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 1 فصل

 

. را به پنجره دوخت شيچشمها. كرد داريدرختان ، او را از خواب ناز ب يشاخه ها يگنجشكها از رو يدسته جمع دنيكش پر

رخسار خود را با فصل خزان رنگ  هيو آنها كه زودتر از بق دنديلرز يرنگارنگ درختان در اثر بال زدن پرنده ها م يبرگ ها

. افتادند يدرخت م يخش خش به پا يبا صدا گريد يبرگ ها يدر ال به ال دنيچيكرده بودند از شاخه ها جدا شده و بعد از پ

 .اسمان باال رفت ينگاهش از آنها جدا شد و آرام آرام به سو

 .فرو رفته و بغض كرده بودند گريكديدر آغوش  يخاكستر يابرها

 .بود باياو فصل خاطرات ز يبرا شيها يريخزان با تمام دلگ فصل

خواست از رختخواب گرمش جدا شود اما آن روز  يدلش نم. ديچانه اش باال كش ريلحظه احساس سرما كرد ، پتو را تا ز كي

كالهبردارش باز پس  يخود را از عمو يقرار بود امالك موروث يمرد جوان. كرد ياستقبال م ريجهانگ ياز مهمان ها ديبا

بار موكلش را به خانه  نيدانست چرا او ا ينم. پرونده اش باشد ريگيتا پ داو را به خانه دعوت كرده بو ريو جهانگ رديبگ

قرار  يبه دنبال داشتند را معموال در خانه و در اتاق ، مورد بررس يمهم كه پول كالن يدانست پرونده ها يدعوت كرده ، اما م

 .برد يبه دفترش نم گريمتفرقه د ينند پرونده هادهد و ما يم

. شد دهيپنجره كش يتا به حمام برود كه باز هم دلش به سو دياش را پوش يقرمز راحت يها ييرخوت از جا بلند شد و دمپا با

شم چ رهيپنجره رفت و دوباره به آسمان ت يشد به سو يم دهيكفپوش اتاق كش يبلندش رو ريكه لباس خواب حر يدر حال

 .دنديگذشتند و نگاه او را به دنبال خود كش دگانشيد ي، از جلو وازمهاجر در حال پر ياز پرنده ها يدسته ا. دوخت

از سوزش  شيبايو ز فيپوست لط. ديرنگش چك يصورت يبر گونه ها يرا سد كرد و قطره اشك شياراده راه گلو يب يبغض

پرنده . گذاشت شهيش ياش را رو دهيانگشتان كش. قرمز در بر گرفتند ياش را رگه ها يآب ياشك داغ شد و چشم ها

 .پر زنان به گذشته ها بازگشت الشيخ

بود و  ستادهياو پشت پنجره ا. رفتند يفرو م گريكديبود و ابرها آرام آرام در آغوش  يزييسر پا ياز روزها يكيروز هم  آن
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 سهيمحمد ر يوقت. بود يمذهب ادياز اع يكي يبرا اطيبستن ح نيذمحل ، مشغول آ يجوان ها هيهمراه بق اطيمحمد داخل ح

پرچم ها را در  يآمد ، وقت يم نييرفت و پا ياز نردبان باال م يداد ، وقت يمداشت و به دست پدرام  يرا بر م يرنگ يها

در نگاه  يكه باالخره هنگام نيتا ا ديكش يسو و آن سو م نيكرد ، لحظه به لحظه دل او را همراه خود به ا يمحكم م شانيجا

 يو او را ب ديپوستش لغز ريداغ و جوشان ز يها هاز نگاه پر شرم او شرار. داد انيقرار او گره خورد و سه سال انتظار را پا يب

 .قرار تر از گذشته كرد

آن را  يو كسصدا فقط در اعماق وجود خودش منعكس شد  نيو با تمام وجود نام او را صدا زد اما ا ديلرز شيها لب

 !!!د،محمدينشن

 !مامان هنوز خواب باشه ديشا! صبر كن! محمئ -

در سر برگرداند و پسر هفت  يبه سو. از عالم گذشته رها شد و به اتاق خواب بزرگ و مجللش بازگشت ديكه شن ييصدا با

 : ديزد و سرش را كج كرد و پرس يلبخند. كند يو نگاهش م ستادهيخواب ا يكه با لبا ديساله اش ، محمد را د

 من؟ يكوچولو يكرد طنتيبازم ش -

مادر . آغوش گشوده بود چسباند  شيو خودش را به او كه برا يدود شيخندان به سو ديد يكه مادر را سرحال م محمد

 : ديو پرس دياو را نوازش كرد و صورت نشسته اش را بوس يمخمل يموها

 م؟زيعز يشد داريزود ب نقدريچرا ا -

 :و گفت  ديمادر را بوس يگلو ريز يشگيطبق عادت هم محمد

 !خوام با عمو كمال برم پارك يم -

 !سرده يليامروز هوا خ يول -

 :خودش را لوس كرد  محمد

 !مامان -

 .يبه حرف عمو كمال گوش بد دهياون مامان گفتنت بشم ة، پس لباس گرم بپوش و قول  يفدا! جونم -

 :و گفت  ديپر نييباال و پا يبا شاد محمد
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 !دميقول م! دم يقول م -

 .او نگاهش كرد سر تكان داد و سالم كرد  يوقت. بود و هنوز در حال نفس نفس زدن بود  دهيكه به دنبال او دو طاهره

 سالم ، آقا كجا هستن؟ -

 !صبحانه منتظر شما نشستن زيسر م -

 !محمد رو عوض كن يلباس ها رميگ يتا من دوش م -

 !چشم -

 .همراهش رفت ي، دست در دستش نهاد و با شاد دياو دو يمحمد به سو. را دراز كرد شيدست ها طاهره

او  ري، آرامش و وقار چشمگ ييبايز شهيهم. به استقبال او شتافت ريجهانگ زيبرانگ نيآمد نگاه تحس يم نيياز پله ها پا يوقت

 نيخواهد از ا يداد آن طور كه دلش م ينشاند و اجازه نم يلبش مرا در ق ديناشناخته، ترد يحس يستود اما گاه يرا در دل م

 .نشست يشد و م يمواج او دوخت كه با هر قدم مثل پر در هوا بلند م ينگاهش را به موها. ديكام جو ييبايالهه ز

 باتريكم رنگ ، ز يكوچك و خوش فرمش با لبخند يانداخته و لب ها هيخوش رنگ سا يآن چشم ها يبلندش رو يها مژه

او در مرز  كهيدر حال  ديرس يرخش مثل دختران هفده ساله به نظر م ميگرداند ن يسر بر م يوقت. ديرس يبه نظر م شهياز هم

سازد ، اما  يخود م فتهياو را مفتون و ش شياز پ شتريكه هر روز ب تهنهف يزيدانست در وجودش چه چ ينم. بود يسالگ يس

 !كرده است دايكه او را واله وش ستيهمسرش ن يرظاه ييبايداشت كه تنها ز نانياطم

 .توجه اش را جلب كرد كينزد ياو از فاصله ا ياحساس خود بود كه صدا ليو تحل هيدر حال تجز هنوز

 .ريصبح به خ -

 .ريصبح به خ -

 ومدن؟يمهمونات ن -

 :به ساعتش انداخت و گفت  ينظر ريجهانگ

 .آن يم گهيساعت د هيتا  -

 .گذاشت و رفت زيم يرا رو يجلو آمد و فنجان چا شخدمتيپ
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 : ديظرف شكر را كنار دست او گذاشت و پرس ريجهانگ

 قدر سر و صدا راه انداخته بود؟ نيمحمد چرا ا -

 .خوشحال بود نيعمو كمال قول داده ببردش پارك ، واسه هم -

 سرد؟ يهوا ني؟ اونم تو ا پارك

 !))كنه يشاعرانه قدم زدن تو پارك ، روح آدم رو تازه م يهوا نياتفاقا تو ا((  ديشيدكرد و با خودش ان نيريرا ش شيچا ايپر

 :اش را در دهان گذاشت و گفت  ياز تخم مرغ عسل يلقمه ا ريجهانگ

 .ميباش ايرو در خونه خودمون در اسپان ديسال جد ميتون يبا برادرم صحبت كردم ، گفت م شبيد -

 :او دوخت و گفت  يگذاشت و نگاه معترضش را به چشم ها زيم يفنجان را رو.  ديلرز ايپر دست

 !دهي رييدو روز گذشته ام نتونسته نظرت رو تغ يصحبت ها نكهيمثل ا -

تو رو  ييتنها نيا! تو رو خدا دست بردار ؟يبشنو ييموشك و بمب و ضد هوا يو صدا يبمون نجايا يخوا يم يتا ك! ايپر -

 خسته نكرده؟

 !كشور خودمون يتو يكنه نه زندگ يآدم رو خسته م گانهيو كشور بت ييغربت و تنها -

تمام رفقا و آشناها  ينيب ينم! ستين يزندگ يشه كه جا يم ليمخروبه تبد هيكم كم داره به  نجايمن؟ ا زيكدوم كشور عز -

اول  يه همون سال هافروشن تا زودتر جونشون رو بردارن و برن؟ پدر و مادر خودت مگ يشون رو م ييدارن امالك و دارا

 نرفتن؟

 !گهيد يجا اي يباش نجاينداره كه ا يفرق يباشه كه بر رياگه تقد! دست خداست يمرگ و زندگ -

مگه خدا به ما عقل نداده؟ ! هم دست خودمونه يو سرنوشت تا حد ريتقد! دست بردارد خانم من ؟يحرفا زد نيبازم از ا -

 چه خبره؟ نجايا ميفهم ي، نم مينيب يمگه نم

 !درسته! پس اونايى كه رفتن و به خاطر ناموس و كشورشون جلوى دشمن سينه سپر كردن بى عقلن -

 دارى اون آدماى آرمانگرا رو به رخم مى كشى؟ -

 ...منظورم اينه كه! قصدم به رخ كشيدن نبود -
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 :دستش را بلند و گفت جهانگير

دلم نمى خواد بيشتر از اين در اين مورد با هم بحث كنيم اما اگه گاهى اوقات تعجب مى كنم كه چرا افكارت و اعتقادات  -

 !تو از واقعيات فرار مى كنى! آقاى ديبا با شما تا اين حد متفاوته

انه اى كه حتى زبونش رو هم واقعيت زندگى من هويت و ريشه منه كه در سرزمين آبا و اجدادى نهفته نه در سرزمين بيگ -

 !نمى فهمم

 !چند بار خواستم برات معلم بگيرم تا قبل از رفتن زبان ياد بگيرى اما خودت نخواستى! مقصر خودتى عزيز من -

 !مثل اين كه قولت رو فراموش كردى! هنوزم نمى خوام چون من همراهت نمى آم -

 :دچهانگير پرسي. با ناراحتى از پشت ميز بلند شد پريا

 قهر مى كنى؟ -

 .بچه نيستم كه قهر كنم، حوصله بحث ندارم -

 :كه تاب ديدن ناراحتى او را نداشت با لحنى ماليم تر از گذشته گفت جهانگير

 !به خدا من فقط نگران تو محمدم وگرنه خودت مى دونى كه من به خاطر كارم به ايران برگشتم -

 !مده از حاال آواره ديار غربتش نكناگه به خاطر منه پس بمون اگرم به خاطر مح -

پريا دست نوازش بر سر او . اين هنگام محمد با سر و صداى زياد از پله پايين آمد و با صداى بلند صبح به خير گفت در

 :جهانگير او را بلند كرد و روى پاهايش نشاند و پرسيد. كشيد و به سوى پله ها رفت

 كجا مى خواى برى پسرم؟ -

 :كودكانه اىگفتبا شادى  محمد

 !مى خوام با عمو كمال برم پارك -

 !تازه ممكنه بارون بباره! هوا خيلى سرده عزيزم -

 :محمد جرعه اى از شير را نوشيد و گفت. ليوان شير را به دست او داد و

 !قول مى دم مواظب خودم باشم! چتر مى بريم باباجون -
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 :انداخت و به پسرش گفتبه پريا كه از پله ها باال مى رفت نظرى  جهانگير

 !پس زود برگرديد -

شيرهاى دور دهانش را با زبان پاك كرد، سرش را به عالمت چشم تكان داد و از آغوش او پايين آمد و در حالى كه با  محمد

ند جهانگير نفسى سنگين از سينه اش بيرون داد واز پشت ميز بل. صداى بلند كمال را صدا مى زد به سوى در ساختمان دويد

 .شد

صداى گفنگوى جهانگير و مهمانانش را مى . آينه ايستاد و روسر ىابريشمى اش را مرتب كرد و از اتاق بيرون رفت جلوى

همايون، موكل جهانگير مردى سى و پنج ساله بود با موهاى . شنيد كه در مورد اوضاع داخلى كشور و جنگ صحبت مى كردند

آن روز هم در حين صحبت با جهانگير . كه عاشق اشياء عتيقه بود پهنو بينى فر مشكى، صورتى گندمگون، چشمهاى درشت 

مهوش همسر همايون سى ساله، . چشمش به سوى اشياء قديمى و گرانبهاى خانه كه يادگار پدر جهانگير بودند، مى دويد

 قدى متوسط، چشم و ابروى خرمايى رنگ و پوستى روشن داشت كه

 يتوانست به آن پ يم يزد كه كمتر كس يپنهان در ته نگاهش موج م يشد اما غم ينم دهيخاص در چهره اش د يتيجذاب

سر بلند . ديخود كش ينگاهش را به سو ايحركت دامن پر. داد يگوش م انياقا ياو ساكت نشسته بود و به گفت و گو. ببرد

طرز قدم برداشتن  يحالت نگاه و چهره و حت. آمد چشم دوخت يم نييپا هاكه آرام و موقر از پله  ييبايز اريكرد و به زن بس

را در نگاه مهوش نشاند اما  نيشد كه تحس يم دهيدر حركات او د يچنان ارامش. بود دهيشن ايدر افسانه ها خوانده  دياو را شا

 :گفت  ريجهانگ يوقت

 !بايد ايكنم همسرم خانم پر يم يمعرف -

 ييبايهمه ز نيسن و با ا نيبا ا يچطور زن(( پرداخت ،  سهيو مقا يدر ذهنش به حالجگرفت و بالفاصله  رتيرنگ ح نگاهش

 !ايسال سن داشت اما پر 50 يباال ريجهانگ! تفاوت سن آنها كامال مشهود بود)) شده؟ ريمثل جهانگ يهمسر مرد

رنگش  رتياز شدت ح. مرد ياب دهانش را فرو داد و احوالپرس يدراز شده بود فشرد و به سخت شياو را كه به سو دست

 ديكاو يرا م ريچهره جهانگ گريد ينشست و لحظه ا يم ايلحظه بر صورت پر كيبود و نگاهش آرام و قرار نداشت ،  دهيپر

 !وصلت شوده نيسبب ا يتا بفهمد چه عامل
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 .بهت زده شده بود اما ظاهرش را حفظ كرد ايپر دنيهم با د ونيهما

مسئله  نيو ا ديرا از چهره اش بزدا رتيله معطوف نكند اما مهوش قادر نبود رنگ حمسئ نيداشت حواسش را به ا يسع

 رفتهينگاه ها عادت كرده و آنها را پذ نيهم متوجه شد اما او سالها بود كه به ا رياما جهانگ. در دل بخندد ايباعث شد كه پر

جلو آمد و بعد از  ينيبا س شخدمتيپ. ول صحبت شدو دوباره با او مشغ ديكش شيرا در پ ونيهما يموضوع عمو نيبود بنابر ا

 .تعارف قهوه رفت

 ليو طو ضيعر يقطور و پنجره ها يها شهيش يدرشت باران بر رو يبرخورد قطره ها يرعد و برق بعد از آن صدا يصدا

 يشد كه خنده كنان به دنبال برادرش م يدخترك ختويروح و جانش با قطره ها آم. را ربود ايسالن تمام هوش و حواس پر

 سيخ يزييباران پا ريهر دو ز. ختيگر يو به سرعت از دست او م د، اما برادر چاالك بو رديداشت او را بگ يو سع ديدو

 يبه خواهر نشان م يو آن چه را در دست داشت هرازگاه ديخند يزد اما پدرام م يم شانيصدا يشده بودند و مادر با نگران

كه خسته شد و  نيتا ا ديدو ياو م يخط و نشان كشان در پ گريبار د كيبار تمنا كنان و  كياو هم . ديدو يو دوباره مداد 

 :زد گفت  يكه نفس نفس م يو در حال ستاديدرخت چنار ا ريز

 !ميرس يباشه آقا پدرام ، به هم م -

 :را كه در دستش بود در هوا تكان داد و گفت  يو دوباره بسته كوچك ديسرك كش ياز پشت درخت پدرام

 !شيريبگ ينتونست يديد -

 :داد و گفت  هيو به درخت تك ديلب ورچ ايپر

 !داده يامانت رو دست ك نيبب -

 : ديو پرس ستاديجلو آمد و كنار او ا پدرام

 ؟يناراحت شد -

 :اخم سر برگرداند و گفت  با

 !نيبب! شدم سميخ سيخسته شدم تازه خ -

 :زد و گفت  يپدرام لبخند. اش اشاره كرد يليبه بلوز و سلوار ن و
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 .به دستت برسه يراحت نيذاشتم به ا يم ديبا ارزشه نبا يليخ هيهد نيشدم اما ا سيخب منم خ -

 كرد ميپدرام با دو دست ، بسته را به او تقد. گل انداخت ايپر يها گونه

 :گفت  و

يه هديه با ارزش از دانشجوي عاشقي كه تمام دارائيش همين بود اما براش از جونشم عزيزتر بود ، پس تو هم مثل جون  -

 !مواظبش باش

با شرم و اشتياق بسته را از روي دستهاي او برداشت و در حالي كه آن را به سينه چسبانده بود به سوي ساختمان دويد  پريا

 :سرش شنيد كه صداي پدرام را از پشت 

 !رو براي روح مادرش بخون "يس"محمد گفت هر شب جمعه از روي همين قرآن ، سوره  -

 !خانم ناهار آماده ست ببخشيد

سالن غذا خوري مجاور سالن پذيرايي . صداي پيشخدمت به خودش آمد و بلند شد و مهمانان را به صرف ناهار دعوت كرد با

همگي پشت ميز نشستند و پيشخدمت مشغول ريختن سوپ . آن چيده شده بود قرار داشت كه دو رديف ميز و صندلي در

 .براي آنها شد

 .هنوز مبهوت اين بانوي زيباي ساكت بود و حاال با دقت بيشتري او را از نظر مي گذراند مهوش

به سالن شد و براي با شنيدن صداي محمد لبخندي زد و به طرف در سر برگرداند اما متوجه شد كه كمال مانع ورود او  پريا

كمال مردي پنجاه ساله بود كه از جواني همراه طاهره همسرش در خانه پدر پريا خدمت . تعئيض لباس او را به طاهره سپرد

 .مي كردند و از وقتي كه آنها به خارج از كشور رفتند به خواست جهانگير به آنجا آمدند

 :سيد كه متوجه نگاه مشتاق و منتظر پريا شده بود پر مهوش

 شما بچه هم داريد؟ -

 :جواب داد  جهانگير

 !يه پسر شيطون و پر انرژي مثل پدرش! بله -

 :كه فهميد او اين جمله را عمداً بيان كرد تا قواي جواني اش را به رخ بكشد لبخندي زد و گفت  مهوش
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 !وحتماً زيبا مثل مادرش -

رود محمد به سالن متوجه شد كه او نه شباهتي به پدرش دارد و نه با لبخندي تشكرآميز به او نگاه كرد اما مهوش با و پريا

 !چشمهاي كشيده مشكي با مژه هاي بلند و ابروهايي پرپشت و زيبا ، صورتي گرد و گندمگون! مادرش

همايون مثل يك مرد با او . با صداي بلند سالم كرد و به سوي همايون رفت تا به رسم ادب دست او را بفشارد محمد

 :پرسي كرد اما مهوش گونه او را نوازش كرد و پرسيد احوال

 خوبي كوچولو؟ -

 :ابرو در هم كشيد و گفت  محمد

 !مامانم ميگه من بزرگ شدم و ديگه كوچولو نيستم -

 :در حالي كه سعي مي كرد جلوي خنده اش را بگيرد گفت  مهوش

 !درسته حق با مامانته عزيزم، من اشتباه كردم...ببخشيد! اوه -

 :جهانگير از او پرسيد . برگشت و روي صندلي كنار پدر نشست  محمد

 اين آقاي بزرگ چي ميل دارند؟ -

 :نظري به غذاهاي مختلف روي ميز انداخت و گفت  محمد

 !ماكاروني -

 :پريا گفت . اين حرف او همه خنديدند؛ تنها غذايي كه روي ميز وجود نداشت ، ماكاروني بود با

 !ين غذاها رو بخور فردا به خاله طاهره مي گم برات ماكاروني درست كنهامروز يكي از هم -

 :چشمي گفت و با اشاره به ظرف ته چين بره گفت  محمد

 !از اين مي خوام -

براي او غذا كشيد و قاشق و چنگال را به دستش داد،رفتار او باعث شد تا مهوش بفهمد كه چه عشقي به پسرش  جهانگير

 .دارد

****** 
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 شه بپرسم چرا تا اين اندازه با اونا صميمي شدي؟مي  -

 :كه خود را براي خواب نيمروز آماده مي كرد پاسخ داد  جهانگير

چي !...من و پدر همايون زماني با هم دوست بوديم، اون محبت هاي بي شماري در حق من كرده كه حاال بايد جبران كنم -

 شده؟ ازشون خوشت نيومده؟

 .يست فقط محض كنجكاوي پرسيدماصالً اينطور ن! نه -

 !مهوش سخت مفتون خانم زيباي اين خونه شده -

 !شايد چون اونم مثل بقيه خبر از دل پرآشوب اين خانوم نداره -

جهانگير دستش را روي خرمن موهاي او كه تا پشت كمرش مي رسيد كشيد و . تخت نشست و گيره موهايش را باز كرد لبه

 :گفت 

 !خ داده كه دل زيباي منو پرآشوب كردهمطمئناً اتفاقي ر -

 :به او نگاه كرد و گفت  پريا

 !اطمينان داري اما اطالع نداري؟عجيبه -

 پس مقصر منم؟ -

 .حرفاي امروز صبح نگرانم كرده -

 همه از موندن در اين مملكت نگران و ناراحت هستن و تو از رفتن؟ -

 يلي بهش ندارم به من تحميل كني؟چرا سعي داري مسئله اي رو كه به هيچ عنوان تما -

 !چون تو هنوز جوان و كم تجربه هستي و نمي دوني كه در اين شرايط اينجا موندن چقدر خطرناكه -

 تو اگه بدوني عطر گل و گياه باعث حساسيت مي شه بازم حاضري به باغ زيباي پر از گل و سنبل بري؟ -

 :قهقهه اي سر داد و گفت  جهانگير

 !و حتما تو به اين صداهاي مهيب و بوي دود و آتش عادت كردي -

مي دانست هيچ گاه . باران بي وقفه مي باريد و پيكر نيمه عريان درختان را مي شست. بلند شد و به سوي پنجره رفت پريا
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 .بنابراين سكوت كردحريف زيبان اين وكيل زبردست و كارآزموده با آن استداللهاي محكم و گاه خودخواهانه اش نمي شود 

و مهوش با اميدهايي كه جهانگير به آنها داد هنگام عصر آنجا را ترك كردند اما همايون براي هفته بعد آنها را به  همايون

اميدوارم منّت بذاريد و دعوت ما رو  "مهوش هم براي اطمينان بيشتر به پريا گفته بود ، . باغشان در لويزان دعوت كرد

 "!بپذيريد

 :هم كه هميشه به دعوت ديگران احترام مي گذاشت سري تكان داده و گفته بود  پريا

 .خدمت مي رسيم -

 .كه از اين زن زيباي دل فريب دل نمي كند بعد از نظري ديگر به آن چهره وسوسه گر خداحافظي كرده و رفته بود مهوش

ع كند اما پريا بوي خاك باران خورده را چند بار با ولع از رفتن مهمانها ، جهانگير به خانه برگشت تا كار پرونده را شرو بعد

شنلش را محكم دورش پيچيده و روي سنگفرش ميان . به مشام كشيد و در آن عصر پاييزي ترجيح داد كمي قدم بزند

  .مي داد و ذهنش را آرام آرام به حياط خانه پدري هدايت مي كرد نوازشباد پاييزي صورتش را . درختان قدم برداشت 

 

 :ليوان ها را روي سيني گذاشت و به دستش داد و گفت مادر

 .بيا عزيزم اينا رو كمك برادرت ببر پايين_

روسري گلدارش را مرتب كرد و سيني را از دست مادر گرفت و به دنبال پدرام كه پارچ هاي شربت . در دلش آب شد قند

 .دستش بود از پله ها روانه شد

نسيم ماليمي به . وارد حياط شدند. ش بي صبرانه در سينه مي تپيد و رنگ از رخسارش مي پراندهر قدم كه برمي داشت قلب با

درست در لحظه اي كه او را يافت او هم . نگاهش فقط يك چيز را مي جوييد و آن وجود محمد بود. صورت داغش برخورد

يكي از پارچ ها را از دست پدرام بگيرد كه او  سر بلند كرد اما خيلي زود نگاه از او برگرفت و براي كمك جلو آمد، خواست

 :گفت

 !ليوانا رو از پريا بگير_

هر دو شاهد لرزيدن دست . محمد دست هايش را پيش برد ، پريا هم سيني را از خودش دور كرد. خودش را كنار كشيد و
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اه هم به كاوش پرداختند كه ناگهان هاي ديگري بودند، شايد مي خواستند علت آن را بفهمند كه با هم سر بلند كرده و در نگ

 .با صداي خرد شدن ليوان ها بهت زده شدند

 .پارچ ها را زمين گذاشت و برگشت و با تعجب به آن ها نگاه كرد پدرام

پريا لب به دندان . كه رنگش مثل گچ سفيد شده بود آب دهانش را فرو داد و به خرده شكسته هاي ليوان ها نگاه كرد محمد

 :مادر با نگراني پرسيد. عجله و دوان دوان از پله ها باال رفت كه به مادر برخوردگزيد و با 

 چي شد؟_

صداي جارو . از اين كه جلوي محمد آبرو ريزي كرده خودش را سرزنش مي كرد. بغض از كنار او گذشت و به خانه رفت با

 .مادر را شنيد كه با محمد حرف مي زدصداي . كه خرده شيشه ها را جمع مي كرد گويا روي دل او خراش مي انداخت

 خودت كه چيزيت نشد؟_

 !ببخشيد يه لحظه حواسم پرت شد! نه_

 !ترسيدم، فكر كردم پريا از پله ها افتاد! فداي سرت پسرم_

 !نه سيني از دست من افتاد، عذر مي خوام_

 "او اشتباه ناكرده را به گردن مي گرفت، اشتباه او را! واي خدايا "

بار ديگر او را به سوي پنجره كشيد اما اين بار گوشه پرده را آرام كنار زد و پنهاني محمد را نگاه كرد كه نتيجه  يك پاهايش

حاال با خودش مي گه عجب دختر ! چه آبرو ريزي شد "با خودش فكر كرد،. خرابكاري او را در سطل زباله سرازير مي كرد

 "!بي دست و پايي

 :پدرام پرسيد. كه سيگارش را روشن مي كرد نظري به تزئينات حياط انداخت از در وارد شد و در حالي پدر

 چطوره پدر؟ خوب شده؟_

چند تا ليوان ديگر داخل . پريا سريع از پنجره فاصله گرفت و به آشپزخانه رفت. سري تكان داد و وارد ساختمان شد پدر

 :به سوي در مي رفت كه پدر پرسيد. سيني چيد و بيرون آمد

 كجا؟_
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 :سوي او برگشت و با دستپاچگي سالم كرد و گفت به

 .اينا رو مي خوام بدم به مامان واسه شربت... ايــ_

 :روي مبل نشست و با اخم گفت پدر

 !نمي دونم اين بچه بازيا چه فايده اي داره كه مادرتم ازشون پذيرايي مي كنه_

بارها شاهد بگو مگو و بحث هاي او با مادر بود كه بر سر اين مسائل اختالف نظر . را پايين انداخت و حرفي نزد سرش

 :مستاصل مانده بود چه كند كه صداي او را شنيد. داشتند

 !زودتر ببر كه ديگه حوصله سر و صدا ندارم_

چشمش به پايه نردبان افتاد كه در حال جدا شدن از هنوز به آخرين پله نرسيده بود كه . راحتي كشيد و بيرون رفت نفس

با ترس نام اور ا صدا زد اما پاي خودش هم ليز خورد و باز هم صداي شكستن ليوان ها بلند . زمين بود و محمد خبر نداشت

 .شد

 !محمد! محمد_

به او بدهد و او با تمام  طاهره به دنبال محمد مي دويد تا آخرين قاشق داروي سرماخوردگي اش را! طرف صدا برگشت به

 :پيشاني اش را بوسيد و پرسيد. لبخند زنان آغوشش را براي او گشود. توان فرار مي كرد 

 بازم خاله طاهره رو اذيت كردي؟_

 :صورتش را به سينه او فشرد و گفت محمد

 !ديگه نمي خورم_

 :نفس زنان خودش را به آن ها رساند و گفت طاهره

 !قاشق مونده اما داره اذيت مي كنه فقط همين يه! مي بيني_

 :كه به پريا چسبيده بود به طرف او سربرگرداند و گفت محمد

 !تلخه، نمي خورم_

 :صورت او را نوازش كرد و گفت پريا
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 !اگه نخوري دوباره بايد ببرمت آمپول بزني_

 :لب هايش را غنچه كرد و گفت محمد

 !نمي خوام_

 ها رو مي كني؟مگه تو بزرگ نشدي پس چرا اين كار _

 :ابرو در هم كشيد و گفت محمد

 .قاشق رو تا ته مي كنه تو دهنم... تقصير خاله ست _

 :بلند شد و شيشه شربت و قاشق را از دست طاهره گرفت و گفت. خنده اش گرفت پريا

 !حاال دهنت رو باز كن عزيزم... پسرم راست مي گه خاله جون، بذار اين دفعه خودم شربتش رو بدم _

 .براي اين كه بار ديگر به مادرش ثابت كند بزرگ شده دهانش را باز كرد و شربتش را خورد حمدم

 

 

 2 فصل

 

 !ديكن يم يزندگ ييبايز اريبس يجا -

 .بمونه رانيا ستيحاضر ن ونيمتشكرك اما متأسفانه هما -

 چرا؟ -

 .كنن يم دشييهم كامال تأ يفرامرز يكه اقا يليبه همون دال -

 :نگاه محزونش را به رو برو دوخت و زمزمه كرد  ايپر

 !جنگ -

 :كرد گفت  يم نيريكه قهوه اش را ش يو در حال ديكش يآه مهوش

 ...ونيكنار پدر و مادر و برادرهام باشم اما هما نجايبرم ، دوست دارم ا رانيخواد از ا يمن دلم نم -

 :بار زمزمه كرد  نيدرختان دوخته بود ا يرو يكه نگاهش را به كالغ ها ايپر
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 !پدر و مادر -

 .شد رهيخ ايادامه حرفش را فرو خورد و با تعجب به پر مهوش

 يياو واقعا تماشا يبايحالت چهره ز نيدر ا. كرد يفكر م يبه مسئله مهم ايماند و گو رهينقطه خ كياش به  يرنگ يها چشم

توانست اجازه بدهد كه مهمان  ينش انباشته بود نمدر ذه ياديتا آن روز سؤاالت ز داريد نيبود اما مهوش كه از اول

 : ديپرس نيساكت بماند بنابرا نياز ا شيب زشياسرارآم

 هستن؟ رانيپدر و مادر شما ا -

 :به خود آمد و سرش را تكان داد و گفت  ايپر

 !نه -

 ...براد ايخواهر  -

 !رهيبرادرم اس -

 !متأسفم -

 ريكه منتظر اون بمونه اما جهانگ ستين يكس گهيكنم با رفتن من د ياحساس مممكنه چون  ريبرام غ نجايدل كندن از ا -

 .مياسرا رو فراموش كن يآزاد دياوضاع با نيمعتقده كه با ا

 ...تر از خانما هستن اما نيتر و واقع ب يمنطق ونياقا -

واقعا سخت و  ينداشته باش يبه زندگ يوابستگ چيه يدونن تحمل غربت اونم وقت يكنن و نم ياما احساسات ما رو درك نم -

 .زهيمالل انگ

 : ديآگاه شود پرس اهيكرده تا بتواند به افكار و احوال پر دايپ يكرد راه يكه فكر م مهوش

 ه؟يچ يدلبستگ نيعلت عدم ا -

 :شد و گفت  مانيحرفها را بر زبان آورده پش نيكه بدون اراده و فكر ا نياز ا ايپر

تونم خودم رو خوشبخت  يببرم و نم يبهره ا يزندگ يها ييبايتوانم از ز يشد حس كردم منم نم ريسكه برادرم ا ياز روز -

 .احساس كنم
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 :گفت  ركانهيو ز دياز قهوه اش را نوش يجرعه ا مهوش

 

 !ديشد يازدواج اجبار هي يفكر كردم شما هم مثل من قربان -

 : دينگاهش را به نگاه سرد او دوخت و پرس ايپر

 د؟يعالقه ندار ونيمگه شما به آقا هما ؟يچرا ازدواج اجبار -

 :انداخت و با حزن گفت  نييسرش را پا مهوش

 !شوهر دوم منه ونيهما -

 تجربه دوم و اجبار؟ -

 ونياز بچه در م يبود كه حرف يو پر از عشق بود اما دوامش تا زمان بايز مونيدوست داشتم ، زندگ يليهمسر اولم رو خ -

مسئله  نيتونم بچه دار بشم ، ا ينم دميمختلف فهم يها شيآزما يط ميبه پزشك مراجعه كرد يبعد از سه سال وقت نبود ،

كردم  يم يباف الياوقات خ ياول به من عالقه نداره ، گاه يكردم مثل روزها يبشم ، حس م نيباعث شد تا كم كم به اون بدب

خانواده اش دست به دست هم  يو حرف ها ي، افكار واه ارهيتونه براش بچه ب يكه م دميد يم يا گهيو اونو در كنار زن د

 يدادگاه م يراحت قبول كرد ، تو يليخ دمن به ستوه اومده بو دهينسنج يطالق دادم و اونم كه از كارها شنهاديداد تا خودم پ

. برگردم اما غرورم اجازه نداد ميكنم و دوباره سر زندگ يخواستم عذرخواه يشدم ، م مونيخواستم اعتراف كنم كه پش

 .خورده ميشونيپ يمهر مطلقه رو دميبه خودم اومدم د يوقت

 ونيكه سر و كله هما نيتا ا اميكنار ب ديتالش كردم تا با اوضاع جد يليكردم ، خ ياحساس سربار بودن م ميپدر يخونه  يتو

 .شد دايپ

 :به او گوش سپرد و او با بغض در گلو ادامه داد  يشتريبا دقت ب ايپر

مسئله باعث شد  ميگشت ، بچه هم اصال براش مهم نبود و ا يهم خونه مناسب م هياونم از همسرش جدا شده بود و دنبال  -

 !ارنيتا خانواده ام به زود و با اصرار منو به عقدش در ب

 ؟ياز همسر اولت خبر دار -
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 گرانيد يوقت شون رو صرف كنكاش زندگ شتريكنن كه ب يم يما زندگ ونيم يافراد فوضول شهيچون هم ستميخبر ن يب -

 !كه اون ازدواج كرده و بچه دار هم شده دميافراد فهم نيهم قيكنن ، منم از طر يم

 :و گفت  ديكش ياو شناور بود آه يشفاف اشك كه در چشم ها يدانه ها دنيبا د ايپر

 .ميكن يكه زندگ مي، در واقع فقط زنده ا ميسرنوشت يباز ريسا يهر كدوم از ما به نوع -

 :قهوه بغضش را هم در فرو برد و گفت  دنيبا نوش مهوش

 ؟يشيسؤال بپرسم ناراحت نم هياگه  -

 تونم بگم نه؟ يمن چطور م يكرد فيو اسرار گذشته ات رو برام تعر يتو به من اعتماد كرد يوقت -

 ...سؤال بزرگ تمام ذهنم رو پرد كرده كه هي دميشما رو د ياز وقت...راستش -

 شدم؟ ريمثل جهانگ يكه چطور من همسر مرد -

 !يديسؤال را به كرّات شن نيكه ا نيمثل ا -

 !شه كه جوابتون رو بدم ياز جواب دادن طفره رفتم اما حسن اعتمادم به شما باعث م يول -

نگاه مخمورش را به رو به رو  ايپر. به دهان او چشم دوخت يكه با حس نوع دوست يكنجكاو يبار نه از رو نيا مهوش

كرد اما روح زخم  يرا به خود جلب م يا نندهيبود كه نظر هر ب بيسرد آن چنان دل فر زييباغ در آن پا يبايمنظره ز. دوخت

 .ر و سلوك داشتيآن صحنه ها س يخورده و هجران زده او در وزا

 :سوخته بود پس از مدت ها مهر سكوتش را شكست و گفت  نهيرد آشنا و سكه مانند خودش د يآن روز در حضور زن

 يديدونستم به چه ام يو سر در گم بودم نم جيروز مثل تو گ هيمنم  -

 

هنگام غرق شدن  يمثل تخته شكسته ا ريبخت كه حضور جهانگ رهيت ايخوشبختم ! زنده ايدونستم مرده ام  ينم! كنم يزندگ

 فيبالتكل مارشونيداد كه در برابر دختر ب هيو سرور رو به خانواده ام هد ياز همه شاد شتريالبته اون ب. ديرس ادميبه فر

 يم گهيحاال د دن،يها رو بهشون بخش يانگار تمام شاد ريبا اومدن جهانگ! شه يم يدونستن عاقبتش چ يمونده بودن و نم

باشه كه اونا رو از  يكنه و هم پرستار دلسوز يش همسر رو بازبسپارن كه هم بتونه نق يتونستن دخترشون رو به دست مرد
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 نيو حزن آلود من باشه و ا سكوت يلحظه ها كيحاضر شد شر گرانيفراتر از انتظارات د ريجهانگ... رها كنه تيبند مسئول

خلوت داشت  يبه گوشه ا اجيروح مرده من كه احت! بود رممكنيبود كه باورش غ يخانواده ام به منزله معجزه ا يمسئله برا

رو پشت سر  يو خم زندگ چيروزگار هم كنار اومد تا بتونه راه پر پ ديجد يباز نيكم كم با ا اديشومش كنار ب ريتا با تقد

 !هيهمسر واقع هيسن پدرم رو داشته باشه اما  ديهستم كه شا يصبر و محبت مرد ونيمن آرامش امروزم رو مد وبذاره 

 ...هم سرحال و يليبود؟ شما كه خ يشما چ يماريمگه ب -

 :ديپرس ونيهما. آن ها ناتمام ماند يگفتگو ر،يو جهانگ ونيشدن هما كينزد با

 م؟يباغ هم بهره مند بش يبايز عتيداخل ساختمان و از اونجا از طب ميبر ستيبهتر ن ست؟يخانما سردشون ن -

 :گفت زيطعنه آم ينم دار مهوش، با لحن دگانيهمسرش و د يابر يبه چشمها قيدق يبا نظر ريجهانگ

 !كرده باشن يهمدرد كيبرده باشن، ممكنه با مرور خاطرات رمانت يبهره ا عتيكنم تا حاال هم از مناظر طب يفكر نم -

از  يدانست همسرش دوست ندارد او با كس يكه م ايچشم دوخت اما پر ايتعجب كرد و به پر ريجهانگ ياز نكته سنج مهوش

 .بلند شد اورديبه زبان ب يدفاع از خودش جمله ا يكه برا نيبدون ا دياسرار دلش بگو

كه ابهامات ذهن مهوش در مورد  يساختمان حركت كردند درحال يبه سو ياز او برخاست و همگ تيهم به تبع مهوش

 .از گذشته شده بود شتريب ايپر يزندگ

 

***** 

 

چه در جمع و چه در خلوت از نگاه  شهيهم. گاه پوراندخت را دوست نداشت چيه بود هازدواج كرد ريكه با جهانگ يزمان از

مسائل هم  نياو نداشت و البته ا ينسبت به رفتار و حرف ها ينديحس خوشا. ختيگر ياو م انهيو گاه موذ قيو دق زيت يها

و به رسم ادب،  ريبه خاطر جهانگ. بود هيو كنا شيآن ن يپوراندخت نه تا يها رفده كلمه از ح انيدر م راينبودند ز ليدل يب

 .ندياو را نب گريكرد د يسوخت كه آرزو م ياش م نهياو س يداشت اما گاه چنان از طعنه ها ياحترام او را نگه م شهيهم

كوتاه جواب  يبا جمله ا. زد يو كنكاش موج م يدر نگاهش كنجكاو شهيمثل هم ديدستش را فشرد و احوالش را پرس يوقت

صورت او بود كه آن روز با  يبرادرش بود و تنها تفاوت چهره آن دو الغر هيپوراندخت كامالً شب. مبل نشست ياو را داد و رو
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 :ديانداخت و پرس گريد يپا يرو راپا  كي. بود دهيبه آن بخش يجلوه ا ش،يآرا

 كسالت داري؟ -

 :با تعجب نگاهش كرد و گفت پريا

 !نه -

 !به نظر من كه حالت مساعد نيست! دستات هم مي لرزه! رنگت كه پريده -

 از زير چشم نظري به همسرش انداخت كه مورد تهاجم جهانگير

 :او شتافت و گفت  ياريبه  شهيمثل هم. منظور دار خواهرش قرار گرفته بود يها سؤال

 !من سرما خورده ياي، احتماال پر مين قدم زددر باغ بزرگ خونه شو ي، مدت ميبود نياز موكل يكيمهمان  روزيد -

! من يبايخانم ز! من  يايداد ؛ پر يالفاظ مخاطب قرار م نيدر جمع هم همسر جوانش را با ا يبود كه حت ريعادت جهانگ نيا

 .داشت يحسادت وا م هيصفات كه گاه پور اندخت را  نيفرشته سكوت و امثال ا

پوراندخت . بود با لبخند روزنامه اش را ورق زد دهينگاه او را فهم يكه معن ريرد و جهانگپر سپاس از او تشكر ك يبا نگاه ايپر

جا به جا شد و  گريبار د كيپور اندخت ناراحت از دخالت برادر ، . بود با لبخند روزنامه اش را ورق زد دهيناراحت از فهم

 : ديپرس

 موكل از دوستانته؟ نيا -

 !باشه ادتي ديجمال زاده رو با يپسر اقا -

 كرد؟ يرو به شما معرف ينيهمون جمال زاده كه دكتر مع -

 !حواس و حافظه نيبه ا نيآفر -

 كرده؟ دايچطور تو رو پ -

 !كرده يواسطه شده و ما رو به هم معرف ينيبار دكتر مع نيا -

 !آد يازش خوشم م! هيشناس و متعهد فهيدكتر وظ -

 !يباش قياندازه دق نيا اطرافت تا يكردم نسبت به آدما يفكر نم -
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رو  ينياگر دكتر مع...جمال زاده يآقا نيمثال هم! باهاش رو به رو بشم يطيباشه و در چه شرا يآدم ك نيداره ا يالبته بستگ -

 !كردن يم يسپر يا گهيد يعمرشون رو جا هينباشن و بق نجايخانم ا اينكرده بود ممكن بود االن پر يبه شما معرف

. آورد يبا سكوتش خون او را به جوش م شهيكرد اما مثل هم يم انينفرت در دلش قل يموج نكهيبا ا. فقط نگاهش كرد ايپر

 :روزنامه دوخته بود گفت  يكه نگاهش را به خبرها ريجهانگ

 يسخت ينجات پسرت روزها يبرا يوگرنه ممكن بود تو هم مجبور بش ميرو بشناس ينيخواست خدا بود كه دكتر مع نيا -

 !يرو بگذرون

 .او دور نماند ديكم رنگ بر لب آورد كه از د يشخندين ايپر. جواب او حال پور اندخت را دگر گون كرد نيا

 :كرد و با حرص گفت  يقروچه ا دندان

 يواژه مسخره رو بهانه كردن تا آشفتگ نيكنن و ا يم يكه با شعار عشق زندگ نياز افراد كوته ب! باشه نيواقع ب ديآدم با -

به خونه مون  يدختره فرنگ نيدونم چطور خبط كردم و با آوردن ا يآد ، نم يكنن بدم م هيهاشون رو توج يوانگيها و د

 !...مسائل پوچ بها بده نيحرفا بود كه بخواد به ا نيكنم اون عاقل تر از ا يم بگرفتار بشه ، تعج نميباعث شدم پسر نازن

 :او ساكت شد ارام زمزمه كرد  يكرد وقت يتعجب م ييموهبت اله نيغلط پوراندخت نسبت به ا يكه از برداشت ها ايپر

 

 

 مگو گانهيهم خرقه روح را تو ب ♥ ♥ ♥ ♥ ♥مگو  وانهيعشق را تو د فرزانه

 او داند نام خود تو افسانه مگو ♥ ♥ ♥ ♥ ♥مگو  مانهيرا تو پ طيمح يايدر

 

 :پوراندخت سرش را تكان داد و گفت . كرد و به طبقه باال رفت يرخواهبلند شد و عذ سپس

 !يزن به هدر داد نيعمرت رو به كنار ا -

 :آورد و گفت  نييصورتش پا يروزنامه را از جلو ريجهانگ

 !ِ منه ديزن الهه ام نيا -

 رو بفهمه؟ يروز عاقل بشه و مفهوم زندگ هي نيبه ا ؟يبه چ ديام -
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 اديطرز نگاهش اونو به  يگر عشق از دست رفته خودمه ، رفتار و حركاتش ، حرف ها و حت ياون تداع ييدايو ش يوانگيد -

 ده يكار و تالش م ديبهم ام نيآره و هم يمن م

 !دهيبع شهيپسر عاشق پ نيا ياز اون پدر خشك و جد _

 !دهيبع رهيگ يسخر ماحساس كه عشق و مهر رو به تم يب يرئوف و مهربان مثل مادرم دختر يو از زن _

 :زد و گفت يپوزخند پورانداخت

خاطره عشق نافرجامت رو  يدختره قصد دار نيدونستم با ازدواج با ا ينم! يسال ها عوض شد نيا يكردم تو يفكر م _

 !يزنده نگه دار

 :ديزد و پرس يقهقه ا ريجهانگ

 !شم و نشد؟ يبا گذشت زمان عاقل م يكرد يپس فكر م _

 !يكن يم دييات رو تأ يوانگيخوبه خودتم د _

 !كرد يو آدماش فرق م ايبه دن دتيحاال د يتجربه كرده بود ايپر ايو عشق رو مثل من  ياگه تو هم زندگ ديشا _

 !نميب ينم يراديا دميمن كه در د _

 ست؟ين راديو تمسخر و باور نداشتن عواطف انسان ها ا ديبه نظر تو ترد _

 ؟يو منطق نيواقع ب يگ يچرا نم _

 !باشن افتهيدر ذهن ما پرورش  ايرو ايآرمان  هيكه قبال به صورت  رنيگ يم ينديطعم خوشا يها زمان تيواقع _

كه خواهر و  يدر حال. آمد ياو اصال به مذاقش خوش نم يحرف ها. كرد يبرادر گوش م يبه حرف ها يبا ناراحت پورانداخت

عكس  يهمراه با تماشا. زد يرا ورق م يمبل در اتاق خوابش نشسته بود و آلبوم كوچك يرو ايكردند پر يبرادر با هم بحث م

 :كرد يم هرا زمزم يو شعر ختير يها آرام آرام اشك م

 يكجا رفت آن وفا و مهربان ينشان ييجو يز مهجوران نم"

 يآب بحر زندگان يا ايب اننديهجران ماه يخشك نيا در

 يدانم تو دان يمن نم ميچند ماند چه گو يآب ماه برون
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 "ينمانم تو را خواهم كه در عالم بمان ايباشم من كه مانم  كه

 :آخر را چند بار تكرار كرد مصراع

 "!يتو را خواهم كه در عالم بمان"

كرد و با تمام احساس بر آن  كياز عكس ها نزد يكيو مرتعشش را به  سيخ يلب ها. كم كم به هق هق مبدل شد شيصدا

 :جوا كردبوسه زد و ن

 ؟يچرا تنهام گذاشت ؟يچرا نموند _

بلند شد تا خودش را . ديچيپ شياذان در گوش ها يچسباند و در حال نجوا با دل غم زده اش بود كه صدا نهيرا به س آلبوم

 يم يقرار يب شهيبود و دلش مثل هم عاديلحظه م. ديتازه به كالبدش بخش يقطرات زالل آب، روح. آماده كند ازيراز و ن يبرا

باشه با هم  ادتي": گفت يكه م ديرا شن شيرا با تمام وجود احساس كرد و صدا وسجاده اش را پهن كرد عطر ا يوقت. كرد

 ".كه خدا حافظ عشقمون باشه نيا تيبه ن ميخون ينماز اول وقت م

رد و اجازه داد تا روح و جان تشنه ك شيكه با بغض همراه بود و با ذكر اهللا اكبر رها يلبخند. را بست و لبخند زد شيچشمها

 .بخورد وندياش با ملكوت پ

 آد؟ ينم ايپس چرا پر _

 :به پورانداخت انداخت و گفت ينظر طاهره

 !خونن يدارن نماز م _

 :تكان داد و گفت نيسرش را به طرف پورانداخت

 !ميمنتظر بمون ديپس حاال حاالها با _

 :به طاهره گفت ريجهانگ

 !دياريبهتره شما غذا رو ب _

 :پورانداخت با تمسخر گفت. به آشپزخانه رفت طاهره

 شه؟ يدر اوهام غرق م ايخونه  يحاال واقعا نماز م _
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 :صورتش گرفته بود گفت يرا جلو وانيكه ل يبعد در حال د،ينوش يرا پر از آب كرد و جرعه ا وانشيل ريجهانگ

 بياون خلسه عج ينتونم حالش رو تو ديست، شا گهيد يايدن هيجدا شده و متعلق به  ايدن نيخونه انگار از ا ينماز م يوقت _

 !شه يدونم بهش محتاجه و بعدش آروم م يحس كنم اما م

 :زد و گفت يشخندين پورانداخت

 !بره يدر خلسه به سر م شهياما اون هم _

 :گذاشت و گفت زيم يرا رو وانيل ريجهانگ

به ذهنم  يكلمه استفاده كردم، آخه كلمه مناسب تر نيخوام كه از ا يالبته عذر م... تونم بفهمم  يعلت خصومت تو رو نم _

 ست؟يدر حقت كرده كه قابل بخشش ن يمگه چه بد ؟يكن يچرا باهاش لج م يول... دينرس

رو  يزندگ نيبه اجبار ا كه تو چشمام نگاه كرده و گفت ياز روز! يبزن ياندازه خودت رو به نادون نيكه تا ا دهياز تو بع _

 !كرد اهيكنه دلم رو س يو داره تحمل م رفتهيپذ

 !زد يحرفا رو م نيگرفت هم يقرار م طيهم در اون شرا يا گهياگه هر كس د ديشا _

 !يداد دونيبهش م يليخ ؛يالبته خودتم مقصر ؟يكن لياندازه ساده تحل نيمسائل رو تا ا يتون يچطور م! كنم يتعجب م _

 :گفت ريجهانگ. و رفتند دنديچ زيم يرا رو يجلو آمد و همراه طاهره غذا شخدمتيپ

انجام نداده كه بخوام بهش اعتراض كنم، اون روزم كه اون حرف رو زد به  ييخارج از محدوده زناشو يبه نظر من كار _

 !حد شما بود يب يخاطر طعنه ها و منت ها

. نشست زيكرد و پشت م يعذر خواه. سرخ بودند شيم و چشمهامتور شيپلك ها. وارد سالن شد ايهنگام پر نيا در

 :غذا بكشد كه گفت شيبشقاب او را برداشت تا برا ريجهانگ

 محمد كجاست؟! ... خورم يكم ساالد م هياشتها ندارم فقط  _

 !ينخورد يزيتو كه چ ؟يخور يچرا غذا نم! كماله شيفكر كنم پ _

 !خوردم يزيچ هيبعدا  ديشا ستميفعال گرسنه ن _

 !يمهمان ناخوانده اشتهات رو از دست داد دنيبا د ديشا _
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 :حالش را به صورت او دوخت و گفت ينگاه ب ايپر

 !هيشيچه فرما نيا د،يشما كه صاحب خونه ا _

 :داد و گفت رونياش ب نهيرا از س ينينفس سنگ پورانداخت

 !كم شده زمياما متأسفانه مدت هاست رفت و آمدم با برادر عز _

 :گفت ريجهانگ

 !شلوغ كردم يپرونده ها حساب نيمن مقصرم كه سرم رو با ا _

 !يكن ريس ايو در عالم رو يبش ايتارك دن انتيخواد مثل اطراف يدلت م ديفكر كردم شا _

 :گفت ريجهانگ. اما حرف نزد ديكش يآه ايپر

 !ميارند نجايرو ا يو گرنه ما كه جز تو و بچه هات كس! طيشرا يبذار به اقتضا _

 !همه لطف واقعا متشكرم نياز ا د؟يزن يكه مرتب به ما سر م لهيدل نيبه هم _

 يگردد تا حرف ها يم يو به دنبال بهانه ا ستيدانست خواهرش دست بردار ن يم رايداد سكوت كند ز حيهم ترج ريجهانگ

 يبشقابش به روزها اتيبا محتو يدر حال باز ه،يپر گال يگفتگو نيبه دور از ا اياما پر. بكوبد ايرا بر سر پر زشيآم هيكنا

 سراسر نور يسفر. گذشته سفر كرده بود

 

 .كه سالها بود در وجودش فروكش كرده بود يو عشق و شور زندگ دي، ام ييروشنا و

 شيامحمد ، گونه ه دنيو د يمغازه پارچه فروش كيرفته بودند كه با ورود به  ديخر يرو زعصر همراه مادر و طاهره برا آن

. خودش را جمع و جور كند يشدند و او توانست كم يخوشبختانه مادر و طاهره مشغول احوالپرس. رنگ باخت و دستپاچه شد

سال سوم اقتصاد بود و بعد از  يمحمد دانشجو. كند يامرار معاش م چكمغازه كو نيپدر محمد از هم دنديآن روز فهم

 .رفت يكمك به پدر به مغازه م يظهرها برا

مشكل پسندش باز  يها يمشتر يآورد و برا يم نييپا يكي يكيپارچه را  يپدر محمد با كمك پسرش طاقه ها يمينع ياقا

 .ديكاو يمحمد را م اهيس يپارچه ها ، چشم ها دنيد يآرام و قرار نداشت و به جا اينگاه پر. كرد يم
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و همه كس غافل كرده و به خود  زيا از همه چداشت كه او ر يتيبا نفوذ در آن صورت گندم گون چنان جذاب يچشم ها آن

 .مشغول ساخته بود

غرق  يگريخود شده و در عالم د ياو كه از خود ب دنيبود با تعجب سر بلند كرد و با د دهيكه سؤالش را دوباره پرس مادر

 .را تكان داد شيشده بود اخم كرد و بازو

 حواست كجاست دختر؟ -

 :پهن شده بود دوخت و گفت  زيم يكه رو يرچه اخورد و چشمش را به پا يتكان ايپر

 !خوبه -

 : ديبا تعجب پرس مادر

 !؟يمطمئن -

 :، سؤال مادر با سؤال جواب داد  يجيحالت گ با

 !؟يچ -

رفت و  رونياز مغازه ب ياو انداخت اما به بهانه ا يبايبه چهره ز يبار محمد هم نظر نيا. دوباره نگاهش را به محمد دوخت و

 .ديقرار او را به دنبال خود كش ينگاه ب

 : دياو گرفت و آهشته غر ياز بازو يشگونيشده بود ن يعصب يليكه خ مادر

 !ميبرگرد ديزود باش با -

 زد و به دنبال آنها روانه شد اما دل و روحش در آن مغازه كوچك جا بماند يحرف يبا حواس پرت ايپر و

 

 

 

 

 :گفت  ريبه جهانگ يدالوصفيزا يبا شاد ونيهما

 !زنده بشه هيسرما نينداشتم كه ا دياصال ام ديراستش را بخوا -
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 :زد و گفت  يلبخند ريجهانگ

 !كه من موفق بشم ديكن يدونستم كه شما باور نم يبله منم از همون روز اول م -

 .ميرو بفروشم و بر زانيخوب باشم تا زودتر اون امالك رو با باغ لو يمشتر هيدنبال  ديحاال با -

 :بلند شد و گفت  ايپر. تكان داد أسي ياز رو يدوخت و سر اينگاهش را به پر شهيتر از هم نيغمگ مهوش

 .ميخسته شد ميديو فروش شن ديو خر نيطبفه باال ، از بس در مورد ملك و زم ميريما م ونيبا اجازه اقا -

 .برخاست و بدون حرف به دنبال او روانه شد شيهم از جا مهوش

سالن  يبه انتها ايپر. خورد يبه چشم م يمتعدد يآن درها يكه در دو سو ديرا د يسالن كوچك دنديه ها كه رسپل يباال به

 :در را گشود و گفت  نيرفت و آخر

 !اين اتاق هم آروم تره هم منظره زيباتري داره -

از اثاثيه اش مشخص بود كه مختص . اتاق مبله نسبتاً بزرگي بود كه سه پنجره بزرگ مشرف به باغ داشت. دو وارد شدند هر

پريا به او تعارف كرد بنشيند و خودش به سوي يكي از پنجره ها كه شاخه درخت نارنج بر آن تكيه . پذيرايي از مهمان است

 :زده بود رفت و گفت

 !ار زمين و امالكتون درست شده راضي نيستيمسلماً از اين كه ك -

 :با لحني محزون جواب داد مهوش

شايد كلمه مناسبي نباشه اما متأسفانه همسرت وكيل زبردستيه و زودتر . اميدوار بودم كه حداقل اين كار مدتي طول بكشه -

 .از اون چه كه انتظارش رو داشتيم به نتيجه رسيد

 !ن مسئله ناراحتمبايد اعتراف كنم كه منم از اي -

 :با تعجب به او كه نيم رخش در ميان اشعه هاي كم رنگ خورشيد غروب تاللويي ديگر يافته بود نگاه كرد و پرسيد مهوش

 !چرا؟ -

 :آهي از سينه بيرون داد و گفت پريا

ر سفر رو ببنده، وقتي با تمام شدن اين پرونده، جهانگير فرصت كافي به دست مي آره تا كارهاي خودش را انجام بده و با -
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فهميدم پرونده آقا همايون براش اهميت داره خوشحال شدم چون مي دونستم در حين كار روي اين پرونده به هيچ مسئله 

 !فرو رفتن مي افته كرديگه اي فكر نمي كنه اما حاال دوباره به ف

تا حداقل بتونم سال نو رو در ايران كنار  نمي دوني تو اين يه ماه چقدر خدا خدا كردم كه كار اين پرونده طول بكشه -

 ...خانواده ام بگذرونم اما حاال

 :به سوي او برگشت و گفت پريا

 !ممكنه به اين زودي فروش نرن! نگران نباش، تا فروش امالك وقت داري! بازم يه اميدي هست -

 ...باغ لويزان كه خيلي وقته مشتري داره اما -

 :با مهرباني دستهاي او را در دست گرفت و گفت پريا

 !خدا بزرگه! نبايد نا اميد بشي -

 :اشكي چشمهاي مهوش را پوشاند و گفت نم

 !خيلي وحشتناكه! واي خدايا... تنها، بدون هم زبون، توي كشور غريب! حتي تصور زندگي در كشور بيگانه كالفه ام مي كنه -

