ز در

. پدر و مادر داشتم گهید يمثل همه دخترها. بودم یمن قبل از اومدن به تهران دختر خوشبخت: کرد گفت یم هیبود و گر

 یمن درس م. پدرم بازنشسته ارتش بود و مامانم نقاش. قشنگ بود یلیخ رازیخونه مون تو ش. خواهر و برادر داشتم

خواستم واسه خودم  یم. ام داشتم یعالمه آرزو واسه زندگ هیجوون  يمثل همه دخترها. بودم یخوندم و شاگرد زرنگ

برم سرکار، برم دانشگاه، برم . خودم بیج يدستم بره تو یتهرون ين و مثل دخترهاتهرا امیبزرگ تر بشم، ب. بشم یکس

 شیدرسم که تموم شد کم و ب. یهرجا که خواست يبعد بر یشوهر کن دیگفت با یم. گذاشت یبابام نم یخارج، ول

ازدواج  ینفر تهران هیخواست فقط با  یمن دلم م یول. اومد یرفت و اون م یم نیا. خواستگارها در خونه مون رو زدند

شد که مبادا بابام قبول کنه؟  یم یدلم خال يتو ،يخواستگاراومد  یم یهر ک. نجایشده بود ا المیتمام خواب و خ. کنم

و بگم نه،  رمیازشون بگ يرادیا هیکردم بتونم  یمدام خدا خدا م. هامون هیهاش، همسا لیهاش، فام يهمشهر يپسر ها

بود با  قرار. بود مییدختر دا یعروس شیتابستون هفت، هشت سال پ. شد دایام پ یتو زندگ زیمبسر و کله کا.... نکهیتا ا

که همون  دیخر میبر میدو روز مونده بود به جشن با مامان حاضر شد. رمیلباس بخ شیعروس يبازار برا میمامانم بر

مامانم ناچار شد بمونه خونه و ازشون . خور شدمدل یلیخ. بابام بودند يلهایفام. مهمون اومد رازیش یموقع برامون از حوال

 يبرا میگرفت نیماش. رونیب میپول لباس رو گرفتم و با خواهرم اومد. خواست بمونم یممن اصال دلم ن یکنه ول ییرایپذ
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 یاز من حساب م شهیهم. خاهرم از من کوچک تره. میاریب ریگ یمناسب زیاونجا چ ياز پاساژها میکه بر يریوز ابانیخ

از چاساژها  یکی يتو. میو مغازه ها رو نگاه کرد میرو راه افتاد ادهیپ يتو م،یدیرس یوقت. زد یحرفم حرف نم يرو. ردب

کرد لباس  یتا چشم کار م. بود یبزرگ یلیفروشگاه خ. تو میرفت میبا نس. و ازش خوشم اومد دمیرو د یقشنگ رهنیپ

رفتم جلو و البه . نمیلباسها رو بب هیتا من برم بق یصندل يرو نهیبه نسم گفتم بنش. زدند یقشنگ دورمون چشمک م يها

 یول ارهیخواستم برام ب یرو که م یبعد برگشتم و با چشم دنبال صاحب مغازه گشتم تا لباس. تماشا شدم حولباسها م يال

هول  یلیخ. کنه یبودم، داره نگاهم م دهیند رازیش يکه تا اون موقع تو يبا ظاهر پیمرد خوش ت کی دمیلحظه د هی

 ادیزن ب ياز فروشنده ها یکیمنتظر بودم . شگاههصاحب فرو دمیفهم. اومد طرفم و آروم شروع کرد به حرف زدن! شدم

خوشم  رهنیپ نیگفتم از ا ه؟یام چه جور قهیخوام؟ سل یم یچ یپرس. ولم نکرد گهیاون مرد د یجلو و جوابم رو بده ول

. من مات زده لباس رو از او گرفتم و رفتم داخل. اق پرو آورد و گفت برم بپوشمخودش لباس را برام تا دم ات. اومده

چفت در  نه؟یتنم بب ياون رو تو ادیرو صدا کنم که ب مینس يدونتسم چه جور ینم. خوشم اومد یلیخ. بود یقشنگ رهنیپ

چه  نهید جلو در رو باز کرد تا ببو آم دیخند دیمن رو که د. اون مرد هنوز اونجاست دمید یرو باز کردم تا صداش کنم ول

اما . نبود یمیبا من صم نقدریکس ا چیعمرم ه يتا اون روز تو! بودم شده جیگ! رو نداشتم نیشدم؟ اصال انتظار ا یشکل

در رو ول کردم و اومد جلو و  رهیدستگ. کرد یداشت خفه ام م جانیه. خودم را نداشتم اریانگار اخت. دست خودم نبود

دوشم جابه  يبند لباس رو رو یدستش را آورد جلو و کم یحت. خوشگل شدم یلیبعد هم گفت خ. نگاه کرد سر تا پام رو

اون  يمن تو! هیطور نیبعد، کنار گوشم گفت خوبه، حاال درست شد، مدلش ا! باز مانده بود رتیدهنم از ح. جا کرد

 یلیخ: ابرو انداخت باال و گفت. خورد یبه تنم م هبیمرد غر کیبار بود دست  نیاول. ام رو باختم ندهیهمه ا یلحظه لعنت

اصال انتظار . من هاج و واج مونده بودم. رو نگاه کرد رونیرفت عقب و ب یکم هی دبع. ادیچقدر بهت م. يشد کیش

 یباشه و وقت دهید رونیاون رو ب میهمش نگران بودم نس! تمام تنم داغ شده بود. لباس بفروشند يجور نیا یینداشتم جا

دفعه زبونم  نیا. دوباره اومد تو. بود در ياما اون هنوز جلو. بره گهیخواست د یدلم م. خونه ماجرا رو به همه بگه  میفتر



)فاخته(ي باقر الیسه - معشوق هیسا کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٥٦

با ! نیهاج و واج گفتم نوش ه؟یاسمم چ دیرا لمس کرد و پرس میبازو یبه نرم. اومد یصدام در نم گهید. به حلقم دیچسب

 یتو پاساژ دارم نگات م ياومد یاز وقت ن،یبب: بعد هم گفت. زهیدش کامباسم خو: گفت فشیکث ياز اون لبخندها یکی

؟یزن یشماره بدم زنگ م: و گفت دیخند. نه، مجردم: گفتم ؟ينامزد دار. دختر یخوشگل یلیخ. کنم

.منتظرتم. گفت فردا عصر بهم زنگ بزن. درآورد و داد دستم بشیکارتش رو از ج. تونستم سرم رو تکون بدم فقط

لحظه فکر  کی. دیکوب یام م نهیس يقلبم داشت تو. خودم را نگاه کردم نهییا يمات و مبهوت تو. رونیهم رفت ب بعد

. رونیو اومدم ب دمیچه مدلش بود؟ لباس رو از تنم درآوردم ومانتو ام را پوش گهید نیباشم؟ ا دهیکردم نکنه خواب د

فروشنده پشت صندوق لباس . کنه یگوشه داره نگاهم م هیو  ستادهیا زیکامب دمیصندوق د يجلو. دیلرز یپاهام داشت م

و با اشاره  دیخند. دادم دوباره بهش نگاه کردم یهمون طور که داشتم پول رو م. کیچالست يرو ازم گرفت و گذاشت تو

گذاشت  رو هفروشنده بست. زنم یگفته نه، م. دمیلبهام کش اومد و من هم به او خند اریاخت ینره؟ ب ادتیتلفن : گفت

 میبا هم اومد. رو صدا زدم میتشکر کردم و لباس رو گرفتم و نس. حواسم پرت شده بود. و گفت برش دارم زیم يرو

اگر . را باخته بودم نمیمن احمق دل و د. شب که شد تا خود صبح خوابم نبرد. بودم رونیخونه، هنوز ح میتا برس. رونیب

. کردم یراحت تر از اون بود که فکر م یلیخ. فردا بهش زنگ زدم. لحظه، تونستم فراموشش کنم نشد کیبگم، فقط 

با هم  میبر ایگفت ب. روز بعد هم بهش زنگ زدم. بودم دهیکه تابحال نشن دم،یشن يازش حرف ها قهیهمون چند دق يتو

. ششیپ فتمر یآوردم م یم ریکه گ یهر فرصت يتو. شدم یمیباهاش صم. هر روز بهش زنگ زدم! رفتم. رونیب میبر

اون قدر . است مهناز چارهیب یلیان سن و سال خ يدختر تو کی. بکنم يتونستم کار ینم گهیآنقدر گند باال آوردم که د

شدم  یاومد تهارن وسوسه م یم زیهر دفعه کامب. کرده یره چه حماقت ینم ادشیبنده که تا عمر داهر  یزود دل م

دفعه ازش  کی. اش عادت کرده بودم یبه وجود لعنت یلیخ. مایربلحظه از فکرش د کیتونستم  ینم. امیباهاش ب

گفت چرا ! رو گفت نیاون هم هم. کنم یکه قصد نداره ازدواج کنه؟ آرزوم بگه چرا، دوست دارم با تو عروس دمیپرس

 برم یدارم فروشگاه رو م. رو ندارم شیگفت آخه حاال آمادگ ؟یپس چرا معطل یگفت ن؟یبهتر از تو نوش یندارم؟ ک
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.کارم رو توسعه بدم دیتهارن با

 يخونه مثل آدمها يتو. از او نبود يخبر يدو سه روز. آد سراغ من ینم گهیفکر کردم اگر بره تهارن د. گرفت دلم

. کردم یم هیاتاقم و تا شب گر يرفتم تو یبعد هم م. کردم یبا همه دعوا م. گرفتم یدائم بهانه م. شده بودم وونهید

 یداشتم دق م. دیفهم یکس حالم را نم چیچه کار کنم؟ ه نتسمدا ینم. کرده و رفته بود تهارن کارش را جمع زیکامب

. از خوشحالم پر گرفتم. نهیخواست من رو بب یم. رازیروز به من زنگ زد و گفت فقط به خاطر من اومده ش کی. کردم

رو  نبهش گفتم م. ها بهش گفتم عاشقشممثل احمق . میدیرو سر قرار د گهیهمد. رونیزود حاضر شدم و از خونه زدم ب

شب که شد برنگشتم . او هم گفت باشه. بهش گفتم تنهام نگذاره. رمیم یم نجایبهش گفتم ا. کردم هیگر. با خوشد ببره

 يازدواج نداره، اما تو الیها خ يزود نیکرده به ا یگفت قبال فکر م زیکامب. میها پرسه زد ابونیخ يبا هم تو. خونه

من هم . خواد برگرده یگفت صبح م. بدون من براش مشکله یزندگکه رفته تهران، حس کرده  يه روزدو س نیهم

. من هم بعد از آمدن مون به تهران موضوع رو به خانواده ام بگم. میقرار شد با هم برگرد. گفتم بدون من حق نداره بره

.کنم یسجا با او عرو نیکه دوستش دارم نامزد کردم و قراره هم یبگم با کس

آب  یوانیدانتسم چه کار کنم؟ فقط ل یمن نم. کردند ینگاهمان م شیافراد هتل کم و ب نینوش يها هیگر يصدا با

. آرامش نداشت یول. زیم يلرزان گذاشت رو یرا با دست وانیو ل دینوش ياو جرعه ا. نکند هیو خواستم گر ختمیر شیبرا

اون . را باختم زمیباهاش اومدم تهارن و همه چ... من ب... م: گفت یم ییزهایلب چ ریکرد و ز یم هیهنوز با هق هق گر

 يخبر نجاینگفتم ا. نگفتم چه کار کردم. من هرگز با خانواده ام تماس نگرفتم و نگفتم کجا هستم. پست فطرت بود هی

 زیکامب. رهوجود ندا گهید نیبگذار فکر کنند نوش. بهتره يطور نیا. گفتم بگذار فکر کنند من مردم. ستیاز شرافت ن

من با  یتمام خوش. متنفر بشم ایدن يعشقه تو یکرد که از هر چ يکار. من رو عروسک دستش کرد. من رو بدبخت کرد

هنوز هم بعد از گذشت هفت، هشت ... که ینیب یم يخودت دار. هفته بود که اون هم بعداً برام زهر شد کیاون فقط 

. تموم بشه يروز هیکابوس  نیا یکاشک ؟یمجازاتم کن یخواه یم یتا ک ا،یآه خدا. .. دم یسال دارم کفاره اش را پس م
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من اومدم تهارن و ... زنم یام م شهیبه ر شهیدونستم دارم ت ینم. کنم یکار م یدارم چ دمیفهم ینم. آخه من بچه بودم

خرج خودم را  دیبا ایو  مبرگرد دیبا ایگفت . نداره به من بده یگفت نون اضاف. وادارم کرد زیکامب. دختر هرزه کیشدم 

 نیهم. دادم همون جا بمونم و زنده به گور بشم حیترج ؟ییگشتم؟ کجا؟ با چه رو یبرم ياخه من چخ جور یول. ارمیدرب

....رمیجا بمونم و بم

تمام حساب و کتاب هاش،  ز،یدست کامب یمهره اصل. حرفه شدم هی گهید. چند سال گذشت: هق هق ادامه داد با

کرد من گذشته رو فراموش کردم و قبول  یاون فکر م. من بود اریدر اخت زشیلهاش، چکهاش، تراول هاش و همه چپو

 یرو وقت نیا. خودم خفه اش کنم يبا دستها ستخوا یدلم م. ازش متنفر بودم شهیمن هم یول نه،یهم یکردم که زندگ

 یاون روز وقت. و رو شد ریز رمیدلگ يایدن دمیرو د ریام یدونه وقت یخدا م. ام باز شد یبه زندگ ریام يکه پا دمیفهم

را  ایلحظه دن کیکه باعث شد  یکس. نمیب یرو م یمیقد ياشنا هیحس کردم  دمشیاون رستوران د يبار تو نیاول يبرا

خوشم  یمن که حق نداشتم از کس یول. دونه چقدر ازش خوشم اومد یخدا م. کنم و مسخ شده نگاهش کنم موشفرا

 ریام. اون رو سر راه من گذاشته. بر من نظر کرده گریبار د کیشد خدا  یباورم نم! من که حق نداشتم عاشق بشم !ادیب

اون  يرو ابون،یخ يسر راهم، تو. دمشید یهر روز م. رهیخواد من رو بگ یم. نفر رو که واقعاً دوستم داره کی. رو

کرد بند دلم  يجشن تولد سمانه ازم خواستگار يون روز توا یوقت. رمیخواستم براش بم یکارگرها، م ونیم. ساختمون

 ینم یمن باورش کردم، ول. با دست مهربونش اشکم رو پاك کرد، حس کردم مثل خدا دوستش دارم یوقت. پاره شد

از  دیگفت با. من چقدر بدبختم دیفهم. سرزنشم نکرد یول دیرو بهش بگم؟ آخرش اما فهم قتیحق يدونتسم چه جور

من  اقتیاز ل شتریب یلیخ ریام... گفتم که. قسمت نبود. چه کار کنم؟ نشد یول. کنه یم تیگفت از من حما. برم اون خونه

.بود

.نکن هیگر... نینوش-

.تونم ینم... تونم مهناز ینم-
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ثل م یزن خوب نمیب یخوشحالم که م: گفت هیگر انیبه صورتم نگاه کرد و م. دستش يرا بردم جلو و گذاشتم رو دستم

.يدوست دار یلیرو خ ریگفت ام یم. يگفت دکتر یم میمر. شده بشیتو نص

پول  ونیلیگفت صد م یم میمر ؟یکن یچه کار م رازیش يتو ؟یچرا از تهران رفت... تو. دوستش دارم یلیخ... آره-

؟یترس یکنه نم داتیپ نکهیاز ا ؟يو فرار کرد یرو برداشت زیکامب

چند سال . شون کرده چارهیب زیکه کامب ییحق من و همه اونها. نیاز ا شتریب یحت. من بود اون پولها حق! ترسم ینه نم-

. بود فمیک يتو زیپول کامب ونیلیهفده م. رو زدند فمیعده دزد، ک کیاشنا شدم،  ریکه با ام يدرست همون روز ش،یپ

 الیخ زیکامب. من با او شروع شد يتاررو بردند و گرف فمیدزدها ک یول. حساب داشت ابونیسر خ. بردم بانک یداشتم م

. هستند یچه کسان دیبعد رد دزدها رو گرفت و فهم یول. ام کرد چارهیسر اون پولها ب. گم یکرد بهش دروغ م یم

با هم  نکهیامثل . زیپست فطرت بود لنگه کامب کی. شناختم یرو م دیمن هم وح. بودند د،یاز آشناهاش، وح یکی يآدمها

بود  يهر وطر زیباالخره کامب. کرده بود یتالف ينطوریبود و اون هم ا دهیحقش رو باال کش زیکامب.تندحساب و کتاب داش

. سرنوشتم یو رفتم پ رونیب دمیاما من چند سال بعد شش برابرش رو از حسابش کش. پس گرفت دیان پولها را از وح

 یبردم م یاگر شده پولها رو م یحت.اش کنم هچاریخواستم ب یم. داشتم یبرم نیاز ا شتریتونستم ب یباور کن اگه م

 فیک کیبا  لیروز تعط کیعصر . شد بمینص نقدریفقط ا. که نتونستم فیح یول! بردم یسد کرج، به خدا م يتو ختمیر

و جون  یچهارسال با بدبخت. از اون وضع خسته شده بود گهید. جاده يو راه افتادم تو نیپر از پول نشستم پشت ماش

. زمیاش را به هم بر یزندگ ط،یشرا نیخواستم در بدتر یم. بهم شک نکنه زیکرده بودم که کامب یزندگ يکندن طور

 رازیش يونست تو یفکر کردم کجا برم که به عقلش نرسه؟ اون م. نتونه خودش را جمع و جور ککنه گهیکه د يطور

به . شده یبود خانواده بفهمند که عاقبتم چ افتادم ممکن یمامورها م ریاگر اون جا گ. گردم یاشنا دارم و برنم یلیخ

رفتم تا . نبود یکه رنگ یاهیباالتر از س! من برگشتم یول. رازیکرد من برگردم ش یوقت فکر نم چیهم ه نیخاطر هم

قران که رد شدم  زهاز دروا. صبح بود يطرفها دمیرس یوقت. شهر رو فراموش کنم نیا يها یخاطره بدبخت شهیهم يبرا
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کار کنم؟  یدونتسم چ ینم. شهر خلوت بود. صبح زود همه جا بسته بود. نییپا ختیر یارون از چشمهام ماشک مثل ب

 فمیک يهستم؟ از کجا اومدم؟ تو یبه من شک کنند و بپرسند ک ابونیخ يتو يرفتار کنم که مامورها يخواستم طور ینم

باالخره مغازه ها باز . اومد یدرم واشی واشیداشت افتاب . ابونیآوردم کنار خ ور نیاشکهام رو پاك کردم و ماش ه؟یچ

 فیتمل دیاول با. دیرس ینم ییعقلم به جا رم؟یهتل؟ خونه بگ/ موندم کجا برم؟ مسافرخانه. ها شلوغ شد ابانیکردند و خ

از  یکی يتو نکهیدم گرفتار بشم تا ایترس یم. اومد برم بانک یپام نم. شهر پرسه زدم يتا ظهر تو. پولها رو روشن کنم

 نیرا برداشتم و از ماش فیک. تو ذهنم جرقه زد يزیلحظه انگار چ کی. پرورشگاه کی يچشمم افتاد به تابلو ابونها،یخ

رفتم تو و خواستم با مسول . خودم دست و پا کنم يبرا ییپرورشگاه جا يبتونم تو دیفکر کردم شا. شدم ادهیپ

فکر  کیتا برم جلو و باهاش حرف بزنم . گفتند طبقه باالست. یخانوم کیکردن به  میمعرف. پرورشگاه صحبت کنم

بانک  يپول برم تو ونیلیصد م کیخوره؟ اگه با نزد یم يبه چه درد فمیک يهمه پول تو نیگفتم ا. دیبه ذهنم رس گهید

فکر  دیکرده بود؟ شا یچه برداشت هرمدونم از ظا ینم. بود يپرورشگاه خانم محمود ریاسم مد. کنند یحتما بهم شک م

با . حدس رو زده نیهم دمیمقابلش نشستم، فهم یهستم و اومدم به پرورشگاه کمک کنم؟ وقت يکردم آدم پولدار یم

 یامن يبتونم تحت اسم پروشگاه جا دیشا نجا؟یکجا برم بهتر از ا. از همه جا امن تره نجایچرا که نه؟ ا. خودم گفتم، آره

اومدم . کنه یم یزندگ کایامر يپولدارم که تو یلیخ رخواهیخ یرانیا هیدختر  بود که گفتم من نیا. کنم دایخودم پ يبرا

خانم . بندازم انیبه جر ریامر خ يخوام برا یم. پول دارم یپدرم را ازاد کردم و حاال کل يمصادره ا يها نیو زم رانیا

. خندند یارند مچشمهاش هم د یآن قدر از حرفم خوشحال شد که احساس کردم حت. اسمش زهره است يمحمود

 یم دایپ ادیز ازمندیبچه محتاج و خانواده ن نجایا. عوضش رو بده یخدا اله: من دعا کرد و گفت یالیبه پدر خ یطفلک کل

 ادختر تنه هیبه  رانیا ياجاره کنم، چون تو يخودم خونه ا يشهر برا يبهم کمک کنه تا تو تونهیاگه م: بهش گفتم. شه

خودش مهمون باشم، تا فردا به مادرش بسپاره  يقبول کرد و ازم خواست اون شب تو یبا خوشحال. دنیسخت خونه م

شب رفتم خونه . دمیکش یمن هم از خدا خواسته ، قبول کردم و نفس راحت. کنه دایخونه خوب پ هیمحله شون برام  يتو
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خونه  کیروز بعدش هم . دندکر ییرایاحترام از من پذ تیامادر و پدرش با نه. داتش یمیخانواده مهربون و صم. شون

پولها را هم  هیبه حساب پرورشگاه و بق ختمینصف پولها رو ر. کردند که اجاره اش کنم دایبزرگ و مستقل برام پ

بار بود که  نیآه اول. پرورشگاه به اسمم باز کردند يبانک روبه رو يتو يخانم محمود یکه با معرف یحساب يگذاشتم تو

 یاحساس سبک. که بخواد ازم سواستفاده کنه یکثافت چیبدون ه. یمزاحم چیبدون ه. کردم یم یخونه خودم زندگ يتو

پدر  یب يرفتم پرورشگاه به بچه ها یم. دمید یهر روز زهره رو م. بود، تا چند روز گذشت ایمثل رو زیهمه چ. کردم یم

عاشق بغل کردنشون . رخوارهیکوچک و ش يمخصوصا بچه ها. دمکر یزدم و خودمو باهاشون سرگرم م یو مادر سر م

دونستم چه  یکه حاال نم میخوب خانه بابام، خانواده ام، مامانم، نس يروزها ادیخوندم و به  یم ییگوششون الال ریز. بودم

فوقش  گفتم ا،یدلم رو زدم به در. نمشونیگرفتم برم بب میروز تصم کی. کردم یم هیشده، چقدر بزرگ شده گر یشکل

 یدل خودم هم خنک م. بهتر بود يطور نیا! نداره یبیع یول. بره یلب باغچه و گوش تا گوش م ارهگذیبابام سرم رو م

. زهیوجود نداره که بخواد خونم رو بر ییکه اصال بابا دمیفهم یول! رفتم. از گناه من هم کمتر بود دیمجازات شا نیا. شد

گفت . شدم مونیبروم رو برد که از زنده بودنم پشآ ابونیخ يمروت چنان تو یب. هامون من رو نشاخت هیاز همسا یکی

 يو مرض قند سو یمامانم به خاطر غصه و فشار روح. بابام سکته کرده و مرده. کردم اهیبا رفتم روزگار خانواده ام رو س

. دهانش دراومد به من گفت زا یهر چ. عاقبت هم به خاطر حرف مردم از اون محله رفتند. چشمهاش رو از دست داده

افتادم به دست و . کجا رفتند؟ گفت به من چه مربوطه کجا رفته اند؟ برم گم شم هر جا که بودم دمیا التماس از او پرسب

غروب . خونه گرفته بودند رازیش يها نییپا. شون ادرس رو بهم داد یکیکجا رفته اند؟  دیگفتم تو رو خدا بگ. پاشون

لعنت به من که باعث مرگش شده . بابام مرده بود ئیبار یخون م مثل همون غروب داشت ه،یگر ورچشمهام از ز. بود

 یچه جواب یمامانم نگاه کنم؟ بعد از چهار پنج سال آوارگ يرو يتو يدونستم چه جور ینم. دیبر ینفسم داشت م! بودم

ان قدر . اون وقت بهتر بود دیشا. نهلحظه فکر کردم کاش همون سال اول برگشته بودم خو کیداشتم، به او بدم؟ 

 یمجازاتم م يزد و به قدر یام م یلیس ایکرد،  یخونمون حبس ام م نیرزمیاگر بابام گوشه ز دیشا. دمیکش ینم یبدبخت
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پدرم که  يو کتک ها ریتحق. بخورم یلیس گهیپست فطرت و هزار نامرد د زیبود که اون کامب نیبهتر از ا رم،یکرد که بم

.رید یلیشده بود، خ رید یلیخ گهیهمه آرزوها، د يکه برا فیح یول. تمگش یکاش زودتر برم. بود ونهابهتر از ا

من هم ! باز مانده بود رتیدهنش از ح. در رو به روم باز کرد مینس. در زدم. رو درست آمده بودم ینشون. دمیرس باالخره

ان قدر دلمون واسه هم . شده بود ریپ یلیمامانم خ. ونیفقط اشک بود و ش. دمیفهم یحال خودم رو نم گهید! طور نیهم

کار رو  نیکجا بودم؟ چرا ا دیفقط پرس. رو نزد یلیس کیمامانم همون . نبود یتیگله و شکا يجا گهیتنگ شده بود که د

 یلیمن خ. از من نپرس زیچ چیتو رو خدا ه. بودم وونهیبه خدا د. مامان دیمون کردم؟ من هم گفتم ببخش یبا زندگ

.دمیکش یبدبخت

فقط . شد یزنده نم گهیاون که د ده؟یچه فا یول. آن قدر ضجه زدم که از حال رفتم. سرخاك بابام میرفت با هم فرداش

 یصدام رو م. مامان شیمن برگشتم پ. من توبه کردم. شو یگفتم بابا تو رو خدا از من راض. ازش خواستم من رو ببخشه

«؟يشنو

 یکم. بود برداشت زیم يرا جلو آورد و عکس خودش را که رو یدستمال. ختمیر یاو اشک م يداشتم همپا ن،ینوش مقابل

آهسته  نینوش. ذهنم آن نوشته را مرور کردم يتو. پشتش نگاه کرد ر،ینگاهش کرد و بعد برگرداند و به دستخط ام

 کی يمن به خونه  دید یمدت بود م هی. گفتم يمحمود مام رو به خان یزندگ قتیچند وقت که گذشت، حق« :نجوا کرد

 یفکر م لیاوا ه؟یخواست بدونه موضوع چ یرسم، م یمونم اون جا، مدام بهشون م یشبها م. زنم ین ودختر تنها سر مز

ت رو یواقع نیاز ا شتریب ومدیبعد دلم ن یکنم ول یم یکردم و دارم بهشون کمک مال دایرو پ ازمندین يخانواده  کیکرد 

هاج و واج نگاهم . خونه اش مادرمه رمیوقتها م شتریکه ب یون زنپرورشگاه بهش گفتم ا يروز تو کی. ازش پنهون کنم

حالت صورتش عوض  دمید. یو بئبخت هیبا گر. حاال نیمثل هم. ام رو بهش گفتم یبود راز زندگ یبا هر جون کندن! کرد

گفت نه، اون  یول. پرورشگاه کردم ناراحت شده يخرج بچه ها ردمرو آو يبه خاطر من پول دزد دیفکر کردم شا. شد

 دهیچند دفعه د. اسم برادرش سامان بود! عاشقم شده. که برادرش از من خوشش اومده نهیمسئله ا. ستین نیموضوع ا
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 اهممات و مبهوت نگ. بودند ختهیسرش آب ر يانگار رو. کنند يبرادرش خواستگار يخواستند از من برا یم. بودمش

 یفکرش را هم نم یوقت حت چیه. به ازدواج فکر نکرده بودم عمرم يوقت تو چیبگم؟ ه یدونستم چ یمن نم! کرد یم

من رو برده بود محضر و  نکهیبا ا... ریام یحت. و خونه و بچه بشم یمن هم صاحب شوهر و زندگ يروز کیکردم ممکنه 

 دایپ ادامه یخوشبخت نیداد ا یم یگواه شهیدلم هم یول اشتم،حکم زنش رو د يروز کیمن  نکهیبا ا م،یمحرم شده بود

 یحال دلم م نیبا ا. دمیرو از دست م ریمثل روز برام روشن بود ام. خوره یبهم م زیروز همه چ کیدونستم  یم. کنه ینم

 چیه استمخو ینم. ام جاودان بمونه یزندگ يتو شهیهم ياون روز قشنگ که با او ازدواج کردم برا يخواست خاطره 

خواست تا ابد  یدلم م! وقت چینه ه. عقد کنه يگریکس د يرو براومن  چهیگوشم بپ يتو گهیعاقد د کی يوقت صدا

به زهره . من دوستش داشتم. نمشیبب گهید کباری ایوقت قسمت نشه کنارش باشم  چیاگر ه یحت. خودم رو زنش بدونم

دلم . رونیم ببعد هم از رورشگاه اومد. دیبگرد گهیدختر د هیدنبال  دیبهتره بر. خورم یمن به درد شما نم. گفتم متأسفم

 یبدون دیتو با. من واقعاً عاشق شوهرتم یآه مهناز من رو ببخش، ول. زد یم شیقلبم رو آت ریام ادی. گرفته بود يبدجور

تونستم  یم گهید کباریفقط  کبار،یکاش . اش دوست داره یزندگ يهمه  يرو به اندازه  ریهست که ام ایدن ينفر تو کی

«دارم یزندگ ياست که تو ییتنها آرزو نیا. خوام ینم يا گهید زیبه خدا چ ن،یهم فقط. و بعد برم نمشیبب. نمشیبب

صدا از . انگار خون نداشت میدستها. شود یحس کردم روح از کالبدم جدا م. ختمیساکت شد و من انگار فرو ر نینوش

را دادم عقب و  یصندل. بود شکنجه عمرم نیسخت تر نیخواست و ا یرا م ریگفتم؟ او ام یم دیچه با. آمد یدرنم میگلو

و بعد  نهیرو بب رینظر ام کی ادیبگذار ب! ادیبگذار ب« :انداخت یمدر ذهنم موج  ییو حرمانم صدا یدر اوج بدبخت. پا شدم

اون وقت عذاب وجدانش . شهیراحت م الشیداره خ یخوب یزندگ رازیش ياگر بفهمه اون تو ریام. فقط چند لحظه. بره

چ کس رو به یاون ه. گذاره یمن رو تنها نم ریام. شهیخودم هم راحت م الیخ يطور نیا. کنه یم وفراموشش شهیتموم م

«کس چیه. دهینم حیمن ترج

.«ینیاون رو بب یتون یباشه، تو م« :مرگ گفتم یغم زده نگاهش کردم و به سخت یچشمان با
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«ه؟یچ نیا« :دیپرس. نگاهش ناباور بود. شیرو شیبا دست لرزان آدرس خانه را نوشتم و گذاشتم پ يتکه کاغذ يرو

 ریام یاگر خواست. آدرس خانه مان است نیا« :فتمیکه ن یدستم را گرفتم به صندل. چرخد یدور سرم م ایکردم دن حس

.«آدرس نیبه ا ایب ینیرو بب

!خونه تون؟-

.حتماً هست ریام. ایامشب ساعت هشت ب. آره-

دهانم را گرفتم  يجلو. دیکش یبرافروخته در جانم شعله م یالتهاب چون آتش .ستیشد و بهت زده در چشمانم نگر بلند

. در هتل سرم را گرفتم رو به آسمان يجلو. و ازش دور شدم دمیتند دو يبعد با قدمها. و چند لحظه نگاهش کردم 

طور اون روشونه به چ. کمک کن شهامتش رو داشته باشم! کمکم کن ایخدا« :دمیبا تمام وجود نال. گرفتم یداشتم گر م

«تحمل کنم؟ چطور؟ ریام يشونه 

 یحس م. جان کندن، خودم را به خانه رساندم یبه سخت. ختمیر یمهابا اشک م یپشت فرمان ف ب. کردم هیچقدر گر آه

. نییاز فرط غم افتاده بود پا میشانه ها. را زدم ایرنیباال زنگ خانم پ يطبقه . فتمیکردم هر لحظه ممکن است به تهوع ب

.بودحالم اصالً خوب ن. ستمیپا با يتوانستم رو ینم

! سالم« :جلوه کنم يکردم عاد یزدم و سع يبه زور لبخند. قرار گرفت میروبرو ایرنیبعد در باز شد و خود خانم پ یکم

.«رو ببرم مانیمزاحم شدم، اومدم پ شهیمثل هم. ایرنیخانم پ دیببخش

حاال هم  نیهم ادیکه دلم نم نهیریمهناز جون؟ ماشااهللا پسرت آن قدر ش یحمتسالم، چه ز« :در را باز کرد شتریب او

.«نازه به خدا یلیخ. براش اسفند دود کن نییپا یرفت. شیببر

.دیچشم، لطف دار-

«؟يسالم مامان جون، آمد« :به طرفم دیو با شوق دو دیرا شن میصدا مانیپ

.میرو بپوش بر تیکفشها ایب. زمیسالم، آره عز-
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. وقت نگاهم افتاد به سروش نیهم. شد شیکفشها دنیاش را داد به دستم و مشغول پوش یو کوله پشت رونیآمد ب مانیپ

به  یپ شانمیالبد از اوضاع پر. دمید یم شیرا درچشمها یمثل روز نگران. کرد ینگاهم م رهیبود و خ ستادهیهال ا يتو

از همان جا با تکان . دیفهم یفقط او حالم را م. زنم یو پا م دست يدانست دارم در چه مهلکه ا یم. برده بود زیهمه چ

من واقعاً به . يبود مانیمواظب پ يممنون سروش، لطف کرد یلیخ« :در گفتم يجوابم را داد و آمد جلو. سر سالم کردم

«<تو و مامان زحمت دادم

.«میم دوستبا ه یلیمن وپسر کوچلوتون خ. دینه، تعارف نکن« :گفت يآه بلند دنیکش با

.«تعارف نکن تو رو خدا ا،یب. مینیدور هم بنش قهیتو دو دق میبر ایب زم؟یعز يستادیحاال چرا دم در ا« :گفت مادرش

 دیبا. دنشید ادیشوهرم ب ياز دوستها یکیقراره . راستش امشب مهمون دارم. شمیمزاحم نم ا،یرنینه متشکرم خانم پ-

.نمیبرم تدارك بب

سردف سکوت  یبا مکث یول دیبگو يزیلحظه خواست چ کی. دیفهم یمنظورم را واضح م. کردنگاهم  ریمتح سروش

وجود دارد و او از  يمن و پسرش رابطه ا نیخواستم مادرش فکر کند ب ینم. نپرسد يزیدادم او چ یم حیواقعاً ترج. کرد

را گرفتم و با خودم آوردم  انمیکردم و دست پ یظخداحاف یساختگ يبا لبخند. ام باخبر است یزندگ یمسائل خصوص

.نییپا

. دلشوره تمام جانم را گرفته بود. به قفل انداختم و در را باز کردم د،یلرز یم میدستها انیرا که داشت م دیزحمت کل به

 یم یانصاف یآن قدر ب دینبا. گفتم یبه او م يزیکاش الاقل چ. دانست ینم زیچ چیه ریآمد و ام یم نجایامشب به ا نینوش

من چه کار کرده بودم؟ اگر حاج خانم و  ا،یخدا! دهانم يپشت در دستم را گرفتم جلو. شد یم ریاو حتماً غافلگ. ردمک

. همه سال دوباره من نیبعد از ا! من. باز کردم ریام یرا به زندگ نینوش يبه آنها بدهم؟ من پا یحاج آقا بفهمند چه جواب

 ریساعت شش عصر بود و ام. قدم زدم اله يتو یدم به اتاقش و خودم با دلواپسرا فرستا مانیپ. آرام وقرار نداشتم... آه

م؟یبگو یدانستم چطور با او حرف بزنم؟ چ ینم. آمد یحدود هفت م
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و برگشتم به سمت  دمیمتر از جا پر مین! ختیدرهم ر یزنگ تلفن به طرز وحشتناک يلحظه با صدا کیخانه  سکوت

«الو؟« بود؟ یک یعنی. را برداشتم یتلفن و گوش يبا عجله آمدم پا. زنگ دوباره بلند شد يصدا. یگوش

زم؟یعز يالو مهناز جون؟ خونه ا-

اگر موضوع به گوششان برسد  ایبرده بود؟ خدا یپ يزیبه چ یعنی! کلمات در دهانم گم شد.بود  ریمرجان خواهر ام آه

هرگز  نیکردند نوش یفکر م. اورا فراموش کرده ریام دلشان خوش بود. کنند؟ آنها به خون آن دختر تشنه بودند یچه م

.ختمیر مرا به ه زیمن همه چ یگردد ول یبرنم ریام یبه زندگ

!احوال شما؟! یسالم ّج... سـ-

؟یگذره؟ روبه راه یخوش م ؟يخودت چطور زم،یخوبم عز-

خانواده چطورند؟ کاظم آقا؟ بچه ها؟ ؟یکن یخوبم شما چه کار م. ستمیبد ن يا-

.در پناه خدا میهست. متشکرم. همه خوبند-

.شهیروزها نامزد نیگفت هم یم ریام. هیخبرهائ نایم يبرا دمیشن یبه سالمت.... یمبارك باشه ان شااهللا آبج-

قرار . جمعه عقدشه. بهت زنگ زدم نیهم ياتفاقاً برا. زودتر سروسامون داد دیآره، چه کار کنم؟ دختر دم بخت رو با-

گفتم چند روز زودتر بهت خبر بدم کارهات رو هماهنگ . جمعه توافق کردند يخواستگارش، برا يبا خانواده  میگذاشت

.میدور هم باش يایزودتر ب. یکن

 يتوانستم بهانه ا یکاش م. شد نروم یکاش م. را نداشتم یجشن و مهمان ياصالً حوصله ! دندان فشردم ریرا ز لبم

.اورمیب

.نایان شااهللا خوشبخت بشه م. يزنگ زد يردلطف ک ،یممنونم آبج-

حاج خانم گفت به دل من نشسته، . نبودم یراض ادیرو به اصرار مادرم دادم به هومن، خودم ز نایم ؟یدون یم... ممنون-