 !ه كه به فكر پر كردن اوقاتت هم باشهمطمئنم همايون انقدر دوستت دار -

مخصوصاً اونايي كه . همايون اگه به فكر تنهايي من بود كه قصد رفتن نمي كرد، اون به رفقاش بيشتر از من اهميت مي ده -

 !االن انتظارش رو مي كشن تا دوباره رونقي به تجارتشون بدن

 !تجارت؟ -

باور كن اگه برم دلم براي تو هم حسابي تنگ مي شه، در اين مدت كه با ! پريا واي!... واردات و صادرات اونم از راه قاچاق -

 !شما آشنا شدم مهرت مثل يه خواهر به دلم نشسته

 :نگاه مهربانش را به چشماي خيس او دوخت و گفت پريا

 .ه زندگي كنهمنم همين طور عزيزم اما اين بازي روزگاره كه اجازه نمي ده انسان در كنار اونايي كه دوست دار -

 !روز به روز نفرتم از اين جنگ و مسبب اون بيشتر مي شه كه باعث آواره گي من و ديگران شده -

 !كاري جز دعا ازمون بر نمي آد، پس بهتره براي تموم شدن اين جنگم دعا كنيم -
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 راستي اگر يه چيزي بپرسم ناراحت نمي شي؟ -

 !نه عزيزم، بپرس -

 پدر و مادرت عالقه داري؟ چرا به برادرت بيشتر از -

 :با تعجب پرسيد پريا

 چرا يه همچين فكر مي كني؟ -

وقتي مي بينم به خاطر برادر اسيرت حاضر نيستي ايران رو ترك كني فكر مي كنم اون برات عزيزتر از پدر و ... خب -

 !مادرته

 ...نيستن اما پدراممسئله اين نيست بلكه خيالم راحته كه پدر و مادرم همديگه رو دارن و تنها  -

 ...فكر مي كني بتوني در برابر آقا جهانگير مقاومت كني و -

 :پريا با نگراني از او پرسيد. ورود ناگهاني طاهره هر دو ساكت شدند با

 اتفاقي افتاده؟ -

 !حال آقا به هم خورده -

 :پريا در حالي كه به سوي در مي رفت پرسيد. دو با هراس از جا برخاستند هر

 ا؟چر -

 !يه دفعه حالشون به هم خورد حاالم سرگيجه دارن! نمي دونم -

با كمال تعجب پريا را نگاه مي كرد كه با رنگي پريده، پريشان و مضطرب براي كمك به مردي كه فقط عنوان  مهوش

را پرسيد  وقتي او دست جهانگير را در دست گرفت و حالش. همسرش را داشت و هيچ عالقه اي به او نداشت تالش مي كرد

آيا رفتار او واقعي است يا قصد ديگري دارد اما حالت نگاه  ببيندبا حيرت به صورتش خيره شد تا . متوجه بغض گلوي او شد

 .و لبهاي مرتعش او صحت رفتارش را ثابت مي كرد

 :لبخندي زد و در حالي كه سرش را به عقب تكيه داده بود گفت جهانگير

 !من خوبم، نگران نباش -
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 !بهت گفته بودم پرهيزت رو نشكن اما گوش نكردي -

 !تو هميشه نگران تر از خود مني اما نترس هنوز مي تونم دوام بيارم و آزارت بدم -

 :با شنيدن شوخي او لبخندي زد و از جا بلند شد و از طاهره پرسيد پريا

 آقا داروهاشون رو خوردن؟ -

 !خودم براشون آوردم! بله -

 !بگير بگو زودتر خودش رو برسونهبا دكتر تماس  -

 :سرش را بلند كرد و گفت جهانگير

 !من خوبم احتياجي به دكتر نيست -

 :بي توجه به حرف او به طاهره گفت پريا

 !لطفاً زودتر -

 :همايون كنار او نشست و با شوخي گفت. با بي حالي از مهمانانش عذرخواهي كرد جهانگير

 !پرونده هاي سنگين رو نداري تحمل! ديگه پير شدي آقاي وكيل -

 :با لبخند گفت جهانگير

 !مطمئن باش انرژي ام از تو بيشتره و مي تونم صد تا پرونده مهم تر از اين رو هم به نتيجه برسونم -

 :كه هنوز نمي دانست واقعاً چه اتفاقي افتاده از پريا پرسيد مهوش

 آقا جهانگير بيمار هستن؟ -

 :گفت جهانگير

 !ن خانمدور از جو -

 :جواب داد پريا

 !كنه ينم زميو پره سيمعده داره اما اصالً مراقب خودش ن يناراحت-

 .رم يشه و لو م يكنم حالم خراب م يزيآم دور از چشم خانم ناپره يمتأسفانه هر وقت م-
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 :و گفت ديابرو درهم كش زيم يرو يگاريجاس دنيبرگشت و با د ايپر

 !ديلجباز ندار ياز بچه ها يدست كم ونيشما آقا-

 :و ادامه داد ونيرو كرد به هما سپس

 ...زنم اما يحرفو م نيخوام كه ا يالبته عذر م-

 :همراه با بلند كردن دستش گفت ونيهما

 !دميجمله رو بارها از خانم شن نيمثل هم قاًيكامالً حق با شماست چون دق!بله-

 :بهتر شده بود گفت شيكه رنگ و رو ريجهانگ.به مهوش اشاره كرد و

 !ونيآقا هما ديمعلومه شما هم مثل بنده گرفتار-

 يخانم اطاعت م يها يبعد از ازدواج هم مرتب از امر و نه ميتحت اوامر مادر باش ديبا ميزن نگرفت يما مردها تا وقت!قاًيدق-

 !ميگوش به فرمان شهياز بس هم!گهيخودمونه د ري، خب تقص ميگن بچه ا يكه خانمتون م ستين ليدل ي، ب ميكن

او سكوت كرد همه به  يوقت.داد يرا هم تكان م شيجمالت دست ها نيا يكردند كه همراه با ادا ينگاه م ونيبه هما يهمگ

 .دنديهم نگاه كردند و خند

 

*** 

 

 يحس كرد و صدا شانشيپر يرا بر موها ريدست جهانگ يروشن شب دوخته بود كه گرما ياش را به ستاره ها سيخ نگاه

 :لب به سخن گشود يميو آرامش او با لحن مال تيجلب رضا يكه برا دياو را شن

برخالف  ايدلم نخواسته باعث آزارت بشم  يطيشرا چي، هرگز در ه زهيعز يليكه خاطرات برام خ يدون يخودت خوب م-

به رفتن  يرغبت چيو و محمده وگرنه خودم هكنم فقط به خاطر ت يرفتن اصرار م يبرا ينيب يعمل كنم ف االنم اگه م لتيم

 .ندارم

 :و گفت ديبه صورت نم دارش كش يدست ايپر

 !كن رونيپس فكرش رو از سرت ب-
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 ...اما-

 !يتو به من قول داده بود-

 !كشه يجنگ چند سال طول م نيدونستم ا ياما من نم-

 ...يزن يقولت م ريز يروز هيدونستم  يمنم اگه م-

 !كنه يتو ناراحتم م ييتنها يزياز هر چ شتريب-

كنم  يمهوش رو شناختم بهش عالقمند شدم و حس م يرو دوست دارم هر چند از وقت ييتنها نيكه ا يدون يخودت خوب م-

 .اون حساب كنم يدوست يتونم رو يم

ست نظرت رو نتون چكسيمتعدد ه يآدما دنيمختلف و د يو جشنها ايمهمون يسالها با شركت تو نيدر تمام ا!بهيبرام عج-

 ...نيجلب كنه ، اما ا

 .دادم يبه خرج م تياز اندازه حساس شيب نيتا قبل از ا ديشا-

 .اونم مثل خودت تنهاست يكن يحس م دميشا-

 !از رفتن نيو البته مثل من غمگ-

 ...تو كه-

 :دياو برگشت و پرس يسو به

 ؟يمن چ-

 :زد و گفت يلبخند ريجهانگ

 !تا گوش به فرمانت باشم يتو بازم منو جادو كرد-

 :دوباره به رو به رو چشم دوخت و گفت ايپر

 !اثر بود يمنم ب يجادو يرفتن مصر بود يمطمئنم اگه برا-

 !انصاف يب يا-

 .به هر حال متشكرم-
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 .يخوساته هات باشم كه ازم نرنج ميكردم تسل ياما تا حاال سع يدار يمن چه برداشت يدونم از حرفا و رفتارها ينم-

 :را دور شانه او حلقه كرد و ادامه داد دستش

 !نمينازن يايباارزشه پر يليوجودت برام خ-

با .تشكر را به همراه داشت نيو كامل تر نيبهتر ريجهانگ يكه برا يشانه اش به او نگاه كرد و لبخند زد ؛ لبخند ياز ورا ايپر

 :او را به خود فشرد و گفت يمهربان

تونم ازش  يكه با تمام تالشم بازم نم هيليفام هيارث هي نيخب ا يول!دم ، منو ببخش يآزارت م تندم ياوقات با حرفا يگاه-

ده  يشه و اجازه نم يخب غرورم مانع م يشم ول يم مونيزنم بالفاصله پش يباهات حرف م نطورياجتناب كنم البته هر وقت ا

 !ستين نيدر ب يقصد و غرض چيه اشباز كنم ، اما مطئن ب يلب به عذرخواه

 !شد يم مونيهم مثل تو از رفتن پش ونيكاش هما-

 !ون؟يهما-

تمام !سخته به خصوص كه تنهاست و بچه هم نداره يلي، ترك كردن خانواده اش براش خ ستيبه رفتن ن يمهوش راض-

 يبه خاطر پدرام نمدر خطره اما  زانميدونم جون خودم و عز يم نكهيخود من با ا!البته حقم داره.اون به خانواده شه يدلبستگ

 .دل بكنم نجايتونم از ا

 :ديپرس شيدر چشمها رهيرا با دو دست گرفت و او را به طرف خودش چرخاند و خ شيشانه ها ريجهانگ

مطمئنم !تموم بشه يجنگ ك نيا ستيمعلوم ن چيو ه ميگرده؟ما هنوز در حال جنگ يكه پدرام برم يتو از كجا انقدر مطمئن-

 !يكن يخوب درك م يليكلمه رو خ نيا يمعن

 :جمله گفت كيفقط  يبغض آلود به سخت ييبا صدا ايپر

 !گرده ياون برم-

 يسالها يِكه ط ستيگر يبار در آغوش مرد نيشد اما ا يگونه ها جار يرو شياشك ها يدر آن شب سرد زمستان گريد بار

كرد كه به موقع  يم يرا باز يع هم نقش پدراو عنوان همسرش را داشت اما در واق.او شده بود يبرا يميگاه عظ هيتك رياخ

را پر كرده بود كه هر لحظه و  يمادر يشد و هم جا ياو را متذكر م ياراد ريغ يداد و خطاها يدخترش را مورد عتاب قرار م
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 ييداد و راهنما ياو در محافل گوناگون نظر م دنيكرد و لباس پوش ياش م ييكرد و راهنما يم نيرا تحس شيهاييبايهر جا ز

 تيبه موقع از او حما خواهرشدر برابر تنها  يكه حت ياش هم بدون نقض بود به طور يهمسر فيكرد و البته وظا ياش م

 يو م ديد يم يبه خوب ايمسائل را پر نيگاهش باعث عذاب او شود و تمام ا يگاه و ب يها هيداد با كنا يكرد و اجازه نم يم

 يقائل بود و دوستش م شيبرا ياديكرد اما احترام ز ينسبت به او حس نم يدر وجود خود عشق نكهيسالها با ا نيدر ا.ديفهم

 .داشت

 

*** 

 

 يستاره گون رقص كنان م يدانه ها.كرد يبارش برف را نظاره م دينوش يگرم م يكه چا ينشسته بود و در حال نهيشوم كنار

 يسنگ يرهايبر سر ش اي ي، هر كدام بر فراز شاخه خشك درخت گريد يدانه ها انيمختص خود از م يو با مانورها دنديچرخ

با  اطيسنگ فرش ح يكردند اغلب بر رو ينزول م ميخط مستق كيدر  ترآنها كه آرام .گرفتند يم يپله ها جا يدو سو

را  يف زمستانبر نيبود و بارش آخر ستادهيآن روز هم مثل امروز تنها ، كنار پنجره اتاقش ا.نشستند ياطراف م يوارهايد

رفته  رونيب نيسفره هفت س ليوسا ديخر يدانست مادر و طاهره برا يم.ديزنگ در را شن يكرد كه صدا يتماشا م

 .را برداشت فونيآ يگوش.اند

 بله؟-

 !آوردم ديرو كه سفارش داده بود ياون پارچه ترمه ا!، محمدم بايسالم خانم د-

 يم يفاصله هم قلبش را گرم نيحرارت وجود او از ا.را به گوشش چسبانده و منتظر بود تا او باز هم حرف بزند  يگوش

 ...دلتنگش شده بود و حاال او يگذشت و حساب يدر مغازه م يا قهيچند دق داريماه از آن د كي.ديبخش

با دو بال .كرد يپرواز م ديدو ي، نه نم ديدو يط مفق!داريب ايخواب است ...نيزم يرو ايآسمان است  انيم ديفهم ينم گريد

عشق و عرفان را از تمام  ي، ملود ديد ياو پر گشوده و خود را در آستانه بهشت م يبه سو يآسمان يمثل فرشته ها نيزر

 يم يكوبياو پا يتمام موجودات برا ايگو.كرد يم عتيمشا عادگاهيبه م دنيرسكه او را تا  ديشن يبه وضوح م يذرات هست

 يم يدست افشان شيمالئكه بودند كه برا نيا.امدند يطال بر سرش فرود م يبرف مانند سكه ها ديسف يكردند و حاال دانه ها



 

 

كتابخانه نودهشتيا                     دااليي مريم  –كه بي تو گذشت روزهايي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٥

 شيو آرزوها اهايمرد رو يد ؛ برايگشا يم يچه كس يدانست در را برا يم ديپشت در كه رس.كردند و هلهله سر داده بودند

جا خوش كرده  شيلب ها يزد و لبخند رو ينفس نفس م!بود دهيكه در تمام عمرش د يمرد نيزتريانگ اليو خ نيباتري؛ ز

 :كلمه بر لب آورد كيتوانست  ياو دوخت و به سخت دهيدر د دهيبا تمام وجود د.بود

 !سالم-

شد اما حاال با  ياز چهره اش م يمي، حجاب ن يچادر و روسر شهيبود كه هم يمسخ و مبهوت نظاره گر فرشته ا محمد

 نيتوانست از ا ينم.كرد يبود و نگاهش م ستادهياز او ا يبه وسعت كرانه ها در فاصله كم يو رها با لبخند شانيپر سوانيگ

كرد و  ميرا كه در دست داشت به او تقد يانداخت و بسته ا نييپا راچشم بپوشد اما به اجبار سرش  اتيچشمه جوشان ح

 :گفت

 يترمه عجله داشتن ، برا نيا يمادرتون برا نكهيمثل ا يآرم ول يو هم تا شب براشون ممغازه ر هيكرا دييبفرما بايد يبه آقا-

 .دمياالن خدمت رس نيهم

چرا محمد  ؟امايعشق و زمزمه دلدادگ يتوانست بزند جز نجوا يم يچه حرف.نزد يبسته را از دست او گرفت اما حرف ايپر

 گردد؟ رابياو س يگذاشت تا دلش از چشمه چشمها يكرد؟چرا نم يم غينگاهش را از او در

خواست به دنبال او به كوچه بدود و نامش را  يدلش م.كرد و رفت يباز كرد تا حداقل تشكر كند اما او با عجله خداحافظ لب

بلوز و .دشده به سر و وضعش نگاه كر داريب نيسنگ يكه انگار از خواب يطور كبارهيكه دوستش دارد اما  ديصدا بزند و بگو

چه ...ايخدا«.با وحشت خودش را برانداز كرد گريبار د كيرا بست و  اطيدر ح!ايخدا يوا!يروشن و بدون روسر يشلوار آب

 ياومدم دم در سرم رو م يجور نيكه ا دنيد يمادر م اياگه پدر  يوا!حد؟ ني، اونم تا ا يحواس پرت!كردم يخرابكار

 »!دنيبر

اورد  يم اديآن روز را به  يهنوز هم وقت.از شرم گلگون شده بود دوان دوان به خانه برگشت شيكه گونه ها يحال در

 .بست ينقش م شيبر لبها يلبخند

 !خانم-

 !بله-
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 .ديمهمون دار-

 :ديانداخت و پرس يكرد نظر يطاهره كه با تعجب نگاهش م به

 !ه؟يك-

 .مهوش خانم-

 تنها؟-

 !منتظر شما نشستن نييسالن پا يتو!بله-

 !آم يخب برو منم االن م يليخ-

او را منتظر  نيبنابرا.مهم بود يبه آنجا كشانده اما هر چه بود مسئله ا يروز سرد و برف نياو را در ا يدانست چه مسئله ا ينم

متعجب  ايپر.كردرفت و سالم  شيبه سو ياو از جابرخاست و با شاد دنيمهوش با د.رفت نييبلند شد و به طبقه پا.نگذاشت

 .دينهاد احوال او را پرس يپله را پشت سر م نيكه اخر يو در حال ادزده او جوابش را د جانياز رفتار ه

 :و گفت ديفراوان او را در آغوش كش اقيبا اشت مهوش

 !خوب خوبم نميبه لطف دوست نازن-

 :زد و گفت ياندازه خوشحال كرده لبخند نياو را تا ا يدانست چه مسئله ا يكه هنوز نم ايپر

 !نمتيب يخدا رو شكر كه سرحال م-

 !خوشحال و سرحال باشم دميكرده با بميمثل تو نص يخدا بهم نظر داشته و دوست خوب يوقت-

 ...همه نيتو رو ا يدونم چه اتفاق يمن كه نم-

تا  شبيمثل من كه از د يكن يمحبت م گريدر حق د يخودت بدون نكهيكه بدون ا يتو انقدر خوب و مهربون!ايپر...ايپر يوا-

و صورت ماهت رو به خاطر  اميكردم كه زودتر ب يم يشمار هيتا صبح ثان شبي، د ومدهيخواب به چشمم ن يحاال از فرط شاد

 !لطف بزرگ ببوسم نيا

مهوش كه آرام و قرار نداشت .خبر بود پس سكوت كرد تا او ادامه بدهد يهنوز از موضوع ب ايپر.مبل ها نشستند يدو رو هر

 :ادامه داد
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به اتاق  ليدل نيكنه فكر كردم بازم مسئله فروش ملك و باغه به هم يصحبت م ريبا آقا جهانگ ونيهما دميفهم يوقت شبيد-

 يسفرمون رو عقب ماومد و خبر داد  ونيخواب رفتم تا بخوابم بلكه از كابوس رفتن رها بشم كه هما

به همسرشون  تونيكنن شما با دوست يكه فكر م يزفرامر ريجهانگ يبه درخواست آقا«:جواب داد»چرا؟«:دميپرس!ندازه

بله خانم ، «:و گفت ديخند»منظورت منم؟«:دمياول متوجه منظورش نشدم و با اشاره به خودم پرس»!نيبخش يمثبت م يانرژ

 »...بشه و نيغمگ شيمن قرار نگرفته كه از دور يايمورد توجه پر قدرنيا يگفت تا حاال كس ريجهانگ!شما

خوشحال بود كه در سال  ايكرد و پر يم فيردوبدل شده بود تعر ريو جهانگ ونيهما نيكه ب ييبا آب و تاب از حرفها مهوش

 .دوست تازه اش را در كنار خود خواهد داشت نيا ديجد

 :داشت گفت يبرم ينيكه فنجان قهوه را از درون س يدر حال مهوش

 !دوستت داره ، در واقع عاشقته يليخ ريآقا جهانگ-

 :از طاهره به خاطر قهوه تشكر كرد و به او گفت ايپر

 .ميامروز ناهار مهمون دار-

 گفتك مهوش

 !برم ديشم ، با يمزاحم نم!زمينه عز-

 .گرده يرفته خارج از تهران و تا غروبم برنم يكار يبرا ريهانگچون منم تنهام ؛ ج يبمون دياتفاقاً امروز با-

تواند پرده از  يپربار و باارزش م يدوست نيكرد در كنار ا يمهوش حس م.تر كرد كياتفاق آنها را از گذشته به هم نزد نيا

 .ابديشمارش را ب يب يو مهربان بردارد و جواب سوالها بايزن ز نيسر به مهر ا يرازها

 

 3 فصل

 

و با اشاره به قرآن  ديبود كه دست بر گردن پدر انداخت و صورتش را بوس نيآفر يمحمد شاد ياز همه برا شينو ب سال

 :قرار گرفته بود گفت نيسفره هفت س گريد ليكه در كنار وسا نهيآ يجلو

 !خوام يم يديبابا جون ع-
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 :و گفت ديزانو نشاند و صورتش را با محبت بوس ياو را رو ريجهانگ

 !بود يديپس به خاطر ع!يكن يم يقرار يب دميد!طونيش يا-

 :داد به دست او داد و گفت يم يتازگ يرا كه بو ياسكنان تانخورده ا.و بازش كرد ديقرآن را برداشت و بوس سپس

 !يقول بده زود خرجش نكن-

 :و گفت ديلب ورچ محمد

 ...خوام از اون شكالت ها كه يمن م-

 !يپول داشته باش شهيهم ديبا يتو مرد!بمونه بتيج يپول رو بذار تو نيا خرم ، ياونو خودم برات م-

 !چرا؟-

 

 !يخواست براش بخر يزيكه اگه مامان چ نيا واسه

 !يخر يم زيمامان كه خودت همه چ واسه

 !زميعز يكارو بكن نيا ديتو با ستميكه من ن يوقت هي

 :طرف خم كرد و گفت كيمتفكرانه سرش را به  يانداخت و با حالت ايبه پر ينظر محمد

 !چشم

 :او دراز كرد و گفت يدستش را به سو ايپر

 .رو بدم تيديبوس بده تا ع هيبه مامانم  ايب حاال

 :ديو پرس دياو را چند بار بوس يبايصورت ز ايپر.بار در آغوش پر مهر مادر فرو رفت نيبلند شد و ا محمد

 ؟يكرد ييچه آزو ليسال تحو موقع

 :گفت محمد

 !يكن هيپشت پنجره گر ينر گهيپدرام زودتر برگرده تا تو د ييكردم دا آرزو

 كردم؟ هيمن گر يك
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 !يكن يم هيپدرام گر ييگفت به خاطر دا دمياز خاله طاهره پرس...يكرد يم هيروز گر هي دميد خودم

 :چسباند و گفت نهيسر او را به س ايپر

 !كنم يمنم مثل تو براش دعا م گهياما حاال د تنگ شده بود يليروز دلم براش خ اون

 !مياونجا براش دعا كرد ميكه رفته بود روزيو خاله طاهره ام د من

 كجا؟

 بود؟ ياسمش چ!خاله...جا كه همون

 !ميشاه عبدالعظ حرم

 !همون جا آره

 :را به دست او داد و گفت يشده ا چيكادوپ يلبخند زد و بسته  ايپر

 1كنه يبچه ها رو زود مستجاب م يپسرم،خدا دها نيآفر

 گرده؟ يبر م ييدا يعني

 :لب زمزمه كرد ريحرف او تكان داد و ز دييسرش را به عالمت تا ايپر

 !دوارميام

 :بود،شاد و خوشحال بلند شد و گفت دهيخر شيكه برا ييبايز نيماش دنيمادر را باز كرد و با د هيهد محمد

 !كنم يرم باز يم من

 :گفت جانيو با ه ستاديدفعه ا كيكه  ديدو يمشرف به باغ م يا هشيش يدرها يسو به

 !اد يبرف م داره

كه  يدر حال.غلتان به گذشته پرواز كرد ديسف يان دانه ها ياز وارا ايشد و برگشت،اما نگاه پر دهياو كش يها به سو نگاه

 .سپرده بود يداد و او در خاطراتش غرق شده و زمان و مكان را به دست فراموش يطاهره و كمال را م يديع ريجهانگ

 ييچشم دوخته بود و پدرام دعا ونيزيتلو يپدر با اخم به صفحه .و او چشم به راه محمد بود ديبار يان نوروز هم برف م در

كردند و كمال سوره  يبودند صحبت م كرده هيكه ته يديجد نيمادر و طاهره در مورد هفت س.كرد يرا آرام آرام زمزمه م
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بعد به  يكرد و لحظه  يلحظه به ساعت نگاه م كيقرار و چشم انتظار، ياو ب و...كرد يخودش تالوت م ياز قران را برا يا

دانست كه با  يكرد اما م يم ينيبر دلش سنگ يغم دلتنگ.گذاشته بود شيبرف را به نما يبايپنجره كه بارش ز ي شهيش

 .مهمان خانه دلش خواهد شد يرسد و شاد يم انيغم به پا نيآمدن او ا

 

رفت و  نيوجود محمد در خانه اش باشد و به ا يرايپذ يبه راحت توانستيكه از ابتدا ساز مخالف زده بود حاال هم نم پدر

 : ديبا اشاره چشم از او پرس ايپر. منتظر آمدن او بود يدهد اما پدرام هم با شاد تيآمدها رضا

 ومد؟ين چرا ـ

 :او هم به همان روش جواب داد  و

 !آد يم ـ

 ليرا نثارش كند اما سال هم تحو دياز عشق و ام يياياز در وارد شود و دن شيدوباره به انتظار نشست تا مرد آرزوها ايپر و

با . تر است يبس طوالن يانتظار نيا دانستيناآرام آغاز كرد و نم يمنتظر و قلب يرا با نگاه ديسال جد ايو پر امديشد و او ن

هركس را به  يديو ع داشتينو را برم يكه اسكناس ها كرديبه دست پدر نگاه م كردهبغض  يا نهيپر اشك و س يچشمها

او ناراحت شده بود  ي؛ پدر كه از حواس پرت رديرا بپذ يديع نيبدون حضور محمد ؛ ا شدينم ياما او دلش راض داديدستش م

 :زد  شيبا خشم صدا

 ! ايپر ـ

 !بله  ـ

 قشنگم ؟ يشده پر يچ ـ

صدا  يكه دوست دار يمنو با هر اسم و واژه ا!نه ...  رينه جهانگ! قشنگم  يپر«:دوخت  رياش را به صورت جهانگ يابر نگاه

 »! يبه دلم زد يشيآخ كه چه آت!واژه نه  نيبزن اما با ا

شده و  ريسراز شياشكها ديترسيتشكر كند چون م توانستينم. انداخت  نييرا از دست او گرفت و سرش را پا اسكناس

 :داشت محرك و شاد باشد گفت  يكه سع ياو كامال آشنا بود با لحن يكه با حاالت روح ريجهانگ.كنند  شيرسوا
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 !مونه ينم يباق نكاريا يبرا يوقت گهيچون با اومدن مهمونا د!ميكنيم ييرايخب حاال از خودمون پذ ـ

 :گفت  ديدرشت و سف يجا گرفت و با اشاره به گزهادوباره در آغوش او  محمد

 !خواميمن از اونا م ـ

 :برداشت به دست او داد و گفت  يكي ريآنها دراز كرد و جهانگ يظرف گز را برداشت و بسو كمال

 !گزه پسرم  ناياسم ا ـ

باشد مخصوصا  شياشكها ختنيشاهد فرو ر يكس خواستينم.پله ها رفت  يتاب ماندن نداشت بلند شد و بسو گريكه د ايپر

 گذاشتيرا باال گرفته و پله ها را پشت سر م دشيگوشه دامن سف كهيدرحال. شديموضوع ناراحت م نيكه از ا نشيپسر نازن

 .اما طرف صحبتش او بود  كرديو طاهره صحبت م كمالالبته او با . توجه اش را جلب كرد ريجهانگ يصدا

 ديبد يبه دست كس يبهانه ا خوادي؛ دلم نم شهيرفت و آمدها شروع م گهيساعت د هي؛ از  ديبهتره خودتون رو آماده كن ـ

 !مونه  يشام هم م يخصوصا خواهرم كه حتما برا

 رونيآن را گشود و سرش را ب. پنحجره رفت يشده بود در اتاق پشت سرش بست و بسو نياش سنگ نهيكه نفس در س ايپر

 .آزار كرد كردن بغض  يبرد و نفسش را با خال

با  نمياما بهتر يگرفته ا يجا ينور ومست نيدر سرزم دانمي؛ م يا دهيدور مسكن گز ينيو در سرزم يكه رفته ا سالهاست«

 بدون تو  يشد ؛ تا ك كيتار شهيهم يمن برا ياينگاهت دن ديخورش يرفتن تو و خاموش

 

 يو ب يبنوشم تا بلكه روزگار را در مست ياز جام شكسته قلبم م يرا ورق بزنم ؟ بگو تا ك زيغم انگ ينوروز ها ميوتقو نميبنش

 ! ))خسته ام ....  بانهيغر يها هيشبانه و گر يتو بودن ، از زمزمه ها ي، از ب ييبگذرانم ؟ خسته ام ، از تنها يخبر

 يم ينياش سنگ نهيسسبك تر شده بود اما هنوز هم غم بر  يكم. را بغل كرد  شيآن نشست و زانوها ريرا بست و ز پنجره

هر روز و هر اتفاق ، هر لحظه و هر بار ماجرا ، خاطرات او را ! محال بود  يثمر و فراموش كردن او امر يتالشش ب ايگو. كرد 

بود و  يا دهيمرد فهم ريخدا را شكر كه جهانگ. داد  يرا مورد تهاجم قرار م اتوانشكرد و روح خسته و ن يم يدر ذهنش تداع

 اورد؟؟؟يتوانست دوام ب يكرد وگرنه چگونه م يحال او را درك م
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 :را پاك كرد و گفت شياشك ها عيكه به در خورد سر يضربه ا با

 !دييبفرما -

 : ديپرس يطاهره در را باز كرد و با نگران. ستاديا نهيآ ينشود جلو دهيد شيچشم ها يكه سرخ نيا يبرا

 حالت خوبه؟؟ زميعز-

 .بر زخم كهنه دلش بود يطاهره هم نمك يحرفها و صدا ياما حت. ر جواب مثبت دادحركت س با

 ! ميمهمون دار!  نييپا دييايآقا گفتن زودتر ب-

 ه؟؟يك -

 !پوراندخت و بچه هاش  -

 !آم  يتو برو منم االن م -

 :كرد گفت  ينگاه م نهياو در آ ريكه به تصو يطاهره جلو آمد و در حال اما

 !كنه  يرو زخم چارهيمرد ب نيبشه كه پوراندخت باهاش قلب ا يت دشنه انزار رفتار -

 :او برگشت و با بغض گفت  يسو به

 ! ستيبه خدا دست خودم ن ياش بشم ول يخواد باعث ناراحت يدلم نم -

 :و گفت  ديابرو در هم كش طاهره

 يرو به كام خودت و شوهرت تلخ م يچرا زندگ ؟يكن يموضوع كهنه رو تازه م هيچرا !  يكن يم يقرار يب يليخ ايتازگ -

 ا؟يتو چت شده پر ؟يكن

 :لرزانش را از هم گشود و گفت  يها لب

 !دونم  ينم! دونم  ينم -

دم تو با  يرو كرد ، من اجازه نم رياز تو سفارش جهانگ شتريرفت تو رو دست من سپرد اما ب يكه م يمادرت روز -

خواد تو هم باعث آزارش  يدلم نم هيا دهيمرد زخم خورده و هجران كش ريجهانگ!  يخودت اونو آزار بد يب يهايسوگوار

 ! يبش
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 :بپرسد كه طاهره ادامه داد  يلب باز كرد تا سوال.  ديشن يم يتازه ا يحرف ها ايپر

 ! نييپا يآ يم شهيسرحال و موقر مثل هم -

طاهره را در مورد  يحرف ها نهيدر آ رشيتصو دنيبا د. برگشت نهيآ يبه سو ايپر. رفت رونيبرگشت و از اتاق ب سپس

بعد از  يغم را از چهره اش محو كند اما آن چشمان آب ي، مخلوط اشك و رد پا شيكرد با آرا يسع. فراموش كرد ريجهانگ

 .ساعت سرخ و متورم بودند  كيدست كم تا  هيهر گر

 

بود  كيپله نزد نيكه آخر يپوراندخت قرار گرفت طور قيدق يابيمورد ارز شهيمثل هم رفتيم نييكه از پله ها پا يموقع

 با او ، با دختر و داماد و پسر و يو روبوس يبعد از احوالپرس. تعادلش را از دست بدهد 

 

 .نشست ريمبل كنار جهانگ يكرد و رو يهم احوال پرس عروس

 :مهربان داشت گفت يرئوف و قلب يدختر پوراندخت كه برخالف مادر دل توران

 !يخوشگل شد يليخ! جون ايپر اديلباس چقدر بهت م نيا-

 :بر لب آورد و گفت بايموجود ز نيا تياز مالك تيپرغرور و رضا يلبخند ريجهانگ

 !قشنگه شهيمن هم يايپر-

 :عروس پوراندخت با لهجه خاص خود گفت كايمل

 !هستن بايز يو در هر لباس شهيهم ايخانم پر! جانه ييحق با دا-

 :گفت توران

 !اديبهش م يليخ ديه كامالً درسته اما رنگ سفبل-

 :كرد گفت ينگاه او را كنكاش م انهيكه موذ پوراندخت

 !و كدر شده اهيس يكنم برخالف رنگ لباسش،دلش از مسئله ا يالبته فكر م-

 :گفت ريجهانگ.انداخت نيينگاهش را پا ايپر

 !كامالً درسته-
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 :با تعجب به او نگاه كرد و او ادامه داد ايپر

 !تونه كنار مادر و پدرش باشه دلتنگه يدر سال نو نم نكهيمن از ا نينازن يايپر-

 :آهسته گفت ييبا صدا و

 !كردن ياشك رو زود گم م يقشنگ ردپا يچشم ها نيكاش ا-

 :خاص خودش گفت يبود با سادگ دهياو را شن يكه صدا كايمل

 !باستيز يليخ ايپرخانم  يچشم ها-

 :و گفت ديخند ريجهانگ

 !رهياشك غم قرار بگ ريكه تحت تاث فهيح ييبايز نيبله و ا-

در  يبه سو ييخوشامدگو يبرا ريجهانگ.و خانمش آمدند رياز دوستان جهانگ يكيهنگام كمال آمد و خبر داد كه  نيا در

 :پوراندخت از فرصت استفاده كرد و گفت.رفت

 !بده بيداره خودش رو فر يسع شهيمن هم شيبرادر ساده اند-

 :معترضانه گفت توران

 !مامان-

به باد فنا  يعشق پوشال هي ياش رو به پا يتون زندگ ييكه دا ديكن يچرا قبول نم د؟يكن يفرار م قتيدخترم؟ چرا از حق هيچ-

 داد؟

 حرف هاست؟ نيحاال چه وقت ا-

 .جلو رفت تا از مهمان ها استقبال كند او بها ندهد يداشت باز هم به حرف ها يكه سع ايپر

رنگ آرامش به  گريبار د يشد و زندگ يبود سپر ريجهانگ انيكه اكثراً با دوستان و آشنا ييدهايو بازد ديبا د ديع يروزها

و خاطرات تلخ و  رديافكارش بگ اريرا در اخت ياديسخت به آن محتاج بود تا بتواند ساعات ز ايكه پر يآرامش.خود گرفت

 .ديگذشته را مرور نما نيريش

*** 
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كردند  يگذراندند خود را آماده م يآخر بهار را م يشد و حاال كه روزها يتر از روز قبل م قياو با مهوش هر روز عم يدوست

 مثمر انيآقا يقوا ديخانمها و تجد هيروح يبرا ريكه به قول جهانگ يمسافرت. چند روزه بروند يتا بعد از امتحانات به مسافرت

 .ثمر بود

در رامسر داشت  يياليو ونيهما ييدا.مورد استقبال قرار گرفت ونيهما شنهاديداد و باالخره پ يم شنهاديرا پ يشهر هركس

 .آنها باشد يرايتوانست پذ يكه م

 يمحو تماشا ايپر.شمال حركت كردند يبه سو نيدو ماش ديكش يخود را به رخ م شياز پ شتريكه گرما ب بايصبح ز كي در

 .پخش گوش سپرده بود كه در همان حال خوابش برد بايز يقيجاده به موس

 :آغوش گشود و گفت شيخندان برا يبا لب پدرام

 !ذره شده بود هيدلم برات ! ايپر-

 :دياش بوسه زد و نال نهيخودش را در آغوش گرم او جا داد و بر س ختير يكه اشك شوق م يحال در

 ؟يداد يبه ما نم يخبر چيا از خودت هچر دم؟يچقدر انتظار كش يدون يم-

 :گفت يصورت او را با دو دست گرفت و با مهربان پدرام

 !كه برگشتم نهيمهم ا-

 :قامت مردانه او را براندازه كرد و گفت ايپر

 !يچقدر الغر شد-

 :ديبا تعجب به او نگاه كرد و پرس ايپر.نزد يحرف پدرام

 ؟يكن ينگام م ينجوريچرا ا-

 :او دراز كرد و گفت يدستش را كه مشت كرده بود به سو پدرام

 !رشيبگ!آوردم يبرات سوغات-

 :ديلبخندزنان پرس ايپر

 !؟يسوغات-
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 !رشيآره بگ-

 :دست او باز كرد و گفت يپدرام مشتش را رو.او دراز كرد يرا به سو دستش

 !هيامانت هيدر واقع -

 !ستياو ن ديلند كرد تا در مورد آن سوال كند كه دسرب.ديبه كف دستش نگاه كرد و حلقه محمد را د ايپر

 :ديپرس ريجهانگ.كه در مه فرو رفته بود ديرا د يخود جاده مشجر يو روبه رو رديوحشت از جا  با

 ؟يديد يخواب م-

 :خواب آلودش را به او دوخت و گفت يها چشم

 !دميد يخواب پدرام رو م-

 !خب-

 :داد و نگاه محزونش را به جاده دوخت و گفت هيتك شيصندل يپشت به

 !اورده بود يمنم سوغات يبرا!شده بود فيالغر و ضع يليخ يبرگشته ول دميخواب د-

 آورده بود؟ يحاال چ! ارهيب يسوغات يگرده با ياز اسارت برم يبرادرت وقت ينكنه واقعاً انتظار دار-

 !شدم داريب رميرو بگ يخواستم سوغات يم يوقت... ستين ادمي... اي-

سرباز  هيبرات  دميشا.... نه يول! يخورد يقمقمه سوراخ آورده جا م ايپوكه فشنگ  هيكه برات  يديد يوگرنه اگه م! بهتر-

 به نظرت چطوره؟!....آورد يم افهيو خوش ق پيخوش ت يعراق

 :گفت دياو نشده بود با ترد يكه متوجه شووخ ايپر

 ...و صداش رو بشنوم؟ نميكه دوباره پدرام رو بب اديروز م هي يعني شه؟يم ريخواب من تعب يعني-

 يبا لبخند.ديكش شيخو يكرد نگاه او را به سو يكه دستش را نوازش م ريدست جهانگ يگرما.باعث سكوتش شد بغض

 :انداخت و گفت ايپر يبايبر چشمان ز ينظر انيمهر

هم به فكر خودت  يكم هي.افكار خودت رو آزار نده نيبا ا گم انقدر يچندبار بهت گفتم بازم م! من، خانم قشنگم يايپر-

 !باش
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 :وگفت ديدستش را كنار كش يبا ناراحت ايپر

 .گرده ياما من مطمئنم كه اون برم-

 !يريو احتماالت را هم در نظر بگ يمسئله برخورد كن نيبا ا يخواد منطق ياما دلم م زميمنم هست عز يآروز نيا-

 :دور كامل خوانده بود درآورد و به دست او داد و گفت كينوار داخل پخش را كه  سپس

 !شده يتكرار يليخ نيبده، ا گهينوار د هي-

باور  ديشن يآنچه م.توجه اش را جلب كرد ويراد ندهيگو يگشت كه صدا يم يگريداخل داشبورد به دنبال نوار د ايپر

 دنيراه با د نيب يهنگام عبور از كنار رستوران ها.كرد باز هم خواب است يزد اما فكر م يدر دلش موج م يشاد! كردينم

برگشت و نگاه پرسش گرش را به او  ريجهانگ يبه سو.مبدل شد نيقيكردند شكش به  يپخش م ينيريكه ش يكسان

 :ديو لكنت پرس يباناور ايپر.شد رهيرا كنار جاده نگه داشت و به رو به رو خ نيكه بهت زده شده بود ماش ريجهانگ.دوخت

 دارم؟يب اي...من هنوز خوابم... من-

 :جواب داد ديپرس يآورده بود و علت توقفشان را م رونيب نيكه سرش را از نجره ماش ونيبه هما ريجهانگ

 !رو روشن كن ويراد-

 :ديبا تعجب پرس ونيهما

 !؟يواسه چ-

 :را به ارتعاش درآورده بود گفت شيكه صدا يبا شوق ريجهانگ

 !جنگ تموم شد-

كه به هم  هيتوجه به بق يآمد اما ب نييهم پا ايپر.شد ادهيپ نيگذاشت و از ماش شياش را به نما يكوتاه شاد ياديبا فر مهوش

اشك ها چون باران صورتش را .دوخت نييدره رفت و نگاهش را به پا يكردند به سو يم يگفتند و ابراز خوشحال يم كيتبر

 :ديو پرس ستاديامهوش كنارش .ختندير يشستند و فرو م يم

 ؟يخوشحال-

 :او چرخاند و گفت يرا به سو سشيخ صورت
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 !نميب يانگار دارم خواب م-

 :او را در آغوش گرفت و گفت مهوش

 ! و جشنه ينكن، حاال وقت خنده ست؛ وقت شاد هيگر گهيحاال د! ينيب يخواب نم زمينه عز-

 

 4 فصل

 

جهانگير هم بيشتر روزها آنها را همراهى مى . و همايون در نزديكى خانه جهانگير به دنبال خانه مناسبى مى گشتند مهوش

جهانگير در جواب سؤال او در مورد اسرا گفته . كرد اما پريا در دنياى خود غرق شده و فقط به برگشتن پدرام مى انديشيد

حاال بى قرارتر از گذشته خدا . و پريا به انتظار آن روز لحظات را سپرى مى كرد !بود حتماً اسراى دو كشور مبادله خواهند شد

 .خدا مىكرد زودتر برادر عزيزش را ببيند

سعيدى كه از اقوام دور جهانگير بود جشن بزرگى به مناسبت تمام شدن جنگ ترتيب داده و افراد زيادى را دعوت  دكتر

مد و دلش نمى خواست به اين مهمانى برود اما نمى دانست چطور در مورد اين پريا از همسر دكتر خوشش نمى آ. كرده بود

 .مسئله با جهانگير صحبت كند

 :شب موقع صرف شام در حالى كه با غذايش بازى مىكرد گفت آن

 !دلم نمى خواد به اين مهمونى بيام -

 :به او خيره شد و پرسيد جهانگير

 منظورت مهمونى دكتره؟ -

 .تأييد تكان دادرا به عالمت  سرش

 چرا نازنين؟ -

 ...آخه...آخه -

يادت يه بار بهت چى گفتم؟ نيمى از اعتبار هر مردى در رفتار و شخصيت خانمشه و خانم زيبا و ! از خانمش خوشت نمى آد -

باشخصيت من بايد بدون هيچ دليل و بهانه اى در هر جشن و مهمونى شركت كنه كه منو در مقاب سؤال و جواب ها و 
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 !شايعات بى مورد دوستان و اقوام قرار نده

 ...اما -

 !تو مثل هميشه زيبا، متسخص و باوقار شركت مى كنى تا من به وجودت افتخار كنم -

 :جهانگير با اشاره به بشقاب او گفت. با دلخورى از پشت ميز بلند شد پريا

 !تو كه غذا نخوردى -

 !اشتها ندارم -

 :ر صدايش زدبه سوى در مى رفت كه جهانگي و

 !پريا -

 .سوى او برگشت و نگاهش كرد به

 اعتماد به نفست كجا رفته عزيزم؟! آدماى ضعيف زود شكست مى خورن -

 !موضوع اين نيست؛ دلم نمى خواد با آدمايى كه حرفاى عجيب و غيرمنطقى مى زنن رو به رو بشم -

 حتىبه خاطر من؟ -

 !به خاطر تو اين رفت و آمدها رو تحمل كرد خودت خوب مى دونى در تمام اين سال ها فقط -

 قرارى كه از! و در عوض منم خلوت هاىعاشقانه ات رو به هم نزدم -

 !اول با هم گذاشتيم روز

 !وقتي اين جوري صحبت مي كني حس مي كنم ازدواجمون يه ازدواج قراردادي بوده-

 !نبوده؟ فكر مي كنم الاقل براي خود تو اين طور بوده-

 ...ايد امااوايل ش-

 :دستهايش را روي شانه هايش گذاشت و گفت. بلند شد و به سوي او رفت جهانگير

با تمام اين ! من با لذت كنارت زندگي كردم اما تو برحسب وظيفه و عادت! من باعشق با تو ازدواج كردم اما تو از روي اجبار-

حرفا تا روزي كه كنار هم هستيم نبايد اجازه بديم حرف هاي غريبه ها پيوندمون رو سست كنه حتي اگه شده به ظاهر 
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 درسته؟! بفهمه چيزيهمديگه رو تحمل كنيم نبايد بذاريم كسي 

 :سرش را پايين انداخت و گفت پريا

خودت مي دوني كه اگه اجازه موندن نمي دادي مخالفت نمي كردم پس لزومي نداشت بي مهري ها و بي مسئوليت بودنم رو -

 !گاهي وقتا كه مثل پوران زخم زبون مي زني ازت مي ترسم! به رخم بكشي

 .حرف را زد و از آنجا بيرون رفت اين

لباس طاليي رنگ براقي كه به تازگي مد شده بود . كه لباسش را تحويل گرفت طاهره كمكش كرد تا آن را بپوشد روزي

 :در حال زير و رو كردن جعبه لباس بود كه طاهره پرسيد. اندام زيبايش را به طرز چشم گيري پوشانده بود

 دنبال چي ميگردي؟-

 !ام بدوزهقرار بود از تيكه همين لباس يه شالم بر-

 !شايد پارچه كم آورده-

 !خودش گفت اضافه ام مي آد! غير ممكنه-

 ...حيف نيست يقه قشنگ اين لباس رو با-

 !خاله-

 !خيلي خوب االن مي رم بهش زنگ مي زنم و مي پرسم-

 !اگه بهانه آورد بيا تا باهم بريم بيرون يه چيز مناسب بخرم-

 :با ديدن او در آن لباس زيبا لبخندي زد و گفت. دضربه اي به در زد و وارد اتاق ش جهانگير

 !هميشه سليقه ات رو در لباس پوشيدن تحسين مي كنم! چقدر دلبر شدي-

 :گفت طاهره

 ...ببينيد آقا مي خواد يقه قشنگ اين لباس رو با شال و روسري-

 :با ناراحتي به او گفت پريا

 !بشم يه دست از لباساي قبلي رو بپوشم حتي اگه مجبور! من بدون حجاب به اين مهموني نمي رم-
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 :كه خيلي زود فهميد ماجرا چيست گفت جهانگير

 ...خب عزيزم يه كم از پارچه اش اضافه تر مي خريدي كه-

 ...خريدم اما نمي دونم-

جهانگير در حال تماشاي اين عروسك زيباي . طاهره گوشي را برداشت و مشغول صحبت شد. زنگ تلفن بلند شد صداي

 :نقش و نگار پرسيد خوش

 مدلش رو خودت انتخاب كردي؟-

 بده؟-

 !عاليه-

 :گوشي را گذاشت و گفت طاهره

 !از خياطي بود، گفتن شال رو دادن منجوق دوزي كنن تا يه ساعت ديگه آماده مي شه براتون مي فرستن-

 :نفس راحتي كشيد و در حال نگاه كردن به تصويرش در آينه قدي گفت پريا

 !بايد برم دوش بگيرم-- 

 :از جهانگير پرسيد طاهره

 پوراندخت خانمم دعوت دارن؟-

 بله، چطور؟-

 !آخه تماس گرفتن و گفتن وقتي خواستيد حركت كنيد زنگ بزنيد هماهنگ كنيد كه باهم بريد-

 "!خدا امشب به دادم برسه": با ناراحتي فكر كرد پريا

ي فاخر و جواهرات گران بها و آرايش هاي تند خود صحنه اي ديدني را ايجاد طور كه حدس مي زد خانمها با لباس ها همان

 !انسانهاي گوناگون با رفتارهاي متفاوت و ظاهرهاي مختلف اما كامالً آراسته. كرده بودند

اهن پوراندخت هم پير. و مليكا كت و دامن هايي شبيه به هم پوشيده و موهاي خود را به شكل گل درست كرده بودند توران

گلناز . ماكسي مشكي پوشيده و با كفشهاي پاشنه بلندش سعي داشت راحت و موزون راه برود اما گويا برايش مشكل بود
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همسر دكتر، زني پنحاه ساله قد بلند، سبزه، چشم و ابرويي مشكي و بسيار جذاب داشت كه مثل پريا از آرايش هاي تند 

خوش دوختي پوشيده بود كه اندام درشت و خوش فرمش را زيباتر او آن شب كت و شلوار كرم رنگ . پرهيز مي كرد

پريا . شدنمايش مي داد زيورآالت هماهنگ با رنگ لباسش خيره كننده و زيبا بودند طوري كه موضوع صحبت او و توران 

 .ميان توران و مليكا نشست و با هم مشغول صحبت شدند اما خيلي زود دريافت كه نگاه گلناز متوجه اوست

 :كه توران براي احوالپرسي با يكي از خانمها بلند شد، گلناز به جايش نشست و گفت نگاميه

 !چه خبر؟ كم پيداييد! خب پريا خانم-

 !خواهش ميكنم، سعادت ديدارنداشتيم-

 !چندبار مي خواستيم مزاحم بشيم اما دكتر قبول نكرد! نفرماييد خانم-

 ...چرا؟ مگه آقاي دكتر! شما مراحميد-

 !گفت دوست نداره ببينه جهانگير زني رو ستايش مي كنه كه هيچ تعلق خاطري بهش ندارهمي -

 :حس كرد ضربان قلبش تند شده، به او نگاه كرد و گفت پريا

 !متوجه منظورتون نمي شم-

 "!بازم حرفاي تكراري شروع شد"با خودش فكر كرد،  و

 يعني شما نمي دونيد با چه مردي زندگي مي كنيد؟-

 !منظورتون چيه؟! ون گيجم كردهحرفات-

بعد از اين همه سال كه كنارش زندگي كردي متوجه نشدي كه چرا بهت آزادي داده تا براي ناكامي عشقت خيلي !عجيبه-

راحت ابراز احساسات كني؟ مردها اصوال حسودن، هرچقدرم كه همسرشون رو دوست داشته باشن نمي تونن ببينن كه براي 

 !كنه و نمي خواد فراموشش كنه يكي ديگه بي تابي مي

 

 !اما من هيچ وقت پيش همسرم براي گذشته ام ابراز احساسات نكردم كه حس حسادتش تحريك بشه-

 :پوزخندي زد و گفت گلناز
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هر آدمي با يه نگاه به چشمهات مي فهمه كه هنوزم . ابراز احساسات تنها سوگواري و زار زدن نيست! چه ساده اي عزيز من-

 !ت دادن عشقت رو تو سينه نگه داشتيغم از دس

 به نظر شما وفاداري عيبه يا خيانت به حساب مي آد؟-

 !هيچ كدوم عزيزم، اما اين عشق و احساس مانع شده تا هويت واقعي شوهرت رو بشناسي-

 !جهانگير براي من حكم فرشته اي رو داره كه بهم زندگي دوباره بخشيده-

 !به پاي عشق و عالقه اش مي ذاريوحتما محبت هاي اين فرشته رو  -

 :نگاه استفهام آميزش را به چشمهاي خوش حالت او دوخت و پرسيد پريا

 نمي خوايد بگيد كه از سر ترحم اين كار رو كرده؟-

 :خنديد و با عشوه، تار مويي را كه روي چشمش افتاده بود كنار زد و گفت گلناز

! يه الهه عشق كه نتونست به وصالش برسه! اما عزيزم تو براش حكم يه تنديس رو داري، تنديس يه زن ديگه! نه، اصالٌ... اُه-

 !در واقع تو داري براي اون نقش اجرا مي كني

ه و سعي با خانم پيري كه كنارش نشسته بود صحبت مي كرد و حواسش به آنها نبود، گلناز هم از فرصت استفاده كرد مليكا

پريا عالوه زيبايي و مالحت، رفتاري ! داشت با حرفهايش اين زن زيبا را كه هميشه رقيبي قدر به حساب مي آورد بكوبد

تحسين مي شد و گلناز كه دلش نمي خواست كسي را بهتر از خودش در  وموقرانه و گفتاري فصيح داشت كه موجب تعريف 

اين بار هم با حربه سنگيني جلو آمده بود تا بلكه براي هميشه . ت او را خرد كندمحافل ببيند هر بار با بهانه اي مي خواس

 :فقط آهسته به پريا گفت. پيروز ميدان شود اما نزديك شدن توران مانع ادامه صحبتشان شد

 !نقش يه عروسك خيالي رو بازي كردن از ارزش آدم كم مي كنه-

توران با تعجب به پريا . گلناز بلند شد و جايش را دوباره به توران داد. كردپريا پريده بود و با حيرت به او نگاه مي  رنگ

 :نگاه كرد و پرسيد

 !چي شده پريا جون؟ رنگت پريده-

 :انگشتان يخ زده اش را روي گونه داغش كشيد و گفت پريا
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 .چيزي نيست، خوبم-

 !مي خواي برم برات آب قند بيارم؟ شايد فشارت افتاده-

 .نه متشكرم-

 زم گلناز بهت حرفي زده؟با-

 .منم خوبم عزيزم، نگران نباش!... اون كه جز حرفاي گذشته حرف ديگه اي نزد. گلناز؟ نه-

اين كه حرفهاي گلناز مثل هربار ديگر مبهم بود، اما اين بار تا اندازه اي او را تحت تاثير قرار داده بود، قبال هم به اين  با

شته جهانگير مسائلي وجود داشته كه او از آنها بي خبر است اما زياد به آن توجه نمي مسئله فكر كرده بود كه حتما در گذ

همون طور كه جهان به من اجازه مي ده با گذشته ام زندگي كنم منم حق كنكاش در ": كردآن شب هم با خودش فكر . كرد

 "!گه مطمئنم اگه مسئله اي باشه كه بدونه به من مربوطه خودش مي! زندگي اونو ندارم

 

*** 

 

 :ديگر پاييز با هزارن رنگ زيبا و دلفريب براي پريا نقش خاطره مي زد كه صداي جهانگير را شنيد بار

 !تلفن... خانم-

 را كه هنوز از دنياي خيال بازنگشته بود به صورت او چشمهايش

 :شد به گوشي اشاره كرد و گفتجهانگير كه هر بار از ديدن اين نگاه مخمور غرق لذت مي . و با تعجب نگاهش كرد  دوخت

 !خبرهاي خوبي برات داره !مادرته -

خبر بازگشت . كه تازه به دنياي واقعي برگشته بود بلند شد و گوشي را از دست او گرفت و مشغول صحبت با مادر شد  ژريا

خانه انها را قبل از آمدنشان بهسفارش مادر از جهانگير خواست كارگر بگيرد تا . آنها به ايران ارمغان ديگري از شادي بود 

يك هفته فرصت . براي تهيه وسيله مورد نياز ،مخصوصا مواد غذايي بيرون رفت  اهرهخودش هم همراه ط. تميز و مرتب كند 

داشت و ميخواست از اين زمان كمال استفاده را ببرد تا وقتي مادر عزيزش برگشت حداقل مدت كوتاهي از خريد معاف 

با پدر را دارد يا نه؟ آيا قادر است  نو را نگران و سر در گم كرده بود و آن اين كه آيا قدرت روبه و شدباشد اميك موضوع ا
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او را ببخشد ؟ شايد دوري توانسته بود تا اندازه اي كدورت ميان آن دو را كمرنگ نمايد اما مسلما زخم دلش كمال بهبود 

 دنل ها را داخل گلدان گذاشت و گلدان را روي ميز قرار داد كه با ديگ.نيافته بود و شايد با تلنگري ديگر سر باز ميكرد 

 :قاب خطاطي روي ديوار نگاهش ثابت شد و شعر روي آن را زير لب زمزمه كرد 

 ز تو چون نيست كه بردارم دل ممكن

 آن كه به سوي تو بسپارم دل به

 من به منم عشق به تو نسپارم دل ور

 را چه كنم بهر چه ميدارم دل دل

از گوشه چشمهام سرازير شد و تصوير خطاط اين تابلو را در حوض مستطيل شكل حياط تجسم كرد كه آرام مي لغزيد  اشك

صداي دلنشين او در گوش . با شرم جلو رفت وسالم كرد.و او از ميان ارتعاشات آرام آب ،لبخندي گرم را تقديمش مي كرد 

 .جانش طنين انداز شد

 ت چطوره؟حال....سالم پري قشنگم -

 !دلم برات خيلي تنگ شده بود-

 !منم دلتنگ بودم نازنينم اما بايد با دلم كنار مي اومدم-

 وتسه همين اينقدر منتظرم گذاشتي؟-

 !شرمنده روي ماهت ،اما كار اين تابلو بود_

 :تابلو را به سوي او گرفت و گفت و

 !انتخاب شعر برام سخت بود _

 :سپس سر بلند كرد و پرسيد .را گرفت و به خط زيباي آن چشم دوخت و شعرش را خواند  تابلو

 اين شعر از كيه؟_

 !جناب شمس تبريزي _

 !فكر كردم شاعرم شدي !خيلي قشنگه _
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 !عاشقا يا شاعر ميشن يا عارف يا مجنون _

 وتو؟ _

 !قشنگت يه ذره شده بود  واي ژريا دلم براي ديدن اين چشماي....كمكم دارم به جنون مي رسم _

اگر شاعر مي شدي بايد به جاي يك ساعت، يك سال منتظر مي موندم تا .... هر چند ! ترجيح ميدادم شاعر بشي تا مجنون _

 !بتوني يه شعر بگي و بعدم بنويسي 

 !عزيزم عشق با انتظار آميخته است و انتظاره كه به عشق زيبايي و جال ميده _

 !محمد  -

 !جانم  -

 !ساخته  لسوفيف هيعشق از تو  -

 !كنم  ينم دايكارها پ نيا يبرا يدم و مجال يدرس پس م گهيمكتب د هيمن كه فعالً دارم تو  -

 ؟ ديبرف نگه ندار ريقدر ز نيخانم رو ا هيدن كه  ينم اديمكتب به شما  نيتو ا -

 ! ميدادن تا صاحبخونه تعارف نكرده وارد خونه نش اديمكتب به ما  نيتو ا -

 ....منظورت  -

 ! بايخانم ز دييمنظورم شما -

 !لسوفيشاعر مسلك ف سياقتصاددان خوشنو يآقا دييكنم ، بفرما يخواهش م -

كنه و عشق  يوقت خودش رو گم م هي! خانم  يد يم ازيتازه كار رتبه و امت يدانشجو نيچه خبره ؟ چقدر به ا! اووه  -

 !شه ها  يفراموشش م

 :انداخت و گفت  يبه او نظر ايرفتند كه پر يمان مساخت يهم به سو با

 ؟ يروز عشق رو فراموش كن هيممكنه  يعنينبود ؟  يحرفت كه جد نيا -

 :شد و گفت  رهيو به عمق نگاه زاللش خ ستادياو ا ياز پله ها باال نرفته بودند كه محمد رو به رو هنوز