بخت هم  نهایگرفت، ا شهیقسمت رو نم يجلو. من هم قبول کردم. اش یخوادش، بده بره سر رندگ یدخترتم که م
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؟يندار یراهت چطوره؟ مشکل يتو يکوچولو >؟يتو خودت چطور ..خوب. بودند

. هیآزار یب يمعلومه بچه . کنه یفرق م مانیبا سر پ یلیدفعه حالم خ نیا. دمینفهم يزیتا حاال که چ. نه، شکر خدا خوبم-

.حامله ام دمیفهم یاصالً نم يباردار ينداده بودم تا وسط ها شیفکر کنم اگر آزما

بار  نیخداکنه ا. میموضوع رو گفت، واقعاً خوشحال شد ریام یوقت. یخدا رو شکر که خوب« :دیخط خند يدرانسو مرجان

.«شته؟یپ مان؟یکجاست پ.. یراست. خواهر بشه کیهم صاحب  مانیپ ،یدختردار ش

.اتاق خودشه ينه ، تو-

کردم؟ کاش مرجان  یم ينقش باز دیچقدر با. استاد یقلبم داشت م. داشتم جانیبکه ه. آمد ینفسم باال نم گرید آه

توانست درآ لحظات از  ینم زیچ چیه. چند ساعت بعد ریحالم جداً خراببود و تمام افکارم درگ. کرد یزودتر قطع م

کرد  دیسفارش و تاک یباالخره پس از کل. کردم یل گوش میم یزد و من ب یاو هنوز داشت حرف م یالتهابم بکاهد، ول

و  نایم ییدا ریام. از دستم ساخته نبود يکار. رفتمیکرد و من نناچار پذ یزلشان بروم خداحافظکه پنج شنبه حتما به من

 هزمان ب. دادم هیمبل و سرم را به عقب تک يرا گذاشتم و ارام نشستم رو یگوش. بود يحضورش در ان جشن ضرور

. میبه او بگو يزیکردم چ یم اومد و فرصت یزودتر م ریکاش ام. عذاب آور بود میگذشت و سکوت خانه برا يکند

مون؟ یبا زندگ ن؟یخواهد با دل من چه کار بکند؟ با دل خودش؟ با نوش یم دمیفهم یکاش م

 دمیهر چه در دستم بود کنار گذاشتم و دو. ختیقلبم فرو ر دمیرا که شن نشیماش يصدا! ساعت بعد باالخره آمد کی

ان مرد ! چقدر دوستش داشتم ایخدا. بست یرا م اطیداشت در ح. مپرده را کنار زدم و از دور نگاهش کرد. پشت پنجره

مهناز سابق  گریاگر د یحت. کرد یرفت و فراموشم م یکرد، اگر م یترکم م ياگر روز. ام بود یمهربان، همه هست

م چنگ مشت يپرده را تو. بروم نیبود تا از ب یکاف میبرا نینبودم، اگر مثل گذشته ها دوستم نداشت، فقط هم شیبرا

و  نهییا يامدم جلو نیسنگ يبا قدمها. را اغاز کرده بودم يباز نیمن بودم که ا نیا. کرد سزاوارش بودم یهر چه م. زدم

بگذار . خودت رو نباز. کنم مهناز، بگذار کار را تموم کنم یخواهش م: لب گفتم ریز. ام نگاه کردم دهیرنگ پر ي افهیبه ق
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!بگذار. میبه او بگو

مهناز،  مان،یپ ست؟یخونه ن یکس: دیچیخانه پ يتو شیصدا نیطن. خوردم و برگشتم يا کهیبهم خورد هال که  در

د؟ییکجا

 یچ! سالم : داد و با تعجب گفت هیدستش را به چهارچوب در تک. دیتخت د يبه داخل انداخت و مرا پا یجلو نگاه آمد

نجا؟یا یکن یچه کار م .در ببوسمت يجلو يومدیباره ن نیبا من مهناز؟ اول يشده؟ قهر

!نتوانتسم یکردم بخندم ول یسع. ستادمیآمد جلو و مقابلش ا آهسته

؟یحالت چطوره؟ خوب. لحظه هر کار کردم نتونستم جنب بخورم کی! دونم ینم... فقط ستمیقهر ن رینه ام! سالم-

 يها ین؟ از اون ناراحتها ؟يحس شد یدوباره ب ؟يتو چطور. آره خوبم: به طرف خودش دیرا گرفت و کش دستم

؟يزنونه؟ قرص هات رو خورد

.آره-

!ییسالم بابا! آخ جون: میهر دو برگشت مانیپ يصدا دنیشن با

بابا؟ زیعز يچطور! سالم پسر خوشگلم-

.خوبم-

؟یدر رو واسه بابا باز کن يومدیپس چرا ن ،يکجا بود: بلند کرد نیزم ياو را بغل زد و از رو ریام

.آوردم یداشتم درش م. تخت ریمدادم افتاده بود ز. کردم یم یداشتم نقاش. ییبودم بابا اتاقم يتو-

با  ریکرد که چرا ام یزد و گله م یهنوز داشت تند تند حرف م مانیپ. را نوازش کرد شیو با دست موها دیخند ریام

گوش کرد و در  شیبا حوصله به حرفها ریککند؟ ا یببرد، به قولش وفا نم يچند بار بهش قول داده او را به شهرباز نکهیا

اگر مامان . امروز چند شنبه است؟ آهان شنبه است نمیبگذار بب. یگیمنه، راست م ریتقص ییبابا دیآخ، ببخش: آخر گفت

.میریامشب م نیکار نداشته باشه هم
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!آخ جون ؟ییامشب بابا: دیدرخش ياز شاد مانیپ يچشمها

.شهینه امشب اصال نم مان،یه پن: من زود اومدم جلو و گفتم یول

چرا؟: دیبا تعجب نگاهم کرد و پرس ریام. افتاد شیدوباره پکر شد و شانه ها او

.گهیشب د هی يبرا میبهتره بگذار ویخسته ا ،يتو تازه از سر کار اومد! ریام-

. کردم یهفته است بد قول چند. گهیراست م مانیپ! ندارم یکه حرف یگیاگر به خاطر من م! نه: کرد یاو با سر نف یول

.میگرد یبرم گهیدو ساعت د یکی. ستین یتا اون جا راه. مهیساعت تازه هفت و ن. بگذار امشب ببرمش

را بغل کرده بود بلند  مانیهمان طور که پ ریامشب را انتخاب کرده بود؟ ام مانیچرا پ. توانستم منصرفش کنم یم کاش

. ممهناز تو رو خدا به انزوا عادت نکن: گفت یدوخت و با مهربان میه چشمهارا ب شیباینگاه ز. میشد و آمد روبه رو

/آخه تو چت شده. نه گردش ،ینه مهمون ،ير یم ینه خونه کس ؟يرو دوست دار ییها چقدر تنها یتازگ

فقط . امیب دمیقول م. گهیفرصت د کی يبگم؟ تو رو خدا برنامه امشب رو بگذار برا يچه جور... ریام: گفتم یدرماندگ با

!کنم یخواهش م! امشب نه

؟يدار يبرنامه ا اد؟یقاره ب یچرا؟ کس: دیپرس يو با کنجکاو نیزم يرو گذاشت رو مانیپ

.ندارم يبرنامه ا! نه: لب گفتم ریز. دیطپ یم میها قهیشق یحت. ام حبس شد نهیدر س نفس

؟یخب؟ پس چ-

حدس اولت ...ح: سرم را باال کردم و با من و من گفتم. ستادمیبعد ا. قدم زدم یمقابلش با کالفگ. متعجب بود نگاهش

.ادیقراره ب یکس. ریدرسته ام

؟یک-

.فقط چند روزه. تازه باهاش اشنا شدم. دمهیجد ياز دوستها...ا-

...طوره نیخب، اگر ا-
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 م؟یبر گهید یش کینداره  اشکال. امشب مهمون داره گهیبابا؟ مامان م يدیشن: گفت مانیمتقاعد نشده بود به پ نکهیا با

.دمیقول م. هفته ببرمت نیدم هم یقول م

با  ياش را برداشت و مشغول باز ياسباب باز يمایهواپ. مبل نشست يشانه اش را باال انداخت و رفت رو لیم یب مانیپ

نگاه  شیبه چشمها توانتسم سرم را باال ببرم و ینم. کردم ینگاهش را حس م ینیسنگ. بود میهنوز روبه رو ریام. ان شد

که تو همه  میکیبه هم نزد یزندگ يکردم ما آن قدر تو یفکر م شهیهم... مهناز، من: بعد از چند لحظه سکوت گفت. کنم

رو از  يزیروزها چ نیمطمئنم تو ا یول افته،یذهنم جا ب يموضوع تو نیخواهم ا ینم نکهیبا ا. یزن یحرفهات رو به من م

!مطمئنم. یکن یمن پنهون م

:که گذشت گفت یکم. داشت دهیرنج یحالت ریام. من به سکوت ادامه دادم و

.یهر طور راحت. کنم یاصرار نم یبگ يزیچ يخوا یخوب، اگر نم یلیخ

هرچه کردم  یخواستم حرف بزنم ول یم. دمیقدم به دنبالش دو کی. مبل و رفت به اتاق خودش يرا انداخت رو کتش

را به هم فشردم و آمدم کنار در و  میلبها م؟یرا بگو قتیجا شروع کنم؟ چطور حقدانتسم از ک ینم. دهانم باز نشد

!حاال نه ریام! اوه نه: تخت و رفت طرف حمام يرا از تن درآورد و انداخت رو راهنشیپ. نگاهش کردم

!صبر کن ریام: و نامش را به زبان آوردم دیجنب میلحظه لبها کی

 ینم یحرف دید یوقت ریام. بزنم یکردم نتوانتسم حرف يهر کار. رود یم پس محس کردم نفس. برگشت و نگاهم کرد او

همان جا سرم را به . معترض نگاهش را از من برداشت و رفت داخل حمام و در را پشت سرش بست یزنم، با حالت

 قهیفقط پنج دقبه ساعت نگاه کردم، . کردم یرا م شسخت تر از انکه فکر. ایسخت بود خدا یلیخ. دادم هیچهارچوب تک

آمد؟ رفتم به اشپزخانه و پارچ  یم نینوش یعنی. شود یتنگ و تنگ تر م نهیقلب در س يکردم جا یحس م. به هشت بود

. زنگ خانه به هوا بلند شد ينگذاشته بودم که صدا نیهنوز ان را به زم یول دمیپر سر کش وانیل کیآب را برداشتم و 

بله؟: را برداشتم یو گوش دمیدو فونیبه طرف ا مهیاو بود؟ سراس یعنی. اندامم را فرا گرفت يا لرزه
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ه؟یک. لطفاً ییبله؟ بفرما: دوباره گفتم. امدین یجواب

!هستم نیمن نوش... م: دیچیپ یگوش يتو یآرام يبار صدا نیا

 مانیبرگشتم و به پ. آمد یم اطیحاال او به ح. را زدم و در باز شد فونیمثل مسخ شده ها آ. بود رینگاهم متح! من يخدا

. کندم یدر داشتم جان م يحمام بود و من جلو يتو ریام. بود شیمایبا هواپ يهنوز سرگرم باز. مبل نگاه کردم يرو

بهتر از من  نیدانستم حال نوش یم. به در خورد یو ضربه آرام دیچیراهرو پ يتو شیقدمها يتا صدا دیطول کش یکم

بودم و با  دهیاز انچه در هتل د باتریز يبلند و چهره ا یاو با قامت. و در را باز کردم نییرا دادم پا رهیباالخره دستگ. ستین

خواستم  یم. به پاست یمگر يدلش غوغا يمعلوم بود تو. سرخ بود شیگونه ها. بود ستادهیمقابلم ا بایدسته گل ز کی

.خواستم مزاحم بشم یمسالم، ن: آهسته گفت. را به هم دوخته بودند میانگار لب ها یلبخند بزنم ول

!يخوش اومد ن،ینه نوش. سالم: زده گفتم مات

 يخوش عطرش تو يبو. به گونه ام زد یمیصم يو بوسه ا دیمرا به آغوش کش یگل را گرفت به طرفم و با مهربان دسته

خانه است؟. دمیرو د ریام نیماش اطیح يتو: گفت میاز اغوش هم درآمد یوقت. دیچیشامه ام پ

.تو ایب آره هست-

چند لحظه منتظر  دیفقط با. نینوش نیبنش ایکنم ب یخواهش م: گفتم. ندیتعارف کردم بنش. و او داخل شد ستادمیا کنار

.با او حرف بزنم دیمن با. دونه ینم زیچ چیه ریچون ام ،یبمون

ارام . شد شیمحو تماشا لحظه کی نینوش. نگاهمان کرد يمبل بلند شد و با خجالت و کنجکاو يما از رو دنیبا د مانیپ

؟يریام يتو پسر کوچولو. زمیسالم عز: گفت نینوش. سالم کرد مانیپ. زانو زد شیپا يرفت به طرفش و جلو

.جواب خانم رو بده مامان: لرزان گفتم يبا لبخند. مستاصل به من نگاه کرد مانیپ

!رمیبله، من پسر بابا ام: را تکان داد و مودبانه گفت سرش

 هیشب یلیخوشگلم، خ دمیفهم یهم م یگفت یاگر نم: صورتش کنار زد يرا از رو شیرا جلو برد و موها دستش نینوش
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زم؟یعز هیاسمت چ. یپدرت

.مانیپ-

.مانیپ: تکرار کرد نینوش

زم؟یببوسمت عز يدیاجازه م: او را نگاه کرد، بعد گفت یکم

پس از  مانیپ. دیرا بوس مانیرا جلو برد و گونه پ اران صورتش نینوش. نییو سرش را انداخت پا دیخجالت کش مانیپ

کار  یدانستم چ ینم! من گنگ شده بودم. بلند شد نینوش. شد میبه طرفم و با خجالت پشت دامنم قا دیدو نیبوسه نوش

 نیدستم بود به نوش يتو مانیهمان طور که دست پ. بود ومدهین رونیهنوز ب. انداختم ریگذرا به اتاق ام ینگاه. کنم

دهانم را  يو جلو نتیکاب ياشپزخونه دسته گل را گذاشتم رو يتو. رونیبعد از هال اومدم ب. ندیتعارف کردم بنش

اب  یوانیبه زور ل. کرد یو رو م ریاضطراب داشت دلم را ز. دست خودم نبود. افتادم یدوباره داشتم به تهوع م! گرفتم

را  وهیرا باز کردم و ظرف م خچالیو در  دمیکش قیعم چند بار نفس. کردم به خودم مسلط باشم یو سع دمینوش

 یبود که وقت نیام ا یتمام سع. به هال برگشتم ییرایپذ يشربت خنک هم درست کردم و برا وانیدو ل. درآوردم

 ریام یهر چند من صاحب ان خانه و تمام زندگ. ندیرا بب عفمخواستم او ض ینم. نلرزد میدستها ستم،یا یم نینوش يروبرو

بسته  يکه شربت را تعراف کردم، صدا نیهم. کردم یحس م شمیو اسا یخوشبخت ياو را رو نیسنگ هیباز سا یودم ولب

به  مبا چش. ختمیحس کردم فرو ر. اندامم را گرفت يضعف فلج کننده ا! من يخدا. به گوشم خورد ریشدن در از اتاق ام

چند لحظه : گفتم نیرو به نوش. امدهین رونیپزخانه مانده و بهمان اش يحدس زدم تو. هال نبود يتو. گشتم مانیدنبال پ

.با او صحبت کنم دیبا. رهیکنم ام یفکر م. من رو ببخش

!تو، بازه ایب: گفت شهیمثل هم. به در زدم يآمدم و ضربه ا رونیهال ب از

وقت را از دست . دکر یرا خشک م شیسرش و داشت موها يحوله را گذاشته بود رو ریام. رفتم تو دایو ش دهیشور

بله؟: بود گفت نهییهمان که نگاهش به ا. زدم شیامدم کنارش و اهسته صدا. ندادم
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!من رو نگاه کن قهیدق کی ریام: دلشوره گفتم با

!منتظرته رونینفر ب کی. کنم زودتر لباست رو بپوش یخواهش م! ریام: را از سرش برداشت حوله

منتظر من؟-

.کنم بپوش یمخواهش . منتظر تو. آره-

درآورد و با تعجب  راهنشیپ ينهایرا از آست شیدستها. دوشش يتخت برداشتم و انداختم رو يرا از رو رهنشیپ

!خودته يمهمون امشب از دوستا یمهناز به خاطر بگو تو چت شده؟ تو که گفت: دیپرس

 یول. آره: اش را مرتب کردم و گفتم قهیدور گردن و . خودم را کنترل کردم یبه سخت. لرزاند یداشت چانه ام را م بغض

.توست يدوست من باشه آشنا نکهیاز ا شتریاون ب

محکم ساعدم را گرفت و نگذاشت ادامه . دستم را گرفت کدفعهیاو  یول راهنشیپ يشروع کردم به بستن دکمه ها بعد

 نیتو ا... تو: لب گفت ریز. تداش یبیالتهاب غر شیچشمها. چش شده بود؟ سرم را باال کردم. ختیقلبم فرو ر. بدهم

؟يعطر رو از کجا آورد

؟یچ: زده گفتم رتیح

. دوباره نگاهم کرد ست؟یکار چ نیدانستم منظورش از ا ینم! دییسرش را آورد جلو خوب آغوشم را بو گرید کبارهی

 رونیمهناز بگو اون ب! اونه يبو نیا. کنم یمن اشتباه نم ایخدا! نه: ناباورانه گفت. درونش صورت گرفته بود یانگار انقالب

منتظر منه؟ هان؟ یک

همه سال بالفاصله عطر او را  نیاو بعد از ا. شد يو همان وقت اشک از چشمانم جار میشد رهیلحظه به هم خ چند

صورتم کنار زد و  يرا از رو میبا دست موها. شناخت یبود و سر از پا نم دهیشور. زجر آور بود میبرا جانشیه! شناخت

گذره؟ هان؟ یم یفقط بگو دور و بر من چ! نکن هینه مهناز، گر گفتک

خواد تو  یم. نجاستیاون ا! زن اولت ر،یزنت ام: انها را هم بستم و با بغض گفتم. مونده بود یباق گریفقط سه تا دکمه د
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.نهیرو بب

زن من؟  ؟یگیم يدار یتو چ: را محکم گرفت میبازو. است رتیح تیدانتسم در نها یم! و مبهوت نگاهم کرد مات

؟یزن یحرف م یاز چ! من مهناز يخدا

.معطلش نکن. نجاستیوقته ا یلیاون خ. منتظرتته نینوش. ریام رونیبرو ب:  دمیرا از سر راهش کنار کش خودم

من همان طور که ! و درست همان جا مات و مبهوت خشکش زد  رونیبه طرف در و از اتاق رفت ب دیدو مهیسراس دمید

. نداشتم ستادنیقدرت ا یول نمیخواست روبه رو شدنشان را بب یدلم م. نیزم يداده بود سر خوردم رو هیتک ارویبه د

!زده و ناباور جانیه. دمیرا شن شانیدافقط ص یهمان جا نشستم و در اوج درماندگ. کارم تمام بود

...ریام-

...نینوش-

!کلمه کی یحت! زیچ چیه. را بشنوم شانیرفهاح هیخواستم بق ینم. دادم به تخت هیام را تک یشانیپ

تو؟! من يخدا ن،ینوش-

!من ریام... ریآه ام! شه یبه خدا باورم نم. ریام شهیباورم نم-

شد و مرگ را  کیتار میچشمها يجلو ایام کرده بودم؟ دن یچقدر گذشت؟ چه کار با زندگ. دمیحال خودم را نفهم گرید

! مامان جون! مامان: دیصورتم را بوس یبا مهربان. دور گردنم حلقه شد مانیگرم پ يلحظه دستها کی. دمید میرو شیپ

!نکن هیگر

.مامان زیبغلم عز ایب: دمیرا به آغوش کش او

گفت  یهمش م. بابا بغلش کرده بود ه؟یاون خانومه ک یمامان: دیپرس ياغوشم جا کرد و با کنجکاو يرا تو خودش

.زمیعز زم،یعز

!کنم ادامه نده یخواهش م. ادامه نده مانیپ: دلم گفتم يتو. فشردم هم يرا رو میلبها
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. صبر کن نینوش! نینوش: بلند و واضح به گوشم خورد ریام يلحظه صدا کیکه  رونیشدم و خواستم بروم ب بلند

!نینوش. باهات حرف بزنم دیمن با! کنم نرو یخواهش م! کنم یخواهش م

 هیمامان جون : گفتم مانیبه پ. دمیشن یهق هقش را از همان فاصله هم م يصدا. ربا عجله رفت سمت د. ستادیاو نا یول

خب؟ افین رونیهمون جا بمون و ب قهیدق

. به دنبالش ریراهرو و ام يرفته بود تو نینوش. در هال باز بود. رونیاز اتاق امدم ب. و واج سرش را تکان داد هاج

 ؟یچند کلمه باهام حرف بزن يخوا ینم ،یهمه سال که برگشت نید از ادختر؟ بع يریکجا م: آمد یاز پشت در م شیصدا

 نیا. امیصبر کن باهات ب ایبمون . کنم چند لحظه بمون یم واهشخ. حرف باهات دارم ایدن کیبه خاطر خدا، من  نینوش

!کنم نرو یخواهش م. شم یم وونهیمن د يطور

مانده بودم و  میدانتسم چه کنم؟ هاج و واج سرجا ینم! کرد یم طور التماس نیبود که داشت ا ریام نیا! کردم خی ،يوا

 یخوام زندگ یمن نم. متاسفم یلیخ. تونم بمونم یمن نم ر،ینه ام: گفت هیبا گر نینوش. کردم یبهت زده گوش م

. شمیم وونهیمن هم د نیاز ا شتریانتظار من بس بود، ب يالهاتمام س يچند لحظه برا نیهم. خوشبخت تو رو به هم بزنم

!برو تو. دمتیخوشحالم که د. ریخوام آزارش بدم، برو تو ام یمن نم. خانمه یلیزنت خ

و همان طور  دیرا از دست او کش شیبازو نینوش. رنگ به چهره نداشت ریام. رونیشهامت به خرج دادم و رفتم ب باالخره

 هیتک واریبه د رانیسرگشته و ح ریام. رونیبرفت  اطیو دوان دوان از ح. شد ریاز پله ها سراز ستیگر یکه هق و هق م

من و او فرسنگ ها  انیانگار م. کردم یاحساس غربت م يگرید وقتاز هر  شتریب. مانده بودم میمن ساکت سر جا. زد

.فاصله افتاده بود

برداشت و  ارویاش را از د هیتک. روان بود نمیاشک از چشمان غمگ. نگاهم کرد يلحظه بعد آرام برگشت و با ناباور چند

که من طاقتش را  يزیچ. زد ینگاه بهت زده اش موج م يبرق اتش عشق سوزان در سوسو. و درمانده امد طرفم رانیو

بگم؟ باور کن  دیبا یدونم چ یبه خدا من نم... مهناز: گفت مرتعش یاو با اهنگ. نییسرم را با بغض انداختم پا. نداشتم
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!گمیباور کن راست م. دست نزدم يا گهیزن د چیاز تو به ه ریمن تا حاال به ع .نکردم انتیوقت به تو خ چیمن ه... من

.يدیرو ند نیوقته نوش یلیتو خ. فکر رو در موردت نکردم نیوقت ا چیمن ه ر،یدونم ام یم: گفتم آرام

 یا تو حرف زده؟ کب یبگو ک. باال و نگاهم کن ریسرت رو بگ قهیدق کیمهناز تو رو خدا . شمیم وونهیدارم د ا،یآه حدا-

؟يکرد داشیاز کجا پ ؟یشناس یزن من بوده؟ تو اون رو از کجا م نیگفته نوش

شب سالگرد ازدواجمون ... یاتفاق یلیخ. دمیخودم فهم ر،ینگفته ام يزیبه من چ یکس: سرم را گرفتم باال یسخت به

گفت  یم. ات روبه راهه یکرد که زندگ یحاج خانم خدا رو شکر م. دمیحاج خانم و خاله ات رو در موردت شن يحرفها

 يزیچ یمن همه حرفهاشون رو گوش کردم ول. يبردار یکه دوستش داشت يدعا کرده دست از سر دختر یلیخ

کار کنم؟ حرفهاشون رو در موردت  یدونتسم چ ینم. کردم هیاون شب تا خود صبح جون کندم و گر. نشد رمیدستگ

بود که  نیا. یگفت ینم يزیخودتم که چ. گنیاون ها حرف بزنم، راستش رو نم دونستم اگر برم با یم. کردم یباور نم

من رفتم خونه پدرت و اتاق زمان . من رو ببخش ریام. رو بفهمم زیخوسات همه چ یمن دلم م. لتیرفتم سراغ وسا

چقدر  دمیفهم. دمیرو فهم یمن تما اون دفتر رو خوندم و همه چ. کردم دایدفتر خاطرات تو رو پ. ات رو گشتم يمجرد

خواستم بدونم  یم! ریات نبود ام گذشتهغصه من غصه . یخواسته با من ازدواج کن یو اصال دلت نم يعاشق اون دختر بود

فکر  چیاما ه نهیتو رو بب ادیکردم بعد آدرس خونه رو دادم تا ب داشیمن گشتم و پ ؟يهنوز هم دوستش دار ؟یحاال چ

...هنوز هم؟... تو هنوز هم ریام. یس کنبه اون التما يطور نیکردم ا ینم

 نهیو به س دیسرم را به آغوش کش یاو با مهربان. دیبار یاشک مثل باران از چشمم م. اجازه نداد حرفم را تمام کنم بغض

 ریآرام ز. رو دربرگفتم نشیوجود نازن یچکیدستم را دور کمرش انداختم و چون پ. بوسه زد میموها ياش فشرد و رو

.یتو چشم وچراغ خونه من هست. داشتم تدوست شهیمن دوستت دارم مهناز، هم یول: تگوشم گف

همه سال بالفاصله عطر اون رو  نیتو بعد از ا. کنم ینه، باور نم یاگر بگ. يرو هم دوست دار نینوش یول... دونم یم-

!يلرز یم نمیب یباره دارم م نیاول ریام. یرو از من پنهون کن داتینگاه ش یتون ینم. یشناخت
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تو مادر بچه . به عشق من و تو نداره یارتباط نیا یول: دیام را بوس یشانیپ یبرد و به نرم میموها يدو دستش را ال هر

.خوامت یم ایمن به اندازه همه دن. یمن

هم من رو به  یتو زندگ ؟يکار رو کرد نیآخه چرا ا: در چهره ام گفت رهیخ. بود دایپ شیبایعجز در نگاه ز آثار

.به تو دروغ نگفتم یزندگ يوقت تو چیچه کتر کنم؟ مهناز من ه دیحاال من با. ختبیر

ش؟ینیبب گریبار د کی یخواست یواقعا نم. رو بگو قتیبارم راست بگو، حق نیا: گفتم یتلخ به

.خواستم یم... چرا-

رو بهم  دنشیشانس د گهیر دبا کی نکهیا يخدا برا شیپ یلیخ. خواست یدلم م یلیخ: دیلغز یصورتش م يرو اشک

. احساس سرزنش کردم نیخودمو بابت ا مییتنها يتمام لحظه ها يباور کن تو یمن دوستش داشتم، ول. التماس کردم

 يتو یخواستم حت ینم. کنم انتیبه تو خ یزندگ يوقت تو چیخواست ه یدلم نم نکهیبه خاطر ا. دمیجنگ یبا خودم م

! من يچشمها يجلو! بود نجایاون ا. تفاوت بمونم یتونم ب ینم گهیمهناز د... نم اما حاالجز تو فکر ک یبه زن المیفکر و خ

به من  يزیچرا چ ؟يکرد دایمثل گذشته ها، تو رو خدا بگو تو چطور اون رو پ! دستش رو گرفتم! من لمسش کردم

همه نیچرا ا ؟يرو از من پنهان کرد زیچرا همه چ ؟ینگفت

.«آخه چرا؟ ؟يخودت رو شکنجه کرد وقت

من  ریام. بود یسخت یلیکردن اون دختر کارخ داینه؟ پ ایرسم  یم جهیدونستم به نت ینم... بگم يزیتونستم چ ینم-

وازش  يبود دهیرو د نیکه قبالً نوش يمن رفتم اون محله ا. دمیاش رو د یلعنت ي افهیچشمهام ق يجلو! دمیرو د زیکامب

حاال  نینوش. کنم دایوموفق شرم ردش رو پ دمیاون آدمها رو د يه کردم، همه همه اون گذشته رو تجرب ،یخاطره داشت

.ینگرانش باش دینبا گهیتود. داره یخوب یاون حاال زندگ راز،یکنه، برگشته ش ینم یتهران زندگ يتو

؟يدیرو د زیتو کامب-

«م هم باهاش رابطه داره؟هنوز راز؟یچرابرگشته ش نینوش ؟يدیکجا اون رو د« :دیام را محکم گرفت وپرس شانه
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.کنه یساله با او کار نم کی کیگفت نزد ینه خودش م-

 نمیبازم او رو بب دیمن با« :زدیانگار داشت با خودش حرف م. بدر شیموها يدستش را ال یام را رها کرد و با کالفگ شانه

«!و باهاش حرف بزنم

کنم؟  داشیتونم پ یکه فقط من نم اسیدن نیا يکجا« :فتبلند گ يبا صدا» مهناز اون کجاست؟« :آمد به طرفم دوباره

.«کنم یبگو، خواهش م. باهاش حرف بزنم دیمن با. برم دنبالش دیبگو، کجا رفت؟ من با

به  يقرار یبا ب! خواست برود یاو م. داشت یتازگ میبرا بشیحال غر. قدم گذاشتم به عقب و با بهت نگاهش کردم کی

کار  یتو چ« :گوشم گفت ریآرام ز. دیبار یتشنه م يریانگار باران رحمت برکو. پاك کرد را میسمت من آمد ورد اشکها

 يروز کیکردم  یوقت فکر نم چیه. بشه يطور نیا استمخو یوقت نم چیبه خدا من ه ؟يکارکرد یچ زم؟یعز يکرد

به خدا من . مهناز ستمیمرد نمن نا. کردم یوقت فکرش رو نم چیه. شمیم وونهینه، دارم د! یکن دایرو برام پ نیتو نوش

بهم  یدون یاگه جاش رو م. برم دنبالش دیمن با. و باهاش حرف بزنم نمیاو رو بب دیبا یام رو با تو دوست دارم ول یزندگ

.«وقت چیه. گذارم یوقت تنهات نم چیمن ه. گردم یو زود برم رمیم. بگو

.آمد یدرنم میدا از گلوص. به صورتم، منتظر جواب شد رهیام را آورد باال و خ چانه

داشت . خواست برود یاو م. زجرآوربود میاش برا یدگیهمه شور نیا. ورو شده بود ریز قهیفقط درعرض چند دق ریام

منتظرش به  يلرزانم درجواب چشمها يتوانستم بکنم؟ لبها یچه کار ن ایخدا. میرا بگو نینوش يکرد جا یالتماس م

.«دونم یشماره اتاقش رو نم. در بانک هتل واضحه يفرشته جلو ابانیخ يتو... تو« :ازهم باز شد یسخت

کتش را از . پشت سرش آمدم به داخل. را برداشت نشیماش چیمکث شانه ام را رها کرد و با عجله رفت وسوئ یکم با

.«؟يریم يبابا جون، کجا دار« زدك شیلحظه صدا کی مانیپ. دیمبل برداشت وپوش يرو

.«مواظب مامان باش، خب؟. گردم یزود برم ،ییبابا رمینم ییجا« :ززانو زد شیجلورفت به طرفش و  ریام

.باشه-
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.پسر گلم نیآفر-

به خاطر « :دستم راگرفت ونگاهم کرد. رفتم یداشتم از فرط ضعف از حال م ستاد،یمقابلم ا یوقت. وبلند شد دیبوس اورا

. يهمه سال به من برگردوند نیمن رو بعد از ا يگمشده  تو. يمن رو کامل کرد یمتشکرم، مهناز تو زندگ زیهمه چ

.«دوستت دارم، به خدا دوستت دارم

 يحلقه  یرفت؟ وقت یاگر واقعاً دوستم داشت پس چرا داشت م. شد شتریاشکم ب دیلبم لغز ينرمش که رو ي بوسه

 رونیب یتخت مشت يباال يل کاغذدستما يبه طرف اتاق و از جعبه  دمیدو. ستادمینا گریدستش از دور بازوم رها شد د

پتک برسرم  يبسته شدن درهال مثل ضربه  يصدا. دنبو یاشک از صورتم کاف لیزدودن س يانها برا يهمه . دمیکش

و ماتم زده،  نیزم يسر خوردم رو واریهمان جا کنار د. لبم گرم بود يهنوز داغ بوسه اش رو ا،یخدا! او رفت. فرود آمد

 یخال ياو وجا ودیبه ن. سوت و کور عادت کنم يخانه  نیبه خلوت ا دیدانستم از حاال به با یم. مدیرا به بغل کش میزانو

! محال است. کند یدل نم نیاو از نوش. شبش باشد نیآخر نیهرگز مطمئن نبودم ا. امشب رفت ریام. اش عادت کنم

 ریکنار ام یآن طور با دلباختگ یا بودم وقتمن کج. داشت یآن دختر چه نگاه ملتمس يچشمها. اند دهیآتها تازه به هم رس

 د؟یکش یشب ازدواجشان نقشه م يبرا یعقدش کرد؟ وقت یوقت خت،حلقه به دستش اندا ریام یداشت؟ وقت یقدم برم

 ریبشوم؟ ام شانیقلبها دنیتوانم مانع طپ یمن چطور م ستاد؟یخانواده اش ا يبه خاطر او آن طور رودر رو یوقت

 يوا. دارند مگفتن به ه يحرف برا یحاال حتماً کل! با او برود ایبماند . کرد بماند یت به او التماس مداش! بود دایچقدرش

 یبرود و با او بماند من چه کنم؟ با زندگ رازیبخواهد به ش ریچطور؟ اگر ام ردیاگر اورا ازمن بگ! خدا، به من رحم کن

کمکم  ایخدا. وضع را تحمل کنم نیتوانم ا یهرگز نم. رمیم یمن مخانه چه کنم؟ نه،  نیام درا ییازدست رفته ام، با تنها

!توانم یکن، هرگز نم

***

 رهیو روشن اتاق به عکس ازدواجمان خ کینگاهم درتار. شکند یساعت سکوت تلخ اتاق را درهم م کیت کیت يصدا

گردد؟  یدانم کجاست؟ چرا برنم ینم. و منتظر، ساعتها چشم به راهش نشسته ام داریهنوز برنگشته و من ب ریام. مانده
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.صبح سربزند ي دهینمانده سپ يزیچ

 هیثان ر،یرا همان سرشب خوابانده بودم و خودم درامتداد آن شب دلگ مانیپ. تخت بلند شدم و آمدم پشت پنجره يپا از

دانستم کجاست  یاگر فقط م. هربار منصرف شدم یول رمیتماس بگ لشیچند بار وسوسه شدم با موبا. شمردم یها را م

.هم بگذارم يتوانستم چشم رو یهرگز نم. مانده بود هتلدانستم تاآن وقت صبح در یم دیگرفتم، چون بع یآرام م

چشم  رونیو به ب دمیاز جا پر شیبا تشو. قفل به گوشم خورد يتو دیکل دنیآرام چرخ يساعت بعد باالخره صدا کی

اش درست تا  هیسا. هال را روشن کرد يآباژور تو ریام. دش استبسته شدن درکه آمد، مطمئن شدم خو يصدا. دوختم

همان جا . آرام سالم کردم. منتظرم نقش بست ياخودش درقاب چشمه ریو چند لحظه بعد تصو افتیتخت امتداد  يپا

. دهفرو افتا شیبود وشانه ها نیبرخالف انتظارم غمگ. تخت يچند لحظه نگاهم کرد، بعد آمد جلو وکتش را انداخت رو

«؟يدیهنوز نخواب« :دیرابه طرفم برگرداند وآرام پرس رخشین

«تونه بخوابه؟ یم يآدم چشم به راهه، چطور یوقت. اومد خوابم نمی …نه« :نشستم

«؟يکجا بود« :دمیپرس. زد هیتک واریوبه د ستادیا

و نگاهم  دندیکش رونیبپلکها  ریخودشان را از ز نشیغمگ يچشمها. تا عکس العمل نشان دهد دیلحظه طول کش چند

«!ابونیخ يتو« :کردند

«ن؟یدنبال نوش ینرفت ؟يتنها بود ؟یچ يبرا ابونیخ« :شدم بلند

.میحاال با هم بود نتا همی …چرا رفتم-

 چیه. رآبیش ریصورتش را گرفت ز ییدستشو يتو. من بهت زده به دنبالش رفتم. رفت رونیرا گفت و از اتاق ب نیا

رفت به اتاقش  یحرف چیکه آمد بدون ه رونیب. دهیچه شن نیدانستم از نوش ینم. بودمش دهیم ندطور نا آرا نیوقت ا

که  نیهم یشد؟ ول یخواست بپرسم چ یدلم م. قرار بودم یب. گرفت شیدستها انیوسرش را م زیونشست پشت م

 يزیلطفاً چ! تنها باشمخوام  یم! کنم مهناز یخواهش م« :گفت یبیدهان گشودم او سرش را باال کرد وبا حال غر
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«!نپرس

!همان طور باز ماند دهانم

؟یبخواب يخوا ینم. ساعت چهار صبحه!... ریام یول-

.ادیخوابم نم. خوام ینه نم-

تو حالت خوبه؟ ریام-

 یکنم برو کم یخواهش م. يداریاز سرشب تا حاال ب. تو برو بخواب مهناز. خواد تنها باشم یآره خوبم، فقط دلم م-

!کنم یخواهش م. ستراحت کنا

کنار  شیچشمها يمغموم از جلو. بدنم گر گرفته بود. را رد کند میطور تقاضا نیوقت سابقه نداشت ا چیه. گرفت قلبم

ماندم، بعد همان جا وارفتم و  رهیچند لحظه به دراتاق خ! بلند شد و دراتاقش رابست دمید. مبل نشستم يرفتم و آرام رو

 یکاش م. را ازدست دادم ریمن ام. هق هقم را بشنود يصدا استمخو ینم. انم را محکم گرفتمده يجلو. بغضم شکست

پس او چرا خوشحال . دارد یخوب یکه حاال زندگ نیاست؟ نوش ختهیچرا آن قدر به هم ر ده،یدانستم از آن دختر چه شن

!ست؟ین

. بود دهیفا یاما ب دمیماندم و پشت در انتظار کش اردیتمام شب را ب. امدیمن ن شیپ ریباال آمد، اما ام واشی واشی آفتاب