 !هشت عشق هم هست  ييايدر يچشمها نيا ينگاه مهربون تو نيكه ا يتا وقت -
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و  ديسوزان را بزدا ياشك ها نيمهربانش ا ياشك بودند و عاشق نبود تا با دستها يايچشمها غرق در نينگاه و ا نيحاال ا اما

 !بر دل خسته او بگذارد  يمرحم

 ! ايپر -

 .برگشت  ريجهانگ يسو به

 !بله  -

 . يچشمارو اونقدر آزار بد نيكه ا فهيبه خدا ح!  يكن يم هيتو كه بازم گر -

 :انداخت و گفت  نييرا پا سرش

 ! زهيخونه برام خاطره انگ نيا واريتمام در و د -

 ! يخاطرات ، روحت رو آزار بد ديبا تجد دياما تو نبا زميدونم عز يم -

 !فرودگاه  ميبر ديبا گهيحاال برو لباس بپوش كه د! ...  يكن به خاطرات خوبت فكر كن يسع

 : ديپرس ديترد با

 ؟ اميشه من ن يم -

 ! يبه استقبالشون بر ديپدر و مادرت هستن و تو با زيعز يمسافرا نيا يفراموش كرد نكهيا مثل

 ....آخه  -

 !بهتره  يزودتر با پدرت رو به رو بش يهر چ -

 نهيآغوش پدر ، ك يود و گرمادوباره كدورت ها را زد داريشوق د رايحق با او بود ز. و به اناق رفت تا آماده شود  ديكش يآه

. كرد  ياو گوش م يمحمد شده بود و با ذوق به حرف ها يها يزبان نيرياز همه مجذوب ش شتريپدر ب. ها را ذوب كرد 

 يوقت. كرد  يرفت و با ذوق نگاهش م يمادر قربان صدقه اش م.  ختير يم زبان يمحمد هم بازار را گرم كرده بود و حساب

 ليتبد يدوست داشتن يگذشت و او به پسر بچه ا يساله بود و حاال شش سال از آن زمان م كيرفتند محمد  يم رانيآنها از ا

 .كرد  يدل آنها را آب م رنشيش يشده بود كه با حرف ها و كارها

*** 
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و هر  از عشقم نسبت به تو كم نشده يذره ا يحت زميگذرد اما عز يمن و تو م يياست كه از جدا ينوروز نيهشتم نيا «

 »آن روز  ديبه ام... گذرانم  ي، روزها را م وندميكه من هم به تو بپ يروز ديتوست و به ام اديتپش قلبم با 

 شهيمثل هم. آنها آغاز كند  نيتوانست در كنار پدر و مادر و بر سر سفره هفت س يامسال را م دي، ع ياز سالها دور بعد

 .گفتند  يم نيكردند و آم يبازگشت اسرا دعا م يبرا يهمگ يبود وقت ييبايطاهره و كمال حضور داشتند و چه لحظه ز

ناهار به  هيته يبرا. شد  يمبهم مانعش م يآنجا را تنفس كند اما حس يبه اتاقش برود و هوا گريبار د كيخواست  يم دلش

 :كمك طاهره رفت كه پدر وارد آشپزخانه شد و گفت 

 ! ديپنج نفر اضافه تر درست كن -

 : ديتعجب پرس با

 ؟ اديمگه قراره مهمون ب -

 !و بچه هاشون  رخانيخواهر جهانگ -

 :هم آمد و گفت  ريچهانگ

 !اجازه ندادن  بايد يآقا يخواستم ببرمشون خونه خودمون ول يمن م -

 كنه ؟ يم يخونه خودتونه ، چه فرق نجاميا -

 . ديمتشكرم شما لطف دار -

 :آهسته گفت  ايپر

 ! انين فردا بشد بذار يخب م -

 .رفت  رونيو ب ديبود ابرو در هم كش دهياو را شن يكه صدا پدر

 : ديپرس ريجهانگ

 كمال كجاست ؟ -

 :جواب داد  طاهره

 .شد  يمحمد رو برده پارك ، چند روز بود بهش قول داده بود ببردش اما نم -
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 .تا برم بخرم  ديبه من بگ ديالزم دار يزيپس اگر چ -

 .خرم  يرم و م ياگه الزم بود خودم م! كنم آقا  يخواهش م -

 !ناخونده  يمهمونا نيمخصوصاً با اومدن ا ديخونه كار دار يتو يشما به اندازه كاف. تعارف نكن  -

 ؟ هيشيچه فرما نيا! چشم ما جا دارن  يرو شونيا -

 .مادر توجه آنها را به خود جلب كرد  يصدا

 : ديدر دست گرفت و پرسرا  شياو رفت و دستها يبه سو ايپر

 سردردتون خوب شد ؟ -

 !بهترم  ميزيآره عز _

 !ديكرد ياستراحت م گهيكم د هيكاش  -

 .من خوب ! نگران نباش دخترم  -

 : ديپرس طاهره

 ؟ يبا ماه ايپلو رو با مرغ بذارم  يباقال -

 .خورده باشن  يها شب سال نو ماه يليبا مرغ بهتره چون ممكنه اونا هم مثل خ -

نشست و دستش را ستون  زيپشت م يپوراندخت خراب شود با ناراحت دنيخواست روز اول نوروزش با د يكه دلش نم ايپر

 .چانه كرد 

 دياو كش يموها يمادر دستش را رو. كردند  يجنگ زده صحبت م يشهرها يپدر برگشته و در مورد بازساز شيپ ريجهانگ

 : ديو پرس

 ناراحته؟ يمن از چ زيعز دختر

 :بلند كرد و گفت سر

 !ستميناراحت ن من؟نه

 شده؟ يچ نميحاال بگو بب! يستين يخوب يكه دروغگو يدون يم
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 !اديبرادرش ب دنيتونست فردا به د يم پوراندخت

 !اديما هم ب دنيخواسته امسال به د يم ديشا زميعز خب

 ...كه نينه ا ميگذشته فقط خودمون باش يخواست امسالم مثل سال ها يمن دلم م اما

 :ديخود بلند كرد و پرس يچانه او برد و صورتش را به سو ريرا ز مادردستش

 ؟يشد ريبهانه گ ؟چرايناراحت يچ ا؟ازيشده پر يچ

 :مادر سر او را در اغوش گرفت و گفت.شد ريسراز شيو اشك از گوشه چشمها ديلرز ايپر يها لب

 يخوا يم ؟نكنهيما دل نازك شد دنيشده كه با د يحاال چ يبود يكرد كه چه خانم صبور و سازگار فيبرام تعر ريجهانگ

 ؟ يخودت رو لوس كن

 :گفت ختير يكه ارام ارام اشك م يحال در

زنده ام و دارم نفس  يخود يكنم ب يكنم حس م يم يهدف يو ب يندارم احساس پوچ ينسبت به زندگ يمدته احساس خوب هي

 !كشم يم

 شده؟ ي؟مگه چ نمينازن چرا

 يسره شور م هيكنم دلم  هيخواد گر يدلم م يرنجم و به هر بهانه ا يم يروز ها همه اش دلتنگم با هر حرف نيدونم ا ينم

كه به خونه  نيشما هستم خوبه اما به محض ا شيپ نجايا يكنه تا وقت يخبر بدم اضطراب رهام نم هي دنيزنه انگار منتظر شن

 !هش يشم دوباره حالم خراب م يتنها م ايرم  يخودم م

 :او نشست و گفت يروبه رو مادر

 ! يخواد راستش رو بهم بگ يپرسم دلم م يم يزيچ هي

 :ديمهربان خود گرفت و پرس يدستها انياو را م يرا به نگاه نگران مادر دوخت مادر دستها نگاهش

 ؟يبچه دار نشد گهيد چرا

 :انداخت و گفت نييرا پا سرش

 !بسمونه يكيگه همون  يم ريجهانگ
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 تو؟ اي رهيخواست جهانگ ني؟ا يمطمئن

 :سر بلند كرد و گفت دوباره

 !هر دومون يعني......يعني....اون

 يدر انجام اون كوتاه ديبر عهده داره كه نبا يبزرگ تيمادر مسئول هيو  يمادر هينره كه تو  ادتيهر حال دخترم  به

و به  يزيافكار مزاحم رو دور بر نيبه خاطر اون ا ديبا ؟حاالميچقدر خوشحال بود يمحمد رو باردار يديفهم يوقت ادتهي!كنه

 !يباش تيفكر زندگ

 به سواالتش بدم؟ يچه جواب ديمحمد بزرگ شد با يوقت!من شده  يمسئله ست كه باعث نگران نيهم

 ؟ينگران ي؟پس از چ ينيب يمحمد رو به اون نم يمگه وابستگ!يرو فراموش كرد ريوجود جهانگ نكهيمثل ا زميعز

 ...محكومم كنه كه چرا يروز  هيترسم  يم...ترسم مادر يم

 .زنگ خانه جمله او را ناتمام گذاشت يصدا

000 

شده بود پژمرده تر از  يو افسردگ اسيكه مدت ها بود گرفتار  ايتا ماه ها بگذرند و پر وستنديپ يها و هفته ها به هم م روز

 لحظاتش شتريب شهيهم

همه . اگر ديدار هاي گاه به گاه مهوش با مادر نبود شايد حالش از اين هم بدتر مي شد. در تنهايي و سكوت مي گذراند را

نگرانش بودند و از او مي خواستند پيش روانپزشك برود اما او ترجيح مي داد اين لحظات سرشار از اندوه را در جام تنهايي 

خبر تازه و مسرت بخش شراب شادي را به او  اش بريزد و مثل گذشته ها با خودش به هر طريق شده كنار بيايد كه يك

 .تقديم كرد

يكي از روزهاي گرم تابستان كه روي تاب بزرگ حياط نشسته و سر محمد روي دامنش بود و برايش آرام آرام الاليي مي  در

 :خواند ، طاهره سر و صدا كنان به سويش دويد و فرياد زد

 !مژده بده! مژده بده!پريا_

 :مي كرد تا نزديك شد،سپس پرسيد تعجب به او نگاه با
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 چي شده خاله؟ _

 :كه اشك شوق صورتش را خيس كرده بود گفت طاهره

 !همين اآلن از راديو شنيدم كه قراره اسرا رو آزاد كنن... همين اآلن_

 "!اسرا رو آزاد كنن! اسرا رو آزاد كنن ":جمله چند بار در سرش طنين انداز شد اين

 :حالي كه از فرط خوشحالي قدرت تكلم نداشت به سختي پرسيد در

 راست مي گي؟_

 :با چشم هاي خواب آلود سرش را بلند كرد و پرسيد محمد

 چي شده مامان؟_

 :او را به سينه چسباند و با بغض گفت سر

 !داييت داره برمي گرده_

 :اط شد و به سوي او آمد و گفتهمين هنگام چشمش به جهانگير افتاد كه روزنامه به دست وارد حي در

 !خبر خوبي برات دارم ؛ خبري كه باور نمي كني! پرياي عزيزم_

 :ديدن دانه هاي غلتان اشك روي صورت زيبايش با اخمي كه با لبخند توام بود از طاهره پرسيد با

 چرا در مسائل خانوادگي ما دخالت مي كنيد خانم؟_

 :كه چند لحظه اي بود به پريا نكاه مي كرد دوباره پرسيد محمد

 چرا گريه مي كني مامان؟_

 :او را ميان بازوانش گرفت و گفت پريا

 !اين اشك شاديه عزيزم_

 :جهانگير او را در آغوش گرفت و گفت. نگاهش را به جهانگير دوخت محمد

 !برادر مادرت يعني دايي تو داره از سفر بر ميگرده_

 كه عكسش تو آلبومه؟همون _
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 !آره عزيزم_

 :جهانگير كنار پريا نشست و دست او را در دست گرفت و گفت. به ساختمان برگشت طاهره

وقتي جنگ تموم شد انتظار داشتي پدرام هم ! مي دونستم چه مسئله اي در اين مدت باعث ناراحتي و افسردگي تو شده_

اگه خودت رو تو آينه . ميد شدي، همين نااميدي روحت رو خسته كرده بودبرگرده اما وقتي چند ماه گذشت و خبري نشد ناا

 !ضعيف شدي يدر اين مدت خيل! نگاه كني مي فهمي من چي مي گم

 :كه متوجه كبودي زير چشم هاي او شده بود با ناراحتي پرسيد پريا

 تو چرا اين جوري شدي؟_

 :ش نياورد و پرسيدبا اين كه فهميد منظور او چيست اما به روي خود جهانگير

 چه جوري؟_

 چرا زير چشمات كبود شده؟چرا الغر شدي؟_

 !چيز مهمي نيست_

 ...چطور مهم نيست؟ تو با خودت چه كار كردي؟ نكنه به خاطر من_

 !فقط يكي دو بار پرهيزم رو شكستم و دوباره مجبور شدم درد معده رو تحمل كنم،همين! اين چه حرفيه!نه عزيزم_

 :ي او خيره شد و پرسيدبه چشم ها پريا

 تو مطمئني كه موضوع فقط همينه؟_

 "....شايدم به ياد عشق از دست رفته ات افتادي  ":با خودش فكر كرد و

 :محمد توجه او را جلب كرد صداي

 حاال كه دايي داره برميگرده ديگه گريه نمي كني؟_

محمد با ديدن كمال، فريادي از شادي كشيد و از آغوش جهانگير پايين پريد و به . زد و سرش را به طرفين تكان داد لبخندي

 .سوي او دويد

 :دستش را دور شانه پريا حلقه كرد و گفت جهانگير
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 !از حاال ديگه بايد به فكر استقبال از پدرام باشي و افكار مزاحم رو از خودت دور كني_

 :ا به شانه او تكيه داد و گفتسرش ر پريا

 !تو هم يه قولي به من بده_

 چه قولي عزيزم؟_

 !قول بده منو به خاطر تمام كارهام ببخشي_

 منظورت چيه؟ كدوم كارها؟_

 !من همسر خوبي برات نبودم جهانگير_

 !تو تمام عشق و آروزي مني عزيزم... ديگه اين حرف رو نزن كه خيلي ناراحت مي شم _

 !م خوب مي دوني كه من وظيفه ام رو در قبال تو به خوبي انجام ندادماما خودت_

 :سر او را از روي شانه اش بلند كرد و به چشم هاي غمگينش خيره شد و پرسيد جهانگير

 چي شده پريا؟ معني اين حرفا چيه؟_

 :سرش را پايين انداخت و گفت پريا

 ...زندگي با يه آدم افسرده و بيمار خيلي سخته اما تو _

 !پريا_

جهانگير او را در آغوش گرفت و در حال نوازش . با ديدن چشم هاي غمگين او لب به دندان گزيد و سكوت كرد پريا

 :موهايش گفت

 !ديگه ام دلم نمي خواد از اين حرفا بشنوم! تو همه آرزوي مني نازنينم... تو به من اميد زندگي مي دي _

 .عالمت تاييد تكان داد كه آهسته اشك مي ريخت سرش را به پريا

 :دستش را روي صورت خيس او كشيد و ادامه داد جهانگير

 !ديگه ام دلم نمي خواد اشكات رو ببينم_
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از سركوچه تا در خانه ، در فاصله هاي معين، . شادي و خنده ، بوي اسپند و همهمه مردم فضا را دل انگيز كرده بود صداي

طاهره با بي قراري . ياط و كوچه را تا آن جا كه توانسته بود آب و جارو كرده بودكمال ح. گلدان هاي گل را چيده بودند

پريا لب حوض نشسته و خيره به ماهي هاي قرمز كه به دنبال هم شنا مي  امامرتب به كوچه سرك مي كشيد و برمي گشت 

 .كردند در عالم ديگري سير مي كرد

 محمد با بغضي روز هم هر دو كنار همين حوض نشسته بودند كه آن

 

 :گفت آشكار

 .يپر-

 :تر از او جواب داد نيغمگ ايپر

 بله؟-

 زم؟يعز يچرا ناراحت-

گفتند اما گوشها سماجت كرده و  يد،مينگاهها آنچه را كه با.و اشكها سر خوردند دنديدر هم گره خورد و لبها لرز نگاهشان

 .بشنوند زيتا حرف دلها را از زبانها ن دنديكشيانتظار م

 :داغ او را پاك كرد و گفت يبا نوك انگشت اشكها محمد

 .يكن هيشكون نداره پشت مسافر گر گنيم-

 :گفت ساختيكه ارتعاشات آن قلب محمد را دستخوش لرزش م يدست او را گرفت و بر آن بوسه زد و با صدائ ايپر

 .تحمل كنم تونميسخته،نم يليسخته محمد،به خدا خ-

 :خود گرفت يدستها انيسرد او را در م يبار محمد دستها نيا

تو كه .نمينازن يقشنگم،پر يآخه پر.برم تونميكه من نم يجور ني؟اينكن يقرار يب گهيد يبه من قول نداد روزيد مگه

موقع رفتن لبخند قشنگت رو به خاطر  ؟بذاريسوزنيدلم رو م يتو رو ندارم پس چرا دار يناراحت دنيمن طاقت د يدونيم

 .رو زيو غم انگ سيخ يچشمها نيبسپارم نه ا
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 :پر مهر او كه پر از حرارت عشق بود چسباند و گفت ي نهيسرش را به س.با هق هق خودش رو تو آغوش او رها كرد ايپر

 .نرو كنمينرو محمد،خواهش م-

كه  افتينم ياما كالم ديبوسيو م دييبويو م كردياو را نوازش م يموها.و قادر نبود حرف بزند كرديم هيمحمد هم گر گريد حاال

عشق و احساس مانع  نيا خواستينم.او را از خودش جدا كرد و بلند شد يحركت ناگهان هيبه ناچار با .بدهد يبتواند او را تسل

ساك گره خورد و  يدور دسته  ايخم شد و ساكش را برداشت اما انگشتان پر.شود هنشيم ونسبت به مردم  فشياز انجام تكل

 .مانع ش شد

 دينه،او با د،امايبار انگشتان سرد او دستش را چسب نيا.او نگاه كند گره انگشتانش را باز كرد يبه صورت دلربا نكهيا بدون

 ديبلند برداشت و دستش را عقب كش يقدم.جز رفتن نداشت يچاره ا گريد يايخودش و هزاران پر يايخاطره پر رفت،بهيم

 ياما تا ك)؟يبر ياونو بذار اديبرگرد،چطور دلت م.(زديم بيدلش نه.شد از دستش رها يكه گره انگشتان او به سخت يتور

 يايكه پر ديرفت و ند رونياز در ب عيانداخت و با چند قدم بلند و سر نيبه حرف دل گوش كند؟سرش را پائ توانستيم

 .افتاد نيزم ياو مدهوش رو يبايز

 .ايسالم پر-

 .را پاك كرد و بلند شد شيمهوش،با عجله اشكها دنيخورد و با د يتكان

 ؟يخوب..سالم-

 ؟يكنيم هيچرا گر-

 .اشك شوقه-

 اشك شوقه؟ يگياون وقت تو م زننيرو جار م يدارن دلتنگ چشمت

 :و گفت ديمهوش او را در آغوش كش.انداخت و سكوت كرد نيرا پائ سرش

 يچشما نيبا ا نكهيا يبه جا زمياما عز يدار يدونم چه احساس يم-

 !يكه خوشگل ترم بش يكن لبخند بزن ياستقبال برادرت سع يبرا سرخ

 .دنديكوچه دو يباال گرفت هر دو با ذوق به سو اهويه يصدا يوقت
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. را پر كرده بود اطيدود محوطه ح. ديپاش يآنها اسپند م يكرد و رو يدرون منقل را شعله ور م يبا بادبزن ذغال ها طاهره

. ديرس يصلوات از هر سو به گوش م يصدا. رد كرد و جلو برد تيجمع انيند از مبود دهيخر روزيرا كه د يكمال گوسفند

. آمد انگشتانش شل شد و افتاد يجلو م دهيپر ييپدر كه با رنگ و رو دنيد افشرد كه ب يدست مهرنوش را م جانيبا ه ايپر

را به صورت او دوخت ؛ نگاهش  و نگاهش ستاديلحظه ا كي ديبه آنها رس يپدر وقت. مهوش هم با تعجب به او نگاه كرد

 !هراسان و ترسان بود

 افتاده بود؟ يچه اتفاق مگر

 پدر رنگ به صورت نداشت؟ چرا

 شده بود؟ ديسف شيلب ها چرا

 زدند؟ يدودو م شيچشمها چرا

 ...زشيحتما برادر عز! افتاده يپدرام اتفاق يبرا حتما

 يزود شاد يليخ. دود اسپند بر چهره مهربان برادر نشست كه بر دوش جوانان محل نشسته بود ياز ورا ايرفت و نگاه پر پدر

او هم مثل پدر . ديدست محمد را كه خودش را به او چسبانده بود گرفت و جلو رفت كه مادر را د. را گرفت ديترد يجا

 !چرا! بود شانيمضطرب و پر

 بودند؟ نهنگويكردند ، چرا ا يم يشاد ديكه االن با آنها

 .قادر به درك مفهوم آنها نبود ايبود كه پر يحرف شانينگاه ها در

انداخت و با شتاب از كنارش گذشت و خودش را به  نيياش را بپرسد اما او سرش را پا يطرف مادر رفت تا علت ناراحت به

 .خانه رساند

 .گذاشتند نيزم ياو رو يرا در دو قدم پدرام

 ايهفت سال اسارت گو. ديرس يشده بود اما به همان اندازه هم مقتدر و جا افتاده تر از گذشته به نظر م دهيچقدر تك برادرش

 .ساخته بود اما نگاهش همان نگاه مهربان و نوازشگر بود يگرياز او انسان د

 .ديكردند كه جلوتر برود تا به او خوشامد بگو ياش نم ياريو  دنديلرز يم شيزانوها
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 شيپدرام رو به رو يوقت. را خوب تماشا كند زشيدادند مسافر عز يكردند و اجازه نم ينگاهش را تار م اشك ها هم يحت

 .تكان خورد و در آغوش او جا گرفت ياراد ريغ يروين كيقرار گرفت با 

. دش رهيخ شيو به عمق چشم ها دياو را بوس يبايپدرام هم صورت ز. را غرق بوسه كرد و قربان صدقه اش رفت صورتش

 :را پاك كرد و گفت  شياشكها ايپر

 !يخوش اومد يليخ -

 :بر لب آورد و گفت  يهم لبخند ايپر. لبخند زد پدرام

 !يگرد يدونستم بر م يم شهيهم -

 : ديو پرس ديخند ايپر. كرد شيباز هم فقط تماشا پدرام

 شدم؟ ريپ ؟يكن ينگام م ينجوريچرا ا ه؟يچ -

 :تكان داد و گفت  نيسرش را به طرف پدرام

 !نه -

 ...پس -

 :و گفت  ديخودش را كنار كش پدرام

 !اومده يك نيبب -

بزم ستارگان  انيگره خورد كه او را تا فراز آسمانها بردغتا عرش، باالتر از ابرها ، مست و مدهوش در م يدر نگاه ايپر نگاه

 .و با ماه هم آغوش شد ديچرخ

 !داد يفرحبخش خود صورتش را نوازش م ميآغوش گشوده و با نس شيكه برا ديد يخود م يپاها ريآن جا بهشت را ز از

 !امكان نداشت نينه ا...كه... كه  يبهشت

 !بود ايحتما باز هم در عالم رؤ! از او گرفته بودند شيبهشت را سال ها پ نيا

 يياز گذشته نبود كه همچون آرزو يريبهشت جز تصو نيزد و ا يخاطراتش پرسه م ياياو باز هم در دن يآر

 !تر شد كيبلكه آمد و نزد! شد اما نشد يمحو م محال
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 چيكه جز او ه شيبود كه كر شده بودند مثل چشم ها ايپر يگوش ها نيا ديشا ايهمه جا را پر كرده بود  بيعج يسكوت

مملو از عشق و  يآن روزها بود و نگاه زيخاطره انگ يتابستان ها ياشنا كه به گرما يمحمد با لبخند. دنديد يكس را نم

 :لب گشود و گفت يدلدادگ

 !قشنگم يسالم پر-

كه  اينگاه به محمد كوچك؛ پسر پر كيانداخت و  يم ينگاه به پر كيزد اما مهوش با بهت  ينم يمسخ شده بود و حرف يپر

 .چادر مادر پنهان كرده بود ريخودش را با خجالت ز

 "كنم؟ يكه بازم دارم خاطراتم رو مرور م نيا اي نميب يخواب م"

 :او باز كرد و گفت يمحمد آغوشش را برا. فكر را بلند بلند بر زبان آورد نيا

 !قشنگم يپر هيو جدائ يدور يسال ها انيپا! نه خوابه نه خاطره! كدوم چيه-

 !نه-

رها شد و  نيزم يچادرش رو. ديبه آتش كش ها را لرزاند و دل ها را نهياش س هياو و به دنبال آن هق هق گر اديفر پژواك

 يم اديكه فر يرساند و در حال اطيدوان دوان خودش را به ح ايپر. ماند يانگشتان لرزان محمد كوچك باق انيآن م يگوشه 

كرد و نفس زنان خودش را به سالن  يپله ها را ط زانيافتان و خ. شد اختمانگذشت و وارد س اطياز ح "!نه، دروغه": زد

سالنه سالنه جلو رفت  ايپر. حال زار او هراسان بلنذ شد دنيبا د. ديكش يم گاريمبل نشسته بود و متفكرانه س يپدر رو. اندرس

سوختند و ذوب  يش مثل دو گلوله آتش ميچشم ها. ختندير يوقفه فرو م يداغش تند و ب ياشك ها. ستادياو ا يو رو به رو

 :زد اديناگهان فر. شدند يم

 د؟يچرا به من دروغ گفت-

 :گفت ديبا ترد پدر

 ...باور كن دخترم ما-

 اخه چرا؟ ؟يتو با من چه كار كرد!... كنم يرو باور نم يچيه گهيد! كنم يباور نم... نه-

 .شد نيو نقش بر زم ديخشك شيشان اشك ها.ج يخاموش شد و چشمه  شيآتش چشم ها ناگهان
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 :ب شده بود نگاه كرد و گفتمتعج ايبه محمد كه از رفتار پر پدرام

 !رهيخودش رو بگ ياز ذوق نتونست جلو-

كرد و چادر مادرش  يكه با بهت او را نگاه م يچهره ا. خودش بود يبچگ يشده بود كه كپ يبار مبهوت چهره ا نيمحمد ا اما

. گذشتند ياز ذهنش م يگريپس از د يكيسوال ها و حدس ها . او رفت يآرام آرام به سو. فشرد يانگشتانش م انيرا م

 يچه عاشقانه دوست م ديد يبار م نياول يموجود كوچك را كه برا نيا. او زانو زد و به عمق نگاه پاكش چشم دوخت يجلو

خواست او را لمس كند كه ناگهان  يچقدر دلش م! كرد ينسبت به او در خود احساس م ينديو خوشا بيچه حس عج! داشت

انگشتان  انيم زچادر ا. را در آغوش گرفت يو دوست داشتن بايدو حائل شد و آن كودك زآن  نيبزرگ و مردانه ب يكليه

 .افتاد نيزم يكوچك محمد رو

كودك  يباينگاه ز. بود نظاره كرد ريو دور شدن محمد را كه در آغوش جهانگ ستاديهم متعجب و ناباور كنار محمد ا پدرام

 :او گذاشت و گفت يشانه  يپدرام دستش را رو. و شدمح اطيكرد كه با ورود به ح يآن دو را كنكاش م

 !بلند شو-

 كرد توان راه رفتن يرا جمع كرد و بلند شد اما حس م ايچادر پر محمد

 .تازه قدم برداشتند  يسرنوشت يبسو ديشا ايخانه  ياش آمد و با هم بسو ياريپدرام به .  ندارد

* * * 

 شيو چشمها كرديسرش به شدت درد م.  ديتخت د يرا گشود خودش را در اتاق خواب خانه اش رو شيپلكها يوقت

 :دستش را در دست گرفت و گفت . زد و لبه تخت نشست  ياو كه چشم باز كرده بود لبخند دنيطاهره با د.  سوختيم

 !خدا رو شكر رنگ و روت بهتر شده  ـ

 : ديتعجب پرس با

 !افتاده ؟ يچه اتفاق ـ

 .شلوغ بود  يليآخه خونه پدرت خ! خونه خودمون  مييايآقا گفت ب! حالت بد شد  ـ

 !شلوغ بود ؟ چرا ؟ ـ
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چه  اورديب اديرا بست تا به  شيشده بود چشمها يلحظه ا ينوع فراموش كيكه دچار  ايپر. با تعجب به او نگاه كرد  طاهره

و چقدر  كيچقدر نزد. ساخت  يرا جار شينقش بست و اشكهاعاشق در ذهنش  يآن چشمها ريافتاده و چه زود تصو ياتفاق

 !چقدر عاشق و چقدر شكسته دل ! دور

 :او را نوازش كرد و گفت  طاهره

 !نكن قربونت برم  هيگر ـ

جواب پس بدن ؟ اونا با سرنوشت من و محمد  ديو با گردهيروز اون برم هيچرا خاله ؟ چرا به من دروغ گفتن ؟ فكر نكردن  ـ

 !كارشون همه مون رو نابود كردن  نياونا با ا! كردن  يباز ريو جهانگ

 ...اونام !  زميعز يكنيبه خدا اشتباه م ـ

 :شد و گفت  زيخ مين كدفعهي ايپر

 بهش گفتن كه من ازدواج كردم ؟!  يوا ـ

 :دوباره گفت  ايپر. انداخت  نييسكوت كرد و سرش را پا طاهره

 شد ؟ يگفتن ؟ چ يبهش چ! خاله بخاطر خدا حرف بزن  ـ

تو  ريجهانگ يوقت« ، ديبه او بگو توانستيچگونه م. محمد و حسرت نگاهش بغض كرد  سيخ يآوردن چشمها اديبا به  طاهره

سخت و محكم سد راهش بود  يوارياما د ديكشياون گذشت عشق و تمنا اونو به طرف تو م يچشما يرو بغل كرد و از جلو

كند كه او  فيتوص توانستيچگونه م! قرار داده بود ؟ ريهمه را تحت تاث هك ديامان او بگو يب هياز گر توانستي؟ چطور م»...

چه سخت بود لحظه ... آه ! مبدل شدند  يديبه ناام شيدهايدل شد و ام يزندان عراق زندان يبه جا نباريو ا ختيفرو ر كبارهي

 !او بود  ياما نگاهش در پ رفتيم ريبه دنبال جهانگ ديو محمد با ترد كرديكه او از پس پرده اشك ؛ محمد را تماشا م يا

صورتش  يملحفه را رو ختهيچگونه شكسته و فرو ر شيبود مرد آرزوها دهيكه از نگاه غم زده و سكوت محزون او فهم ايپر

 : ديو نال ديكش

 !كمكش كن  ايخدا!محمد  چارهيب ـ

كه  شيآمال و آرزوها يكرد برا هيگر. كه تلخ و پر درد نوشته شده بود  يسرنوشت يبرا ختيهق هق كرد و اشك ر و



 

 

كتابخانه نودهشتيا                     دااليي مريم  –كه بي تو گذشت روزهايي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٧٢

 . مدفون شده و از دست رفته بودند 

 

 5 فصل

 

 يگرما رخت بربسته و خنكا. ديكش يالوانش را به رخ م يكرد و رنگ ها يخود را بر سر شهر پهن م يچادر رنگ زييپا

 يقرمز و زرد و نارنج ياز رنگ ها ييبايدرختان مجموعه ز يها برگ. زد يشهر پرسه م يدر كوچه پس كوچه ها يميمال

 يدر افكارش غوطه ور بود و نم ييبايهمه ز نينشسته و غافل از ا تاب يرو ايپر. آورده بودند يديرا پ يعيساخته و منظره بد

صدا كنارش  يو ب ديكش يو پرغم او آه سينگاه خ دنيمهوش با د. شده اند يصورتش جار ياراده رو يب شيدانست اشكها

 :آرام دستش را نوازش كرد و گفت. نشست

 .زميسالم عز ـ

مجالش نداد و خودش را در  هيلب باز كرد تا جواب سالمش را بدهد اما گر. و نگاه مهجورش را به او دوخت سربرگرداند

نشت با چه جمله و چه واژه دا ياصال نم. داشت او را ارام كند اما خودش هم بغض كرده بود يمهوش سع. آغوش او رها كرد

در  ايپر. كند يم ينيبر دل كوچك او سنگ يبود كه چه غم بزرگ دهيماه فهم هس نيدر ا رايبخش او باشد ز يتواند تسل يم يا

 :گفت هيگر انيم

 يرار مخودش ق چهيرو باز چارهيب يكنه و ما انسان ها ياستفاده م ينخواد دو نفر كنار هم باشن از هر ترفند ريتقد يوقت ـ

 !ده

صاف نشست و نگاهش را  ايپر. درددل كند تا سبك شود يبود او كم دواريكرد و ام يدر سكوت دست او را نوازش م مهوش

 :زماندوخت و گفت ينامعلوم در فراسو يبه نقطه ا

دونم در  يگشتم و اونا دم در بودن، نم يكه اومده بود كتاب پدرام رو بده، از مدرسه برم دميد يبار محمد رو وقت نياول ـ

 دميفهم يبعد از اون هر وقت م. دفعه حس كردم تمام بدنم داغ شد و ضربان قلبم شدت گرفت كيكه  دميد ينگاهش چ

كه بعد از سه سال  نيتا ا نهيب يبود كه انگار اصال منو نم ريانقدر سر به ز نكردم اما او ينگاهش م يواشكيرفتم و  ياومده م

 نييشعبان تز مهيجشن ن يمحله رو برا گهيد ياون روز محمد اومده بود تا با كمك جوونا. باره نگهمون درهم گره خوددو
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گذروندم و صبح حا  يم ادشيرو به  هاشب . عالقه دوجانبه ست نيا دميكنن و من كه بزرگتر شده بودم از برق نگاه اون فهم

از  يكيپدر محمد . بود ريامكان پذ يتصادف يليامر محال به ندرت و خ نيا كردم اما يدوباره چشم باز م يداريد ديبه ام

 .زده بود يكوچك پاساژ رو اجاره كرده و پارچه فروش ياز مغازه ها يكيپدرم بود كه  يمستاجرها

 ياز دوش ها يو اشتغال بتونه بار يليبود كه بعد از فارغ التحص تشيخانواده پرجمع ديسال سوم دانشگاه و تنها ام محمد

 ريمادر هر شب و روز ز. چشم پدر رو گرفته بودن يداشتم كه حساب يهمون موقع دو تا خواستگار بازار. خسته پدر برداره

دله كن  كيآد، دلت رو  يخواستگار خوب سراغت نم گهيكه بگذره د ردنتدخترم از وقت شوهر ك« :كرد يگوشم زمزمه م

 »!دو تا رو انتخاب كن نياز هم يكيو 

كه از  ييخواستگارها نيفرار از قبول ا يگشتم برا يم يبه دنبال بهانه ا. گرفته بودم پلميسالم بود و تازه د جدهيموقع ه اون

 چينظر خانواده ه

 !)مي خوام برم دانشگاه :وقتي هيچ راهي به نظرم نرسيد گفتم . و ايرادي نداشتند  عيب

كمال با نگراني بلند . ف من آب تو گلوش شكست و شديدا به سرفه افتاد روز خيلي خوب يادمه ،پدر با شنيدن اين حر اون

شد و شروع كرد به ماساژ دادن شونه هاي اون،وقتي سرفه هاش قطع شد چشماش رو كه سرخ شده بودن به من دوخت و 

رو چه به دانشگاه  دختر! كه اجازه دادم درس بخوني خيلي زياده امتا همين ج! چي گفتي دانشگاه؟ اصالحرفشم نزن (پرسيد

اين فكر رو از سرت بيرون ! مگه نميبيني عر روز تو خيابونا تير اندازي و بكش بكشه؟ محاله!؟اونم توي اين اوضاع و احوال 

كشور رو حسابي بهم ريخته  ،اوضاعالبته حق با پدر بود،در اون سال ها تظاهرات پي در پي و نا امني وو حكومت نظامي !) كن 

پدرام نظري .ه حاضر نبودم به هيچ قيمتي زير بار ازدواج اجباري برم نا اميد از آخرين اميدم به پدرام نگاه كردم بود،اما من ك

 )نكنه اين يه بهانه بود تا شوهرت ندن؟:( به پدر انداخت و از من پرسيد

ه جواب كرده فقط به اين بهانه كه تا حاال هر چي خواتگار داشت:( پدر با ناراحتي گفت. رو پايين انداختم و جواب ندادم  سرم

مخصوصا با وجود اين دو تا خواستگار آخري كه !...مي خواهد درس بخونه ، حاال كه درسش تموم شده ديگه نبايد بهونه بياره

و ثروتمند كه هر كس آرزو داره باهاشون وصلت كنه ، حاج زرمدار از هفته پيش كه  ئنآدماي سر شناس ، مطم!حرف ندارن 

منم هر بار به يه بهونه اي ! و توي مهموني برادرم ديده هر روز منو ميبينه مي پرسه پس كي مي خواي جواب ما رو بدي پريا ر
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 !)دو بار زنگ زده و جواب خواسته  التا حا... دست به سرشون مي كنم ، سرهنگم كه اينگار يه چيزايي فهميده 

. جويدم ، واقعا نميدونستم چطوري مي تونم از اين مخمصه فرار كنم  ناراحتي به حرفهاي پدر گوش مي دادم و لبم رو مي با

شايد اون به هيچ كدام از اين !اما پدر ،شما بايد نظر خود پريا رو هم بپرسيد ( بلند شدم تا به اتاقم برم كه دوباره پدرام گفت

 )خواستگارهاش عالقه اي نداره 

. حس كردم صورتم داغ شده و، جرات بلند كردن پلكهام رو نداشتم . د اين حرف پدرام ، همه نگاه ها به سوي من چرخي با

نمي دونستم پدرام فقط نظرش رو مي گفت يا از عالقه من و محمد . بالخره صبر نكردم و با عجله خودم رو به اتاق رسوندم

دو روز خبري از اصرار هاي  تا! خبر داشت؟ مي دونستم با محمد خيلي صميميه اما مطمئن بودم حرفي در اين مورد زده نشده

پدر ونصيحت هاغي مادر نبود تا اين كه يه روز پدر با دست پر به خونه اومد و خبر داد سرهنگ و خانواده اش براي فردا 

 !شب به منزلمان مي آن

 )شما دعوتشون كردين؟:( با تعجب پرسيد  مادر

براي آشنايي بيشتر ترتيب يه مهموني رو بديم و  خود سرهنگ زنگ د و گفت بهتره! نه(سرش را تكان داد و گفت  پدر

 ..)دعوتمون كرد تا به منزلشون بريم اما من قبول نكردم و گفتم اول شما بايد تشريف بياريد و

به شدت مي تپيد و و حس بدي داشتم ،نمي دونستم چه كار بايد بكنم ، اما ترس و ترديد وجودم رو به زنجير كشيده  قلبم

چاره اي جز كمك خواستن از پدرام نديدم ، بنابر اين سراغش رفتم و خبر دادم كه قراره چه اتفاقي . بود و آزارم مي داد

 !)رو بسپار به من ونگران نباش  چي ههم: (چند لحظه اي فكر كرد و گفت. بيفته 

 رو به عالمت تاييد تكان دادم ومنتظر نشستم تا ببينم چه كار  سرم

كاش خانواده حاج « :فرداشب صحبت كرد ، گفت  يپدر در مورد مهمان نكهياون شب موقع صرف شام پدرام بعد از ا. كنه  يم

 »! ديكرد يزرمدار رو هم دعوت م

 »؟ يچ يبرا گهياونا رو د« : ديبا تعجب پرس پدر

باعث بشه تا نظرش  يگريبر د يكيمحسنات  ديقرار بده ، شا يابيهر دو خواستگارش رو كنار هم مورد ارز ايپر نكهيا يبرا «

 »كنه  رييدر مورد ازدواج تغ
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كه كار و  نيا« :كردم  يمكردم و با خود فكر  يمن با تعجب به پدرام نگاه م. به پدر نگاه كرد و پدر به فكر فرو رفت  مادر

 »!كم بود حاال شدن دوتا يكي! آراسته شد  زيگل بود به سبزه ن! خراب تر كرد 

 ميتونه تصم يم ايهم پر يطور نيا!  هيفكر خوب« : بخش گفت  تيرضا يپدر رشته افكارم رو پاره كرد ، با لبخند يصدا

 »! ميبشناس شتريهر دو خانواده رو ب ميتون يكنه هم خود ما م يريگ

 »!كدوم رو نپسنده  چيدخترم ه دميشا« :برم با من و من گفت  يبرنج فرو م يدانه ها انيبا حرص قاشق رو م ديد يكه م مادر

 رييدفعه مادر تغ كيدونم چرا  ينم. بلند كردم تا با لبخند از او تشكر كنم اما چشم غره پدر باعث سكوت مادر شد  سر

 !شده بود  يا گهيمن به شخص د يمتوجه دلبستگ ديشا نميب يكنم م ير مداد اما حاال كه فك دهيعق

تونم  يخواست برم و تا م يبودم دلم م يبه خاطر غذا تشكر كرد و بلند شد و رفت ، من كه به شدت از دستش عصبان پدرام

 »؟ يخور يت رو نمپس چرا غذا« :پدر با تحكم گفت . از دستم ساخته نبود  يسرش داد بكشم اما در اون لحظه كار

و چند  نيچند يآبرو« : دميرفتم كه دوباره صداش رو شن يدر م يبه سو. گذاشتم و بلند شدم  زيم يقاشق رو رو يناراحت با

فردا شب بعد از !... گم  يم يچ نيتو به باد فنا بدم ، پس گوشهاتو خوب باز كن بب يتونم به خاطر بچه باز يساله ام رو نم

 »!خوام  يازت جواب م يمهمون

به  يخواستگارها نيمنم اگه از ا! پدرجون « :گفتم  يبه سخت. نفسم گرفته و سرم به دوران افتاده بود . طرف اونا برگشتم  به

 »!دم  يجواب رد م ومديشما خوشم ن بيع ياصطالح ب

 » ايح يدختره ب يخود كرد يب« .پدر تمام وجودم را لرزوند  اديفر يصدا

 :به من جرات داد كه گفتم  يچه مسئله ا دونم ينم

كه  ستيعهد قجر ن گهيخوردن زن ها به سر اومده ، حاال د يو تو سر ياجبار يدوره ازدواج ها ديفراموش كرد نكهيمثل ا «

 »...بله بگه و بعدم  دهيعروس از پشت پرده به داماد ند

 »!پدر  ديشما ببخش« :آمد و گفت  كه پدرام به موقع ديايصورتم فرود ب يپدر باال رفت تا رو دست

مگه بهت نگفته بودم من كارها « :گفت  تيدر را بست و آهسته اما با عصبان. دستم رو گرفت و با خودش به اتاق برد  سپس

 »كنم ؟ يرو درست م
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 »! يكارها رو درست كرد يچه طور دميد« : دميخشم غر با

 »! يديفهم يم زويهمه چ يكرد يكم صبر م هياگه  «

 »! ياز شر من راحت بش اديتو هم بدت نم نكهيمثل ا!  دميفهم« :پوزخند گفتم  با

هنوز . رو برداشت  يزنگ تلفن بلند شد و كمال گوش يصدا. رفتم  رونيدر اتاق رو باز كردم و ب يحرف با نارحت نياز ا بعد

 .شد  دهيدل آتش گرفته ام پاش يرو يكمال مثل آب سرد يدر اتاقم رو نبسته بودم كه صدا

 .هستن يمينع يآقا -

 .پدر رو بشنوم  يتا صدا ستادميدر رو به اندازه چند سانت باز گذاشتم و گوش ا ديتپ يكه قلبم از شوق تند تند م يحال در

 »احوال شما ؟ خانواده خوبن ؟! سالم  «

».....« 

 ».متشكرم ، همه سالم دارن خدمتتون  «

».....« 

 ».بله اونم خوبه  «

داره  يمينع يدرهم او حدس زدم آقا يابروها دنيباز كردم و با د شتريدر رو ب. ام شد  يپدر باعث كنجكاو يطوالن سكوت

پدر توجه ام رو جلب  يكه دوباره صدا دميكش يفشردم و انتظار م يدستهام رو به هم م جانيبا ه! زنه  يحرف م يدر مورد چ

 .كرد 

 ».... يمينع ياما آقا «

».....« 

 »بله حق با شماست  «

».....« 

 »...آخه ما !  گهيشب د هي يبرا ميبهتره بذار يول ستين يباشه مسئله ا «

»....« 
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 »!صرف شام دعوتتون كنم  يتونم برا يخوام كه نم يالبته عذر م! باشه ! ....آخر شب ؟ «

... 

 »خداحافظ ! كنم  يخواهش م «

منم از فرصت . بلند شد و به آشپزخانه رفت .  ديبه صورتش كش يو نظاره گر پدرم بودم كه متفكرانه دست ستادهيجا ا همون

اما پدرام با  دمياستفاده كردم و دوباره به اتاق پدرام رفتم ، دستهام رو دور گردنش حلقه كردم و چندبار صورتش رو بوس

آدم عاقل با صبر و آرامش اتفاقات اطرافش رو !  يدر زود قضاوت كناصالً دوست ندارم در مورد مسائل آنق« : گفت  يناراحت

 »!نشه  مونيموقع پش هيكنه كه  يم ليتحل

 :انداختم و گفتم  نيخجالت سرم رو پائ با

 »!خوام  يكه ناراحتت كردم عذر م نياز ا. زود قضاوت كردم  يليحق با توئه ، خ «

 يصفره م ييدونه اش رو به پسر مستاجرش كه از نظر ثروت و دارا هي يكير پدر ، دخت يكن يفكر م« : گفت  ديبا ترد پدرام

 »بده ؟ تيوصلت رضا نيدو تا خواستگار پولدار ببنده و به ا نيا يشه چشمش رو به رو يده ؟ به نظرت حاضر م

 :گفتم  يو با نگران دميكش يآه

 »دونم  ينم «

 »؟ ياگه قبول نكرد چ «

 »!كنم  يازدواج نم چكسيمنم با ه «

 »؟ يريبگ ميتصم يراحت نيدن در مورد سرنوشتت به ا يبهت اجازه م يكن يفكر م «

 ».مونم  يكه قدرت داشته باشم سر حرفم م ييتا جا «

 »بازم به خاطر محببت متشكرم « : رفتم گفتم  يكه به طرف در م يحال در

 »ايپر «

 »بله « :طرفش برگشتم و گفتم به

 »!كن رو كمك من حساب  شهيهم «
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 .گفتم و از اتاق خارج شدم  ريكردم و شب به خ ميگرم به نگاه مهربانش تقد يلبخند

جمع كردم و  رهيموهام رو با گ.  ستادميا نهيآ يو جلو دميبودم پوش دهيرنگ را كه تازه خر ييمويبعد بلوز و دامن ل روز

 : ديو وارد اتاق شد و پرس به در زد يبودم كه مادر ضربه ا يدر حال انتخاب روسر. پشت سرم بستم 

 »؟ يهنوز حاضر نشد «

 :كردم گفتم  يو رو م ريداخل كشو را ز يها يكه روسر يحال در

 ». آم  ياالن م «

 » ايپر «

 بله: طرفش برگشتم و گفتم  به

 : ديتر اومد و پرس كيدر اتاق رو بست و نزد مادر

 »رنگ سرخ گونه هات رو به حساب كدوم خواستگار بذارم ؟ نيا «

 . دميگونه هام گذاشتم و نگاهم رو از مادر دزد يشرم دستهام رو رو با

 :گفت  يدستهام رو گرفت و با مهربان مادر

مكنه فرو داشت كه هر لحظه م يخواه ي، بدون عشق كلبه لغزان زميها عشقه عز هيپا نياز ا يكيداره ،  هيچهارپا يزندگ «

كم محبت ادعا كنه عاشق شده  هي اينگاه  هيو هر كس با  اديبه دست ب يكه به آسون ستين يكياما عشق هم مسئله كوچ زهيبر

نه مثل  يمنطق ليبگذره اونم با چشم و گوش باز و دل يزيمعشوقش از هر چ خاطركه حاضر باشه به  هيكس يعاشق واقع! نه 

 يم يتونه سعادت انسان رو كامل كنه ، عشق در كنار صداقت ابد يكه م هيعشق واقع هيكه گفتم  يا هيپس اون پا! ها  وونهيد

ات  نهيرو كه خدا در س يپاك ساساح نيپس قدر ا يهست يخوشبخت قيتو ال! كنه  يم هيرو به انسان هد يشه و خوشبخت

 »گم ؟ يم يچ يفهم يم! د بشه نابو گرانيد ييايدن يها يشيگذاشته بدون و اجازه نده به خاطر مصلحت اند

. كردم  يخوب درك م يليحرفاش رو خ ياما معن هيدونستم علتش چ يكه نم دميد يرو م يروز در عمق نگاه مادر غم اون

 : دميپرمهرش گذاشتم و پرس نهيس يسرم رو رو

 »؟ يكن يم تميحما «
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 يزندگ يمرده متحركه كه لحظه ها هي،  ستيكنه زنده ن يم يكه بدون عشق زندگ يآدم زم،يعز! تا هر وقت كه الزم باشه  «

 » يطيشرا چي، در ه ميذار يوقت تنهات نم چيمن و پدرام ه! كشه پس زنده باش و با عشق تنفس كن  يرو م

 »دوستت دارم مامان  يليخ «

 :با بغض در آغوشم گرفت و موهام رو نوازش كرد و زمزمه كرد  مادر

 زميدوستت دارم عز منم

كردم ، به آمدن محمد و خانواده  يتعارف م يكه به اونا چا يدر حال. ببرم  يها آمدند و من مجبور بودم براشون چا نمهما

كه گفت  يكرد با جمله ا يپسر سرهنگ سع. هماهنگ كرده بود  جانيقلبم رو با ه يتپش ها شهياند نيو ا دميشياند ياش م

 » ! يخوشرنگ يمتشكرم ، چه چا« . توجه ام رو جلب كنه 

 :انداخته اش انداختم و گفتم غيبه صورت ت ينظر

 »!خاله طاهره حرف ندارن يها ييچا«

رو  ينيس.خودم رو گرفته بودم يمنم به زور جلو.ابرو درهم بكشد يخنده و باعث شد كه او با ناراحت ريزد ز يزرمدار پق پسر

 :من انداخت و گفت يبه سرتاپا يبود نظر افتهيختن تا يبرا ياون كه مجال.گرفتم و تعارف كردم يمقابل پسر حاج

 »!ستيلباستون انتخاب خاله طاهره ن يبايمن مطمئنم طرح پارچه ز اما«

 :زدم و گفتم يشخندين

 »!خرم يمادرم لباس م قهي، چون من به سل ديحدس زد درست«

 دهيدو خانواده فهم ايگو.نگاهم كرد كانهريباال انداخت و ز ييابرو يبار نبت پسر سرهنگ بود كه بخندد اما پسر حاج نيا

، اصل و نسب و ملك و امالك و خالصه  يخانوادگ راثيم يهر كدام به نوع رايبودند كه به چه منظور به آنجا دعوت شده اند ز

 يشمردم و انچه برا يها رو م هيلحظه موعود ثان يمن در آرزو نكهيغافل از ا دنديشك يهر چه در چنته داشتند رو به رخ م

 .ارزش بود يو ب زيناچ اريشد در برابر عشق من بس يآنها مالك تشخص و اعبتار قلمداد م

برداشت و به طرفم  زيم يرو از رو يظرف ماه ديد ينم ريت نيجز رها كردن آخر يصرف شام ، خانم سرهنگ كه راه هنگام

 :گرفت و گفت
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 »!بردار عروس قشنگم يماه«

خونسرد  يليمنم خ.نهيلبخند زد و به من نگاه كرد تا عكس العملم رو بب تياو نگاه كردند اما پسرش با رضابه  رتيبا ح همه

 :برداشتم و گفتم يماه كهيت هي

روز بهش  هي!گفت عروش قشنگم ، عروس خودم يبچه بودم همه اش بهم م يوقت!خاله مامان افتادم اديحرف شما  نيا با«

منم !يبش يگم تا راض يو گفت انقدر م ديخند!من نخوام عروس شما بشم ديعروس؟شا يگ يگفتم خاله جون چرا به من م

 »!شه ينم نيريبهش گفتم با حلوا حلوا كردن دهن آدم ش

 

 نيبنابرا!مجبور شده بودم.نداشتم نيجز ا يكردم اما چاره ا يرو ادهيز يليخ دميپدر فهم دنيچشم غره مادر و لب گز با

كامالً مشخص بود كه باعث شد خانواده  يجواب منف هيكار من  نيا.رو ترك كردم زيبزنم بلند شدم و ملب به غذا  نكهيبدون ا

سر  يها حساب يبرخورد رو به نفع خودشون برداشت كنن ، طفلك نيا يحاج هسرهنگ در الك خودشون فرو برن و خانواد

 .شد دهيع به ازدواج كشذوق اومده بودن و مجلس رو با بگو و بخندشون گرم كرده بودن كه موضو

 :گفت يحاج خانم

كالس و مدرسه وقتش رو  يتو نكهينه ا شيهر چه زودتر بره سر خونه و زندگ ديبا!هياديواسه اش ز پلمينظر من دختر د به«

 »!هدر بده

 :گفت پدرام

 »كشور عمرشون رو هدر دادن؟ نيبه نظر شما تمام دكتر و مهندس و متخصص يعني«

 »...اما... نبود نيمنظورم ا... نه«

 :ندادم ادامه بده و گفتم اجازه

كشه  يتمام عرم زحمت م يكي!پول و ثروته شيمالك زندگ گهيد يكيعلم موافقه  ليبا تحص يكي!داره يهر كس نظر خب«

به صد تا آدم ثروتمند كودن  ريفق دهيانسان فهم هيمنم  دهيشه ، به عق يكسب كنه اما از شعور و ادراك غافل م يتا اعتبار

 »!داره تيارجح
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 يسخنران يپسرش حساب ياجاره ا يخانم در مورد مغازه ها نيهم شيپ قهيزدم كه چند دق يحرف رو م نيا يدر حال من

 !كرده بود

 :و گفت اورديباالخره هم طاقت ن.چرخونه يرو م حشيكه در حال انفجاره و با خشم تسب دميد يرو م يحاج

 »!رو فراهم كنه يهر كار نهيتونه زم يجور اعتباره و م هيداشتن ثروت هم  دخترم«

 :حرفش گفت دييكالم من كم كنه در تا ياز تلخ نكهيا يبرا پدرام

 »!بدم ليتونم ادامه تحص ينكنه كه نم يگذار هيموافقم ، خود من اگه پدر برام سرما كامالً«

 :هم گفت مادر

 »!شه يخوره وگرنه باعث دردسر م يروت در كنار فهم و شعور به درد آدم مكه پول و ث نهيهم ا ايپر منظور«

چشم غره ها و  ايرو بزنم  يسمج هر حرف يخواستگارها نيبه در كردن ا دانياز م يكه خودم رو اماده كرده بودم تا برا من

 !بشم هيتنب يكردم و ممكنه حساب ياز حد زبون دراز شيب دميپدر فهم ياشاره ها

ها تموم نشده بود كه  ي، اما هنوز خداحافظ ميكرد عتيدر مشا يو مهمان ها را تا جلو ديفرا رس يزمان خداحافظ باالخره

 :به پدر گفت يبا ناراحت يحاج.كه در دستش بود تمام حرفها رو زد ينيري، دسته گل و جعبه ش دنيمحمد و پدرش از راه رس

 »!ميتا ما مزاحم نش ديمودفر يم ديداشت يمهم نيبه ا يكه امشب مهمونا شما«

 :بزند كه زن سرهنگ گفت يخواست حرف پدر

 »!نينداشت مراسم معارفه راه بنداز يبود لزوم يجوابتون منف يوقت«

 ياياون دوخته بودم و در دن يها چشم به چشم ها هيكنا نيتوجه به ا يكردم ب يم ريمحمد در آسمانها س دنيكه با د من

مقابل محمد  يچا ينيبه خودم اومدم كه با س يگن فقط موقع يم يچ گرانيد دميشن ياصالً نمغرق شده بودمو  يعشق و مست

و دوباره عقل و هوشم رو ربودن ، اما  ختنياز شراب ناب به كامم ر مملو يآسمون جام يقرار گرفتم و حس كردم فرشته ها

 .ديپدر تمام وجودم لرز نيخشمگ اديبا فر.كوتاهه يابيو كام يلحظات خوش شهيهم

 »!رو به باد داد تميثيآبرو و ح!شهينم نيبهتر از ا يكن تيكه تو ترب يدختر«

خبر  يرو گذروندم اما حت يچه ساعات دميكردن عقده هاش بود و من تازه فهم يها رفته بودند و پدر در حال خال مهمان
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 !هردو بدل شد ييشده و چه حرفا يچ يخواستگار نيا جهينداشتم نت

 ستاديبرافروخته رو به روم ا يپدر با چهره ا.خورد وارياتاقم نشسته بودم كه در اتاق باز شد و با شدت به د يتو يصندل يرو

 :و گفت

تا  يچند تا فحشم بد هي يخواست يم!يكرد يچه خوب نطقت باز شده بود مثل كالغ قار قار م!چشم و رو يب دختره«

 »!يرو كامل كن تيسخنران

 :بلند شدم و با من و من گفتم يدستپاچگ با

 »...من... من«

 :زد اديفر

 فيپول پ يو برا يكن يم يبلبل زبون يجور نيكه حاال ا يدينكش يگرسنگ...گهيبله د!خوام صدات رو بشنوم ينم!شو خفه«

 يكنم دختر يامشب فكر م القباست كه آه نداره با ناله سودا كنه ، از هيپسره آسمون جل  نيتو هم اقتيل!يندازيراه م فيپ

 يتون يم يتا ك نميپس خودتم ببر و بدوز تا بب يدون يخودتم صالحت رو بهتر م اًعقلت كامله حتم يكن يندارم ، تو كه فكر م

 »!ياريدوام ب

 :بغض گفتم با

همه اش از پول و ثروتشون  دميداشتم ، فقط د يقصد نيخدا منو بكشه اگه چن!شما رو ببرم يخواستم آبرو يخدا من نم به«

 »...زنن يحرف م

مردم گشته  نيعمر تو بازار و شهر ب هي يبزرگترم دارم كه ناسالمت هي ي؟نگفتيداره كه جواب داد يبه تو چه ربط!بزنن خب«

 »و خودش بلده دهن باز كنه و دو كلمه حرف بزنه؟

 :انداختم و گفتم نييرو پا سرم

 »!ديببخش«

 :ود گفتب يعصبان يكه حساب پدر

رو انتخاب كن  يكيسه نفر  نيا نيپس خوب فكرهات رو بكن و از ب!يتا فردا فرصت دار ايگم پر يم يچ نيكن بب گوش«
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 »!خونه برنگرد نيام به ا گهينداشته باش و د يچياز من توقع ه يكه اگه محمد رو انتخاب كرد

 :دمينگاهش كردم و نال ملتمسانه

 »!پدر«

 »!رهيبگ ميعاقالنه تصم نكهيبزنه مگه ا يدر مورد حرف يخواد كس يدارم نه دلم م ايبه اسم پر يمن نه دختر!پدر يب پدر«

 :ديبكنه كه پدر به اونم توپ يانيخواست پادرم مادر

و  سهيساله من وا نيچند يرفقا يشد كه با وقاحت جلو يحاال انقدر پررو نم ينداده بود دونياه تو بهش م!دخالت نكن تو«