. را روشن کردم ومشغول درست کردن صبحانه شدم يکتر ریرفتم به آشپزخانه و ز. داد یساعت هفت صبح را نشان م

که او آماده رفتن به شرکت  دمیکنم اما درکمال تعجب د شیدابروم و ص يخواستم به بهانه ا دم،یرا چ زیم یوقت

! صبحانه حاضره ریام« :دهان گشودم یبه سخت. و کفش را برداشت ورفت به طرف در چیسوئ! جا خشکم زد همان.است

«؟يریم يکجا دار

. من بود زیآن مرد همه چ. بکشم ادیخواست فر یدلم م. بود نیکردم غمگ یاز آنچه فکر م شیب. و نگاهم کرد برگشت

 رانمینداشتم اما او با چند جمله و ردیطور عزا بگ نیا يگریختر دبه خاطر د نکهیطاقت ا. طاقت رفتار سردش را نداشتم
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.«خوام برم، مواظب خودت باش یندارم، م لیخوام مهناز، م یمعذرت م« :کردونماند

 نهینیخودم درآ ریاز فرط عجز با مشت به تصو. دانستم چه کنم ینم. خوردم یلیدر پشت سرش بسته شد، انگار س یوقت

. لعنت به من، همه اش حاصل حماقت خودم بود. و خون کف دستم را پرکرد دیپاش نیزم يرو زیر زیر نهییآ. دمیکوب

و فکر کردن به او را به  ییتنها! اتاق حبس کرد يرا تو دشبه خاطر او تمام شب خو! خواهد یهنوز آن دختر را م ریام

من تو رو . رمیم یمن بدون تو م. ستت دارمدو یلینشو، من خ بهیبا من غر ر،یام …ایاوه خدا« !داد حیصحبت با من ترج

 مارستانیبرفت به  ینم شیپ میدانستم چه کنم، پا ینم. »دهیقدر شور نیا خته،یطور به هم ر نیا. خوام ینم يجور نیا

.را هم نداشتم دنیطاقت ماندن درخانه و انتظار کش یبروم ول

او  یاش خواستم چند لحظه وصل کند به اتاقش ول ینشاز م. خواستم با او حرف بزنم یم. با شرکتش تماس گرفتم ظهر

نداشته  يخانم شما کار« :با خشم گفتم. کس را هم به اتاقش راه نداده چیه. جواب نداده یتلفن چیامروز به ه ریگفت ام

«!خوام با او حرف بزنم یوصل کن م! من زنشم. باش

آرام وافسرده  يعاقبت صدا. گرفتم یخط داشتم آتش مپشت . »باشه« :از طرز حرف زدنم جا خورد وگفت چارهیب دختر

«زم؟ین جانم عز:دیچیپ یگوش ياش تو

:؟یزن یشده مهناز؟ چرا حرف نم یچ« :دیپرس رآرامیام. به کتمم دیچسب زبان

حالت خوبه؟ چرا تلفن هات رو جواب …ریام« :را جنباندم میزحمت لبها به

؟يدینم

حوصله ندارم؟-

آخه چرا؟-

بهت بگم؟ یچ گهید. یدون یرو م زیبدم؟ ولم کن مهناز، تو که همه چ حیتوض دیبه تو هم با! چرا؟-

هنوز تهرانه؟ ایرفته  نیوش ؟يا ختهیقدر به هم ر نیبگو چرا ا-
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.التماس کردم بمونه قبول نکرد یصبح زود برگشت و من هر چ! نه، رفت-

او رو  یزمان هیتو  ؟يمگه زنت رو دوست ندار ؟يتو زن ندارمگه  ؟يآخه چرا بهش التماس کرد: به لرزه افتاد دستم

؟یحاال چ. ریام یدوست داشت

!کردم یکابوس رو نم نیهرگز فکر ا! من يخدا. و تلفن را قطع کرد دیرا محکم کوب یدر عوض گوش! رو نداد جوابم

تنگ  شیبرا یلیدلم خ. نده بودمبه خانه آمد، صبرم تمام شده بود و من تا آن وقت گرسنه ما شهیاز هم رتریکه د شب

او با  یشده باشد، ول يعاد يبرگردد رفتارش تا حد یدلم خوش بود که وقت. کردم یاز صبح داشتم دق م. شده بود

 يهات غرق شده؟ برا یشده؟ کشت یچرا؟ چ: دمیاد کشیخواست برود به اتاقش که فر. خورد یگفت شام نم یافسردگ

 ریهمه زمزمه عاشقانه ز نیا جهیبود نت نیا ؟ینیب یشه، تو اصال انگار من رو نم یباورم نم ریام ؟یکن یکارها رو م نیا یچ

 چیه. يرا فراموش کرد زیاون دختره، پاك همه چ دنیچشم و چراغ خونه ات هستم؟ تو با د يجور نیگوشم؟ من ا

اون که رفته،  ؟يخوا یم یچ بگو! ریتمومش کن ام. است هیپا یحد سست و ب نیمن و تو تا ا یدونستم زدگ ینم وقت

؟يزیگ یرو م یتو بهانه چ. ستیتهران ن گهید

.رازیچند روز برم ش يخوام برا یمن م: آهسته نجوا کرد. قرار بود یب شیچشمها. زد هیو به در تک ستادیا

؟یچ: ناباورانه گفتم! گوشم تکرار شد يچندبار تو شیصدا. فتمیکه ن واریرا گرفتم به د دستم

.نیبرم دنبال نوش دیبا. رازیچند روز برم ش يخوام برا یمن م... گفتم که:قدم زد یکالفگ با

ر؟یشنوم ام یم یچ!  يوا-

کار رو  نیا دیمهناز تو نبا: مکث گفت یو بعد از کم ستادیا میامد جلو. وا رفتم یصتدل يرو. نداشتم ستادنیتوان ا گهید

دختر رو رها  نیتونم ا یمن نم. يکرد یگذشته رو برام زنده م دینبا من که با سرنوشتم کنار آمده بودم، تو. يکرد یم

. رونیب دهیرو از حسابش کش زیپول اون کامب ونیلیصد م یدون یتو حتما م. به کمک داره اجیاون احت. کنم به امان خدا

!کرده یبزرگ یوونگید. من براش نگرانم
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... یم:چند گلمه را به زبان آوردم نیجان کندن ا یبه سخت! سمکرد بپر یکه داشت خفه ام م یکرد سوال ینم ياری زبانم

ش؟یریبگ يخوا یم کار؟یچ رازیش يبر یخواه یم

از چشمم  اریاخت یاشک ب. نگه داشتن بغض کشنده ام سخت بود. نداد یاو جواب! حکمفرما شد انمانیم ینیسنگ سکوت

ش؟یریبگ ياخو یآره؟ م: دمیدوباره پرس. دیگونه ام لغز يشد و رو ریسراز

تو . ام رو با تو دوست دارم مهناز یمن زندگ: را زدود میو اشکها دیبا محبت به گونه ام دست کش. پاهام يجلو نشست

.خوام شما رو از دست بدم یمن نم. بچه ام رو، خانه ام روریال خاطرههام با تو رو، همه رو دوست دارم

آره؟. يتو هنوز هم اون رو دوست دار. يرو هم از دست بد نینوش يدوست ندار یول... دونم یم: ارزان گفتم يلبها با

 شیشانه ها. را نداشت يا هیدلم تاب چنان گر! ستیبلند گر يدامنم و با صدا يسرش را گذاشت رو ياوج ناباور در

با  ؟نینوش ایخودش، من  يبرا د؟یگر یم نطوریا یک يدانتسم برا ینم. قلبم گرفت. خورد یداشت از هق هق تکان م

.نکن هیرکنم گ یخواهش م ریام: را نوازش کردم شیموها ازین ایدن کی

 شهیروم نم. مهناز به خدا من شرمنده ات هستم: دمیشن هیگر انیلرزانش را در م يفقط صدا. دمید یرا نم صورتش

. يکرد یرو با من مکار  نیا دیمهناز تو نبا! کنم تتیهمه اذ نیخواست ا یدلم نم! يکاش حامله نبود! آخ. نگاهت کنم

 یتونم نسبت به اون ب ینم.... من... من. کنه یرهام نم لحظه کی نیفکر نوش. کنم یتونم مثل سابق زندگ یم گهنیمن د

.تفاوت باشم

سرش را باال گرفت و با چشمان اشکبار نگاهم . باالخره حرف آخر را زد! مثل برق از تنم گذشت و آتشم زد یانیجر

با من  یوقت در زندگ چیکه ه يکار. رکد ي هیان دختر گر ياو داشت برا. را دوست نداشتم شیآه، من اشک ها. کرد

و به هم  دهیشور. دستم را گرفت مثل تنور داغ بود یوقت. بودم دهیهمه احساس رو در او ند نیوقت ا چیه. نکرده بود

من . رمیانتقامم رو ازش بگ دیمن با. اشته باشمد یرابطه قانون نیبا نوش ز،یدر افتادن با کامب يبرا دیمن با: گفت ختهیر

.کنم یاون مردك را نابود م
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نگذار به غلط کردن . رو خط بکش زیدور کامب! کنم یخواهش م ر،ینه ام: با التماس گفتم. تنم را لرزاند شیحرفها

 یمامان و محمود رو چبدم؟ جواب  یجواب خانواده ات رو چ. رمیمیمن م ،ياگر تو بر. تو رو خدا فراموشش کن.افتمیب

هان؟ ؟یرو چ مانیبدم؟ جواب پ

.یمن فقط تو مهم يبرا. جواب همه شون با من-

کار رو  نیتونم ا یمن نم. یرو عقد کن نیبدم نوش تیمحضر رضا امیاز من نخواه که ب ر،یچه کار کنم؟ نه ام يتوقع دار-

.بکنم

 يبرا یتون یمهناز تو م. برم  دیفعال فقط با... دونم ینم: د شدسرش را تکان داد و بلن یبا ناراحت! شدم یخفه م داشتم

.دمیقول م. تا آخر هفته برگردم دمیقول م ؟یچند روز نبودن من رو تحمل کن يچند روز، فقط برا

نها نگران باشد و بخواهد مرا ت يگریزن د يبرا نطوریتوانتسم قبول کنم ا ینم! زند یحرفها را م نیکردم او ا یباور نم! نه

ام؟  یراهم؟ زندگ يشد؟ بچه تو یم یچ مانیپ فیبکشم؟ تکل یچارگینوبت من بود که ب نیبعد از ا یعنی ایخدا. بگذارد

کشو تمام تراول  يرفت به طرف بوفه و از تو. واقعاً مصمم بود وا یشد منصرف شود ول یکاش م. آه کاش نرود

من بهت زده نگاهش . را برداشت نشیماش چیرد و سولباسش را عوض ک. فشیرا برداشت و گذاشت داخل ک شیچکها

خواست . بعد آمد به طرفم. دیرفت و پسرش را در خواب بوس مانیقبل از ترك خانه چند لحظه به اتاق پ. کردم یم

هنوز  شیصدا. تخت يافتادم رو هیبه طرف اتاق و با گر دمیدو. من ناخواسته دستش را پس زدم یول ردیرا بگ تمدس

زود  دمیچند روز، قول م يفقط برا. نکن هیمهناز تو رو خدا گر: محبتش را باور نداشتم گریمن د یول مهربان بود

.برگردم

برو هر . تونم به زور نگه ات دارم یمن که نم. خوب برو یلیخ گم؟یبهت  یچ يتوقع دار: دمیبار داد کش نیاول يبرا

!روب! رمیبرو بگذار به درد خودم بم. خواد بکن یدلت م يکار

گذاشت  ینم میو تنها ختیر یم میرا به پا يکاش همان محبت ظاهر! شد بماند یکاش م! کردم نرود یآرزو م! نه یول
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!او رفت. بسته شدن در کار را تمام کرد يصدا یول

 سرم را د ربالش فرو بردم و با خاموش کردن آباژور هق. چشم يبستر و دستم را گذاشتم رو يتو دمیدرد خز ایدن ي با

که  یکاش بود کس. افتی یامتداد م میموها شهیو تا ر دیلغز یبسته ام م يپلکها ياشک مثل باران از ال. ستمیو هق گر

 یبود که م يزیخواب، تنها چ. زجر و عذاب را از خود برانم يا تمتوانس یکاش م. داد یام م يدلدار بیشب غر نیدر ا

کنم  یام چه کار کردم؟ باور نم یمن با زندگ! ایاوه خدا. داد ینم امانم ایشد؟ گر یمگر م یبدهد ول نمیتوانست تسک

بار تحمل  ریمن ز. ارماز او را ند يدور ،یمتوال يهر گز تحمل شب ها! کنم یاتفاقات را باور نم نیکدام از ا چیه! ایخدا

.کمکم کن! ایکمکم کن خدا. شوم یغم خرد م نیا

زدهیس فصل

 یصبح با همه وسعتش آسمان را فرا گرفته و همه جا روشن شده استو مدت. پاشد یر ماتاق نو يآفتاب تو زیت ییروشنا

را  یدانم چه کار کنم؟ کجا بروم؟ چطور زندگ ینم. زنم یاتاق پرسه م يو با نگاهش مبهم تو جیهدف، گ یاست دارم ب

.چمیبدون او من ه ر،یدنبال کنم؟ بدون ام

 ز،یسر م مانیساعت، من و او و پ نیهر روز ا. زنم یزل م رونیدهم و به ب یم هیتک واریپنجره، شانه ام را به د کنار

بکشد،  شترینازم را ب نکهیا يبرا یگاه. کرد یم دارمیصبح ها با نوازش ب یبردم وقت یم یچه لذت. میخورد یصبحانه م

 یردم، پر بالش را برمک یم تشیوقتها اذ یمثل خودم که بعض. اندخو یاو دستم را م یزدم ول یخودم را به خواب م

. را باز مب کردم میخنده و چشمها ریزدم ز یدانست طاقتش را ندارم ان وقت من م یم. لبم يرو دیکش یداشت و م

مثل . مزن یرا با شرنگ مرگ تاخت م میحاال دارم لحظه ها یول. کردم یانداختم دور گردنش و بوسه بارانش م یدست م

.مرگ یبه سخت. ایماند خدا یجان کندن م

 رونیدارم و از اتاق ب یام را از پنجره برم هیتک. تازه ده صبح است. کاود یبار ساعت را م نیعزارم يرا برا نمیسنگ نگاه

.او کنارم بماند ستین ریخواهم حاال که ام یم. خواهد امروز به مهد برود یدلم نم. نکرده ام داریرا ب مانیهنوز پ. میآ یم
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بغلش گرفته و معصومانه  يبزرگش را تو دیخرس سف ستم،یا یسرش م يروم تو، باال یم کنم و یاتاقش را باز م در

فکرم  يتو. چقدر دوستش دارم. زنم ینرمش را از صورتش کنار م يو موها نمینش یآرام در کنارش م. است دهیخواب

. شوم یدوباره مادر م گریدپسر؟ فقط هفت ماه  ای استدختر  م؟یآ یبچه دومم را چطور؟ با او چطور کنار م: پرسم یم

....ریآه ام! ریباز بچه من و ام

داده؟ نه،  لیاتاقش را تحو یک نینوش نمیبه هتل زنگ بزنم و بب دیبا. دانستم یرسد؟ کاش م یم رازیچند به ش ساعت

اگر مرا . اورمیب ادشیخواهم مدام خودم را به  ینم. کنم یکار را نم نینه، ا یول. زنگ بزنم ریبهتر باشد خودم به ام دیشا

 دنیاز شن مانیبود؟ پ یوقت صبح ک نیا. ختیافکارم درهم ر شتهزنگ ر يصدا دنیبا شن. رفت یدوست داشت، نم

.یسالم مامان: سرش نگاه کرد و خواب آلود گفت يزنگ چشم گشود و با تعجب به باال يصدا

.صبح شده زمیسالم، پاشو عز: دمیشدم و گونه اش را بوس خم

ه؟یک: و رفتم سمت در رونیمدم باتاق آ از

.مادر؟ پروانه هستم يمهناز جان؟ خونه ا-

مدتها . دیایخواهد به خانه من ب ینم گریکردم د یفکر م. اصال انتظار او را نداشتم. پروانه خانم، خدمتکار خانه ام بود آه

مکث  یار کنم؟ عاقبت بعد از کمدانستم چه ک ینم. رفت ینم رهیپشت در دستم به سمت دستگ. ازش نداشتم يبود خبر

.در را باز کردم

!سالم پروانه خانم-

.بمونم پشت در یهمش نگران بودم مبادا ننباش! مادر يچه خوب خونه ا! سالم خانم دکتر-

حالتون چطوره؟. نه خونه ام-

پسرم  ياستش رو بخوار. بهت بزنم يسر امیگفتم ب. باز کردم شیچند روز پ نیگچ پام رو هم. آره شکر خدا خوبم-

گفتم فقط . حال اومدم نیبا ا یول. برم سر کار گهید دینبا گهیکرده، م دایپ یها شغل خوب یتازگ. ذاره کار کنم ینم گهید
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صالح ندونستم  گهیبهم زنگ زد، د شبیخانم هم که د زیعز. چون مثل دخترم دوسش دارم رمیخونه خانم دکتر م

.تنهات بگذارم

از سوئد؟ مادر من؟ ز؟یعز-

گفت  یآخه به سالمت. بهت زنگ بزنم و مثل سابق کمکت کنم امیسفارش کرد ب یزنگ زده بود خونه، کل شبید... آره-

.امیواجب دونستم ب دمیکه شن نویا. ذوق داشت یلیخ. يحامله شد

.دیتو، طف کرد دییبفرما. ممنون یلیخ... خب-

طفلکم هنوز . بود ستادهیدر اتاق ا يآمده بود جلو دشیهمان خرس سفبا  مانیپ. تو و چادرش را از سرش برداشت آمد

بود و من نگران بودم مبادا  دهیرا نداشتم د دنشیاو تمام آنچه من شهامت د. همان حالت مات زده شب قبل را داشت

برود و جنجال  لو زیبکند تا همه چ یاشاره کوچک یفقط کاف. اوردیبه زبان ب ریخانواده ام شیکند و موضوع را پ یبچگ

مامان؟ يگرسنه ا: دمیرفتم به طرفش و آرام پرس. ام درست شود یدر زندگ يتازه ا

.آره: تکان سر گفت با

.يبرو صورتت رو بشو. ارمیاالن صبحانه ات رو م. خوب یلیخ: و دستش را گرفتم دمیاش را بوس یشانیپ

زم؟یعز يریپس چرا نم دمکیپرس. بود ستادهیهنوز همان جا ا. او نرفت یول

؟یساعت دهه مامان: نگاهم کرد و گفت ینگران با

.نگران نباش. مهد ییایآره، زنگ زدم به خانمتون گفتم امروز نم: شیپا يجلو نشستم

.خودش قول داده بود امروز من رو ببره! خواستم با بابا برم یم! خواستم برم یمن م یول-

.یش داریتونست منتظر بمونه تو ب یت که نمداش يرفت مسافرت، کار شبیمامان جون بابا د-

.بردت یم گهیروز د هیمامان، خب  گهیناراحت نشو د: با محبت گفتم. دیرا درهم کش شیکرد و با بهانه اخمها بغض

!من رو دوست نداره گهیبابا د! خوام ینم: انداخت و گفت نیزم يرا رو خرسش



)فاخته(ي باقر الیسه - معشوق هیسا کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٨٩

!ت دارهدوست یلیبابا خ! حرف رو نزن نینه مامان جون ا-

پس چرا من رو نبرده؟-

مگه اون دفعه که قول داده بود نبرد؟. گفتم که پسرم، کار داشت-

بره  نکهیباش، بابا قبل از ا یمامان جون پسر خوب: برداشتم و گقتم نیزم يخرسش را از رو. کرد و جوابم رو نداد قهر

.ارهیلمه کادو معا هیبرگرده واسه تو  یو گفت وقت دیاومد اتاقت، صورتت رو بوس

؟یگیراست م-

.ينکرد تیو اصال اذ يبود یتا به بابا بگم چقدر پسر خوب يحاال بدو برو صورتت رو بشور. گمیراست م زم،یآره عز-

جدا شرمنده . کرد یدر اشپزخانه داشت داخل را نگاه م يپروانه خانم جلو. رفت يگریبار آرام شد و بدون حرف د نیا

اگر مامان بود حتما . نبود شیسر جا يزیچ چیتلمبار شده بود و ه ییظرفشو ينشسته تو خروار ظرف کی. بودم

.کرد یساکت بود و کار ک شهیول او هم. کرد یسرزنشم م

 ریام شیمن تمام فکرم پ. را بست و مشغول شستن شد شبندیپروانه خانم پ. زیم يصبحانه اش را گذاشتم و مانیپ یوقت

 ردیگ یرسد؟ با من تماس م یم رازیبه ش یبودم که بدانم ک نیا وانهید. زل زده بودم يقطه اهمان طور نشسته به ن. بود

جانم؟: او همان طور که مشغول شستن بود جواب داد. زدم شیبرگشتم پروانه خانم و صدا اریاخت ینه؟ ب ای

 رازیش يتو يزیچ ،یلیفام ،ییچطور؟ دوست و آشنا رازیش يتو. یاهل کرمانشاه یگفت کباری ادمهی! پروانه خانم-

؟يندار

اد؟ینم ادتیقبال که بهت گفته بودم، . هیرازیعروس خواهرم ش. چرا مادر، دارم-

چند ساعت راهه؟ رازیاز تهران تا ش یلطفا بگ شهیم... جاال یول. خب اون موقع اصال برام مهم نبود... نه، خب-

.کشهیروز کامل طول م کیدونم،  یبا اتوبوس که من م-

دوزاده ساعت؟ یعنیروز کامل؟  کی-
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شب  ،یفتیشب که راه ب رازویرفتم ش هیخواهرم عروس آورده تا حاال دو مرت یمن از وقت. شتریهم ب دیآره مادر، شا-

.یرس یبعدش م

.من يآه خدا-

راز؟یش يبر يخوا یم ؟يشده؟ مسافر یحاال چ: خانم برگشت پروانه

.دمیپرس يوطر نیهم... نه -

طرف حرف  کیاز . و اشکم را مهار کنم رمیخودم را بگ يکردم جلو یسع یلیخ. شد یمچاله م نهیس يداشت تو دلم

انکه لب به صبحانه  یب. کرد ینبودنش داشت شکنجه ام م یدلتنگ یدوستش ندارد و از طرف ریکرد ام یکه فکر م مانیپ

.و تمام صورتم را پوشاند دیفرو چک میاشکها واریپشت د. رونیبزنمف از اشپزخانم امدم ب

 یحت. نمشیتوانستم بب ینم گریظرف سه چهار روز د. وانهیبرگردد د ریام یشدم و تا وقت یتا شب جان به لب م مطمئنا

.قرار بود یب يدلم بدجور. قدر کم طاقت نبودم نیکاش ا. را با دست، پاك کردم میاشکها. تلخ بود میتصورش هم برا

امتناع نکرده بود با محبت بدرقه کردم وو دو برابر  میاو را که از انجام تمام کارها. ه رفتن شدپروانه خانم که آماد عصر

لحظه تلفن زنگ زد و قلبم  کیبودم،  یدر مشغول خداحافظ يجلو یوقت. ساکش گذاشتم يرا تو یشگیدستمزد هم

برندارم و فقط استراحت کنم را  نیکرد بار سنگ یم سفارشاخر پروانه خانم که  حتیبود؟ نص ریام یعنی.. دیلرز

لحظه  کی يبرا! دمیرا شن یبرادرش عل يمتقربه صدا ریغ یلیخ یول. را برداشتم یو با عجله امدم تو و گوش رفتمیپذ

عمو جون؟ ییتو مان؟یگفتک الو؟ پ یدر پ یچند مرتبه پ یعل! شد و نتوانستم حرف بزنم دیکل بانمیز

!مهناز. من هستم. ااق ینه عل: من اهسته به سخن آمدم و

؟یحالت چطوره؟ خوب. آه سالم زن داداش-

بچه ها چطورند؟ فرنازجون؟ همه خوبند؟ د؟یشما چطور. خوبم. اقا یممنون عل-

.آره همه خوب هستند سالم دارند خدومتتون-
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.تشکر-

کجاست؟ خونه است؟. ناخوشه دیبود شرکت، گفتم شا ومدهیچطوره؟ امروز ن ریام-

د؟یداشت يچطور مگه؟ کار. ستیخونه ن... نه! ها؟-

 رمیتماس بگ هیرفتم، گفتم  یمن داشتم م. ومدین یمطب ول ادیب يقرار بود عصر. در واقع اون با من کار داشت. آره-

بود که  نیا. خونه باشه دیگفتم شا. ستیشرکت هم زنگ زدم گفتند ن. رو گرفتم، جواب نداد لشیموبا. کجاست نمیبب

.ا شدممزاحم شم

.ستین رینه راستش ام. دیدار اریاخت-

.به من زنگ بزنه دیخب پس شب که اومد بگ-

رفته مسافرت؟ يچند روز. ستیآخه تهران ن. شب برگرده ریکنم ام یفکر نم یشب؟ ول-

مسافرت؟-

.رفت شبید نیآره، هم-

!به من نگفت يزیچ روزیخبر؟ د یکجا؟ چطور ب-

نگه دارم و  نهیس يرازم را تو ایکنم  تیشکا شیوفا یکنم و از برادر ب یرا سر او خال میقده هاع م؟یدانستم چه بگو ینم

 یبا کم. ام را سر و سامان دهم یزندگ يکجوریتوانتسم  یهنوز هم م دیشا. فکر دومم بهترم بود م؟ینگو يزیچ یبه کس

چند  ياومد که مجبور شد برا شیپ شیبرا يمسئله ا ،یاتفاق روزید. دونم ینم يادیز زیراستش من هم چ: مکث گفتم

!روز بره شهرستان

؟یچ يشهرستان؟ آخه برا: گفت دیبار با ترد نیا یعل

.رفت يکنم به خاطر مسائل کار یفکر م.... دونم ینم-

!به من نگفت يزیچ روزید! بهیعج ؟يمسائل کار-
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.دونم یمن نم-

زن  نمیبب: دیچند لحظه بعد با سوظن پرس. کرد دنیشروع به طپ انهیسکوت کرد قلبم وحش یطوالن یمدت يبرا یعل یوقت

طوره؟ نیهم شهیهم ایمسافرت  رهیبدون شما م ریدفعه اوله که ام نیداداش، ا

.باره نینه، اول: آرام گفتم. جلوه کنم يبود عاد نیام ا یسع تمام

!سخت کنجکاو شده بود یعل یول

تونست برنامه  یاون م. نباشه ریبده ام یلیخ. که جمعه جشن عقد دختر مرجانه یدون یشما حتما م! اما آخه زن داداش-

رفته؟ يبه خاطر مسائل کار ریام یشما مطمئن. ندهیهفته ا يتو ندازهیمسافرتش رو ب

!بکنم؟ يا گهیفکر د دیچرا با... خب البته-

.ه مزاحم شما شدمبود ک نیا. خونه باشه دیگفتم شا. ستیشرکت هم که زنگ زدم گفتند ن. نداد

.ستین ریام... نه راستش. دیدار اریاخت-

.به من زنگ بزنه دیخب، پس شب که اومد بگ-

.رفته مسافرت يچند روز. ستیآخه تهران ن. شب برگرده ریکنم ام یفکر نم یشب؟ ول-

!مسافرت؟-

.رفت شبید نیهم. آره-

!به من نگفت يزیچ روزیخبر؟ د یچطور ب! کجا؟-

نگه دارم و  نهیس يرازم را تو ایکنم  تیشکا شیوفا یکنم و از برادر ب یرا سر او خال میعقده ها م؟ینستم چه بگودا ینم

 یبا کم. ام را سروسامان دهم یزندگ يکجوریتوانستم  یهنوز هم نم دیشا. فکر دومم بهتر بود! م؟ینگو يزیچ یبه کس

چند  ياومد که مجبور شد برا شیبراش پ يمسئله ا ،یاتفاق روزید. دونم ینم يادیز زیراستش من هم چ« :مکث گفتم

.«روز بره شهرستان
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«؟یچ يآخه برا! شهرستان؟« :کرد دیبار ترد نیا یعل

.رفت يکنم به خاطر مسائل کار یفکر م.. دونم ینم-

!به من نگفت يزیچ روزید! بهیعج! ؟يمسائل کار-

.دونم یمن نم-

 نمین بب:دیچند لحظه بعد با سوء ظن پرس. کرد دنیشروع به طپ انهیت کرد قلبم وحشسکو یطوالن یمدت يبرا یعل یوقت

.«طوره؟ نیهم شهیهم ایمسافرت  رهیبدون شما م ریاوله که ام يدفعه  نیزن داداش، ا

.«باره نینه، اول« :آرام گفتم. جلوه کنم يبود عاد نیام ا یسع تمام

بده  یلیخ. که جمعه جشن عقد دختر مرجانه یدون یشما حتماً م! داداشاما آخه زن « !سخت کنجکاو شده بود یعل یول

 يبه خاطر مسائل کار ریام یشما مطمئن. ندهیآ يهفته  يتو ندازهیمسافرتش رو ب يتونست برنامه  یاون م. نباشه ریام

.«رفته؟

!بکنم؟ يا گهیفکر د دیچرا با.. خب البته-

. ...ست کهمسئله ه هی... راستش!... بگم؟ یواال چ-

.«...فقط... رو ناراحت کنم التانیمن قصد ندارم فکر و خ! دیببخش یلیزن داداش خ« :گفت یعل! نییپا ختیر يهر دلم

د؟یگ یچرا واضح تر منظورتون رو نم ؟یفقط چ-

منزل  دیائیب ستین ریو امشب که ام دیاگر هم افتخار بد. شتونیپ امیسر م هیمن اگر بتونم امشب . دینگران نش... یچیه-

.میشیواقعاً خوشحال م میما دور هم باش

.رمینم ییجا ریوقت بدون ام چیمن ه یدون یشما که م. ممنون یلیآقا، خ یاوه نه عل-

 ریکه ام هیا يچه فکر نیدونم ا یمن نم! دیمنزل تنها بمون يکه شما شب تو ستیهم خوب ن يطور نیا... آخه یول-

!کرده؟
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. ...یقدمتون سر چشم، ول دیاریب فیتشر دیاگر بخواه. دینکش کنم زحمت یخواهش م-

.میزن یخونه اون وقت با هم حرف م امیم. شهینم يطور نینه زن داداش، ا-

.«!قدمتون سرچشم. دیاریب فیتشر« :لب گفتم ریز. شک کرده بود میحتماً به حرفها! داشتم یچه التهاب ایخدا

.«فعالً خداحافظ. افتم یاالن راه م نمتون،یب یپس م« :و قاطع بود يجد یعل لحن

!خداحافظ-

 یدانستم چه کنم؟ اگراو م ینم. ختیزنگ راکه زد قلبم ر. ساعت نشده بود که آمد کیهنوز . را گذاشتم یگوش آرام

 یرا م قتیاگر بعداً حق. میخواست به او دروغ بگو یدادم؟ اصالً دلم نم یم یچه جواب اوردیخواست از ماجرا سردرب

و  دیزنگ از جا پر يصدا دنیدرراه است با شن شیعمو ستدان یکه م مانیپ. شدم یآب م میاز خجالت دروغها دیفهم

.«!سال عمو« :رفت در را باز کرد

.«گل پسر؟ يدل عمو، چطور زیسالم عز« :دیبا محبت اورا بغل زد و صورتش را بوس شهیمثل هم یعل

.خوبم عمو-

« :آرام وپرهراس بود میآنکه بخواهم صدا یب. بودم ستادهیمن کنار درا. بغل کرده بود آمد تو را مانیهمان طور که پ یعل

.«دیخوش آمد یلیآقا، خ یسالم عل

.«سرزده اومدم زن داداش مزاحم شدم دیسالم، ببخش« :به چهره ام انداخت ینیسنگ نگاه

.کنم یتو خواهش م دیبفرمائ. دیدار ارینه، اخت-

.فقط اومدم چند کلمه باهاتون حرف بزنم و برم. دمیزحمت نم ادیخوبه، زجا  نیهم یمرس-

.«؟يخب عمو جون، چطور« :را نشاند کنارش مانیوپ نشست

/ياوردیرو ن دیو مج ایرو/ عمو يتنها اومد. خوبم-

؟يکارشون دار. نجایا امیدونستن من م ینم. اونا خونه هستند زم،ینه عز-
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دونه  کی. بخره یدفتر نقاش هیخواست برام  یهم م ایرؤ. بهم بده يباز يد یدونه س کی خواست یم دیآره عمو، مج-

.از اون بزرگها که خودش داره

 یخواست یاون وقت هر چ. ما يخونه  میریامشب م نیبشه هم یعمو اگر مامانت راض ستمین انیمن درجر« :دیخند یعل

.«ریبگ ایو رؤ دیاز مج

.«؟یمامان میریم! آخ جون« :ذوق زده گفت مانیپ

.«میریهر وقت بابا اومد با هم م. عمو لطف دارند! شلوغ نکن مان،ینه پ« :گفتم ندیرابب تمیاو قاطع نکهیا يجلو و برا آمدم

اون جا . تعارف نکن زن داداش« :و گفت دیبه سرش دست کش یعل. و سکوت کرد نییرا انداخت پا شیشانه ها طفلکم

.«شهیخوشحال م يایه مفرناز بشنو. هم منزل خودته

 ییجا ریدوست ندارم بدون ام. کنم یتعارف نم دیممنون، باور کن یلیخ« :گفتم يچا ختنیبه آشپزخانه و درحال ر رفتم

.«ستمیراحت ن ست،یدست خودم ن. برم

.«دییبفرما« :را تعارف کردم يو چا رونیآمدم ب بعد

من . به فکر فرو رفت یلحظات يوبرا زیم ين را گذاشت روفنجا یعل. مبل مقابلش ينشستم رو. کرد و برداشت تشکر

داد و  هیبلند به عقب تک یآه دنیکه گذشت با کش یکم. دیبگو يزیانداختم ومنتظر ماندم تا او چ ریدرسکوت سر به ز

. من شده يباعث کنجکاو یکم کیحرف امروز شما ... راستش زن داداش« :کرد نگاهم نکند گفت یم یسع نکهیضمن ا

خوام بدونم تا حاال  یم... فقط ارمیسر درب يزیاز چ ایتون دخالت کنم  یشخص یزندگ يمن قصد ندارم تو دیبخش یم

شما . مسافرت رفتنش نیمثالً هم د؟یا دهید ریرفتار ام يتون بشه تو یکه باعث سردرگم يزیچ ایرفتار مشکوك 

 نیاگرهم ا. رهیگ یشهرستان کار نم يوقت تو چیه ریام. ارمیرفته؟ آخه من سردرنم يبه خاطر مسائل کار  ناو دیمطمئن

به خود  ایکرد  یحاج آقا مشورت م ایدست کم بامن . زد یقبالً درموردش حرف م. داشت يا نهیباالخره زم. طور بود

.«گم؟یدرست نم. گفت یشما م
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توقع چه جور  ایبترسم؟  یاز چ دیآقا؟ من با یعل ینگران یشما از چ« :به خودم جرأت دادم و به حرف آمدم باالهره

.«داشته باشم؟ ریرو از ام یرفتار مشکوک

.نتونستم درست منظورم رو برسونم دیدونم، شا ینم-

.«د؟یکجا؟ کدوم شهرستان رفته؟ ممکنه به من بگ« :دیپرس یمکث با لحن آرام یبعد از کم-

اما کتمان  دیرنگم به وضوح پر! رش را بخواندو او تا آخ میکلمه بگو کیبود من  یفقط کاف. دیلحظه تمام تنم لرز کی

و از او  میبگو یبهتر بود ماجرا را به عل دیشا. دیفهم یرا م زیاگر همه چ یگفتم حت یدروغ م دینبا. نداشت يسود قتیحق

 نیهم.. رازیش« :زدم و آرام گفتم ایعاقبت دلم را به در.امدم یمشکل برنم نیاز پس حل ا ییکمک بخواهم، چون تنها

.«گرده یهم برنم گهیرفت و تا چند روز د شبید

 يوقت زنگ زد چیه! رفته؟ ياون به خاطر مسائل کار یشما مطمئن« :دیپرس دیو با ترد! نگاهم کرد ریمتح یبا چشمان او

آخه چرا « :زند یبا خودش حرف م دیبار به نظر رس نیا. »کار گرفته اند؟ رازیش يواقعاً تو یشرکتش بپرس ياز شرکا

«جا؟ اون

فقط با گفتن چند جمله خالص . داد یرا فشار م میبغض داشت گلو. زجرآور ادامه بدهم يباز نیخواستم به ا ینم اصالً

.«رگردیبعد هم زود  قه،یدق کیفقط . من وعمو رو تنها بگذار قهیدق کیمامان جون لطفاً « :گفتم مانیبه پ. شدم یم

.«اتاق خودم؟ يبرم تو« :دیکش رونیب یرا از بغل عل خودش

.قهیفقط چند دق ،یآره مامان-

.باشه-

 ینم. دنم یرو م زیمن همه چ د،یفکر کن ادیز ستین یاجیآقا احت یعل« :و گفتم نییکه رفت، سرم را انداختم پا مانیپ

«.رمیم یچون دارم م. تونم یرو پنهان کنم، چون نم قتیحق ایخوام طفره برم 

شده؟ یچ د؟یزن یحرف م یاز چ ؟یچ یعنی-
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.«تونم به شما اعتماد کنم؟ یمن هم م. دیبود ریراز دار ام يشما روز« :نگاهش کردم-

تمام اونچه که شما درموردش « :زدم و گفتم هیتک واریبه د. دیلرز یداشت م میصدا. بلند شدم. و واج مانده بود هاج

.«نه؟ د،یشناس یاً اونو محتم. نهینوش شیزن سابقشه، پ شیپ. رازهیش ریام. داره تیواقع ،ینگران

زن  یگیم يدار یچ« :نا باورانه گفت! حرفم رنگ باخت دنیاش از شن یشانیحد گشاد شد وپ نیتا آخر شیچشمها

.«!قبالً زن سابقشه؟ ریگفته ام یک! زده؟ یحرف نیهمچ یزن سابقشه؟ ک شیداداش؟ پ

 یتونه نسبت به او ب یگفت نم. دل بکنه نیه از نوشتون یگفت نم. رفت شبید ریام. دونم یم زرویمن همه چ.. گفتم که-

.اون هنوز هم زنش رو دوست داره. تفاوت باشه

 یحرفها رو از ک نیتو ا! نداشته يا گهیوقت زن د چیه ریام! کنم یباور نم! من، نه يخدا« :دیمرتبه از جا پر کی یعل

 یگذاشت یراحت نیشما هم به هم! ستیآدم بشو ن دونستم یم! شرمه یرو گفته؟ آه جداً که ب نهایاون خودش ا ؟يدیشن