 »!مزخرف بگه

 :من برگشت و ادامه داد يبه سو دوباره

 »!كالم ختم كالم هي!دم ينم يا هيزيجه چيه رهيبگ ياحمقانه ا ميكنه و تصم ييايح يكه ب يبگم به دختر بهت«

 يمادر با مهربان.اندازه ناراحتش كنه نيكردم حرفام تا ا ياصالً فكر نم.كردم هيرفت و من عاجزانه در آغوش مادر گر پدر

 :نوازشم كرد و گفت

 »!يكه اون حرفا رو زد ينكرد يتو هم كار خوب!زميعز يبه پدرت حق بد ديبا«

 »...آخه«

 »!بلكه آروم بشه يبدتر بشه؟بهتره ساكت باش نميتا وضع از ا يبگ يزيچ هي يخوا يباز م!سيه«

 :گفتم يانداختم و با ناراحت نييرو پا سرم

 »گفت؟ يچ ديدينشن مگه«

 »!رينگ يجد اديپدرت رو ز يشه ، حرفا يزنه كه بعداً باعث تعجب خودشم م يحرفا م يليخ هيعصبان يآدم وقت!خب«

 .ختيكه جو خانه را كامالً به هم ر يبود طور يپدر كامالً جد يدهايبرخالف انتظار مادر حرف ها و تهد اما

كه امكان داشت خودم  ييتا جا.در الك خودش فرو رفته بود يتلخ و آزاردهنده بر فضا حاكم بود و هر كس به نوع يسكوت

روز غروب اون با دست پر به خونه  هياش خاموش كنه اما  نهيآتش خشم رو در س اميگذر ا ديكردم تا شا يرو از پدر پنهان م

 :اومد و به طاهره گفت
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 »!ميمهمون دار امشب«

 :ديمادر پرس.رو از دستش گرفت گرفت و به آشپزخانه رفت ليوسا طاهره

 »ه؟يك«

 :زد گفت يم زيكه كتش رو به رخت او يدر حال پدر

 »!يمينع خانواده«

 يرفت و جا نياز ب يشاد نيزود فروغ ا يليرو لرزوند اما خ كميكه قلب كوچ يا يشاد.دميرو در نگاه مادر د يشاد برق

 خودش رو به

 

 :نشست گفت يكه م يپدر در حال.ديبخش رتيو ح يكيتار

 !امشب كار رو تموم كنن نيو هم انيخوان با عاقد ب يگفتم كه اگه عروسشون رو م بهشون

 :مبل رها كرد و گفت يرمقش را رو ينداشت بدن ب ستادنيكه توان ا يو در حال ديكه رنگ صورت مادر پر دميدر د يال از

 !يگ ينم يجد مطمئنم

 يه بهشون فرصت بدم تا مقدمات جشن رو فراهم كنن اما وقتاصرار داشت ك يليخ يمينع يالبته اقا.گفتم يكامال جد اتفاقا

 .نزد و قبول كرد يحرف گهيبهش گفتم قراره اخر هفته برم خارج از كشور د

 !يبر يسوال م ريكار ارزش و اعتبار دخترت رو ز نيا ؟بايكن يچه كار م يدار يدون يم

ام  يبشه حتما براش فرق يعروس چه خانواده ا ستيده و براش مهم ن يكه خودش به ارزش و اعتبار خودش بها نم يدختر

 !شوهر يبره خونه  يكنه چه جور ينم

 ...ديده،من و شما نبا ينم صيبچه ست،خوب وبد رو تشخ اون

 !يبه كارهات برس يبهتره بر هودهيب يحرفها نيا يها گذشته،حاالم به جا ديها و نبا ديما از با كار

 :اورد،برگشت و گفت اديرو به  يمسئله ا ايراه گو انيلند شد و به طرف آشپزخانه رفت،اما در مب تيبا عصبان مادر

 هيتونن ما يبچه ها و خونواده هاشون هستن كه م نيهم ييو تنها يريپ يدر روزها!ينيامروز،فردا رو هم بب يبه جا بهتره
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 هشيتنب يناراحت اياگه از پر!يذار ينم يباق يا گهيد زيو كدورت چ نهيكارت جز ك نيمن و تو باشن اما حاال با ا يدلخوش

 !دهيبع يهست يا دهياز شما كه مرد عاقل و فهم ازهاند نياونم تا ا يلجباز ،امايحق دار!كن

شم  يرو به رو م يبا حاج ينداشته كه حاال وقت يزيمن چ يبرا يبچه ها مخصوصا دختر نادان شما جز سرافكندگ نيكه ا اوال

گناهكار به مغازه  هيمردم رنگ به رنگ بشم و مثل  زياستفهام ام يدر برابر نگاه ها ديشنوم و با يو به زور مجواب سالمم ر

 ياليچه خوش خ!مينمك نشناس نش يبچه ها نيكه محتاج ا ميرو نخور،انقدر دار تيريشما غصه روز پ يدر ثان...پناه ببرم

 رن؟يدستمون رو بگ مياز پا افتاد يوقت يدارن توقع دار ياالن حرمت بزرگترشون رو نگه نم نايا!خانم

غم بغل گرفته  يان،زانويگر يبه اشپزخانه رفت تا به طاهره كمك كند و من با چشمها ديد دهيفا يكه ادامه بحث را ب مادر

پدر فقط به  زدم كه موجب خشم پدر شد،اما خشم ييحرفا يكردم كه چرا اون شب با ندانم كار يبودم و خودم رو شماتت م

 يم.هم داشت كه فقط محمد و خانواده اش در راس همه شون قرار داشتند يا گهيد اديز ليمن نبود بلكه دال يحرفا ليدل

ام رو  يو خوشبخت ندهيشد كه ممكن بود آ يم يمينع يدر ذهن خانواده  يكار پدر باعث به وجود امدن شبهات نيدونستم ا

 يكه زانوهامم  يدر حال!ارميدل پدر رو به دست ب ديكردم شا يتالش م گهيبار د كي ديبا!كردم يم يكار ديبا.متزلزل كنه

كه  يدر حال.جا به جا شد و روزنامه رو ورق زد يمن كم دنيپدر مشغول خواندن روزنامه بود،با د.رفتم رونياز اتاق ب ديلرز

 .دادم سالم كردم يسردم رو به هم فشار م يدستها

 :بشه،آب دهانم رو به زور فرو دادم و گفتم ريپشتم سراز رهياز ت يغضب آلود پدر باعث شد عرق سرد نگاه

 ...مونميپش يليزدم،به خدا خ ياون حرفا رو م ديدونم اون شب نبا يدونم اشتباه كردم،م يخوام،م يمن معذرت م...من

 .پدر تمام وجودم رو لرزوند اديفر يصدا

 بعدم!يمنو برد يو احمقانه آبرو دهينجنس يبا اون حرفا!يزد اما

 

كردم بچه هام عاقلند  يم اليمن احمق و بگو كه خ!  ديزيدستشون بر يرو رو يتا اب پاك يديوبا اون پسره نقشه كش ينشست

 ! ))پول كنن  هي يكنن تا پدرشون و سكه  يم يكيفروشن و باهاشون دست به  يها م بهياما خبر نداشتم كه پدرشون و به غر

 !))كلمه هم با محمد حرف نزدم  كي ياما پدر ، به خدا من تا به حال حت(( 
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كه تا حاال باهاش  يكن يبدم ادعا م ياريمن اسم اونو به زبون م ينشده جلو يچيكه هنوز ه يوقاحت و به كجا رسوند نيبب(( 

 ))؟  يخواستگار انيب نجانيا يكه سرهنگ و حاج يگرفتند كه همون شب ميپس چرا اونا تصم!  يحرف نزد

 .ماجرا كنم بازم التماس كردم  رياونم درگ ومديخواستم كه بگم پدرام رابط ما بود اما دلم ن يم

 .... ))، آخه  ديمنو ببخش ديكن يمن اشتباه كردم شما بزرگوار! خوام  يپدر معذرت م((

 ))بخشم  يشرط م هيفقط به (( 

 :گذاشت و گفت  زيم يا كرد و روسروپا گوش شدم ، پدر روزنامه رو ت يخوشحال با

 نيا يرو تا به جا يپسر حاج اي يد يم حيپسر سرهنگ و ترج نيو خوب فكر كن بب نيدم بش يساعت بهت فرصت م هي(( 

 ! ))دعوت كنم  يمراسم نامزد ياز اونا رو برا يكيندار زنگ بزنم و  يچيه يگدا يادما

 ))نه پدر : ((  دمينال يسخت به

 :رحمانه ادامه داد  يب پدر

راهو  هي نيفقط هم يخونه بر نيدهن پركن از ا هيزيجه هيآبرومندانه با  يمن برات مهمه و اگه دوست دار ياگه آبرو(( 

 ! )) ريبگ ميحاال برو فكر كن وتصم!  يدار

 :زدم و زدم  يحرف دلم وم ديبرام مشكل شده اما با دنيكردم نفس كش يم حس

 ياز اون پسرا يكيكه چرا حاضر نشدم  ديدلخور سد نيبلكه از ا ستياون شب من ن يشما از حرفا يناراحت دميحاال فهم(( 

 ! ))ثروت پدراشون بود رو قبول كنم  شونيگنده دماغ كه تنها سرما

 :كوفت و گفت  زيم يرو تيباعصبان پدر

 .... ))د بفرستمت خونه بخت بدن كبو هيشم امشب با  يوگرنه مجبور م ايح يب يدهنت و ببند دختره (( 

 :زد و ادامه داد  يپوزخند

 ! )) ياريتو اون دخمه دوام ب يتون يچقدر م نميبرو تا بب! بخت  يالبته اگه بشه اسمشو گذاشت خونه (( 

مورد  يرحم يكرد و قلبم رو با ب يپدرم وجودم رو خاكستر م يحرف ها.  ختمير يسوخته اشك م يو با دل ديلرز يم بدنم

باشه كه حاال در  تياهم يپدرم دارا ياندازه برا نيمن تا ا ي ندهيشد كه پول و ثروت همسر ا يباورم نم. داد  يتهاجم قرار م
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برام سخت شده بود و  دنينفس كش "واقعا گهيحاال د!! منو از خودش برونه  هدار و طعن شين يبا حرف ها تيموقع نيا

 .اراده نگاهم رو پر كرده بود  يب ينفرت

مادر اومد و . شد بهم نگاه نكنه  ينشست كه باعث م يصورت پدرم م يانزجار داغ و سوزان رو ياون موقع شعله ها ديشا

لرزان و  ييوجودم رو پر كرده بود اونو كنار زدم و با صدا يدستم رو گرفت تا منو ببره اما من كه اون لحظه خشم سراپا

 :مقطع گفتم 

 باشه.....ده  يام انجام نم بهيغر هيبا  يانسان حت ديكه شما كرد يكار(( 

 اديپاهاتون فر ريقلب من ز يباشه شكسته ها ادتوني ديكاخ با شكوهتون قدم برداشت نياما هر وقت در ا رميم پدر،من

 كننيم دايپ اميالت ريد يعفون ينكنه چون زخمها يخرده شكستهها دست و پاتون رو زخم نيا ديمراقب باش يليخ...زننيم

 ....هرگز خوب نشدن و تمام وجود آدم رو دميشا

 يو شرارهها ديكشيتو قلبم شعله م شياما هنوز آت.شد يلبم جار يمحكم پدر لبهام رو به هم دوخت و خون از گوشه  يليس

 .كه حس كردم طاقتش رو از دست داد و به من پشت كرد يطور نشستياو در نگاه پدر م

 هيخورده و  يليعروس س هياما .عروس شدم..پر درد به اتاقم برگشتم و به انتظار مهمونها نشستم،آره يا نهيخون و س يدل با

شوهرش  يخونه  يروانه  يو شور و نشاط ٔهلهله چيكه فقط با چمدون لباس هاش بدون ه يعروس.نهيقلب شكسته و پر از ك

 .بود و زهرخنده نگاه پدر رهمادر و خاله طاه يراهم اشك ها يبدرقه .شد

ل سر سبد ٔكه همه جا گ يدردونه ا زيعز ا،دختريپر.دميشنيخورد شدن دلم و روحم را م يو صدا ديلرزياما پاهام م رفتميم

كه  ياهير،سيبود و ت اهيخزان س يشبها يكيكه دلش مثل تار يعروس.رفتيشوهر م يبه خونه  يبود حاال با چه وضع اسفناك

 .همراهم بود شهيهم يبرا دادينشون نم ياگر محمد از خودش صبر و بردبار ديشا

 :برداشت و به دست او داد يدستمال مهوش

 .ها شهيبد م ،حالتيلرزيم يدار نيبب.نكن هيتو رو خدا گر-

 .زدن و طاهره را صدا زد اديرنگ شد او هم با ترس شروع كرد فر يب ايپر يلبها يوقت

 .اديب يكيم،تو رو خدا طاهره خانم،طاهره خان-
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مهربانانه  يكرد و از استقبال گرم خواهران محمد گفت و بوسهها فيساعت حال او بهتر شد و دوباره شروع به تعر مياز ن بعد

فراموش  يپدر را تا اندازه ا ياز مادر و جفا يو غم دور رديزود به آنها انس بگ يليكه باعث شد خ مانهشانيصم كاتيو تبر

 .بزند ديو سف اهيدست به س دادنديعنوان اجازه نم چيبا او مهربان بودند و او را دوست داشتند كه به ه يآنها بقدر.كند

 اير يب يانسانها نيدر كنار ا يزندگ.زدوديو م شستيوجود او را مثل باران م يهاياهيخانواده اش س يمحمد و محبتها عشق

 .همه محبت را جبران كند نيا ياو هم بتواند روز دكريلذت بخش بود و آرزو م شيبرا

را  رستانياول دب گرشيد يو دو خواهر دوقلو رفتيبود دانشگاه م ايبزرگتر محمد كه هم سنّ و سال خود پر خواهر

 نيآرام و مت يپدرشان مرد.قلب دوست داشتند مياز دست داده بودند و پدر را از سم شيمادرشان را سه سال پ.گزراننديم

 .ديديم حتراماراده در برابرش خود را موظف به ا يبود كه هر كس ب

سر و صدا به دنبال  يو ب كردينم يشكوه ا چيكند اما او ه تيمغازه را باال برده بود تا آنها را اذ ياجاره  ايكه پدر پر نيا با

 .گشتيم يگريمغازه د

 :آنها را صدا زد و گفت يمگشا م رو جمع كردند پدر ه يدخترها سفره  نكهيشب بعد از ا كي

 .باهاتون صحبت كنم خواميم نديبش-

همه جمع  يوقت.همه حضور داشته باشند خواهديآمده كه پدر م شيپ يدانستند چه موضوع يبه هم نگاه كردند،نم يهمگ

 :گفت كرديم يباز حشيتسب يكه با دانهها يشدن پدر در حال

 نيا م،توينيساكت بش ميتونيو تجاوز قرار گرفته و نم يو كشورمون مورد تعد ميجنگ ريكه ما درگ ديدونيخودتون م-

 درست تيموقع

 

دشمن  يجبهه ها جلو يمثل دسته گلمون تو يكه جوونا يمغازه بگذرونم در حال يكه من از صبح تا شب وقتم رو تو ستين

 .نام كردم اعزام ثبت يامروز رفتم مسجد و برا.... من!شن يكنن و پرپر م يسپر م نهيس

 :با هم اعتراض كردند دخترها

 !پدر-
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 :زد و گفت يلبخند پدر

تر  نيدارن چشم به راه دارن،خون ما كه از اونا رنگ زيجنگن خانواده دارن،عز يجبهه ها دارن م ويكه االن ت ييهمه اونا-

 !ديخواد با اشك و آه مانع رفتنم بش يپس دلم نم ستين

 :تبزرگتر بود گف هيكه از بق مژگان

 !خط مقدم ينداره حتماً برد يكمك كرد،لزوم شهيپشت جبهه ام م-

 :و گفت ديخند پدر

 دخترم؟ ينگران يتو از چ.برن يدست و پا مثل من رو كه خط مقدم نم ياز كار افتاده و ب رمرديپ هي-

محمد سكوت كرده و نگاه محزونش را به گل  انيم نيپدر را از رفتن بازدارد اما در ا يكرد به نحو يزد و سع يحرف هركس

 :دياو شده بود آهسته پرس زيكه متوجه سكوت غم انگ ايپر.دوخته بود يقال يها

 ؟يناراحت يشده؟ تو از چ يزيچ-

 :نگاهش را به نگاه او دوخت و گفت محمد

 !شهيقدم از پدر عقب ترم،هم هي شهيمن هم-

 :ديمژگان پرس.نگاه كردند ايهمه با تعجب به پر.رفت اطيبلند شد و به ح و

 شد؟ يچ-

 :گفت ايپر

 !ناراحته يانگار از مسئله ا يدونم ول ينم-

 :بلند شد تا به دنبال او برود كه پدر گفت و

 !دم اما نت مردم رو تنها بذاره وبره يبهش بگو من اجازه نم-

محمد كنار حوض كوچك خانه نشسته بود و انگشتانش .رفت اطيبه ح ايپر.به پدر دوخته شد زياستفهام آم يبار نگاه ها نيا

 :دياو نشست و پرس يروبه رو.داد يرا آرام در آب تكان م

 شد؟ يپس چ ؟يواسه فوق شركت كن يخوا يم يگفت يمگه نم-
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 !دن يمسائل ارزش خودشون رو از دست م نيمكتب بزرگتر درس گرفت ا هيتو  شهيم يوقت-

 :گفت ايپر.همسرش دوخت يزد،به چشم ها يآن موج م نگاهش را كه درد و رنج در و

 !يناراحت ياز چ دهيپدر فهم نكهيمثل ا-

و واسه اعزام  ميرفت شيكه من و پدرام دوهفته پ يكنه در حال فيتكل يمن ادا يتونه به جا يكارش م نيبا ا كنهياون فكر م-

 .ميثبت نام كرد

 ؟ينگفت يزيپس چرا به من چ-

برد، دل  يكردم خوابم نم يمسئله فكر م نيبا خودم كلنجار رفتم تا بتونم از تو دل بكنم، شب ها از بس به ا يليراستش خ-

 يتو كه خودت خوب م نيكشه مثل جون كندنه اما نازن يقشنگ من در اون نفس م يكه پر يكندن از تو و رفتن از خونه ا

 !ميقرار دار يتيدر چه موقع يدون

 ...ره يحاال كه پدرام داره م... ودم مانع رفتنت بشه اما خواد وج يمنم دلم نم-

قادرم از تعلقاتم دل  يبه من القا كن يهمون طور كه تونست! ايپر يتون يتو م! ديمانش بش ديتو و مژگان با يعنيبره  دياون نبا-

 !بشم يعشق مقدس راه هيبكنم و به خاطر 

 !آره-

 ؟يگفت يداد چ يون مرزمنده ها رو نش ونيزيشب كه تلو هي ادتهي-

محمد دست او را در دست .كند يصحبت م يزيدانست او در مورد چه چ يشد؛در آن لحظه اصالً نم رهيتعجب به او خ ابايپر

 :گرفت و گفت

 يمسئله رو درك كرد نيچون ا يايبا رفتن منم كنار ب يتون يم دميتونستم برم جبهه فهم يكاش منم م يگفت ياون شب وقت-

 !رم ينم ياگه تو نخوا... ينباش يحاالم اگه تو راض... ميقرار دار يدر چه وضع يدون يو خوب م

 :درخشان آسمان دوخت و گفت يسرش را بلند كرد و نگاهش را به ستاره ها ايپر

 كنم و مانعت بشم؟ يكه تو رو به من داده سركش ييتونم در برابر خدا يمگه م-

 :و گفت ديانگشتان دست او رابوس محمد
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 !ايدوستت دارم پر يليخ-

 :زد و زمزمه كرد يلبخند ايپر

 !منم دوستت دارم-

كه پدر بعد از دوسال قهر، خودش به مغازه پدر محمد  يرا نگران كرده بود طور اياز همه پدر ومادر پر شتريرفتن ب نيا خبر

 .شده يكرد درام به خاطر محمد راه يكه فكر م رايز.رفت و از او خواست مانع رفتن محمد بشود

 :جمله گفت كيفقط  ايآمد و با اشك و آه از او خواست تا شوهرش را منصرف كند اما پر ايهم به سرغ پر مادر

 !عاشق بشه هيتونه مانع  يكس نم چيه-

 نيا دنيكه از شن ايپر.را به خانه شان دعوت كند يميخبر، پدر را چنان نگران كرده بود كه از مادر خواست خانواده نع نيا

 :به محد گفت يشده بود با ناراحت نيخبر خشمگ

 !يكرد يدعوتشون رو قبول م دينبا-

 :او را در آغوش گرفت و گفت يمحمد با مهربان اما

 ؟يزن يمحرف رو  نيشده كه ا يحاال چ! يمهربون و باگذشت بود يليتو كه خ! من يكوچولو يپر ياخم كن نمينب-

 :با بغض گفت ايپر

زد و  يياون شب چه حرف ها ينكنه فراموش كرد نجا؟يچطور منو فرستاد ا يديرفته با ما چكار كرد؟ مگه ند ادتيمگه -

سال نو  كيبه بهانه تبر ديروز اول ع ادتهيتا حال ما رو بپرسه؟  ومديبارم ن هيدوسال  نيچرا تو ا! كرد ريچقدر شما رو تحق

آب بشم و  ديبار يكه از آسمون م يبرف يخواست مثل دونه ها ياون روز دلم م نن؟اجازه نداد درو برامون باز ك يحت ميرفت

 !تونم اونو ببخشم يمن نم! نه محمد! فرو برم نيزم يتو

 :با دو انگشت، چانه لرزان او را گرفت و صورتش را به طرف خودش باال گرفت و گفت محمد

كه به گردنش حق  ياونم پدرش؛ كس! رو تا ابد در خودش نگه داره يكس نهيكه بخواد ك نهيا من مهربون تر از يقلب پر-

 ...پس! دهيداره و براش زحمت كش

 :با بغض گفت ايپر.چسباند و نوازشش كرد نهيمحمد سر او را به س.شدند ريصورت او سراز يو.سوزان اشك ر يها قطره
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 !كرده رييست كه رفتارش تغ گهيد زيچ هياالنم به خاطر  يدونست يكاش م-

 از المونيمن و پدرام خ نكهيا يبرا هياما بهانه خوب زميدونم عز يم-

 !تو راحت بشه بابت

 :ديبه او نگاه كرد و با تعجب پرس ايپر

 !؟يدون يم

 :گفت ديكش ياو م يموها يكه دستش را رو يدر حال محمد

 !زميعز يخوشحال باش ديتو با!بده انيپا ييو جدا يدور نيكرده تا به ا جاديفرصت را ا نيا خدا

 ؟يچ ديپدر بخواد شما از رفتن صرف نظر كن اگه

 !دلم زيبهخ داست،تو نگران نباش عز دمونيام

 

*** 

 

را به زور داد اما او كه به محمد قول  ايجواب سالم پر يپدر حت.برگزار شد يتيميصم چگونهيو بدون ه يكامال رسم يمهمان

همه  كهيبعد از صرف شام هنگام.گرفت دهيكه فرو خورد ناد ياو را با بغض يمهر يپدر صبور باشد،ب يداده بود در برابر سرد

 زيسر و صدا به اتاق دوران تجردش رفت و در را پشت سرش بست،همه چ يند،بآن بود عيگرم صحبت در مورد جنگ و وقا

 يو رو ديكش يآه.از كتاب ها را برداشت يكيكوچكش رفت و  يسراغ كتابخانه .مانده بود يهمان طور دست نخورده باق

 :ارام به در خورد و مادر وارد اتاق شد و گفت ياش بود كه ضربه ا يو نوجوان يدر حال مرور خاطرات كودك.نشست يصندل

 !يكرد خلوت

 :دياحترام او بلند شد و پرس به

 تونه پدرام رو از رفتن منصرف كنه؟ يپدر م ديكن يم فكر

 :زد و گفت يشخندين مادر

 ره؟يپسرش رو بگ يتونست تو رو از رفتن منع كنه كه حاال بتونه جلو مگه
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 !نهيمسئله رو از چشم محمد بب نيترسم ا يم

 يكس رهيگ يم يبه انجام كار ميتصم يست و وقت كدندهيدونه كه پسرشم مثل خودش  يخوشبختانه خوب م.نباش نگران

 !بده رييتونه نظرش رو تغ ينم

 !مامان

 !جونم

 من؟ دنيد دييا يدونست كه شما م يم پدر

 هيذاشت تا بتونم  يپول اضافه برام م ياواخر متوجه شده بود چون گاه نيسال اول اصال نذاشتم بفهمه اما فكر كنم ا كي

 !تو بخرم يهم برا يزيچ

 :كرد گفت ياتاقش نگاه م واريكه به در و د يزد و در حال يلبخند ايپر

بارها تا سر كوچه اومدم اما هر بار از ترس ...پدر تنگ شده بود يحت...ونه مون،اتاقم،خاله طاهره و خ يمدت دلم برا نيا در

 .بشه برگشتم يكه پدر خونه باشه و عصبان نيا

 :سر او را در اغوش گرفت و گفت مادر

 !برگردونه نجايتو رو به ا نكهيا يبود برا يمساله هم بهانه ا نيتو تنگ شده بود،مطمئنم ا يدلش برا اونم

 د؟يچرا بغلم نكرد؟چرا صورتم رو نبوس پس

 شيپ مياريرو ب ايپر ديگفت اگه قراره محمد بره جبهه با يامروز صبح م نيهم!پدرت چقدر مغروره يدون يكه م خودت

 !خودمون

 واقعا؟

 !يتو هنوز پدرت رو نشناخت نكهيا مثل

 :شد و گفت رهيبه رو به رو خ ايپر

 !من به پدر محمد،خواهراش و اون خونه انس گرفتم!نجايا اميبذارم و ب مويگتونم زند يمن كه نم اما

 اگه محمد بره؟ يحت
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 :با بغض گفت.زدند مهيخ هيگر ياو ابرها يباينگاه ز در

 !اش اونجا برام راحت تره يتحمل دور!ده يمحمد رو م يخونه بو اون

 خط،كار خودشه؟ يتابلو نيا!يراست

 .تكان داد دييزد و سرش را به عالمت تا يهم لبخند ايپر.دور كند زيسوال ذهن او را از مسائل غم انگ نيخواست با ا يم مادر

 !دونستم دامادم هنرمندم هست يقشنگه،نم يليخ

 !تحمل كنم يرو چه جور شيدونم دور ينم!مامان يوا...دهيهنرمند،مهربون،فهم

 .خترا در آغوش مادر انداخت و عنان اشك ها را رها سا خودش

 

*** 

 

 يپر م زيعاشقانه و مهرام يرا نامه ها يدور يلحظه ها.آغاز شدند ييتنها يانتظار و شب ها يو پدرام رفتند و روزها محمد

و  ديپر يتوانست با ارامش بخوابد،هر شب با كابوس كشته شدن محمد از خواب م يشب هم نم كي يحت ايكردند اما پر

 .زد يرفت و قدم م يم اطيشد به ح ياوقات كه كالفه م يگاه.نشست يم داريساعت ها ب

 نيرسانند و ا يسال م ليتحو يان روز پدرام زنگ زده و خبر داده بود خودشان را برا.به خانه انها رفت ديخواست پدر،ع به

 .ردياو را در بر بگ يسراپا جانيخبر باعثشده بود تا ه

زنگ  يدوخته بود كه صدا واريد يمنتظرو مضطرب چشم به ساعت رو.نشد يبار تا پشت پنجره رفت و برگشت اما خبر چند

 فونيفقط با نگاه،خاله طاهره را دنبال كرد كه بعد از فشردن دكمه آ.توان بلند شدن نداشت ياز شدت خوشحال.بلند شد

 :گفت

 !پدرامه

 :ديلب پرس ريشد و ز ختهيآم دياش با ترد يشاد

 پدرام؟ فقط

حلقه گرم خانواده  انيپدرام در م.شده بود رهيرادرش رفتند اما او بهت زده همان جا نشسته و به در خاستقبال از ب يبرا همه



 

 

كتابخانه نودهشتيا                     دااليي مريم  –كه بي تو گذشت روزهايي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٩٥

 :او گفت دنيوارد شد و با د

پاشو برو خونه تون شوهرت رفت خونه!دختر يينجايتو كه ا...ا! 

 :ديمادر پرس.چادرش را برداشت و برگشت.و بلند شد و به اتاق رفت ديكش يراحت نفس

 كجا؟

 .برم خونه ديبا

 !دختر اديبارون م داره

 .برم يم چتر

 :را گرفت و گفت شيبازو.او رفت يبه سو پدرام

 !ير يم يكه دار ينكرد يهنوز با من احوالپرس!معرفت يب يا

 :مرتعش گفت ييرنگ شرم گرفت و با صدا شيها گونه

 !ديببخش

 :دست او را گرفت و گفت يبا مهربان پدرام

 بيبدترك يليآخه خ اديبده بعد ب ييصفا هيخونه تا سر و صورتش رو  ،رفتيينجايدونه تو ا يكردم،محمد م يباهات شوخ من

 !يبش مونيموقع پش هي ديو زشت شده بود،ترس

 .كه محمد از راه برسد يتا وقت.ماند يباز هم منتظر م دياما با ديكش ياو پر م دنيد يكه دلش برا نيا با

 .نمود مشيپر از عشق تقد يامد و ان را با بوسه ا بايز اريخط بس يتابلو كيرا پشت سر گذاشت اما محمد با  يسخت لحظات

 

*** 

 

 :و گفت ديكش قيعم يآه ديكه رس نجايبه ا ايپر

اه همون روز محمد و پدرام دوباره به جبهه رفتند و دو م يبود،فردا ياون بارون قشنگ بهار ريما همون روز ز داريد نيآخر

 يهر چه پدر اصرار كرد برگردم خونه شون قبول نكردم و گفتم م.بعد خبر اسارت پدرام و شهادت محمد رو برامون آوردن



 

 

كتابخانه نودهشتيا                     دااليي مريم  –كه بي تو گذشت روزهايي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٩٦

 يباق ياز خونه مون فقط مخروبه ا دميبرگشتم د يهمراه مادر رفته بودم وقت ديخر يروز كه برا هيخوام خونه خودم باشم اما 

 .ن ساختهرو در خودش مدفو زاميمونده كه تن عز

شدم،روزها و شبهام با  ضيبه شدت مر.شد،به فاصله چند ماه،خدا محمد و خانواده اش رو از من گرفت و تنها شدم ينم باورم

 يلحظه ها سيو ان اديكرد تا ب يدر وجودم رشد م زيعز يادگاريكوچك و  يكه موجود يگذشت در حال يم يطوالن يسكوت

 .ام باشه ييتنها

من كه تا اون روز در الك خودم بودم و كمتر حرف .گذروندم كه پدر زمزمه رفتن رو شروع كرد يرو م ياخر باردار يها ماه

 :گفتم يزدم با ناراحت يم

 !اديب ايبه دن گانهيكشور ب هيخوام بچه ام تو  ينم من

 يپسر قشنگ و دوست داشتن.كرد تا بازم صبر كنه ياومدن بچه حال من بهتر بشه پدر رو راض ايبود با به دن دواريكه ام مادر

محمد دو ماهه بود كه پدر .پدرش بود هياسمش رو محمد گذاشتم چون كامال شب.اومد ايبه دن يروز سرد و زمستون هيمن تو 

روز  هيطبق عادت .برم رانيشد از ا ينم يكردم دلم راض يم يهر كار.ميبرشروع به فروختن سهام و امالكش كرد تا 

 هيجشنبه محمد رو برداشتم و همراه كمال سر خاك پدر محمد و خواهراش رفتم تا از بار اندوهم كم كنم كه متوجه شدم پن

كرد مشمئز شدم و  يمنو نگاه م رهيخ رهيهمسن و سال پدرم بود اما خ بايكه تقر يرد دنميبا د.كنه يو نگاهم م ستادهينفر ا

كرد و  ياونو به من معرف دم،مادريدوباره اون مرد رو د ديع يها ياز مهمان يكيدر  نكهيتا ا.همراه كمال از اونجا دور شدم

 يفرامرز ريكردم خودش رو جهانگ يباهاش احوالپرس يوقت.كردن يبا هم رفت و امد نم يلياز اقوام دورشه كه به دال دميفهم

 :كرد و گفت يرفتار اون روزش عذرخواه تيكرد و با يفمعر

 !شما با مادرتون بهت زده شده بودم اديعلت شباهت ز به

افسرده و  يحساب.كنم اما بدون محمد واقعا سخت بود يكردم به خاطر پسرم شاد باشم و شاد زندگ يم يسع يليروزها خ اون

 يدلم برا.بود دهيفا يكردم ب يمصرف م ييرفتم و هر دارو يم يهر دكتر شيكه همه نگران بودن،پ يشده بودم طور يمنزو

هم به غصه  ريجهانگ يكه مسئله خواستگار نيتا ا.مراقبش باشم ديو شا ديتونستم اون طور كه با يسوخت كه نم يپسرم م

فقط دو تا  تيبا اون وضع و در اون موقع!نداشتم يشدم چون چاره ا ميخواسته تسل نيزود در برابر ا يليهام اضافه شد اما خ
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رفتم و  يم رانيپدرو مادرم از ا همراهكه  نيا ايموندم  يم رانيكردم و در ا يازدواج م ريبا جهانگ ديبا ايحق انتخاب داشتم،

 .شدم ريام قبول كردم و همسر جهانگ يباطن ليم رغمياول رو عل شنهاديمن پ

 :ديپرس مهوش

 تا اون زمان ازدواج نكرده بود؟ ريجهانگ چرا

 .دونم يكه خودمم جوابش رو نم هيسوال نيا

 ؟يدونست كه تو به همسر اولت چقدر عالقه داشت يم اون

 !شهيگفت كارت قابل ستا.كنم يم يو خاطره اون زنده ام و زندگ اديگفتم من با  بهش

زن شاد  هيگفتم از من انتظار نداشته باش !گفت كارت عاشقانه و قشنگه.خلوت من و اونو بهم بزنه يخواد كس يدلم نم گفتم

منو با جان  يخوشحالم،اون تموم بهانه ها يكه كنارم باش نيگفت هم.حرفا و كارام خوشحالت كنمو سر حال باشم كه بتونم با 

 !نكرده ياعتراض چيتا امروز هم ه نكهيا بيو عج ديو دل خر

البته در وجود  نهيب يرو م هايبنده و تنها خوب ياز مسائل م يليخ يعاشق چشمش رو به رو زم،آدميعز گهياز عشقه د نيا

 .وجود نداره يا گهيد زيچ يو جز خوبت نينازن

 :محزون بر لب اورد و گفت يلبخند ايپر

كنه ظاهرش رو  يم يدونم ناراحته اما سع يگذرونه،م ياز خونه م رونيوقتش رو ب شتريساكت شده،ب يليروزها خ نيا اما

دونه و هم پسرم كه به  يرو نم قينگران اون هم نگران محمد كه حقا رم،هميمن نگران جهانگ...من!مهوش...حفظ كنه

 ؟ياگه محمد بچه اش رو بخواد چ...اگه يوا...وابسته است اما  ريجهانگ

كرده در  فيمحمد تعر يرو برا قتيوگرنه من مطمئنم تا حاال مادرت حق يد يها فقط خودت رو آزار م اليفكر و خ نيبا ا تو

 !از پدرو مادرش جدا كنهبچه رو  هيكه بتونه  ستين يجور كه من اونو شناختم آدم نيضمن ا

 !حق داره بچه اش رو بخواد!محمده ياون پدر واقع اما

 :شد و گفت رهيمتفكرانه به رو به رو خ مهوش

 !رهيگ يم يميمورد چه تصم نيدر ا ريجهانگ ينيو بب يكنه،تو هم بهتره به خدا توكل كن يمسائل رو حل م شتريب اميا گذر
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 6 فصل

 

 !يرسه افسرده تر شد ياما به نظر م يسر حال و شاداب يليكردم االن خ يم فكر

او كه مملو  يبه چشمها يكرده نظر دايتاخت و تاز پ يبرا يتازه ا دانيم د،پوراندختيحوادث جد نيدانست با ا يكه م ايپر

 :زد و گفت يانداخت و پوزخند گريد يپا يپا را رو كيپراندخت .نزد يبود انداخت و حرف طنتياز ش

 !بسوزهعشق  پدر

بار او  نيمتعجب بود كه چرا ا.نگاه كرد ريبه جهانگ شيپلك ها ريانداخت و از ز نييسرش را پا دهيرنگ پر يبا چهره ا ايپر

 :بود گفت يگريد يحواسش جا ايكه گو ريجهانگ.دهد يخواهرش را نم يسكوت كرده و جواب طعنه ه

 !خوان برن يپسر و عروست م دميشن

 :گفت يبا ناراحت پوراندخت

ره و منو  يشه و م يحد زنش م يب يخواسته ها ميعرضه تسل يپسره ب نيدونستم باالخره ا يم!بودم يروز نيهمچ هي منتظر

 .ذاره يتنها م

 م،تويايكنار ب ديكه با اتفاقات جد ميريبگ ادي ديكنه،پس با يماست عمل نم لياون طور كه م ايوقت دن چيه!رسم روزگاره نيا

رفتن  ينكن وقت ي،كاريكن يخاطره خوش راه هيباش كه اونا رو با  نيبه فكر ا يعروست رو مقصر بدون نكهيا يهم به جا

 !دلشون نخواد برگردن گهيد

 .فرصت استفاده كرد و بلند شد و به اشپزخانه رفت نيهم از ا ايخواهر و برادر گرم شد،پر يها صحبت

 :دياو نگران شد و پرس دهيصورت رنگ پر دنيمشغول آماده كردن غذا بود كه با د طاهره

 افتاده؟ ياتفاق

 :را تكان داد و گفت سرش

 .ستين يمهم زيچ

 خواد بگه؟ يدلش م يهر چ يد يبا سكوتت بهش اجازه م ؟چرايد يكرده؟چرا جوابش رو نم تتيپوران با حرفاش اذ بازم
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 :او دوخت و گفت ينگاهش را كه سراسر غم و اندوه بود به چشمها ايپر

 .ندارم باهاش بحث كنم حوصله

 :سرش را با تاسف تكان داد و گفت طاهره

 !رهيگ يزبونش رو م يجلو گهيو د اديحساب كار دستش م يبار جوابش رو بد هي اگه

 :گفت يزيبا روم يدستش را ستون سرش كرد و در حال باز كينشست، زيپشت م ايپر

 .تونم به مسائل اطرافم توجه كنم ينم گهيروزها انقدر افكارم مشوش و آزار دهنده ست كه د نيا

 :او نشست و سرش را جلو آورد و آهسته گفت يرو به رو طاهره

 .يد يخودت رو آزار م هودهيب يو با فكرها يفقط نشست يانجام بد يكار نكهيبدون ا تو

 :ديبه او نگاه كرد و با تعجب پرس ايپر

 چكار كنم؟ ديبا مثال

 :تر اورد و گفت نييرا پا شيبار طاهره صدا نيا

 !ينيو محمد رو بب يبار خودت بر هي بهتره

 :ديمضاعف پرس يرتيصاف نشست و با ح ايپر

 نم؟يو محمد رو بب برم

 :گرفت و گفت شيدستها انيسرد او را م يدست ها طاهره

 !رو از زبون تو بشنوه قيحق داره كه حقا اون

 :ديشد و پرس قياو دق يبه چشمها ايپر

 ه؟يچ منظورت

 ؟يبدون يزيدر موردش چ ينكرد يسع ؟چراينرفت دنشيچرا تا حاال به د!يتا بفهم يبر ديبا

 :ديپرس ديبا ترد ايپر

 افتاده؟ ياون اتفاق يشده خاله؟برا يچ
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 :با نگاه او را دنبال كرد و گفت ايپر.و بلند شد ديكش يآه طاهره

 ؟يگ ينم يزيچرا چ!حرف بزن خاله

 :و گفت ستادياو ا يبلند شد و رو به رو ايپر.را از او پنهان كند شيكرد اشك چشمها يمشغول كار شد و سع طاهره

 كنم،محمد من حالش بده؟ يدارم سكته م!شده يخدا بگو چ يرضا محض

آخر او به طاهره فهماند اين عشق دوباره در وجود پريا غليان كرده و مثل گذشته جايگاه خود را در فلب او باز يافته،  جمله

 !فهميد كه رنگ و بوى آن همچنان باقى است و هنوز روح پريا در كالبد اين عشق زنده است وبدون آن، پريايى وجود ندارد

 :ريه بيفتد، ملتسمانه با كلماتى مقطع گفتهاى طاهره باعث شد تا پريا هم به گ اشك

 بگواز محمد چى مى دونى؟... خاله...خواهش مى كنم-

 !مامان! مامان-

محمد قفس كوچكى را كه در . اشك هايش را پاك كرد، با لبخندى ظاهرى برگشت و براى پسرش آغوش گشود سريع

 :دستش بود به او نشان داد و گفت

 !خريده مامان ببين عمو كمال چى برام-

. بغض اجازه نمى داد حرف بزند. به دو مرغ عشق خوش رنگ درون قفس نگاه كرد و موهاى پسرش را نوازش داد پريا

 :كمال نايلون هاى ميوه را به دست طاهره داد و آهسته پرسيد

 تو نمى خواى دست از اين گريه هات بردارى؟-

او آن قدر در دنياى خودش غوطه ور بوده كه نفهميده يا شايد  متوجه شد مسئله اى مهم طاهره را به هم ريخته اما پريا

 !ديگران نخواسته اند كه بفهمند

محمد . پسرش محمد را بوسيد و بغضش را فرو خورد اما غم و نگرانى با پنجه هاى بى رحمشان قلب او را مى فشردند موهاى

 :پرسيد

 بريم تو باغ؟-

 واسه چى عزيزم؟-
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 .ممى خوام اينا رو آزاد كن-

 چرا؟-

 !خودت گفتى! پرنده بايد آزاد باشه ديگه-

 .حرف دل و جان او را به گذشته برد اين

دلم نمى خواد پرنده ها رو تو قفس ببينم، براى همين هر وقت بتونم مى خرم و آزادشون مىكنم، پرنده وقتى آزاده و تو  «

نداريم اين آزادى رو از موجودات ديگه اش  خدا همه ما رو آزاد آفريده پس حق! آسمون پر مىكشه قشنگ و ديدنيه

 ».بگيريم

قفس را روى لبه سيمانى حوض گذاشت و دستش را . دست او را گرقت و قفس را برداشت و با هم به حياط رفتند سپس

س پرنده با شوق به اطرافش نگاه كرد و سپ. آن را كف دستش گذاشت و باال برد. درون آن برد و يكى از پرنده ها رو گرفت

 .پريد

هر دو . او محو تماشاى پرنده بود اين بار جفت پرنده را هم برداشت و به همان ترتيب آزادش كرد. به پريا نگاه كرد محمد

 :پريا پرسيد. محمد در قفس را باز گذاشت و آن را زير درخت قرار داد. آزاد و شاد روى شاخه هاى درختان مى پريدند

 چرا قفس رو اونجا گذاشتى؟-

 .ه آب و دونه گيرشون نياد، اين طورى تا وقتى كه توى اين حياطن مى تونن برن تو قفس و دونه بخورنممكن-

 :محمد آرام كنا او نشست و زمزمه كرد. دوباره نگاهش را پرنده دوخت كه روى شاخه ها بازى مى كردند پريا

 !پرى قشنگم-

 :محمد دستش را دور بازوى او حلقه كرد و گفت. دنيم نگاهى به او انداخت و دوباره به پرنده ها خيره ش پريا

 چه آزاد و رها چه اسير و زندانى، زندگى فقط كنار تو قشنگ و -

 

 !هيخواستن

 :داد و گفت  هياو تك يسرش را به شانه  ايپر
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 ...و بدون هم-

 :او گذاشت و گفت  يلب ها يانگشتش را رو محمد

 درسته؟! با هم شهيشه؟هم يبدون هم مگه م!حرفا نشنوم نياز ا گهيد!سيه -

 :سر بلند كردو غرق در نگاه عاشق او زمزمه كرد  ايپر

 . رميم يمن بدون تو م-

 . ديشدت بخش شيعشق را در رگ ها انيجر گريبار د كيبوسه او  يگرما

 !خوام دوباره پوالمو جمع كنم و پرنده بخرم  يم-

كرد  يكه آزاد كرده بود نگاه م يو به دو پرنده ا ديپر يم نييباال و پا يخورد و به پسرش نگاه كرد كه با شاد يتكان

 .پدرش بود  هياحساسات او كامال شب يكارها،حرف ها و حت.

به زمان حال باز  يشود و وقت يكه همسرش چگونه غرق خاطرات م ديد يكرد و م ياز پشت پنجره آنها را تماشا م ريجهانگ

 ياش را م دهيكه صورت رنگ پر ديد يداغ او را م ياز دور اشك ها.  ندينش يبر چهره اش م ينيگردد چه غم سنگ يم

 . ختندير يشستند و فرو م

كه جواب  يكمال در حال. بلند شدو آرام آرام از آنها فاصله گرفت  ايبود كه پر يزبان نيريدر آغوش كمال در حال ش محمد

 .كرد  يم هيشكسته گر يو با دل ختير ياش م ييصدا غم ها را در جام تنها يداد نظاره گر او شد كه افسرده و ب يمحمد را م

كند غافل از  داريرا ب ريجهانگ ديترس يهم غلت بزند ، م اديكرد ز يجرات نم. برد  يكرد خوابش نم يم يشب هر چه سع آن

 .د كر يماند و فكر م يم داريكه او هم مدت ها بود شب ها خواب نداشت و گاه تا صبح ب نيا

 :انداز شد  نيطن شيطاهره در گوش ها يصدا

 )؟ ينرفت دنشيچرا تا حاال به د! رو از زبون تو بشنوه  قياون حق داره حقا(

 

* * * 

را تماشا كند  شيهاييبايز ريوصف ناپذ يو او با شوق ديايب نييتا از پله ها پا ديكش يصبحانه انتظار اورا م زيپشت م شهيهم مثل
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.  ديرس يپژمرده به نظر م يمثل گل شيبايز يبود و چهره  نياو افسرده و غمگ يبايز يروزها پر نياما ا دينما نشيو تحس

غم  يدر گود شينداشت و چشمها ينگاهش فروغ. نشست  ياو م يو با اكراه روبه رو تداش يبرم ديرا با ترد شيقدم ها

تازه ببخشد اما  يرنگ شاد آن به پوستش طراوت ياريبا بود تا  دهيپوش ييبايز يآن روز بلوز و دامن زرشك. نشسته بود 

 . ديد يظواهر را بخورد و غم را در عمق نگاه او م نيا بينبود كه فر يمرد ريجهنگ

كه از  ايكند اما پر نيرياش را طبق عادت ش يظرف شكر را كنار دست او گذاشت تا چا ريجهانگ. آورد و رفت  يچا طاهره

كرد ، روحش در آنجا حظور  يم انيمحمد در وجودش غل داريطاهره بود و حاال تب و تاب د يشب گذشته در فكر حرف ها

 .كرد  يم كتحر ياراد رينداشت و جسمش فاقد هر گونه ادراك ، غ

 :گفت  ريرا به خودش آورد و نگاهش كرد ، جهنگ ايبرخاستن او پر. با افسوس سرش را تكان دادو بلند شد  ريجهانگ

 .، ممكنه تا شب برنگردم  نيورامرم  يمن دارم م-

 يانجام م يموقع خداحافظ شهيكه هم يكار!  دياو را نبوس يشانيهم موقع رفتن پ ريجهانگ. نزد  يفقط نگاه كرد اما حرف ايپر

 طاهره ، حال محمد ، رفتار  يحرفها. بود  ريبا افكار متناقض درگ رانيسرگشته و ح ايپر!داد 

 چه كار كنم؟!شم يم وونهيبرم د شيطور پ نياگه هم!ايآه خدا!ريجهانگ سرد

 :ديپرس زيطاهره در حال جمع كردن م.كه از باغ خارج شد ديرا شن ريجهانگ نيماش يصدا

 !ينخورد يچيكه ه شبمي؟ديخور يچرا صبحانه نم پس

 !ندارم اشتها

 ؟يچقدر پژمرده شد يدي؟دينگاه كرد نهييآ ؟توين كيم ينجوريبا خودت ا چرا

 !خاله

 !جانم

 محمد چطوره؟ حال

 .شينيبب يبر ديدونم،خودت با ينم من

 ...آخه
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 !شينيو بب يبر يتون يراحت م يليگردن،محمدم كه خونه پدرته،پس خ يكه تا شب بر نم آقا

 پدرم؟ خونه

 !اونجا ادياوقات م يگاه

 :ديبا شك به او نگاه كرد و پرس ايپر

 ؟يچ واسه

 :كرد و گفت يمن و من خاله

 رفته اون دوست پدرامه؟ ادتي مگه

 :با بغض گفت ايپر

فكر كردم  نيكردم اون بازم بره خونه پدر،به خاطر هم يعطرش رو حس كردم اما فكر نم يبار كه رفته بودم اونجا بو هي

 !بازم دچار توهم شدم

 :او نشست و آهسته گفت يرو به رو طاهره

 .يكن يو باهاش زندگ يردبازم برگ يتون يم!يتو حق انتخاب دار!باهاش حرف بزن برو

 :ديبا تعجب به او نگاه كرد و پرس ايپر

 شه؟ يم يچ ريجهانگ برگردم؟پس

 :و گفت ديابرو در هم كش طاهره

 تونه دل ببنده؟ يآدم به چند نفر م مگه

 !نه امكان نداره...تونم تنهاش بذارم ياون اونقدر به من محبت كرده كه نم!من قابل احترام و با ارزشه يبرا ريجهانگ

 شه؟ يم يمحمد چ فيتكل پس

 :مرتعش گفت ييمحمد دل او را لرزاند و با صدا نام

 !مهربونش رو،حرفاش رو بشنوم يصدا گهيبار د هيخوام  يزنه،م يپر م دنشيواسه د دلم

 :گفت تيبا عصبان طاهره
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 هيطرف و اون طرف كنا نيها رو بذار كنار كه اونم مرتب از ا هيرگ نيسكوت و ا نيپس ا يكن يكنار آقا زندگ يخوا يم اگه

 !رو آزاد كن چارهيب نيبرگرد و ا يمحمد رو تحمل كن يدور يتون ينشنوه،اگرم نم

 كردم؟ ريمن اونو اس يعني!آزاد؟

 :گفت زيبلند شد و در حال جمع كردن م طاهره

 .دميعاشق ترو صبورتر از اون در تمام عمرم ند يمرد

 .محمد رشته افكارش رو از هم گسست يبه فكر فرو رفته بود كه صدا ايپر.را برداشت و رفت ينيس سپس

 ؟يديچرا لباس نپوش ،پسيمامان سالم

 

 !لباس ؟ ـ

 خونه بابابزرگ ؟ مير يمگه نم! گهيپاشو د ـ

 :كه كمال گفت  كرديبا تعجب به او نگاه م ايپر

 !دخترم اون از تو زرنگ تره  ينيب يم ـ

را به  دشيطاهره كت و دامن سف. به طاهره نگاه كرد  يبا درماندگ. كه چه بپوشد  رديبگ ميتالش كرد نتوانست تصم هرچه

 :دستش داد و گفت 

 . نيهم قشنگه هم سنگ نيا ـ

 يوقت.  دهديم حياو ترج يرا مخصوصا در مورد لباسها ديمطمئنا او خبر داشت كه محمد رنگ سف. صورت خاله نگاه كرد  به

مبهم  يمدت از آنها استفاده نكرده بود اما حاال حس نيدر ا. رفت  شيلوازم آرا يدستش بسو ارياخت يب ستاديا نهييآ يجلو

 .به چهره اش ببخشد يخاصتا با آنها طراوت و جلوه  كرديم بشيترغ

 !خاله  ـ

 !جانم  ـ

 رفت و آمد داره ؟ نايخبر داره كه محمد خونه بابا ا ريجهانگ ـ
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 ! ديشا...  دونمينم ـ

 ...اگه امروز بفهمه  ـ

 !راحت باشه  التيبفهمه ؛ خ ميذارينم ـ

 ...موقع  هيترسم  يم!موند  يشما م شيكاش محمد پ ـ

 .نزنه  يمورد حرف نيفهمونم در ا يبهش م يجور هينترس خودم  ـ

 . شديآماده رفتن م جانيبا عشق و ه يبدون نگران حاال

كرده ؛ اما صورتش از  خي شيدستها.  شديو كوبنده تر م دتريقلبش شد يتپش ها شديتر م كيبه خانه پدرش نزد هرچه

همه  نيبعد از ا داديو اجازه نم شديگرفت از كمال بخواهد برگردند اما دلش مانع م ميچندبار تصم. حرارت سرخ شده بود 

 ريغ. قرارش كرده بود  يقابل وصف دل و روحش را در برگرفته و ب ريغ يجانيه. ديمحروم نما اري داريوقت خودش را از د

 ...و  ديد يم كي؛ عشقش را از نزد زشياو را ؛ محمد عز گريد كباري!قابل باور بود 

 !شو  ادهي؛ پ ميديمامان رس ـ

 : ديكمال پرس.شد  ادهيكمال تشكر كردو پ از

 دنبالتون ؟ اميب يك ـ

 تو ؟ يآ يمگه نم ـ

 !پدرتون  شيسر برم بازار پ هي خواميم دياگه اجازه بد ـ

 »!بهتر ! پدر خانه نبود  پس«

 ! ايب گهيساعت د هي ـ

 .چشم ؛ پس فعال خدانگهدار  ـ

 .به سالمت  ـ

 يزيمورد چ نيبود در ا دهيو صالح ند ستيپدر خانه ن دانستيسفارش كرده بود قبل از ناهار برگردند پس حتما او م طاهره

 ! بفهمد
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در واقع در آن لحظه تمام وجودش به ارتعاش .كامال مشهود بود  شيفشرد لرزش دستها يكه دكمه زنگ را م يهنگام

گذشت و به داخل  اطيمحمد دوان دوان ازح! پس آنها منتظرش بودند. ؛ در باز شد  فونياز آ ييصدا چيبدون ه. درآمده بود 

 .پدرام توجه اش را جلب كرد  يرفت كه صدا يلرزان آرام آرام جلو م يياما او با قدمها ديساختمان دو

 !يشد دايمعرفت ؛ كم پ يسالم خانم ب ـ

 حالت خوبه ؟ ـ

 ؟ يزنيممنون ؛ تو چرا به من سر نم ستميبد ن ـ

 ذارهينم يكار و گرفتار-

 ؟يكرد دايمگه كار پ-

 گهيبله اب داددن به گلها و درختها شستن ظرف ها و لباس ها و مشاوره كردن كاره د-

 مشاوره؟-

 نگاه محزونش را از او پنهان كرد و گفت پدرام

 باال تا بهت بگم ميبر-

 !پدرام-

 بله-

 تو رو خدا راستشو بگو محمد حالش خوبه؟-

 مگه خاله طاهره بهت نگفته-

 منگران يليشده؟خ ينه تو بگو چ-

 :او حلقه كرد و گفت يدستش را دور بازو پدرام

 ميواسه هم بزن ميحرف دار يكه كل ميبر ايزم؟بيخواهر عز يچرا بغض كرد-

 :او با ذوق گفت دنيمحمد است محمد با د يبرا وهيمادر در حال پوست كندن م ديوارد سالن شد د يوقت

 رونيمنو ببره ب خواديمامان بزرگ م-
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 سالم مامان-

 ترم حالت خوبه؟سالم دخ-

 :همراه نگاهش در حال جستجو بود كه مادر گفت ايو نشستند اما دل و روح پر دنديرا بوس گريكدي صورت

 تو اتاق خودته-

از رفتارش شرمزده  بردنديدرونش م يبه رازها يپ گرانيچه راخت د داديانداخت چه راحت خودش را لو م نييرا پا سرش

 شد

 :ديپرس پدرام

 قهوه؟ اي يچا-

 خورمينم يزيزحمت نكش من چ-

 :به پدرام گفت مادر

 گذاشتم خواهرت صبحانه نخورده نتيكاب يشكرم رو اريب تييسكويبا ب يچا-

 :گفت كرديم يكه با محمد باز يتعجب به مادر نگاه كرد مادر در حال با

به فكر ابرو و اعتبار  يستتيخودت نبه فكر  ادياصال خوشم نم ارنيهمه سر از افكارشون در ب دنيكه اجازه م فيضع ياز ادما-

هزار تا ادم فضول باشه كه چرا خانم جوانش افسرده شده چرا چشماش گود رفته چرا مرتب  يجوابگو ديشوهرت باش كه با

 كن تا اون شب رنگ و روت بهتر بشه يحداقل كار انهپسر پور يجشن خداحافظ گهيتو فكره هفته د

 "اطرافش غافل شده بود يايچقدر از دن يوا"

 :امد مادر بلند شد و گفت يچا ينيپدرام با س يوقت

 رونيب ميريمن و محمد م-

 :گفت ايبه پر ريبا تغ و

 ديتا برگشتن ما حرفاتون رو تمام كن-

 :كرد و به دستش داد و گفت نيرياو را ش يچا پدرام
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 يجا نخورد چيرو ه رشيكه نظ نيريش يچا هي نميبفرما ا-

 گذاشت پدرام فنجان را برداشت زيم ياو تشكر كرد و فنجان را رو از

 :دوباره به دستش داد و گفت و

 !شيسرد نشده بخور ديبا! گهينه د-

بگذارد كه پدرام مانعش شد  زيم يخواست دوباره فنجان را رو يم. دياز آن را نوش يزد و جرعه ا يبه زور لبخند ايپر

 :وگفت

 !خوره ياش رو تا آخر م ييبچه خوب چا-

را برداشت و به او تعارف كرد و  تيسكويپدرام ظرف ب. كردند و رفتند يمادر و محمد خداحافظ. ديرا هم سر كش يچا هيبق

 :آهسته گفت

 .آد ينخور چون منم از طمعش خوشم نم ياگه دوست ندار-

 :ديپرس ديبا ترد ايپر

 محمد تو اتاقه؟-

 :و گفت ديكش يآه پدرام

 !رتهمنتظ-

اتاق  يبه سو ديشن يقرارش را به وضوح م يقلب ب يكه دوباره صدا يدرحال. مبل گذاشت و بلند شد يچادرش را رو ايپر

فاصله ها، . را فراموش كرد زيلحظه همه چ كي. جان گرفت شيبود كه در باز شد و چهره او روبه رو ستادهيپشت در ا. رفت

و  اديكه  ينگاه. بود غرق شد شيو در نگاه عاشق او كه قبله گاه قلب تنها رداد سپها، همه و همه را به دست ب ييغم ها، جدا

 دنديغلت يمحمد م ياشك درون چشمها يدانه ها. خاطره اش باعث شده بود تا آن روز و آن لحظه نفس بكشد و زنده بماند

گذاشت كه  يپا به اتاق ايو پر رفتدر كنار  يرا به هم زد و از جلو شيپلك ها. شد يآنها م ختنياما غرورش مانع از فرو ر

 يدر آن نفس م شياهايبود و حاال مرد رو شيها ييها و تنها يكه مأمن دلتنگ ياتاق. او بود يقرار يو ب ييدايشاهد ش يزمان

 .ديكش
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وجود  در نگاه محمد ياحساس. انداخت نييحرف نشست و سرش را پا يو او ب نديبنش يصندل يبه او تعارف كرد رو محمد

 :او را نگاه كرد و گفت يمحمد لبه تخت نشست و سراپا. بود بياو ناشناخته و غر يداشت كه برا

 !ياومد ينم دنميخواستم مطمئناً امروزم به د ياگه من نم-

 .شد رهيناباورانه به او خ ايپر

سپرده  ياندازه ست و با رفتنم عشقم به دست فراموش نيهم يكرد يم ميكه از عشق برام ترس يدونستم حد و اندازه ا ينم-

 .شه يم

 ...اما-

 !يدست كم با تلفن حالم رو بپرس اي يايب دنميبار به د هيبار، فقط  هيكه اومدم منتظر بودم  ياز روز! ايپر ؟ياما چ-

 :زد و ادامه داد يپوزخند

اون  ريكاش هنوز اس! ايپر! ايپر يوا! نمونده يمن باق يبرا ييجا گهيكامل شده و د تيعشق تازه خوشبخت هيخبر نداشتم با -

زو خراب  زيتو همه چ! كردم يم يخبر بودم اما با خاطرات قشنگ عشقم و با احساس خودم زندگ ياز خدا ب يها يعراق

 ؟يهمف يم! يتو عشق و احساس منو نابود كرد! يكرد

 ...من -

 :دستش را بلند كرد و گفت محمد

كه بهت رو كرده  يو به بخت خوب يعبث منتظر بمون اليخ هيبا  يتونست ينم ست،ين يهفت سال مدت كم! يالبته حقم دار-

 ...كه يشمار يموفق و سرشناس با ثروت ب ليوك هي! يبود پشت كن

 :زد اديبلند شد و با بغض فر اورد،يتاب ن گريد ايپر

چند سال  نيا يياز تنها يذار يمنم حرف بزنم؟ چرا نم يذار يچرا نم ؟يمحكومم كن ليدل يب يخوا يم يتا ك! گهيبسه د-

خبر نداشتم زنده  يگذروندم اما حت يرو م يسخت يكه چقدر دلتنگ بودم و چه شب و روز ها يبشنو يخوا يبگم؟ چرا نم

 ؟يشد ديشه دميشن يو ضجه زدم وقت ختميچقدر اشك ر يدون يم ؟يكه زنده ا يچند سال خبر نداد نيتو چرا در ا! يا

 :كه به هق هق افتاده بود گفت يدر حال ايپر. ديشن يرا م شيبه دهان او چشم دوخته بود و با بهت حرفها محمد
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تو و عشق تو، به  اديخواستم با  يكنم، م يكه از تو برام مونده بود زندگ يادگاريخواستم به عشقمون وفادرا بمونم و با  يم-

بود  زيتو در اون برام عز يجا پاها يكه حت ييرفتم و با جا يم رانياز ا ديبا ايم؛ بدم اما فقط دوتا حق انتخاب داشت ياون زندگ

 .موندم يكردم و م يكردم با ازدواج م يوداع م

 :ديپرس دياو رفت و با ترد يبلند شد و به سو محمد

 شدم؟ ديبه تو گفت من شه يك-

 ...همون روز كه پدر خبر اسارت پدرام رو آورد گفت كه تو هم -

 !))ايخدا يوا! پدر به من دروغ گفته بود: (( ساكت شد و با خودش فكر كرد نجايا در

 :دوباره لب باز كرد و گفت. كردند يم شيو دل محمد را ر دنديبار يوقفه م يب شيها اشك

بار  هيرو خواستم زمزمه عشق  يم! تا مطمئن بشم عشقم هنوزم در قلبت نمرده مينيرو بب گهيهمد يمنم منتظر بودم تو بخوا-

 !يبپرس يزيدر مورد پسرمون از من چ ينخواست ياما حت... از لب هاش تو بشنوم اما  گهيد

 مانيبرد تا او را در آغوش پر مهرش آرام كند اما پش شيرا پ شيمحمد دستها. كرد هيدو دست صورتش را پوشاند و گر با

 :گفت نيسنگ يبا بغض. شد و عقب رفت

 ...اون... هاون بچ! پس حدسم درست بود-

 !زخم دل من يبود رو يسالها مرحم نيعشقمون كه تمام ا ادگارياون بچه پسر توئه، ! آره محمد-

 !بچه هم كنارت بود هي دميديفهمم چرا هر وقت خوابت رو م يحال م! داره ييهايروزگار چه باز! من يخدا يوا-

 :ديشد و پرس رهياو خ سيخ يبه چشمها بعد

 ؟ياسرا نخوند ياسام يتو اسم منو تو-

 !زنده نبودم گهيخبر شهادتت رو دادن د يوقت! دميند يزيمن كه چ ؟يكدوم اسام-

 :دستها گرفت و گفت انيسرش را م. داد و دوباره لبه تخت نشست رونياش ب نهيرا از س ينينفس سنگ محمد

خواست برسه اما فكر  يكه م يزياون چ تا به دينقشه رو كش نيا يرحم ياون با ب! كار انتقامش رو از من گرفت نيپدرت با ا-

 .برگردم يروز هيكرد كه من  ينم
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 :را پاك كرد و گفت شياشكها ايپر

 .موندم يمنتظرت م يطيدر هر شرا يدادم زنده ا يدرصد احتمال م هيبه خدا اگه فقط -

 .دونميم زويهمه چ گهيد....  دونميم-

 :گفت يانداخته بودند كه محمد با سخت نييهردو در سكوت سرشان را پا يلحظه ا چند

 كنه؟ ينم تتياذ ه؟يچه جور آدم! از شوهرت بگو-

 :او را نداشت با شرم گفت يتاب نگاه كردن به چشمها گريكه حاال د ايپر

 سرد منو تحمل يسالها رفتارها نيست، در تمام ا دهيمهربون و فهم-

 

دونست من با  يكرد تا آرام بشم ، اون م يدلتنگم تمام تالشش رو م دونست يو دم نزده ، هر وقت حالم خراب بود و م كرده

 .زد ينم يكنم اما حرف يم يو خاطره تو زندگ ادي

 د؟يبچه هم دار... بچه-

 .تكان داد يسرش را به عالمت نف ايپر

 !وابسته ست يليپس حتماً به محمد خ-

 :ديسر بلند كرد و با ترس پرس كبارهي ايپر

 ؟يريمحمد رو از ما بگ يخوا يتو م-

 !يشناس يانگار منو نم يزن يحرف م يجور هي-

 :و گفت ديكش ينفس راحت ايپر

 .داد يفكر مدتها بود آزارم م نيخوام اما ا يمعذرت م-

 ...اما... كرده و اونو به ثمر رسونده اما تشي، ترب دهيكه براش زحمت كش هيمحمد متعلق به پدر-

 :ديپرس ايپر

 ؟ياما چ-
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 :نامعلوم دوخت و با بغض گفت ياش را به نقطه ا ينگاه باران.پنجره رفت يدوباره بلند شد و به سور محمد

 !شه ، دوست دارم بغلش كنم و ببوسمش ياوقات دلم براش تنگ م يگاه دمشياز اون روز كه د-

 :گفت ختير يكه اشك م يدر حال.را آتش زد اياو دل پر يحرفها

 ...تا شارميب يتونم هر وقت بخوا يم-

 :سرش را تكان داد و گفت محمد

به  ستيحاضر ن يرو از زبون خودت بشنوم ، مادرت حت قتيبود كه حق نيا يفقط برا نجايا يايامروزم اگه خواستم ب!نه-

 .ميبذار ونيمسئله رو با خاله طاهره در م نيا ميمجبور شد!رو دارم بهيغر هيبده ، چه برسه به من كه حكم  يحيپدرام توض

 ...اما ديطلب يدلش آغوش گرم و پرمهر او را م.ديبركش نهياز س يبه قد و قامت او نگاه كرد و آه حسرت ايپر

 :گفت ديدزد يكه نگاهش را از او م يبرگشت و در حال محمد

 .ياون كنارش بمون يو به پاس زحمت ها يپس بهتره تو هم گذشته رو فراموش كن هيفيخاله گفت شوهرت چه مرد شر-

ها نگاهش را از او  بهياو نگاه كند اما محمد مانند غر يخواست باز هم به چشمها يدلش م.كرد يحسرت به او نگاه م با ايپر

از زبان او بشنود اما محمد سكوت كرده بود و  زيمهرآم يجمله ا گريبار د كيتا  ديكش يبود و انتظار م ستادهيا.كرد يم غيدر

 .داد يم فتنسكوت به او فرمان ر نيبا ا ايگو

روح  يترنم باران با صدا گريبار د كيخواست  يدلش م.كرد دنيرعد و برق آسمان را شكافت و باران شروع به بار يصدا

جا گذاشت و  يواريروحش را در آن چهار د.بود هودهيدوباره ببخشد اما انتظارهش ب يدينواز او همراه شده و به قلبش ام

چادرش را به سر كرد و دستش را به .دنديو محمد هم تازه از راه رس مادر.نبود ياز پدرام خبر.آمد رونيب يبدون خداحافظ

 يبه صورت ب يمادر با نگران.زد دستش را در دست سرد او نهاد يحرف م يكه با شاد يمحمد در حال.محمد دراز كرد يسو

 .كرد يرنگ او نگاه م

 !ومدهيكجا؟كمال كه هنوز ن-

 .بمونم نجايتونم ا ينم گهيد...گهيد-

 !گرده يبرسونتت ، االن بر م اديپس صبر كن پدرام ب-
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 !تونم ينم-

از  يرفت اما با هر قدم تكه ا يم.شد ريو از پله ها سراز ديرا پوش شيفشرد كفشها يكه دست محمد را در دستش م يحال در

او را  يبود كه صدا دهينرس در رهيهنوز دستش به دستگ.قطرات بارات سر و صورتش را نوازش داد.گذاشت يقلبش را جا م

 .ديشن

 !ايپر-

 :برگشت و گفت ارياخت يب

 !جانم-

و دانه  ديلرز ايپر يلبها.سر آنها باز كرد يرا كه در دست داشت باال يچتر.ديكالم ، جان محمد در كالبدش لرز كي نيا با

شد و  يهم آغوش م انيابر گر ياو با اشك ها يكرد اما اشك ها يم هيمحمد هم گر.ديتروا رونيب شياشك از چشمها يها

برد تا  شيدستش را پ.و كنجكاو پسرش نشست بايصورت ز يجدا شد و رو ايرپ ينگاهش آرام آرام از چهره مهتاب.ديبار يم

به  يياز غم تنها يآن گاه با كوله بار.و به آنها پشت كرد ديآن را عقب كش عياو را نوازش كند اما سر يصورت دوست داشتن

 .باز كرد شانيرا برا نيو در ماش ديهنگام كمال هم رس نيدر هم.را باز كرد و خارج شد اطيدر ح ايپر.خانه برگشت يسو

 .كرد يرا مرور م نيريش يچشم دوخته بود خاطره ا رونيچسبانده و به ب شهيكه سرش را به ش يحال در

شروع  يديبه محض رفتن او باران شد.برود نرويخواست ب يروز صبح محمد م كيگذشت كه  يشان م ياز عروس يماه چند

محمد برگشت و با .زد شيبود كه صدا دهيمحمد هنوز به سر كوچه نرس.يدود رونيچتر را برداشت و از خانه ب يبا نگران.شد

 :ديو پرس ديبه طرفش دو دنديبار يش ميباران بر سر و رو زيتند و ر ياو كه دانه ها دنيد

 !دهيبارون چقدر شد ينيب ينم رون؟مگهيب يچرا اومد-

 :او گرفت و گفت يزد چتر را به سو يكه نفس مفس م ايپر

 !بهت بدم نوياومدم ا-

 :سرشان باز كرد و گفت يآن را باال.زد يچتر را گرفت و لبخند محمد

 !دختر ينش سيكه خ يكرد يحداقل بازش م-
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 :و گفت ديخند ايپر

 !بهت نرسم دميترس-

 .شه يغرق نم بارون نيمحمد تو ا!نترس خانم-

 !گهيسر به سرم نذار د-

 :به او نگاه كرد و گفت اقيبا اشت محمد

 ؟ياخه تو چرا انقدر مهربون-

 :و گفت ديبا شرم نگاهش را دزد ايپر

 .شه يم رتيد گهيبرو د-

 !تو رو برسونم خونه دياول با-

 .رم يمن خودم م-

 !بشه و زبونم الل سرما بخوره سيمن دوست ندارم خانمم خ-

 :وارد اتاق شد و گفت ايپر.خانه برگشتند يدست او را در دست گرفت و با هم به سو سپس

 !راحت شد برو التيخ گهيحاال كه د-

 :زد و گفت يكرد و بر آن بوسه ا كينزد شيگرفت و به لبها گريبار د كيدست او را  محمد

 !مواظب خودت باش-

 :شد و گفت رهيمهربان او خ يبه چشمها ايپر

 !طور نيتو هم هم-

 :فشرد گفت يكه دست او را م يدر حال محمد

 !قشنگم يپر يمن يايدن-

 !سپرد يگريخود گذشت و او را به د يايبه اجبار از دن ديشا اي يامروز محمد به سرد اما

شود كه در خانه  ادهيدست محمد را گرفت تا پ.و متأثر كننده بود زيباران غم انگ يصدا.شد و چتر را باز كرد ادهيپ نيماش از
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 :كرد و گفت يبا انها احوالپرس.آمدند رونيباز شد و پوراندخت و دخترش ب

 د؟يبر يم فيپس چرا تشر-

 :گفت توران

 .ميشب جمعه دعوت كن يمهمان يجان رو برا ييشما و دا مياومده بود-

 :ديو پرس ديسر محمد كش يدستش را رو پوراندخت

 زم؟يعز ديكجا رفته بود-

 :گفت جانيبا ه محمد

 .خونه مامان بزرگ-

 :ديپوراندخت دوباره از او پرس.ديپر ايپر ياز رو رنگ

 د؟يپس چرا زود برگشت-

 :شانه اش را باال انداخت و گفت محمد

 !آخه مهمون داشتن-

 :ديپرس يپوراندخت با بدجنس.كرده ريگ نهيكرد نفسش در س يحس م ايپر

 بود؟ يمهمونشون ك-

 :جواب داد يهم به سادگ محمد

 !مهيياون آقاهه كه دوست دا-

 :ديشد و پرس رهيخ ايكرد و به پر زيرا ر شيچشمها پوراندخت

 !خوش گذشت؟-

 :با من و من جواب داد ايپر

 .مادر سالم رسوند خدمتتون-

 يرد تهاجم بمو چارهيب يايبمانند پر نياز ا شتريدانست اگر ب يتوران كه م.زد و به دخترش نگاه كرد يپوزخند پوراندخت
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 :گفت رديگ يمادرش قرار م يها هيرحمانه كنا

 !جون با اجازه ايخب پر-

 :توران ادامه داد.قادر به سخن گفتن نبود گريد ايپر

 !ديياي، زودتر ب ميمنتظر-

 :لرزانش را از هم گشود و گفت يلبها يبه سخت ايپر

 !حتماً-

 :شانه انداخت و گفت يرا رو فشيپوراندخت بند ك.رفت و سوار شد نيماش يبه سو توران

 !شه يدوال دوال نم يشتر سوار-

 .رفت نيماش يپوراندخت رو گرداند و به سو.كرده بود خيتمام وجودش .با وحشت به او نگاه كرد ايپر

 »!رسونه يم ريامروز رو به گوش جهانگ يمطمئناً ماجرا«:با خودش فكر كرد ايپر

 

 7 فصل

 

به در خورد  يضربه ا.ستاديا نهيآ يو جلو ديپوش ديبخشيم شيبه رنگ چشمها يرنگش را كه جلوه خاص يآب يماكس راهنيپ

وجود  يسرد يو صورتش را اصالح كرده بود اما در رفتارش نوع دهيپوش يكت مشك.وارد اتاق شد ريو متعاقب آن جهانگ

 يبار حت نيا دادياو در محافل گوناگون نظر م شيها و آرا لباسدر مورد  شهياو كه هم.كرديرا نگران م ايداشت كه پر

 :دينگاهش هم نكرد و فقط پرس

 ؟يا ـĤماده

 :جواب داد آرام

 !ـبله

 !ميبرس ريد خواديدلم نم ميفتيراه ب گهيد ـبهتره

 .خوابش برده بود ريمحمد هم در آغوش جهانگ.نزد يكمال هم حرف يساكت بودند حت يمقصد همگ تا
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 :با لهجه خاصش گفت كايمل.خندان به استقبالشان آمدند يياو آرمان با چهره ه كايمل

 !ديشد بايز شهيهم ـمثل

 :زد و گفت يلبخند ايپر

 !يشد يدوست داشتن يليتو هم امشب خ زميعز يدار ـلطف

دراز كرد و  ايپر يبه او خوشامد گفت سپس دستش را به سو ريشد و درحال فشردن دست جهانگ كيبه آنها نزد پورانداخت

 :گفت

 !يرسيتر از قبل به نظر م ـسرحال

 :دياو انداخت و پرس يبه سراپا يپوراندخت نظر.گرفت و سكوت كرد دهيطعنه او را نشن ايپر

 ؟يديجهان لباس خر قهيبه سل ـبازم

 ينگاه ميشه شالش نبا گو ياش نكرده در حال باز يلباس هم همراه ديدر خر يحت ريبار جهانگ نيآورد ا اديكه تازه به  ايپر

بود  ستادهيهم ا ريجهانگ.دلخواهش برسد جهيو رفتار اوست تا به نت يپوران در حال كنكاش در زندگ دانستيم.به او انداخت

 :گفت يخواهر و برادر به تند نيناراحت از رفتار ا!كندينم تشيگذشته حما لچرا مث دانستينم.كرديو او را نگاه م

 داره؟ ياشكال!خودمه قهيـسل

 :گفت شخنديبا ن پوراندخت

 !يديخريجهان لباس م قهيبه سل شهيهم ـĤخه

 :گفت ريجهانگ

 !ديقشنگم برم خر يمن نشد و نتونستم با پر بيسعادت نص نيدفعه ا نيـا

 راهنيتوران پ.آمد رفت يو به طرف توران كه به آن سو م ديكش ينفس آسوده ا ايپر.پوراندخت در هم گره خورد يابروها

به  يتوران به گرم.ديبخشيآرامش م يبه او نوع شهيچهره آرام و مهربانش هم.شده بود بايز يليو خ دهيپوش يزرشك يكسما

 .رفت ريجهانگ ياو خوشامد گفت و به سو

 .دندياز راه رس زياز مهمانان از جمله دكتر و همسرش گلناز ن گريد ينگذشته بود كه گروه يا قهيدق چند
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 ييبايز.بود ختهيشانه حلقه حلقه ر يرو ييباياش را به طرز ز يمشك يموها.كرديجلب توجه م يليلباس گلناز خ يارغوان رنگ

گلناز .شديو موجب حسادتش م داديهمراه متانت و نجابت بود او را آزار م شهيكه هم ايپر ييبايبود اما ز نياو واقعا قابل تحس

 كرديفكر م شناختيو هركس او را نم دادياو را اصال نشان نم يسن واقعچهره اش  ماهم سن و سال پوراندخت بود ا ديشا

جلو رفت و پس از  نديرا بب ايكه بهتر بتواند صورت پر نيا يگلناز آن شب هم برا!نداشته باشد شتريسال ب يس ديشا

 .دست محمد داد هرا كه پوست كنده بود درون بشقاب تكه تكه كرد و ب يبيس ايپر.كنارش نشست ياحوالپرس

 :ديپرس گلناز

 ره؟يگينم ـبهانه

 :ديبا تعجب به او نگاه كرد و پرس ايپر

 !؟يچ يبرا ـبهانه

 پدرش برنگشته؟ ـمگه

 :به محمد گفت ايپر

 !پدرت شيپاشو برو پ زميـعز

 :گفت يبا ناراحت ايپر.سالن رفت يبدون حرف بلند شد و بشقاب را برداشت و به آن سو محمد

 !خبر نداره يچياز ه ـمحمد

 ؟يمسئله رو ازش پنهان كن نيا يخوايم يتا ك!رو بدونه قتياون بچه حق داره كه حق!من زيعز يكنياشتباه م يتو دار ـاما

 :نگاهش را به رو به رو دوخت و گفت ايپر

 !زوده ـاالن

 .اديمسئله كنار ب نيبا ا تونهيتا بچه ست بهتر م ـاتفاقا

 :آورد ادامه داد يم نييرا پا شيكه صدا يدرحال

 پدر بچه ات؟ شيپ يبرگرد يخواي؟نميچ ـخودت

 :مرتعش گفت ييو با صدا ديپر ايپر ياز رو رنگ
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 !اونه كه بزرگش كرده!بچه من جهانه ـپدر

 ؟يجهان هدر بد يرو به پا تيو قشنگ يجوون يخوايهنوزم م يعني؟يزنيخودتو گول م يدار ـچرا

 :و گفت ديابرو درهم كش ايپر

 !حرفاست نيبا ارزش تر از ا يلير كنار جهان خد يـزندگ

 ...كه يرمرديرو رها كنه و بچسبه به پ بايمرد جوون و ز هي اديم يآخه ك!دختر يچقدر ساده ا ـتو

به ساعت انداخت و آرزو كرد زودتر  يبود نگاه دهياو رنج يكه از حرفها ايپر.شدن پوراندخت حرف او ناتمام ماند كينزد با

 .برسد انيبه پا يمهمان نيا

 :رو به گلناز گفت پوراندخت

 !سفر يريم يدار دميـشن

 :كنار زد و گفت فشيصورتش را با انگشتان ظر يرو يموها گلناز

 !تنهاست يليخواهرم خ!گلنوش دنيبرم د خواميـم

 !واسه بعد يذاشتيم!هوا سرده ـاالن

 ...يدونياما خودت كه م نجايا اديبهش گفتم اون ب ـاتفاقا

 آشفته اش غرق شده بود كه يايدر دن ايگرم صحبت شدند و پر آنها

 

 :گلناز بود كه دوباره از رفتن پوران استفاده كرد و گفت.روحش را به آنجا بازگردند يدست يگرما

عروسك  هيكه براش حكم  يزيبر يمرد يرو به پا نهايكه تمام ا فهي،حيكه هست ،عاشقمي،خوشگليجوون ا،تويگوش كن پر-

 .يرو دار

 عروسك؟-

موردشون  ؟دريفكر كرد شميپ يدفعه  يمورد حرفا ،دريخبر يب زهايچ يليتو از خ دميكه من فهم نطوريگوش كن،ا-

 ؟يديپرس رياز جهانگ يزيچ
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 بپرسم؟ يآخه چ-

عاشق مرد  دونهيكنه كه م يزندگ يبا زن شهيحاضر م يمرد چيه يكرد ؟فكريدونيم ياون چ يتو در مورد گذشته  نميبب-

 .دختر جون يسادها يليهوم؟خ.گوش فلك رو كار كرده رتشونيكه وصف غ يرانيا يمردا ه؟اونميي گهيد

بپرسد كه  يخواست سوال يم.ستيحرفا چ نيو منظورش از ا كنديصحبت م يزياو در مورد چه چ دانستيشده و نم جيگ ايپر

 :ز دستش را گرفت و با عجله گفتاستقبال از آنها بلند شد اما گلنا يپدر و مادرش سكوت كرد و برا دنيبا د

 .دميپرسيرو از مادرم م زيتو بودم همه چ ياگه جا-

 :ادامه داد نانياو نگاه كرد و او با اطم يبه چشمها رتيبا ح ايپر

 .رو زيهمه چ...دونهيرو م زياون همه چ-

آن  ايپر.دوخت نيدست او را رها كرد و نگاهش را به پائ كرديكه از دور نگاهشان م اينگاه غضب الود مادر پر دنيبا د اما

جمع  انيپوراندخت را هم در م يطعنهها ديبا انيم نيدر ا.داديآزارش م ياضطراب و نگران ديفهميشب حال خودش را نم

شد و صدا از سالن خارج  يدشوار شده،بلند شد و ب شيبرا دنينفس كش كرديآن قدر كالفه شده بود كه حس م.كرديتحمل م

 .وجود داشت يكوچك اتيپشت آشپزخانه ح.به آشپزخانه رفت

دو  انيسرش را م.كرديو سرگردانش م ديچيپيم شيگلناز در گوشها يحرفها.نشست يصندل يرا به آنجا رساند و رو خودش

 .اما نشد ابديببخشد بلكه آرامشش را باز  يكرد به افكارش نظم يدست گرفت و سع

 .برخاست شيمادر از جا دنيسر بلند كرد و با د.ايپر-

 زم؟يعز نجايا يچرا اومد-

 .خسته م-

 دخترم؟ يافتاده؟چرا نگران يمگه اتفاق...چرا-

 ".دونهيرو م زياون همه چ!دميپرسيرو از مادرم م زيتو بودم همه چ ياگه جا"آخر گلناز در ذهنش تكرار شد ي جمله

 گفت؟ يگلناز بهت چ-

 .يچيه..هئ-:من من گفت با
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 .به حرفاش اعتماد نكن.ستين ينانيقابل اطم اون زن-

 خونه تون؟ اميب تونميفردا م-

 شده؟ تيباعث نگران يچ يبگ يخوايحاال نم....ايب يهر وقت دوست دار.خودته يدخترم؟اونجا خونه  هيچه حرف نيا-

 :ديشد و پرس كيمادر نزد.سكوت كرد ايپر

 زده؟ يگلناز حرف-

 .هم سكوت كرد باز

 ؟يدار يبا جهان مشكل ايگفته  يپوران چ-

 ! بهيداره هم عج يكه برام ،هم تازگ دميشن ييحرفا هي.....  راستش

 يباعث كنجكاو بتتيبه سالن چون ممكنه غ يحاال بهتره برگرد!  ميتا با هم در موردش حرف بزن ايفردا ب زميباشه عز_

 .بشه گرانيد

 !مامان _

 !جانم _

 ؟ ومديچرا پدرام با شما ن_

 ! ستيحرفا ن نيو ا ياهل مهمون ادياون ز يدونيخودت كه بهتر م _

 : ديخودش جرات داد و پرس به

 تنهاست ؟ _

 اما او مصرّانه سوال كرد ؟. نزد  يبا خشم نگاهش كرد و حرف مادر

 محمده ؟ شيپ _

 :گفت  يمورد صحبت كند با ناراحت نينبود در ا ليكه ما مادر

 !محمد قصد داره دوباره خونه پدرش رو بسازه  نكهيمثل ا! بكنن  ييكارها كي خوانيم! اره _

 .....ها  يخاطرات مشترك و دلدادگ! خانه مشترك آنها ! حسرت فشرده شد؛ خانه محمد  يپنجه ها انيم ايپر قلب
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 ؟ ميبر_

 :مادر دوخت و با بغض گفت  يرا به چشم ها نگاهش

 !مامان  _

 :سرد گفت  يبار با لحن نيا مادر

 !بله  _

 ؟ ديدر مورد محمد حرف بزن ديچرا دوست ندار_

چرا !  ايپر يوا..... كه  يستين شياون دختر مجرد چند سال پ گهيبفهم كه د نويا!  يستين تتيتو متوجه موقع نكهيمثل ا ايپر_

 !؟ يبفهم يخواينم

كه چند سال هم خودم عذاب  نياازدواج كنم ؟  ريدروغ بزرگ مجبور شدم با چهانگ هيكه به خاطر  نيرو بفهمم؟ ا يچ_

مساله رو ازش پنهان كنم  نيا شهيهم يبرا تونميبدم ؟ م ديبا يمن جواب بچه ام رو چ!و هم اونو عذاب دادم ؟ مامان  دميكش

 يمن باز يچرا پدر با زندگ!  شميم وونهيبه اون بزنه د يمساله ممكنه چه ضربه ا نيا دنيكه فهم كنميفكرش رو م ي؟ وقت

ندارم ، فقط دلم  ياديمن كه توقع ز.... شما من سكوت كنم و مجازات بشم ؟ مادر  يها يعدالت يبه خاطر ب ديكرد ؟ چرا با

 ؟ ديكن يم غياز من در نميا!  كنهيبدونم حالش چطوره و چه كار م خواديم

 :اشك الود او دوخت و گفت  ينگاه محزونش را به چشم ها مادر

 ! زميعز يكشيعذاب م شتريب يجور نيبه خاطر خودته ، به خدا ا زنمينم يمن اگه حرف _

 خواميم. ادامه بدم  يباز نيطاقت ندارم به ا گهيبدم ؟ د بيجهان رو فر يخودم و بچه ام و حت تونميم ياما مادر من تا ك _

 !تمومش كنم 

 :او را گرفت و گفت  يبازوها ديمادر پر ياز رو رنگ

 نكاريوقت ا چيقول بده ، زود باش به من قول بده كه ه!  يرو بكن نكاريا دينبا يعني،  يجهان رو ترك كن يتونيتو نم!  اينه پر _

 ! يكن يرو نم

 يشده بود و دل او را به درد م ريداغ مادر سراز ياشك ها.  كردياو را نگاه م يمتعجب از رفتار و اصرار مادر با ناباور ايپر
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 :اراده گفت  يرا پاك كرد و باو  يبا انگشتانش اشك ها. آورد 

 !نكن  هيتو رو خدا گر! مامان  دميقول م_

 :گرفت و گفت  شيدستها انياو را م يدستها مادر

 گهيبار د هي ستيبه خدا انصاف ن!  ارهياون طاقت نم!  اينه پر.....عاشق بشه و ازدواج كنه اما جهان  تونهيمحمد جوونه بازم م _

 !از عشقش جدا بشه 

 !؟ گهيبار د هي:  ديتعجب پرس با

 :و گفت  ديكش يآه مادر

!  ايمن نگرانشم پر!  اديخبره كنار ب يكه هنوزم ازش ب يتلخ قتيسوخته است ، مرحمش باش تا بتونه با حق نهياون س _

 ! ايتركش نكن پر كنميخواهش م

 ":گذاشت  يذهنش باق انيپا يبا سوالت ب كند مادر رفت و او را دايپ يگريسوال د دنيپرس يبرا ياو فرصت نكهياز ا قبل

 "!چرا ؟!سوخته ؟ نهيس

 

 

***** 

 

 

 

او قصه  يبرا ريشب ها جهانگ شتريگذاشت و آرام بلند شد ، ب زيم يو كتاب قصه را رو ديمعصوم پسرش را بوس صورت

 .كرد  يكار امتناع م نيشد كه او از ا يم ياما حاال دو هفته ا خوانديم

. در كتابخانه ، كف سالن افتاده بود  يشد كه از ال يرفت كه متوجه نور ياتاق خواب خودشان م ياتاق را بست ، به سو در

ترسد اما  يم يياز تنها ايپر دانستيم رايكرد ز يكار را نم نيگاه شبها ا چيرفت اما ه يوقتها به كتابخانه م يليخ ريجهانگ

 .....امشب 

 ياما وقت خوانديابتدا فكر كرد كتاب م. خم شده  زيم يكه رو ديدر ، داخل اتاق را نگاه كرد و او ا د يجلو رفت و از ال آهسته
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اصال  ريجهانگ. اما موفق نشد  ديگويكرد بشنود او چه م يسع. كند  يلب با خودش زمزمه م ريخوب نگاه كرد متوجه شد ز

با تعجب به  ايپر. اش فشرد  نهيبرداشت و به س زيم يرا از رو يقاب عكس زديم حرفمتوجه اطرافش نبود ؛ همان طور كه 

. بود  دهيهرگز تا به حال آن را ند. بود  بهيغر شياو قرار داشت برا يكه در دست ها يقاب سبز رنگ.  كرديصحنه نگاه م نيا

گاه او بود حاال  هيكه سالها تك يممرد مغرور و محك! او  يمرد زندگ!  ريجهانگ!  ايخدا! ممكن نبود  شيبرا يمساله ا نيباور چن

 !چرا ؟!  ستيگريچه تلخ م

اش گرفت و به او اشاره  ينيب يطاهره انگشتش را جلو. برگشت  مهيو سراس ديشانه اش گذاشته شد ترس يكه رو يدست با

 : ديتعجب پرس با ايپر. و به اتاق پشت آشپزخانه برد  نييسپس دست او را گرفت و با خود به طبقه پا. كرد ساكت باشد 

 شده خاله ؟ جهان چش شده ؟ يچ _

 :كنار خودش نشاند و گفت  نيزم ياو را رو طاهره

 !كنه  يو ناله م زهيرياشك م يطور نيكه ا ستيدفعه اول ن نيا _

 ....پس چرا _

اون چقدر  يبفهم يو نتونست يتو عالم خودت با عشق خودت سرگرم بود شهيچون هم يديو نفهم يديوقت ند چيتو ه _

بهم  يكه محمد برگشته حال اون هم حساب يداد اما از زمان يالبته وجود تو بهش آرامش م! كنهيسخت دو تا غم رو تحمل م

 !كن  ش، كمك رهيم نيجهان داره از ب.......  ايپر!  ختهير

 م ؟به اون كنم كن تونميم يخبر ندارم چه جور يچيآخه چرا خاله ؟ من چكار كنم ؟ من كه از ه _

 !داره  اجيدختر ؟ اون شوهر توئه ، بهت احت يبدون يخوايرو م يچ _

 :بلند شد و گفت  ايپر

من هم ! وجود داره كه همه ازش خبر دارن جز من  يمن مطمئنم در گذشته جهان مساله ا!  ستين نيمساله فقط ا! نه خاله  _

 !پرسم  ياز خودش م رميم ديبزن يحرف ديستيحاال كه شما حاضر ن. كمكش كنم  تونميهست نم يتا ندونم اون مساله چ

زنگ تلفن بلند  يپله نگذاشته بود كه صدا نياول يرا رو شيرفت اما هنوز پا رونيب رديرا بگ شيخاله بتواند جلو نكهياز ا قبل

 :را برداش  يطاهره گوش. خت دو يحس شد و با ترس نگاهش را بگوش يبدنش ب.  ختيرا به وجودش ر يشد و نگران
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 بله _

_..... 

 آقا احوال شما ؟ سالم

_..... 

 ؟ ديكن يم هيشده آقا چرا گر يچ_

 .همراه بود  هيپدر با گر يصدا. ممكن بود  ريباورش غ ديكه شن يجمله ا. را گرفت  ياو رفت و گوش يبه سو ايپر

 ! نهيمادرش رو بب گهيبار د هيبخواد  ديشا!  ارهيرو برداره ب اي، پر ريبگو جهانگ_

 كيبود و به  ستادهيكرد اما او بهت زده ا داريطاهره همه را ب يضجه ها يصدا. افتاد  زيم ياز دستش رها شد و رو يگوش

قدرت  اي، ضجه بزند اما گو زدياشك بر! بزند  اديفر خواستيم. خبر مرگ مادر او را شوكه كرده بود . شده بود  رهينقطه خ

 .فشردند  يرا م شيلوگ رويبا تمام ن نيو پنجه سنگد. نداشت 

گرفت اما اشك  يو دلش آتش م شديقلب او فشرده م. گذاشتند  شيتنها يسرد دفن كردند و همگ يخاكها ريرا ز مادرش

كه محمد كنار  يدر تمام مدت يحت.  دانستيرا نم ستنيگر ايصامت شده بود كه گو يمجسمه ا. كردند  ياش نم ياريها 

 يكه گلبرگها را رو كردينگاه م ييبه دستها رهيخ رهيو فقط خ شدمتوجه حضور او ن كرديم شيبود و تماشا ستادهيا يدرخت

 .آمد  ينم رونيب شياز گلو يياما صدا زدنديم اديبدنش فر يتمام سلول ها. كردند  يخاك نم دار پر پر م

كردند و  يم يخداحافظ يكي يكيمهمان ها .  ديرسياز هر سو به گوش م هيناله و گر يپوشانده بود و صدا ياهيجا را س همه

 يهمه با نگران. كرد  يم هيگر يو نه حت زدينه حرف م زدينه به غذا لب م. مانده بود  يروحش باق يكيرفتند و او در تار يم

 .كردند  ينگاهش م

 :دستش را در دست گرفت و گفت  ريجهانگ. غذا كنارش نشست  ينيبا س طاهره

 ! ينخورد يچياز صبح ه!  يغذا بخور دينزن اما با يحرف بزن يخواياگه نم!  زميعز.... ايپر _

زده بود  خيچنان  ميغم عظ نياما قلبش از ا كرديدست مهربان او را حس م يگرما. او دوخت  يسردش را به چشم ها نگاه

 :دهان او برد و گفت  يقاشق را پر كرد و به سو ريجهانگ.  رديرا بپذحرارت و مهر  نينداشت ا اليخ ايكه گو
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 ! زميبخور عز _

 .كرد اما با اصرار او باالخره دهنش را باز كرد  يحركات او را درك نم يمعن ايرا به قاشق دوخت گو نگاهش

 :شت را بردا يپدرام گوش. زنگ تلفن بلند شد  يدر آغوش پدرام خوابش برده بود كه صدا محمد

 .الو _

 .سالم پدرام _

 ؟ ييسالم محمد تو_

 !رو بپرسم آخه امروز حالش اصال خوب نبود  ايحال پر خواستميموقع مزاحم شدم اما م يببخش ب_

 :او دوخت و گفت  دهينگاه غم آلودش را بچهره رنگ پر پدرام

 !انگار شوكه شده _

 :اراده گفت  يمحمد بغض الود شد و ب يصدا

 !بودم  ششيكاش پ _

 ؟ يتو چرا واسه شام نموند:  ديپرس پدرام

 !موندنم درست نبود  يدونيخودت كه بهتر م _

 ؟ ياز رفتار پدر ناراحت شد_

من مادر رو مثل ....بمونم و كمكتون كنم  خواستيدلم م يليبشه وگرنه خ يحس كردم وجودم ممكنه باعث ناراحت! نه اصال  _

 !مادر خودم دوست داشتم 

ساخته بود كه  يسوخت اما سال ها اسارت از او انسان مقاوم يمادر م ياو هم از رفتن ناگهان. شد  ريپدرام سراز يها اشك

 . ديجو يرا كه در دهنش بود م يياراده غذا يافتاد كه آرام اما ب اياش به پر ينگاه باران. آمد  يكنار م قيراحت تر با حقا

 : ديپرس محمد

 شد پدرام ؟ يجور نيچرا ا _

 !دكتر گفت سكته كرده  _
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 نبودند ؟ يمهمون شبيمگه د _

 ! دونمينم يو از ك ينگران بود ، حاال از چ يمساله ا هيانگار از ! ناراحته  يليخ دمياومدن فهم ياز مهمون يوقت_

 !پدرام .  ارهيخدا رحمتش كنه ، عادت نداشت غم و غصه هاش رو به زبون ب _

 !بله _

 .نگرانشم  يليباش خ ايتو رو خدا مواظب پر _

 !همه مواظبشن  نجايا! راحت باشه  التيخ_

 !مساله پسرم غصه بخوره  نيبه خاطر ا خواميمادر بچه منه ، نم ايپر گهيحاال د_

 :و گفت  ديمجعد محمد كش يموها يدستش را رو پدرام

 ! كشهيبلند بلند نفس م قهيخوابش عم يمثل خودت وقت! نفسش رو گوش كن  ي، صدا دهيپسرت االن آروم و راحت خواب _

و آن  كنديكار را م نيصحنه بود و توانست حدس بزند او چرا ا نيتماشاگر ا ريجهانگ. دهان محمد گرفت  يرا جلو يگوش و

 !كاست  يخط چه كس يسو

 ؟ يديشن _

 .حرف نزنم  نقدريتا من ا يگفت يزودتر م! وقت سردش نشه  هي _

 :و گفت  ديكش يآه پدرام

 ! نجايا ياومد يم يسر هيكاش فردا _

 !رختخواب بخوابون  يكنم تو هم اون بچه رو ببر تو يخداحافظ يندار ي، حاال هم اگه كار امياگه تونستم م_

 .خداحافظ !  يممنونم كه زنگ زد_

 .خداحافظ  _

گاه به او خم شد و محمد را بدون ن ريجهانگ. سرش را بلند كرد . افتاد  ريجهانگ يرا گذاشت چشمش به پاها يگوش يوقت

. رفت  ايبلند شد و كنار پر.  داديبه او هم حق م دياما با ديرفتار او رنج نيگرچه از ا. از اتاق ها رفت  يكي يبغل كرد و به سو

 :دست او را در دست گرفت و گفت 
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 !قشنگت رو بشنوم  يبه خاطر من حرف بزن ، بذار صدا. بگو  يزيچ هي زميخواهر عز _

 .او ثابت شد  يو در نگاه ابر ديآرام آرام چرخ ايپر نگاه

با  يخواي؟ نم يپر يچرا سكوت كرد.  تركهيدارم ، به خدا دلم داره از غصه م اجياحت شتريمن به تو ب ستيحاال كه مادر ن_

 ؟ يبد نميحرفات تسك

سپس بلند شد و به . او را پاك كرد  يخورد و با انگشتانش اشك ها يتكان ايپر. شد  يجار شيگونه ها يپدرام رو يها اشك

 .او وارد اتاق شد و در را بست .  دينگو يزيپدر بلند شد تا مانعش شود اما پدرام اشاره كرد چ. اتاق خواب مادر رفت  يسو

اش را  يشگيهم يدر آنجا حضور او را ، عطر تنش را ، محبت ها.  ديتشك كش يتخت مادر نشست و دستش را رو يرو ايپر

از  يكيرا بست و آرام آرام شروع به خواندن  شيچشم ها. بالش او را برداشت و در آغوش گرفت .  كرديحس م شتريب

 . لرزانديو دلش را م ديرس يم ريمحزونش به گوش جهانگ يصدا. او كرد  يها ييالال

 ريرا هم تحت تاث گرانياش د هيگر يصدا.  ديچك يداغش قطره قطره م يخواند و اشك ها يكرد و م يرا نوازش م بالش

 .بلند شد  هيو گر ونيش يصدا گريد كباريكه  يقرار داد ، طور

 

 

**** 

 

 

 خاله ؟ هيچ نيا _

 !توئه  يبالش مادر بود برا ريز_

 : ديآن نوشته شده بود پرس ينامش كه رو دنيو رو كرد و با د ريرا ز پاكت

 چرا نامه ؟ چرا با خودم حرف نزد ؟ _

 !منتظرن  رونيبلند شو همه ب! سر خاك  ميبر دياالن با! خونه بخون  ميرفت يوقت تفيحاال بذارش تو ك_

 يو غم ديلرز ياراده م يبدنش ب. بهشت زهرا حركت كردندن  يبه سو. هفت بود و همه اقوام و آشناها آمده بودند مراسم
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او به  دنيد يبرا خواستيمادر تنگ شده بود اما دلش نم يكه دلش برا نيبا ا. كرد  يم ينيبر قلب مهجورش سنگ نيسنگ

 .رفت  يآن روز هم اگر به خاطر مهمانان نبود به آنجا نم. قبرستان برود 

 : ديبه او انداخت و پرس ينگاه مين ريجهانگ

 خالت خوبه ؟ _

 يو صورت ديسف يمزار مادر با گلها اهيسرد و س يخاك ها. نزد و دوباره نگاهش را به روبرو دوخت  ياو نگاه كرد اما حرف به

كه  ريبوده و جهانگ نجاينفر قبل از آنها ا كيفهماند كه  يصحنه به همه م نيا.  ديرسيشده بود و بوت گالب به مشام م نيتزئ

 .برده بود با نگاهش به جستجو پرداشت  يمسئله پ نيبه ا هيزودتر از بق

 ديكرد ابرو درهم كش يم ريدر عالم خودش س ايبه پر رهيداده بود و خ هيتك يدورتر به درخت يمحمد كه در فاصله ا دنيبا د

قطرات سوزان اشك از صورتش . كرد  يخاك ها گذاشته و آرام آرام با مادر نجوا م يدستش را رو ايپر.نشست  ايو كنار پر

مبادا حالش خراب شود دستش را گرفت  نكهياز ترس ا ريجهانگ. شد  ليتبد قاش به هق ه هيو كم كم گر ختير يم نييپا

 :و گفت 

 ! كنهيمحمد داره داره نگاهت م!  ايآروم باشه پر _

 ينگاهش در نگاه كردينگاهش م يبود و با ناراحت ستادهيا شيپسرش كه رو به رو دنيد يسر بلند كرد اما به جا ايپر

 كه يناگفته داشت ، نگاهكه در خود هزاران حرف  ينگاه. دورتر گره خورد  يمحزون در فاصله ا

 .هم قادر بود دل و روح او را از تمام تعلقات جدا ساخته و فقط به خود معطوف كند  هنوز

پا به خاك وطن  ديبود كه با هزاران ام يينفر بود و او عاشق دلشكسته تنها كيعاشق و پر مهر ائ فقط متعلق به  ينگاه

 نكهيو ببوسد غافل از ا دياو را ببو يدور يتمام لحظه ها يو بجا رديمحبوبش را در آغوش بگ يگذاشت تا بعد از سالها دور

 يگريد زياز آغوشش دور كرده، نه تنها او را ، بلكه عز شهيهم يو او را برا دهنمو ميترس شيرا برا ييخط جدا ريدست تقد

 .كوتاه مدت اما عاشقانه آنها بود  يكه حاصل زندگ

 ايكه پر دياز آنجا دور شد و ند يديشده برگشت و با ناام بايد يو آقا ريجهانگ يشد حضورش باعث ناراحتكه متوجه  محمد

 .تحمل كند و از هوش رفت  گريد يغم را هم در كنار غم ها نينتوانست ا
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*** 

 

 

. شد  يگاهش نم يب گاه و يو اه ها ريخودش غرق شده بود كه متوجه نگاه غم زده جهانگ يايبازگشت آن قدر در دن موقع

 . زديبال و پر م يگرياز سد نگاهش گذشته و در مكان د الشينظاره گر جاده بود اما پرنده خ

 ! چيه گريو د ديتپيعشق م نيهم يآموخت و حاال قلب عاشقش با تجل دنيپر بايز يبا عشق شيكه سالها پ يا پرنده

پوراندخت . شد و خودشان ماندندن  يآن روز هم كم كم خانه خال.  داديكرد و جوابشان را م ياراده با مهمانان تعارف م يب

كلمات زهر  ريت شهيو مثل هم اورديباالخره هم طاقت ن.  دييپا ياش مرتب او را م رهيخ يحضور داشت و با نگاه ها زين

 .آورد  خودنشاند و او را به  ايرا بر قلب پر نشيآگ

 !واسه عاشقش غش و ضعف كنه  باشه كه سر خاك مادرش حيوق يليخ ديآدم با_

 :گفت  ايخاله طاهره كه متوجه آن دو بود جلو آمد و به پر. را به نگاه كنه توز او دوخت اما لب از لب باز نكرد  نگاهش

 ! دهيپر يليكم استراحت كن ، رنگت خ هيبلند شو برو  زميعز _

 :را گذاشت و بلند شد و گفت  يكه در حال صحبت با تلفن بود گوش ريجهانگ. مبل بلند كرد  يحرف ، او را از رو نيا يدر پ و

 !خونه  رميمن دارم م _

 :گفت  ديپوشيكه كتش را م يهفته صورتش را اصالح نكرده بود چشم دوخت و او در حال كي نيبه او كه در ا ايپر

 .كنم  يدگيبهشون رس ديعقب افتاده با يليكارهام خ _

 گفت ؛ طاهره

 . ميرفتيبا هم م شديكارها تموم م گهيساعت د هيتا  ديردكياگه صبر م _

 !و پدرام تنها باشن  بايد يآقا ستي، درست ن ديبمون نجايا ايشما و پر يبهتره چند روز _

 :هم بلند شد و گفت  پوراندوخت
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 !پس سر راهت من رو هم برسون  _

را در خود پنهان نموده  نيسنگ يكرد كه غم يو چهره درهم فشرده همسرش را نگاه م ستادهبوديهمان طور ساكت ا ايپر

 :و گفت  دياو دو يآمد و به سو رونياز اتاق ها ب يكيهنگام محمد از  نيدر هم. بود 

 خونه خودمون بابا جون ؟ ميبر ميخوايم _

 :او را نوازش كرد و گفت  ريجهانگ

 ! ديمونيم نجايتو و مامان فعال ا....  زمينه عز _

 !برم مدرسه  خواميآخه من فردا م _

 .بردت مدرسه  يخودشم فردا م ارهيرو م لتيعمو كمال وسا! دونم پسرم  يم_

 :دست او را گرفت و تكان داد و گفت  محمد

 !بابا جون  اميمن هم باهات م _

سپس . نگاه كند  اير برگرداند و به پركرد كه باعث شد او س ييگوشش نجوا ريو ز دينشست و او را در آغوش كش ريجهانگ

 .كرد سرش را تكان داد  يم ديرا تائ يحرف ايگو

اشك . و نگاهش را به سقف دوخت  ديتخت دراز كش يو پوراندخت ، دوباره به اتاق مادر رفت و رو رياز رفتن جهانگ بعد

جهان رو ترك  يتونيتو نم ".سوزاند  يمادرش دلش را م يو حرف ها يخاطره آن شب مهمان. شدند  رياراده سراز يب شيها

 "!زود باش به من قول بده ! قول بده !  يكار رو بكن نيا دينبا يعني!  يكن

نگاهش به . پخش شد  لشيافتاد و وسا نيزم يرو فشيبردارد كه ك زيم يبرد تا قاب عكس او را از رو شيرا پ دستش

پاكت را برداشت . آمد  نييبلند شد و از تخت پا كدفعهينامه مادر ،  يادآوريبا . ه بود زد رونيب فيافتاد كه از ك يگوشه پاكت

 :پلك بر هم زد و شروع به خواندن كرد . از اشك تار شد  دگانشيخط مادر د دنيبا د. و كاغذ درون آن را در آورد 

 

به  دانميگرفته ام اما خوب م يخود جا يشگيكه من در خانه هم يخوانيم ينامه را زمان نيا!  نميدختر نازن!  زميعز يايپر "

 ريكه جهانگ يباشد كه تو به من قول داد ادتي يول يگاه نبخش چيمادرت را ه ديشا.  افتي يخواه يخواندن آن چه احساس
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 ! يوقت تنها نگذار چيرا ه

كه شما تا  دانمياست و من خوب م شيستا قابل گريد يبايز يتو و محمد هم چون عشق ها شيآال ي، عشق پاك و ب دخترم

، هر گاه  برميشما رنج م ييمن هم از جدا زمي، عز ديبا هم ازدواج كرد ييو با چه آرزوها ديعالقه دار گريكديچه اندازه به 

 ديزمان را به عقب بازگردانم تا شا خواستيگرفت و دلم م يقلبم آتش م فتادا يو مهجور تو م نيغمگ يچشمم به نگاه ها

كار از توانم  نيمحدود داشتم و انجام ا ياراتيخدا اخت گريمانند بندگان د زياما چه كنم كه من ن مينما ميروزگار را از نو ترس

تو  يها يمهر يبزرگ است كه محجوبانه ، سكوت و ب يمرد يكنيم يكه اكنون در كنارش زندگ يمرد زمياما عز. خارج بود 

كس مخصوصا گلنار و پوراندخت  چيه احساسات و عواطفت احترام گذاشته و اجازه نداده هب قيعم يو با مهر دهيرا بجان خر

تا مبادا قلب  يچند ساله او در كنارش بمان يحاال نوبت توست كه به پاس محبت ها. از ارزش عشق و احساسات بكاهند 

 . رديمورد تهاجم غم قرار بگ گريبار د كي اششكسته 

كه قولت را  كنميم يادآوريو  سپارميام پس او را به تو م دهيت كه من در تمام عمرم داس يمرد نيعاشق تر ريجهانگ

 ! يفراموش نكن

 !احترام بگذار  مشيبده و به تصم ريو به جهانگ ريرا كه سال هاست به طاهره سپرده ام از او بگ يامانت زميعز

 . سپارميشما را به خدا م يهمگ

 

 " مادر

 

 

 .آمد ياز دستش بر نم يگريكار ، كار د نيا زيج رايكرد ز هياش گذاشت و گر يباران دگانيد ينامه را رو ايپر

 

*** 

 

 

 8 فصل
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گذشت و  يدو ماه از مرگ مادر م.  گذاشتنديخود را به جا م نيريشدند و فقط خاطرات تلخ و ش يم يهم سپر يدر پ روزها

را كه مادرش سفارش كرده بود از  يگرفته بود امانت ميمدت تصم نيچند بار در ا. داشت  انيهم چون گذشته جر يزندگ

 . شديم مانيپش يلياما هر بار به دل رديطاهره بگ

كه  نيا بيكرد و عج يم يياو هم با رفتن پسر و عروسش احساس تنها رايآمد ز يم دنشانيبه د شتريروزها ، پوران ب آن

اوقاتش را به بهانه كار  شتريبود و ب نياما جهان غمگ ازارديدارش او را ب شين يكرد با حرف ها ينم يمثل گذشته نبود و سع

 .آمد  ينم نييخواهرش هم پا دنيد يبرا زهارو شتريب يحت برديدر اتاق كارش به سر م

و باعث  دادينم تيمساله هم اهم نيحاال به ا گذرانديبا محمد م يدو ساعت از وقتش را به باز يكيكه در گذشته حداقل  او

 .به كمال وابسته شود  شتريب شده بود محمد

 توانستيشد كه او نم انينما يروز تيواقع نيو ا دانستيرا نم تيكه واقع يدر حال دادياو را به آمد محمد ربط م يناراحت ايپر

 .انجام دهد  يكار

خوشحالش  يلياو خ يصدا دنيمهوش بود شن. گرفته بود كه تلفن زنگ زد  يسكوت خانه به سطوح آماده و دلش حساب از

 : ديكرد و پرس

 ؟ شميپ يايب يتونيم _

 : دينگران شد و پرس او

 افتاده ؟ يچرا ؟ اتفاق _

 .حرف بزنم  يكيبا  خوادي، دلم م كنميم يياحساس تنها يليفقط خ! نه  _

 .اونجام  گهيد قهيقربونت بشم ، من تا چند دق ياله_

 !ممنون منتظرتم  _

 . ديچ گذاشتيم شياز باغ را به نما ييبايز يباال كه نما ياز اتاق ها يكيرا در  يرايپذ ليدرخواست او ، طاهره وسا به
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 : ديو پرس ديصورت او را بوس مهوش

 ؟ ايپر يچرا ناراحت _

 :مبل نشست و گفت  يرو ايپر

 ......كرده ، نگرانشم  رييتغ يلياخالق جهان خ _

 .....اون بود  يخب هر كس جا _

 !كرده  ريي، اون بعد از مرگ مادر تغ ستين نيمساله ا دونمينه م _

 .ناراحته  امرزهيبه خاطر اون خدا ب ديخب شا _

 :اش را به او دوخت و گفت  رهينگاه خ ايپر

از همه مادر رو  شتريكه مربوط به گذشته جهانه و ب يخبرم ، مسائل يهست كه من ازشون ب يمسائل هيمهوش  يدونيم _

 !مهلت نداد  ريرحم تقد يكنه اما دست ب فيرو برام تعر زيچ قرار بود اون همه!  كردينگران م

 ...... ديخب شا _

 :ديپرس ايانداخت ، پر نييادامه نداد و سرش را پا مهوش

 ؟ يچ ديشا_

 ! ستين ي، مساله مهم يچيه _

 !آرامشم رو گرفته !  دهيفكرها داره آزارم م نيا! بكنه  يكمك هي ديهست به من بگو شا ياگه مسالها كنميخواهش م _

 !حدسه  هيبگم فقط در حد  خواميكه م يزيچ نياما ا يناراحت بش ترسميآخه م_

 !؟ حرف بزن مهوش  يچ _

 .......مادرت و جهان  ديشا_

داشته باشد  توانستيجز م يليدر مورد او چه دل شيمادر نسبت به جهان و سفارش ها يها تيحساس. به فكر فرو رفت  ايپر

 بوده ؟ آخر چطور ؟ نيمساله هم يعني؟ 

 !ناراحتت كنم  خواستمينم ديببخش _
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 !كم سخته  هيناراحت نشدم ،اما باورش  _

صبر كردن تا با  نقدريا ليدل نيكه عالقه داشتن اما نتونستن به وصالش برسن به هم يبودن كه به شخص ياديافراد ز_

 !دخترش ازدواج كنن  ايخواهرش 

 با من ازدواج كرد ؟ ليدل نيجهان هم به ا يعني_

 يليخ رسهيكه به فكر ما م ييزهايچ نيمساله با ا دميشا! حدسه  هيفقط  ني، گفتم كه ا ميكن يريگ جهيزود نت نقدريا دينبا _

 !هم متفاوت باشه 

 :در اتاق قدم زد و گفت  يكه كالفه شده بود بلند شد و كم ايپر

 ! ستيدور از انتظارم ن يمساله ا نيكه از پدرم دارم چن يبا شناخت _

 به پدرت داره ؟ يمساله چه ربط نيا_

روش مادر رو تصاحب كرده و باعث  نياون زمان هم با هم ديشا! برسه  خواديم يبه هر چ ديكه با هياون آدم خودخواه_

 !اون و جهان شده  ييجدا

 ! يرو بفهم قتيكن حق يفكرها سع نيا يبه جا! حرف نزن  نانيبا اطم نقدريا! فكرت رو مشغول نكن  نقدريا ايپر يوا _

كه مادر سفارش  كيوسط چ ني؟ نقش گلنار ا دونميگلنارم ازش باخبره اما من نم يكه حت هيچ يلعنت تيواقع نيآخه ا _ا

ا چر...... همه مهم تر از من باشه ؟ چرا ، چرا  نيمادر ا يسرنوشت جهان برا ديجهان بشه ؟ چرا با ينذارم باعث ناراحت كنهيم

 ؟

 :او را گرفت و گفت  يبلند شد و بازو مهوش

 . ميكن دايراه چاره پ هيو در آرامش  ميبخور ييچا هي ميبا هم بر ايب! آروم باش  كنميخواهش م!  ايپر _

 . دندينرس يمطلوب جيمساله صحبت كردندن اما به نتا نيهم نشستند و باز هم در مورد ا با

 

 

*** 
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پشت پنجره  ايپر. پوشاند  يم رياز حر يراهنيدرختان پ انيعر يبود و آرام آرام بر شاخه ها دنيدر حال بار ييبايز برف

و آرامش  ديكش يسو پر م كيهر لحظه به  يبا ناارم الشيپرنده خ.  ديشياند يباغ به مادرش م ينشسته بود و در حال تماشا

 داريد اليچند روزه خ نيمادر و در ا يبرا يدلتنگ گريد ي، از سو ريجهانگ مسو غ كياز . كرد  يوجود او را هم سلب م

كه به او  ينامه مادر و قول اديبه  يلرزاند اما وقت يو دلش را م ديكش يمحمد آن روز در قبرستان مرتب به ذهنش سرك م

 نيشده بود و به ا نيبا تار و پود او عج هابلكه فكر او را از سر براند اما عشق سال داديافتاد با بغض سر تكان م يداده بود م

 .كرد  ينم شيها رها يراحت

و غم ، نگاهش را در بر  دهيكرد خودش را آرام نشان دهد اما رنگش پر يو سع ديبه صورتش كش يپا دست يصدا دنيشن با

 قينفس عم كيكرد با  يسع. ملتهب شده و راه نفسش را گرفته بود  ايچنان كه گو ديتپيم عياراده سر يقلبش ب. گرفته بود 

 ياو را به سو بيعج ييروين. مبهم به عقب برگشت  يبلند شد و با حس شياز جا. بود  دهيفا يكار هم ب نيآرام تر شود اما ا

! ؟ شديچه م ديفهميم ريچه ؟ا اگر جهانگ يبرا! ؟ نجايا! محمد ؟!  ديديحتما خواب م! امكان نداشت  نيا! نه .  خوانديخود م

 !بود  انداختهو وجودش را به تالطم  دهياو بود كه ضربان قلبش را شدت بخش يگام ها يپس صدا

. باشد  دهيرا دو ياديكه مسافت ز يدرست مثل كس. هنوز در حال نفس نفس زدن بود . اش گذاشت  نهيس يرا رو دستش

 يبه جا ايم كرد اما پرمحمد سال.  شنوديرا م شينفس ها يكه حس كرد صدا كيتر شد ؛ آنقدر نزد كيمحمد آرام آرام نزد

 : ديجواب سالم هراسان پرس

 ؟ نجايا ياومد يواسه چ _

 :گفت  يبا اشاره به صندل محمد

 ! ستيانگار حالت خوب ن!  يشيبهتره بنش _

 :گفت  كرديكه با ترس دور و برش را نگاه م ياو در حال اما

 ! شهيبد م يليخ نجايا ياگه بفهمن اومد! برو  كنميخواهش م _

 :آهسته گفت  محمد
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 !تو ؟ ايواسه من  _

 !خب واسه هر دو مون ...خب  _

 !اما من فقط اومدم باهات حرف بزنم _

 ..... ميندار يحرف گهيما د_

 ....... ايگوش كن پر_

 :را بلند كرد و گفت  دستش

 !نگو  يزيچ كنميخواهش م _

و غم قلبش را  ديلرز يم شيسر تا پا. كرد  شير و دل محمد را ديتراو رونيب شيبايز ياشك از چشم ها نيبلور يها دانه

 :با با تحكم گفت  نيا ديمحمد كه حال خراب او را د.  ستديسر پا با توانستيسرش به داوران افتاده بود و نم.  فشرديم

 ! نيبش ريبگ _

 :گفت  هيگر انياو در م اما

 !برو  كنميخواهش م! برو محمد  _

 ييچه قول ها اديم ادتي؟  ميبا هم داشت ييچه روزها ادتهي! منم محمد ! ؟ بمن نگاه كن  يترسيم ي؟ از چ ايتو چت شده پر _

 ؟ ميبه هم داد

محمد را با ! چشم ها و نگاه پاكش بود ، هنوز هم هست  نيعاشق ا ياره او روز. آكنده از حسرت او نگاه كرد  يچشمها به

 كي! او به مادر قول داده بود ..... اما ديارزيم ايبه اندازه تمام دن شيلحظه در كنار او بودن برا كيتمام وجود دوست داشت و 

 !انداز شد  نيطن شيدر گوش ها يهمانمادر در آن شب م يصدا گريبار د

 :شد اما با ترس عقب رفت و رو برگرداند و گفت  كيبه او نزد محمد

كه  خوامينم يعني تونميمن نم! اون روزها رفتن به عهد و قرارها رو هم با خودشون بردن ! اون قول و قرارها مال گذشته بود _

 !برگردم  گهيد

 :محمد با التماس و حزن توام بود  يصدا
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 ميه بده با هم حرف بزناجاز كنميخواهش م! اد  ينم شيپ يمشكل چي؟ ه يديچرا ترس! كم آروم باشه  هي!  زميعز...... ايپر_

 .....ما !