حاج  ایحاج آقا  ایچرا به من  ؟ینگذاشت انیهمه سال؟ چرا من رو درجر نیکرد دختره رو؟ بعد از ا داشیبره؟ از کجا پ

!دینبا! بره یگذاشت یم دینبا فته،یاتفاق ب نیا یگذاشت یم دیتو نبا ؟ینگفت يزیخانم چ

 د؟یکرد چهیشما من رو باز يگفتم همه  یگفتم؟ م یم دیبا یچ« :دمیکش ادیاال گرفت وفرب میانکه بخواهم تن صدا یب

رو دوست  گهینفر د کیکه  یدرحال د،یرو به زور وادار به ازدواج با من کرد ریام د؟یرو از من پنهان کرد قتیحق

«داشت؟

!رهیاون رو بگ ریام گذاشت یوقت نم چیحاج آقا ه! ما نبود ينفر، مناسب خانواده  کیاون  یول-

پس چرا این وسط من رو انتخاب کردید؟چرا من رو قربانی کردید؟هان؟علی آقا شما چه می دونی من دارم چی می _

کشم؟چه می دونی چطور این روزها رو تحمل می کنم؟چه می دونی دو ماهه دارم چه زجري می کشم؟از وقتی حقیقت 

هیچ وقت .اش رو دوست داره داره،زندگیبود امیر من رو دوست دلم خوش .رو فهمیدم یک لحظه ي خوش نداشتم

من چه کار .نمی تونه به امان خدا رهاش بکنه.گفت براش نگرانه!ولی اون رفت.نمیره دنبال اون دختره.تنهام نمی گذاره
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ن نمی می تونستم بکنم؟به پایش می افتادم؟التماس می کردم؟نه،من به او گفتم هر کاري می خواد بکنه آزاده،چو

من دارم از غصه ي بدبختی ام می میرم،اون وقت شما نگران حاج آقا و حاج ...من.اش کنم ندانیتونستم اینجا ز

خانومی؟نگران آبروي خانواده تونی؟

علی بلند .دستم را گذاشتم جلوي چشمهایم و بدون خجالت از او،عقده دلم را گشودم.آنکه بخواهم اشکم جاري شد بی

من !من واقعا عقلم رو از دست دادم.معذرت می خوام«:کمی بعد ایستاد و با لحن آرام تري گفت.زد شد و در سکوت قدم

یعنی !آخه امیر از کجا پیداش کرد؟بعد از پنج سال.داره یتهنوز هم نمی تونم باور کن چیزهایی که داري میگی واقع

«با او رفته؟ هنوز فراموشش نکرده؟زن آبستن و بچه ي کوچکش رو گذشته به امان خدا و

شاید این بار براي همیشه عقدش کنه .من هم هیچ مطمئن نیستم که تنها برگرده.آره رفت«:آهنگی لرزان جواب دادم با

«و با خودش بیاردش تهران

از صورت برافروخته اش می توانستم بفهمم اگر کارد بزنی .بلند شد و کالفه و متالطم شروع به قدم زدن کرد علی

همان طور که راه می رفت موبایلش را درآورد و .تا به حال سابقه نداشت او را این قدر عصبانی ببینم.یدخونش در نمی آ

«دیشب راه افتاده؟آره؟یعنی هنوز کاري نکرده؟«:ضمن گرفتن شماره پرسید

.شاید تازه امشب برسه.فکر نمی کنم ...نه_

ه بعد که جواب نگرفت،با عصبانیت گوشی را بست و فریاد و منتظر شد تا امیر تلفن را جواب بدهد ولی چند لحظ ایستاد

«زن داداش آدرسی چیزي ازش داري؟می دونی کجا میشه پیداش کرد؟!معلوم نیست کدوم گوریه که خط نمیده«:کشید

.من هیچ نشونی از اونها ندارم...نه_

«کجا میري علی آقا؟«:را برداشت که با عجله برود ولی من زود صدایش زدم کیفش

میرم ببینم کدوم گوري رفته؟خدا کنه اونجا غلطی نکرده باشه وگرنه من یکی که دیگه تا «:حرص برگشت به طرفم با

«انگار که هیچ وقت توي دنیا برادري مثل اون نداشتم.آخر عمر قیدش رو می زنم
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ر شما بري،همه ماجرا رو اگ.من هنوز امیدوارم بتونم یک جوري زندگی ام رو سر و سامون بدم !نه علی آقا صبر کنید_

این من ...هیچ دلم نمی خواد حاج آقا و حاج خانم موضوع رو بفهمن آخه.می فهمند،اون وقت مشکلم چند برابر میشه

.بودم که نوشین رو پیدا کردم

!چی؟_

ی ول.همه اش حماقت خودم بود...آره من«:نشستم و با دست صورتم را پوشاندم.و حیرت توي نگاهش موج می زد بهت

«هیچ فکر نمی کردم امیر این کار رو با زندگی مون بکنه

چی می شنوم؟شما چطور اون دختر رو پیدا کردي زن داداش؟کجا؟هیچ می !اي واي«:از ناراحتی شقیقه اش را گرفت علی

«دونستی اون چه کاره است؟می دونستی خوشنام نیست؟

.آره می دونستم_

آره؟واقعا می «:آمد روبرویم ایستاد و ناباورانه پرسید.و از حرص روي پا بند نبود آرام و قرار نداشت.واقعا کالفه بود علی

دونستی اون دختر توي قماش چه جونورهایی زندگی می کنه؟اگر بالیی سر امیر بیارند کی می خواد جواب تو و پیمان و 

«ا با من مشورت نکردي؟آخه چرا این کار رو کردي؟چر!هان؟.بده وبچه ي توي راهت و بدبختی مادر پیر من ر

فقط امیدوارم سالم برگرده ...هیچی نمی دونم علی آقا...نمی دونم«:تمام صورتم را پوشانده بود و صدایم می لرزید اشک

امیر یا باید من رو انتخاب کنه یا اون .مطمئن باشید هرگز اجازه نمیدم به خاطر نوشین ماهی چندبار بره شیراز و برگرده.

«رو

خیلی خوب،حاال «:چند لحظه که گذشت با لحن آرامتري گفت.یم ایستاده بود و هق هقم را نظاره می کردروبرو ساکت

امکان نداره بگذارم اینجا .دست پیمان رو بگیرید و بدون تعارف بیائید بریم خونه ي ما،شب دور هم باشیم.گریه نکنید

«تنها بمونید

شما اگر ممکنه لطف کن .دوست ندارم بدون امیر جایی برم.می کنمنه باور کنید تعارف ن«:بار هم مخالفت کردم این
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صبح هم میام دنبالش می .اونجا یه طوري خودم رو سرگرم می کنم.پیمان رو با خودت ببر،من هم میرم بیمارستان 

«آخه امروز نرفته.برمش مهد

«!بگید بیاد.چی بگم؟هر طور راحتید«:کیفش را به دست دیگرش داد و گفت.مقابلم قدم زد کمی

***

توي سالن مراجعین زیادي نبودند فقط تعدادي زن و مرد روي صندلی ها نشسته بودند و .شب آرامی داشت بیمارستان

پذیرش خلوت بود و پرستارها گوشه و کنار با هم گپ می .به تلویزیون که برنامه ي شبانه پخش می کرد نگاه می کردند

ن از پله ها باال آمدم و وارد بخش شدم و داخل رختکن روپوشم را به تن به جاي آسانسور،با قدمهاي سنگی.زدند

بعد از .وسعت شب داشت خفه ام می کرد.سعی ام این بود که از فکر و خیال بگریزم اما هر کار می کردم نمی شد.کردم

بود  مدهودم هرگز پیش نیااز وقتی ازدواج کرده ب.چند سال زندگی با امیر،این اولین شبی بود که در بیمارستان می ماندم

مطمئنا اگر مرا آنجا می .می دانستم امشب شیما گرفتارم می کند و باالخره ماجرا را می فهمد.شبی دور از او به سر ببرم

خدایا زندگی ام چطور یک شبه .غم چشمهایم تمامی نداشت.در آیینه به خودم نگاه کردم.دید از تعجب خشکش می زد

بغضم را فرو دیدم و لبهایم را روي هم !را ناباورانه باختم سرم،همه،آسایشم ،عشقم،همزیر و رو شد؟خوشبختی ام

کلید را .نباید توي بیمارستان ،جایی که همه فکر می کردند خوشبخت ترین زن روي زمینم،چیزي بروز می دادم.فشردم

من  خداي!مهناز«:مرا دید ریحانه رضوي اولین کسی بود که جلوي پاویون.زدم و با خاموش شدن برق در را بستم

«تویی؟تو اینجا چه کار می کنی دختر؟

«چطوري؟.سالم امشب اومدم مهمونی خانم رضوي«:رفتم جلو

تو چطوري دختر؟جدا چی شده بی خبر اومدي؟نه به اونکه روزهاي کاریت جیم می زنی،معلومه نیست میري .خوبم_

!اینجاکجاها،نه به اینکه این وقت شب پا شدي ناغافل اومدي 

.تنها بودم گفتم بیام پیش شما...اي_

تنها بودي؟چرا؟_
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«یکی دو روز دیگه میاد.چند روز رفته مسافرت.امیر تهران نیست«:روي صندلی نشستم

_باالخره یک شب شوهرت تو رو به ما قرض داد!چه عجب!؟...ا!

!لبم فقط اداي لبخند را درآوردم روي

طوره؟روزها که آنقدر سرمون شلوغه که فرصت نمی کنیم دو کالم با هم حرف خب،تعریف کن ببینم چه خبر؟حالت چ_

.امشب واسه خودش غنیمته.بزنیم

چند روز پیش هم رفتم پیش دکتر .نه ویار،نه سردرد نه تهوع.من خوبم،مشکلی ندارم«:را گذاشتم روي سکو کیفم

«معاینه،گفت همه چیز طبیعیه

.خدا رو شکر_

شیما کجاس؟نمی بینمش؟_

.شیما؟شیما نیست،رفته مرخصی_

«مرخصی؟«:نگاهش کردم خاموش

.کارت عروسی پسردائیش که رسید راه افتاد.آره رفت اصفهان_

.اون هم روزهایی که به او احتیاج دارم!پس رفت.آه این چند روزه درست و حسابی ندیده بودمش_

.نشستی؟میرم دو تا چایی بیارم_

.بیا بنشین.نه زحمت نکش ریحانه_

«!چقدر هم تعارفی شدي تازگی ها!زحمت نکش!ویش«:را در آورد ادایم

اگر شیما بود امشب همه چیز را برایش می گفتم و .خنده ي شادي رفت و من با چشمانی مملو از غم نگاهش کردم با

.غصه هایم را با او شریک می شدم ولی افسوس که این شانس را هم نداشتم

تمام مدت،گوشم به .قلبم می لرزید.که صداي خانم میالنی از بلندگو پخش می شدهر بار .به کندي می گذشت زمان
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نمی دانستم اگر اسمم را پیج کنند و بگویند پاي تلفن کارم دارند،چه کنم؟از طرفی دلم براي امیر پر می .بلندگو بود

زیاد فکر نکن «:نه برگشتمبا شنیدن صداي ریحا.کشید و منتظر تلفنش بودم و از طرفی قصد نداشتم با او حرف بزنم

«!یک شب هزار شب نمیشه،بردار.دختر

.ممنون_

پیمان کجاست؟بردي خونه ي مادرشوهرت؟_

.نه ،رفت خونه ي عموش_

بکشم و  شیفکر افتادم،حاال که فرصت دارم حرف شوهرش را پ نینگاهش کردم و به ا يمن لحظه ا.میروبرو نشست

فرصت را از  دیبود و من نبا یقاض حانهیشوهر ر ياعتماد ينه؟آقا ایبکنم  میبه مر یاو کمک قیتوانم از طر یم نمیبب

«از تو دارم یسوال هی حانهیر«: دمینگاهش کردم و پرس اطیبا احت.دادم یدست م

«؟یچه سوال«:گفت يچا دنیحال نوش در

«نمش؟یتونم بب یطور مخوام بدونم من اگر با شوهر تو کار داشته باشم چ یم«:شرمنده بودم.را چنگ زدم میدستها

«!شم یمتوجه منظورت نم!؟یچ یعنی«!و واج نگاهم کرد هاج

 نیدونم هم ی،قضاوت،چه م یمسائل حقوق.باهاش صحبت کنم يجور مسئله کار هیخوام در مورد  یم...که نهیمنظورم ا_

و  يو کالهبردار يرمش دزدالبته ج.افتاده یدردسر بزرگ يتو ریام ياز آشناها یکیدر واقع ...از آشناهام یکی.زهایچ

براش بکنه؟ يتونه کار یشوهرت م نمیخوام بب یم.داره یاخالق يپرونده ...ستیجور کارها ن نیا

مرد؟ ای ؟زنهیچ یعنی؟یاخالق يپرونده _

!زن_

 تیآدم شکا يسر کیمن خودم هم از  ستین نیالبته فقط ا«:زدم یحرف م یمن به سخت!تعجب نگاهم کرد تینها با

به من؟ يتلفن محل کار شوهرت رو بد یتون یتو م.آدم باتجربه صحبت کنم کیخوام با  یقبلش م یول.دارم
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!چه کاره است؟خرابه ؟ ه؟زنهیچ یاخالق يمنظورت از پروندده !ارمیسر در نم... یتونم،ول یآره م_

اطالعات،دکتر  یمیتر کردک«:دیچیبلندگو پ يتو یالنیخانم م یمخمل يدر همان لحظه صدا یپاسخش را بدهم ول خواستم

«اطالعات یمیکر

«همه راه رو؟چت شد دختر؟ نیا رهیم یک!اوه«:را انداخت باال شیابرو حانهیربود؟ریام یعنیا،یخدا.دلهره بلند شدم با

.با منه یالنیخانم م.حانهیگردم ر یاالن برم_

!که يات رو نخورد يچا_

.باشه ریام دین،شایپائ رمیدستت درد نکنه،م_

.بر کن کارت شوهرم رو بدمپس ص_

!آه قربون دستت_

.ستادمیاطالعات ا شهیگ يو جلو نییلرزان آمدم پا يتشکر کردم و با قدمها حانهیرا گرفتم و از ر ياعتماد يآقا کارت

؟یداشت ،کارمیالنیسالم خانم م_

 نجایگفتم امکان نداره ا.کنه یکنم فکر کردم اشتباه م جتیشوهرت گفت پ یمهناز جون؟باور کن وقت یینجایتو ا!سالم_

.یینجایزده ا ،حدسيگفت زنگ زده خونه نبود.اون اصرار کرد صدات کنم یول یباش

هنوز پشت خطه؟.آره،تازه اومدم_

!دیببخش.کردم باال یوصل م یدونستم هست یاگه م نیبب.آره_

...فقط ينه ممنون که صدام کرد_

؟یهست یمنتظر چ!دم دستت رو بردار یگوش ؟همونیفقط چ_

ستم؟یمن ن یممکنه به شوهرم بگ...فقط یالنیخانم م ستین نینه موضوع ا_

.شدم یداشتم از خجالت آب م!نگاهم کرد ریمتح
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چرا؟حرفتون شده؟ ؟آخهیستیبگم ن_

«خوام باهاش حرف بزنم ینم.آره بگو«:گفتم یبا ناراحت.در چشمم حلقه زد اشک

.باال دمیدو يرا گفتم و به تند نیا

!!مهناز جون؟!؟مهناز_

هر  ریاز خدا خواستم آن شب نفس گ.خورد یگونه ام سر م يخط اشک آرام رو.دادم هیتک شهیپنجره سرم را به ش پشت

 گهیحتما تا حاال د«:فکر کردم یبا آزردگ.کرد یتجسم خلوت خلوت آن دو با هم،نابودم م.چه زودتر تمام شود

فردا ...آره فردا.اون جا،وگرنه فردا رهیباشه قطعا م دهیرس ن؟اگرینوش يخونه  رهیم ایمونه  یهتل م يامشب تو.دهیرس

 سیسرو کیحلقه،.کنه دیخواد براش خر یاون همه پول با خودش برد؟حتما م یچ يبرا.کنه یم یحتما با او عروس

«...هم لباس یکم کیقشنگ طال،

 نیچطور ا!خواهد بود یفردا چه جهنم ایداخ.رمیاشکم را بگ يتوانستم جلو ینم!لعنت به من.هم فشردم يرا رو میلبها

چرا من؟مگر  ایخدا.ردیگ یام را م یشود و تمام خوشبخت یمن م ریهمه شکنجه را تحمل کنم؟آن دختر فردا صاحب ام

.از تو.من ياز تو خدا.خواهم یخوشبختم را از تو م یمن زندگ.رمیم یمن دارم م ایخدا يمن چقدر طاقت دارم؟تو شاهد

 هیگر زم؟چرایشده عز یمهناز جون؟چ«:کرد یبا تعجب نگاهم م یالنیخانم م.برگشتم.شانه ام را گرفت یانبا مهرب یدست

«؟یکن یم

«یالنیخانم م ستین يزیچ«:توانستم راحت حرف بزنم ینم.را پاك کردم صورتم

؟يبا شوهرت حرف نزد یچ يبرا!هست يزیچ کیچرا ،_

.دینگ يزیچ یخدا به کسفقط تو رو .بدم حیتونم توض ینم...دونم ینم_

.من فقط نگرانتم...زمیباشه عز_

.ستیساخته ن ياز دست شما کار یممنون ،ول_
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به طرف  ،رفتمیالنیاز خانم م یبا عذرخواه.کرد یم ینیام سنگ نهیس يرو مارستانیب يهوا.خواست از آنجا بروم یم دلم

بدون .کوچک بود یاش درنظرم زندان یام بزرگشهر با تم.دانستم به کجا بروم ینم.رختکن و روپوشم را درآوردم

 یساعت ده شب را نشان م.خلوت شده بود ابانهایخ.شدم نیو سوار ماش رونیآمدم ب مارستانیاز ب یبا کس یخداحافظ

.زدم یکردم و پرسه م یم یهدف رانندگ یب.داد

پشت چراغ قرمز بغضم .شد یشم نمتفاوت با یکردم ب یهر کار م.کرد یام م وانهید نینوش يدر خانه  ریحضور ام فکر

او  يبه فکر خانه  یرا رد کرده بودم ول یقبال اصرار عل نکهیبا ا.صبح کنم يجور کیشد امشب را  یکاش م.را فرو دادم

وزراء خلوت و کم  ابانیخ.سرگرم کنم شیو حرف زدن با فرناز و بچه ها مانیتوانستم خودم را با پ یآنجا الاقل م.افتادم

به باال انداختم چراغ آپارتمانش  ینگاه دیترمز کردم و با ترد یعل يساختمان خانه  يتر جلو نییپا یکم.ودرفت و آمد ب

غول .دادم هیسوبچ را بستم و سرم را به عقب تک.آمد یخانه از پشت پرده به چشم م يافراد تو يها هیروشن بود و سا

 دیبا آن حال خراب بع.شتم فرناز هم از ماجرا باخبر شوددوست ندا.شوم ادهیدر قلبم جان گرفت و اجازه نداد پ دیترد

به گوش خانواده اش برسد،آن  ریزود خبر رفتن ام یلیرا بفهمد و خ زیاو همه چ دمیترس یم.بود بتوانم خوددار باشم

و سرم را  دمیکش يبلند م؟آهیبگو دیدانستم در جواب حاج آقا چه با یهرگز نم ونشد چ یوقت مشکلم چند برابر م

.منتظر بمانم تا صبح شود نیماش يفکر کردم بهتر است همان جا تو.فرمان يگذاشتم رو

صورتم چشم  يشعاع آفتاب رو نیهم آمد؟صبح با تابش اول يرو یک میمتوجه نشدم پلکها یفرط خستگ از

تازه آن !رده بودمسر ک ابانیخ يمن تمام شب را تو.و خمار به دور و بر نگاه کردم جیگ.بدنم خسته و کوفته بود.گشودم

 ادهیپ مانیبردن پ يخواستم به بهانه .صبح بود فته.به ساعت نگاه کردم.ام ستادهیا یمنزل عل يآمد که جلو ادمیوقت 

که  یکم.رونیاز ساختمان آمد ب یباز شد و خود عل نگیوقت متوجه شدم در پارک نیهم یشوم و زنگ منزلش را بزنم ول

 ياز چشمها.شدم و رفتم به طرفش ادهیپ.شد دایو رنگ تعجب در چهره اش هو دین داطراف را نگاه کرد،مرا پشت فرما

با بهت نگاهم کرد و .و آرام سالم کردم ستادمیمقابلش ا.زده ام شرمنده شدم بتیو صورت مص ردهورم ک
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«؟ینییوقته پا یلیخ!سالم«:گفت

.در واقع تمام شب...آره_

؟يا بهیبا ما غر قدر نیا یعنیباال؟ يومدیپس چرا ن!من يخدا_

نکرد؟ تتونیکه اذ مانیپ.تونستم یست،نمین نیآقا مسئله ا ینه عل_

.خودمه يهم مثل بچه ها مانیه؟پیچه حرف نینه ا_

شده؟ داریب_

؟يحرف نزد ریتلفن با ام يپا شبیشما د.منتظره  نیماش يآره تو_

د؟یباهاش تماس گرفت!چطور مگه؟...هان؟_

.شیپ قهیچند دق نیآره،هم_

خب؟_

چطور توانستم .گذاشت ینم میقدر راحت تنها نیکاش ا.دانست چقدر دوستش دارم یکاش م!قلبم به طپش افتاد باز

حالش .اونجا دهیرس شبید«:ادامه داد یکار را با من کرد؟عل نیچرا ا.دیکش یجواب تلفنش را ندهم؟دلم براش پر م

بکنه و بخواد دوباره اون دختره رو  یاونجا غلط گرفتم ابهش گ.دونم مثل همون موقع ها کل شق شده ینم...خوبه فقط

اون من .من فقط مهناز مهمه يبرا گهیم.نداد یتیاهم...اون یمن و خانواده اش رو بزنه ول دیق دیاش کنه با یزندگ زونیآو

اگر شده آخر  یبعدش هم گفت پنج شنبه حت.دم  یم حیرا براش توض زیتهران همه چ امیب یفهمه،وقت یرو م

«باشه نجایا نایجشن عقد م يرسونه تهران که جمعه برا یرو م دشقت،خوو

 شبید«:آرام گفتم.دانستنش بودم ي وانهید یسؤالم واهمه داشتم ول دنیاز پرس.داشتم یپا نگه م يخودم را رو یسخت به

«بود؟ نینوش شیپ

رو  یشدم،گفتم گوش یعصبان.واب دادچون اول تلفنش رواون ج...کنم یآره،فکر م«:سرش را تکان داد یبا ناراحت یعل
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او هم !کن دارشیب!گفتم به جهنم .است ده،خستهیزدند،تازه خواب یبا هم حرف م ده،داشتنیرس یگفت از وقت!ریبده ام

«صداش کرد

«خوام برم خونه یم د،منیاریرو ب مانیپ دیلطفا بر«:برگرداندم و با بغض گفتم یرا از عل میرو

«شتیامروز سرکار نره،بمونه پ گمیبرو باال،به فرناز م ایخونه چه کار؟ب يبر ییتنها آخه«:دوباره اصرارکرد یعل

.گهیکس د چینه اون و نه ه.بفهمه يزیخوام فرناز چ ینه ممنون،نم_

«بگم؟ یچ«:و رفت تو دیکش يبلند آه

«زم؟یحالت خوبه عز«:و دستش را گرفتم دمیصورت پسر قشنگم را بوس.برگشت مانیلحظه بعد با پ چند

اد؟یکجاست؟پس چرا نم شم؟بابایپ يومدیچرا شب ن.،خوبمیآره مامان_

جان،تو هنوز هم اون خانومه رو که اون شب اومده بود خونه مون  مانیپ نیفقط ،بب ادیم گهی،چند روز د زمیعز ادیم_

اد؟یم ادتی،

برات گل آورد؟...بود دیهمون که کفشهاش سف_

.زم،همونیآره عز_

،بعد هم دستش رو بوس  زمیگفت عز یهمش م.،بابا بغلش کرده بود ياتاق بود يتو تو یوقت!دایم ادمیاوهوم _

!دمیکرد،خودم د

نجوا  یبه سخت.سرخ شد مانیحرف پ دنیاش شن یشانیپ.در کنارم نگاه کردم یو به عل دمیرا به دندان گز لبم

وقت  هیکس نگو،خب؟اگر  چیرو به ه نیفقط ا.دوستش داره یلیبابا خ.نداره مامان،اون خانم دوست باباست یبیع«:کردم

رازه  کی نیا.نگو  يزیکس چ چیاصال به ه.به اونها نگو یچیعمه بهرخ و مرجان رو ه ای،يدیمامان بزرگ و حاج آقا رو د

«؟يدیمن و تو و عمو،قول م نیب

.دمیقول م...یباشه مامان_
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«یدل مامان زیپسرم،تو عز یمرس«:دمینرمش را بوس يموها

چهاردهم فصل

از یک طرف دلتنگی خودم و از .در طول این مدت به اندازه تمام عمرم غصه خوردم.آن سه روز جهنمی تمام شد باالخره

پنج شنبه .طرف دیگر بهانه هاي پیمان که هیچ وقت سابقه نداشت شبی پدرش را نبیند و بخوابد،کالفه ام کرده بود

.شماري می کردم ظهه خانه لحشب،در اوج نیاز و آزردگی ام ،براي رسیدنش ب

من هیچ چیز در مورد اینکه او کجا رفته به زبان .می خواست با امیر حرف بزند.خانم از صبح دو بار تماس گرفت حاج

.فقط گفتم خانه نیست و شب دیر برمی گردد خوشبختانه زیاد پاپی نشد و نخواست بداند کجاست.نیاوردم

بود،چون گفته بودم پدرش شب برمی گردد،ولی باالخره نتوانست طاقت بیاورد و  تا همین چند دقیقه پیش بیدار پیمان

صورتش را بوسیدم و پس از اینکه .از من قول گرفت وقتی امیر آمد حتما بیدارش کنم.چشمهایش گرم خواب شد

.مخوابش سنگین شد بردم در جایش خواباندمش و از اتاق بیرون آمد

فقط خودم به تنهایی توي هال قدم می زنم و به ساعت نگاه می .نیده نمی شودخانه سوت و کورم هیچ صدایی ش در

توي اتاق،از پنجره به آسمان پر ستاره چشم می .مثل این است که عقربه هایش غبار گرفته و حرکت نمی کند.کنم

از خودم می ماهش را مجسم می کنم و  ان،صورتبا نگاهی به وسعت آسم.باد سرد شب صورتم را نوازش می کند.دوزم

«یعنی خیلی با من غریبه شده؟.سه روز همدم زن دیگري بوده- یعنی با روزهاي قبل فرق کرده؟اون دو«:پرسیدم

از .کاش می توانستم این کابوس را فراموش کنم.کاش می توانستم کمی بی تفاوت باشم.من خیلی دوستش دارم...آخ

تصمیم گرفتم براي یک شب هم که شده .ي سرشانه رها کردمپنجره فاصله گرفتم و نشستم جلوي آیینه و مویم را رو

ها باشم و از شب خوبی که در انتظارم بود به  گذشتهدلم می خواست مثل .ماجراي تلخ این دو ماه آخر را فراموش کنم

غول جعبه ي لوازم آرایشم را باز کردم و سایه چشم و رژ لب را درآوردم و مش.دلم برایش تنگ شده بود.راحتی نگذرم

آرایش شدم،بعد باالپوش لباس خوابم را درآوردم و به صورت و لباسم عطر زدم و در آیینه به خودم نگاه 
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صورتم یک لحظه رنگ گرفت و به نرمی لبخند .شکم آبستنم یواش یواش داشت نمودار می شد گیبرجست.کردم

ل سابق باشم؟بدون ترس از آینده؟بدون غصه و یعنی می توانستم آنچه را اتفاق افتاده بود فراموش کنم و دوباره مث.زدم

هیچ .این قدر زود خودم را می باختم دنبای.مادر فرزندش.ماتم؟بدون فکر به وجود آن دختر؟من زن رسمی امیر بودم

شاید این خودخواهی من .وقت حس مبارزه با زن دیگري را تجربه نکرده بودم ولی حاال باید تمام سعی ام را می کردم

هرگز.یر را فقط براي خودم بخواهم در حالیکه نوشین زودتر از من به او دلباخته بود ولی چاره دیگري نداشتمبود که ام

شوق دیدن دوباره اش بعد از دو سه روز دوري در وجودم پر می .خواستم خوشبختی ام را با کسی شریک شوم نمی

موسیقی آرام و عاشقانه اي را .ل،همه را روشن کردمچراغ اتاق و بعد هم ها.من باید زندگی ام را نجات می دادم.کشید

.نشستم ارداخل پخش گذاشتم و پرده ي سالن را کشیدم کنار و به انتظ

از پشت پنجره دیدمش که در .با اینکه کلید داشت زنگ زده بود.قلبم لرزید.یازده و نیم شب زنگ خانه را زد ساعت

دستم را گرفتم به پرده و .اط قامت زیبا و صورت مهربانش را دیدمزیر روشنایی چراغ حی.حیاط را باز کرد و آمد تو

«!امیر،امیر من«:لبهایم را از خوشحالی روي هم فشردم

با بی قراري منتظر شدم که بیاید .دستهایش دو بسته پالستیک بزرگ بود که حدس زدم داخلش سوغاتی است توي

امیر پالستیکهایی را که در دست داشت روي .سته رفتم جلوآه.چند لحظه بعد صداي چرخیدن کلید توي قفل آمد.باال

نامهربانی اش و اینکه تنهایم گذاشته بود آزرده  زهنوز ا.صورتم گرم شد.زمین گذاشت و همین وقت نگاهش افتاد به من

به نظر می رسید خسته است ولی صورتش را با .سالم کردم.بودم ولی طاقت جدا بودن از آغوش گرمش را نداشتم

«چطوري خانومی؟...سالم«:خندي صمیمی آراست و جوابم را دادلب

...آخ امیر_

دستش را در موهایم برد و .بی بهانه خودم را در آغوشش انداختم و روي سرشانه اش هاي هاي گریستم.ام گرفت گریه

«خواهش میکنم.گریه نکن مهناز،نگذار بیشتر از این عذاب بکشم «:آرام گونه ام را بوسید
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«این من هستم که زندگی ام رو باختم.چه عذابی امیر؟تو که این روزها توي آسمونها سیر می کنی«:نالیدم درد با

.زندگی تو،زندگی من هم هست_

.نیست،اگر بود ترکش نمی کردي_

پیمان کجاست؟.ولی من برگشتم_

مسافرت خوش گذشت؟...توي اتاقش خوابیده_

آرام دستم را بردم جلو و یقه اش را .چیزي دور گردنش به چشمم خورد همین وقت برق.پوزخند سرش را تکان داد با

نوشته روي آن پالك به من دهن !موج وحشت در چشمم خروشید و گنگ شدم.کنار زدم و آن گردنبند آشنا را شناختم

«تموم شد امیر؟باالخره گرفتیش؟«:آرام پرسیدم.»دوستت دارم،تولدت مبارم«:کجی می کرد

راجع به این موضوع بعدا «:موهایم را از روي صورتم کنار زد و گفت.مثل خودم بغض داشت.ودغمگین ب چشمهایش

«صحبت می کنیم،من خیلی خسته ام،بگذار براي صبح،باشه؟

امیر کتش را درآورد و انداخت .داشتم مچاله می شدم!نگفتم،فقط خودم را از آغوشش کشیدم بیرون،سردم بود چیزي

انگار فرو .همان جا نشستم و سرم خم شد به طرف پایین.ورتش را زیر شیرآب گرفتروي مبل و توي دستشویی ص

«!رو بده امیر جوابمولی من نمی تونم تا صبح صبر کنم ،«:شیر آب را که بست گفتم.ریختم

آره؟باالخره «:دوباره پرسیدم.بغض چانه ام را می لرزاند.سرم را باال کردم.را خشک کرد و آمد به طرفم صورتش

«تیش؟گرف

کار دیگه اي نمی تونستم بکنم ،همین «:بعد از کمی مکث نشست جلوي پایم و آرام گفت.بود روبرویم  ایستاده

«...دیروز

من رو ببخش عزیزم،تو باید .مهناز من دارم از خجالت روي ماهت آب میشم«:شرمنده بود.را به طرفین تکان داد سرش

ببین ،من نمی تونستم نوشین رو همین طوري توي شیراز ولش .یدمبه حرفهام گوش کنی،همه چیز رو برات توضیح م
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«.تو باید من رو بفهمی...تو.کنم به امان خدا و برگردم تهران

دیگه !ولم کن«:ولی من دستش را پس زدم»!بلند شو«:دستم را گرفت و گفت!ناباورم به صورتش زل زده بود چشمان

«!برگرد همونجا که بودي!ام ببینمتنمی خوام جلوي چشمه!محبتت رو باور ندارم امیر

«!تموم شد خدایا،دیگه کاري از من ساخته نیست«:را روي زانو گذاشتم و به شدت گریستم سرم

گریه نکن مهناز،می دونم من خیلی «:نشست کنارم و دستش را دور بازویم حلقه کرد و سرم را به آغوش کشید امیر

تو هنوز هم زن من هستی،مادر .کن زندگی ما هیچ فرقی با سابق نکرده باور.پستم ولی تو رو خدا بیا و فراموشش کن

تو این بازي رو .که با سرنوشت کنار اومده بودم ردي،منتو خودت همه ي این کارها رو ک!خواهش می کنم.بچه ام هستی

«شروع کردي

.ولی واسه ي فهمیدن اینکه تو هیچ کس رو به من ترجیح نمی دي...آره_

من تو و زندگی ام رو .مهناز من هیچ وقت به نوشین دست نمی زنم.قسم هنوز هم همین خیال رو دارمبه جان عزیزت _

.دوست دارم

.ولی تو نوشین رو هم دوست داري،امکان نداره بتونی مقاومت کنی_

مهناز من براي همخوابی نوشین رو عقد .آره،ولی خودم خوب می دونم که قسمت نیست هیچ وقت به او برسم_

.م،من کار ناتمامی دارم که باید حتما به سرانجام برسونمشنکرد

اون،این همه .ولش کن دختره رو بگذار مثل سابق زندگی اش رو بکنه!دست بردار امیر«:چشمان گریان نگاهش کردم با

دیگه شاید اگر تو نبودي با یکی .تو فقط مشکلش رو بیشتر می کنی.بعد از این هم می تونه.سال بدون تو زندگی کرده

«!خودت رو اسیر می کنی،هم من رو،هم اون رو ماین طوري تو،ه.یک ازدواج درست و حسابی.ازدواج می کرد

من به خاطر تو و پیمان،به خاطر انتخابی که !نمی تونم«:لحظه در چشمانم نگاه کرد،بعد بلند شد و پشت به من گفت چند

ین بی انصافیه که حتی نتونم شانس این رو داشته باشم که فقط چند سال پیش کردم به خانواده ام وفادار می مونم اما ا
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«کنارش باشم شتبعضی وقتها ببینمش،یا اگر احتیاج به کمک دا

تو باید به .من می خوام نوشین رو بیارم تهران.من روزي اونو دوست داشتم!مهناز من رو بفهم«:برگشت به طرفم دوباره

ما هر دو این رو قبول .شین فقط یک عالقه عمیقه که هیچ وقت فرجام ندارهرابطه ي من و نو.من اطمینان داشته باشی

من هنوز همون امیرم،امیر .فراموش کن و دوباره مثل سابق شو وبیا و همه چیز ر.اگر سخته براي ما سخت تره.کردیم

«!گذشته

به حال من بکنی،تو عقلت رو  بهتره فکري!من نمی تونم این وضع رو تحمل کنم!بس کن«:جا بلند شدم و فریاد کشیدم از

«!تو با اون دختر ازدواج کردي،واقعیت فقط همینه!از دست دادي امیر

«سرم درد می کنه«:دست شقیقه اش را گرفت و نجوا کرد با

دوستش .تنها و بی یاور،در حالی که اشک روي گونه ام می لغزید نگاهش کردم.روي مبل و به عقب تکیه داد نشست

فکر کردم اگر دو ماه پیش بود زمین و زمان را براي اینکه هر چه زودتر خوبش .ی خواست از او بگریزمداشتم اما دلم م

او در ازدواج با من همه ي .سنگدل به معنی واقعی کلمه !کنم به هم می ریختم ولی حاال چقدر نامهربان شده بودم

رایم بهشت کرده بود،ولی من هیچ جوابی براي آرزوهایش را زنده زنده دفن کرده بود،پنج سال با محبتش زندگی را ب

دلم می خواست نوازشش کنم و حجم غصه ها را از دلش بشویم ولی زخم خورده تر از آن بودم که .خوبی هایش نداشتم

دستم را به کمرم گرفتم و در حالی که براي اولین بار دردي را زیر شکمم حس می کردم به اتاق .تیمارش کنم بتوانم

دیگر امیدوار نبودم بتوانم زندگی ام را جمع و جور .شب تلخی بود،به تلخی زهر.و روي تخت دراز کشیدمخواب آمدم 

.من داشتم خرد می شدم.کنمفشار غصه هایم بیشتر از آن بود که بتوانم تحمل .کنم

«ت خوبه؟حال...بیا بخور«:نشست در کنارم و گفت.نگاهش نکردم.دقیقه بعد،با یک لیوان آب به سراغم آمد چند

«مگه برات مهمه؟«:بغض گفتم با

.بگیر بخور،تو از خودم برام مهم تري_
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«حالت خوب نیست؟!چقدر سردي!خداي من ،تو چته مهناز؟«!را گرفت و یک لحظه از سردي بدنم متوحش شد دستم

«نه خوب نیستم،دارم می میرم«:را گذاشتم روي زانو سرم

اگر .تو رو خدا باعث عذابم نشو مهناز.پاشو بپوش ببرمت دکتر«:ستاد روبرویم شد و رفت و مانتوام را آورد و ای بلند

«بلند شو.اتاقی برات بیفته من هیچ وقت خودم رو نمی بخشم

«!می خوام به هیچ چیز فکر نکنم،راحتم بگذار امیر.من فقط می خوام بخوابم.من نمی خوام برم دکتر«:زمزمه کردم آرام

امیر برگشت به .سرم را باال کردم.مین وقت صداي هیجان زده ي پیمان توي اتاق پیچیدکه نوازشم کند ولی ه نشست

«!بابا جون«:طرفش

!سالم عزیزم،بیا اینجا ببینم...جان بابا؟_

چرا «:امیر با بوسیدنش گفت.با خوشحالی دوید به طرفش و خودش را انداخت در بغلش و بی بهانه زد زیر گریه پیمان

«عزیزم گریه نکن!پیمان؟...بابا؟چی شده؟اگریه می کنی خوشگل 

مثل دل خودم که آرام و قرار .خیلی بهانه ات رو گرفت،توي این چند روزه دیوانه ام کرد«:خودم گفتم پیش

»امیر چرا این کار رو کردي؟چرا؟...آخ.نداشت

ببین برات چه سوغاتی هایی  گریه نکن دیگه عزیز بابا،بیا بریم«:هنوز داشت پیمان را می بوسید و دلجویی میکرد او

«دلم خیلی برات تنگ شده بود،توي مسافرت همه اش به فکر تو بودم.آوردم

امیر او .کمی آرام گرفت ولی هنوز به آغوشش چسبیده بود و اشک در چشمان معصوم و کودکانه اش می درخشید پیمان

آن همه اسباب بازي به ذوق آمد و ناراحتی اش پیمان از دیدن .را به هال برد و پالستیک هاي سوغاتی را ریخت جلویش

کمی که .با شوق چند لحظه هر کدام را برمی داشت و نگاه می کرد و زود می رفت سراغ بعدي.را فراموش کرد

ایستاد در کنارم و .من هنوز هم نگاهش نمی کردم.گذشت،امیر او را تنها گذاشت و با بسته ي دیگري برگشت به اتاق 

«ببین خوشت میاد.هم مال تو هستنداینا «:آرام گفت
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کاش مثل پیمان بودم که با دیدن چند کادوي رنگ و وارنگ ذوق زده شوم و .حرفی براي گفتن نداشتم.سکوت کردم من

البته یه کادو هم نوشین «:امیر با مکث ادامه داد.فکر کردم هیچ وقت نمی توانم ببخشمش.غصه هایم را فراموش کنم

«اد ببینیش؟دلت می خو.برات گرفته

اون دختر فقط توي .من دیگه نمی خوام چیزي از نوشین بشنوم «:ناخواسته فریاد کشیدم.این اسم دیوانه ام کرد شنیدن

«اصال برام مهم نیست چیزي ازش بدونم،فهمیدي؟!زندگی تو وجود داره امیر،نه ما

امیر سرخورده و .اشم و چنین فریاد بکشمخودم هم باور نمی کردم تا این حد رنجیده ب.چند لحظه ساکت ایستاد امیر

من با آزردگی رویم را برگرداندم و سعی کردم صدایم .تقریبا بهت زده از رفتارمن بسته را انداخت کنار تخت

 یاز من بود که تمام زندگ بیع دیشا.دلم نمی خواست ویران شدنم را ببیند.دلم نمی خواست او اشکهایم را ببیند.درنیاید

چند لحظه پشت پنچره قدم  ریام.بتواند نابودم کند ییوفا یب کیمحبت او گذارده بودم که حاال،تلنگر  ام را در گرو

.را درآورد و رفت به سمت حمام رهنشیرا باز کرد،پ نشیسرآست يبعد دکمه ها.زد

دستم را .اه کردمکنار تخت نگ کیبا چشمان اشکباربه پالست.اتاق تنها شدم،آن وقت اجازه دادم بغضم رها شود يتو یوقت

 کیو  با،عطریدو دست لباس شب ز.آرام بازشان کردم.کادو شده بود يتوش چند تا بسته .بردم و برش داشتم شیپ

.روزهیف يبایز نیدستبند با چند نگ

قرار  میچشم ها يناآشنا جلو یبه خط ينوشته ا.برداشتم و بازش کردم.تکه کاغذ بود کیدستبند، ریجعب ز داخل

:گرفت

 يذزه  کیتو ، من مثل  يهمتا یب تیشخص یبزرگ شیبگم؟پ دیبا یدونم چ ینم...مهناز،من واقعا سالم»

طور بچه  نیهم.باش ریمواظب ام.دمشیبا پول ناپاك نخر.راحت باشه التیخ.زمیناقابله عز. ادیخوشت ب دوارمیام.زمیناچ

«!کن گم،باوریدونه که راست م یدا مخ فقط.همه تون رو دوست دارم.را هم از طرف من ببوس مانیپ. راهت يتو ي

 یوقت به عشقش نم چیسوزد؟او ه یم شیدلم برا ایدانستم از آن دختر متنفرم  ینم.را مچاله کردم و انداختم کنار کاغذ
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آن هم فقط،به خاطر وجود .نکنند یوقت با هم همخواب چیه یبسته بودند که زن و شوهر بشوند ول مانیآنها با هم پ.دیرس

کردم مغزم از هجوم تمام افکار تلخ رها  یآرزو م.خواست بخوابم یچقدر دلم م.بالش يا آرام گذاشتم روسرم ر.من

 یزن خوشبخت یوقت در زندگ چیکنم چون ه يبه حال خودم دلسوز دیفکر کردم من فقط با.امکان نداشت یشود ول

زن  يدر آرزو شهیشوهرم هم.وشبخت بودم،خ گرانید دیاز د ایخودم  الیکه به خ ییدر تمام آن روزها ینبوده ام،حت

شود؟من هرگز  یچگونه م یزندگ نیپس از ا یراست.است یابیکام تیکردم او در نها یبوده و من احمق فکر م يگرید

به .بازنده باشم کیمن هم  دیشا...دانم ینم...ایکه هنوز مرتکب نشده و  یبه خاطر گناه یحت.را ببخشم ریتوانم ام ینم

!حاال نیمه یحت ای يزود

***

روشن  میمثل روز برا.التهابم آغاز شد مینکن ریمرجان د يرفتن به خانه  يکرد برا یم دیبا تماس حاج خانم که تأک صبح

 یم.دو برادر واهمه داشتم یشود و از برخورد احتمال یحتما در مراسم او حاضر م نایبزرگ م ییبه عنوان دا یبود عل

 رونیاش را حفظ کند و رازمان از پرده ب يوقت تنواند خونسرد آنازدواج کرده، نیبا نوش ریبفهمد ام یعل دمیترس

 مانیآماده کردن پ يو خودم برا ریرا دادم به ام یاکتفا کردم و گوش یدر جواب حاج خانم به چشم کوتاه.فتدیب

و  ومام شد آمدم جلمکالمه اش ت یکردم با او همکالم نشوم وقت یم یبودم و سع نیهنوز سرسنگ نکهیبا ا.برخاستم

«گفت حاج خانم؟همه آنجا هستند؟ یم یچ«:دمیپرس

«؟يتو حاضر.آره همه جمع اند و منتظر ما«:را گذاشت و گفت یگوش.نگران بودم يبدجور

«شمیاالن حاضر م.ندارم يادیمن کار ز«:تفاوت انداختم باال یام را ب شانه

بود که عذابم را  يزیتنها چ نیا شانیبا آن حال و روز پر.مجلس نروم نیشد به ا یکردم کاش م یلحظه آرزو م هر

خانواده اش خوددار  يجلو توانستمیکاش م!شاد و خوشبختم یلیهمه،که من خ يکردن جلو ينقش باز.کرد یم شتریب

 و از دمیکش میبه سر و رو یبود دست یهر جان کندن باباالخره .شد یفاجعه م دندیفهم یاگر م.بروز ندهم يزیباشم و چ

.رونیاتاق آمدم ب
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 ریام.شلوغ نکند ادیرا بستم و سفارش کردم ز شیدر،بند کفشها يجلو.دیدو رونیشاد و ذوق زده از آپارتمان ب مانیپ

لباس  نیا يمن،چقدر تو يخدا.بود میروبرو نهیبه س نهیس ریبرخاستم،ام مانیپ يپا ياز جلو یوقت.آمد رونیهم ب

بدوزم و از  شینگاهم را عاشقانه به چشم ها تهخواست مثل گذش یم مدل.مدهوشم کرد شیعطر خو!دوستش داشتم

 م،ویدزد یرا از م میداینگاه ش دیبا.حائل بود انمانیم يا شهیش يسد یحد دوستش دارم به خود ببالم،ول نیتا ا نکهیا

چانه ام را آورد  آرام!گرم شدم.لحظه دستم را گرفت کیکه او  نییتفاوت بروم پا یخواستم ب.متعلق به من نبود گرید

«؟يرینم ؟چرایجا گذاشت يزیچ«:دیکرد پرس یو همان طور که نگاهم م االب

تا اعماق جانم را به  یمهرِ آن نگاه دوست داشتن.زد یم شتریکرد و التهاب عشقش به دلم ن یم مینگاهش جادو انگار

خواستم به او التماس  یم،میوانم بگرت یشانه اش بگذارم و تا م يخواست همان لحظه سر به رو یدلم م.آورد یشوق م

زنگ  يلحظه بعد،با صدا کی میبایرخوت ز یبردارد و فراموشش کند و فقط مال من باشد ول نیکنم که دست از سر نوش

که پشت خط بود از من فاصله گرفت و  یشخص يشماره  دنیو د یبه گوش یبا نگاه.در هم شکست یبه تلخ لشیموبا

«بله؟«:ن را جواب داددوباره برگشت داخل و تلف

آخر وقت  شبید...آره خوبم...ریسالم،صبح بخ«:غرق گفتگو شد یبعد به گرم يلحظه ا یول دیشن یچ دمینفهم

«؟يتو چطور...خواب هم نبودم...ستمینه خسته ن...دمیرس

 ینم.دیوبه جانم د يحس تلخ و گزنده ا!بود نینوش.نبود یکار سخت دنشیفهم.هم فشردم  يرا با شدت رو میلبها

آنکه  یب یخواست از خودم ضعف نشان بدهم ول یدلم نم.شود متنفر بودم ریاشکم سراز نکهیدانستم چه کنم؟از ا

:شد شیبه لرزه افتاد و تمام حواسم معطوف به گفتگو میبخواهم تنم گر گرفت و پاها

خودم رو  یسع یمشکله ول...گهید يهغته  دیدونم،شا یمن؟نم...هم باش میمواظب مادر و نس.آره ،مواظب خودت باش_

قربانت ...رونیب رمیزنم االن دارم م یشب بهت زنگ م. نطورینه من هم...آه،اونکه معلومه...راحت باشه التیکنم،خ یم

.نه،فعال خداحافظ.زمیعز
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دستم را .بکشم  ادیخواست فر یدلم م.صورتش سرخ شده بود.گنگ نگاهش کردم یبا حال.رونیبعد از خانه آمد ب یکم

«دمیرس یک نهیخواست بب یم.بود نینوش«:گرفت و با من من گفت 

«!يبد حیتوض ستیالزم ن!دمیخودم فهم«:درد گفتم ایدن کیبا .دیکش یخشم در چشمم زبانه م يها شعله

 گهیکنم د یم یسع.متأسفم مهناز،جدا متأسفم«:او بالفاصله مانعم شد یکه بروم ول رونیب دمیرا از دستش کش دستم

«!نشه تکرار

«؟یفهم یم.ریام یکن یمن رو خرد م يتو دار!خوره یدرد من نم چیتأسف تو به ه«:دمیکش ادیفر

 میدادم و چشمها هیتک یسرم را به صندل نیماش يتو.رونیآمدم ب اطیو از ح نییپا دمیحرص از کنارش رد شدم و دو با

.شود یعاقبت کار چه م وضع نیدانستم با ا ینم.پلکم سر خورد يدو قطره اشک از ال.را بستم

فکر کردم .چشم دوختم رونیتلخ به ب یرا برگرداندم و در سکوت میرو.را روشن کرد نیآمد و ماش ریلحظه بعد ام چند

 کیمقابل  ریمرجان ،ام يبه خانه  دنیقبل از رس.کند یخودم به کنار،اگر حاج آقا ماجرا را بفهمد با من چه م یبدبخت

«م؟یریگب یسر عقد چ يبرا«:دیرستوقف کرد و پ يمجتمع تجار

 ایطال،انگشتر  کهیت هی.خوبه يریبگ یدونم هر چ ینم«:آنکه نگاهش کنم گفتم یدرآمدم و ب الیلحظه از فکر و خ کی

«کنه یدستبند،فرق نم

.میشو با هم بر ادیپس پ_

.خودت برو.نه،من حوصله ندارم_

«بابا؟ امیمن هم باهات ب«:زد شیزود صدا مانیپ.دش ادهیپ يگریرا بست و بدون حرف د چیسو.دیکردم رنج حس

«خوشگل بابا نییبپر پا«:با لبخند از پنجره نگاهش کرد ریام

 يو صورتم را مقابل هوا نییرا دادم پا شهیش.شود یحس کردم نفسم تنگ م.ستمیدو رفتند و من دورشدنشان را نگر هر

وجود دارد؟ میبرا یراه نجات ایآ.شود یکابوس تلخ تمام م نیا یفکر کردم ک.تازه گرفتم
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به  دیشد و دو ادهیذوق زده شد و زودتر از ما پ دنشیبا د مانیپ.میدیمرجان،پرهام را دم در د يخانه  يجلو

هر  يمهناز من برا«:آرام گفت ریم،امیشو ادهیپ نکهیقبل از ا.دیپرهام با محبت او را بغل زد و صورتش را بوس.طرفش

رو انتخاب  يگریروز د يبگذار انیاونا رو در جر يدار دکنم اگر قص یفقط خواهش م.ده امبه خانواده ام آما یحیتوض

«زندیرو به هم بر نایخواد جشن م یدلم نم.کن

به  يازین!اال من یممنون که به فکر همه هست یلیخ«:گفتم يبا تند.شدم یمالحظه ام،عصبان یکرد آنقدر ب یفکر م نکهیا از

«؟يدیفهم.شترهیتم از تو بتذکر نبود،من دست کم معرف

به سمتمان  ییپرهام با خوشرو.برود نیبرافروخته ام از ب يگونه ها یدعا کردم سرخ.شدم ادهیرا گفتم وبا حرص پ نیا

را در آغوش  ریام یگذاشت سالم کرد و به گرم نیزم يرا رو مانیپ نکهیپرهام بعد از ا.شد ادهیهم پ ریام.آمد

 میندار شتریدونه خواهر ب کیکه  هیما چ فیطرفها مهندس؟تکل نیاز ا!ریام ییماچ کردن داداره  ییچه صفا!...به«:گرفت

«نجا؟یا ادیب دیبه ع دیع ریام ییدرسته دا!بهش بگو يزیچ کیشما !ییطرفها؟زن دا نیا يایباشه و شما ب شیتا عروس

«نهبهتون سر بز شتریب دینه،با«:گفتم یساختگ يبا لبخند.نگاه کردم ریبه ام معذب

«نیقدم رنجه کرد.نیخوش اومد یلی؟خییزن دا یشما خوب...دهینم گه؟افتخارید میکار کن یچ«:گفت پرهام

همه اومدن؟.قربانت پرهام،ان شاءاهللا مبارك باشه_

.میآره فقط منتظر شما بود_

.داماده يدوستت چطور؟منظورم خانواده  يخانواده _

.تو،اومدن دیا شما بفرمائت.کم کم  انیم یول ومدنینه،اون ها هنوز ن_

 چیه.کرد یهم روبوس ریمرجان با ام.گفتم کیکردم و تبر یبا او روبوس.به داخل خانه و مرجان به استقبالمان آمد میرفت

فکر کردم اگر .دانستم یرا م لشیحاال دل یفکر نکرده بودم ول شیو خواهرها ریام يرابطه  يوقت در گذشته به سرد

!آن وقت چه کار خواهند کرد؟.نندیبب نیرا با نوش ری،ام یی،جايا ،لحظهيروز دیشا.شود یوند چه مآنها از ماجرا باخبر ش
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افکارم را به هم  يبه استقبالم آمد و رشته  یگرفت که حاج خانم با مهربان یها سوق م یدلواپس يداشت به سو فکرم

«دیکرد ریمادر؟د يسالم عروس گلم،چطور«:ختیر

حالتون چطوره؟.دیطول کش میحاضر بش ،تادیسالم حاج خانم،ببخش_

پسرم؟ يجان تو چطور ریام.خوبم،شکر خدا_

.میدعا گو.منم خوبم،ممنون_

«تو دیائیفدات شم،ب یاله«:دیخانم او را هم بوس حاج

 يشوهر مرجان،خواهر شوهرها و زن برادرها لیطور با فام نیکردم و هم یآنطرف تر با بهرخ و فرناز هم روبوس یکم

 يکه حاضر و آراسته منتظر آمدن خانواده  نایبودند و دست آخر هم با خود م نایم يخان که عمه و زن عموها رثومیک

 یپس از آن با چشم به دنبال عل.و مبارك باشه گفتم دادمبرده بودم به دستش  شیرا که برا یدسته گل.نامزدش بود

دلم را  بیغر یشیو تشو دیقلبم طپ اریاخت یبا حاج آقا ب یموقع سالم و احوالپرس.دمیاو را در جمع مردان ند یگشتم ول

 يرو.نباشمرس نگاهش  ریخواستم تا آنجا که امکان دارد در ت یم.نافذ و متعصبش واهمه داشتم ياز آن نگاه ها.لرزاند

کردم از  دوباره با آرش دعوا کند سفارش نکهیرا هم نشاندم کنار و از ترس ا مانیسالن نشستم و پ لیهمان اوا یمبل

.جنب نخورد شمیپ

حدس .در مجلس نبود تعجب کردم یعل نکهیاز ا.به ظهر نمانده بود يزیچ.و به ساعت نگاه کردم دمیکش یقیعم نفس

تنم را فرا  یگذرا به صورتش انداختم و حس سوزان ینگاه.نشست در کنارم بانهیغر ریام.دیآ یم رتریزدم حتما د

 یکاش م.بودم ریدلگ میو پرخاشها ییدخوچقدر از تن.من دوستش دارم و چقدر.فکر کردم چقدر تنهاست.گرفت

کرده در مرز  يعشق من دست دراز میبه حر يگریزن د نکهیبه او بفهمانم که دوستش دارم و از ا يگریتوانستم طور د

.جنونم

خواهش «:لبخند زد و گفت میبه رو.برداشتم یوانیل یوانیبا تشکر ل.ستادیا مانیشربت روبرو ینیلحظه بعد بهرخ با س چند
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«؟یکنم،حال و احوالت چطوره؟رو به راه یم

نمش؟یب ی؟نمیکجاست آبج ایتان.ستمیبد ن...آره_

«انیم گهید قهیچند دق.رفتند یبا عل رونیخواستند برن ب یم.استیرو شیپ ایتان«:ریرا برد به طرف ام ینیس بهرخ

«؟یکن یکار م ر؟چهیام يتو چطور«:دیبهرخ پرس.زیم يرا گذاشتم رو وانیل

«!کنم ینم یکار خاص.شما ي هیسا ریز میهست«:تکلف جواب داد یب ریام

بلند شدن را آغاز  يبهانه  مانیمانده بود که پ رهیخ یقال ينگاهم به گلها.زد و رفت يزیآم تیلبخند رضا بهرخ

خواد  یاالن م ،بدهیکن یم با آرش دعوا يریمامان،م نیبنش«:با نگاه به صورتش گفتم.رفت یحوصله اش سر م.کرد

«شهیخودم،شلوغ هم نکن،عمه ناراحت م شیپ نیبنش.ادیمهمون ب

«دمیقول م.شلوغ نکنم دمیم ،قولینه مامان«:اصرار گفت با

و  ایو رؤ ایکه همراه تان دمیرا د ینداده بودم که چشمم به در افتاد و عل یهنوز جواب.لحظه مستأصل نگاهش کردم چند

من به .به طرفشان و مورد محبتشان قرار گرفت دیمعطل نکرد و با شوق دو گرید،دیآنها را که د مانیپ.داخل شدند دیمج

بعد آهسته آمد .حرکت ماند یدر ب يبا نگاه به ما چند لحظه جلو یعل.شدهم بلند  ریام.ستادمیبلند شدم و ا یاحترام عل

آقا،ان شاءاهللا  یسالم ،مبارك باشه عل«:آرام گفتم.دیاوجفتمان را ک نشیو با نگاه سنگ ستادیبه طرفمان و مقابلمان ا

«ایرو یعروس

«زن داداش ياومد يسالم،لطف کرد«:بود نیشکسته و غمگ شیصدا

«مسافرت خوش گذشت؟!به گردش شاه دوماد شهیهم«:با او دست داد و به طعنه گفت.نگاه کرد ریبا غضب به ام بعد

سالم،بگذار بعدا در موردش «:گفت یدر جواب عل ریام.نییانداختم پا یاراحتمن سرم را از فرط ن.به من نگاه کرد ریام

«مردها شیپ رمیباش،من م هیمادر و بق شیجا پ نیمهناز هم«:بعد رو کرد به من و»یعل میحرف بزن

از دور نگاهم .مبل يدوباره نشستم رو.بشود یعصبان یو عل دیبگو يزیمن مدام نگران بوم که مبادا چ یرفت ول او
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کاظم آقا شوهر .کرد یصحبت نم ادیبود تو هم و ز دهیرا کش شیاخمها.بود نیسرسنگ یلیخ یعل.دیکاو یجفتشان را م

.شیخان با برادرها ومرثیزد و ک یبهرخ داشت با حاج آقا حرف م

تم را لحظه تصورا کیجمع، یسالم و احوالپرس يهمهمه .شلوغ شد یداماد آمدند،خانه حساب يبعد که خانواده  یقیدقا

 یهومن،دوست پرهام،واقعا جوان خوب.مرجان آنها را به سالن دعوت کرد.درآمدم الیفرا گرفت و از فکر و خ

 يبا مادر و اعضا.نشست یمبل يانداخت و رو ریبه من سالم کرد و سر به ز یهنگاهم رد شدن،با لبخند محجوب.بود

 دهیلباس پوش يا قهیو باسل کیبه طرز ش شیخواهرها مادرش جوان بود و.کردم یسالم و احوالپرس زیخانواده هومن ن

و سرحال  بایز یلیمادرش خ.آمد یبه نظر م يا ختهیپدرش آدم باسواد و فره.بود یحجابشان معمول.نبودند يچادر.بودند

 نییدر حضور حاج آقا که مدام سرش پا یمرجان،حت لیشاد و با صدا در جمع فام يزد و از خنده  یبلند حرف م دبلن.بود

نشستم و با نگاه  یمبل يکردند من آرام رو یم ییرایبهرخ و مرجان از آنها پذ یوقت.نداشت ییبود،ابا یو نگاهش به قال

.است رفتهیپذخانواده را  نیبه او،فکر کردم مرجان چطور وصلت با ا

ساکت نشست .شده بود خجالت زده بهیآن همه غر دنیاز د.آرام خودش را در بغلم جا کرد مانیدر فکر بودم که پ هنوز

.کرد یکه دور سالن نشسته بودند نگاه م هیبه هومن و بق يبغلم و با کنجکاو يتو

 ياو را برا گرید قهیهومن بود گفت پسرش رفته دنبال عاقد و تا چند دق ییکه دا يانجام شد مرد ییرایپذ نکهیاز ا بعد

هنوز ساکت و متفکر به نقطه  ،چونیبه سمت عل دیکشوقت حواسم پر  نیمن در ا.آورد یخواندن خطبه عقد به خانه م

بود که خبر داشت  یاو تنها کس.گذرد  یدر فکرش چه م انستمد یم.نداشت یزل زده بود و اصال به اطرافش توجه يا

تازه .افتد یدر خانواده شان به راه م یبفهمند چه جنجال هیکرده و به طور حتم آگاه بود اگر بق دایرا پ نیدوباره نوش ریام

 دیشا.را ربود تم،ذهنممشکال الیباز فکر و خ..آه.را گرفته بود و او حاال حکم همسر دومش را داشت نینوش ریبار ام نیا

 یفکر کردم بعد از مهمان.شد یم شتریگذشت اضطرابم ب یم شتریهرچه ب.ساعتها با افکارم دست و پنجه نرم کردم يبرا

 یاو را سؤال و جواب م ایچه کار کرده  رازیدر ش ریخواهد بداند ام یرد و نمگذ یراحت از کنار ماجرا م یشود؟عل یچه م
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!دانم ینم!گردن مرا هم بشکند يروز دیجواب او را چه بدهم؟شا.دمکند؟به حاج آقا نگاه کر

 کیمهمانان، يجشن و رفت و آمدها یشلوغ يپس از آن تو.عاقد آمد و مراسم عقد را انجام داد کیساعت  باالخره

 ریام!به سمتشان دیتمام حواسم پر کش.زنند  یپنجره با هم حرف م يو دارند پا دهیکش يرا به کنار ری،امیعل دمید لحظه

با نگاه به حاح آفا قلبم به طپش افتاد و .رفت  یراه م شیپا يوقرار و کالفه جل یب یعل یداد ول یم حیداشت آرام توض

از  یوقت ناگهان عل نیهم.حاج خانم در حال صحبت با فرناز بود زد و یخان حرف م ومرثیداشت با ک.جان به لب شدم

«!يکرد یکار رو م نیا دیتو نبا!من نباف يقدر قصه برا نیا!ریبس کن ام«:دیکش ادیکوره در رفت و فر

 میبلند شو بر«:رفت به طرف همسرش و گفت تیبا همان عصبان یعل!دیرنگ از چهره ام پر!برگشتند به طرفشان همه

«!فرناز

«؟یچ يم؟برایبر«:هاج و واج گفت فرناز

!نی،پاش اید،رویمج!میبر.چرا نداره!گفتم پاشو_

«د؟یمادر؟کجا بر هویچت شده !اوا«:خانم زود گفت حاج

«؟یرو تلخ کن نهایا یخوش يخوا یدعوات با منه،چرا م ؟تويبه فرناز و بچه ها چه کار دار یعل«:آمد جلو و گفت ریام

«دعوا کنه؟ یبا کس یعل دهیتا حاال د ی؟کیچ يدعوا برا!دعوا؟«:به حرف آمد حاج آقا دمیدفعه د کی

«؟يشد یعصبان نقدریشده؟چرا ا یچ یعل«:سو کیهم از  مرجان

عرق  ه؟چقدریچه صورت نیشده داداش؟ا یچ«:رونیآب آمد ب وانیل کیو با  دیاز آشپزخانه به هال سرك کش بهرخ

«!يکرد

«ست؟یحالت خوب ن.یعل میپوشم بر یخوب،االن لباس م یلیخ«:بلند شد شیاز جا فرناز

نه زن «:به فرناز گفت ریام.رفته بود نیاز ب میرویتمام ن!مانده بودم،چون حس بلند شدن نداشتم میمن ساکت در جا فقط

«میگرد یزود برم رونیب میریم قهیچند دق یمن و عل.یلباس بپوش ستیداداش،شما الزم ن
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آب را از بهرخ  وانیل.نکرد یر،مخالفتیام بود که در جواب ام دهیرنگ پر دنیکنم از د یفکر م.به من نگاه کرد یعل

 نکهیقبل از ا.هم کتش را برداشت ریام.بدهد رفت به سمت در یحیتوض یبه کس نکهیبدون ا دنیگرفت و پس از نوش

»؟یبهش گفت یچ!شمیدارم زهره تَرَك م ریام«:آمد به طرفم.زدم شیبرود زود صدا

.کنم یآرامش م رونیب رمیم.نگران نباش یچیه_

به اونها بگم؟ ینه؟چ ایدونم  یم يزیسر من تا بفهمند چ زندیر یهمه م يتو بر یآخه وقت_

 یم یدونم،هر چ ینم.ادیداره از خودم بدم م گهید!بخور ریبگ«:و گفت ختیآب ر یوانیدرمانده ام ل ينگاه به چهره  با

«پستمبگو من نامردم،بگو من .بگو يخوا

سوال و جواب  يزود همه برا یلیکردم خ یم ینیب شیهمان طور که پ.رونیرفت ب یرا به دستم داد و به دنبال عل وانیل

«؟يدوتا؟مهناز جون تو باخبر نیا نیشده ب یچ!خدابه دور«:دوره ام کردند

فقط دستم را به کمرم .کنم شتیتوانستم حما یکنم و نه م تیشکا ریام ییوفا یتوانستم از ب ینه م.بود یبیغر اوضاع

«خودشون نیب هیموضوع نیگرده،حتما ا یگفت زود برم ریدونم،ام ینم يزیمن چ«:گرفتم و آرام گفتم

«!داد زد يمرتبه اون طور کیدونم چرا  ینم.بشه یعصبان یکه عل ادیم شیکم پ یلیآخه خ«:گفت فرناز

.یدونم فرناز جون،بهتره شب از خودش بپرس یمن هم نم_

!رهآ_

.را شمردم تا آنها برگردند يها هیگرفتم و ثان رنظریصبرانه ساعت را ز یو ب دمیآب را نوش وانیهمه رفتند،ل یوقت

آرام  یکه چندان برافروخته نبود کم یعل ي افهیق دنیاز د.ام تنگ شده بود نهینفس در س.ساعت بعد آمدند  کی

نهار  يدوست دار«:دیآمدو نشست در کنارم و پرس کسرهی ریام.کرد یم ياو هم مثل من نقش باز دیدانم،شا ینم.گرفتم

«خونه؟ میبر ای میبمون نجایا

 يزیخوام فکر کنند چ ینم.مینه ،بهتره بمون«:گفتم رندیماجرا را بگ یمشکوك شوند و پ هیبه قض گرانید نکهیترس ا از
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«میریم میبوده که به خاطرش دار نتونیب

.هیبق شیپ میخوب،پس پاشو بر یلیخ_

لب  رینگاهم کرد و ز شیرایبا چشمان گ ریام.بودم دیگرفتن دستش در ترد يبرا.را به طرفم دراز کرد دستش

«!کنم یخواهش م«:گفت

ظهر را  يرفتار کند که همه،ماجرا يکرد طور یسع ریم،امیتا آخر شب که آنجا بود.دستش را گرفتم و بلند شدم باالخره

 نایم يباالخره روز نامزد.سوال و جوابش نکند یکرد که کس یرفتار م يطور یبود ولسرحال ن نکهیبا ا یعل.فراموش کنند

.دامن بزند اجراخواست به م یبزرگش نم ییبود و او به عنوان دا

که تا آن ساعت تحمل  یشیزود به بستر رفتم چون به شدت خسته بودم و به خاطر تشو م،منیکه به خانه برگشت شب

بالش گذاشتم  يسرم را رو.بود امدهیهنوز به اتاق ن ریچراغ خواب را روشن کردم ام یوقت.مضعف داشت یلیکرده بودم خ

را  میجانم را فرا گرفت و اشک چشمها یبخواهم،غم تلخ نکهآ یب.است نیافتاد که او منتظر تلفن نوش ادمیلحظه  کیو 

 یتا ک.صبح خودم را نگه داشته بودم چقدر از.چقدر حالم خراب بود.ایکردم خدا یرا تحمل م یسخت یچه زندگ.پر کرد

ادامه بدهم؟ یزندگ نیتوانستم به ا یمن واقعا م یعنیوضع را داشتم؟ نیطاقت تحمل ا

من .را باز نکردم میچشمها.کند یرا نوازش م میبازو یبه گرم یرا بسته بودم،حس کردم دست میطور که چشمها همون

او آرام .شود شتریداغ حسرتم ب دنشیخواست با د یدلم نم.ارم بوددر کن ریام.نوازش انس گرفته بودم نیسالها به ا

نرم و مردانه اش  يکردم و صدا یبوسه اش را حس م یچند لحظه بعد گرم.دستش را باال آورد و دور گردنم حلقه نمود

دونم من  یم.ستیتو ن یمحبت یبرام سخت تر از ب ایدن يتو زیچ چیه ؟مهنازیکن یبا من آشت يخوا ینم«:گوشم ریرا ز

عشق من  يباور کن برا.رو فراموش کن زیو همه چ ایب.مون نابود بشه یخوام زندگ یباور کن نم یپست فطرتم ول یلیخ

«یدوستم نداشته باش گهیتو د نکهیمگر ا.فتادهین یو تو اتفاق

 یدرم یبه سخت میصدا.دیرا بوس میبا محبت رد اشکها ریام.مه آلود نگاهش کردم یرا باز کردم و با چشمان میپلکها آرام
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«!ریام یزن گرفت یتو رفت.تهران ياریرو ب نینوش گهیاز چند وقت د يخوا یتو م.ندازیگناه خودت رو گردن من ن«:آمد

 ،منییزن من فقط تو یول«:گفت دیبوس یرا عقب داد و همان طور که گردنم را م راهنمیبه معاشقه بند پ يدیشد لیم با

«ندارم نیاز نوش یسهم چیه

اون رو فراموش  یتون یتو نه م.یکن یخودت رو شکنجه م يتو دار نه،چونیمن هم يها یتمام بدخت«:دمیدرد نال با

به حال  يتو حاال دار. يبا من خوشبخت نبود یزندگ يوقت تو چیتو ه.یفقط من رو دوست داشته باش یتون یم ،نهیکن

چون دوباره ازت .چون مادر بچه ات هستم يمجبور حاال هم.یمن رو انتخاب کن يتو مجبور شد.یکن یم يمن دلسوز

«به تو ندارم یلیم چیمن ه.برو بگذار تنها باشم.یکن تیقدر خودت رو اذ نیا ستیالزم ن!ریولم کن ام.حامله ام

تو در !تونم ببخشمت یوقت نم چیه«:باال و آرام نجوا کردم دمیرا کش راهنمیبا بغض بند پ.لحظه ساکت نگاهم کرد چند

 ؟تویفهم یم.محبتت رو باور ندارم گهید.کنم یتونم مثل سابق باهات زندگ ینم گهید.يکرد ییوفا ی،بيبد کردحق من 

 یکنم برو،برو به من دست نزن،م یحاال خواهش م.تحمل کنم ووضع ر نیتونم ا یمن نم.یمن رو روشن کن فیتکل دیبا

«!خوام تنها باشم

توجه به او چراغ  یب.رها کرد میرا از دور بازو شیدستها يزنم حلقه  یرا م حرفها نیکر من ا یواقعا باور نم کهیحال در

 یب نطوریکردم که ا یخودم هم باور نم!يوا يا.از کنارم بلند شد.سرم يرو دمیخواب را خاموش کردم و مالفه را کش

از من  یو نه حق شدیندیکه دوستش داشت ب ینه حق داشت به زن شتم،اوانصاف دا یکاش کم.رحمانه او را از خودم برانم

،باالخره او را از  یهمه سرسخت نیفکر کردم با ا.داد یقد نم ییعقلم به جا گرید.داشت که همسر چند ساله اش بودم

با  نم ی،حاال وقت عشق باختن بود ول يپس از حدود دو ماه دربه در.مهربان تر بودم یکاش کم.دهم یدست م

کدام طلسم  يجادو«:فکر کردم.را بستم یخوشبخت يبازگشت به روزها يها او را از خود راندم و روزنه یخودخواه

«زد؟ یام م یزندگ ي شهیبه ر شهیکه داشت ت ریرحمت تقد یدست ب ایگرفته است؟حماقت خودم  يام را به باز یزندگ

پانردهم فصل
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مدت با  نیدرطول ا. تهران نبودگذشت و اوباز در یم ریدوهفته از ادواج ام. زدم یقدم م اطیح يجمعه تنها تو عصرروز

صبح روز چهارشنبه رفته بود و . اوردیو اورا با خودش به تهران ب رازیحرف زده بود وقرار شده بود برود به ش نینوش

دانستم چه کنم؟ کجا برم؟ با  ینم. دادم هیتک یوسرم را به درخت غچهآرام نشستم لب با اط،یح يتو. هنوز برنگشته بود

آنها، اما  شیخواهم چن هفته بروم سوئد پ یم میفکر کردم زنگ بزنم به مامان وبگو شیپ قهیند دقحرف بزنم؟ چ یک

از غصه  گربروما. آسان تر است قیدور باشم، تحمل دقا ریاگر از ام یخانه حت يتو نجایا. نشد یهرکار کردم دلم راض

بفهمند برسر  هیخواهد مامان و بق یذلم نم یاز طرف.آرامش نخواهم داشت يدانم لحظه ا یم. شوم یم وانهیاش د يدور

.مسافرت را به کامش زهرکنم یخواهد خوش یدلم نم. کند یام چه آمده، اگر مامان بفهمد سکته م یزندگ

اش را لمس کردم و فکر  یمخمل يدستم راآرام بردم جلو وگلبرگها. ماند رهیباغچه خ يگل سرخ تو يبه بوته  نگاهم

آه، چقدر خوشبختند که . گذرهیبهش خوش م یلیحتماً خ! کنه؟ کنار زنش، مادر زنش یکار م اون جا چه ریام« :کردم

«؟ییآ یم یذره شده به خدا، ک هیتنگ شده،  اتدلم بر ؟يایم یک ریام. مرد خونه شونه. ششونهیمن پ ریام

.راندم یودم نمهرگز اورا از خ. دادم برود یآمد هرگز اجازه نم یبار اگر م نیا. را پاك کردم میاشکها

. برگشتم. از پشت به گوشم خورد ییوقت صدا نیرا تکاندم و خواستم بروم که هم رهنمیپ. بلند شدم یآه دنیکس با

.وسالم کرد ستادیا! بودم؟ دهیام ند یچطور اورا درچند قدم. من يخدا. شد وآمد به طرفم ادهیپ نشیماش يسروش از تو

«وره سروش؟حالت چط! سالم« :جوابش را دادم آرام

د؟یخوبم خانم دکتر، شما چطور-

.ستمیبدن ،یمن؟ مرس-

.دیکرد یم هیگر دیشما داشت. کنم یاست دارم نگاه تون م قهیچند دق د؟یستیفقط بدن ن؟یهم-

.«تموم نشد؟ د؟ییهمون ماجرا ریهنوز درگ« :سروش ادامه داد. نییخجالت سرم را انداختم پا با

.«باالخره تموم شد.. چرا« :جواب دادم نیغمگ
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!خب؟-

من باالخره اون دختر رو « :به حرف آمدم یمکث، به سخت یگفتم؟ بعد از کم یم دیچه با. حرفم بود هیبق دنیشن منتظر

.«اونه شیپ. ستیحاال تهران ن ریام. کردم سروش دایپ

 یول! متأسفم یلیخ« :چه ضربه زدو نا آرام با نوك پنجه پا به لب باغ بشیج يبعد دستش رابرد تو! زده نگاهم کرد مات

.«نه؟ ن،یکرد یاش رو م ینیب شیپ... خودتون

.«سخته سروش یلیخ ییتنها. قدر کشنده نینه ا یآره، ول« :دمیدست کش میاشکها يرو

 يوقت، تو چیشما ه« :دیداشت پرس یتازگ میکه برا یرا برگرداند به طرفم وبا لحن مرخشیبعد ن. لحظه ساکت ماند چند

.«ن؟یفکر کرد يا گهیتون به مرد د یزندگ

اش  نهیآن طور با شتاب به س یوقت اریماز ي الیو يپس از آن حادثه تو م؟یماندم چه بگو. آرام ونرم بود شیصدا

و آن  نپایا یمن کم دنیبا ساکت د! بود؛ و حاال سؤالش شوکه ام کرد ستادهیبه من نا کیقدر نزد نیوقت ا چیخوردم، ه