 !وجود نداره  ييما گهينگو ما ، د گهينه د! نه محمد  _

 و در را دياز اتاق ها دو يكيكرد به ساعت  يم هيكه به شدت گر يحال در

 

 .رفت نييو دلشكسته برگشت و از پله ها پا ديبه در بسته اتاق نگاه كرد سپس نا ام يو با ناباور ستاديمحد چند لحظه ا. بست

 يجلو آمد و با آنها احوالپرس يطاهره با دستپاچگ. هنگام در سالن باز شد و پوراندخت همراه دخترش وارد شدند نيهم در

 : ديپوراندخت نگاه غضبناكش را به محمد دوخت و از طاهره پرس. كرد

 جهان خونه ست؟ -

 :با من و من جواب داد  طاهره

 !ستنين...نه -

 كنن؟ يم كاريچ نجايآقا ا نيپس ا -

 :به محمد انداخت و گفت  ينمانده بود نظر شيكه رنگ به رو طاهره

 .صحبت كنن اياومده بودن تا در مورد پدرام با پر -

 يرفت اما در همان هنگام صدا رونيانداخته بود از در سالن ب نييكه سرش را پا يآرام سالم كرد و در حال ييبا صدا محمد

 :گفت  يبلند م يكه با صدا ديپوران را هم شن

 !تو خونه برادر من نجايخواد معاشقه كنه بهتره برگرده خونه باباش نه ا يبگو اگه م ايبه پر -

 :پوران باز هم ادامه داد . هم فشرد يرا رو شيرا مشت كرد و با حرص دندان ها شيدست ها محمد

 !كنن يرادرم بازسر و پا با آبرو اعتبار ب يآدم ب يسر هيدم  يمن اجازه نم -

به اندازه ! تونه بگذره يهاش نم يخانم بسته اما مطمئنا از هرزگ نيا يها يتيمسئول يب يكه اون چشمش رو به رو درسته

 !قابل تحمله ريغ گهيد يكي نيشده اما ا رياقوام و آشناها تحق يجلو يكاف
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 .رفت رونيبلند از آنجا ب ييشد و با قدم ها مانيبزند اما پش يبرگشت تا حرف ديكش يكه با حرص نفس م يدر حال محمد

 يب يسوخت حرف ها يكه قلبش در غم محمد م يدر حال. اشك بار شاهد رفتن او بود ياز پشت پنجره با چشم ها ايپر

دسته آن  ينشست و سرش را رو يصندل يبا ضعف رو. آمد يو هم دلش به درد م ديشن يراندخت را هم م.رحمانه پ

 .زد يهزاران فكر گوناگون در آن چرخ م كه يگذاشت در حال

خواست قصه عشقشان را تازه كند؟  يگرفته بود؟ چرا م يميچه تصم د؟يخواست بگو يمحمد چرا به آنجا آمده بود؟ چه م((

 چرا آن روز در خانه پدر حرف دلش را نزند؟

 !شده بود ريد يهر حرف يحاال برا اما

 !توانست جهان را ترك كند ينم او

 !جهان؟

 !رساند يپوران خبر آمدن محمد را به گوش او م مطمئنا

 !كمكم كن ايخدا

 !ترسم يم بشيعج يها يو باز يزندگ نياز ا من

 !))رو ندارم يتاب قصه تازه ا گهيد

 :پف كرده گفت  يياتاق باز شد و محمد با چشم ها در

 ؟يد يكنم جوابم رو نم يصدات م يمامان چرا هر چ -

 :او آغوش باز كرد و گفت  يكنج لبش نشاند ، برا ياك كرد و لبخندرا پ شيعجله اشك ها با

 !نميبب نجايا اي، ب زميعز ديببخش -

 .كرد جلو آمد و خودش را در آغوش او جا داد يسرخ و متورم او نگاه م يكه با تعجب به چشم ها يدر حال محمد

پر درد از آن جا رفت و  يا نهيبود،او كه با س يبيغر يآشنا ادآوريكه  يعطر ديعطر تن او را به مشام كش قيعم يبا نفس ايپر

 !هرگز برنگردد گريممكن بود د

 .نزد يو بغض كرد اما حرف ديچند بار دلش لرز ريآمدن جهانگ تا
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آورد و  يراحت و آشكار به زبان م يليچند ساله در لفافه گفته بود حاال خ نيخواست و ا يآن چه را كه دلش م پوراندخت

 يزد كه حت يارتكاب جرم گرفته ، چنان حق به جانب حرف م نيرا در ح يكه مجرم يمثل كس

 .كرد حق با اوست يفكر م ايهم سكوت كرده بود و گو توران

 يرا به هم م شيدستها يتوران با نگران.ديتپ ياش م نهيتند تند در س ايقلب پر.حكمفرما شد نيسنگ يامدن جهان،سكوت با

توانست  يداد اما چه م يحركاتش دل و روح او را مورد تهاجم قرار م.شده بود رهيخ ايد به پرو پوران با پوزخن ديمال

 يحيو او توض ديبخش يم قتيحق يكه به تمام شك و شبهه ها جنبه  يكار!موجه بود ريغ يمحمد در انجا كار د؟وجوديبگو

 .آن نداشت يبرا

 :ديو پرس ديبوس يجهان صورت او را با مهربان.دوان دوان امد و خودش را در آغوش جهان انداخت محمد

 زم؟يعز يكرد يكار م چه

 :را دور گردن او حلقه كرده بود گفت شيكه دستها محمد

 .نوشتم يم مشق

 !نميبب اريپسرم برو ب نيآفر

كه  يزيم يگذاشت و او به سو نيزم ياو را رو!بود دهيمحمد را در اغوش نگرفته و با محبت نبوس نيچن نيبود كه او ا مدتها

 .از اتاق ها رفت يكيو كت او را گرفت و به  فيطاهره امد و بعد از سالم،ك.ديآن گذاشته بود دو يدفتر و كتابش را رو

 :گفت پوران

 !رنگ به روت نمونده!بنداز نهينگاه به آ هي؟يكن يانقدر خودت رو خسته م چرا

 :رفت و گفت ييدستشو يبه سو جهان

 !هيمنم به خاطر گرسنگ يدگيده،رنگ پر يروح آدم رو جال م كار

 !نه ايارزشش رو داره  نيكم فكر كن بب هي!يكن يم يرو ادهيز يتو دار اما

جهان .بود دوخت ستادهيا يير دستشود يسرسع نگاهه راسانش را به جهان كه جلو يليبا ترس به او نگاه كرد،سپس خ ايپر

توان ماندن و  گريقادر به درك آن نبود اما د ايبود كه پر يدر نگاهش حس.لحظه برگشت و چشم در چشم او دوخت كيهم 
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در واقع .كرد و به طبقه باال رفت يشد عذرخواه يم دهيشن يكه به سخت ييبلند شد وبا صدا.پئران را نداشت يحرفها دنيشن

 نيتاب است تا زودتر خبر ا يكند بلكه ب يالقلب است كه هرگز صبر نم يدانست پوراندخت انقدر قص يم!به انجا پناه برد

 .را به برادرش برساند ييرسوا

آقا جهان :كه گفت طاهره بود.در برگشت يبا وحشت به سو.به در خورد يزد كه ضربه ا يو مشوش درون اتاق قدم م نگران

 !نييپا نيايگن ب يم

 :ديزده پرس وحشت

 ؟يچ واسه

 !گهيشام د واسه

 :ديپرس ديرفت و با ترد جلو

 ه؟يعصبان

 ؟يك

 !جهان

 باشه؟ يعصبان ديچرا با!نه

 ...پوران مگه

 .هم بحثشون شد اونام رفتن با

 :لب گفت ريحلقه زد و ز ايپر يدر چشمها اشك

 !باعث آزارشم شهيمنو ببخش كه هم ايخدا!اونو باور كنه يجهان حتما نتونسته حرفا طفلك

 :ديخانم با اخم پرس طاهره

 اديشلخته خوشش نم يكه جهان از زن ها يدونيخودت م نييپا ايبه سر و صورتت بكش و ب يدست هي ه؟يا افهيچه ق نيا

 .را باال برد  شيطرف موها كي يگل صورت كيرا مرتب كرد و با  شيموها عيسر.  ستاديا نهيآ يرفت و او جلو طاهره

به ) چرا دونمينم كنهينم پيمن تا بورديبا عرض معذرت حرف مورد نظر رو ك...(هم ر يلرزان كم ييو با دستها شتابزده
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 .زد و از اتاق خارج شد شيلبها

 :او لبخند پر مهرر بر لب آورد و گفت دنيخانه را پركرده بود با د يخنده شان فضا يصدا. با محمد بود يدر حال شوخ جهان

. قشنگم  يپر شهيدلم برات تنگ م نميماهت رو بب يرو يذاريتو اطاق و نم يريم كسرهيهم به فكر دل ما باش چرا  يكم هي

كه عاشق اوست  كرديو اعالم م گفتياز عشق و محبت م يصفات صدا نزده بد اما حاال دوباره با شاد نيمدتها بود او را با ا

 :و گفت ديغذا كش شيبشقاب او ر برداشت و برا ننشست اما هنوز بهت زده بود جها زيشت مپ

 سرخاك مادرت؟ يريپنج شنبه است م فردا

 تكان داد دييرا به عالمت تا سرش

 ميريهم م با

همراه پدرام  اي رفتيبا كمال م ايبا طاهره  اياوقات  شتريب داديم يشنهاديپ نيبار بود كه به او چن نياول نياز مرگ مادر ا پس

مضاعف شده بود و در همان حا ل با خودش عهد  شيبود كه آن شب اشتها بيزد و مشغول خوردن شد عج ياراده لبخند يب

از مهر  يكه خودش نمونه بارز زديمرد مهربان بر نيا يبسپارد و محبتش را به پا يشو خاطره محمد را به فرامو اديبست كه 

 و محبت بود

 :دياو افتاد و آهسته از طاهره پرس يامانت اديسر خاك مادر نشست به  يوقت

 دستت داره؟ يامانت مادر

 .تكان داد دييشده بود سرش را به عالمت تا ريسراز شيكه اشكها طاهره

 به من شيباشه بد ادتي ميبرگشت يوقت

 باشه

 .به دست او داد و رفت شده بود دهيچيپ يرا كه درون پارچه ترمه سبز رنگ يجعبه چوب طاهره

داشت  يبود كه قفل كوچك ييبايز يگذاشت سنجاق پارچه را باز كرد جعبه منبت كار شيپاها ينشست و جعبه را رو ايپر

را كه داخل آن بود برداشت و  يكوچك ديو كل ديآن را كش پيداشت ز پيدوخته شده بود كه ز يكوچك بيگوشه پارچه ج

 ينيآن دو جعبه تزئ گريك طرف جعبه قرار داشت و در طرف ديافتاد كه در  ييچشمش به نامه ها. قفل جعبه را گشود 
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 از آنها را برداشت و باز كرد يكيكوچك 

آنها را  بايز اريزنانه بس يساعت مچ كيالماس قرار داشت جعبه دوم را باز كرد  يها نيبا نگ ييبايز يمتيآن انگشتر ق درون

 .شد انينما شيچشمها يجلو يدرون جعبه گذاشت خط زنانه ا

دلم  شبييتنها سمينويم تينامه را برا نيبود و حاال كه ا دهيفايگذراندم اما ب ينامه ا اي اميپ ديمهربانم امروز را هم به ام جهان

 ميتا با انگشتان پر مهرت اشك را از صورتم پاك كرده و بر چشمها يستيرا تركرده و تو ن دگانميآزارد و اشك د يرا م

صدا آبم  ينموده و چون شمع آرام و ب يدينا ام يكه مرا رهسپار واد ستين شيب يا تكدهجهان غرب نيتو ا يب يبوسه زن

 ترسميم يدهيه من نماز خود ب يچرا خبر دانميو نم ديگوينم ميكس از تو برا چيافتاده اما ه يچه اتفاق دانمينم كنديم

 .نشده برگرد ريدام تا د تاما من هنوز عاشقم و دوست يو مهرم را از دل رانده باش يفراموشم كرده باش

آن  اتيآن را تا كرد و داخل جعبه گذاشت بعد از مرتب كردن محتو نيحز يجمالت پر درد نامه را خواند و با قلب ايپر

شاد او  يو در زد صدا ستاديرفت پشت در ا رياتاق كار جهانگ يو به سو ديچيدوباره درش را قفل كرد و ان را داخل پارچه پ

 :ديرا شن

 دييبفرما

 :او گفت دنيبه او سالم كرد و جلو رفت جهان با د حيمل ياو در را گشود و با لبخند يشاد و مسرور از شاد ايپر

 ديمنور فرمود خودم يبايبه خانم ز به

 :گفت كرديكه اطراف اتاق را نگاه م ينشست و درحال يصندل يرو ايپر

 نجايبودم ا ومدهيوقت بود ن يليخ

 خانم دياتاق كار همسرتون رو رونق ببخش ديداد يكامال درسته البته افتخار نم بله

 :گفت ديكشيترمه جعبه م يكه دستش را رو يانداخت و در حال نييرا پا سرش

 منو ببخش كنميكردم جهان خواهش م تتياذ يليخ

 :او آمد كنارش نشست و دستش را دور شانه او حلقه كرد و گفت يبلند شد و به سو زياز پشت م جهان

 زميعز يداد يم تيو فعال يزندگ ديبهم ام شهيبلكه هم ينكرد تينه تنها منو اذ تو
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 :دياو زد و پرس يشانيبر پ يبوسه ا سپس

 نم؟ينازن يچطوره ؟ خوب حالت

 :او دوخت و گفت ينگاهش را به چشمها ايپر

 منم خوبم يتو خوشحال باش اگه

 :وافر او را به خود فشرد و گفت يبا لذت جهان

 هر دومون الزمه يمسافرت برا ميپرونده بر نيگرفتم بعد از تموم شدن ا ميتصم

 :زد و گفت يلبخند ايپر

 زمستون سرد ؟ نيا تو

 ستين يكه از زمستان خبر ييجا برمتيم

 : ديكه در دست او بود افتاد و با اشاره به آن پرس يهنگام چشمشم به جعبه ا نيهم در

 ه؟يچ يا

 :جعبه ر به دست او داد و گفت ايپر

 كه مادر سفارش كرده بود به دست تو برسونم هيامانت هي دونمينم درست

 :ديبا تعجب به جعبه نگاه كرد وپرس جهان

 مادرت؟

 ...تا حاال دست خاله طاهره بوده اما  تهالب

 ديبا ترد كرديلب با خودش زمزمه م ريو ز كرديجهان كه پارچه را گشوده و جعبه را لمس م دهيصورت رنگ پر دنيد با

 : ديپرس

 افتاده؟ ياتفاق

 :بغض كرده گفت يا نهيبا س يبه سخت گرفتيجا م يابر يشد در نگاهش هوا رهياو خ يسر بلند كرد و به چشمها جهان

 تنهام بذار كنميخواهش م يپر



 

 

كتابخانه نودهشتيا                     دااليي مريم  –كه بي تو گذشت روزهايي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٤٦

 :برگشت و گفت زيبلند شد و دوباره پشت م ريبا تعجب به او نگاه گرد جهانگ ايپر

 ستميخونه ن ديزنگ زد بگ يمزاحمم نشه اگه كس يكس بگو

گونه  نيجهان را ا بارهكيكه  ستيراز آن جعبه چ دانستيرفت نم رونيبلند شد و از اتاق ب كرديكه منظور او را درك نم ايپر

 ختيبه هم ر

 :امد و گفت يچا ينيهنگام طاهره با س نيهم در

 آوردم ييچا براتون

 مزاحمش نشه يگفت كس ستيجهان حالش خوش ن ينبر بهتره

 سرحال بود يلياون كه صبح خ چرا؟

 ختيدفعه بهم ر هي ديمادر رو كه د يامانت دونمينم

 رفت بهت بگم مهوش اومده ادمي يراست

 :ديزد و پرس ينام او لبخند دنيشن با

 ؟يك

 كنهيداره با محمئ خوش و بش م شهيم يا قهيچند دق هي

طاهره گفت آقا گفتن اشتها  يرفتم در كنار مهوش مسئله جهان را فراموش كرد اما شب هنگام صرف شام وقت نييپا يشاد با

او كه  امدين رونيدو روز از اتاقش ب ريشد كه جهانگ شتريب يترس زمان نيوجودش را در بر گرفت و ا ديندارن ترس و ترد

داشت او را آرام  يكه سع يتماس گرفت و از او كمك خواست پدرام در حال رامبكند به ناچار با پد ديچه كار با دانستينم

 :ديكند پرس

 كار نكرده؟ چيمدت ه نيدر ا يعني

در اتاق رو هم قفل كرده چند بار رفتم پشت در صداش  زنهيلب به غذا م ينه حت رهيپذيرو م نشينه مراجع رهيدفتر م نه

 گاريمدت چند بار كمال رو فرستاده تا براش س نياون سمه اما تو ا يبرا گارينگرانم پدرام س يليخ دهيكردم اما جواب نم

 بشم تشيانباعث عصب ترسميبخره جرات اعتراضم ندارم م
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 ه؟يرفتارش همون امانت رييتغ ليدل يمطمئن

 ختيكه جعبه رو بهش دادم حالش دگرگون شد كال به هم ر يچون همون روز آره

 ؟ يديجعبه رو د يتو تو

 نبود يا گهيد زيساعت چ هيانگشترو  هيچند تا نامه و  جز

 نامه؟

 يداشت نه نشون يرو نگاه كردم نه اسم شيكيفقط  من

 :كه در دستش بود به محمد داد و گفت يبلند شد و مهره شطرنج پدرام

 كن تا من برگردم يباز منميبه جا تو

پشت در  يبه طبقه باال رفت وقت ايشد پدرام همراه پر يسرش را تكان داد و خودش مشغول باز دييبه نشانه تا محمد

 :گفت ايستادندپريا

 االن اتاق پر از دوده كنميكه احساس م ديگارميس يبو انقدر

آمد به  ينم ييبود از آن طرف صدا دهيفا يچند با هم در زد اما ب دينشن يبضربه اب به در زد و او را صدا كرد اما جوا پدرام

 :گفت ايپر

 كنار برو

به  يدر پ يدر بعد از چند ضربه پ ديمحكم به در كوب يخودش چند قدم عقب رفت و بد با شانه جلو امد و ضربه ا سپس

كرد و به سمت پنجره  يا پر كرده بود پدرام سرفه اد اطاق ر.د زديحدس م ايهمان طور كه پر ديكوب واريد هيشدت باز شد و 

 ايآنها گذاشته بود پر يپراكنده شده بود و جهان سرش را رو زيم يها رو مهرفت نا زيم يبه سو ايرفت و آنها را گشود پر

او را گرفت و  يبا وحشت به پدرام نگاه كر پدرام شانه ها اينداد پر يزد اما او جواب شيشانه او گذاشت و صدا يدستش را رو

و از همان باال  ديدو رونيو با عجله ب ديكش ياديفر ايشده بود پر ديسف شيبلندش كرد صورتش كبود و لبها يصندل ياز رو

 :طاهره را صدا زد و گفت

 بزن به دكتر بگو خودش رو زود برسونه زنگ



 

 

كتابخانه نودهشتيا                     دااليي مريم  –كه بي تو گذشت روزهايي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٤٨

 و خوابندند كاناپه بردند يبا كمك پدرام او را بلند كردند و به سو ديبه اتاق دو دوباره

 :تكان داد و گفت يسر دكتر

 مارستانيبه ب ديخرابه با يليمعده اش خ وضع

 مارستانيخورد و گفت امكان نداره برم ب يتكان جهان

 خب نرو ب يليخ يدار يبا اخم گفت اگر قصد خودكش دكتر

او رفت و دستش را گرفت و لبه  يپدرام دراز كرد پدرام به سو يبود دستش را به سو دهياو را نشن يحرفها ايكه گو جهان

 :تخت نشست جهان آهسته گفت

 رونيبرن ب هيبق بگو

 :دياز دكتر پرس يبا نگران ايرفت پر رونياشاره كرد او هم همراه دكتر و طاهره از اتاق ب ايبه پر پدرام

 ره؟يجا تحت مداوا قرار بگ نيهم شهينم

 و داغون كردهرو شكسته و معده اش ر زشيبده پره شيسرس آزما هي ديبا

 هم امكان بهبود وجو نداره؟ يقبل يبا مصرف داروها يعمي

 :با تعجب به او نگاه كرد و گفت دكتر

 دينگرفت يشوهرتون رو جد يماريشما ب انگار

 ...اما...  نه

 براش انجام بدم يكار تونمينم نجايمن ا مارستانيبره ب ديهر حال با به

 دهد رييهم نتوانست نظر او را تغ ونيپدر و هما يصحبت ها ينرفت حت مارستانيبود و جهان به ب دهيفايها ب اصرار

 :گفت ايمراقبت از او به آنجا امده بود از اتاق خارج شد و به پر يمدت برا نيكه در ا يپرستار يروز سرد زمستان كي

 ننيشما رو بب خوايم آقا

 بلند شد و به اتاق رفت جهان در ايپر

شد جهان  رهيآكنده از غم او خ يكنار تخت نشست و به چشمها يصندل يرو ايو شكسته تر شده بود پر رتريمدت پ نيا
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دست او را  سوختيدست در دستش نهاد انگشتانش سرد سرد بودند اما نگاهش ار تب م اياو دراز كرد پر يدستش را به سو

 :گذاشت و گفت شيلب ها يرو

 قشنگم يپر يكه آزاد بش دهيرس وقتش

 ه؟يمنظورت چ: دياو نگاه كرد و پرس يتعجب به چشمها با

 :شروع به صحبت كرد نگونهيو ا نديرا نب شيپنجره چرخاند تا او اشكها يسرش را به سو جهان

 نيبرسن به هم يعلم يبه مدارج عال شيبه خصوص پسرها شيبچه ها خواستيبود كه دلش م يمرد متمول و خوشنام پدرم

 چيو به ه ميپدر و تحقق ببخش يو تا آرزوها ميانجام داد من و برادرم سخت درس خوند تونستيم كه يما هر كار يبرا ليدل

هم داره  يا گهيد يرنگ و بو ياتفاق باعث شد بفهمم زندگ كيكه  نياتا  ميكرديفكر نم يعال يجز كسب رتبه ها يمسئله ا

 ياز دوستان پدرم كه از رجال مملكت بود چشمم به چشمها يكيپر زرق و برق  يها ياز مهمان يكيبود كه در  يو اون زمان

 افتاد كه بند بند وجودم رو لرزوند يدختر يبايز

 :ادامه داد شيدر چشمها رهياو برگشت و خ يبه سو جهان

 شهيهم يمن كه برا يبايو ز بيبود پرچهر نج چهريتو بود و فقط اسمش پر هيتو بود اون كامال شب يچشهمها هيشب چشمهاش

 ريبا خبر شدمكه باورش برام غ يبرادرم از مسئله تازه ا لهيروز به وس هياز همه جا  خبريلك قلب و روحم شد اما من بما

 :رو به صفحه كتاب دوخته بود گفت  گاهشكه ن يآهسته در حال يليممكن بود برادرم خ

 مرهيميگلنوش برات م دميشن

 :دميتعجب نگاهش كردمو پرس با

 ه؟يك گهيد گلنوش

 :به پدر كه در حال روزنامه خواندن بود انداخت و گفت يچشم نظر ريز از

 شنوهيپدر م واشتري سيه

 ه؟يگلنوش ك: دمينگاهم رو به كتاب دوختم و دوباره پرس منم

 مالك يدختر آقا: زد و گفت  يلبخند
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 يزنيحرف م يدرباره ك دونمينم: كم فكر كردم و گفتم  هي

 يرو نشناس يدختر به اون خوشگل شهيكلك مگه م يا: زد و گفت يشخندين

 لحظه نقش و نگار پرچهر در ذهنم جان گرفت و ضربان قلبم تنئ شد كه برادرم گفت كي

 بود دهيپوش ديبلوز و شلوار سف يكه شب مهمون همون

دم آور اديرو به  يييزهايداد و چ يا گهيخودش رو به دختر د يحرف نقش پرچهر از ذهنم پاك شد و جا نيا دنيشن با

 موضوع رو به تو گفته نيا يك: دميپرس

 ياز زبان خانمها بشنو ديجور اخبار رو معموال با نيا

 تو؟ و

 بهم گفت خواهرش گلناز

 راحت از عالقه خواهرش نسبت به من با تو صحبت كرد؟ يليگلناز خ يعني

 :گقت ديكشيموهاش م يكه دستش رو رو يبار به من انداخت و بعد در حال طنتيش ينگاه برادرم

 فرصت مناسبم تا موضوع رو به پدر بگم هيو من منتظر  ميمن و گلناز مدتهاست كه بهم عالقه دار راستش

 ؟ينگفت يزيتا حاال به من چ چرا

مسائل  نيا تونهيم يچه جور كنهيفكر نم يا گهيمثل تو كه به جز درس و كتاب به مسئله د ياحساس و عاطفه ا يآدم ب خب

 رو درك كنه؟

 كردميفكر رو م نيزدم و گفتم چه جالب منم در مورد تو هم يشخندين

 :  ديشد و پرس رهيبار او بود كه وجود پدر رو فراموش كرد صاف نشست و به چشمام خ نيا

 ه؟يمنظورت چ-

 :گفتم يچشم به پدر اشاره كردم و با ژست خاص با

 :ديپرس رتيچشماش از فرط تعجب گشاد شد و با ح.شده ريدلم اس كنميحس م هيمدت هيمنم -

 ؟يعاشق شود-
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سرش رو جلو  يبا كنجكاو.تكان دادم دييتا يم گرفتم و با لبخند سرم رو به نشانه  ينيب يسكوت جلو يرو به نشانه  انگشتم

 :ديآورد و پرس

 هست؟ ي؟كجا؟كيك-

 -:گفتم كردميفكر م چهريكه به پر يجواب دادن به سوال هاش در حال يجا به

 .حال سخت و محكمه نيو در ع فيو قشنگه،لط نيريش نقدريدونستم كه عشق ا ينم-

 :ديپرس مصرّانه

 ه؟يك!دختره است ه؟منظورميك

 :سر به سرش بذارم گفتم نكهيا يبرا

 .دميوالت رو نمٔمنم جواب س يتو تا حاال رازت رو از من پنهان كرد نكهيا ليبه دل-

 :كنه گفت كيمنو تحر نكهيا ينشست و برا صاف

 .يگيپس معلومه دروغ م-

 :زدم و گفتم يلبخند

 .گفتميكه راست م يفهمياون وقت م يتو ياز معشوقه  باتريمن به مراتب ز يمعشوقه  يديد يوقت

 :ديپرس يبا كنجكاو دوباره

 .شناسمش،يم نميبگو بب-

 :دياسم پرچهر رو آوردم با تعجب پرس يوقت

 ؟يمطمئن-

 اره؟د يبيآره مگه ع-

 .ش نداره نهيتو س يقلب كنهيمغروره كه آدم حس م ياون دختر به هاد ينه ول-

 ييعشق واقع هي يرايپذ تونهيوجود داره كه فقط م يو حساس فيمغرور،روح لط يپشت اون چهره  كنمياتفاقا من فكر م-

 .باشه
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 دونه؟يخودشم م-

 .هنوز باهاش حرف نزدم-

 ؟يتحمل كن يتوني؟مياگه اون به تو عالقه ناداشته باشه چ-

 .ستيطرفه ن هيعشقم -:گفتم نانيافتادم و با اطم ينگاه پر ادي به

 .كننيم يهج يعشق رو چه جور دونهينم دميكه من د ياون دختر.يمورد حرف نزن نيدر ا نانيبا اطم نقدريبهتره از االن ا-

 .يتو هم بهتره زود قضاوت نكن-

 .راحت بشه التيتا خ يبهتره باهاش حرف بزن-

 .راحته الميمن خ-:اراده گفتم يب

حرف بزنم تا قلبم آرام  ييباينجابت و ز يبا اون االهه  خواستياما واقعاً دلم م دميزده نگاهم كرد و من فقط خند رتيح بازم

فرصت  كيخواهرش در  ليباالخره در جشن فارغ التحص نكهيكار رو انجام بدم تا ا نيا توانميم يچطور دونستميبشه اما نم

 .وجودم را لرزاند يتارها گشقشن يصدا ميمناسب كه هر دو تنها شد

 من و خواهرم آرزوهاش رو ،  خواديپدرم چون پسر نداره دلش م-

 »!ببخشم تحقق

 »!ديپدرتون د يدر چشمها شهيرو م يبرق شاد!البته خواهرتون موفق شده و«

 »!كارو بكنم نيا ونمتيمن نم اما«

 :دميتعجب نگاهش كردم و پرس با

 »!چرا؟«

 »!ستيبرام جذاب ن يعلم يعالقه دارم و كسب رتبه ها يهنر يبه رشته ها من«

 »!هم وابسه به علمه هنر«

 »!پدرم مهم تره ياما درجه مدرك برا درسته«

 :گفت چهريكه پروانه جلو آمد و به پر دميكف زدن مهمانها مانع شد و د يكه صدا يبپرسم چه هنر خواستم
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 »!هستن تييمنتظر هنرنما همه«

 :زد و گفت يبه خواهرش لبخند چهريپر

 »!جز پدر همه«

 :محرك گفت يبا لحن پروانه

 »!شهيمتأثر م نهيرو بب گرانيد ديو تمج قيتشو يوقت«

از عشق بنا  يكرد و قصر رانيو ووجودم ر يدهايترد واريد چهريجمله پر كيكه  كردميدو خواهر گوش م يگفتگو به

كه با نگاه گرمش به  يكنم به كس مشيقلبم بنوازم و با تمام وجود تقد يرو برا فيتصن نيقشنگتر خواميامشب م«.نمود

 »!دهيانگشتام قدرت نواختن م

 يو اون پر دميدينفر رو م كيفقط  گهيو آراسته حاال د بايز يپرشكوه و مجلل با وجود آن همه خانم ها افتيآن ض در

 دهيكش نيزم يبلندش رو يو دامن مشك داشتيآهسته و آرام قدم برم يبود وقت رينظ يبود كه در متانت و وقار ب يقشنگ

باشه و جاش فقط  يخاك نيزم يرو ديخداست كه نبا ياز فرشته ها ناو كردميحس م رهيابرها راه م يرو كردميحس م شديم

 !آسموناست يتو

 نيانگشتان هنرمند او طن ريكه از ز يميمال يآوا.گذاشت انويپ يتوشها يرو رو شيبايتان بلند و زنشست و انگش انويپ پشت

كه جز قصه عشق و  ياوج.برديها به اوج م ييبايها و ز يو منو همراه تمام پاك كرديقلب من رسوخ م يدر ژرفا شديانداز م

كه حاضر  گرفتينشأت م يشيآال يها همه از وجود پاك و سرشت ب نيو ا تنداش ياز زندگ گهيو طرح د ريتصو يدلداگ

 .توجه ام رو جلب كرد ييخودم بودم كه صدا يبايز يايغرق در دن.رميبم شيپاها ريبودم ز

 »!ديباش يقياهل موس كردمينم فكر»

 يخاص يافسونگر و درشتش اهيس ياز چشمها.كرده بود شيو چشمم به گلناز افتاد كه چهره اش رو غرق در آرا برگشتم

 دميديرو نم يپر يچون در عمق نگاهش پاك ديشا.لحظه مشمئزم كرد كيچشمها و نگاه  نيچرا ا دانمياما نم شديمنعكس م

همان طور كه مردها و تمام انسانها با هم متفاوتند و .ستنديمثل هم ن زنهاكه تمام  فهموندمياز همون ابتدا به خودم م دياما با

و نوش  شيع يرو برا يكه هرلحظه از زندگ يزنان نياو از جنس ا.نبود ينيزم انيمن اصال از جنس آدم يبايز يمن پر يپر
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 !نبود شمردنديم متيغن

 :ديداد و پرس يشد گلناز سر و گردنش رو تكان يسكوتم طوالن يوقت

 »نوازنده اش؟ اي ديشد يقيموس محو«

 :دميصحبت پرس موضوع رييتغ ينداشت جواب سؤاالت اونو بدم و برا يليدل

 »تا زودتر با پدر صحبت كنه؟ ديخواياز برادم نم چرا«

 

 :خجالت بكشه اما اون با عشوه گفت يكم دميمسئله رو فهم نياگه بفهمه من ا ديكردم شا فكر

 »!ندارم يمن كه عجله ا!ادهيز فرصت«

 »!چيو ه نهيب يدختر رو م نيو پوچ ا باي؛ اون فقط ظاهر ز ستيفكر ن يانتخاب برادرم از رو«:خودم فكر كردم با

 نكهيپرداختم تا ا يمضاعف به كارهام م يتازه و انرژ يديما وجود داره با ام يعشق در نهاد هر دو نيكه ا نياز ا نانياطم با

 مالك پدر گلنوش در مورد يداره با آقا دميفهم دميروز پدر مشغول گفتگو با تلفن بود و من ناخواسته حرفاش رو شن كي

حس كردم تمام  دمياسم خودم رو از زبانش شن ينكردم اما وقت ياد كنجكاويكنه اول ز يصحبت م يمراسم خواستگار

 چيخودم رو به اتاق برادرم رسوندم تا از اون كمك بخوام اما نه اون و نه من ه.شدن ريآرزوهام در گردباد حوادث روزگار اس

اون .كرد يرو قطع يخواستگار مگرفت و مراس دهيما رو نشن يكه تمام حرفها يطور ميپدر رو متقاعد كن ميكدوم نتونست

 ديمدت دو بار البته هر بار شا نيگفتم ، در ا يم يموضوع رو به پر نيا ديبا!كردم يم يكار هي ديبرد ، با يشب اصالً خوابم نم

 دنشيفرستادم و به د غاميلخ براش پاون شب ت يفردا.ميبود دهيد يباغ پدر پر يرو تو گهيكوتاه همد قهيفقط چند دق

گونه ها  يشد از نگاهش ، از سرخ يرو م نيسراپا شور عشق و احساس بود و ا داريآرام و موقر من هر بار موقع د يپر.رفتم

خبر رو  نيدونستم چطور ا ينم.اون گره خورد بغض گلوم رو گرفت يباينگاهم در نگاه ز يوقت!ديفهم شيو لرزش دست ها

 :قلبم رو لرزوند شيآسمون يصدا.منو نگران كرده يا سئلهكه م ديزود فهم يليبود و خ ياون دختر باهوش!بهش بدم

 »!جهان؟ ينگران چرا«

 :گفتم يدستپاچ با
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 »!كالفه ام كرده يافتاده كه حساب ياتفاق هي!يپر يدون يم يعني... آره... نه!نگران؟«

 »!؟ياتفاق چه«

رو ناراحت كنم اما  نمينازن يخبر پر نيتونستم با ا يمن نم.و قلبم فشرده شد ديدست و دلم لرز.اه كردمتو چشماش نگ بازم

 :جمله بگم هيبه خودم فشار آوردم تا فقط بتونم  يليخ.هم نداشتم يا گهيچاره د

 »!رهيگ يم ييها ميمن تصم ندهيآ يداره برا پدرم«

شد و دلم رو  يرنگش جار ياسي يگونه ها يزاللش رو يكه اشك ها يجمله تمام قصه رو براش بازگو كرد طور كي نيهم

 :كنارش نشستم و با بغض گفتم.درخت نشست ريز مكتين يجون شد و رو يانگار بدنش ب.پاره پاره كرد

 »!خدا بزرگه!چهرينكن پر هيگر«

 :ديرو به چشمهام دوخت و پرس سشيخ نگاه

 »؟يكن يزندگ يتون ين من مبدو تو«

 »!چيه يعني چهريجهان بدون پر!يمن يتو همه زندگ!زميكه نه عز معلومه«

 »!يستين يعنيبدون جهان  يپر و«

 .مظلومانه اش رو نداشتم هيگر دنيهم تاب د يلرزوند از طرف يدلم رو م حرفاش

 »!دم با پدر صحبت كنم يقول م بهت«

 »!از تو رو ندارم ييبكن من طاقت جدا يكار هي جهان«

 »!اش باشه يدر زندگ يا گهيزن د يرايتونه پذ ينازم ، جهان جز تو نم يدم پر يقول م بهت«

 »!رهيم يهم بدون جهان م يپر«

 !من نتونستم به قولم وفا كنم... دادم اما من  يبه پر ياديز يروز قول ها اون

 :او را پاك كرد و گفت يبرداشت و اشكها يالدستم.بلند شد ايپر!يتلخ هيكرد و چه گر هيشروع به گر جهان

 !يكم استراحت كن هي، بهتره  يخسته شد يليخ-

 :كرد دست او را گرفت و ادامه داد يم ريجهان كه هنوز در گذشته ها س اما
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 !دوختن يو م دنيبر يخودشون م يمالك برا يكه پدرم و آقا يدر حال ديكش يمهربون من انتظار م يپر-

همه خواب بودن  يشب وقت هي.بود دهيفا ياما بازم ب ميبد ريينظر پدر رو تغ ميكرد يبار ، دو بار ، چند بار با برادرم سع هي

 .رفتم يخداحافظ يبار برا نياما ا يپر دنيبازم رفتم د

كه خواهرش چند متر اون  يدر حال.نداشتم يمتأثر شدم اما چاره ا دنشياز د.شده بود فيالغر و ضع يليمدت خ نيا در

 .مي، ما حرفامون رو زد ادين يطرف تر مراقب بود تا كس

 »!يپر«

 »!جانم«

 »؟يمنو تحمل كن يمدت دور هي يتون يم تو«

 :ديمرتعش پرس ييشد و با صدا ديكرد كه رنگش مثل گچ سف يدونم چه فكر ينم

 »!؟يدور«

 »!كنم ، مجبورم برم ينتونستم راض پدرو«

 »!كجا؟«

 »!خوان يرو انجام بدم كه اونا م يباشم مجبورم كار نجاياگه ا!برم رانيخوام از ا يم«

 »!سفر؟ ير يم يعني«

 !نبود ياما چاره ا ديكش يسفر دلم رو به آتش م كلمه

 »؟يمون يم منتظرم«

 »!تمام وجودم با«

 »؟يد ي، جواب نامه هامو م سمينو يجام مشخص شد برات نامه م نكهيمحض ا به«

 »!رميم يبا تو حرف بزنم وگرنه م ديبا من«

 :بلند شدم و گفتم.تونستم ازش دل بكنم اما مجبور بودم برم ينم نكهيا با

 »!برم ، برادرم منتظرمه ديبا گهيد«
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 »!آد؟ يم اونم«

 »!آره تا فرودگاه يرو برام م لميوسا! نه«

شد و به  يو هر ستاره ذوب م ديدرخش يم يپر يچشما يشدم ، اون شب انگار هزاران ستاره درخشان تو رهيچشماش خ به

 يشونيفقط پ.رميدستام بگ يقدرت نداشتم دستهاش رو تو يحت.خورد يصورتش سر م يشد و رو يمبدل م يقطره اشك

 :و آروم زمزمه كردم دميداغش رو بوس

 »!خداحافظ«

برگردم اما  ديرفتم كه با ام!آه!ماست داريد ني، آخر داريد نيكرد و من خبر نداشتم كه ا هيجوابم فقط گر دريپر اما

 يوقت.گذاشت ياتفاقات م انيبرادرم با نامه و گاه با تلفن منو در جر.حسرت و درد برگشتم ايدن هيبا  ديسرخورده و ناام

مالك با ازدواج گلناز و  دميشن يمحروم كرده اصالً ناراحت نشدم ، وقت ارثكه كردم منو از  يپدرم به خاطر كار دميشن

وسط  نيا زيچ هينبود كه بتونه برادرم رو خوشبخت كنه اما فقط  يبرادرم مخالفت كرده بازم ناراحت نشدم چون گلناز زن

فرستادم و مطمئن بودم كه اون  يم مبرادر ينوشتم برا ياون م يكه برا يينامه ها!بود يداد و اون نامه ندادن پر يعذابم م

كنه كه نه من خبر دارم و نه  يم ييداره كارها گهينفر د هيوسط  نيرسونه اما خبر نداشتم كه ا يه دستش منامه ها رو ب

رسوند ، اما اون كه دوست  يم يبه پر دياعتماد برادرم رو جلب كرده بود ، در واقع نامه ها رو اون با يپوران حساب!برادرم

آدما تا چه اندازه  يكه بعض نيتصور ا ايخدا يوا!نرسونده بود يست پرنامه ها رو به د نياز ا يكي يگلنوش بود حت يميمص

 !مشكله يليتونن بد باشن خ يم

 !رهيخواسته انتقام گلنوش رو از اون بگ ياما در واقع م زهير يم يطرح دوست چهريماهرانه با پر يليخ پوران

من طعمه آتش  يداده به اون و خبر نداشته كه نامه هاش در كنار نامه ها يبه او اعتماد داشته نامه هاش رو م يليكه خ يپر

من  چارهيب يپر!از اونا به دستش برسه يكي يفرستادم اما نذاشتن حت چهريپر ياز صد تا نامه برا شتريب ديشا!ايآه پر!شن يم

گناه من  يب يپر دميندم و فهمنامه مادرت رو خو يوقت!كرده يم يشبهاش رو سپر ونامه روزها  دنيهم چشم انتظار رس

 !منفور رو بكشم يآدما نيخواست تمام ا يدلم م دهيو چطور انتظار كش ختهيچقدر اشك ر

 مادرم برات نوشته بود؟ نارويپس ا-
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قول داده و مجبوره  يجمله گفت كه به پر هيبهم بده اما اون فقط  ياز پر ينشون هيبهش اصرار كردم  يليبرگشتم خ يوقت-

 !تا اخر عمر سر قولش بمونه

 كجاست؟ چهريحاال پر-

 :جواب داد نيسنگ يجهان را تار كرد و پس از آه دگانياشك د پرده

 هيقض نيبه ا شهيهم يرو هم به هدف بزنن و برا ريت نيآخر رنيگ يم ميرحمانه تصم يو ب يطانينقشه ش هيپوران و گلناز با -

نامه رو  يمحتوا يافتادم اما وقت هيانقدر خوشحال شدم كه به گر!يپر يبا اسم و نشان دينامه به دستم رس هيروز  هي!خاتمه بدن

از خواستگارهاش  يكيتونه منتظر بمونه و قصد داره با  ينم گهينامه نوشته بود د يتو يپر!و ناله هيخوندم كارم شد گر

 !ازدواج كنه

رو بپرسم هر چند مطمئناً پوران به اون  قتياز برادرم حق ديبه عقلم نرس ينامه انقدر حالم رو دگرگون كرده بود كه حت اون

نامه هم كار  نيكنم اما خبر نداشتم كه ا رونياز سرم ب شهيهم يبرگشتن رو برا الينامه باعث شد تا خ نيا!هم دروغ گفته بود

گه گلنوش قراره بره خارج و با جهان  يره و بهش م يم يپر دنيپوران به د.من كردن زيزع يكارو با پر نياونا ا!پورانه

 !ازدواج كنه

جهان .كرد كياو نزد يآب را برداشت و به لبها وانياشك بار ل ييبا چشمها ايپر.جهان را سد كرد يراه گلو ينيسنگ بغض

 :و ادامه داد دينوش يبه زور جرعه ا

 يب يپر.كنه يجدا م يخاك يايدن نيو در عرض سه روز ، فقط سه روز اونو از ا رهيگ يرو م چهريخبر تاب و توان پر نيا-

فكر  شميچند روز پ نيتا هم ا؟منيشه پر يتو باورت م!كس چيه!شه يكس باخبر نم چيكشه اما ه يگناه من به آسمونا پر م

 دميو تازه فهم يرو برام آورد يتو اون امانت نكهياكنه تا  يم يداره زندگ ايدن نيا يتو ييجا هيزنده ست و  چهريكردم پر يم

 يمحال زندگ ديام هيمن با  ايپر يوا!بار هيفقط !اون دنيبار د هي يبه امد!كردم يزندگ يپوچ و واه ديام هيسالها با  نيتمام ا

 !كردم يم

 رو تا حاال به تو نگفته بود؟ چهريموضوع مرگ پر يآخه چطور كس-

 و از پدر و خواهرش رهيم يمظلوم من ساكت و خاموش م يپر-
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كس از مرگش با  چيكنه كه ه يم تياون وص! عشقمون بود خاك كنن عادگاهيكه م ييباغٍ، همون جا يخواد كه اونو تو يم

 !خبر نشه و به همه بگن كه ازدواج كرده و رفته خارج از كشور

 !و بودفهمم چذا انقدر نگران ت يحاال م! مادرم چارهيب_

 !كرده بود ياش مخف نهيس يراز رو تو نيتحمل كرده و ا ييسالها به تنها نيغم رو تمام ا نيات ا چارهيمادر ب_

فروغ جهان  يب ينگاهش را به چشما! ديفهم يحاال منظور او را از آن حرفها م. گلناز افتاد يها هيحرف ها و كنا اديبه  ايپر

 .كرد يم سيسرش را خ ريو ز ديچك يقطرات اشك از گوشه چشمانش ن. شده بود رهيخ تيواقع يورا يدوخت كه به نقطه ا

 دميفهم دميرو شن تيداستان زندگ يوقت! نميب يرو م چهريلحظه فكر كردم دارم پر هي دميقبرستون د يكه تو رو تو يروز_

ق از دست رفته ام رو در وجود تو كه عش ليدل نيرو قبول كردم فقط به ا طتيتمام شرا! يسوخته عشق نهيتو هم مثل خودم س

برنجم لذت  ايكه حسادت كنم  نيا يبه جا يسرگرم نيريش يخاطرات عشق بادر عالم خودت غرق و  دميد يم يوقت نم،يبب

قلبش عشقمون رو زنده نگه  يو با گرما كنهيم يعشق من زندگ يايمنم با رو چهريكردم االن پر يبردم چون حس م يم

تماشات كنم  خواستيدلم م يرفت يراه م يوقت! يكرد يرو برام زنده م يخاطره نگاه آخر پر يكرد يم هيگر يوقت! دارهيم

 !راه رفتنت هم مثل اون بود يچون حت

 :او را پاك كرد و گفت يبا انگشتان لرزان اشك ها ايپر

 !سالها مهر و محبت تو بود كه باعث شد قلب من بتپه نيا _

 :دين پرسمحزو يزد و با لحن يلبخند جهان

 ا؟يپر يمنو ببخش يتونيم_

 !تو هستم ونيرو مد ميتو رو ببخشم؟ من تمام زندگ ديچرا با _

 !كردم يكنار تو زندگ يا گهيزن د اليآخه من با خ_

 :انداخت و گفت نييسرش را پا ايپر

 ...خب منم با خاطره _

 !مسئله رو از تو پنهان كردم نيكه من ا يدر حال يو بهم حق انتخاب داد يرو به من گفت قياما تو از اول همه حقا_
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 !رو بفهمه گهيعاشق د هيتونه حال  يباشه نم دهيكه طعم عشق رو نچش يآدم_

محمد . شده بود ريمتح ديد ياز آن چه م. در رفت و آن را گشود يبلند شد و به سو ايپر. به در خورد يهنگام ضربه ا نيا در

 :دياو را از بهت درآورد پرس نكهيا يپدرام سالم كرد و برا .بود ستادهيا شيدر كنار پدرام رو به رو

 ؟يتعارفمون كن يخواينم _

 .رفت ريتخت جهانگ يكرد و به دنبال پدرام به سو يلب سالم ريمحمد ز. ناباور كنار رفت و آنها وارد شدند يبا نگاه ايپر

 

 9 فصل

 

 ايساختاما پر يرا بر سر او روان م هيطعنه و كنا يرهايتوانست ت يو تا م ديد يم ايبرادرش را از چشم پر يماريب پوراندخت

را به  رياز جهانگ يپرستار تياجازه نداد بعد از آن، پرستار آنجا بماند و خودش مسئول يحت. ساكت و در خود فرو رفته بود

 يجهان برا يناگهان ميما تصما. داشت به بهبود او كمك كند يسع يليخ. كرده بود فسردهغم جهان او را ا. عهده گرفته بود

 يچه كار كند تا جلو دانستيبه اندازه تمام لحظاتش بدهكار اوست اما نم كرديحس م. او را سردرگم كرده بود رانيرفتن از ا

 .رديرفتنش را بگ

رختخواب كه هنوز ضعف داشت اما از  نيجهان هم با ا. كمتر شده بود دهايو بازد ديگذشت و د يهفته از آغاز سال نو م كي

 نيكه خود، ا ايپر. گذراند ياش مشرف به باغ م شهيش ياش پشت درها يراحت يصندل يوقتش را رو شتريبلند شده بود و ب

 يم شيلرزاند و بغض را در گلو يرا برهم نزند، اما غم نگاه او دلش را م اوتا خلوت  ديكوشيلحظات را تجربه كرده بود، م

 .نشاند

 نيا يكرد و جهان محو تماشا ياش را بر سر شهر پهن م يسرخ و نارنج يآمد و اشعه ها يروز كه غروب دامن كشان م كي

 :كنارش نشست و آهسته شروع به صحبت كرد ايبود پر زيمنظره دل انگ

 !كردميبهش فكر نم ياگه من بودم حت ديشا يكه تو كرد يكار _

 !اينكردم پر يمن كار _

 ميبازم بهم فرصت انتخاب و تصم يكرد يبلكه سع يكار رو نكرد نيبرو اما نه تنها ا يراحت به من بگ يليخ يتونستيتو م _
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 !يبد يريگ

 !ايحق تو بود پر نيا _

اوضاع اصالً برات خوب  نيدر ا ييبه خدا تنها ؟يبر يخوايم يآخه واسه چ! نگرانتم! يتونم بذارم بر يجهان من نم يول _

 !چقدر بهت عادت داره يدون يخودت كه م! به خاطر محمد بمون! بمون جهان ست،ين

 :جهان نگاه مهربانش را به او دوخت و گفت. اجازه نداد ادامه بدهد و قدرتش را سلب كرد بغض

 !شهياون سخت تر م ياز سو رششياز طرف ما و پذ قتيحق انيهرچه بگذره ب! كنه يزندگ قتيبا حق ديمحمد با _

 شه؟يبا رفتنت مسائل حل م يكن يفكر م ؟يبر يخوا يچرا م! اما تو هم بمون ميگ يرو بهش م قتيحق_

 !اميرو بدم تا بتونم با دلم كنار ب قيحقا رشيبه خودم فرصت پذ ديدارم، با ازين ييتنها نيمن به ا_

 ....كه تو يمن تنهات بذارم در حال يچطور توقع دار_

 اياحساس  ياز رو رم،يگ ينم يميتصم ليدل يكه من ب يدونيخودت خوب م! ددم نكنكنم با اصرارت مر يخواهش م ايپر _

مدت از  هي ديبا!ارمياز دست رفته ام رو به دست ب هيدور بشم تا بتونم روح نجاياز ا ديخوام برم، من با يكه م ستياجبارم ن

 دور و برم دور باشم، يو آدما طيمح نيا

 ييتمام آدما دنيد! بشم  مونيبهش بزنم كه خودمم پش يروز حرف هيترسم  يو من م شهيرحم يظلم و ب ادآوريپوران  دنيد

 نياز هم ايباور كن پر! تحمله  رقابليدست بشوره واقعاً غ يمنتظر از زندگ يمن عذاب بكشه و با نگاه چهريكه باعث شده پر

 !شركت كنم  ندهيهفته آ يدر مهمون ياالن موندم چه جور

 ! مير يبرات سخته خب نم يمهمون نيحضور در ا يكن ياگه فكر م -

كه در حق من و عشق و  يخاطرات گذشته و ظلم يادآورياون آدما و  دنيبا د گريبار د هيتا  اميب يمهمون نيبه ا دياتفاقاً با -

 ...برام راحت تر باشه فقط  نجايكنم كه دل كندن از ا ياحساسم كردن كار

 »!دل كندن از تو برام واقعاً سخته «  يعنيسكوت  نياو دوخت و سكوت كرد و اخسته و غمبارش را به صورت  نگاه

 نهيس يكه حرف او را از نگاهش خوانده بود بلند شد و كنارش نشست و سرش را رو اي، پر رفتيپذ يرا م قيحقا دياو با اما

 . ختنديصدا اشك ر ياو را نوازش كرد و هر دو ب يجهان موها. او گذاشت 
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*** 

حضور  انياكثر دوستان و آشنا شهيشد كه مثل هم يبرگزار م ريجهانگ يمياز دوستان قد يكيآن شب در خانه  يمهمان

گلناز  شهيجوان نشسته بود كه مثل هم ياز خانمها يكيساده كنار  يشيو با آرا دهيپوش يديبلوز و دامن سف ايپر. داشتند 

 .خودش را به او رساند و سر صحبت را باز كرد 

 !بره  رانيخواد از ا يجهان م دميشن -

 :شده بود به طعنه گفت  يجهان و پر ييباعث جدا يرحم يبود كه با ب ياز كسان يكياو هم . به او نگاه كرد  ايپر

 .شن  يخبرها چه زود پخش م -

 : ديبود با تعجب نگاهش كرد و پرس دهياز او ند يبرخورد نيكه تا به حال چن گلناز

 ره ؟ يتنها م -

 !ه بل -

 رو بذاره و بره ؟ نشيآد عشق نازن يچطور دلش م -

 !ره  ينم حيتفر يبرا -

 :زد و گفت  يپوزخند گلناز

 ؟ ستين حي، اگه تفر هيعوض كردن حال و هوا اسمش چ -

 ! نهيگذره نب يرو كه در اطرافش م يفيكث قيره تا حقا يام داره م چارهيبرادر ب! كنه  ياون داره فرار م -

 : ديپرس انهيگلناز موذ. دوخته بود  ايتوزانه اش را به صورت پر نهيدو به پوراندخت نگاه كردند كه نگاه ك هر

 ف؟يكث قيحقا -

 :انداخت جواب داد  يم يگريد يپا را رو كيكه  ينشست و در حال پوران

ت رو ندونه و فقط فكر دل خودش كه قدر محبت يزيآدم ناسپاس بر هي يرو به پا تيو تمام زندگ يعمر محبت كن هي يوقت -

 ! يو بر يبذار يباشه مجبور

كه به جهان داده بود  يخواست لب باز كند تا آن چه را كه در دل داشت با تمام نفرتش بر سر آنها بكوبد اما به خاطر قول ايپر
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نشست ، خوشبختانه آن جا  يدو نفره ا زكوچكيسالن رفت و كنار پنجره پشت م گريد يسكوت كرد ، بلند شد و به سو

زد لذت ببرد اما هنوز  يشب نقش و نگار م اهيكه بر چادر س يبهار يبايز بارانتوانست با آرامش از منظره  يخلوت بود و م

 توجه اش را ييبود كه صدا دهيزالل باران نرس ينگاهش به قطره ها

 

 :كرد جلب

 ؟يچرا تنها نشست-

 :زد و گفت يپدر لبخند دنيد با

 !حوصله ام يم بك هي-

 چرا؟-

 !دونم ينم-

 يم يحداقل تو بگو واسه چ.بهم نداد يجواب درست و حساب دميازش پرس يمن كه هرچ! رهيحتماً به خاطر رفتن جهانگ-

 !خواد بره

 :انداخت و گفت نييدرهم گره زد و سرش را پا زيم يرا رو انگشتانش

 !تمدد اعصاب هيكم استراحت كنه هم  هيواد بره هم خ يم ديكنم از فشار كاره،شا يدونم اما حس م يمنم نم-

 ره؟ يداره م يبه خاطر چ ايناراحته  ياز چ يدون يچطور نم!گذره يم يچ شينو زندگ يبدون ديبا!ياون يزندگ كيتو شر-

 !ارهيتونه سر از كارهاش درب ينم يتا خودش نخواد كس ه،يمرد تودار ريجهانگ ديدون يخودتون كه م-

 !يهمراهش بر ديبا!تنها بره يبذار دينبا-

 :تعجب به پدر نگاه كرد و گفت با

 !خواد تنها باشه ياما اون گفت م-

 اون تنهات گذاشت؟ يداشت يسالها كه تو ناراحت نيمگه ا! يتنهاش بذار دياما تو نبا-

 !فتميتونم به روز دنبالش راه ب ينداره من كه نم ليكار تما نيخودش به ا يوقت-
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 !يدار ازيمسافرت ن هيتو هم به  گميهاش صحبت كنم؟ بهش ممن با يخوا يم-

 :آورده باشد گفت يآنكه بهانه ا يبرا ايپر

 .تونم بذارمش و برم يره نم يمحمد مدرسه م-

 .كنه يكمال و طاهره عادت م شيپ شيذار يمدت م هي-

 :و گفت ديدرهم كش ابرو

 !آره يدونم طاقت نم ينه پدر،م-

 :حلقه بست و ادامه داد شيدرون چشم ها اشك

 ديگ ياون وقت شما م!سخته يلياز اون براش خ يدونم دور يم! جهان بره باهاش چكار كنم يحاال نگرانم كه وقت نياز هم-