با کلمات با من ومن  يباز قهیپس از چند دق. شرم داشت یحرف بزند ول یخواست راجع به موضوع یانگار م. پا کرد

.«خوام جواب سؤالم رو بدونم یقبلش م یباهاتون حرف بزنم ول یمیقد یلیموضوع خ هیخوام راجع به  یمن م« :گفت

 رخانیاز ام ریبه غ یبا کس دیور بشمجب يروز دیوقت فکر کرد چیه« :دیپرس کباری! همان طور باز مانده بود دهانم

.«د؟یکن یزندگ

.«!وقت، امکان نداره چینه، ه« :را تکان دادم سرم

رو با من  تونیراز زندگ نیشما بزرگ تر! رو بهتون بگم یقتیحق دیبگذار. نهیدونستم جوابتون هم یم« :زد هیتک یدرخت به

باشه که بتوتنم  یتنها فرصت نیا دیشا. دیهام رو بشنوحرف قهیخوام ازتون خواهش کنم چند دق یم د،یگذاشت ونیدرم

 یاگر شما م. برم رانیاز ا شهیهم يبرا دیمن فردا صبح پرواز دارم، شا. دبلم مونده بگم يرو که چندساله تو ییحرفها

.«چه کنم که راه ما ازهم جداست یبشم ول کیتون رو باهاتون شر ییجا بمونم وتنها نیحاضر بودم هم دیخواست



)فاخته(ي باقر الیسه - معشوق هیسا کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٢٨

شود و به  داریاز خواب ب مانیطرف نگران بودم پ کیاز . به ساختمان نگاه کردم! شده بودم جیگ. و واج مانده بودم اجه

 تیموقع. نندیو پسرشان رادرکنار من بب ندیایب اطینگران بودم که پدر و مادرش سرزده به ح گر،یواز طرف د دیایب اطیح

کنارم  ستادیاست؟ ا ختهیقدربهم ر نیوچرا ا دیخواهد بگو یاو چه م مخواست بدان یوجود دلم م نیبا ا! بود یبیغر

رو به شوهرتون  نییپا يپدرم طبقه  یاز وقت. شناسم یمن درست چهرساله که شمارو م« :دوخت نیونگاهش را به زم

 یبودم ولبچه  یکم کی. سال اول دانشکده بودم. سالم بود ستیاون موقع من فقط ب. ما يخونه  نیفروخت و شما اومد

هر رزو . من از شما خوشم اومد یسخته ول یلیگفتنش خ. که به سن و سال ربط داشته باشه ستین يزیخب، محبت چ

اون . تنگ غروب ایزود وقت سحر،  يهرشب موقع خواب، صبحها. بهتون فکر کردم یلیام خ یزندگ يتا حاال تو! شتریب

کاش به من فکر . دیکاش عاشق من بود. دیکاش شما زن من بودکردم  یفکر م شهیهم. هیاحساسات یلیوقتها که آدم خ

 يخواستگار امیو من ب ریریخان طالق بگ ریروز از ام هیکردم  یوقتها آرزو م یگاه یول ه،یشرم یگفتنش ب. دیکرد یم

 يتو یچه کار کنم؟ چند سال آرزو داشتم که اختالف نکهیبه ا. شب و روزبهتون فکر کردم. دیتون و شما زن من بش

شوهرت رو از راه به در  يشدم به نحو یوقتها وسوسه م یگاه یحت. یشما وشوهرت، باعث بشه از او دست بکش یزندگ

من تا  یفکرها بچه گونه بود ول نیا يهمه  دیدونم، شا ینم. رو سر رهش سبز کنم که محبتش رو بدزده یکس. کنم

ماجرا رو  یوقت دمتون،ید الیاون و يتو یاون روز وقت نکهیا ات. کردم یمسائل فکر م نیهنوز به ا ش،یچند هفته پ نیهم

که  دمیفهم. کار بوده ام يکجا دمیتازه فهم د،یگرد یدنبال معشوقه شوهرتون م يدار دیگفت یوقت. دیکرد فیبرام تعر

 استوخ یدلم م. شدم یوجدانم از خجالت آب م شیمن داشتم پ د،یزد یحرف م دیشما داشت یوقت! چقدر احمق بودم

عاشق  د،یبود گهید یکیشما زن . پست بودم یلیدفن کنه، چون من خ اهشیاعماق س يدهن باز کنه و من رو تو نیزم

عذابم  دمتونید یچند روزه هر وقت م نیا يتو. دونستم یفکرم شما رو مال خودم م يمن تو یول دیبود گهید یکی

شد سرتا پام  یم داتونیپ اطیح يهر وقت تو. کردم یمنگاهتون  یلعنت يپنجره  نیهر روز از پشت ا. شد یم شتریب

حال و روز  یوقت. شدم یوغم چشمهاتون شکنجه م یناراحت دنیاز د. کرد یشد و رد شدنتون رو نگاه م یچشم م
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 يصد دفعه خودم رو لعنت کردم که چرا آرزو داشتم روز يروز. شد یم ریقلبم خرد و خاکش دمید یرو م شونتونیپر

اومده به خاطر  شیاش پ یزندگ يکه تو یمشکل یعنی ایهرشب به خودم گفتم خدا. فتهیفاصله ب رتهشما وشو نیب

. نداشت يا دهیفا نکهیمثل ا یول رهیبگ دهیمن بوده؟ بعد هم صدمرتبه توبه کردم و از خدا خواستم تمامش روند يدعاها

.«!شوهرتون گذاشته و رفته دیاالن گفت نیشما هم

 یمطلقاً باورم نم. دیگو یکردم سروش چه م یدرك نم. فتمیدستم را گرفتم به درخت که ن. شتمندا ستادنیحس ا گرید

ذهنش به چه  يزده، تو یکرده، دوستم داشته و دم نم یهمه وقت نسبت به من احساس محبت م نیا نکهیا! شد

من « :لرزان ادامه داد ییا صداب! شد یباورم نم رگزه. کرد یکه به خاطر من تحمل م یفکر کرده و عذاب وجدان ییزهایچ

بگم . حرفها رو بهتون بگم نیخواست ا یفقط دلم م. برم شهیهم يبرا دیشا. کارم درست شده. رمیم رانیفردا صبح از ا

وقت تنهاتون  چیه. و مرد خونه تون بمونه شتونیبرگرده پ شهیهم يکنم شوهرتون برا یقلب آرزو م میحاال از صم

. کنم یتالشم رو م يمن همه  یول. هیمیقد يعالقه  کی نیچون ا ه،یتتون از قلبم کار سختکردن محب رونیب. ارهنگذ

 یناراحت دنیاز د.فقط شوهرتون عاشقتون باشه دیدونم دوست دار یم. دیخوشحال تر يطور نیدونم ا یم نکهیا يبرا

 یکنم زندگ یقلب آرزو م میاز صم. گرفتم ادی ونعشق از ت يتو زهایچ یلیمن خ. کشم یکشم، عذاب م یتون رنج م

.«تون درست بشه خانم دکتر

 يکردم تو یهرگز فکر نم. صادقانه اش تنم را گرم کرد ياعتراف و حرفها. میهم نگاه کرد يلحظه به چشمها کی يبرا

بگم؟ از  یدونم چ یسروش من واقعاً نم« :آرام نجوا کردم.نسبت به من وجود داشته باشد یقلب آن پسر محجوب، محبت

.«؟يکرد یهمه دختر دور وبرت، به من فکر م نیچرا با وجود ا... آخه چرا! کردم رتیحرفهات ح دنیشن

 ینداره چون دوست داشتن علت نم یسؤالتون جواب« :داد يدستش باز يرا تو چیو سو دیکش رونیب بشیرا از ج دستش

راحت شدن وجدانم اون ها رو  ين برام. دیریبگ دهیرو نشن میو حرفها دیکنم فراموشش کن یفقط خواهش م. خواد

.«گفتم
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؟يبر يخوا یفردا م-

.بله، پروازم صبح زوده-

.«ست؟یشوهرتون تهران ن د؟یخونه تنهائ يشما جداً تو« :دیمکث پرس یاز کم بعد

.تهران ارهیرفته زنش رو ب. نه، اون ازدواج کرده سروش-

.«!متأسفمجداً ! متأسفم« :گفت یصورتش برگشت وبا ناراحت رنگ

به پشت  ینگاه نکهیازمن فاصله گرفت و بدون ا يبه تند »دیمواظب خودتون باش« بعد با گفتن. لحظه مکث کرد چند

سرم را لمس  يبا دست امتداد شال رو. سرش بکند از پله ها باال رفت و داخل ساختمان شد و در را پشت سرش بست

خدارا . ستین نیسخت تر از ا ایدن يکار تو چیه دمفکر کر! دنشب دل کن. رو دارم شیپ یدانستم شب سخت یم. کردم

سروش  یعنی. دانستم هرگز قدرتش را ندارم یم یکه به خوب يزیچ. دل بکنم ریوقت ناچار نبودم از ام چیشکر که ه

واقعاً دوستم داشت؟

در  يجلو. نشده بود داریب هنوز از خواب ظهر مانیپ. بودم به خانه رفتم و دررابستم دهیکه شن ییتعجب از حرفها با

باشد، با  ریام نکهیا دیبرگشتم وبا ام. وقت تلفن زنگ زد نیخواستم بروم تو، که هم. اتاقش چند لحظه نگاهش کردم

آهسته! تعجب کردم تینها یخط ب تمحمود پش يصدا دنیاز شن یرا برداشتم، ول یشوق گوش

ه؟حالت چطور. يمن افتاد ادیچه عجب ! سالم داداش: گفتم

. بودم یگرفتار کار و زندگ ،یشرمنده ام نکن آبج: گفت یآمد که بعد از احوالپرس یخط م يمهربانش از ان سو يصدا

؟یخواه یکنم، مهمون نم یخوام تالف یامشب م

.قدمت سر چشم، منزل خودته-

دنبالتون با هم  امیگفت ب. رونیو بچه ها رو ببرم ب بایخواستم ز یم ؟يبر یخواه ینم ییجا ،يخونه ا نمیزنگ زدم بب-

کجاست؟ خونه است؟ ریام. میبر
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.مییخونه تنها يتو مانیرفته مسافرتو من و پ. ستیتهران ن هیچند روز ریراستش ام. نه ر؟یام... یکن یلطف م-

؟یبودم من ابج بهیغر نجا؟یالاقل ا يومدیبه من؟ چرا ن یخب، پس چرا نگفت د؟ییتنها-

حاال هم که . کیکش مارستانیچند شب موندم ب نیا. اومد شیکار پ یرو داشتم ول مشیتصم .نه داداش، شرمنده ام-

.ادیم گهیدو روز د یکی. برگرده رینمونده ام يزیچ گهید

.ما شیپ یمون یشب هم م ،ییجا یبرم پارک یبچه ها رو م. دنبالتون امیمن ب دیخوب، پس حاضر ش یلیخ-

خونه سر رفتهو منتظرتم،  يچند روزه حوصله اش تو. رونیرو ببرم ب مانیواستم پخ یممنون داداش، اتفاقا من هم م-

.ایزودتر ب

تو،  اوردیآمد دنبالم هر چه تعارف کردم زن و بچه اش را ب یوقت. را گذاشت یگوش ،یبا گفتن چشم و خداحافظ محمود

رفته  يچه کار يکجاست و برا ریداند امبار رو در رو خواست ب نیچند لحظه آمد باال و ا يقبول نکردو فقط خودش برا

. نه داداش: من با لبخند گفتم. میکرده ا دایبا هم اختالف پ یکرد مبادا در زندگ یفکر م. مسافرت؟ نگران شده بود

 التیخ. ادیم گهیدو روز د یکیگفت . باهاش صحبت کردم شبید نیهم. ومدهین شیپ ینباش مشکل يزینگران چ

.راحت

دو سه  تیوضع نیبا ا ينکرد یبه هر حال کار درست: گفت. رفت یبغلش و داشت به طرف در م يورا گرفته ت مانیپ

و بچه  بایز ایخودم  شیبردمت خونه پ یم ای ه؟یچ انیجر یبه من بگ یالاقل تماس هم نگرفت. يخونه تنها موند يشب تو

.ییها بهیغر نیمامان نباشه، تو با من ع گه،ید نهیه م.نجایفرستادم ا یها رو م

حق با . خوام یمن گرفتار بودم، بازم معذرت م. داداش ستیطور ن نینه، به خدا ا: مانتو ام را بسته و گفتم يها دکمه

.شماست

بچه ها که از . کردم یو حامد و حنانه روبوس بایبا ز رونیب. خانه را خاموش کرده و همراه محمود راه افتادم يچراغها

 یباالخره فرصت نکهیاز ا.نندیساکت بنش نیماش يتوانستند تو یق زده شده بودند، نمذو یهم و گردش دسته جمع دنید
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و  یشب در اوج خوش يها مهیبچه ها تا ن. ببرم خوشحال بودم يباز ررا به شه مانیآمده بود به قولم عمل کنم و پ شیپ

زدم اما تمام فکر و  یحرف م بایو زمن گهگاه با محمود . با انها لذت بردند ياز سوار شدن به دستگاهها و باز جانیه

که  ییزهایو چ دمبو دهیکه عصر از سروش شن ییطور حرفها نیکند؟ هم یدور از من چه م نکهیبود و ا ریام شیپ المیخ

 يایحواسم از دن ال،یزدم و غرق در فکر و خ یزل م يساکت به نقطه ا یگاه. شد یاو گفته بود مدام در ذهنم مرور م

.آمدم یزد تازه به خودم م یم میصدا یکس یشد و وقت یم دهیاطراف بر

کنار هم پهن  بایکه ز یرختخواب يتو. شب محمود ما را از پارك به خانه خودش برد و ان شب مهمان خانه او شدم آخر

 يتو یزندگ سا،یدر مورد مامان و پر مارستان،یمسائل ب مان،یزا. میکرده بود، ساعت ها در مورد مسائل مختلف حرف زد

چراغ را خاموش کرد و تا سر زدن  بایز. گرم خواب شد میچشمهاو باالخره ساعت دو  میصحبت کرد ياروپا، از هر در

.دمینفهم يزیچ گرید دهیسپ

شدم، از محمود خواستم موقع رفتن سرکار  داریصبح که از خواب ب. شد يتفاوت به حال و روزم سپر یسرد و ب شب،

.شدم و تا اخر وقت در انجا ماندم مارستانیب یاز رفتن انها خودم راه پس. را هم به مهد ببرد مانیپ

. را باز کردم میزنگ تلفن چشمها يصدا دنیباز با شن ،يداریرختخواب در حالت خواب و ب يتو کشنبهیروز  صبح

ه شدم را بردارم که متوج یخواستم دستم را دراز کنم و گوش. زد یتلفن هنوز داشت زنگ م. درست هفت صبح بود

حاج خانم که  يصدا دنیرا برداشتم و با شن یگوش و رونیب دمیسرش کش ریارام دستم را از ز. دهیبغلم خواب يتو مانیپ

الو مهناز جان؟: به لرزه افتاد میکرد و صدا دنیقلبم شروع به طپ! دیخواب از سرم پر ياصال انتظارش را نداشتم خمار

!ریسالم حاج خانم، صبح بخ-

مادر؟ يخونه ا! زمیسالم عز-

چطور مگه؟. بله خونه ام:  دمیتخت باال کش يرا رو خودم

!یمادر، گوش یگوش! شکر مادر، نصف عمر شدم که یاله-
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!میتعجب نشستم سرجا با

!الو؟-

وقت صبح چه کار داشت؟ نیمن ، بهرخ؟ ا يخدا

الو مهناز جان، حالت خوبه؟-

د؟یمن افتاد ادی یشده اول صبح یچ! ه خوبممعلومه ک ،یآره آبج: و سردرگم گفتم جیگ

!مرده رو لیذل نیکارش کنه ا یبگم چ یخدا اله! وا-

رو بهرخ؟ یک-

!رو یمزاحم تلفن نیهم! دونم یچه م-

؟ییتو االن کجا! ارمیسردرنم ؟یگیم يدار یچ-

منزل : دیپرس. مارستانهیت از بنفر زنگ زد گف کی شیپ قهیچند دق م،یهمه مون خواب بود. من خونه حاج خانم هستم-

مثل . مارستانیدو تا مجروح آوردن ب شیساعت پ کیها،  یخانم هول نکن: گفت.  دییبله بفرما: گفتم  ان؟یمیرح ياقا

پسره،  فیو ک بیج يتو. شون کردن کهیت کهیبا چاقو ت عنزا کی يتو. ستدیمجروح تصادف ن. زن و شوهرند نکهیا

 یدونم راجع به ک یمن نم: دارند؟ گفتم یبا شما چه نسبت نهایا: دیپرس. شماره خونه ما بوده کرده اند که دایپ يشماره ا

سنش رو گفت، . انهیمیحاج رح ریاش دستمه، اسمش ام نامهیگواه: داره؟ گفت یپسره چه مشخصات ؟یزن یحرف م

م باور نشد، آخه گفت از باز یول. خوره یما م ریهاش به ام ینشون دمیرو گفت، د نامهیگواه يعکس رو مشخصات

فکر ! تهران هستند يشده، برادر و زن داداش من االن تو یمن گفتم خانم حتما اشتباه! زنه یزنگ م رازیش مارستانیب

زنگ زدم صدات رو بشنوم ! به خدا میزهره ترك شد ،يا ونهحاال خدا رو شکر که خ. داشته باشند یکنم با ما نسبت ینم

.داشته تیمطمئن بشم طرف قصد اذ

تو  ییصدا. منقبض شد میو گلو دی؟ زبان به کامم چسب!گفت یداشت م یبهرخ چ! دیکش ریلحظه ت کیقلبم ! ایخدا... يوا
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!ریام! يوا يا! ریام: مغزم موج انداخت

الو؟ مهناز؟ ؟یزن یشده؟ چرا حرف نم یچ! مهناز: کرد یم میپشت سر هم داشت صدا بهرخ

خواستم بپرسم از  یسرش آمده بود؟ م ییچه بال. دیچرخ یزبانم نم! روح از تنم جدا شدانگار ! دیلرز یداشت م میدستها

بوق ممتدش  يو صدا نییاز دستم افتاد پا یگوش. بزنم یکردم نتوانستم حرف يهرکار یزنگ زده اند ول مارستانیکدام ب

ها شده  وانهیمثل د. ز کار افتاده بودمغزم ا. گونه ام سر خورد يرو وبه اشک نشست  اریاخت یب میچشمها. به هوا براست

 يا. نجایا زندیر یافتاده؟ االن همه شان م شیبرا یزنده است؟ چه اتفاق یعنی ایچرا به انها زنگ زده بودند؟ خدا. بودم

!ریام... ریام! رازیبرم ش دیمن با ایکجاست؟ خدا ریبه انها بدهم؟ بگم ام یچه جواب ،يوا

زنگ بزنم از او  یتوانم به عل یکه مثل جسد رنگ باخته بودم، فقط فکر کردم م یان وضع وحشتناك، در حال يتو

 یزار زار م. آرزو کردم امده باشد. لرزان آوردم باال و شماره مطبش را گرفتم یرا با دست یگوش. بخواهم کمکم کند

. دمیرا د راغوش کشانداختم دور گردنش و سرش  ستد. کرد ینگاهم ک رتیبلند شده بود و با ح مانیپ. ستمیگر

شده مامان؟ یچ: دیطفلکم پرس

مطبش  یباالخره منش. شد یبهرخ باورم نم يگفتم؟ هنوز حرفها یم یچ. ندادم یو جواب دمیرا بوس شیموها يرو فقط

دارن خانم؟ فیتشر انیمیالو دکتر رح: بالفاصله گفتم. تلفن را جواب داد

بله هستند شما؟-

.دیکنم عجله کن یخواهش م. مهناز پشت خطه دیبگ دیلطف کن. آه من از اقوامشون هستم-

!یچند لحظه گوش! چشم-

باشه؟ يامر! یان شا اهللا سر صبح رهیالو زن داداش؟ خ-

:دیپرس رتزدهیح یعل! دیچیاتاق پ يضجه ام تو يبغضم شکست و صدا ناگهان

شده؟ یچ
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!ایکنم ب یخواهش م! االن خودت رو برسون نیهم! نجایا ایاقا تو رو خدا پاشو ب یعل: گفتم هیحال گر در

شده؟ شیطور مانیپ! شده آخه یچ-

!ریام! نه! نه-

؟یچ ریام-

شده؟  یچ ؟یپس چرا معطل: دیکش ادیفر. نگران شده بود یعل. توانستم حرف بزنم ینم. ستادیا یداشت از کار م قلبم

؟یکن یم هیگر يچرا دار

االن بهرخ تماس ... مجروح شده رازیش يتو ریام: حرف زدم یو به سخت دمیدست کش سمیخ يرو چشمها یدرماندگ با

کرد تلفن راست باشه، فکر  یبهرخ باور نم. اون جاست ریزنگ خونه حاج اقا گفتن ام رازیش مارستانیگرفت گفت از ب

هر . گفت چاقو خورده یمبهرخ . رازهیش ياون االن تو. ستیتهران ن ریدونند ام یآخه اونها که نم. هیکرد مزاحم تلفن یم

!نیهم خودش هم نوش. دوشون

چاقو؟! اما هشتم ای-

!ایبا من ب یتون یکنم اگر م یخواهش م! اقا یبرم اون جا عل دیمن با: ستمیگر یکرده بود و زار زار م خی تنم

. گوش نکرد یول ،ریماجرا رو نگ نیا یپ ریچقدر بهش گفتم ام! پسر نیآخر کار دست خودش داد ا! امیمعلومه که م-

گفتند؟ حالش چطوره؟  یچ رازیحاال از ش. باهاش کرده بودمد يدفعه قبل چه معامله ا یدون یآخه زن داداش شما که نم

زنده هست؟

دونم کدوم  ینم یحت... دونم ینم یچیه... دونم ینم: گفتم یچارگیبا ب. دیچیاتاق پ يام تو هیزار زار گر يصدا

!حاال نیهم. خوام برم یمن م. نجایا ایتو رو خدا ب.. مارستانهیب

 يزیاگر باز هم از خانه ما زنگ زدند چ. شما هم خونسرد باش. افتم یاالن راه م نیهم! خدا به ما رحم کنه. امیباشه م-

!يد یتو هم کار دست خودت و بچه ات م! نکن دختر هیگر يطور نیا. اب بخور و توکلت به خدا باشه وانیل کی. نگو
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!رمیم یم رم،یم یشده باشه من م شیطور ریونم، اگر امت ینم-

.نشده شونیزیان شا اهللا که چ د،ینترس-

!گفت با چاقو تکه تکه شون کرده اند یبهرخ م یول-

!بر سرم شده یچه خاک نمیب یم امیاالن م! دونم ینم يزیمن که چ: دیلرز یم ادیدر اوج فر یعل يبار صدا يا

تار شده  میو چشمها دیلرز یم هیچانه ام داشت از بغض و گر. قطع نشد يلحظه ا میاشک ها دیایب تا او. را قطع کرد تلفن

.بدو برو در رو باز کن، عمو اومده مانیپ: گفتم. ساعت بعد زنگ خانه چند بار پشت سرهم زده شد میحدود ن. بود

در هال را باز رد و  مانیپ. دمیرا به سر کش ام يروسر. دیشتابان اومد تو و به طرف پله ها دو یعل دمیپشت پنجره د از

؟یخوب زم؟یعز يسالم عموجون؟ چطور: به محض ورود او را بغل کرد یعل

شده؟ یکنه؟ بابام چ یم هیمامانم چرا داره گر! آره عمو-

!نشده يزینترس عمو، چ-

نشده؟ يزنگ نزد؟ خبر یکس گهید! سالم: نیزم يرا گذاشت رو مانیجلو و پ آمد

من هم جرات نکردم زنگ بزنم خونه ! کس چیه! نه: سرم را جنباندم. ناله بود هیشب شیصدا. نگاهش کردم زدهوحشت

.بپرسم يزیتون چ

کجا بردنشون؟ نمیبگذار زنگ بزنم بب. اوردم ریرا گ رازیش مارستانیشماره چند تا ب. خوب یلیخ-

بهرخ  يهمه حرفها دیدرست با تلفن سوم بود که فهم. کرد يریرا گذاشت کنار تلفن و شروع به شماره گ يکاغذ تکه

 يان سو يداشت با پرستار یعل. ماتم به بغل گرفتم يو زانو نیزم يسر خوردم رو وارید يهمان جا پا. داشته عتیواق

برادر من  شونیا! ها درسته یبله نشون! اره خانم: دیگو یرا م نهایشنود که ا یدانستم چه م یزد و من نم یخط حرف م

نه خانم؟ ایزنده است ! دیلطفا، اصل مطلب رو بگ دینر هیحاش... نه... خب. هستند

 شتریداد هر لحظه ب یم حیکه پشت خط توض یکس يبا گوش کردن به حرفها یصورت عل. دیلرز یم دیداشت مثل ب تنم
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 یخانم خواهش م: ادد یم گریدست به دست د نیرا از ا یزد و مرتب گوش یقرار و متالطم قدم م یب. باخت یرنگ م

 یعمل رو پرداخت م نهیامروز همه هز نیمن هم دیاشنب يزینگران چ ياز نظر مساول ماد! دیعملشون رو بد بیکنم ترت

.... نباشه؟ مارستانیاون ب يجراح متخصص تو هی شهیمگه م... خانم؟ یچ یعنی... د؟یعمل کن دیتون یامروز نم ؟یچ...کنم

در  نیاپسر کوچک به  هیزن آبستن و  هیخانواده،  هیچشم ... اون مرد تنها برادر منه...؟یستینه خانم شما چرا متوجه ن

پول هم  ونیلیخانم اگر صد م... امروز عمل بشه دیبرادر من هر طور شده با... دوخته شده، تا پدرشون از سفر برگرده

 یآه خانم شما مثل خواهر من م... نده بمونهز دیاون با... فرستم اونجا یاگر شده از تهران جراح م... دمیالزم باشه م

اگر ... افتم یامروز راه م نیبله بله، هم. دیکنم هر طور شده زنده نگهشون دار یکنم، بهتون التماس م یخواهش م ،یمون

.دیبود زنگ بزن یهر مشکل نیسیمن رو بنو لیزحمت شماره موبا ینه متشکرم، ب... کنم یحواله م دیخواه یم

!شده یتو رو خدا بگو چ ؟یشده عل یچ:  دمیدرنگ به طرفش دو یب. را گذاشت یفت بعد گوشرا گ شماره

هم با  نینوش. شده يضربه مغز. به عمل جمجمه داره اجیاحت ریام. دنیصدمه د يبدجور: نگاهم کرد دهیبا رنگ پر او

. واسه زنده موندن ندارند يادیگفت شانس ز یپرستار م. از اون نداره يکه خورده وضع بهتر ییهشت تا ضربه چاقو

.خدا رحم کنه نکهیمگر ا

تواسنت باشد، جز انها؟ جز ان پست  یم یار ک! يمن، ضربه مغز يخدا. و سرم به دوران افتاد دیام پر نهیس يتو نفس

 .لهت کرده بودم نمیماش يچرخ ها ریکاش اون روز ز! لعنت به تو ز،یکرده بودند؟ آه کامب داشونیفطرتها؟ چطور پ

!ایخدا يوا يا. رحم کن نبه م ایخدا. کنم پست فطرت یدستم به تو برسه خفه ات م

شدم که مرا گرفت و نشاند  یم نیداشتم نقش زم. را نداشتم ستادنیبار به من دست زد چون توان ا نیاول يبرا یعل

 دیمن با. ریبگ طیاالن برام بل نیهماقا، تو رو خدا  یعل رازیمن رو ببر ش: زدم گفتم یهمان طور که داشتم زار م. مبل يرو

.بمونم نجایتونم ا یبرم، نم

بدم؟ به حاج  یبکنم؟ آخه جواب خونه رو چ دیچه کار با نمیخونسرد باش بب: دیلرز یخودش هم داشت م يصدا حاال
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براش  یاتفاقنکرده  ياگر خدا. رو به اونها بگم تیواقع دیبا ستین يچاره ا. برم اون جا دیبگم؟ من االن با یخانم چ

....اونجا ریاگر ام... وقت اونجا يوقت،  کیاگر  فته؟یب

 غیج! بیتک و تنها در ان شهر غر! ردیمن انجا بم ریامکان نداشت ام. خواستم حرف اخرش را بشنوم یهرگز نم يوا

.رمین، باشه، خودم مشما بمون تهرا ؟یفهم یمونه؟ م یمن زنده م ریام! نگو يزیتو رو خدا چ! اقا یادامه نده عل: دمیکش

؟يبر يخوا یحال و روز کجا م نیآخه با ا-

شما : گفتم. آمد یهرگز بند نم میاشکها یول دمیدستمال برداشتم و به صورتم کش یمشت. بود سیخ هیاز فرط گر صورتم

.بهش زنگ بزنم دیاگر بتونم با برادرم برم، آره با رم،یمن م ر،یبگ طیبرام بل

!را بردار یمحمود تو رو خدا گوش! ودمحم: تلفن يپا نشستم

آرام باش زن داداش-

؟يآرام باشم؟ چطور يچطور-

!مامان جون! یمامان-

.لرزه یبچه داره م. زن داداش تو رو خدا خونسرد باش: گفت یعل. کرد یم هیبود و داشت مثل من گر دهیترس مانیپ

!دهنش يزینترس عمو جون، چ: دیرا بغل زد و صورتش را بوس او

الو؟ جانم؟: را برداشت یبعد از چند بوق گوش محمود

الو محمود؟ داداش؟-

!؟یکن یم یچ يبرا هیشده؟ گر یجانم؟ سالم مهناز، چ-

.محمود... آه محمود-

شده، حرف بزن؟ یچ-

.افتاده ریام يبرا ياتفاق بد... محمود-
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پس چرا : محمود داد زد. دمیلرز یم میسر جا. خورد یم از ترس بهم میو دندانها دیچک یمحابا از چشمم فرو م یب اشک

شده؟ یچ ؟یزن یحرف نم

 ینم. ستیخواهرت؟ نه حالش خوب ن... را از دستم گرفت الو؟ سالم محود جان، قربانت ینشست کنارم و گوش یعل

ممکنه محبت  شده، یدونم چ یمحمود من هم درست نم... نه تصادف نکرده... تصادف؟... تونه به خودش مسلط باشه

رو به  انیجر نکهیبعد از ا. امیمن هم بالفاصله م. مارستانهیب ياون جا تو ریام راز؟یش يامروز همراه خواهرت بر یکن

 ارمیمن زن داداش رو م ؟یمحل کارت... ریبگ طیهمه بل يقربانت برادر، برا. اونا هم نگرانند. افتم یخانواده ام گفتم راه م

.میافت یپس راه م... آره توکل مون به خداست... شمیمنون مم یاگر عجله کن. اون جا

. یکن هیقدر گر نینداره ا تیخوب. کنم به خودت مسلط باش زن دادا یخواهش م: را گذاشت و رو به من گفت یگوش

پاشو حاضر شو راه . ترسم سکته کنه یبگم؟ م یتونم چطور برم به حاج خانم خبر بدم؟ چ یمن نم. هنوز که زده اند

!معطلم نکن. میافتیب

به طرف اتاق، لباس  بیغر یبا ترس. کردم یدعا م. ختمیمن فقط اشک ر. هال قدم زد يقرار تو یشد و اشفته و ب بلند

 یعل. رونیتوش و بعدم اومدم ب ختمیخونه داشتم ر يپول و طال تو یهر چ. رونیب دمیرا از کمد کش فمیو ک دمیپوش

.نییدر را بستم و پشت سرشان امدم پا. از اشک به انها ملحق شدم سیخ یبا چشمانرا گرفته بود  مانیمنتظر، دست پ

 گریدانستم چطور تا سه ساعت د یصبح بود و من نم ازدهیپرواز ساعت  نیکتریگرفته بود نزد طیبل میتا ما برس محمود

را به خانواده اش  انیهم جرو  اوردیمحمود گذاشت و خودش رفت تا هم پول ب شیمرا پ یخودم را سر پا نگه دار؟ عل

.دیبگو

تا چند  م؟یدانستم چطور ماجرا را به او بگو ینم. امد یبند نم يام لحظه ا هیگر. مبل ولو شدم يدفتر کار ممود رو يتو

گفتم تا ذهنش  یرا به او م قتیحق مارستانیبه ب دنیهمان جا قبل از رس دیو من با دیفهم یرا م زیهمه چ گریساعت د

یاگر موضوع را م دیدانتسم چطور حرف بزنم؟ شا ینم یول باشداماده  ریام یزندگ تیو شدن با واقعروبر يبرا
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براش  یشد اتفاق ینم یحتما راض. بود ریمحمود دوست ام... اما نه. آمد  یخورد وو همراهم نم یبه محمود برم فتم،

هنوز . اروم باش یکم گه،یبس کن د: اب امد تو وانیل کیمحمود با . زدم یدست و پا م یچه برزخ يخدا، تو يوا. فتذیب

؟یکن یم ونیش يطور نیا دهینرس مارستانیپات به ب

؟یگفت بایبه ز. تونم محمود ینم: را باال گرفتم  سرم

.زنم ینه هنوز، موقع رفتن زنگ م-

!رهیراجع ام. با تو حرف بزنم يخوام راجع به مسئله ا یمحمود م-

؟يبه روز خودت آورد یچ! آخر اوردمیاو سر درن یمن که از زندگ ؟یچه موضوع: میروبرو نشست

 يادیمدت ز. زن گرفته رازیش يتو ریام... ریام. یرو بدون يزیچ هیخوام تو  یفقط م. مفصله یلیخ انشیمحمود جر-

 ینم يزیخانواده اش چ یدونتسم ول یرو م یمن همه چ. تهران ارهیرفته بود زنش رو ب. فقط سه هفته است ست،ین

.دونند

!و واج نگاهم کرد هاج

کار رو کرده؟ نیا یچ يمهناز؟ برا یگیم يدار یزن گرفته؟ چ-

رو گرفت که قبل از  یکس ریام. مفصله محمود یلیماجراش خ: زدم گفتم یشدم و همان طور که دستم رو چنگ م بلند

.دونستم یرو م زینمن همه چ. ازدواج با من، دوستش داشت

؟یگیم انیهذ ينکنه دار! وونه؟ید یگیم يدار یچ: دم دنبالم و دستم را گرفت و چرخاند طرف خودششد و ام بلند

!باور کن گمینه محمود راست م-

.موج زد شیچشمها يتو ياش رنگ باخت و ناباور یشانیپ دمید

که کرده؟ هیغلط نیمربوط به هم ه؟یچ یچاقو کش نیا هیقض-

به پات . نکن ادتریمحمود تو رو خدا عذابم رو ز: دستش بوسه زدم يال و با محبت رودو دستش را گرفتم و آوردم با هر
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. يخبر ندار زیچ چیتو از ه. انسانه یلیخ! مرده یلیخ ریام. من فقط به توست دینکن، تم یپشتم رو خال! افتم داداش یم

. نا همه به خون اون دختره تشنه انداو. حاج اقا من رو کوچک نکن ادهخانو يفقط تو رو خدا جلو گمیرو بهت م یهمه چ

ام  چارهیاون ها ب. اومده ریبال سر ام نیمخصوصا حاال که ا! شکنه یماجرا بودم گردنم رو م نیا ریگ یحاج آقا بفمه من پ

؟یفهم یم. کنند یم

نهان رو از ما پ یچرا هم هه چ ؟يوقت با من حرف نزد چیدختر؟ چرا ه يدیکش یتو چ: با درد نگاهم کرد محمود

تو زن  يرفته رو ریام یتونه حرفهات رو باور کنه؟ تو خبر داشت یم یدلت؟ ک يتو یختیهمه غصه ها رو ر ؟يکرد

شنوم مهناز؟ یم یگرفته؟ چ

اون جا  رینکرده ام ياگر خدا! آخ محمود. سه ماهه داغون شدم نیا يتو. تو هم بدون محمود ست،یاز خدا که پنهان ن-

چه کار . گفت هفت هشت تا چاقو خورده یشده، م يگفت ضربه مغز یم مارستانیپرستار ب من چه کار کنم؟ ره،یبم

کنم؟

.خدا بزرگه، دعا کن. میافت ینکن، خونسرد باش، االن راه م هیگر: را پاك کرد میبا دست اشکها محمود

به خدا . به هم بخوره هیقض نیچند ساله تون سر ا یخواد دوست یدلم نم. ارین ریام يوقت به رو چیمحمود تو رو خدا ه-

...اگر زنده بمونه... فقط اگر زنده بمونه. سرم باشه، برام بسه ياش رو هیکه زنده باشه، سا نیهم. ندارم یتیشکا چیمن ه

.قدر هول نکن نیا. آروم باش. مونه یحتما زنده م: را دور شانه ام انداخت دستش

به محض آمدنش بلند . ساك دستش بود کیفقط . کس همراهش نبود چیکه ه یتنها و در حال. امد یساعت بعد عل کی

د؟یخونه؟ به اون ها گفت نیاقا؟ رفت یشد عل یچ: ستادمیشدم و مقابلش ا

: گفت یارام يداد و با دصا گرشیساك را به دست د یعل. ختیاب ر شیمحمود برا. و مبهوت بود جیمثل خودم گ یعل

فقط اسم . قبول نکردم رم،یبگ طیگفتن براشون بل. اج خانم و بهرخ رو نداشتمح يچون طاقت ضجه ها. نموندم یآره، ول

فرصت ! فتیراه ب.... دونم یآه نم... حاج آقا، . کنه ریزن داداش، خدا به خ. انیرو گفتم که بعد از عمل ب مارستانیب
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.امیمن هم باهاتون م. میبر ست،ین

. رود یخبر داد که شب به خانه نم اتیزنگ زد و بدون گفتن جزئ بایقبل از بستن شرکت، تلفن را برداشت و به ز محمود

همه . را گذاشت یزند و گوش یفقط گفت بعدا زنگ م. محمود جوابش را نداد یکرد بداند چرا ول یاصرار م بایز

.شرکت را بست و همراه ما راه افتاد يرا مرخص کردف درها شیکارمندها

***

چون . را داشتند میپشت سر هوا یمحمود و عل. آمدم یم نییپا مایهواپ يشک از پله هارا گرفته بودم و با ا مانیپ دست

مبهوت به  یدادم و با نگاه هیتک شهیسرم را به ش یتاکس يتو.  فتمیخراب بود و هر لحظه ممکن بود از پا ب یحالم براست

!زل زدم رونیب

م انتظار چه  یزندگ! يضربه مغز! من يخدا! باشهنداشته  قتیحق یکابوس ول هی! خواب باشه کی نهایکاش همه ا "

 یتو م یمن ب. تنهام نگذارد. ریام اریتو رو خدا طاقت ب! يوا يرو از دست بدك؟ ا ریممکنه ام یعنی کشه؟یفاجعه را م

"!ریزنده بمون، زنده بمون ام کنمیداره؟ خواهش م يا دهیبدون تو، چه فا یزندگ. يمن بود یتو همه دلخوش. رمیم

فقط . نبودم شیحاج آقا و جواب پس دادن به او و حاج خانم و خواهرها دنینگران د.به دلم چنگ انداخت یبیغر ترس

.شومیجسم مصدومش چه حال م دنیکه با د نیکه داشت و به ا يو به حال و روز کردمیبه درد خودش فکر م

همه دور . با اصرار خواستم همراهش بروم من یتنها به قسمت اطالعات برود ول خواستیم یعل. میشد مارستانیب وارد

بگذار ! خونسرد باش مهناز":را از چهره پاك کرد میشانه ام و اشک ها يمحمود دستش را گذاشت رو. میحلقه زد شهیگ

"!بره شیکارها درست پ

تش را پرستار بالفاصله پرونده کنار دس. است شبیکردو گفت برادر مصدوم نزاع د یخودش را به پرستار معرف یعل

"!د؟یاومد..اه":برداشت وگفت

نمش؟یبب کیچند لحظه از نزد میتونیحالش چطوره؟ م. خانم میدیبله تازه رس-

.من شیپ دیائیب دیرو پرداخت کن شیف نیمبلغ ا دیزود باش. عمل يبرا شهیبرادرتون داره آماده م-
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 کیفقط . نمشیقبل از عمل بب خوامیمد؟کجاست؟یاز حال و روزش بگ کنمیخانم خواهش م":بار من آمدم جلو نیا

"کنمیلحظه، خواهش م

؟يبا مجروح دار یشما چه نسبت-

.من همسرشم-

شمام ! لت و پار شده با اون همه چاقو چارهیب! هیزنش که باال بستر..اوا؟":رونیآمد ب شهیشد و با تعجب از گ بلند

"؟یهمسرش

 یشانیمحمود به پ ياز خجالت رو! یعل چارهیب. دیبه صورتش دوانداخت و خون  نییسرش را پا یاز شدت ناراحت محمود

 نمش،یقبل از عمل بب خواهمیم. خانم میمن و پسرم از تهران اومد. اون خانم همسرش دومشه ":گفتم. اش عرق نشست

.کنمیخواهش م

.ایرو پرداخت کن ب شیزودتر اون ف ،یآقا شما بهتره عجله کن. بکنم تونمیچه کار م نمیبده، صبر کن بب یلیحالش خ-

! يازیدکتر ن! من يخدا.آمد تو مارستانیخورد که از در ب ییوقت به فرد آشنا نیمن و در هم انیو چشمان گر رفتیعل

. بودم دهیبود که در تمام عمر د یمتخصص جراح نیاو بهتر. رفتم به طرفش اریاخت یجا خوردم که ب يبه قدر دنشیاز د

و التماس کنم  فتمیب شیاگر شده به پا. معجزه بود کیمثل  میراب دنشید! کندیم یجراحهم  رازیش يتو دانستمینم چیه

من با شوق و اشک به طرف  یکجا بروم، ول دیمحمود با تعجب پرس. را قبول کند ریام یجراح تیمسئول خواستمیازش م

"!خوشحالم دنتونیچقدر از د يازیدکتر ن! من يخدا":زدم شیو از پشت صدا دمیدکتر دو

".برام مثل معجزه است دنتونیواقعا د! سالم دکتر":ستادمیآمدم جلو و مقابلش ا! برگشت تو

د؟یکنیم کاریچ نجایشما ا! سالم از بنده خانم دکتر-

آماده عمل جمجه است،  مارستانیب نیا يشوهرتم تو! دکتر دستم به دامنتون":روانم،گفتم يخجالت از اشکها بدون

"!دیدکتر ،کمکم کن کنمیخواهش م! دیکنیم یهم جراح نجایشما ا دونستمینم چیه. شده يضربه مغز گنیم
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.رازیاومدم ش یپزشک ناریسم هی يمن فقط برا! کنمیکار نم مارستانیب نیا يمن تو...یول-

من  د،یجواب رد ند کنمیخواهش م. کنمیهر طور بتونم محبتتون رو جبران م! کنمیالتماس م! کنمیآره دکتر خواهش م-

داره و اون معجزه  یمعجزه بستگ کیزنده موندنش فقط به  گنیم هفیبد تیشوهرم در وضع. دارم مانیه کار شما اب

".کنمیم کنم،خواهشیطور بتونم جبران م هر.دیعملش رو قبول کن تیمسئول کنمیالتماس م. دکتر دیشمائ

 سیکه رئ نهیکار مستلزم ا نیا یول.ام من تمام عمرم در خدمت مردم بوده...خانم دکتر دیحرف نزن ينطوریاون ا-

افتاده؟ شیبرا یچه اتفاق. اجازه بده مارستانیب

:ونگاه به او گفتم هیبا هق و هق گر.ستادیشد و در کنارمان ا کیبه ما نزد محمود

 يزیچ چیه دم،یاالن از تهران رس نیهم. دمشیدکتر من هنوز خودم ند. يجمجمه و ضربه مغز یشکستگ "

".زیچ چیه...دونمینم

.آرام باش مهناز-

.برادر من هستند شونیدکتر ،ا-

".خوشوقتم دکتر":با او دست داد محمود

.نیهمچن-

 يجا. کنمیصحبت م مارستانیب سیبا رئ نیخوب،اجازه بد یلیخ":بعد گفت. چند لحظه به فکر فرو رفت  يازین دکتر

 ادیاز دستم بر ب يباال و هر کار رمیمن م. دیبهتره آرام باششما هم . منه یاز دوستان خانوادگ یدکتر محبت هیشکرش باق

".دمیانجام م

.اه ممنونم دکتر ،ممون-

ام رو؟ چه کار کنم؟ آخ  یمحمود زندگ ینیبیم".ستمیشانه محمود گذاشتم و زارزار گر يرفت و من با درد، سرم را رو او

"!توبگو...محمد
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با سر و دست مجروح و .نمیبب مارستانیتخت ب يحال و روز رو نیرا با ا ریام يروز کردمی، هرگز باور نم کردمینم باور

!ژنیماسک اکس ریز ش،یصورتف دور چشم وگونه ها يرو يآن همه خون و کبود

 يدستگاهها ریکه در آن ز یبه اتاق میچند لحظه اجازه گرفت يبرا یخودش نگه داشت و من و عل شیرا پ مانیپ محمود

لخته  شیدر به صورت مجروح و دستانش که خون رو يمنف همان جا جلو يخدا. میه بود وارد شوجور واجور به کما رفت

ضجه  دمیکوش. کردندیبردن به اتاق عمل آماده اش م يپرستارها داشتند برا! شده بود و لباس پاره پاره اش زل زدم

 يکردم و وحشتزده به او که رو جفت میلبها يودستانم را جلو نیزم ينشستم رو. گلو خفه کنم يام را تو یبدبخت

باالخره ! يوا يا رفت؟یاز دست م نکهیا ایماند  یآمد؟ماهها در کما م یم رونیزنده ب یعنی.! بود، زل زدم دهیبرانکار خواب

زود دستم را گرفت و خواست بلندم شوم اما من  یعل.دیچیاتاق پ يسوزناك در فضا يا هیبغضم شکست و ناله ام با گر

و با التماس  ستادمیلرزان آمدم جلو و کنار برانکار ا يبا قدمها. آرنجم را گرفت و کمکم کرد. فلج شده بودم توانستمینم

"!لحظه خانم ها کیفقط "گفتم

 میلبها شدم،ینم ریس شیوقت از تماشا چیکه ه شیبایصورت ز. دمیصورت خون گرفته اش دست کش يشدم و رو خم

چه ! بدون توواسه من جهنمه ایدن! به من رحم کن!تو رو خدا زنده بمون...ریما":نجوا کردم یبه سخت. دیلرزیداشت م

".ریام ر،یام کنمیم واهشبدم؟ خ یرو بدم؟ جواب مادرت و حاج آقا رو چ مانیجواب پ يجور

".بگذار ببرنش، به خدا توکل کن":کنار دیمرا کش یعل

باعث  يچه جادثه ا مدانستمیهنوز ن. ستمیزار گر یدم وبا حالدا هیتک واریبه د. برانکار را از اتاق خارج کردند پرستارها

.است انیدر م زیکامب يشک نداشتم که پا یشده ول بتیمص نیا

خانم ":در جوابم گفت. است گرفتم یهمت ایاسمش رو دانستمیرا از پرستار که حاال م نیسراغ نوش. میآمد رونیاتاق ب از

 هیکلبه چپش که تخل.زنده بمونه ستین دواریام یچاقو به شکمش کسبا هشت ضربه .میِشوهرت رو زودتر عمل کرد

"!چیبود وگرنه ه دواریبه زنده موندش ام شهیاون وقت م.فتهین يزیو به خونر دیایاگر به هوش ب.شده
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"اتفاق افتاده؟ نیکجا ا مارستان؟یاونا رو آورده ب یک":دیپرس یعل

که دو  نهیبیعقب و م گردهیبرم...شهیه و چراغهاش روشن، مشکوك مکه درش باز بود ینیجاده به ماش يراننده تو کی-

و اون رو  خوادیاز چند نفر کمک م...بده رشیخداخ. نیماش يهوش افتاده اند پا یتا آدم مجروح و غرق در خون و ب

".مارستانیب رسونهیم

م؟یکن شیدایپ میتونیحاال اون مرد کجاست؟چطور م-

.میشماره تلفن و آدرس خونه اش رو گرفت یرو رسوند رفت،ول نهایا یوقت-

"کار ه؟ يدست خودش هم تو ایاون مرد واقعا رهگذر بوده و  یعنی م؟یکارکنیبه نظرت چ":دیاز من پرس یعل

 ریکامب يگمون نکنم از آدمها ی،ول دونمینم زیچ چیمن ه ":گفتم یلرزان يبا صدا. دیدیجا را نم چیه انمیگر يچشمها

پول  ونیلیصد م کیبه من گفته بود اون نزد...تهاران يتو نیدوست نوش. رسوندیورت اون ها رو نمص نیباشه چون در ا

".رهیگیبه قصد کشت از او انتقام م ارهیب رشیگ جاهم هر  زیکامب. و فرار کرده دهیرو باال کش زیکامب

لش؟دنبا فتهیب ریام يزن داداش؟ بعد هم اجازه داد یدونستیرو م نیشما ا! من  يخدا-

.دونستمیرو م زیهمه چ ریرو به خودش هم گفته بودمف ام نیا.آقا یتو رو به خدا سرزنشم نکن عل..آه-

االن  یدونیبگم؟ توم یچ دونمینم گهیبگذره، د ریبه خ کنمیفقط آرزو م! شمیم وونهید...شمیم وونهیدارم د! من يخدا-

 شیو زمان رو به آت نیاز خشم زم خواستیآقا مماجرا رو گفتم حاج  یوقت یدونیداره؟م یحاج خانم چه حال

وقت فکر  چیه...دونمیآه نم...کردیم يآرزو کرد،یمآرزو  يکارها رو کرد نیشما ا مدیفه یبهرخ وقت یدونیبکشه؟م

 يچه کار!دختر؟ يبود کرد يچه کار نیآخه ا...نجایا انیم ياونها تا عصر. .. هیزیبه هم بر ينطوریمون ا یزندگ مدرمین

!بود؟

***

و محمود سر  رفتیسو به آن سو م نیقرار و نا آرام از ا یب یعل. شمردمیها را م هیسرد ثان یدر اتاق عمل در سکوت پشت

 ریداخل اتاق عمل کنار ام يازیدکتر ن.دستش گرفته بود يرا تو شمانینشسته بود و دست پ یمکتین يانداخته رو رریبه ز
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 دینور ام کردیکه در اتاق حضور داشت و به کار نظارت م نیهم یول کردینم یحجرا میخودش به طور مستق نکهیبا ا. بود

زودتر تمام شده و حاال در  یکم نینوش یجراح دانستمیم. ماندیعمل زنده م ریز ریکه ام. را در دلم روشن کرده بود

از پشت  کردینم ياری میپا یول. نمشیبب یلحظات يبروم و برا نشیبه بال خواستیدلم م.بردیپس از عمل به سر م یهوشیب

مانده بود و  رهیخ شهیش يقرمز رو رهیبه دا انمیچشمان گر.کردیانتظار داشت زجر کشم م. در اتاق عمل جنب بخورم

"!زنده بمون...زمیبه خاطر خدا عز...به خاطر من! زنده بمون! ریام":بود يلبانم جار يرو یزمزمه نامفهوم

برانکار را که آوردند !میاز جا پرسد. باالخره در اتاق عمل باز شد. دیطپیم نهایقلبن به طرزوحش! ساعت گذشت چهار

خدا را .دیباریمهابا از چشمم م یاشک ب لیس! صورتش نبود يرو يدیمالفه سف چیمن، ه يخدا. به طرفشان دمیدو رون،یب

"لش چطوره؟حا! یدکتر خوش خبر باش شده؟یچ":دیزود رفت به طرف دکتر و پرس یعل. شکر پس زنده بود

خدا را شکر کرد که  دیبگم؟ فعال با یچ":گفت يو با آه بلند دیکشش رونیدهان ب يماسکش را از جلو يازین يدکتر

صبور  دوارمیام. قهیعم یلیکه به سرش وارد شده، خ ییضربه ها. کار هنوز تموم نشده یول م،یزنده نگهش دار میتونست

".گردهیبر م یبخواد به زندگ خداو بعد اگز  بمونه یهوشیتو ب یمدت کنمیگمون م...دیباش

بعد از لطف  گهید یعمل جراح هی. تالششون رو کردند یجراح میهمه اعضا، ت دیخانم دکتر مطمئن باش":به من گفت رو

 نیا ةد،یایکما نمونه و به هوش ب يکه تو دیحاال بهتره فقط دعا کن.بخش باشه جهینت تونهیبه هوش اومدنش م يخدا برا

".مونده است یراه باق تنها

!من ياوه خدا-

"؟يدیداداش؟ شن يدیشن":به محمود زل زدم ناباورانه

.آرام باش-

؟يآرام باشم محمود؟ چطور يچطور-

 گریدنبال دکتر رفت و من که د یعل.ببرند icuتا به. را دور کردند  ریپرستارها برانکار ام. نداشت یام تمام هیگر لیس
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کمکم  ایخدا":در ذهنم موج انداخت ییتارم بسته شد و صدا شیچشمها. ختمینداشتم فرو ر ستادنیپا ا يحس رو

"!کمکم کن....ایکمکم کن خدا ارمش،یب ایبه دن سالمتقول دادم  ریبه ام!بچه ام رو سقط کنم خوادیدلم نم!کم

***

ا مقابل چشمم عقب و جلو شدند شماره ه.گنگ به ساعت نگاه کردم یرا باز کردم و در توهم نمیسنگ يپلکها یسخت به

ساعت پنج بعد  دمیفهم يهمان خمار يآمدند و تو شانیشماره ها سر جا.بفهمم يزینگاهم را تنگ کردم بلکه بتوانم چ.

هم  يرو میدوباره پلکها.فقط خودم بودم.تو اتاق نبود یکس.شده بودم يبه دستم سرم وصل بود و بستر.از ظهر است

!آشنا بودند میکه برا ییصداها.خورد یبه گوشم م رونیاز ب ییگذرد؟فقط صداها یم چه مدانستم دور و بر ینم.آمد

!شکنم یگردنش رو م!خود سر  يغلط کرده دختره _

!نداره یگناه چارهیاون ب!مارستانهیب نجایا.آرام باش حاج آقا_

!؟یچرا به من نگفت!نمیب یها رو از چشم تو م یبدبخت نی،من همه ا یعل_

.خودشون بود یخصوص یمشکل زندگ نیفتم آخه؟اگ یم یچ_

 سیاون گ ادیبه هوش ب!اون ها که عقل ندارن!خودشون غلط کردن«:دیبغض کرده هوار کش يبا صدا مرجان

«وونهید نیدست ا میما احمق ها رو بگو که برادر مثل جواهرمون رو سپرد!ارمیرو درم ده،پدرشیبر

.بشه تیقدر اذ نیزن آبستن ا نیا ادیمخدا رو خوش ن!ستیمرجان اون حالش خوب ن_

سر  ییچه بال يدید!جواب اعتمادمون رو داد؟ يچطور يدید!يکاه موذ ریآب ز.یاون خودش رو زده به موش مردگ_

آورد؟ ریام

رفته .دست گل رو به آب داده نیمجنون خودت ا ؟برادریکه چ یگرفت شیدست پ... يریتند م یلیخ يدار گهیتو د_

؟يپناه هوو آورده حاال طلبکار یسر زن بدبخت ب

از دست  میکش یم یکه هر چ رهیامشب بم نیهم.ادیوقت به هوش ن چیه ییهرجا يدختره  فه،اونیکه اون ضع یاله_

 دایاون نکبته که باز سر و کله اش پ ریرفته بود،همش تقص ادشیاز  یهمه چ.ولش کرده بود گهید ریدونم ام یمن م.اونه
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.شد

راهرو رو خلوت  عیهمه سر!اطیح يتو دیبر دیبفرمائ!مارستانهیب نجایا!خانم ها دیبس کن«:کردبلند پرخاش  ییصدا

«!دینجا،بفرمائیا د،نهیبخش حل کن رونیتون رو ب یمشکل شخص!دیکن

 یپسرم رو از تو م!ایخدا«:سوخت یم شیدلم برا.داد یاز همه زجرم م شتریحاج خانم ب يها هیگر يصدا انیم نیا در

 شهیداره جوونمرگ م رمیام!به روزت اومده؟ یچ...ریام رهیمادرت بم یاله...يوا يا.رمیام یِن به جوانخوام،رحم ک

«ام رو؟ یبدبخت ینیب یم!بهرخ

به  دتیپاشو،ام.پسرت رو دهینکن مادر،ان شاءاهللا خدا شفا م هیگر«:پرستار به او گفت.کنم شیتوانستم صدا یم کاش

«خدا باشه

دوباره اشک در چشمم پر .فقط دعا کنم نکهیآمد جز ا یاز دستم برنم يکار یخت ولسو یخودم هم م يبرا دلم

 نیتر نیریآمد مرگ ش یبه هوش نم ریاگر ام.شدم یم کیخودم هم به آخر خط نزد.در تنم نمانده بود یتوان گرید.شد

 يکند؟چقدر دلم برا یقبت ماز او مرا یاز من ک بعددانستم پسرم را چه کنم؟ ینم یول.کرد یم بمیبود که خدا نص يزیچ

را  شیلمسش کنم و صدا.نگاه کنم شیبایز يبه چشمها گرید کباریتوانستم فقط  یکاش م.تنگ شده بود ریام

من طاقتش رو .زمیبه خاطر خدا برگرد عز...برگرد...ایدن نیا يتنها نگذار تو!ریام«:دیلرزانم آهسته جنب يلبها.بشنوم

«دارمن...ندارم

را از  يزیبودم و چ ستهیطور از ته دل نگر نیوقت ا چیه.ازمندیعاجزانه و ن يا هیگر.دیچیاتاق پ يتو تلخم که ي هیگر و

را به من  ریکرد و ام یبودم اگر لطف م تشیمن واقعا محتاج عنا.کرد یفرق م شهیبار با هم نیا یخدا نخواسته بودم ول

.شتمندا يگرید يآرزو چین،هیگرداند،فقط هم یبرم

***

زحمت اون دستمال رو بده عرق  یحاج خانم ب...مهناز جان،غروبه دارشویب...چشمهات رو باز کن...مهناز جان...مهناز؟_

.ادیسرش ب ییهم بال نیترسم ا یم.تب داره يبدجور.صورتش رو پاك کنم
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بونم الل دختر دست من امانته،کاش ز نیمادر،خدانکنه،ا ریبگ«:حاج خانم گفت.کرد یصورتم را نوازش م یمهربان دست

دونستم  یم شه؟چهیم يجور نیدونستم ا یزدم،چه م یوقت اون حرفها رو به مولود نم چیشد اون شب،کاش ه یم

دونم جواب  ینم.دیرو فهم زیهمه چ.نشد ،عاقبتبفهمه  يزیچ مینگذاشت میکرد يهمه سال رازدار نیا.ممکنه بشنوه

 ن،آخهیزم يخواد آب بشم برم تو یمحمودآقا دلم م يروش نگاه کنم؟از خجالت رو يتو يچطور.بدم یمادرش رو چ

«!داده به خودش یشکم،چه عذاب يبچه تو کیحال و روز با  نیا يدختر تو نیدو تا کردند؟ا نیبود ا يچه کار نیا

.میشناخت یبود که مهناز رو نم نیاشکال همه مون ا_

مگه من چقدر جون دارم؟غصه  ایفته؟خدایدم بواسه دختر مر یگفت پرستاره فرناز جان؟بچه ش سالمه؟نکنه اتفاق یچ_

 یبشه،کم داریعروس آبستنم رو؟فرناز جان صداش کن،بگذار ب ایکدومشون رو بخورم؟پسر جوون مثل دسته گلم رو  ي

ر؟یام یزندگ يشد تو دایدوباره از کجا پ ترهدخ نیبه سرم شده؟سرو کله ا یچه خاک نمیباهاش حرف بزنم بب

 ی؟میش داریب يخوا ی؟نمیمهناز؟مهناز جان خوب...دونم یرو نم شیچطور یکرده،ول اشدیگفت خودش پ یم یعل_

زم؟یعز يشنو

نگاه  یبا مهربان.نقش بست میرو شیر باز کردم و چهره اش پ میآرام چشمها.گوشم تکرار شد يچندبار تو شیصدا

«؟يحالت خوبه؟بهتر«:کرد

«ن؟یاومد یشما ک...ستمیبد ن«:دمینال آرام

امروز ماجرا رو به ما  نیهم یعل.من واقعا متأسفم مهناز.میدیرس يعصر«:سرم برد و بالش را آورد باال ریز را دستش

با من  ؟چرايکس حرف نزد چیچرا با ه.يکرد یکارها رو م نیا دینبا.يکرد یغصه ات رو از همه پنهون م دیتو نبا.گفت

«؟يحرف نزد

 میلبها.کرده بود هیچقدر گر.داشت يچه غصه ا رزنیچشمان پ.طرفشبرگشتم به .دستم را گرفت یخانم با مهربان حاج

«!بشه يطور نیخواست ا یسالم حاج خانم،تو رو خدا من رو ببخش،اصال دلم نم«:دیآرام جنب
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«نکن هیآرام باش،گر...آرام باش«:فرناز زود گفت.شد يآنکه بخواهم اشکم جار یب و

«؟يدار یتو چه گناه.ما بگذره راتیخدا از سر تقص«:دیو صورتم را بوس نییخانم سرش را آورد پا حاج

«ومده؟یچطوره؟به هوش ن ریحال ام«:دمیفرناز پرس از

.حق مالقات نداره یکس.مطلقه یهوشیب يتو گنیم. دنیدکترها اجازه نم.مشینیبب میهنوز نتونست میدیرس یما از وقت_

«کجا هستند؟ هیکجاست؟بق مانیپ.خوام بلند بشم یم،مپاش دیکمکم کن«:گفتم.افتاد هیخانم با حرف فرناز به گر حاج

«دونم کجا رفته اند ینم یمحمود آقا است ول شیهم پ مانیپ.بهرخ و مرجانن شیپ نییو حاج آقا پا یعل_

.باهاش حرف بزنم دینم،بایرو بب یخوام عل یم_

.باال ادیکنم ب یباشه،االن صداش م_

«؟يستادیحاج خانم،چرا ا نیبنش«:گفتم.میهم شرمنده بود يهر دو از رو دیشا.رفت و من با حاج خانم تنها شدم فرناز

بود واسه  یاهیخدا،امروز چه روز س يا«:گفت انیو با چشمان گر یصندل يجلو و نشست رو دیرا کش چادرش

 بهرخ و مرجان یهر چ.به سرم شده یخاک کیازهمون صبح که اون تلفن وامونده زنگ زد به دلم برات شد که !من؟

دلش رو که باز کرد  يسفره .بچه ام ارهرنگ و رو ند دمیاومد خونه،د یعل نکهیباور نکردم تا ا ستین يزیگفتند چ

«؟يچرا با من حرف نزد.بودم ریمن مادر ام.نبودم بهیمهناز جان آخه من که غر.به سرم اومده یچه بدبخت دمیفهم

.دیکرد یم رو ازم پنهان یگفتم حاج خانم؟حتما دوباره همه چ یم یچ_

او خسته و رنجور جوابم را داد و .سالم کردم یبه عل.و فرناز آمدند تو یکه عل میکرد یم هیگر یبه تلخ میدو داشت هر

چه کار «:حاج خانم گفت.نکند هیشانه اش و خواست گر يفرناز رفت طرف حاج خانم و دست گذاشت رو.دیحالم را پرس

«رهیگ یم شیکنم مادر؟دلم داره آت

 يآقا؟موفق شد یچه خبر عل نیاز حال نوش«:دمیبه صورتش چشم دوختم و پرس انیبا نگاه گر.ستادید و کنارم اآم یعل

«ش؟ینیبعد از عمل بب
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يمن نتونستم برم تو...نه«:داد هیتک واریرا به هم جفت کرد و به د شیدستها

.«سرش يچند لحظه بره باال يفرناز اجازه گرفت برا یول بخش،

خب؟-

دختره . دمشیخب، باالخره د یبودم، ول دهیرو ند نیتا امشب نوش... من« :محتاط به حاج خانم گفت یا نگاهب فرناز

. سرش هستند يدکترها باال. دهیاش شد يزیخونر یبه هوش اومده ول یبعد از طراح. داره ياوضاع تأسف بار! چارهیب

.«کنند زنده بمونه یم یسع

اش رو؟ اون دختر پسرم  یسالمت ایبخوام؟ مرگش رو بخوام  یدونم از خدا چ ینم« :خانم دست رو به آسمان گفت حاج

.«...اون دختر... حال و روز انداخته نیرو به ا

به  ریچون اگر ام ،یدعا کن چارهیزنده موندن اون ب يبهتره برا. ستیکس مقصر ن چیحاج خانم ه« :گفت یبا ناراحت یعل

با چشم خودش  ریام. میموجود فنا شده رو به دندون بکش کی ،يعمر دیبا مرده، اون وقت نیو بفهمه نوش ادیهوش ب

 ریمطمئن باش که ام رهیاگر اون دختر بم. چه کارش کرده اند اکه اون نامرده دهید. افتاده يکه اون به چه روز دهید

 یروح يضربه  کی. ندهمه ضربه که به سرش زده ا نیکه به مغزش وارد شده و ا يصدمه ا نیمخصوصاً با ا. شهیم یروان

.«!دعا کن هر دوشون زنده بمونند! دعا کن مادر. کنه یکارش رو تموم م گهید

.«دمشیآقا؟ از صبح تا حاال ند یکجاست عل مانیپ« :دمیاو پرس از

ا ت میبمون نجایچند روز ا دیبا ستیمعلوم ن. را هم با خودش برد مانیپ. رهیخواست بره هتل بگ یم. محموده شیپ مانیپ-

.میسرپناه بکن يبرا يفکر دیبا. ادیبه هوش ب ریام

دونم چه کار کنم؟ بهرخ و مرجان  یواقعاً نم! دونم ینم« :دیو سردگم آه کش جیشد و آمد به طرف حاج خانم و گ بلند

 زن یدون یم. حاج آقا با اون همه غرور يبرا یحت. سوزه یدلم براشون م. گردند یبرنم ادیبه هوش ن ریتا ام گنیم

کنه از پشت  یفکر م. رو دست خورده يسن خودشم ندار فکنه از شما که نص یفکر م! داغون شده يداداش؟ بدجور
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نکرده دست به  يوقت خدا هینتونه خودش رو کنترل کنه و نجا،یبرسه ا یوقت دمیترس یهمه اش م. بهش خنجر زده اند

.«نهیب یرو از چشم شما م یاون همه چ. شما بلند کنه يرو

« :آرام گفتم. آماده بودم يهر رفتار يمن برا. شدم یکرد از او ناراحت نم یکار را م نیاگر ا یحت. نییرا انداختم پا سرم

.«بخورم یلیشد، من حاضر بودم از او س یاش کم م یاز ناراحت يطور نیاگر ا. حاج آقا حق داره

.«گذاشتم؟ یآبستن بلند کنه؟ مگه من م زن يدست به رو! ه؟یچه حرف نیا! خدا مرگم بده« خانم زود گفتک حاج

! پاشو حاج خانم. ادیبه هوش ب ریبدتر نشه و ام نیاوضاع از ا دوارمیام. فتادیاتفاق ن نیحاال خدارو شکر که ا« :گفت یعل

.«شما رو بگذارم هتل، برگردم میبر. شهیپاشو داره شب م

 یم. ریام شیدکترها اجازه بدن برم باال پ دیشا. م پسرمجا بمون نیجان، بگذار هم ینه عل« :خانم با التماس گفت حاج

.«خوام پشت در اتاقش دعا بخونم

هم براش  یکن ارتیبرمت شاه چراغ که هم ز یاصالً م. ارمتیفردا صبح دوباره م. دنیرو باال راه نم یمادر، کس شهینم-

.امیپاشو با من ب ،یدعا بخون

دستش گرفت و  يحاج خانم قبل از رفتن دستم را محکم تو. را برداشت فشیک یکمک کرد که او بلند شود و عل فرناز

طفل  نینگذار به ا. زمیعز رهیم نیچشمات از ب ينکن، سو هیقدر گر نیمهناز جان توهم ا« :دیخم شد و صورتم را بوس

.«اه يدیوقت بچه رو از دست م کی. شکمت ظلم بشه يمعصوم تو

.«نهیروزگار من هم ادیبه هوش ن ریحاج خانم؟ تا ام چه کار کنم« :جنباندم هیرا با گر سرم

.«به خدا باشه دتیحل نمشه، ام زیچ چیه هیبا گر یول« :گفت یعل

با حاج . بود يغروب خونبار. ستادیفرناز پشت پنجره ا. حاج خانم گذاشت و اورا به طرف در برد يشانه  يرو دست

دانستم چه  ینم چیه. را پاك کردم میو اشکها دمیکش رونیب یکردم و از جعبه کنار تخت دستمال یخانم خداحافظ

خواست بروم کنارش  یدلم م. وپا بزند دست یمرگ و زندگ انیم وی یس يآ يفرد تو کیکس  نیزتریعز ستیزجر
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.«؟یحرف بزن يخوا یم« :و آرام گفت یصندل يفرناز نشست رو. توانستم یافسوس که نم یول

.دونم ینم-

که افتاده خبر دارند؟ یچه خبر؟ از اتفاقاز مامان و پدرت -

دونم چه  ینم. ام خوشبختم یزندگ يراحته که من تو الشیمامان خ. دونند ینم زیچ چیهنوز ه... نه« :را تکان دادم سرم

.«چه کار کنم فرناز؟... آخ اد،یاگه به هوش ن... بشه شیطور ریوقت ام هیباهاش حرف بزنم؟ اگه  يجور

 دهیچهره اش درهم کش. پرستار بخش به اتاقم آمد یهمت ایوقت رو نیهم. لبش را فشار داد یناراحت را گرفت و با دستم

.«خواستم باهات حرف بزنم یم ؟یخانوم يشد داریب« :دیو با نگاه به صورتم پرس ستادیسرم ا يباال. هم بود يو تو

.«چند ماهته؟« :دیام پرس نهیرا باز کرد و درحال معا یپزشک یگوش

.ه ماهس-

دومته؟ يبچه -

.آره-

شوهرت چند وقته با اون دختر ازدواج کرده؟-

.«حدود سه هفته است« :گفتم یو من با ناراحت نییسرش را انداخت پا فرناز

کارو کرده؟ نیا یدونست یم-

.آره-

ن؟یباهم اختالف داشت-

!وقت چینه، ه-

کارو کرد؟ نیپس چرا ا-

.چون دوستش داشت-
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گرفت؟ تیو رضاازت-

و  ادیچند روز ب ياز من اجازه گرفت که برا رازیش ادیبار ب نیاول يخواست برا یکه م یشب. بودم انیمن در جر ینه، ول-

.اومد یاز دستم برنم يمن هم جلوش رو نگرفتم چون کار. زود برگرده

کنه؟ یباور م یبگ مارستانیب سیرو به رئ نهایاگر ا یکن یفکر م-

جواب پس  شونیبه ا دیچرا؟ من چرا با« :دمیتنگ نگاهش کردم و پرس يبا چشمها! آوردم یسردر نم شیحرفها از

.«بدم

.«؟يدار یچه نسبت يازیبا دکتر ن« :دیبدهد پرس يپاسخ روشن کننده ا نکهیا يجا به

از  یکی يو تو میهر دو پزشک يازیدرواقع من ودکتر ن. من هستند يفقط از آشناها شونیا! یچیه« :گفتم سردرگم

.«؟یپرس یسؤالها رو م نیا یچ يبرا یخانم همت. میتهران همکار يمارستانهایب

حادثه مضروب کردن شوهرت و زن  يبه دست داشتن شما تو مارستانیب سیرئ نکهیا يبرا« :نگاه به سرمم گفت با

.«؟یافت یم یدردسر بزرگ يتو رهیاگر اون دختر بم یدون یم. مظنونه دشیجد

.«!من؟« :ه گفتمزد رتیح

!بله شما-

چرا؟... آخه یول-

!به فرناز که مثل خودم هاج و واج مانده بود زل زدم ناباورانه

« : با ترس گفتم. ختیلحظه دلم فرو ر کی ؟یدون یم مارستان؟یب انیدختره رو خبر کرد ب نیا يخانواده  شهیم چطور

.«هان؟ ؟یمرده خانم همت نیشده؟ نکنه نوش شینکنه طور

-  يبرا یزن یکه م ییچون قبول کردن حرفها رهیوقت نم کیکه  یبهتره دعا کن یول فتاده،یبراش ن ینه هنوز اتفاق »

.«؟یکنند، اون وقت چ تیاز تو شکا دیشا. نجایا انیبشن و ب دایدختر پ نیا يخانواده  دیبا. همه سخته
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ام  یام، تمام خوشبخت یکنند؟ من تمام زندگ تیمن شکااز  دیآخه اون ها چرا با! شم؟یمتوجه منظورتون نم ؟یچ یعنی-

.«!نیبه نوش دمیرو نبخش

من االن داشتم باال با  زم،یعز نیبب« :به صورتم نگاه انداخت و گفت. لحظه صبر کرد کی یشد برود ول یآماده م داشت

ود داره تو به خاطر انتقام از احتمال وج نیمعتقدند ا یدکتر محب. کردم یحادثه صحبت م نیراجع به ا مارستانیب سیرئ

هم اصرار داره که حتماً  نیهم يبرا. یآمده دست داشته باش شیکه براشون پ يحادثه ا يتو دشیشوهرت و زن جد

.«ماجرا روشن بشه نجایبشن تا با اومدن به ا دایدختر پ نیا يظرف فردا خانواده 

خانم ! دیخبر ندار زیچ چیکه از ه یدرحال. دیکن یو متهم ممهناز ر دیشما دار! ستیمنصفانه ن نیا یول« :برآشفت فرناز

از محل  یاطالع چیدرضمن ما ه! باشن ینداره که از مهناز شاک ياون دختر خانواده ا دیبگ یلطفاً به دکتر محب یهمت

.«میخود ماهست نیباشه ا یماجرا شاک نیا يتو یکس اگراتفاقاً . میندار رازیش يخانواده اش تو یزندگ

؟يدار انیمیحاج رح ریبا ام یا چه نسبتشم-

.من زن برادرش هستم-

!را انداخت باال شیداد متعجب شده ابرو یکه نشان م یحالت با

 ادتریتون رو ز یبار ناراحت میبشه که قصد دار ریتعب يطور میخواه یما نم. به هر حال، خداکنه مشکل تون حل بشه-

مطرح  یتیشکا یمیرو داشته باشه که از مهناز کر یو اگر کس رهیدختر بم نیا اگر دیبدون دیبا يبه طور جد یول. میکن

.نکرده یربط یب يبکنه ادعا

 يکه برا یدونم از اتفاق یم. یهست مارستانیب نیا مارانیاز ب یکیخانم دکتر شما درحال حاضر « :نگاه به من گفت با

که  یدعا کن ستیبه هر حال بد ن یول ،يغصه دار یزه کافاومده به اندا شیات پ یزندگ يکه تو یشوهرت افتاده و مشکل

دونن  یداره که نم یچشم به راه يحتماً خانواده . ادیبه نظر م یمدختر معصو. زنده بمونه بیبه هر ترت يسپهر نینوش

.«درسته؟. دخترشون دو روزه کجاست
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. خواهر جوون داره کیو  ریمادر  کیفقط  نیدونم نوش یکه من م ییتونم بکنم؟ تا جا یم یمن چه کمک« :گفتم صادقانه

.«از مادر و خواهرش به ما بده؟ یهست که بتونه حرف بزنه و آدرس و شماره تلفن یتیاون در وضع دیکن یفکر م

.کنم، مگر فردا یامشب که فکر نم-

من به دادگاه  هیعل یتیشکا يممکن بود روز یعنیدانستم چه کنم؟  ینم. را گفت و رفت و من وفرناز را تنها گذاشت نیا

ارائه شود؟

و به  دهیاز تصور سرزدن سپ. آرام گرفتم و نه خواب به چشمم آمد ينه لحظه ا. ام با زجر و عذاب گذشت یبدبخت شب

.نداشت یام تمام هیبود و گر يوقفه از چشمم جار یاشک، ب. شد یقلبم فشرده م ریام امدنیهوش ن

.زل زدم رونیبه ب رهیخ مارستانیخت بت يآمد، رو یآفتاب داشت باال م یوقت

.دعا و باز هم دعا. دعا خواندم زانیلب جفت کردم و اشک ر يرا رو میدستها

 یدر حال یلحظات يشب، برا یخواب یفرناز پس از ب. که وارد اتاقم شد پرهام بود یکس نیصبح اول. هوا روشن شد باالخره

و  ریپرهام که آمد، متح. شمردم یو من پشت پنجره لحظه ها را م ودیرا بسته  شینشسته بود، چشمها یصندل يکه رو

کجا؟ نجایکجا، ا شما ؟ییشده زن دا یچ!... سالم: هاج و واج نگاهم کرد

 دیشا. جوابم را نداد یشده درست و حساب یچ دمیپرس یاز هر ک: پرهام آرام گفت. و فاجعه زده بود نیام غمگ چهره