 !منم برم؟ اصالً امكان نداره

 :به او نگاه كرد و گفت  يبا ناراحت پدر

 .يدونم جهان از خداشه تو هم همراهش بر يوگرنه م يآر يبهانه م يدار-

 :گذاشت و ادامه داد زيم يپدر دوتا طرف برداشت و رو.جبو آمد ينيبا س يشخدمتيپ

 اومده؟ شيپ يحرف نتونينكنه ب-

 .نداد يانداخت و جواب نييرا پا سرش

خودت و بچه  يده؛ تو زندگ يانجام نم گرانيدر حق د يدوره و زمونه كس نيكه حهان در حق تو كرد در ا يلطف! ايپر نيبب-

 !سرد بشه شيكه اون از زندگ يبكن يكار ديپس نبا ياون هست يمحبت ها ونيات رو مد

 كردم؟ يپدر؟ مگه من چه كار هيمنظورتون چ-

 !ختهيمحمد برگشته حال جهان هم به هم ر يكه از وقت ميدون يهمه مون خوب م-

 :گفت يتند به

 !ستيطور ن نيا اصالً

 !رو از دست بده دشيام يبذار دي،نبايكن يرو حفظ م شيكه زندگ يبد نانيتوئه كه بهش اطم فهيوظ نيت و اهس-



 

 

كتابخانه نودهشتيا                     دااليي مريم  –كه بي تو گذشت روزهايي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٦٥

 !كنه يكه انگار جهان داره از من فرار م ديكن يصحبت م يشما طور-

 !يكن يخودت و شوهرت و من كه پدرت هستم باز يبا آبرو ديتو نبا! ننيب يخوب م زميمردم چشم دارن و همه چ ايپر-

 !بزنن ينكردم كه مردم بخوان حرف يمن كار-

 !ستين نديشنوم كه اصالً برام خوشا يم ييمدته چپ چپ ها هيبزنن اما  يتو حرف يآن جلو رو ياونا كه نم-

 !جهان انحام ندادم ليبرخالف م يدونه من كار يگن مهم خداست كه م يم يمردم چ ستيمهم ن-

 !دن يم يفرار نجايان رو از امردم با حرف هاشون دارن جه نياما هم-

 :گفت ظيشد و با غ رهيپدر خ يچشم ها به

 !كنه يمردمه كه داره فرار م نيهم يبه خاطر كارا جهان

 :ديكه متوجه منظور او نشده بود با تعجب پرس پدر

 !مردم؟ يكارها-

نجات او  يو برا استيبود كه پدر در حال استنطاق پر دهيدر واقع جهان فهم.آنها ناتمام ماند يگفتو ريشدن جهانگ كينزد با

 .آمده بود شيپ

 يدارند با حرف ها يها سع يليدانست آن شب خ يجهان كه م.صرف شام به سالن باال دعوت كرد يمهمانان را برا زبان،يم

كه اطراف  يكرد و در حالتشكر  ايپر.ديغذا كش شيرا آزار دهند او را كنار خودش نشاند و برا نشينازن يايموردشان پر يب

 :ديكرد پرس يرا نگاه م

 پس محمد كجاست؟-

 :زد و گفت يلبخند ريحهانگ

 !چقدر خوش حاله نيبب!كرده دايخودش دوست پ يبرزگ شده و برا گهيپسرت د-

هم ست و سال خودش  يگريرو به رو كه جهان به آن اشاره كرده بود نگاه كرد؛ پسرش با دختر و پسر د زيبه م ايپر

 .ديرس يسرحال به نظر م يليسرگرم گفت و گو و خنده بود و خ

 :گفت ريجهانگ
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 !هم داشته باشه يا گهياون حق داره خواهر و برادر د-

 :رخ او دوخت و آهسته نجوا كرد مينگاهش را به ن.شل شد و قاشق را داخل بشقاب گذاشت ايپر دست

 !جهان-

 :نگاهش كند ادامه داد تكهيكرد بدون ا ينگاه او را حس م ينيكه سنگ ريجهانگ

 !حق رو ازش گرفت نيشه ا ينم-

 ...رفتنت من و  لياز دال يكيشه  يكم كم داره باورم م -

 دتيمزخرفشون دچار ترد يبا حرف ها كاريب يآدما نيهم اجازه نده ا گهيد! افكار مخرب ذهنت رو آشفته نكن نيبا ا-

 !كنن

 !يكه نباش يبه روز يكنن وا يهمه دارن محكومم م يهست حاال كه تو -

ده  يذاره و اجازه نم يمشكالت رو پشت سر م شهيدونم مثل هم يدارم و م مانيو من به صبرش ا هيمن آدم محكم يايپر-

 !داره ازيبه توجه تو ن يا گهياز هر وقت د شتريباشه بعد را رفتن من، محمد ب ادتي! رهيآرامشش رو بگ انيمهمالت اطراف

 !ترسم يم يزن يحرف از رفتن م يوقت-

ترسو باشه  تونهيكه قلبش مملو از عشقه نم يانسان! شنيوقت موفق نم چيترسو ه يآدما!حرف رو نزن نيوقت ا چيه گهيد ـ

 !زميعز يكه دوستت دارن مبارزه كن هيبخاطر خودت هم بخاطر بق دي،تو هم با

 :ديكرد و پرس زيرا ر شينظر گرفته بود چشمها ريو آنها را زآنها نشسته بود  يكه روبه رو پوراندخت

 واسه تو خونه؟ ديبذار ديتونيحرفاتون انقدر مهمه كه نم ـ

 :گفت يبه او انداخت و با لبخند ينظر ريجهانگ

 !گرانيكنه نه د يبخاطر خودش زندگ شهيهم دميم ادشيدارم  ـ

 :گفت يآنها نشسته بود با لحن خاص كيكه نزد گلناز

 !خوب بلده اجونيمورد رو پر هي نيفكركنم ا ـ

 :زد و گفت يجهان پوزخند.ديكش ايپر ياو نگاهها را بسو زيطعنه آم جمله
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 !داديبهتون م يشما جواب دندان شكن يبدون در نظر گرفتن ناراحت يوگرنه االن با خودخواه ستياتفاقا بلد ن ـ

 !اشون بودنمثل شما مدافع خانم ونيكاش همه آقا! خدا شانس بده ـ

 :گفت زيم ياز آنسو شوهرش

 د؟يزنيحرفارو م نيكه حاال با حسرت ا كنميمگه من كم از شما دفاع م زميعز ـ

 :تكان داد و گفت يسرو گردن گلناز

 !متفاوته يليما خ طيآخه شرا ـ

 :جهان دست او را فشرد و گفت. ديپر ايپر رنگ

 !ياز حق خودت دفاع كن ديبا!االن شروع كن نياز هم ـ

 :گفت يشخنديبا ن پوران

 ياگه چشمت رو به رو يكنيفكر م زميبرادر عز!كه سهمش بوده يزياز اون چ شتريب يحت!دهياونكه خوب به حقش رس ـ

 ؟يكنيم يبزرگوار يليخ يببند قيحقا

 :آهسته گفت جهان

 !ميبزن هيجمع به هم كنا يجلو ينطوريا نكهينه ا ميبعدا باهم در موردش صحبت كن ميتونيناراحتت كرده؟م يمسئله ا ـ

 :انداخت و با حرص گفت ايبه پر يبا خشم نظر پوران

 !خانواده تو رو جادو كردن نيا ـ

 :گفت يبا ناراحت جهان

سواستفاده كنن و از  طيافراد فضول و فرصت طلب چطور منتظرن تااز شرا نينگاه بنداز بب هي!يبهتره خودت رو كنترل كن ـ

 !رنيبگ يآب گل آلود ماه

 .شد  شيداد و به زور و با حرص مشغول خوردن غذا رونياش ب نهيرااز س ينينفس سنگ ورانپ

 :را فشرد و گفت ايدست پر گريد كباري جهان

 !زميتو هم غذاتو بخور عز ـ
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 .شد شيتشكركرد و مشغول خوردن غذا بايز يبا لبخند كردياو احساس آرامش م ياز محبت و دلگرم شهيكه مثل هم ايپر

* * * 

 !محمد ضربه بخوره ترسميچه كار كنم؛ م دونمينم ـ

 .وفق بده طيخودش رو با شرا تونهيمحمد بچه ست ؛ به مرور زمان م ـ

 !كارم اشتباه باشه و خدا منو نبخشه  ترسميپدرام م يوا!اتفاقات رو باور كنم نيا تونميهنوزم نم ـ

مثل !داره كه بره  ميخودش انجام داده ؛ حاال خودش تصم اريو اخت ليكارها رو با م نيتمام ا ريجهانگ!ينكرد يتو كه كار ـ

 يحرفا نكهيا

 

 !رفته ادتيروزش  اون

 ...نه اما -

 !داره تا بتونه خاطرات تلخش رو فراموش كنه ازين ييتنها نيجهان واقعا به ا! ايگوش كن پر -

 !گهيم نويخودشم هم -

 !شد ينم تياذ نقدريكار و كرده بود جهان ا نياگر زودتر ا ديشا! درو به اون ندا يامانت نيدونم چرا مادر زودتر ا ينم -

 !كنه كه اصال وجود نداره يزندگ يديعمر به ام هيسخته كه آدم  يليخ -

 يمسئله رو م نياگه جهان قبل از برگشتن ما ا ديشا! راز رو به اون گفته بود نيكاش مادر زودتر ا گميكه م نهيواسه هم -

 ...برزخ نجات بده ، اما حاال نيبه وجود تو و محمد خودش رو از ا يتونست با دلگرم يم ديفهم

 :وگفت ديكش يآه ايپر

كردم متقاعدش كنم كه  يسع يليبه خدا من خ! واقعا سخته نياز دست دادن دو تا عشق رو تحمل كنه و ا دياما حاال با -

 .كنم اما خودش قبول نكرد شيفر همراهس نيدر ا يحت ايو كنارش بمونم  رميرو بپذ طيحاضرم شرا

 !ستيساخته ن يره ، از دست من و تو هم كار يخودش رو گرفته و فردا م ميبه هر حال اون تصم -

 !ترسم ياز پوران و حرفاش م يليپدرام من خ -
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 .ميذار ينترس ، من و محمد تنهات نم -

 ...كه هياو طور يآخه حرفا -

 :پدرام دست او را نوازش كرد و گفت. انداخت نييبا شرم سرش را پا ايپر

 !دونه يرو م زي، در ضمن مهم خود جهانه كه همه چ يكه بترس ينكرد يتو كار -

 .ميدار اجيبه تو احت شتري، من و محمد حاال ب يقول بده بعد از رفتن جهان تنهام نذار -

رو  يتازه ا يزندگ ديباش كه با ييغصه خوردن به فكر روزها يتو هم به جا! يمون يوقت تنها نم چيراحت باشه ه التيخ -

 !يشروع كن

 !ندارم ييشروع دوباره توانا هي يكنم برا يحس م -

 .ده يرو م ييتوانا نيكه در قلبته به تو ا ياز رفتن جهانه وگرنه من مطمئنم حس تيحس به خاطر نگران نيا -

 :مهربان برادر دوخت و نجوا كرد ينگاهش را به چشمها ايپر

 !دوارميام -

 **************************************************

*********************************************** 

 :دست محمد را گرفت و گفت ايپر

 !گهيد ايشه ، ب يم رشيپدر د زميعز -

 يبه مسافرت ريبار بود كه جهانگ نياول. رفت ياو م يبود و پا به پا دهيرا چسب ريمحمد همچنان با دو دست چمدان جهانگ اما

 .محمد سخت بود يمسئله برا نيا رشيرفت و پذ يدور م

 .كرد او را آرام كند يم يكرد و توران سع يرا پاك م شيمرتب با دستمال ، اشكها پوراندت

 :شانه محمد گذاشت و گفت يدستش را رو كينشست و  شيپاها يرو جهان

كنم هنوز بچه  ياون وقت من فكر م يكارها رو بكن نيرم ، اگه تو ا يذارم و م يتو مادرت رو م ديمن به ام! گوش كن پسرم -

به خصوص مادرت  زيمراقب همه چ يقول بد ديپس با ياز امروز تو مرد خونه ا زميعز! يمراقب اون باش يتون يو نم يا
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 !يباش

 :ديچانه او برد و سرش را بلند كرد و پرس ريدستش را ز ريجهانگ. ديانداخت و لب به دندان گز نييسرش را پا محمد

 ؟يبرم؟مگه تو بابا رو دوست ندار ينذار يخوا يم-

 :ديپرس هيخودش را در آغوش او انداخت و با گر محمد

 بابا جون؟ يگرد يبر م يك-

 :او گفت يبه زور بغضش را فرو خورد و در حال نوازش موها جهان

 !زود...زميگرد عز يبر م زود

 ؟يبر يچرا من و مامان رو با خودت نم-

 ؟يمدرسه و درس بخون يبر ديچون تو با-

 شه درس خوند؟ يمگه اونجا نم-

 .راحت برم الياشكهات رو پاك كن تا من با خ گهيحالال د!شه ينم زمينه عز-

 :را پاك كرد و گفت شياز آغوش او جدا شد و اشكها يبه سخت محمد

 ! يباش نجايا ديكارنامه گرفتم با يوقت -

 :تكان داد و گفت يسر ديبا ترد جهان

 !كنم يم يسع-

 :و ادامه داد ديصورت نمناك او را بوس سپس

 !گفتم يباشه بهت چ ادتي -

نگاه حسزت  نيكرد و رفت اما خاظره آخر يبا همه خداحافظ عيسر يليشود خ ريقبل از آن كه در دام احساسات پاك او اس و

 .غم رها كرد يايدر انيرا م ايبارش قلب پرر

محمد ناراحت از . شب بسپارد يخواست آن را به خنكا ينم ايروز تابستان غروب را در آغوش گرفته و گو نياول يگرما

 انيشپرده و در م اليخود را به عالم خ ايرزد پ ياز او به پدرام بود و پشت تلفن تند تند حرف م تيجهان در حال شكا امدنين
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 !اش نهيريد يو آرزوها ديعشق وام يرا به سو وا يموج. غرق شده بود ديمتالطم ترد يايدر

 يو م ديترس يم!نه  ايهموار گشته  شيقدم بگذارد كه با مهر و عطوفت جهان برا يدر راه نانيتواند با اطم يم ايدانست آ ينم

با لطف و تالش جهان به دست آورده  ديطلب يرا كه دلش م يزيگرچه آن چ. ديد يتنها م يخودش را با رفتن او تنها ديهراس

نشأت  ديترد نيو ا!داد يداشت آزارش م دينموده بود اما باز هم ترد بشينصآغوش عشق را  گريبار د كيو سرنوشت 

 نيكه سبب شده بود در ا يكار. كس جز محمد و پدرام از آن خبر نداشتند جيكه ه يبود كار ريجهانگ يگرفته از كار پنهان

رفت با  يتلفن م يبه سو اراما هر ب فتديب داريدر تب و تاب د نيريش يهفته دلش طالب عشق شده و مثل آن روزها كي

 !گشت يگشته و بر م مانيپش بيعج يحس

 .بر زخمش نشست و آرامش نمود يد مرهمآشنا مانن ييفوطه ور بود كه صدا يقرار يب يايدن نيا در

 !ييايرو بايز يسالم پر-

 .او رفت يبه سو يطرف مهوش برگشت و با خوشحال به

 !خوشحالم دنتيچقدر از د يدون ينم 1مهوش  يوت-

 ؟يكن ياز ما نم يادي گهيد!بله از زنگ زدنات معلومه خانم -

 .او را گرفت و كنار هم نشستند دست

كنم ممكنه با حرفام باعث  ياوقات جس م يگاه يول ييتنها دوست و همراه من تو گهيكه حاال د يدون يخودت خوب م-

 .شم يكه مزاحمت نم نهيآزارت بشم ا

 :و گفت ديابرو در هم كش مهوش

 .ينداره كه مسائلت ذو پنهان كن يليهمراز پس دل يگ يخودت م يوقت!ومديحرفت خوشم ن نياصال از ا-

طرف  كياز ! و مبهوتم جيمدت آنقدر اتفاقات جورواجور افتاده كه خودمم هنوز گ نيدر ا!مهوش  يدون ينم يچيآخه تو ه-

 !نميب يكنم دارم خواب م يطرفم خوشحالم آنقدر كه فكر م كينگرانم از 

 كه هم ناراحتت كرده هم خوشحال؟ هيچه مسئله ا نيا!بهيعج يليخ

 :را به هم فشرد و گفت شيو دستها ديكش يآه
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دونم چرا  يبود اما نم يو عقالن يكامال منطق لشيكنم البته دال ياما من احساس گناه م. خودش رفت ليگرچه جهان به م-

 !رفتنش رو نگرفتم يكنم قصور كردم كه جلو ياوقات حس م يگاه

 !نرفته ليدل يو جهان هم ب يندار يگناه چيهمه معما شده اما من مطمئنم تو ه يبرا ئلهيم نيالبته ا-

 همه معما شده؟ يمسئله برا نيا يگفت-

 ...ه االن سه ماهه كه اون رفته[آ-

 كنن به خاطر محمد رفته؟ يم اليو حتما همه خ-

 :كرد و گفت يمكث ديبا ترد مهوش

 !نهيب يرفتن جهان نم يبرا يا گهيد ليكس دل چيآخه ه...يحق بد ديبا-

 !مسئله نداره نيبه ا يربط چياما رفتن جهان ه-

 ....بكنم آخه يبتونم كمك ديگذشته شا يمدت چ نياگه بدونم در ا ستيبد ن يبد حيكم توض هيشدم اگه  جيدكه من گحاال -

 :ديرا به شك انداخت و پرس اياو پر سكوت

 ؟يآخه چ-

 !ستيمهم ن!ولش كن يچيه-

 !ترس من ناراحت بشم يكه مهمه اما م نيا يعنيتو در گفتم حرفت  ديشك و ترد-

 :كرد گفت يتعارف م وهيكه به مهوش م يجاو آمد و در حال ييرايپذ ليبا وسا طاهره

 !برداره ينيگوشه نش نيخانم حرف بزن بلكه سر عقل باد و دست از ا نيكم با ا هيمهوش جان -

 :گفت يلبخند مهوش

 !بعد ارميسر از رازش در ب دياما اول با دميبراش كش يينقشه ها هياتفاقا -

 :ديانداخت و پرس ايبه پر يبا تعجب نگاه طاهره

 راز؟-

 !همه معما شده يكه برا ريراز رفتن جهانگ-



 

 

كتابخانه نودهشتيا                     دااليي مريم  –كه بي تو گذشت روزهايي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٧٣

 .سر تكان داد و رفت طاهره

 :ديپس مهوش

 ره؟يگ يمحمد بهانه نم-

 :دستش را بلند كرد و گفت ايپر

 !بزن يبزن يخواست يرو م ينكش اول حرف شيرو پ يا گهيكنم موضوع رو عوض نكن و بحث د يخواهش م-

 !ينبود يجور نيتو كه ا ايپر دشت بردار-

 !بزن يبزن يخواست يرو كه م ينكش اول حرف شيرو پ يا گهيكنم موضوع رو عوض نكن و بحث د يخواهشم-

 !ينبود يجور نيتوكه ا ايدست بردار پر-

 ايكنه  يكنم مطابقت م يكه من تصور م يزيبا اون چ يبزن يخوا يكه تو م يخوام بدونم حرف يم!كنم مهوش  يخواهش م-

 .نه

 .يكن يتصور م يپس تو اول بگو چ-

 !جرفت رو بزن گهيبه دو نكن د يكيلجباز  يمثل بچه ها-

 :گفت ديو با ترد ديكش شيبه موها ياز غم بر چهره مهوش نشست ودست يا هيسا

خواد  ير دلش مباعث شده تا هر كس هر جو ريرفتن چهانگ يدوست ندارم با حرفام ناراحتت كنم اما راستش رو بخوا ايپر-

 !بزنه ييسر هم كنه و حرفا يقشه ا

 :ارام نشسته و متنظر ادامه صحبت او بود و او ادامه داد يليخ ايپر. نديشد تا عكس العمل او را بب رهيخ ايصورت پر به

چند ! ها شده ثيحرف و حد نيباعث ا شتريمنصفانه اون ب ريغ يحرفا! ستين ريتقص يمورد خواهر شوهرتم ب نيالبته در ا-

 .يناراحت بش دمياما ترس يريجلوش رو بگ يجور هيو بگم  رميبار خواستم باهات تماس بگ

 :سبز درختان باغ دوخت و گفت ينگاهش را به برگ ها ايپر

 !پشت سرم زده ييدونستم چه حرفا يخودم م-

 يسكوت تو به د ني؟ هم ايپر يپس چرا سكوت كرد-
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بود كارمون به بحث  كيزد كه نزد يم ييجرفا هي شبيد ونيهما يحت!خواد بگن يشون مكه دل ياجازه داده تا هر چ ران

 !بكشه

 :ناراحت بود ادامه داد يليمهوش كه خ. نگاه محزونش را به او دوخت ايپر

 !ا؟يپر ستين يكه تموم شدن هيچه مسافرت نيگرده؟ ا يبر نم ريچرا جهانگ-

 !كنه يكار زندگ ايد يايدن نياون رفته تا دور از ا! نرفته سفر ريجهانگ-

 كنه؟ بدون تو و محمد؟ يزندگ -

كنه  يم ينه خودش رو راض گهيكه موندش د ديخواست اما فهم يكرد ومنو م يم يمن ومحمد زندگ گهيد ديام هيچهان به  -

 !ده يم تيو نه به من احساس رضا

 !يگ يم يفهمم تو چ يمن كه نم -

جهان رو خراب كرده و عشق و آرزوهاش  يبا حرفها و نقشه هاش زندگ يچه جور شيپوران سالها پ يدون يآخه تو كه نم-

 !رو ازش گرفته

 .شد ينم بشينض يگريد زياو را بفهمد اما چز ابهام چ يحرفها يكرد بلكه معن يبا دفت گوش م مهوش

 شد و گفتك رهيبه او خ ايپر

رو به  ميارزش اون بها بدم و زندگ يب يخوام به حرفا يزنه اما نم نم يپشت سرم م ييدونم پوران چه حرفا يمن خوب م -

 !محمد. به خاطر خودم ! كنم يخوام واسه خودم و احساسم زندگ ياستدالل ها وافكار پوچ و مزخرف مردم بذارم م يپا

سرش را . نشاند ايپر يبر لبها ديافتاده پس با تيدر زندگ يمطمئنم اتفاق مهم گهيحاال د!شنوم  يازت م يتازه ا يحرفا -

 :با انگشتانش گفت يانداخت و در حال باز نييچا

 !رو تجربه كنم مياتفاق زندگ نيتر نيريحال ش نيو در ع نيچهان باعث شد مهم تر يدرست حدس زد -

 :جابه جا شد و گفت يكنجكاو شده بود كم يكه حساب مهوش

 !شده يچ نميببگو ب!حرف بزن دختر!زنه  يم رونيام ب نهيقلبم داره از س ايپر يوا -

از  دهاميحرف دارم كه برات بزنم اومدن تو باعث شده تا ترد يكل يامروز مهمون خودم. رو بخور تا سرد نشده تييحاال چا-
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 درست يحاال كه با تو حرف زدم هم سبك تر شدم هم كار! بره و بفهمم چرا جهان قبل از رفتنش تمام كارهاش رو كرد نيب

 1ينبود يجور نيتو كه ا ايدست بردار پر-

 ايكنه  يكنم مطابقت م يكه من تصور م يزيبا اون چ يبزن يخوا يكه تو م يخوام بدونم حرف يم! كنم مهوش  يخواهش م-

 .نه

 .يكن يتصور م يپس تو اول بگو چ-

 !حرف رو بزن گهيبه دو نكن د يكيلجباز  يمثل بچه ها-

 :گفت ديو با ترد ديكش شيبه موها يدست. از غم بر چهره مهوش نشست يا هيسا

 يخواد قصه ا يباعث شده تا هر جور دلش م ريرفتن جهانگ يدوست ندارم با حرفام ناراحتت كنم ام راستش رو بخوا ايپر-

 !بزنه ييسر هم كنه و حرفا

 :ارام نشسته و منتظر ادامه صحبت او بود و ادامه داد يليخ ايپر. نديشد تا عكس العمل او را بب رهيخ ايصورت پر به

چند بار !ها شده  ثيحرف و حد نيباعث ا شتريمنصفانه اون ب ريغ يحرفا!ستين ريتقص يمورد خواهر شوهرتم ب نيدر ا البته

 .يناراحت بش دمياما ترس يريجلوش رو بگ يجور هي رميخواستم باهات تماس بگ

 :سبز درختان دوخت و گفت ينگاهش را به برگها ايپر

 !رم زدهپشت س ييدونستم چه حرفا يخودم م-

 ونيهما يحت! خواد بگن يكه دلشون م ياجازه داده تا هر چ گرانيسكوت تو به د نيهم ا؟يپر يپس چرا سكوت كرد-

 !بود كارمون به بحث بكشه كيزد كه نزد يم ييحرفا هي شبيد

 :ناراحت بود ادامه داد يليمهوش كه خ. نگاه محزونش را به او دوخت ايپر

 !ا؟يپر ستين يكه تموم شدن هيچه مسافرت نيگرده؟ ا يبر نم ريچرا جهانگ -

 !كنه يكار زندگ اير يايدن نياون رفته تا دور از ا! نرفاه سفر ريجهانگ-

 كنه؟ بدون تو و محمد؟ يزندگ-

 ينه خودش رو راض گهيكه موندش د ديخواست اما فهم يكرد و منو م يم يكنار من و محمد زندگ گهيد ديام هيجهان به  -
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 !ده يم تيونه به من احساس رضا كنه يم

 ! يگ يم يفهمم تو چ يمن كه نم-

جهان رو خراب كرده و عشق و آرزوهاش  يبا حرفها و نقشه هاش زندگ يچه جور شيپوران سالها پ يدون يآخه تو كه نم-

 !رو ازش گرفته

 .شد ينم بشينص يگريد زياو را بفهمد اما جز ابهام چ يحرفها يكرد بلكه معن يبا دقت گوش م مهوش

 :شد و گفت رهيبه او خ ايپر

 يرو به پا ميارزش اون بها بدم و زندگ يب يخوام به حرفا يزنه اما نم يپشت سرم م ييدونم پوران چه حرفا يمن خوب م -

 !به خاطر خودم و محمد!  يخوام واسه خودم و احساسم زندگ ياستدالل ها و افكار پوچ و مزخرف مردم بذارم م

 .شده يچ يزودتر بگ ديافتاده پس با تيدر زندگ يمطمئنم اتفاق مهم گهيحاال د! شنوم يازت م ياتازه  يحرفا-

 :با انگشتانش گفت يانداخت و در حال باز نييسرش را پا. نشاند ايپر يلبخند را بر لبها نديخوشا يحس

 !رو تحربه كنم ميالقاث زندگ نيتر نيريحال ش نيو در ع نيجهان باعث شد مهم تر يدرست حدس زد-

 :جا به جا شد و گفت يكنجكاو شده بود كم يكه حساب مهوش

 !شده يچ نميبگو بب!حرف بزن دختر !زنه يم رونيام ب نهيقلبم داره از س ايپر يوا -

 دهاميحرف دارم كه برات بزنم اومدن تو باعث شده تا ترد يكل يامرورز مهمون خودم. رو بخور تا سرد نشده تييحاال چا-

كنم هم سبك تر  يحاال كه با تو حرف زدم احساس م! بره و بفهمم چرا جهان قبل از رغتنش تمام كارهاش رو كرد نياز ب

 !كه كردم درست بوده يشدم هم كار

 :و با لبخند گفت ديرا نوش شياز چا يمقدار مهوش

 !اومدم يدونستم زودت م ياگه م -

 :گفت ايو به پرآمده ور دهيپر ييهنگام طاهره با رنگ و رو نيهم در

 !پوران اومده-

 :و مهوش به هم نگاه كردندو مهوش گفت ايپر
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 !فكر كنم بهتر باشه من برم -

 :بلند شد و گفت يبا خونسرد ايپر

 :شده؟ و رو كرد به طاهره گفت يمگه چ ده؟يچرا رنگت پر! يبر ديو نبا يتو امروز مهمون من-

 !اشتهام باز شده يتو هم برو به فكر به ناهار خوشمزه باش كه من حساب -

 .در رفت ياستقبال از پوران به سو يآرام و موقر برا سپس

مهوش رفت و دستش را فشرد و حالش را  يبا او به سو يرسم ياحوالپرس كيطلبكارانه وارد شد و بعد از  افهيبا ق پوراندخت

 .ديپرس

 :نست گفت يكه م يگذاشت و در حال نيرا زم فشيپوران ك. اشاره كرد آرام باشد با چشم به مهوش ايپر

 خانم؟ ايگذره پر يبا دوستان خوش م -

 :جواب داد يبدون ناراحت ايپر

 !يشما خال يجا -

 :ديآرام و خندان او انداخت و پرس يمتعجب به چشمها ينگاه پوران

 ؟يچرا در جشن دختر دكتر شركت نكرد-

 !خوب نبودمحمد خالش -

 !يايب ومدهين جهان نبوده دلت ن.فكر كردم چ-

به خشم آورد و با  يكه پوران را حساب يگذاشت لبخند زد ؛لبخند يدرون آن م وهيكه م يبرداشت و در حال يبشقاب ايپر

 :ديپرس يعصب يلحن

 از جهان چه خبر؟-

 :او گذاشت و گفت يرا جلو وهيبشقاب م ايپر

 !يچيه-

 تماس نگرفته؟ چيه يعنيشه؟  يم مگه
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 !نه -

 !يگرفت يخب تو تماس م-

 با كدوم شماره و آدرس؟ -

 ؟يستيتو نگران اون ن يعني -

 !آد ياز دستم برنم يكار يهستم ول-

 گرده؟ يچرا بر نم-

 1اونجا راحت تره ديخب شا-

 !نهيمسائل رو بب يتا بعض ستين نچايمطمئنا اون جا راحت تره چون ا-

 :ه نگاه او دوخت و گفتب مينگاهش را مستق ايپر

 !طوره  نيهم نايقي-

 :ادامه داد ايبه او نگاه كرد و پر رتيبا ح پوران

 !كردن نداشت يرو كه با سرنوشتش باز يياز آدما يليخ دنيجهان رفت جون تحمل د-

 !رفته ياون به خاطر چ يخوبه كه خودتم قبول دار يليخ...خوبه  -

 !رفتم ياون بودم م يمنم جا! دم يبهش حق م! البته كه قبول دارم-

 يگ يو م يكن يمن نگاه م يكه االن ا كمال وقاحت به چشمها يدر حال يكرد يكه خودت رو خفه م ياون بود يتو اگه جا -

 !خجالت بكش! داره يهم حد يشرم يب! حق با اونه

 :بلند تر شد يغيپوران از حد طب يصدا

 !رو ول كنه و بره  شيمن كار و زندگ چارهيبرادر ب يتو باعث شد-

 !اما من مسبب رفتن جهان نبودم -

 :آنها باال رفته بلند شد و گفت يصدا ديكه د مهوش

 !من برم  يجان اگه اجازه بد ايپر -
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 :هم بلند شد و گفت ايپر

 !بره ديكنه با يچد ساله اش رو سر من خال يخانم كه اومده تا غثده ها نيا ؟يتو چرا بر -

 نيا ريآرام و سر به ز يايشد آن پر يباورش نم. كرد ينگاه م ايبه لرزش افتاده بود و با نفرت به پر پوراندخت يپا سرتا

 !پروا شده باشد يب نيچن

 :را برداشت و گفت فشيشد و ك بلند

 !آد يازش بر م يبشه هر كار ايح يآبرو وب يب يآدم وقت -

 !ديبه بعد احترام خودتون رو نگه دار نيشمام بهتره از ا ارميكردم كه ناراحت باشم نه مقصرم كه عذر ب ييآبرو يمن نه ب-

 احترام نگه دارم؟ يگ ياون وقت به من م يكن يم رونيمنو از خونه برادرم ب يتو دار-

 !ديبافت ينم فيپشت سر همسرش اراج ديداد يبرادرتون بها م تيثيشما اگه به آبرو و ح -

 !ننيب يم بزنم مردم چشم دارن و يالزم نبود من حرف -

 !رو  قينه حقا ننيب يرو كه خودشون دوست دارن م يمردم هر چ -

پنجره رفت و در  يبه سو ايپر.ديشود غرولند كنان رفت در را هم پشت سرش به هم كوب ياو نم فيحر ديكه فهم پوراندخت

 :كرد با بغض گفت يرا نگاه م رونيكه ب يحال

 ...بشم اما حاال يكس يخواست باعث ناراحت يوقت دلم نم چيه-

 :او را گرفت و گفت يمهوش بازو.شدند ريگونه ها سراز يرو شيها اشك

 !حقش بود! يخوب جوابش رو داد نيبگم آفر ديزنه اما با يحرفا رو م نيكه ا يتو باش نيشد ا يكه باورم نم نيبا ا-

 ...كردم احترامش رو نگه دارم اما اون خودش باعث  يسع شهيبه خدا هم -

 ؟ يناراحت يگم پس تو از چ يم نويدارم هم منم ه-

 :انداخت و گفت نييسرش را پا ايپر

 .رو از خودم برنجونم يخواد كس يدلم نم-

 !كتريپرنده ام كوچ هيگفت كه دل تو از دل  يچهان راست م! قربون اون دل مهربونت برم -
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 :ديبه او نگاه كرد و پرس ايپر

 بد بود؟ يليكارم خ-

 :زد و گفت يچشمك مهوش

 .كردم يم رونشيتو بودم خودم ب يتازه بازم تو من اگه جا! كردم فيبد من كه ك ايخوب -

 .شد ايانجام داد كه باعث خنده پر يكنه حركت يكه توپ را شوت م نيمثل ا شيپا وبا

 

 

 10 فصل

 

 شتريه پدرام وابسته شده بود و بب يحاال حساب گرفتيرا م ريو مرتب سراغ جهانگ كرديم يتابيب يلياول خ يكه روزها محمد

 .شدياش م يكه باعث شاد يگريد يو هر جا نمايروز س كيروز پارك، كي.گذراند يرا با او م شيروزها

 نياماده كند،بنابرا دشيجد يزندگ يو هم او را برا ندينب يروح بياس ريتا هم محمد از رفتن جهانگ كرديتالشش را م پدرام

اوقات مه محمد كوچك در خانه از عمو  يو حاال گاه كرديم شانيها محمد هم همراه حيگردش و تفر نياوقات در ا يگاه

 .كرديو رو م ريرو ز ايپر زديمحمد حرف م

 :نشان داد و گفت اياش را به پر يتوپ رنگ يروز هم وقت ان

 !دهيخر يعمو محمد واسه ام چ نيمامان بب -

 :طاهره با خنده گفت.ديان دست كش يمام احساسش رولرزان توپ را گرفت و با ت يبا قلب ايپر

 ×شديم شيبود حسود نجايكه اگه خودشم ا يكنيم يكار -

 :با شرم توپ را به دست محمد داد و ارام نجوا كرد ايپر

 !تنگ شده شيدلم برا -

 !نشيخب برو بب -

 !بخواد ديضمن اون با ست،دريحاال موقعه اش ن!نه خاله -



 

 

كتابخانه نودهشتيا                     دااليي مريم  –كه بي تو گذشت روزهايي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٨١

 خواد؟ياون نم يدونياز كجا م -

 :ديشد و پرس رهيبه او خ ايپر

 خبرم؟ يهست كه من ازش ب يزيبازم چ -

 :با خنده گفت طاهره

 !نگم يزياخه قول دادم چ -

 !گهيبگو د...خاله-

 !ستمين يمن ادم بد قول!نه-

 !خاله-

 !اصال صبر كن ايخب خودت زنگ بزن بپرس  -

 :گفت طنتيخاله با ش.به خاله نگاه كرد.به ارتعاش در اورد وجود او را يزنگ تلفن تارها يهنگام صدا نيهم در

 .دختر گهيرو بردار د يگوش -

 ...اخه -

 .من كار دارم ينيب يمگه نم...ا -

 .رو برداشت يگوش ديبا ترد بالخره

 !بله -

 !سالم -

 .اب دهانش را فرو داد يبه سخت.بدنش منعكس شد يهم تمام سلول ها ديبار درون گوش ها و شا نيگرم محمد چند يصدا

 .سالم -

 خانم؟ يخوب -

 ؟يشما خوب...ممنونم تو -

 !شما؟ -
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 .و سكوت كرد ديگونه گل انداخته اش كش يرو يدست.امرانه محمد خون را به صورتش دواند لحن

 !رو بذار كنار يبگيغر ايپر -

 .هم سكوت كرد باز

 دستته؟ يگوش ايپر -

 !بله -

 !خونه من يايزنگ زدم دعوتت كنم فردا شب با محمد ب -

 خونه تو؟ -

 ؟يچرا تعجب كرد -

 .را سد كرد شياراده راه گلو يب يبغض

 ...اون خونه رو يعني -

 .ينيو بب يايحتما ب ديچقدر قشنگ شده،با يدونينم!اره -

 ...اخه -

 !ستسميتنها ن!انيخاله طاهره و اقا كمال هم م -

 ؟يپدرام چ -

 .به دعوت نداره اجياحت گهيد!ما بسته شير خيون كه از حاال خودش رو با -

 يبود كه ب ايپر نيچند لحظه سكوت برقرار شد و بالخره ا.در حال پرواز بر اوج اسمانها و فراتر از ابرهاست كرديم حس

 :اراده صدا زد

 !محمد -

 جانم؟ -

شد محمد او را صدا  يسكوتش طوالن يوقت.گرفت اما نتوانست حرف بزند دنيتپ نهيقرار در س يب يهم چون پرنده ا قلبش

 :زد
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 قشنگم؟ يپر -

 :گفت يرا سد كرد و به سخت شيهم بغض عشق راه گلو باز

 جانم؟ -

 .كنميم يشمار هيتا فردا ثان -

 .ديچيپ يبوق ممتد درون گوش يقطع شد و صدا تماس

بپوشد؟با چه  يفكر ذهنش را پر كرده بود؛فردا شب چه لباس كيال فقط حا!ها،همه و همه رنگ عشق گرفت ،لحظهيا،زندگيدن

و شور  جانيهمه ه نيدلش از ا.شديشكل با محبوبش رو به رو م نيبهتر ديبود و او با داريبرود؟فردا شب،شب د يشيارا

 كيد؛يخريم يرفت و لباس تازه ا يم ديبه خر ديبار با نيا!نه.زديم سپ يكي يكيو با وسواس لباس ها را  ديتپ يوشوق م

 .رنگ مورد عالقه محمد است دانستيرنگ كه م ديلباس سف

از پاساژها نشست و  يكي يپله ها يرو يبا خستگ چارهيب.قدر وسواس به خرج داد كه خاله را به ستوه اورد د،انيخر موقعه

 :گفت

 !گهين دانتخاب ك شويكيهمه لباس قشنگ،خب  نيا!دختر يبه خدا خسته ام كرد -

 خونه؟ ديشما برگر رميبگ نيماش ديخوايخاله جون،م ديببخش -

 :ديكه از فرط تعجب گشاد شده بودند به او زل زد و پرس ييبا چشمها خاله

 ؟يستيتو خسته ن يعني

 :زد و گفت يلبخند

 !اصال -

 :باال انداخت و گفت ييابرو خاله

 !كنه يعشق چه كارها كه نم نيبب-

 !ميدوباره برگرد ميدر كن يهم خستگ ميبخور يزيچ هيهم  ميبر ديپاش-

 :دستش را به زانو گرفت و بلند شد و گفت خاله
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 !يزيچ هيشد  نيا-

. كرد دايآن چه را كه مورد نظرش بود پ اياز مغازه ها پر يكيشدند و باالخره در  يدوباره راه يو بستن كياز خوردن ك بعد

 .فرشته ساخت كيكه از او  بايز ييطال يها هيبا حاش ديبلوز و شلوار سف كي

 يدر آغوش فشردن او ضعف م يرنگ گرفته از شرم به محمد سالم كرد، محمد احساس كرد دلش برا يبا گونه ها يوقت

مهمانان  هيبا او و بق. راحت باشد شيبايگذاشت با محبوب ز يكرد و نم ياجازه را از او سلب م نيا گرانيرود، اما حضور د

مشتاق و  ينگاه ها نيو ا ديدو يم شيبايز يبه دنبال پر ارياخت يب گاهشو به آنها تعارف كرد وارد شوند اما ن ياحوالپرس

 .شد يدزدانه باعث خنده طاهره م

گذشته  هيكه محمد آن جا را كامال شب نيجالب ا. شب ورودش به آن خانه افتاد نياول اديگذاشت به  اطيپا به درون ح يوقت

 !ودكرده ب يبازساز

گرم  يو آغوش ها بايز يمهربان محمد با لبخند ها يمنتظر بود تا آن شب هم خواهر ها ايگو. را به در اتاق دوخت چشمش

 .محمد او را به خود آورد يصدا. نديايخود به استقبالش ب

مطمئنا اونام برامون جشن گرفتن و از ! قشنگ من هست يدرسته خودشون حضور ندارند اما روحشون ناظر ورود پر-

 !اومدنت خوشحالن

 :زد و آهسته نجوا كرد يمحمد لبخند. مهربان او دوخت يرا به چشمها شيابر نگاه

 !يكرد يام فكر دل منو م يكم هي! يخوشگل شد يليخ

 .اتاق رفت يانداخت و به دنبال خاله به سو نييبا شرم سرش را پا ايپر

 يمحمد با دو دستش دست او را گرفته بود و نگاهش م. را حس كرد يدست يكرد كه گرما يتاقانه او را نگاه ممش محمد

 :ديو پرس ديخم شد و او را بغل كرد و صورتش را بوس. كرد

 پسر گلم؟ يخوب-

 :را دور گردن او حلقه كرد و گفت شيدستها محمد

 ؟يكن يم يعمو امشبم باهام توپ باز -
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 !حتما -

 آد؟ يپدرامم م ييجون، دا آخ -

 .ارهيرو ب كيآد، آخه رفته ك يم گهيساعت د هياونم تا  زم،يآره عز -

 !ك؟يك -

 !يرو بهت بگم اما قول بده به مامانت نگ يراز هيخوام  يم -

 چرا؟ -

 !رازه هي نيچون ا -

 !آخه مامانم گناه داره -

 !نه االن يول ميگ يبه مامانتم م -

 چرا؟ -

 .ميدفعه خوشحالش كن هي ميخوا يم -

پله ها نظرشان را  يعمو كمال از باال يصدا. طرف خم كرد كيبه  دييفكر كردن، سرش را به عالمت تا يبعد لحظات محمد

 .جلب كرد

 باال؟ دييآ يمگه نم -

 .مييآ يما هم االن م دييشما بفرما -

 به آن دو انداخت و همراه خاله و كمال وارد خانه ينظر اقيبا اشت ايپر

 :درآورد و به دست پسرش داد و گفت بشيرا از ج يمحمد بسته كوچك. شد

 !تولدت مبارك يگ يبه مامانت و م يد يم نويبهت گفتم ا يوقت -

 :ديبه بسته نگاه كرد و پرس محمد

 مگه امشب تولد مامانه؟ -

 !زميآره عز -
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 :ديبا شوق پرس محمد

 دونه؟ يخودش نم -

 :زد و گفت ياو چشمك به

 !نه -

 :دستش را به طرف او دراز كرد و گفت سپس

 !نميحاال بزن بب -

 :و گفت ديدستش را كف دست او كوب محمد

 !كارو كرد نيسال هم هيبابا جهانم  -

 :دياما ظاهرش را حفظ كرد و پرس)) بابا جهانم (( كه او گفت  يوقت ديمحمد لرز دل

 كرد؟ چه كار -

 !تولد گرفت يجور نيواسه مامانم هم -

 مامانت خوشحال شد؟ -

 :گفت ديفكر كرد و با ترد يكم محمد

 !ستين ادمي -

 :او را گرفت و گفت دست

 !نهيكه نب بتيرو هم بذار تو ج هيخونه، اون هد ميبر ايتا شك نكرده ب حاال

 !فهمه يكنه مامان م يباد م بميآخه ج -

 :شد با لبخند گفت ياو غرق لذت م يها ينزبا نيريكه از ش محمد

 .كنه مشيخونه بده خاله برات قا ميرفت يوقت بتيخب فعال بذارش تو ج -

 دونه؟ يمگه خاله م -

 .دونن جز مامانت يهمه م -
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او شده بود كه  ييبايمحمد محو ز. و به سالن آمد ختير يخودش به آشپزخانه رفت و چا. نگذاشت خاله بلند شود ايپر

 .باعث شد چشم به چشمش بدوزد نشيدلنش يصدا

 !ييبفرما چا -

 :دينشست و پرس ايپر. كرد تشكر كرد ياو نگاه م يبايز يكه به چشمها يبرداشت و در حال يفنجان چا هي

 پس پدرام كجاست؟ -

 .شه يم داشيپ گهياالن د -

 :خاله گفت. زنگ بلند شد يلحظه صدا نيهم در

 !چه حالل زاده ست -

 :و گفت ديپر نييمبل پا ياز رو جانيبا ه محمد

 .كنم يرم درو باز م يمن م -

 :ديپرس اياز رفتن او محمد بلند شد و از پر بعد

 ؟ينياون طرف رو بب ياتاقا يخوا ينم -

خانه مشترك آنها و  يروز اطيآن طرف ح ياما اتاق ها ستيكار چ نيدانست منظورش از ا ينم. با تعجب به او نگاه كرد ايپر

 :آب دهانش را فرو داد و گفت. لرزد يكرد قلبش م يحس م. بود بايعاشقانه و ز يزندگ كيشاهد شكل گرفتن 

 !باشه-

 :به خاله و كمال گفت محمد

 !دياريب فيبهتره شما هم تشر-

 :ديپرس ايپر.بلند شدند يهمگ

 پدرام نبود؟ ومد؟نكنهيپس چرا محمد ن-

 :ديپرس ديروشن اتاق ها افتاد با ترد يهاچشمش به پنجره  يوقت

 چراغ هارو روشن كرده؟ يك-
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 :رفت گفت يكه جلوتر از ان ها م يزد و درحال يلبخند مجمد

 !كار پدرامه-

كردند و حاال  يم شيمحمد همراه يبار به انجا پا گذاشت خواهر ها نياول يان شب كه برا ٔگذشته افتاد اديباز هم به  ايپر

 :خاله دستش را گرفت و گفت.كرد يهمان طور كه محمد گفته بود حضور ان هارا حس م

 !گهيد ايانقدر ناز نكن ب-

برد و  ايلحظه او را به رو كيكف زدن ها  يصدا.گرفت دنيبر سرش بار يرنگ يو كاغذ ها ليوارد اتاق شد باران اكل يوقت

 .بزم به پا كرده اند شانيبرا ياسمان يو فرشته ها او و محمد است يفكر كرد امشب شب عروس

متعجبش را به محمد  ز،نگاهيم يرو ييرايپذ لياتاق و وسا ناتيتزئ دنيفرش اتاق جا گرفتند با د يرو يرنگ يكاغذ ها يوفت

 :را گرفت و گفت شينگاه مهربان محمد پر از حرف بود اما پسرشان جلو دوبد و دست ها.دوخت

 !مبارك مامان جون تولدت-

 :پدرام به مبل ها اشاره كرد و گفت!جمله به او فهماند انجا چه خبر است و انها چه كرده اند نيا

 !خانم دينيبنش دييكنم بفرما يخواهش م-

لحظه ها اكنده از شور و شوق بودند .كرد جلو رفت و نشست يم يكه با نگاهش از محمد سپاسگزار يزد و درحال يلبخند

سنگ تمام گذاشته بود  شياو برا.كرد يم جاديرا در وجودش ا ينيريبود و با هرنگاه محمد لرزش ش زيلبر يدلش از شاد

در ان لحظه با .كرد زانيخواست پدرام،خودش ان را به گردنش او ربود و به د ييباياش كه گردن بند ز هيمخصوصا با هد

اغوش او را حس كند  يدادند تا گرما ياصله ها اجازه نمو ف گرانياما باز هم جضور د ديتمام وجود عطر تن او را به مشام كش

 .ديساش را بو يشانيچسباند و پ نهيهم او را به س ايپر.دياو،پسرشان گونه داغش را بوس يو به جا

 :ديبه محمد نگاه كرد و پرس ديبا ترد ايپر.زنگ خانه بلند شد يبودند كه صدا دنيدر حال حرف زدن و خند يبا شاد يهمگ

 ؟يهست يمنتظر كس-

 !ها باشن هيهمسا ديشا!نه-

 :ديپدرام پرس.كرد بيچنگ انداخت و با نگاه مرددش او را تعق ايدلشورع بر وجود پر اما
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 ده؟يچرا رنگت پر-

 !دفعه دلم شور افتاد هي...دونم ينم-

 ...مگه ياخه واسه چ-

نگرفت جز  يكس جواب شيبه احترام او از جا برخواستند و سالم كردند اما ه يهمگ.پدر همه را به سكوت واداشت ورود

 بدهد كه حيپدرام جلو رفت تا توض.را نشانه گرفته بود ايكه نگاه هراسناك پر نياتش ينگاه

 

 كه اگر به حرمت يقلب محمد را شكافت طور شيزد كه صدا ايبه صورت پر يمحكم يلياو را كنار زد و جلو رفت ، س پدر

 .داد  يو پدرام نبود همان طور جوابش را م ايپر

پدرام دوباره خواست پا . نگفت  يزياو دوخت اما چ نهيرا به نگاه پر ك اشيصورتش گذاشت و نگاه ابر يدستش را رو ايپر

 :زد  اديكند كه پدر فر يانيدر م

 !حرف بزنم  ايبا پر خواميم رونيب ديبر _

 نيپسرش از ا ديد يرفتند اما وجود محمد در حال انفجار بود ، به خصوص وقت رونيخاله ب به هم نگاه كردندن و با اشاره همه

چسباند و در حال نوازش  نهيسر او را به س. او را در آغوش گرفت و لبه حوض نشست . افتاده  هيبه گر ياتفاق ناگهان

 :گفت  شيموها

 !نشده  يزيآروم باش پسرم ، چ_

 : ديبا هق هق پرس محمد

 پس چرا بابا بزرگ مامانمو زد ؟ _

 !حواسش نبود _

 .كنه  هيگر خواستيمامانم م_

 . ابديپسرش ب نيتسك يبرا يكرد تا بتواند كلمات مناسب يآن را مهار م ياما به سخت فشرديخودش را م يگلو بغض

 يايپر شيبود و حواسش پاتاق  يقرارش به پنجرهها يكرد اما نگاه ب يبخش را نجوا م يتسل يارازد كلمات يب شيلبها
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 .او بردارد  يطوفان حوادث قصد نداشت دست از زندگ ايكه گو نشينازن

كرد كه او برها از زبان پوراندخت  يم كتهيرا د يقرار داده و درست كلمات نياو را مورد تهاجم كلمات زهرآگ رحمانهيب پدر

نارواتر از قبل  يبكند با تهمت يكرد تا اعتراض يهر بار دهان باز م. كرده  كياش تحر هياو پدر را بر عل دانستيبود و م دهيشن

آنقدر گفت و گفت تا .  برديرا باال م شيتر از قبل صدا نيكرد او را آرام كند او خشمگ يم يشد و هر بار سع يدهنش قفل م

 ديكه د ايپر. اش شده  ياو از خانه و زندگ يكار باعث دلزدگ نيكرده و با ا يكوتاه ريباالخره به او فهماند كه در حق جهانگ

كه  نياو عنان اشك ها را رها ساخت تا ا يحرف ها دنيثمر است صورتش را با دو دست پوشاند و در حال شن يتالشش ب

 .جمله پدرش باعث بهتش شد  كي

 !شوهرت  شيپ رهيو م يريگيدست بچه ات رو م رميگيم تيخودم برات بل_

 :اش را به صورت پدر دوخت و قاطعانه گفت  سيخ يها چشم

 !امكان نداره  _

حرف ها و  نيتا ا يبر ديبا! مردم  ياحمقانه تو مجبور شدم انگشت نما يبه خاطر كارها!  اريكه گفتم ، بهانه نع نيهم_

 ! قتهيانگار حق نميبيكه من امشب م يبند و بساط ني؛ ا ستين فميتموم بشه البته اراج فياراج

 :داد و گفت  رونيب كرديم ينياش سنگ نهيرا كه در س ينفس ايپر

 . رمياما من نم _

 :زد اديفر تيبا عصبان پدر

 ! يبر ديبا _

 ؟ يك شيپ... كجا برم  _

 !شوهرت  شيخب معلومه پ_

 . ستيشوهر من ن گهيجهان د_

 : ديپرس ديشد سپس با ترد رهيبه او خ يچند لحظه با ناباور پدر

 !؟ يگفت يچ _
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 . مي، ما از هم جدا شد ستيشوهر من ن گهيگفتم جهان د_

و خودش را از  ديدو عيسر اياو هجوم برد اما پر يشد و به سو وانهيلحظه د كي ايزد ، گو رونيپدرش از حدقه ب يچشمها

 :زد اديانداخت و در آغوش پدرام جا گرفت ، پدر فر رونياتاق ب

تا طالقت بده ؟ اره ؟ خجالت  يرو مجبور كرد چارهي؟ مرد ب يكار رو كرد نيا يآبرو واسه چ يدختره ب!  ايپر كشمتيم _

 كرد ؟ رونيب شيهات تو رو از زندگ يكه به خاطر هرزگ يدينكش

 :گذاشت و بلند شد و جلو رفت و گفت  نيزم يپسرش را رو محمد

به  ديكنيم يسع يخود يچرا ب!  هيچ قتيحق ديبدون نكهيبدون ا ديگيم ديدوست دار يشما كه هر چ!  بايد يآقا گهيبسه د _

 ؟ ديخودتون آبرو و نجابت اونو له كن اليخاطر ام

 :گفت  شديم نيياش باال و پا نهيس تيكه از شدت عصبان پدر

 ! نميشماره اش رو بده بب....! بره  فرستميآبرو رو م يدختره ب ني، فردا هم ا رميگيمن امشب با جهان تماس م _

 :پدرام نگاه كرد و گفت به  يبا درماندگ ايپر

 !ندارم  يمن ازش شمارها _

 ؟ شهيمگه م! دروغ نگو  يخود يب _

 !جدا شد  ايخودش از پر ليجهان به م.  دميم حي، من براتون توض ديكم آروم باش هي كنميپدر خواهش م_

 :سپس گفت .  كرديكه وجود محمد را پر از نفرت م يقهقهه زد ، قهقه ها پدر

 گهيد يكار رو نكرده وگرنه هر ك نيمرد بوده كه ا يلي، بازم خ دادميطالقش م كنهيم انتيزنم بهم خ دميديمن هم اگه م _

 ! كشتشيكار م نيا يبود به جا

 :گفت  محمد

 نيكه درباره دخترتون ا هيانصاف يبه خدا ب!  ديكن يصحبت م يطور نيكه شما در موردش ا هيپاك تر از اون ايپر بايد يآقا_

 !ديكن طور قضاوت

 .كرد  يبار خشمش را سر او خال نيا پدر
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 يخونه جهان و دزد ناموس نم يرفت ينم يتو اگه مرد بود!  يختيرو بهم ر نايا يكه تو برگشت ياز زمان! توئه ريتقص نايهمه ا _

 ! يشد

پدرام به . به پدرام انداخت  يمحمد نظر.  ختيريكرد و اشك م يشد نگاه م يمحمد كه در غم غرق م يبه چشم ها ايپر

 :خاله بود كه گفت  نيطاهره نگاه كرد و باالخره ا

 !اومد اونجا  ريمحمد به درخواست خود جهانگ _

 :طاهره با اخم ادامه داد .  دياو چرخ يبار به سو نيناباورانه پدر ا نگاه

 يبشه برگرده با هم زندگ يكنه بلكه اون راض صحبت ايبا پر اديآقا خودش از من خواست با محمد حرف بزنم و بخوام كه ب _

مسموم پوراندخت به شما  يبه محمد اجازه نداد حرف بزنه ، مثل االن كه حرفها ايپر ديهمون روزم ترس و ترد يكنن ول

 ! ديو باور كن ديرو بشنو قتيحق دهياجازه نم

 :دستش را در هوا تكان داد و گفت  ديديكه خود را در حال باخت م پدر

 !شوهرش  شيبره پ ديبا اي، پر ديمن قصه سر هم نكن يبرا _

چشم دوخت و انگشتانش را مشت كرد  اياو بر صورت پر يليس يمحمد به جا. مجال حرف زدن نداد و رفت  يبه كس گريد و

 بزند ؟ يليقشنگ او س يآخر چطور دلش آمده بود به صورت پر. 