کجاست؟ چش شده؟ ریام ییدا! من باورم نشد یهم دادند ول

!تا حاال روزیاز د. کما رفته پرهام ياون تو! سالم: نگاهش کردم انیپا یب يغصه ا با

؟یمیقد يهمون ماجرا... آخه چرا؟... چرا؟-

.من تازه است يکه برا یمیقد يآره همون ماجرا-

واقعا با  ریام ییدا یعنی! دا باورم نشدبه خ. گفت باورم نشد یاون هر چ یصحبت کردم ول یعل ییبا دا یتلفن شبید-

!که دوستش داشت؟ ياش ازدزواج کرده؟ با همون دختر یمحبوب قبل
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.ازدواج کرد نیباالخره با نوش ریام. یآره پرهام، بهتره باور کن: نییزدم و سرم را انداختم پا هیبه پنجره تک پشت

نجاست؟یاون االن ا یعنی-

!هیو بستر نجاستیا-

!مان؟یبا وجود پ! کار رو کرده؟ با وجود شما نیا ریام ییآخه چطور باور کنم دا! نم يخدا-

!رو ییدا نمشیخوام بب یم: درنگ گفت یب

.گذارند ینم-

 چیو زنده بمونه ه ادیاگه به هوش ب. ستمیناراحت ن ریمن اصال از ام. نداره يریتقص چیه تییپرهام دا: کردم نگاهش

.از اوضاع ندارم یتیشکا

؟يکرد دایاون دختر رو پ يچطور! ؟يچطور فهمد! ییرو به من بگو زن دا زیچ هیفقط -

ذهنم  يماجرا رو تو تو نیجرقه ا نیشب جشن سالگرد ازدواجمون اول: زل زدم رونیدر ب يرا باال کردم و به نقطه ا سرم

.يروشن کرد

من؟-

.يتو باخبر بود. آره-

.من مثل همه بودم-

 یم یگفت یبعد از اون حرف تو، وفت. کرد یصحبت م دشیجد یو زندگ ریت با خواهر راجع به گذشته امحاج خانم داش-

.را برام روشن کرد زیحاج خانم همه چ يحرف ها ،یکن یخانواده تون سنت شکن يتو ریمثل ام يخوا

گذشته رو براش زنده  دینبا .رو فراموش کرده بود زیاون همه چ! نیزد یحرف م ریام ییهمون شب با دا دیشما با یول-

.میکرد یم

نوشته بود تا عمر داره از  ریام. اون دفترچه يتو! من همه احساس اون رو خوندم پرهام ؟یدون یاز کجا م: بغض گفتم با
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؟یفهم یبا من، براش عذاب آور بود، م یزندگ يتو یخوشبخت. کشه یخوشبخت شده عذاب م نکهیا

تعجب  شیپرهام روبروو دنیشد و از د داریما ب يصدا دنیفرناز با شن. انداخت نییپاسرش را  یکرد و با ناراحت سکوت

؟ياومد یپرهام؟ ک ییتو: دیخمار و خواب آلود پرس! کرد

!نجایاومدم ا کراستیاالن از فرودگاه  نیهم. دمیتازه رس... ییسالم زن دا-

؟يدیرو ند یعل-

.نمیرو بب ریام ییخوام دا یمن م. تو بخشه رونیچرا، ب-

.سرش يباال میچند لحظه بر. رهیبتونه اجازه بگ دیشا. کنه يکار میبخوا یاز عل دیطور، با نیما هم هم-

.کنم یاالن صداش م-

پرهام . آرام و قرار نداشتم. کشد یم ریمطلق قلبم ت یهوشیدر ب ریام دنیاز تجسم د. کرد یداشت فلجم م یبیغر دلهره

چه خبر؟. سالم: به طرفش میهر دو رفت. برگشت و فرناز بلند شد یبعد همراه عل قهیچند دق

.نشده يبگم؟ هنوز خبر یچ. .. سالم: ستادیا یعل

!اقا یعل نمشیبکن بب يکار هی: در چشمانم حلقه زد اشک

حالت خوبه؟ ؟يایراه ب یتون یم: دستم را گرفت فرناز

. با چشمان پر از اشک بهش زل زدم وی یس يا يتو. توانم یم مدر تنم نبود قدم برداشتم و گفت یکه انگار رئح يوجود با

تخت  يرو یعکس العمل چیه یآرام و ب. داد ینشان م فیضع یلیاش را خ يمغز يها تیسرش فعال يباال يدستگاهها

بخش به  نیهم يسالها تو! من يخدا. گذاشته بودند ژنیکسصورتش ماسک ا يسرش بانداژ شده بود و رو. بود دهیخواب

ام  یتسل یکس چیه يحاال حرفها یول! دادم یم دیام. دادم که صبور باشند یم يدلدار دهیازماندگان مجروحان حادثه دب

امد  زدهپرهام مات . ستادیا ریکنار ام یبا ناراحت یعل. کرد یاشک تمام صورتم را گرفته بود و ضعف فلجم م. داد ینم

متحرك  يو من همچون مرده ا ستادیا يدر گوشه ا بتیافتاد و با مص هیرمن به گ يفرناز با اشکها! ییجلو و نجوا کرد دا
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!من ریام... ریام: آمد کنار بسترش

سرم را اوردم . کرد بکاهد یکه داشت خفه ام م يتوانست از غصه ا ینم زیچ چیه. دستش يدستم را بردم رو! ایخدا

 یرو از تو م رمیمن ام! ایخدا: ستمیقت زار زار گرام را گذاشتم کف دستش و ان و یشانیپ. دمیو دستش را بوس نییپا

بدم؟ یرو چ مانیپ ببدم؟ جوا یجواب پسرم رو چ اویبه من رحم کن خدا. خوام

تو  ؟يبگذار میتنها يخوا یم یتا ک ؟یت ک... ریام: نگاه کردم ژنیماسک اکس ریبه چهره رنجورش ز ان،یچشمان گر با

.ریبه خاطر خدا ام! آخ! باز کنچشمهات رو ! را باز کن تیرو خدا چشمها

!نکن هیبلند شو مهناز جون، گر-

.رمیم یدارم م... تونم فرناز ینم-

.خدا بزرگه ستیپاشو، خوب ن-

 ياو هم آمد جلو و برا. چشمان به اشک نشسته پرهام دلم را اتش زد. پا شدم یبه سخت. را گرفت و کمکم کرد دستم

آه ! چشمهات رو باز کن! شو داریکنم ب یخواهش م ییصدامو؟ دا يشنو یم ر،یام ییدا: را گرفت ریچند لحظه دست ام

؟!ایخدا نمیب یم یچ

. رونیخواست از اتاق برم ب یدانستم چه کنم؟ اصال دلم نم ینم. ستادیدهانش گرفت و کنار ا يدستش را جلو یناراحت با

! شد یباورم نم. چند لحظه اجازه گرفته بود يفقط برا یعل یکنم تا باالخره جوابم را بدهد ول شیخواستم انقدر صدا یم

و به کما رفته و انکه چقدر احتمال زنده ماندنشان  دهیحادثه د افرادخوانده بودم و در مورد  یمن سالها درس پزشک

مثل . مدآ ینم ادمی يزیاطالعات داشتم اما در ان لحظه مغزم به طور کامل بلوکه شده بود و چ یوجود دارد به اندازه کاف

.را باور ندارد يگرید زیچ زش،یماندن عز ياو برا زالیخداوند و معجزه قدرت ال تیکه جز خدا عنا یینوایفرد عاجز و ب

 يزمزمه دعا بر لبم جار. دمیلرز یبودم و م ستادهیمن همان وطر ا. و با او حرف زد دیرا کنار کش یعل وی یس يا مسول

.ستیشما حالت خوب ن. رونیب میبهتره بر. گهید هیکاف: رم و گفتپس از صحبت با او امد کنا یعل. بود
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 شتریبگذار ب... دمشیدو هفته است ند کینزد! تونم ترکش کنم یاقا نم یعل! گهیخورده د هیفقط ! نه: دمیعجز نال با

.خوام ان قدر صداش کنم تا جواب بده یم. بمونم

.تا باز هم اجازه بدهند میبهتره بر. داره یقانون ییهر جا.  یهست يتو ادم با تجربه ا! شه یکه نم یدون یخودت هم م-

باز  شهیاز پشت ش. مرا با خودش به طرف در برد. ستمیشانه اش گر يو من با درد رو دیسرم را به اغوش کش فرناز

اس کنم، و التم رمیکردم اگر کنارش باشم، دستش را بگ یفکر م یقیبه طرز عم. حس رفتن نداشت میپا. نگاهش کردم

 یدل دردمند من بود و از نظر پزشکان انجا مضحک م صورفقط ت نیا د،یشا. دیآ یکند و به هوش م یرا باز م شیچشمها

.کنم یمهناز، خواهش م ایب: فرناز به دستم فشار آورد. کرد یبود که دلخوشم م يزیتنها چ نینمود اما ا

. او بود شیدلم پ یاز انجا دور شدم ول نیسنگ يبا قدمها. نبود جز رفتن يچاره ا. برداشتم شهیرا از ش ینگاه یسخت به

.ام یکسم، تمام زندگ نیزتریعز

خان رو در رو  ومرثیمنتظره با حاج آقا و حاج خانم، مرجان و بهرخ و کاظم آقا و ک ریغ يبه طرز م،یراهرو که رد شد از

 چیه. ستادمیاکتفا کردم و کنار ا یبه سالم کوتاه ان حال خراب يتو. نمود یدر نظرم تار و گنگ م شانیچهره ها! شدم

. بود آمد جلو یعصبانت تیکه در نها يا افهیمکث با ق یاز کم بعدمرجان . به انها بدهم یحیخواست توض یدلم نم

 نیبرادرم رو به ا نکهیاومد از ا رتیگ یچ ؟يدیحال و روزش رو د ش؟یدید: دیبلند داد کش يو با صدا ستادیا میروبرو

؟يکار رو کرد نیا یبا اجازه ک ،یبه چه جرات ؟يرو به کشتن داد ریام ؟یز انداخترو

!زشته! کنم مرجان یخواهش م: گفت فرناز

.استراحت کنه دیرو برسون هتل، با تییزن دا! پرهام! نجایا دیستینا د،یشما بر: زود به ما دستور داد یعل

هان؟ ،یکن نیبهش توه يبهت گفته بودم که حق ندار کنم یفکر م: مرجان يامد جلو تیبا همان عصبان بعد

براش  یو اتفاق اد،یکم بشه، اگر به هوش ن ریمو از سر ام کی ا،یدرن یدختره روان نیپشت ا! یعل: شد نیخشمگ مرجان

.کنم یم اهیروزگارش رو س افته،یب
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بود جرات  نجایا ریاگر االن ام یدون یم !مامان احترام خودت را نگه دار! یکن یم جایشما ب: دیاو پرهام داد کش يجا به

؟یحرف بزن يجور نیبا زنش ا ینداشت

 ایبزند  یلیکند، بهش س رشیهمه تحق يو جلو دیایحاج آقا جلو ب نکهیاز ا. سپر کرد نگران شدم نهیکه انطور س پرهام

!مپرهام، من مقصر نهاستیحق با ا: گفتم یبیبا ترس غر. کند، زود به تکاپو افتادم نیتوه

 دیتون یم فتهیب یپسرتون اتفاق يآقاجون، اگه برا: گفتم یبه سخت نشینگاه نافذ و خشمگ ریبه طرف حاج اقا و ز برگشتم

من فقط به خاطر  دیتو رو خدا باور کن یول! دیگردنم رو بشکن دیتون یم! اعدامم کنند نیبد دیتون یم. دیکن تیاز من شکا

.گهید زینه چ ن،یخاطر هم هط بفق. نگفتم زیچ چیدوستش داشتم ه نکهیا

 چیقربونت برم عروس گلم، تو ه یاله: دیدست انداخت دور گردنم و صورتم را بوس. کرد مارمیت یخانم با مهربان حاج

.افته بچه ام یداره از پا م. پرهام ببرش مادر. يندار يریتقص

عل پشت . و از کنارم رد شد دیاهش را کشبا خشم ر یول د،یبگو يزیمنتظر بودم چ! حاج اقا غضبناك نگاهم کرد یول

تنگ  مانیپ يدلم برا. گرفت و برگشت یپرهام ادرس هتل رو از عل. دادم هیتک واریسرم را به د هیمن با گر. سرش رفت

از فرناز . نمیرا بب نیخواستم نوش یقبل از او م یول. کردم ینم كرا تر مارستانیاگر به خاطر او نبود هرگز ب. شده بود

نشستم و منتظر  یمکتین يهمان جا رو. او با گفتن باشه رفت. ردیاجازه مالقات بگ میکند و برا دایرو پ یهمت ایتم روخواس

.ماندم

کرد و  یبودند همراه ستادهیا هیکه بق ییجا وی یس يحاج خانم را تا پشت در ا. زد یقدم م یبا کالفگ میپا يجلو پرهام

؟يموفق شد: دمیپرس. کمک کرد بلند شوم دیرس یوقت. دمیدوباره برگشتو از دور فرناز را د

.یکار رو بکن نیبود ا لیآره، خودش هم ما: گفت

 دنمیآمد و با د رونیاز اتاق ب یهمت ایرو. داخل میبخش منتظر ماند و ما رفت رونیپرهام ب. میآمد نییدو به طبقه پا هر

 دییایجاست، ب نیهم: و گفت ستادیا يتر مقابل درجلو یکم. گفتم بهترم و پشت سرش حرکت کردم. دیحالم رو پرس
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.تو

و  یبه سخت. اش را بسته بودند یشانیپ. تخت سوم شناختم يرا رو نینوش. اتاق نگاه کردم ياز داخل شدن به نما قبل

تونه حرف بزنه؟ یم ؟یحالش چطوره خانم همت: ستادمیسرش ا يهمان طور که دستم به کمرم بود جلو رفتم و باال

 یکه بخوابه ول میبهش مسکن زد. دیچیرا باز کرد و از درد به خودش پ شیصبح فقط چند لحظه چشمها. ون نکنمگم-

.ارهیهوش یفکر کنم هنوز کم

منم مهناز، ! نینوش: زدم شیرا بردم جلو و دست چپش را که اثار جراحت روش مشهود بود گرفتم و ارام صدا دستم

؟يشنو یصدامو م

چشمهات رو باز کن . من مهنازم ن،ینوش: زدم شیدوباره صدا. ستادیفرناز هم امد و کنار تخت ا. ادنشان ند یالعمل عکس

.خواهم باهات حرف بزنم یم. 

خمار و . به صورتش نگاه کردم. و بار سوم که اسمش را به زبان آوردم آهسته چشم گشود دیلرز شیکردم پلکها حس

؟يدرد دار: دمیسبا غصه پر. دلم تاب تحمل نداشت. رنجور بود

هم آوردن  يچون اشک در چشمانش حلقه زد و با رو. کنم مرا شناخت یشد و فکر م رهیچند لحظه به چشمانم خ يبرا

.فقط چند کلمه ؟یحرف بزن یتون یم: دمیقرار پرس یب. کند یرا تحمل م يادیدرد ز دمیفهم. پلک جوابم را داد

 یحرکت داد ول یرا به سخت شیرا باز کرد و لبها شیره با زحمت پلکهادوبا نینوش. کرد یداشت نگاهمان م یهمت ایرو

.بکنه یکنم بتونه کمک یفکر نم: فرناز گفت. میدینفهم يزیکدام چ چیه

.درد داره يآره بدجور-

شده؟ هیبخ شیوضعش چطوره؟ زخمها: دمیپرس ایرو از

 بیچپش به خاطر اس هی، همون طور که گفتم کلشده فقط هیهمه ضربه ها بخ يآرهف جا: اش را کنار زد و گفت مالفه

 يزیرغم خونر یجواب دا و عل یعمده مو به خاطر کبدش بود که حدا رو شکر بعد از جراح ینگران. شده هیتخل دیشد
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.تونسته تا حاال زنده بمونه دیشد

باهاش حرف زد؟ شهیم یک-

.گهیهم چند روز د دیفردا، شا دیدونم، شا ینم-

خدا رو شکر که او زنده . ستین رید ادیفکر کردم فردا ز. هم گذاشت و از حال رفت يرا رو شیپلک هادوباره  نینوش

فردا بتونم با او حرف  نکهیا دیدستش را رها کردم و به ام. عادت کرده بودم دنیبه صبر کردن و انتظار کش گرید. بود

.گذاشتم شیبزنم تنها

 يرو يرفتم به طرفش و متوجه اشک ها. بود رونیدر حال نگاه به بپرهام پشت پنجره  م،یامد رونیبخش که ب از

؟یکن یم هیچرا گر... چرا پرهام؟: دمیبرگشت به طرفم پرس. زدم شیصورتش شدم و آرام صدا

.دیبا هم داشت یخوب یشد؟ شما زندگ يطور نیچرا ا... به خاطر شما، به خاطر حاج خانم، آخه چرا؟... ییبه خاطر دا-

.میمون هنوز هم خوبه و خوشبخت یزندگ ادیبه هوش ب ریاگر ام. پرهام ستیمهم ن: بغض تکان دادم را با سرم

 يمرد رو نیبارها به من گفته بود که با شما خوشبخت تر ریام ییدا ؟ییزن دا یدون یم: داد يرا در دستش باز چیسو

کس جز  چیه. فهمم ین حاال منظورش رو مازدواج انتخاب کرده و م يکه برا یهست یزن نیگفت شما بهتر یم. نهیزم

 یمادرمف عمه، حاج اقا، حت. میبراش نکرد يکدوم کار چیهحد به ارزوش برسونه، ما  نیرو تا ا ییتونست دا یشما نم

وییزن دا يرینظ یشما ب... شما یپاش انداختند، ول يسنگ جلو یحت. کنار دندیهمه خودشون رو کش... یعل ییدا

.م به خاطر عشقم بود پرهاممن اگر سکوت کرد-

.يدونه چقدر دوستش دار یهم م ییدا... دونم یم-

داند چقدر بهانه  یخدا م. ضعف رفت شیاشکها دنیدلم از د. دمیرا به اغوش کش میپسر کوچولو میدیبه هتل رس یوقت

.نکند هیو خواستم گر دمیصورتش را بوس. گرفته بود

دعا  ریبه هوش امدن ام يسجاده به دعا نشستم و برا يصبح پا دهیام تا سپ یلحظات زندگ نیتر نیشب، در ان سنگ آم
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پدر  یدونستم با دو تا بچه ب ینم. و به در گاه خدا التماس کردم که او را به من بازگرداند ختمیاشک ر يبه زار. کردم

من بدون . دادند یز دست ماز دست دادن پدر، مادرشان را هم ا باکهب ه طور حتم  ییچه کنم؟ بچه ها ایدن نیا يتو

.نبودم شیب يا وانهید ریام

****

و زل زدن به  مارستانیکارم هر روز شده بود رفتن به ب. امدیهفت روز به هوش ن نیروز گذشت و او در طول ا هفت

، محمود چند روز بعد. کرد یرا باز نم شیبود و چشما دهیتخت خواب يتفاوت رو یبسترش اما او همان طور آرام و ب

زن و بچه اش چون  شیگذاشت و برگشت پ میتنها چاربرگشتن به تهران را رد کردم نا يبرا ادیمن اصرار ز یوقت

.هفته بود انها را رها کرده بود به امان خدا کیدرست 

. دهر چه از دهانشان درآمد به من گفتن يدیشد یبار دوم با من دعوا کردند و در مجادله لفظ يمرجان و بهرخ برا روزید

حاال . کرد یم یمسئله تا سر حد جنون انها را عصبان نیا. احوالش هستم يایزنم و جو یسر م نیچون من هر روز به نوش

را  مانیهم پ ردیبم ریکرد که اگر ام دمیتهد روزیحاج اقا د. نداشتند ییابابه جرات مرا قاتل برادرشان بدانند  نکهیاز ا

آه ... یکند ول یم تیاو را به کام مرگ فرستادم شکا نکهیداشتن در ماجرا و او هم از من به خاطر دست  ردیگ یازم م

روز هشتم، در اوج حال  بحکردم بود، ص یکه تحمل م یبار و رنج بتیاز انجا که او شاهد مص! خوب من يخدا! من يخدا

. اند و او باالخره به هوش آمدبرگرد یرا به زندگ رمیکمرم را خم کرده بود، ام گریك د یمفرط يدیو ناام شانمیزار و پر

. و دکتر را صدا زدم دمیکش ادیفر اریاخت یب. لرزد یم شیپلکها دمیکه د ختمیر یسرش بودم و داشتم اشک م يمن باال

 دمیاشکبار د دگانید نیرا باز کند و من با هم شیکرد چشمها یهنوز تالش م ریام. همه پرستارها حلقه زدند به دورش

 یم هیگر یخوشحال انیمن در م. همه به تکاپو افتادند. را ارام جنباند شیدو طرف چنگ کرد و لبهاارا در  شیکه دستها

 یلیحالش خ. وقت ب تهوع افتاد نیکرد و در هم باز مهیرا ن شیپلکها. تکان داد نیچند بار سرش را به طرف ریام. کردم

. کرد یام م یدوباره از سر گرفته شده بود راضاش  يمغز يتهایبرگشته بود و فعال یکه به زندگ نیهم یبد بود ول

کردند تهوعش را کنترل کنند  یم یبه تالش دکترها و پرستارها که سع نندیب یکه انگار خواب م یچشمان اشکبارم با حال
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زده  جانیبه طرفشان و ه دمیدرنگ دو یب. سالن يو فرناز که امدند تو ینگاهم افتاد به عل شهیاز پشت ش. ستینگر یم

.باالخره به هوش اومد! به هوش اومد: شوق گفتم هیو با گر دمیکوب شهیه شب

 شهیهمان جا به ش. به طرف در دیتند دو يباز شد و با قدمها يبه لبخند شانیکردند و بعد لبها یدو ناباورانه نگاهم م هر

 یابم بود که داشت از تنم خارج متمام رنج و عذ میاشکها! بودم دهیچقدر زجر کش! خدا يا. ستمیزدم و زار زار گر هیتک

امد تو  یعل. کردند یااش را چک م يو مغز یقلب يتهایدوره کرده بودند و فعال ار ریدکترها ام. ستمیگر یمهابا م یب. شد

دهد، دست به اسمان برد و خدا را شکر  یسرش و مطمئن شد او عکس العمل نشان م يچند لحظه رفت باال نکهیپس از ا

چشمت : دمیاش را د هیربار گ نیاول يسخت منقلب شده بود و من برا تسادیکه ا میروبرو. به سمت منبعد امد . کرد

!روشن زن داداش

خدا .خوشحال باش. زمینکن عز هیگر: فرناز هم امد تو و با شوق مرا در اغوش گرفت. بود هیمن فقط هق هق گر جواب

.رو شکر کن که به هوش اومد

دم؟یکش یدونه من چ یم یک.. .آخ فرناز: دمیدرد نال با

نگران . کنم دوباره از هوش بره یفکر نم. بگذار دکترها کارشون رو بکنند رون،یب میبر ایب. تموم شد گهیخوب د یلیخ-

نباشو

.من بمونه شیپ شهیهم يبرگشته که برا ریام. ستمینگران ن گهینه، د: از اعماق دل گفتم يبا لبخند هیگر انیم در

درست  یعنیروز سوم، . با او بزند یبرود و حرف نشیبه بال یاجازه نداند کس یپزشک يترها تحت مراقبت هادو روز دک تا

اجازه داد مالقات داد و من توانستم در اوج عطش  ستهیگذشت باالخره دکتر شا یم رازیده روز تمام از اقامتم در ش یوقت

 ایاعصاب اندام  ستمیکه باعث مختل شدن س يمغز عهیبختانه ضاخوش. نمیبب ترا زنده و سالم ریام گرید کباریو التهابم 

که محرز بود و دکترها در طول همان دو  يزیکرد فقط چ ینم دیو از دست دادن حافظه اش بشود او را تهد یفراموش

 قادر به ذشتهگ یبه خوب گریو او د دهید بیبود که اعصاب دست چپش به شدت اس نیکردند، ا انیب تیروز با قاطع
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او  یانها از من خواستند وقت. شده است یفلج موضع ایضعف اندام  یدر واقع دچار نوع. حرکت دست چپش نخواهد بود

.دیایرفتار نکنم که به اعصابش فشار ب ياحساساتم را کنترل کنم و طور نمیب یرا م

نااشنا که  يا بهیمن مثل غر. ردندک ادتیحاضر شدند و از او ع نشیخانواده اش بر بال يروز، زودتر از من تمام اعضا آن

من را نداشتند و من  دنیچون مرجان و بهرخ چشم د دمیکش یبودم و انتظار م ستادهیراهرو ا يتو ست،یانها ن لیاز فام

در کنارم فقط پرهام بود که با . بودم ستادهیا رونیاو ناراحت شود ب کهکنند  يرفتار يطور ریام يخواستم جلو یکه نم

مادرش  ندیبغلش و دلخور از رفتار ناخوشا يبود تو دهیرا کش شیآرجها. زده بود هیتک واریر و افسرده به دپک يا افهیق

.کرد یو فکر م نیزل زده بود به زم

 نیو هم دمید یکرد م یحاج خانم رو که رو به اسمان بلند شده بود و خدا را شکر م يدستها وی یس يا شهیپشت ش از

 یحت. بودم یهم راض نیداند که من به هم یاه خدا م. کردند یرا پاك م شانیدستمال اشکهاطور مرجان و بهرخ که با 

که کرده بودم مرا ببخشند،  يبه خاطر کار ایبدانند و  دشانخواست مرا عروس خو یوقت دلشان نم چیه گریاگر انها د

و یسر زندگ ياش هنوز باال هیزنده مانده بود وسا ریکه ام نیهم

.کرد یشعف م زیقلبم را لبرام بود  بچه

 يو تا حد يکرد با ناباور یم هیکه داشت گر یگرفته بود و او بغض آلود،در حال ریرا در کنار تخت ام مانیدست پ یعل

.خورد یکرد و هق هقش را فرو م یو ترس ،به پدرش با سر بانداژ شده،نگاه م يهم تعجب،کنجکار

فقط حاج خانم با محبت آمد به طرفم و از من خواست .تفاوت از کنارم رد شد یو ب رونیآمدند ب ICUبعد،آنها از یکم

دستش را که سوزن سرم به آن وصل شده بود گرفتم »!ریمن،ام يخدا«:پرهام هم به دنبالم آمد.نمیرا بب ریبروم تو و ام

«زم؟یره عزسالم،حالت چطو«:لحظه فقط نگاهش کردم ندرا به صورتش دوختم و چ انمیدستم و چشمان گر يتو

«خوبم...سالم،شکر خدا«:گفت فیضع يرا جنباند و با صدا شیآرام لبها.از اعماق دل  ینگاه.هم نگاهم کرد او

«؟يبه روز خودت آورد ی،چییدا«:دیبسترش و پرس يخم شد رو پرهام
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دو  یکیاش  یست،سختیمهم ن«:فقط با چشم پرهام را نگاه کرد و جواب داد.توانست سرش را حرکت بدهد ینم ریام

«شمیماهه پرهام،پام

نکنم،با اشک و بغض  هیکردم گر یم یسع نکهیرغم ا یو عل دمی،من صورتم را بردم جلو و دستش را بوس آه

ده بار مردم و زنده  يدونه که روز یخدا م.دمیبه هوش اومدنت انتظار کش يده روز تمام برا!ریسخت بود ام یلیخ«:دمینال

«بود؟ یک ر،کاریک کالم بگو امیفقط .بکشه مارستانیکارم به ت نمونده بود يزیچ گهید.شدم

حسابت رو  يکنم،بدجور یم داشونیباشند پ ایدن نیا يبه خدا هر جا!ییبگو دا«:را مشت کرد شیبا خشم دستها پرهام

«کنم یم هیباهاشون تسو

 نیمهناز،نوش.دمتشیال دوباره دهمه س نیبعد از ا.زیکامب«:شد گفت یم دهیکه به زحمت شن ییدر جوابم با صدا ریام

«زنده است؟.کنم بگو یسرش اومده؟خواهش م ییکجاست؟چه بال

مرده بود او چه  نیاگر نوش.دهم یچقدر خوشحال بودم که جواب مثبت به او م.دیدرخش یاشک در چشمم م يها حلقه

 مارستانیب نیهم يتو.خوبهنگران نباش،حالش .آره زنده است «:کرد؟با دست صورتش را نوازش کردم یم دایپ یحال

«هیبستر

 یهرگز نم یبپرسم ول يزیچطور مضروب شده بودند چ نکهیدر مورد حادثه و ا شتریتوانستم ب یکردم م یم آرزو

بوسه  ازین ایدن کیبا .دچار خشم و حس انتقام بشود ایاورد،یبه مغزش فشار ب اتیآوردن جزئ ادیبه  يبرا ریخواستم ام

 نیا يتو.هم زنده است نینوش.دندیات موضوع رو فهم زم،خانوادهیتموم شد عز زیهمه چ«:تمبه صورتش زدم و گف يا

 الشیخ يبه هوش اومد دیفهم یوقت یول دیکش یات عذا م یهوشیبخش ،به خاطر ب يمن تو يچند روزه او هم پابه پا

«راحت شد

 نیعشقش زنده مانده بود و ا.زدیر یم يفکر کردم خودش هم اشک شاد.دیلرز ختیکه ر یقطره اشک دنیاز د دلم

.معجزه را داشت کیبود حکم  نیاو که شاهد چاقو خوردن نوش يبرا
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شانزدهم فصل

در  مانیکنم،پسرم پ یام گذشت فکر م یکه در زندگ ییامشب که پس از سه سال به ماجرا!است یبیغر يباز یزندگ..آه

.شده است مهین دو سال و دایرفتن به مدرسه است و دختر کوچکم ش يآستانه 

 یآوردم که زودتر از موعد نه ماهگ ایبه دن یرا در حال داریو برگشتنمان به تهران،ش ریماه پس از به هوش آمدن ام پنج

به  نکهیآوردن فرزندم ،دست به دامن خدا شدم و پس از ا ایبه سراغم آمد و من باز در التهاب سالم به دن مانیدرد زا

در  دمیبعدها فهم.گذاشتم دایاو را حامله بودم،ش کهیزمان ر،دریام يبرا ام یسرگشتگ يروزها ادیآمد ،نامش را به  ایدن

که  یگفته بود کس زیبه کامب دیجمش.کار بوده يآن نزاع و چاقو خوردن آن دو،باز دست عابد پسر توران خانم تو انیجر

کرده و رد  دایخانه مان را پ ودکه به او داده ب ییدهایعابد و وعده وع قیاست و او از طر ریگردد زن ام یم نیدنبال نوش

.گرفته بود رازیرا تا ش نینوش

 هیعل یتیکرد،شکا یکه او معرف ییکارآشنا لی،و وک حانهیر ،شوهرياعتماد يبا کمک آقا یتهران که آمدم،بدون معطل به

.دادگاه نمودم میو تسل میتنظ یاحتشام زیو کامب يغفار اریملک پور،ماز دیجمش

 دیجد يرا لو داد و او هم خانه  اریماز ي،جا یو اداره مبارزه با مفاسد اجتماع یآگاه یفن يها یبازپرس جهیدر نت دیجمش

.نشان داد نیرا در ولنجک به مأمور زیکامب

نزاع به قتل رسانده و  کی در»یابوالفضل مزروع«را به اسم  يپسر شیهشت سال پ زیدانستم کامب یوقت نم چیه من

را که در  يمتعدد يها تیشکا یکه قاض يروز.است بیپرونده دارد و تحت تعق یقتل در اداره آگاه نیبابت ا

 خیبه عنوان شاهد قتل به دادگاه آمد و توض میمرفقره قتل هم اشاره شد و  کی نیخواند،به ا یپروندهاش موجود بود م

 میمر.خواسته آدم او باشد به قتل رسانده است ینم نکهیگناه را ،فقط به خاطر ا یداد که او چطور با قساوت آن جوان ب

نظر کنند ،چون او  دیبودند تجد دهیبر شیکه برا یپرونده و حکم انیخواست در جر یآن دادگاه التماس از قاض يتو

من آن روز .بکشد رونیاش را از منجالب گناه ب یقادر نبود زندگ زیمثل کامب یدست آدم ریبود و ز دهیزجر کش یلیخ
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 شیکه به دستها يدر لباس زندان و دستبند زینشسته بودم و به کامب ریام شیدوم پ فیاه حاضر بودم و در رددر دادگ

آن  يصورتش معلوم بود تو يرو يها و زخم ها يرا کوتاه کرده بودند و از کبود شیموها.کردم  یزده بودند نگاه م

 مهی،حکم او را که تحمل هفت سال زندان،جر یرسداد يجلسه ها انیدر پا یقاض یوقت.کتکش زده اند یلیچند وقت خ

از تنم  يهمان وقت رعشه ا.خواند،چشمانش را که به رنگ خون شده بود متوجه من کرد یو قصاص نفس بود م ينقد

واقعا زنده ماندن .کم کنند یخاک يکره  يرا چنگ زدم و آرزو کردم کاش زودتر شر او را از رو ریگذشت و دست ام

و  ستادیا زیکامب يلحظه جلو کیرد شدن  نیح ریدادگاه تمام شد،ام یداشت؟وقت ایدن يبرا یچه نفع يجرثومه ا نیچن

داند حکمت رو من بِبرم  یکاش اجازه م!کمه یلیتو خ يبار کردن برا کی زیکامب«:بود گفت یکه به شدت عصب یدر حال

«؟یچ یعنیکفاره گناه رو پس دادن  يدیفهم ی،اون وقت م

 زیگذرد کامب یحاال که حدود سه سال از آن وقت م.میآمد رونیبه دنبال خودم و با هم از دادگاه ب دمیرا کش ریام

و  رندیبگ لیوک شیکنند،برا يریگیدارد که کارش را پ یبه هرحال او دوستان دیدانم،شا ینم.زندان است يهمچنان تو

بدهند و او آزاد شود،اما به طور حتم مطمئنم  تیاو رض رندیبگ هیکنند که د یرا که کشته بود راض يآن پسر يخانواده 

 ریام يبه فکر دردسر درست کردن برا ایکند و  يتعد نینوش یبه زندگ گریبار د کیکند  یکه او هرگز جرأت نم

.فتدیب

موفق شد حکم او را از اعدام به خاطر مسائل شرع و پرونده  میمر يریتسخ لیوک یمدن يهمان دادگاه،آقا يادامه  در

.افتینجات  زیاو ن یزندگ بیترت نیدهد و به ا فیکه داشت به چهارده سال زندان تخف یخالقا

من هنوز گهگاه در حال و .گذرد یواقعا زمان چقدر زود م!دمیکش یخاطرات گذشته چه عذاب ادآوردنیامشب با به ...آه

است که به جز  نیا قتیحق یول.افتاده تازه اتفاق زیزمان اصال نگذشته و همه چ ییگو.برم یآن روزها به سر م يهوا

و  دهیروزمره ام مدتهاست به آرامش رس یبندد،زندگ یم نقشآن روزها گهگاه در ذهنم  ادآوردنیکه با به  ییغوغا

 ریام کردم و به ام یو زندگ یخوشبخت کیرا دست خودم شر يگریمن به قضا تن دادم و زن د.ستمین يزینگران چ گرید
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 راندر ته نینوش يمرخص شد برا مارستانیاز ب نکهیپس از ا ریام.آزاد است نینوع رابطه با نوش داشتن هر يگفتم برا

صدف،فقط  نیدختر نوش.شان ادامه بدهند یزناشوئ یبه زندگ نجایخانه گرفت و او را همراه خودش به تهران آورد،تا ا

.من کوچک تر است يدایماه از ش ازدهی

وقت هم از  چیباشم،ه دنشیکه ناچار به د فتادیهم ن یو اتفاق دمشیهرگز ند گرید من پس از آمدن او به تهران گرچه

با شرم و خجالت به سراغم  ریدوماهه بود،ام دایش یوقت کباریفقط .دمینشن نیاش با نوش یراجع به او و زندگ یحرف ریام

من با .تحت نظر او باشد يطول باردارکنم که در  یرا به او معرف یخوب یآمد و گفت که او حامله شده و خواست دکتر مام

انداختم و در خواستش را قبول کردم و کارت دکتر خودم را  ریکه تنم مثل ظهر تابستان داغ شده بود،سر به ز يوجود

 دهیبچه شان را ند ماهمن تا شش .آورد ایبه دن يکرد و او هم مثل من فرزند دختر مانیسال بعد زا کی نینوش.به او دادم

داد رفتم جلو و از  یرا فشار م میبغض داشت گلو نکهیا دم،بایبغل پدرش د يتو ریاو را در شرکت ام کروزی یبودم ول

به .مرا گریدست بچه را بغل کرده بود و با دست د کیبا  ریام.بود یفیدختر ناز و ظر.نمیخواستم بچه اش را بب ریام

«بشه دایش يبرا یشاءاهللا خواهر خوبمبارك باشه،ان «:و آرام گفتم تماحساساتم را گرف يجلو یسخت

و  ستمیا یدر م يروم و پا یکنار م نهییآ ياز جلو.رسد  یخنده هردوشان از هال به گوشم م يصدا...میبچه ها آه

 کهیدر حال مانیبوسد و پ یو با محبت تند تند صورت پدرش را م ریدست انداخته دور گردن ام دایش.کنم ینگاهشان م

 یدلم م.هرسه شان را دوست دارم.خندد  یشود م یکه پخش م يخنده دار یینمایس لمیبه فخورد  یپفک م یدولپ

کشد  یمبل م يرا رو دنم،خودشیبا د ریام.غمشان غرق شوم یب يایو دن یخواهد به جمعشان بروم و در امواج خوشحال

تاشم بگذار  ؟چندیکن یرو بوس م بابا گه،چقدریمامان جون بسه د«:میگو یرو به دختر کوچکم م.کند یجا باز م میو برا

«واسه من

غرق .ستیحواسشان به ما ن.دارد یمشت برم کیو  مانیپفک پ يکند تو یخندد و دستش را دراز م یغش غش م دایش

آورد و  یم نییسرش را پا.ستاره باران است شیچشمها.داند یرمز عطشم را م.کند ینگاهم م ریام.هستند لمیف يتماشا
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دوستت دارم «:کنم یآرام نجوا م.او  يسرگشته  تیهان یو تا مرز ب دایش!هستم دایحاال من ش.سدبو یآرام لبم را م

«ندارم يا ندهیمن بدون تو آ.ریام

زن  نیمن هنوز هم با او خوشبخت تر!شکر ایخدا.فشارد  یاش م نهیبرد و سرم را به س یفرو م میموها ياش را ال پنجه

 یست،ولیگرفته و محبتش فقط مال من ن يرا به همسر يگرینم عالوه بر من زن ددا یم نکهیبا وجود ا ینم،حتیزم يرو

!هرگز.ریرا به من ببخش و هرگز از من نگ ا،اویخدا.است یدر زندگ میایباز عاشقانه دوستش دارم و او تمام رو

1384 بهار
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