 يپدرام دست. او را در آغوش گرفت  كرديم هيكه گر ينشست و در حال ايپر. چسباند  ايپر يخودش را به پاها ديدو محمد

 :و گفت  ديكش شيموها يرو

 ! ميينجايما امشب ا دهيدونم از كجا فهم ينم_

 :گفت  طاهره

 !شب ما رو خراب كنن  خواستنيفقط م! خبره  يسر اون پوران از خدا ب ريز نميمطمئنم ا _

بار در  نيمحمد خودش را ا. شانه محمد گذاشت  ينشست و دستش را رو شيپاها يو پسرش رفت ، رو ايپر يبه سو محمد

 يريرا بلند كرد غم نگاهش مثل ت سشيزد و او نگاه خ شيمحمد صدا. شده بود  رهيخ شيپا نييبه پا ايآغوش او انداخت پر

 :گفت  نيسنگ يبا بغض. بر قلب او نشست  نيآتش
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بكنن چون جهان  يكار توننياونا نم زميعز.  ميريگيشده حقمون رو م يمتيمطمئن باش به هر ق! رگه نكن ، خدا بز هيگر _

 يكرده كه بهانه ا يهم كار ليدل نيشناخت به هم يآدما رو خوب م نيقبل از رفتنش همه كارها رو انجام داده ، اون همه ا

 !براشون نمونه 

 :لرزان گفت  ييبا لب ها ايپر

 ....اتفاقات  ني، اما ا ستميدم ناراحت نمن به خاطر خو_

به  ديآنها با.  ديكش يمساله وجود او را به آتش م نيو ا ديلرز يمحمد در آغوش پدرش م. با چشم به پسرش اشاره كرد  و

همان طور كه او را در آغوش داشت از جا برخاست و  نيبنابرا دنديجنگيم ماتيخاطر پسرشان هم كه شده با جبر و نامال

 :گفت 

 !خوشمزه  كيواشه اون ك رهيكه من دلم داره ضعف م ميبر! مثال امشب جشن تولدها  _

 : دياو لبخند زد و پرس يبه رو. شانه او بلند كرد و با تعجب نگاهش كرد  يسرش را از رو محمد

 پسرم ؟ يتو موافق _

 .بر لب نشاند و سرش را تكان داد  يلبخند شيدر حال پاك كردن اشك ها ايپر. چرخاند  ايپر ينگاهش را به سو محمد

 :گفت  يو با شاد ديهمه خوشحال هستند خند ديكه د محمد

 ! ديبد كياز همه ك شتريبه من ب ديبا _

 هيتو هنوز هد يراست! اش هم از همه قشنگ تر بوده  هياز همه باشه چون هد شتريب دي، سهم اون با گهيبله پسرم راست م_

 ؟ يمامانتو نداد

 :به طاهره نگاه كرد و گفت  محمد

 .ننداخت  ادميخاله است كه  ريهمه اش تقص _

 ! دهيخر يپسرم واسه مامانش چ ننيتا همه بب ميپس بر_

 . رندين بگنگران رفتند تا دوباره جش ييخندان اما دل ها ييشاد و لب ها يبا ظاهر يهمگ
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*** 

 

 

 !بهتر بود  يجور ني، ا ديشماره از جهان داشت هيكاش _

 ! ميشيخواست وگرنه من گفتم نگرانش م ينتريخودش ا _

 ؟ يكن كاريچ يخوايحاال م_

 ! رميپدرام و محمد رو بپذ شنهاديمهوش ، اما مجبورم پ جميخودمم گ _

 ؟ ديعقد كن يعني_

 . كنهيم يپدر به زورم شده من رو راه ميكار رو نكن نياگه ا_

 كار رو بكنه ؟ نيكه بتونه ا يمگه بچها!  يزنيچه حرفا م_

 ! يخونه بر نياز ا ديبا يستيحاال كه زن جهان ن گهيزنگ زده م شبيتازه پورانم د_

 :گفت  يبا كنجكاو مهوش

 !خب  _

 !خودش رو خفه كنه  خواستيخونه رو به نام محمد زده م نيبهش گفتم جهان ا يوقت_

 : ديو پرس ديخند مهوش

 ؟ يديمگه تو از پشت تلفن د_

 .دلشوره دارم  يليمهوش خ يوا! همه سال تصور رفتارشون برام ساده است  نيبعد از ا_

 گهيد يام تو زن محمد بش ي، وقت هيكارش قانون يعنيرو به نام ممهمد زده  اشييجهان تمام امالك و دارا ي؟ وقت يواسه چ_

 .بزنه  يحرف اي ارهيب يبهانه ا تونهيكس نم چيه

 :گفت  ايآمد و آهسته به پر طاهره

 !پدرت اومده _

 :به مهوش گفت  يبا دستپاچگ ايپر
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 .فعال خداحافظ !  رميگي، بعدا باهات تماس م نجاستيپدرم ا_

 :گفت  رفتيآشپزخانه م يبار آرام تر از قبل بود و طاهره كه به سو نيپدر ا.را گذاشت و به احترام پدرش بلند شد  يگوش

 .حرف بزنم  يبا دخترم خصوص خواميندارم فقط تنهامون بذار م ييرايبه پذ ياجيمن احت _

 . ديتپيم شانيمضطرب و پر ايقلب پر. گفت و رفت  يچشم طاهره

 :ديپرس پدر

 ؟ يفكرهات رو كرد _

 ؟ يدر مورد چ_

 :اما خودش را كنترل كرد و گفت  شد يعصبان پدر

 !در مورد رفتن _

 !پدر  رمينم ييمن جا_

 چرا ؟_

 !ندارم  يو آدرس ينشون چياز اون ه يبرم وقت ديكجا با يدر ثان ميندار يبا هم نسبت گهيچون اوال من و جهان د_

 !، ممكنه اونا بدونن كجاست  يو از اون بپرس يريبا برادرش تماس بگ يتونيخب م_

 !رفته  رانيكه جهان از ا دونستميخبرن ، اصال نم يكارم كردم اما اونام ازش ب نيا_

 ! يبر ديبه هر حال با_

 ! هي گهيد زيمشكل شما چ نكهيبپرسم كجا ؟ مثل ا شهيم_

 :با اخم گفت  ايبا تعجب به او نگاه كرد ، پر پدر

 !ندارن  يشون قلب نهيكه تو س يياونا يخونه هم ارزون ني، ا رميبودنمه خب م نجاياگه مشكلتون ا _

 !دختر  رهيحرف تو گوشت نم نكهيتو مثل ا_

 !خالف قانون نكردم  ايوگرنه من كار خالف شرع  ديمساله برخورد كن نيبا ا يمنطق ديخوايشما نم_

 .....برو وگرنه  ايبردار و ب يدست از لجباز ايپر_
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 :لحظه مردد كرد اما ادامه داد  كيگفتن حرفش  ياو را برا ايپر نگاه

 ! يبهتره زودتر چمدونت رو ببند زهياگه جون محمد بارات عز_

 : ديپرس يفشرده شد و با ناباور ايپر قلب

 !؟ هيمنظورتون چ_

 يكه كار خالف دونميم يتو پاك دونميمن م!  زنانيپشت سرت م ييمردم چه حرفها يتو كه خودت خبر ندار......  ايپر نيبب_

حرفا به گوش پسرت هم برسه  نيروز ا هي يترسي؟ نم ياعتنا باش يحرفا ب نيبه ا يتونيم يمن تا ك زياما عز يانجام نداد هم

 ؟ ارهيبه سرش ب ييحرفا چه باال نيممكنه ا ي؟ فكر نكرد

 كدوم حرفا ؟_

 ...... نكهيفكر ا! شون شده  ييمساله باعث جدا نيو هم كردهيم انتيكه مادرش به پدرش خ نيا _

 ........كردم اما  يو خاطره محمد زندگ اليبا خ شهيدرسته كه عاشق بودم ، درسته كه هم! نكردم  انتياما پدر من به جهان خ_

 هي هيكاف!  سازنيمردم از كاه كوه م!  دوننيرو نم زهايچ نيمن ، مردم كه ا زميمن كه گفتم حرفات رو قبول دارم اما عز_

 ! گميم يكه من چ يتا از طرز نگاهشون بفهم ياز مجالس شركت كن يكيشب تو  هيفقط .... شب 

 :دو دست گرفت و گفت  اني، سرش را م ديچه بگو دانستينم ايپر

!  ستيمهم ن يچيه گهي، د ستيداره ؟ مهم ن يحرف مردم چه ارزش دونهيرو م قيخودا حقا يوقت! مردم .... مردم ... مردم  _

واسه خودم  ديو بذار ديدست از سرم بردار گهي، تو رو خدا د نميبيم ايو رنگ و ر شنوميعمر كه دارم دروغ و تهمت م هيمن 

 !كنم  يزندگ

 !نبود  يكدوم دروغ و تهمت ؟ تا قبل از اومدن محمد كه حرف_

خودشون رو راحت كنن  نكهيا يبرا گشتنيكه دنبال فرصت م ييبود اما حاال تمام اونا يبود پدر اما در لفافه و در گوش _

 ! زنانيحرفاشون رو جار م

 ! يزودتر فكر رفتن باش ديفقط با ستين يچارها_

 .روزها با محمد ازدواج كنم  نيچون قراره هم رميمن نم_
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 :سپس بلند شد و با حرص گفت . او را نگاه كرد  رهيخ رهيخ پدر

 ! يسرش اومد مسببش تو هست ييپس اگه باال _

 :و ملتمسانه گفت  ديبلند شد و به دنبال او دو ايپر. ر رفت د يبه سو و

 ! ديمن گوش كن يهم به حرفا يكم هي كنميپدر خواهش م _

 : دياو برگشت و با خشم پرس يبه سو پدر

 نداره ؟ دميارزش شن يكه حت يكدوم حرف ؟ حرف_

 كنم ؟ كاريچ خواميمگه من م_

 !كارت احمقانه است _

 ! ستياما خالف شرع كه ن_

 !مردم ثابت بشه  يحرفا شهيباعث م_

 ! ميكن يحقمونه كه كنار هم زندگ نيحالم ا..... اصال اون شوهر من بوده ، پدر بچه مه_

كه ممكنه اتفاقات امروز  نيبچه ات و ا ندهيبه آبروت فكر كن ، به آ يكم هي،  ستيكه فقط دوست داشتن و عشق ن يزندگ_

 !اونو خراب كنه  يفردا

 !نه مزخرفات مردم  شهياون پدر واقع يزندگ قتيكنه و حق يزندگ قتيكه با حق نيا يعنيبچه من  ندهيآ_

 :سر برداشت و گفت  يبه سو گريد يكه باز هم كم آورده بود قدم پدر

 ! يدونيخودت م گهيكه زدم حاال د زدميم ديمن حرفام رو با _

مورد با پدرام صحبت كند اما با خودش  نيگرفت در ا ميتصم. گذاشت  ياو باق نهياز ترس و ابهام در س ييايرفت و دن پدر

 .جهت برادرش را نگران كند  يب ديحرف ها را زده و نبا نيكه او را بترساند ا نيا يفكر كرد پدر برا

 يورط كرديم انيهر دو در دلش غل يو نگران يشاد. روز بعد ساعت ده صبح قرار گذاشتند يبا محمد صحبت كرد و برا شب

پرداخت و از  ازيكه روحش آرام شود بلند شد و وضو گرفت و به راز و ن نيا يكه آن شب نتوانست پلك بر هم بگذارد برا

طاهره به  يكه با صدا نيريآرام و ش يسجاده به خواب رفت ؛ خواب يآنقدر دعا كرد كه همان جا رو. خدا كمك خواست 
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 .مبدل شد  يداريب

 دختر ؟ يديخواب نجايپس چرا تو ا_

 ساعت چنده خاله ؟_

 !اونام اومدن  يو صبحانه بخور يريدوش بگ هيبلند شو تا ! هشته _

 محمد كجاست ؟_

 !خوابه _

 ! يكن دارشيب ديبا_

 ؟ يارياونم با خودت ب يخوايمگه م_

 !تمام لحظه ها همراهمون باشه  دياون با_

 :متوجه نگاه مردد خاله شد ادامه داد  يوقت

 !بهتره  يطور نيا_

 . داديآزارش م بيعج ياما دلشوره ا ردياو هم به حمام رفت تا دوش بگ. رفت  رونيتكان داد و ب يبا تعجب سر طاهره

محمد را  يصدا خواستيدلش م. تلفن نگاه كرد  يبرگشت و به گوش. صبحانه نشست حس كرد اشتها ندارد  زيپشت م يوقت

بود  شيكردن با فنجان چا يدر حال باز. كرد  مانشياو االن خواب باشد پش ديشاكه  نيراحت شود اما فكر ا الشيبشنود تا خ

را به دستش داد  ياو آمد و گوش يبه سو يرا برداشت و بعد از احوالپرس يخاله گوش. زنگ تلفن دستش را لرزاند  يكه صدا

 :و گفت 

 !پدرامه _

 :گفت  ديترد با

 !سالم _

 ؟ ي، خوب ريسالم ، صبح به خ_

 ؟ يم تو چطورممنون_
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 محمد اونجاست ؟ نميبب خواستميم! من هم خوبم _

 !محمد ؟_

 . ستيمنظورم پسرت ن_

 : ديپرس يو با نگران ختيباره دلش فرو ر كي

 افتاده ؟ يشده پدرام ؟ اتفاق يچ _

رو  يبود اما رفتم در خونه اش نبود زنگم زدم گوش مي، قرارمون ساعت هشت و ن ييجا هي نيقرار بود قبل از محضر بر_

 !تو  شياومده پ ديبرنداشت فكر كردم شا

 !؟ ديرفته خر ديشا... خب _

 ! مونمي، حاال بازم م ديبه قول تو رفته خر دمي، حاال شا زنمي، االنم از سر كوچه زنگ م نجاميساعته كه ا ميمن ن_

 . زنهيخبر نذار دلم شور م يپدرام من رو ب_

 ؟ يندار يبا من كار! اومده باشه اونجا  ديمن زنگ نزدم كه تو رو نگران كنم فقط فكر كردم شا_

 ..... ينه ول_

 .، فعال خداحافظ  زنميباشه بهت زنگ م_

ها را عقب  ياز صندل يكي دهيپر يطاهره هم با رنگ. گذاشت و نگاه نگرانش را به صورت طاهره دوخت  زيم يرا رو يگوش

 نيرا در ا ياما جرات به زبان آوردن كلمه ا كردندنيپدر فكر م شيروز پ يدهايهر دو به حرفها و تهد. و نشست  ديكش

 :با بغض گفت  ايپر. مورد نداشتند 

 !خاله  _

 !جانم _

 شده ؟ يچ يعني_

 :در آورد گفت  ياو را از نگران نكهيا يخاله برا_

 ! رونيرفته ب بخره يزيچ دياومده با ادشيخب حتما !  يچيه _
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 !نگرانم  يلياما خ_

 !حرف ها صبحانه ات را بخور كه اگه اومدن دنبالمون معطل نشان  نيا يبه جا_

 :او دوخت و گفت  ينگاه مهجورش را به چشم ها ديشنيطاهره را نم يهاًفها ايكه گو ايپر

 !خاله  رميم ميمن م فتهيب يمحمد اتفاق ياگه برا _

 ! فتادهين ياتفاق چيو ه رهي؟ انشا اهللا كه خ يكنيخودت رو ناراحت م يخود يدختر ؟ چرا ب هيحرفا چ نيا...... ا_

 ؟ ديديپدرم رو شن يحرفا روزيد....شما _

خود صبحانه ات را بخور و  يب اليفكر و خ ي، حالم به جا يبش مونيتو رو بترسونه بلكه پش خواستياون فقط م يول... اره _

 !برو آماده شو 

 :سرش را تكان داد و گفت .  كردياحساس تهوع م. صبحانه دوخت  زيبه م را نگاهش

 ! رميميتونم خاله ، از دلشوره دارم م ينم_

بلند  شيقدرت نداشت از جا يحت. خشك شده بود  شيكرده و گلو خي شيدست و پاها. روان شد  شياز گوشه چشمها اش

را  يحال او خراب شود بلند شد و فنجان چا ديترسيخاله كه م.  دندنيار بيوقفه م يفقط اشك ها بودند كه داشتند ب. شود 

 :كرد و گفت  كينزد شيبرداشت و به لب ها

 ! ارهيحالت رو جا م نهيريبخور ، ش يكم چا هي _

 :زودتر آن را برداشت  ايپر. ببرند  يگوش يزنگ تلفن باعث شد تا هر دو همزمان فنجان را رها كنند و دست به سو يصدا

 !الو پدرام _

 ! ايسالم پر_

 ؟ فيقدر ضع نيمحمد بود اما چرا ا يصدا

 !؟ ييتو كجا! محمد _

 تو حالت خوبه ؟! خونهام _

 من خوبم تو چرا صدات گرفته ؟ _
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 ! نجايا ايپاشو ب يتونيفقط اگه م ستين يمهم زيچ _

 ؟ يپدرام باز نكرد ي؟ پس چرا در رو برا يتو خونها _

آمد به  يم نييكه از پله ها پا يو در حال ديلباس پوش عيسر. قطع شد ، با عجله بلند شد و دوان دوان به طبقه باال رفت  تماس

 :طاهره گفت 

 !من هم اومدم  رونيرو ببره ب نيبگو عمو ماش _

 : ديپرس ديمال يدست چشمش را م كيكه با  يآمد و در حال رونيموقع محمد از اتاقش ب نيهم در

 مامان ؟ رهيكجا م _

 :و گفت  ديآمده بود برگشت و او را بوس نييپله را كه پا چند

 !خاله باش و صبحانه ات رو هم بخور  شيجا پ ني، تو هم زميعز گردميزود بر م _

سرش  .سقوط كرد  نييو به پا ديچيدر هم پ شيشد آنقدر هول شده بود كه ناگهان پاها ريدوباره دوان دوان از پله ها سراز و

 .هوش شد  يب ديشن يمحمد را م هيخاله و گر يادهايفر يكه صدا يخود و در حال يچوب يبه شدت به نرده ها

رساند و در را باز  فونيخودش را به آ زانيكه داشت افتان و خ ياديپدرام پشت در است با وجود درد ز ديفهم يوقت محمد

 .كرد 

 : ديپرس يلحظه ماتش برد و با ناباور كياو  يو زخم يخانه و سر و صورت خون ختهياوضاع بهم ر دنيبا د پدرام

 افتاده ؟ يچه اتفاق! چه خبره ؟ نجايا _

 ؟ يكجا بود شبيتو د_

 !باهام صحبت كنه  ايدر مورد تو و پر خواستي، م اميپدر نذاشت ب_

 : ديو رفت و پرسا يپدرام به سو. فتديزد كه باعث شد زخم صورتش به سوزش ب يشخندين محمد

 !باال رو سرت آورده ؟ نيا يك _

كردن مردم كه ولم كردن  اليانگار خ. شدم  هوشيكه ب نقدريزدنم ، ا تونستنيتا م يتو خونه و حساب ختنيعده ر هي شبيد_

 !به هوش اومدم  شيپ قهيچند دق نيهم. و رفتن 
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 !اونجا  يرفت ديزنگ بزنم ، گفتم شا ايمجبور شدم به پر! ساعته كه من پشت در خونه ام  هياالن _

 . نجايا اديمن هم االن بهش زنگ زدم و گفتم ب_

 !درمانگاه  ميپاشو بر. پاشو _

 !لباسام رو عوض كنم  ديبا_

 :پدرام در حال كمك به محمد بود كه او گفت .  ديزنگ تلفن به گوش رس يصدا

 ! استياول تلفن رو جواب بده احتماال پر _

 :را برداشت  يرفت و گوش زيم يبه سو پدرام

چهره اش  يدگيو رنگ پر ديشنياو را م يمحمد حرفها پرسش ها. سرش خراب كرد  يرا رو ايبغض الود كمال ، دن يصدا _

 .اما توان حركت نداشت  ديديرا م

 اديباره به  كي.  يديند يزيكه به دستش وصل بود چ ييو لوله ها واريد يديبه هوش آمد اما جز سف انيگو انيهذ ايپر

 هياز آنها را گرفت و با گر يكيدست . وارد اتاق شدند  يدو پرستار با نگران. محمد افتاد و با تمام توان نامش را صدا زد 

 : ديپرس

 محمد كجاست ؟ محمد من كجاست ؟_

 : ديرفت و پرس رونياز اتاق ب يگريكرد او را آرام كند و د يم ياز آنها سع يكيبه هم نگاه كردند ،  پرستارها

 ؟ هيمحمد ك _

را  شياشكها يكرد و با گوشه روست ينيلب نفر ريطاهره با بغض ز. او رفت  يكبود بلند شد و به سو يبا سر و صورت محمد

 .پاك كرد 

 .لنگان لنگان وارد اتاق شد  محمد

 : دينال ختيريكه به شدت اشك م يدراز كرد و درها شيرا به سو شياو دست ها دنيبا د ايپر

 !محمد  _

 ايپر. شده بود  رياو هم سراز ياشك ها گريحاال د. دياو را در دست گرفت و چند بار بوس يجلوتر رفت و دست ها محمد
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 :زمزمه كرد 

 كار رو كرده ؟ نيبا تو ا يك! سرت آوردن ؟ ييچه باال! عشق من  _

 :صورتش كنار زد و گفت  ياو را از رو شانيپر يكه موها يلبه تخت نشست و در حال محمد

 !نكن طاقت ندارم  هيتو رو خدا گر! دلم  زيعز ستيمهم ن _

دستش را . شد  يم شيكرد و دلش ر يبه تورم صورت او نگاه م.  رديرا بگ شيفوران اشك ها يجلو توانستينم ايپر اما

 :و گفت  ديصورت او كش يزخمها يرو

 ! دميدينم يجور نيو تو رو ا شدميكاش كور م _

 نياز ا شتريارزش وصال ب ميتا بدون ميها رو تحمل كن يسخت نيا دينداره با يبي؟ ع هيچه حرف نيا!  زميخدا نكنه عز_

 !حرفاست 

 :را برگرداند و گفت  شيو رو ديدستش را عقب كش ايپر

 !از وصال حرف نزن  گهيد! نه محمد _

 : ديبغض كرده پرس يا نهي، با س ديو رنگش پر ديوجود محمد لرز تمام

 !!چرا ؟_

 ! نميسالم و سر حال بب شهيتو رو هم خواميمن م! جون تو باشه برام ارزش نداره  متيكه به ق يوصال_

 ! شهيوقت خوب نم چيبشه ه ياما اگه قلب آدم زخم ايپر شنيزخم ها خوب م نيا _

 !محمد  ترسمياما من م_

مانعمون بشن و هزاران زخم به تن و بدنمون  اياگه تمام دن يحت ميرسيبهم ممن و تو ! نكن  دميتو رو خدا با حرفات ناام _

 ! چيه...  چهيبا تو بودن ه ديدر برابر ام نهايتمام ا ستين يزيزخم ها كه چ نيا! بزنن 

 .او نگاه كرد  يبه چشمها ايپر

 :را داشتند ، دوباره با بغض نالد  يحكم زندگ شيكه برا ييچشم ها. او نگاه كرد  يبه چشمها ايپر

 !كرده  ديآخه پدر تهد _
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 :گونه او گذاشت و گفت  يدستش را رو محمد

 ! يرينگ يبهتره جد_

 ! نميبينگرفتم اما حاال كه تو رو م يمن هم اولش جد_

 :زد و گفت  يلبخند محمد

منطقشون سر خم  يدر برابر منطق ب نكهينه ا مياريرو در مقابل عشقمون به زانو در ب گرانيد ديكه با ميمن و تو هست نيا _

 . ميبش ميو تسل ميكن

 .....اما _

 :او گذاشت و گفت  يلب ها يانگشتش را رو محمد

 !درست بشه  زيروزها همه چ نيهم دميبهت قول م! نكن ، نگران هم نباش  هيگر گهاميد! اما  ياما ب _

 :بر انگشتانش او زد و چشم در چشمش دوخت و آهسته نجوا كرد  يبوسه ا ايپر

 !دوستت دارم _

 

 

 

*** 

 

 

 

 : ديبانداژ سر او گذاشت و پرس يدست كوچكش را آرام رو محمد

 مامان ؟ كنهيدرد م _

 :زد و دست او را در دست گرفت و گفت  يلبخند ايپر

 .ببندتش كه زودتر خوب بشه  با باند ديدكتر گفت با يول كهيزخم كوچ هي،  زمينه عز _

 ؟ يدي؟ پس چرا خودت دو اميبرم و ب واشياز پله ها  يگيمگه خودت به من نم_
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 ! جهاشيهم نت نيا!  گهياشتباه كردم د_

 :تخت گذاشت و به محمد گفت  يغذا را رو ينيس طاهره

 ! تيدائ شيپ نييتو هم برو پا! طرف تا مامان غذاش رو بخوره  نيا ايب زميعز_

 !با مامانم غذا بخورم  خواميمن م! ه ن_

 :گفت  ايخواست اعتراض كند اما پر طاهره

 .با پسرم غذا بخورم  خواميمن هم م گهيراست م _

 :را جلوتر برد و گفت  ينيس طاهره

 .باهات حرف بزنم  خواستميآخه م _

 :گفت  گذاشتيقاشق از غذا را در دهان محمد م كيكه  يدر حال ايپر

 !بذارش واسه بعد  _

 .پا آن پا كرد و رفت  نيا يكم طاهره

هر لحظه منتظر  گريحاال د.  شديدور نم شيچشم ها يكه نگاه نگران طاهره از جلو يخورد در حال يبا پسرش قزام ايپر

كرد تا پسرش  ياش را م يو اضطراب در بر گرفته بود ، اما تمام سع يتمام وجودش را نگران. ناگوار بود  يخبر دنيشن

از  ايو پر ديايرا تحمل كند و به آن خانه ن ييمحمد بود كه مجبور بود تنها شيهم دلش پ ياز سو. مساله نشود  نيمتوجه ا

 . اورنديبر سرش ب ييكه باز هم باال ديترسيم نيا

گفت و  يلب ذكر م ري، ز چرخانديرا آرام آرام م حيخانه بر سجاده اش نشسته بود و تسب نيغرق در سكوت سهمگ محمد

را قانع كرد اما  بايد يبه خصوص آقا گرانيآن ، د لهيگشت كه بشود به وس يم يو به دنبال راه حال ديشياند يم رياتفاقات اخ

 ! رنديرا بپذ قيحاضر نبودندن حقا اآنه رايز دندنيرسيتمام راهها به بن بست م

 يبه سخت. و كتكش زدند  ختنديبه خانه اش ر بهيچند نفر غر ساعت بود كه آن نيهم هم شيشب پ.زنه خانه بلند شد  يصدا

 .رفت  فونيآ يبلند شد و به سو شياز جا

 بله ؟_
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 !هستم لطفا در رو باز كن  بايد_

در  يو مرتب وارد شد و بعد از احوالپرس دهيتراش يبا سر و صورت بايد. در رفت  ياستقبال از او به سو يرا فشار و برا دكمه

 : ديفشرد پرس يكه دست او را م يحال

 شده ؟ يشده ؟ چرا سر و صورتت زخم يچ_

 :زد و گفت  يشخندين محمد

 !نامرده  فميدونستم حر يكرده بودم امانم يهوس كشت_

 :به سجاده او انداخت و گفت  ينظر بايد

 !موقع مزاحم شدم  يانگار ب _

 ! كنميخواهش م _

خانه  واريكه به در و د يدر حال بايد. انه رفت ، سماور را روشن كرد و برگشت به سجاده زد و به آشپزخ يكوچك يتا سپس

 :گفت  كردينگاه م

 ؟ نيچرا مدرن تر نساخت _

 .....باشه كه  يخواستم همون طور يم_

 :شد و ادامه داد  مانياما پش ".بار اومد  نياول ايباشه كه پر يهمون طور " ديخواست بگو يم

 .رو زنده نگاه دارم  زانميو خاطره عز ادي يجور هي ديبا _

. داشت بزند  ميكه تصم ييحرف ها يمردد برا بايانگشتانش بود و د انيم حيمحمد هنوز تسب. لحظه سكوت برقرار شد  چند

 :گفت  يپس از تك سرفه ا بايچه به آنجا آمده آنقدر ساكت ماند تا د ياو برا دانستيمحمد كه م

شماره اونو  اي ينشون خوادينم ايپر كنميفكر م..... نگران حال برادرشه  يليخ! بودم  ريجهانگ خونه خواهر روزيراستش د _

 !بهش بده 

 :به او نگاه كرد و گفت  محمد

 خونه دخترتون ؟ ديرفتيمساله م نيا انيب ياما بهتر نبود برا گهيدروغ نم ايهر چند مطمئن هستم پر _
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به تو گفته باشه كه جهان  ديگفتم شا.....  رميكه اومدم از تو كمك بگ نهي، ا هدياما جوابم رو نم دميچند بار ازش پرس_

 !كجاست ؟

 !نزده  يمورد به من حرف نياون در ا!  بايد يمتاسفم آقا_

 .... ديكم فكر كن شا هيحاال _

 :و گفت  ديابرو در هم كش محمد

 ! گفتمينم يزينگفته اگر هم گفته بود مطمئنا به شما چ يزيمن كه گفتم اون به من چ _

 :شد و گفت  يعصبان بايد

 

 .كنهيم تيازت شكا ينكش رونيب ايپر ياگه پات رو از زندگ اي ديبرادرش رو نگ يداده كه اگه جا غاميخواهر جهان برات پ -

 برادر اون چكار دارم؟ يبرادرش؟من به زندگ يزندگ -

 ...اون زن و بچه -

 يچطور جوان مردانه ب دميشن اياز پر يدم،وقتيرو د ريجهانگ يو مردونگ يمرد ياون زن و بچه از اولم حق من بودن اما وقت -

از دست  يخود اون مرد دوباره لطف كرد و زندگ يوقت يكردم از حقم بگذرم،ول ياونو تحمل كرده سع يها يها و دلتنگ يتاب

لذت  چيه ديكه شا يا بندهيظواهر فر با؟جزيد ياقا ديدونيم يچ يبگم نه؟شما از زندگ تونستميرفته ام رو به من برگردوند م

 د؟يدل بست يدر بر نداشته باشن به چ يواقع

 يياما اگر هم به خاطر دارا زنميحرف رو م نيكه ا خواميداره؟البته عذر م يليما چه دل ييجدا يشما برا يهمه تقال نيا اصال

 !نام نوه تون زدهكه تمامش رو به  رهيجهانگ

 :مبل را فشرد و گفت يبا خشم دسته ها بايد

 !اون مرد نباشه ييمن خودم انقدر دارم كه چشمم دنبال دارا -

اونم رفته و  گهيحاال كه د يد،وليديكش يم ايرو به رخ پر ريجهانگ ياعتبار و ابرو يروز هيد؟يشيمانع ما م ديپس چرا دار -

 د؟يدخترتون رو خراب كن يو زندگ ديريباعث شده كه طرف اونا رو بگ يپس چ!ستين
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 :و گفت. ديلب به دندان گز بايد

 !به خودم مربوطه گهيد نيا -

 م؟اخهيبره من و شما چه كاره ا رهيگيم ميخودش تصم ريجهانگ يبه خودش مربوطه؟وقت يهر كس يزندگ ديكن يفكر نم -

 د؟يكن فيو تكل نييو براشون تع ديكن يباز گرانيو احساس د يكه با زندگ ديديماندازه به خودتون اجازه  نيچرا تا ا

 :بلند شد و گفت بايد

جهان ازم خواسته بود باهات معامله  شه،خواهريبه من مربوط م ياز هر كس شتريب شيدخترمه و زندگ ستين گرانياون د -

 .است دهيفا ياونم ب نميبيكه م ميبرس يا جهينت هيبلكه با زبان خوش به  يستياهل معامله ن دونستميكنم اما من كه م

 :با اشاره به صورتش گفت محمد

 !ديراه رو امتحان كن نيا گهيبار د هيد يليپس اگه ما -

 :زد و گفت يپوزخند بايد

 !ومدهيبدت ن نكهيمثل ا -

 :افزود تيبا اعصبان بايد.زد اما جوابش را نداد يهم پوزخند محمد

 !يمونيزنده نم گهيد ندفعهياما مطمئن باش ا -

 .رهيگيكه خنده ام م ديمسئله نترسون نيخودم بارها با استقبال مرگ رفتم پس بهتره منو از ا يمن با پاها -

 .او دوخت و سپس رفت يرا به چشمها نشيلحظه نگاه اتش كي بايد
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 :را با او مطرح كند به محمد گفت يدارد موضوع يطاهره سع دانستيكه م ايپر

 .جون،تنهاست ييدا شيپ نييهم برو پا يكم هي -

 ...اخه -

 .خودم شيباال پ ايرفت دوباره ب ييدا نكهيبعد از ا!دلم زيبرو عز -
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 :امد و گفت ايپر يطاهره در را پشت سر او بست و به سو.به ناچار قبول كرد و رفت محمد

 .پوران زنگ زد -

 :گفت يو با نگران ديپر ايپر رنگ

 گفت؟ يخب؟چ -

 .زندان نداردشيو م كنهيواسه محمد درست م يپرونده حساب هي يكارهات ادامه بد نيبه ا يگفت اگه بخوا -

 :داد و گفت هيسرش را به عقب تك يبا درماندگ ايپر

 خوان؟ياز جون ما م يچ ناياخه ا -

 .خوانيم رياز جهانگ ينشون هيفقط  دميكه فهم نطوريا -

 بگم كه باورش بشه؟ ياخه به ك...به خدا ندارم -

 .كننيم تياذ نقدريچرا ا دونمينم!كارهاشون منم به شك انداخته -

 .خونه محمد ميريفردا م نيهم!زنهيخونه رو م نيپوران داره جوش ا -

 نيبه نام محمده و ا نجايچون ا كنهينم يخونه براش فرق نينبودن شما در ا اي ذاره؛بودنياون راحتت نم ياگه ان كارم بكن -

 .دهيمسئله است كه اونو ازار م

 كنم؟ كاريپس چ -

 .اروم تر بشن نايتا ا ديمدت دست نگه دار هيبه نظر من  -

 .برم رانيهر طور شده من از ا خواديپدر م!اروم تر؟ -

 !شهرستان خونه پسر من ديمدت بر هيو با هم  ديعقد كن انهيمخف ديياياصال ب -

 م؟يكارو بكن نيا ميتونيم يست،مگه تا ك دهيفا يب.نه خاله -

 :خاله گفت!خط مخصوص اتاق او بود نيا.نگاه كرد يبا تعجب به گوش ايپر.زنگ تلفن بلند شد يصدا

 !گهيرو بردار د يگوش -

 :ديپرس شيتشو با
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 خط زنگ زده؟ نيكه به ا هيك يعني -

 ؟يجواب ند يخوايم -

 .را بردارد يكه گوش كرديم بشيمبهم ترغ ينگاه كرد اما حس يبه گوش ديدوباره با ترد ايپر

 !بله -

 !ايسالم پر -

 :شد و با ذوق گفت ريسراز شياشكها. شنود يجهان را م يشد صدا ينم باورش

 حالت خوبه؟! سلم جهان -

 ينه سوال متابا يب ايخورد و پر يجهان در سكوت بغضش را فرو م. تخت نشست يهم ذوق زده شد و كنار او رو طاهره

 :كرد

 ؟ييحاال حالت چطوره؟ كجا! نگرانت بودم يليبه خدا خ ؟ينگرفت يچرا زودتر تما -

 .من خونه برادرم هستم -

 ...خونه برادرت؟ پس چرا -

 .نجامينگن كه من ا يبهشون سپرده بودم به كس -

 حالت بهتر شده؟ -

 !زنگ زدم تا حالتون رو بپرسم اوردميطاقت ن گهيبهترم اما دو روز بود نگران شما بودم ، د يليآره خ -

 حال ما؟ -

 افتاده؟ ياتفاق ا؟يپر هيچ -

 .ديرا بگو قيخواست او را نگران كند اما مجبور بود حقا ينم دلش

 !خوام بهشون بگم يتو باخبرم اما نم يكنن من از جا ياونا فكر م! كنن يم تياذ يليپدرم و پوران خ -

 د؟يعقد كرد د؟يخودت و محمد چه كار كرد! فتهياتفاق ها ب نيزدم ا يحدس م -

 :صورت داغش گذاشت و گفت يدستش را رو. صورتش نشست يشرم رو عرق
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 د؟يكن يپس چرا تعلل م -!هنوز نه -

 !محضر نشد ميراستش امروز قرار بود بر -

 چرا؟ -

 :ديسكوت كرد و او مصرانه پرس ايپر

 د؟يجرا نرفت ا؟يچرا پر -

 !اومد كه نشد شيپ يلمشك هي -

 حالت خوبه؟ محمد چطوره؟...  ؟يچرا بغض كرد ؟يچه مشكل -

 !كتكش زدن يخونه محمد و حساب ختنيعده نامرد ر هياما  ميما خوب -

 بودن؟ ايك ديدينفهم -

 !بودن كه از رفتن تو ناراحتن ييمشخصه كه از طرف همونا -

 حاال محمد حالش چطوره؟ -

 !خوبه -

 اونجاست؟ -

 !ه، خونه خودشهن -

 نجا؟يمونه اونجا ، شمام ا يخب چرا اون تنها م -

 !ششهياوقات پ شتري، البته پدرام ب نجايا اديب ستيدرست ن ميعقد كن نكهيگه تا قبل از ا يخواد ، م يم نطوريخودش ا -

كه  يياونا تا جا! يتا به هدفت برس يهمه شون بمون يمحكم جلو ديباشه با ادتي ايپر يول! مدت تنها نباشه بهتره هيآره  -

 !نيبش ميتسل ديكنن مانعتون بشن اما شما نبا يم يبتونن سع

 .كنه يم تيكرده كه از محمد شكا ديپوران تهد -

 .خواد تورو بترسونه يگفتم كه اون فقط م ؟يتيآخه چه شكا! دهيفقط در حد تهد نميا -

 !اونم طرف پوران رو گرفته ؟يپدرم چ -
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 :ديپرس ديبا ترد ايسكوت كرد و پر جهان

 خبرم ؟ يهست كه من از اون ب يبازم مسئله ا نكنه

 !بهتره ديبه نظر منم هر چه زودتر عقد كن يمحكم باش ديفقط با ستين يچينگران نباش ه زميعز نه

 :با ذوق به جهان گفت ايلحظه در باز شد و محمد وارد اتاق شد پر نيهم در

 !دم به محمد يرو م يگوش

 !شه يم ييكارو نكن بچه هوا نيا ايپر نه

 .....آخه

 از طرف من ببوسش...... كنم يم خواهش

 ؟يشماره تماست رو به من بد يخواه ينم

 .يريباهام تماس بگ يداشت يكن كه اگه كار ادداشتيزنگ زدم شماره رو  نياتفاقا واسه هم چرا

تونم شماره ات را به  يم ديكرد و پرس ادداشتيرا كه جهان گفت  يت و شماره ابا اشاره از طاهره خودكار و كاغذ گرف ايپر

 پدرم بدهم؟ ايپوران 

 .رميگ يامشب باهاتون تماس م خودم

 !يمن بود يناج شهيازت ممنونم تو هم زيهمه چ بابت

 ؟يندار يشوم كار يمزاحم نم گهيد زميخب عز يندار يبه ناج يازيتو رو انقدر دوست داره كه ن خدا

 .شوم يباز هم زنگ بزن خوشحال م: به چشمان منتظر پسرش انداخت و گفت  ينگاه ايپر

 .فعال خداحافظ حتما

 يدر اتاق م يبه سو كهيرا برداشت و در حال ينيس يرا گذاشت و با لبخند به طاهره نگاه كرد طاهره هم با خوشحال يگوش

 .خدا رو شكر: رفت گفت

 ؟يشد ينطوريچرا ا رميبم يهال: و گفت ديصورتش را بوس مهوش

 !خوشحال بشن يعده ا هيآد اما خدا نخواست  يم شيپ ييوقتا هي گهياتفاقه د: بعد گفت نديبه او تعارف كرد بنش ايپر
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 ه؟يچه حرف نيا ريرو گاز بگ زبونت

 محضر ميمصلحت نبود بر روزيهر حال د به

 .اميخواستم كادو بخرم و ب يبگو م منو

 !يايب ديكه بخوام برم محضر تو هم با يمن هر روز ه؟يچ كادو

 ....خواد اما يدلم م يليخ

 ده درسته؟ ياجازه نم ونيهما

 !كنن يكه همه ازم فرار م يجزام هيشدم : و گفت ديكش يآه ايانداخت پر نييسرش را پا يبا شرمندگ مهوش

تنهات نذارم اما  تيموقع نيوو در ا اميب دنتيخودش به من اصرار كردد كه به د ونياتفاقا هما ستيطور ن نيبه خدا اصال ا نه

 !بفهمن يزيرفت و آمد ها چ نيخواد مردم در مورد ا ينم

لطف كرده  يليزنن بازم خ يكه در مورد من م ييحرف ها نيبا ا! دونم البته حقم داره يم: سرش رو تكون داد و گفت ايپر

 .دنميد ييايكه اجازه داده ب

 .ازدواجمون دعوتت كنماومدم كه واسه سالگرد  امروزم

 هست؟ يك مباركه

 هفته نيهم آخر

 ....اما اميدوست دارم ب يليخ

 !ارمي ياسمت رو نم گهيد ييايخدا اگر ن به

 اد؟يخوشش ن ونيهما يكن ينم فكر

 اي يكه بخاطرش خجالت بكش ينكرد يتا همه بفهمن كه كار يمثل گذشته در مجالس شركت كن ديتو با گهياون م اتفاقا

 .يكن ميخودتو قا يبخوا

 فتهيخوام چشمم به چشمشون ب ياما نم ستيحرف هاشون اصال برام مهم ن يعكس العمل مردم و حت... مهوش  يدون يم

 كارت سخت تره يريكناره بگ يهر چ افتادهين ياتفاق چيكه انگار ه يرفتار كن يطور دياتفاقا با
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 اميخواهم با محمد ب يم: شد و گفت  رهيبه روبرو خ ايپر

 ؟يكن يكار رو م نيواقعا ا: ديخورد و پرس يتكان جانيبت ه مهوش

 .دشمن روو همه جوره مغلوب كنم دياگه قراره مبارزه كنم پس با: تكان داد و گفت يبا لبخند سر ايپر

 .ادينم نجايمحمد ا دميشن

 .اديبهتره كه ن ميعقد نكن يتا وقت گهينداره اما اون م يراديالبته از نظر من ا آره

 گه؟يد ديكن يتا آخر هفته عقد م پس

 زنگ زد شبيرفت بهت بگم جهان د ادمي يخدا بخواد راست اگه

 خب چه خبر ؟ چرا تا حاال بهت زنگ نزده ؟! واقعا

 رو پشت سر گذاشته يسخت يكنم روزها يحس م ينگفته ول يزيچ

 هيپوران و گلناز كه  دنيخصوصا با د ديكش يب معذا شتريموند ب ينموند چون اگه م نجايكرد كه ا ينظر من كار عاقالنه ا به

 !گرفتن  يسرنوشتش رو به باز يروز

 :ديشد و پرس رهيبه او خ ايپر

 گرده؟ ياون بر نم يكن يفكر م تو

 اديمحمد حداقل ب دنيد يدونم اما فكر كنم برا ينم:متفكرانه جواب داد  مهوش

 نخواست باهاش حرف بزنه شبيد اما

 .و هوس كنه برگرده ارهياون تاب ن يصدا دنيبا شن دهيترس ديشا خب

 .كار دارم يليبرم خ ديبا گهيجون من د ايخب پر: از جا بلند شد و گفت مهوش

 .كمكت اميتونستم ب يم كاش

 !نره ادتيبسه منتظرتم  نمتيكه تو جشن بب نيهم

 .زنگ تلفن بلند شد  يدوباره نشست و در حال فكر كردن بود كه صدا ايو مهوش رفت پر دنديرا بوس گريكدي

 !بله
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 ؟ يخودت ايپر

 !پدر بود يصدا

 .پدر سالم

 !نمتيخواهم بب ينم گهيزنگ زدم كه بهت بگم د: گفت تيكه جواب سالمش را بدهد با عصان نيا بدون

گونه  نيرا هم ا رشيت نينبرد مغلوب شده آخر نيجهان به او زنگ زده است و پدر كه در ا ديفهم ايرا گذاشت پر يگوش و

 .رها كرد

 افتاده؟ يگفت اتفاق يزد و با محمد تماس گرفت محمدبا نگران يلبخند

 ؟يديچرا ترس نه

 .روزها نگرانم  نيا آخه

 . ميجشن دعوت هيخواستم بهت بگم آخر هفته  يم

 جشن؟

 .بود دعوتمون كنهبود اومده  نجايمهوش االن ا ونهيازدواج مهوش و هما سالگرد

 .....اما

 .ريفردا وقت بگ يبزن محضر واسه  زنگ

 !بود نجايبابات ا شبيد ايپر

 .ميو به فكر فردا باش ميرو فراموش كن ليمسا نيبه من زنگ زد اما بهتره كه ا االنم

 ؟يشده تو انقدر شجاع شد يچ: گفت محمد

 !جهان زنگ زد شبيد

 ؟ كجا بود حالش چطور بود؟ يگ يم يجد

 .ميبرادرم حالشم خوب بود اما نگران ما بود و سفارش كرد زودتر عقد كن شيپ

 ؟يگفت يزيكه افتاده بهش كه چ يمورد اتفاقات در
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 ! ختهيرو دستش ر يبا پدر تماس گرفته و آب پاك شبميفكر كنم همون د آره

 محضر؟ ميبر يزخم يسر و صورت ها نيبه صالحه كه با ا حاال

 !و پر از عشق قلب هاست كه سالمن مهم

 .تو هم مواظب پله ها باش  رميگ يرنم محضر واسه فردا وقت م يم نيباشه نازن يكه سرحال خوشحالم

 .باشه مواظبم: و گفت ديخند ايپر

 .قشنگم يقشنگت پر يخنده ها يفدا: آهسته نجوا كرد محمد

 يچ: ديخاله را صدا زد طاهره هراسان آمد و پرس جانيصورت داغش گذاشت و باه  يدستش را رو ايرا گذاشت پر يوش و

 شده ؟

 باال بهم بگو فردا كدوم لباسم رو بپوشم ؟ ميبر ايب

 حاال فردا چه خبره؟ يصدام نكرده بود يجور نيتا حاال ا يتو كه منو ترسوند دختر

 !محضر مير يم فردا

 !!!!!!!مسئله است كه تو رو خوشحال كرده ميپس بگو ا آها

 ساله كه تازه عاشق شده 18- 17دختر  هيكنم شدم  يحس م: و گفت ديگونه او را بوس يبا شاد ايپر

دخترم بهتره  يخواد طلسمت بشكنه ول يپس باالخره م زميعز يخوشبخت باش ياله: او را نگاه كرد و گفت يبا مهربان خاله

 .زنگ زد شيپ قهيچند دق نيدستمون نده اتفاقا هم يكه بازم پدرت كار ديكارو بكن نيبدون سر و صدا ا

 ؟يك

 . كرده دشينا ام يفكر كنم جهان بهش زنگ زده و حساب!!!!!!! نهيدوست نداره منو بب گهيد: گفت پدر

 !كنه يچرا مخالفت م گهيمن موندم پدرت د -

كه  يكرد با خبر دروغ يد و پدر فكر مدا ياز سالها قبل آزارش م نهيك نيدلش داره؛ ا يمحمد رو تو نهيچون اون هنوز ك -

دونست كه خالق سرنوشت،  يازدواج كنم در واقع انتقامش رو از محمد گرفته اما نم ريبه من داد بعدم مجبورم كرد با جهانگ

 !تهمهر نوش نيقصه عشاق پاكش رو با خط زر
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 !بازم دخترك من شاعر شده -

 :ديپرس يگرانخاله با ن. از اشك آكنده شد ايپر يچشمها ناگهان

 ؟يچرا ناراحت شد زم،يشد عز يچ -

 :بغض گفت با

 !گفت دختركم يوقتا بهم م يمامان افتادم، اونم گاه ادي -

 :اش چسباند و گفت نهياو را به س خاله

 يدونم تا شب م يباال كه م ميبر ختنياشك ر يحاالم به جا! كنه يتو و محمد دعا م يخوشبخت يدونم اونم داره برا يم -

 !يلباس انتخاب كن هيتا  يريوقت منو بگ يخوا

 .ديدست او را گرفت و به دنبال خود كش و

* * * 

 :محمد بود كه او گفت راهنيپ يحال بستن دكمه ها در

 !مامان يچقدر خوشگل شد -

 :زد و گفت يلبخند

 مگه تا حاال زشت بودم؟ -

 !يخوشگل شد گهيجور د هيامروز  ينه ول -

 :گفت و دياو را بوس گونه

 !زميخوب عز يجا هي مير يم ميخب دار -

 !كجا؟ -

 !حيگردش و تفر مير يگن محضر، بعد از اونم م يبهش م مير يم ميكه دار يياونجا -

 :ديپرس جانيبا ه محمد

 !؟يبا ك -
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 !عمو محمد... پدرام و ييبا خاله طاهره، عمو كمال، دا -

 !يشهرباز ميبر ديپس با! آخ جون -

 !مير ياصالً هر جا كه پسرم بگه م! مير يهم م يشهرباز -

 :ديبا اخم پرس محمد

 آد؟ يبابابزرگ كه نم -

 :گونه اش را نوازش داد و گفت. او هنوز خاطره آن شب را در ذهنش حفظ كرده ديفهم ايپر

 !زمينه عز -

زخمش را با باند  يبانداژ سرش را باز كرده و رو. رفتند نييچادرش را برداشت و دست او را گرفت و به طبقه پا سپس

 :پدرام جلو رفت و گفت. پوشانده بود يكوچك

 !ايپر يشد يچه عروس ناز -

 شيخانه پدر محمد كرد، در ذهنش زنده شد و بغض راه گلو ياو را راه زيخاطره آن شب كه پدر با آن وضع غم انگ ناگهان

 :زد و گفت ينشود لبخند گرانيد ياحتكه باعث نار نيا يبرا. را سد كرد

 !يكن فيمگه تو از من تعر -

 !دونم محمد تا حاال صد بار اومده دم در محضر و رفته يكه م ميحاال بر! يام هست يفيتعر -

برند با  يكه دوست دارد م ييكه مطمئن شود او را به جا نيا يگفت و برا يمحمد با ذوق و شوق از گردش م ن،يماش داخل

 ادتي«. چسبانده و به فكر فرو رفته بود شهيسرش را به ش ايكرد اما پر يهر حرف و سئوال به صورت تك تك آنها نگاه م

آخه چرا؟ چون  ؟يخونه بخت كرد يراه يبا چه خفت و خوار ،يوضع چهآد اون روز دخترت رو با  يم ادتيآد پدر؟  يم

 يباش دهيحاال فهم دوارميبه ثروت تو اضافه كنه؟ ام يشتريتونست ثروت ب يبود و پول نداشت؟ چون نم ريعشق دخترت فق

! عشق و مهره ستين هكه قابل معامل يزيتنها چ ايدن نيچون تو ا يعشق رو معامله كن يتون يهم نم ايكه با تمام ثروت دن

عشق تمام  نياز گذشته عاشقم و ا شتريب يبار حت نيببندم اما ا ييزناشو ونديرم كه با محمد پ يتو دارم م يامروزم تنها و ب

عشق كجاست و چه  گاهيكه جا يديفهم يتا م يلحظه عاشق بود هيفقط  ايروز  هيكم،  هيكاش ... پدر! كنه يمنو پر م يخالءها



 

 

كتابخانه نودهشتيا                     دااليي مريم  –كه بي تو گذشت روزهايي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢١٩

 »...كاش! رو نشكنن يعاشق چيبار عاشق بشن تا دل ه هي ايدن يكاش تمام آدما! هدار يمرتبه ا

 !ايپر -

 .خودش آمدطاهره به  يصدا با

 !ميديرس زميشو عز ادهيپ -

او ضعف  يدر دست داشت دلش برا ييبايو دسته گل ز دهيمحمد كه كت و شلوار كرم پوش دنيشد با د ادهيپ نياز ماش يوقت

 :ديو خودش را در آغوش او انداخت و پرس ديپسرش دو ديايكه جلو ب نيزد اما قبل از ا يمحمد هم لبخند. كرد

 ه؟يك يگلها برا نيا -

 قشنگه؟! تو و مامانت يبرا -

 مامانم گل قرمز دوست داره؟ ديدون يشما هم م -

 !آره -

 .منم دوست دارم -

 كيقرآن را  نيا. بود نگاه كرد ايكه در دست پر يمحمد به قرآن. كنار هم نشستند و عاقد شروع به خواندن خطبه كرد در

لب خدا  رياو نگاه و ز يبايرخ ز ميبه ن. آن بود ينوران اتيآ يحال نجوا آرام آرام در ايداده و حاال پر هيروز خودش به او هد

 .را شكر كرد

 شانيپا يكه جلو يو ساده ا بايو به دست او داد، سپس به سفره عقد ز ديقرآن را بست و بوس ه،يپس از خواندن چند آ ايپر

 يم يها را از الطاف اله نيبود و همه ا شيعقدشان به مراتب قشنگ تر از دفعه پ فاتيبار تشر نيا. گسترده بود نگاه كرد

محمد كه متوجه بغض او . كدام در كنارش حضور نداشتند چينه پدر و نه مادر ه رايبله گفت بغض كرده بود ز يوقت. دانست

 :شده بود نگاهش كرد و گفت

 !ميستيما تنها ن ا،يخدا با ماست پر -

بود  دهينگاه پرسشگرش را فهم يبا تعجب به حلقه نگاه كرد و او كه معن ايبرداشت تا به انگشت او فرو كند پرحلقه را  يوقت

 :گفت
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 !رهيخواست جهانگ -

 !داده بود هيهد چهريبه پر دشيروز جهان با تمام عشق و ام كيرا در انگشتش فرو كرد كه  يحلقه ا محمد

* * * 

 :گوشش آهسته گفت ريز ييپس از خوشامدگو او را در آغوش گرفت و يبا شاد مهوش

 !زميگم عز يم كيتبر -

 !كوچولو هم تو بغلت باشه هي گهيخوام سال د يگم و از خدا م يم كيمنم به تو تبر -

 .كنم يبهش فكر نم گهيد يجون حت ايپر! بابا يا -

 !دهيحتما بهت م يخدا انقدر بخشنده ست كه اگر از ته دل طلب كن-

 

 :را بست و گفت شيچشمها مهوش

 

 ..انشاا-

 

 :دست او را گرفت و گفت سپس

 

 !خوبم آشنات كنم اريبا دو تا از دوستان بس خواميم ايب-

 

 :برد ادامه داد يسالن م يباال يكه او را به سو يدر حال و

 

 !وننيدوستان من از اقوام هما نيالبته ا -

 

پوراندخت ته دلش  دنيش را به طرف صاحب صدا چرخاند؛ با درا به خود جلب كرد و سر ايتوجه پر ييهنگام صدا نيهم در

 :ديشد و آهسته پرس يخال
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 كنه؟يچكار م نجاياون ا-

 

 !با پدرت اومد-

 

 :ديمتعجب اطراف سالن را نگاه كرد و پرس ايپر

 

 نجاست؟يمگه پدر هم ا-

 

 !بده ميشده اونم گفت اگه دعوتشون نكن يقاط ونيبا هما يحساب يدر پ يپ يچند مهمون يآره ط-

 

 !اومدم ينم دونستمياگه م-

 

 !نباش يا نهيدختر انقدر ك... ا-

 

 بزنه يجمع به محمد حرف نيموقع ب هيترسم  يم ستم،ين يا نهيك-

 

 .خودت رو ناراحت نكن يخوديكنم تو هم ب يفكر نم ينجوريمن كه ا-

 

 !دوارميام -

 

 .كردند يشده بودند با او احوالپرس ايپر ييبايكه محو ز يبرخاستند و درحال شانيمهوش از جا يخانوم جوان با معرف دو

 

 :گفت مهوش

 

 !تنها باشه نه شما نيشما آوردم كه نه ا شيرو پ زميدوست عز نيا-



 

 

كتابخانه نودهشتيا                     دااليي مريم  –كه بي تو گذشت روزهايي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٢٢

 

 :از خانمها با لبخند گفت يكي

 

 !يدار ييبايز نيبه ا يدوست ينگفته بود-

 

 !دنيبود مانند د يك دنيشن زميآخه عز-

 

 :گفت يگريد

 

 !گذره يبه ما بد نم شونيمثل ا يو موقر بايمطمئناً در جوار خانم ز-

 

 :گفت ايپر

 

 .ديشما لطف دار-

 

 .كرد و رفت ياز مهمانان كه وارد سالن شدند از آنها عذرخواه يگريعده د دنيبا د مهوش

 

مسائل  يلياش، شوهرش و خ يكردند؛ در مورد زندگ اياز پر دنيفراوان شروع به سئوال پرس يخانم جوان با كنجكاو دو

 !گريد

 

از سالن تنها نشسته  يمحمد و پسرش بود كه در گوشه ا شيحواسش پ داديكه با حوصله به سئواالت آنها پاسخ م يحال در

 دهيكرد آن را ناد يم ياما سع ديد ينگاه غضبناك پوران را هم م انيم نيدر ا. ديبودند اما هرچه نگاه كرد پدرش را ند

زد  يحدس م ونيمادر هما يچشم ريز ياز نگاه ها ايو پر كردينشسته بود و با او صحبت م ونيپوران كنار مادر هما. رديبگ

 كيآماده كند اما  يهرگونه برخورد يخودش را برا ديالبته محمد به او گفته بود با.ستيكه موضوع صحبت آنها در مورد چ
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 اطيسالن گذشت و به ح زكرد و بلند شد،ا يعذرخواه نيمشكل شده بنابرا شيدر آن فضا برا نديلحظه حس كرد نفس كش

لحظات سخت  نيكرد در ا يحس م.نشست و نگاهش را به آسمان دوخت يصندل يو همانجا رو ديكش قيچند نفس عم. رفت

 .گذاشته و رفتهبود شيدارد اما او تنها ازيبه وجود مادر ن

 

 :رزاندپوران دلش را ل يصدا

 

 خانم؟ ايپر يديباالخره به آرزوت رس-

 

 :زد و ادامه داد يپوران پوزخند. ستادياو ا يبلند شد و روبرو ديتپ يكه قلبش به شدت م يدرحال

 

تا ما براتون فراهم  دييرو فراموش كرده براتون بذاره امر بفرما يزيجهان چ ن؟اگهيكم و كسر ندار يزيگذره؟چيخوش م-

 !ميكن

 

 .كرد جواب او را ندهد اما او دست بردار نبود يانداخت و سع نييسرش را پا ايپر

 

چشمت  نكهيسرت به كار خودته غافل از ا كردميفكر م!چندسال نشناختمت نيو در تمام ا يبود يچه مار خوش خط و خال-

 !ثروت برادرم يرو ياومد بخواب شيپ يتا هروقت كه فرصت مناسب يو آماده بود يرو بازكرد

 

 :گفت يسرش را بلند كرد و با ناراحت ايپر

 

 - . به ثروت جهان نداشتم يوقت چشمداشت چيه من

 

 امالكش رو به نام پسرت بزنه؟ هيتا اون خونه و بق يمجبورش كرد نيبه خاطر هم-
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 !من مجبورش نكردم -

 

 !يداد بشيفر ديببخش-

 

 !كنهيخبر نداشتم اون داره چه كار م يمن حت-

 

 !سرهم كن كه ابله باشن و باور كنن ييقصه ها رو واسه اونا نيبرو ا.... برو-

 

را گرفت و مانعش  شيدر برود كه پوران بازو يدوخت و برگشت تا به سو شيپا نييدوباره نگاهش را به پا يبا ناراحت ايپر

 .غضبناك او چشم دوخت يبه چشمها ديو با ترد ستاديا ايپر. شد

 

 يدونن چه هرزه ا يو م دنيرو شن تييهمه مردم خبر رسوا يدون يكه م يدرحال يد يدت رو نشون مخو يكشيخجالت نم-

 ؟يهست

 

 :و گفت ديكش رونياو ب يپنجه ها انيرا از م شيبازو ايپر

 

 !دياحترام خودتون رو نگه دار كنميخواهش م-

 

 !كنميخانم محترم صحبت م هيدونستم دارم با  ينم دياوه ببخش-

 

 :و با خشم گفت ستادياو ا يروبرو ايپر

 

تا حاال هم .بدونم ياحترام يخالف شرع انجام دادم كه حاال خودم رو مستوجب ب يدادم و نه كار بيمن نه برادرتون رو فر-

ر مجبورم طو ديكن يمن باز يبا آبرو اي ديكن ياحترام ياگه قرار باشه بهم ب يفقط به خاطر جهان احترام شما رو نگه داشتم ول
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 .برخورد كنم يا گهيد

 

 : ديكرد و پرس زيرا ر شيچشمها پوران

 

 ؟يكنيمثال چه كار م -

 

 !كنم يمثل خودتون رفتار م-

 

 !يمثل من رفتار كن يمونده تا بتون يليتو خ-

 

 :خشمش را مهار كرد و او ادامه داد قينفس عم كيبا  ايپر

 

شرم شوهرت رو  يب ياون كنم اما تو نيگزيرو جا يا گهيد مرد ستمين يشوهر من سالهاست فوت كرده اما هنوزم راض -

 !ينفر معاشقه كن هيبا  يكنه تا بتون يتك و تنها زندگ ايرو رها كنه و بره اون ور دن شيخونه و زندگ يمجبور كرد

 

 .نكردم، اون خودش رفت يكار چيجهان رو مجبور به ه گم؛منيبار گفتم بازم م هي -

 ....به خونه اش زيهمه چ يب كهيبره اما با آوردن ان مرت شيو به زور بفرست يريآخه بچه نبود كه دستش رو بگ! مسلمه نيا-

 

 :سخن او را قطع كرد تيبا عصبان ايپر

 !يكن نيبه شوهر من توه يحق ندار _

تواند در مورد  يواقعاً نم ديو فهمنگاه كرد  شيبود با تعجب به چشمها دهيند يگونه عصبان نيكه تا به حال او را ا پوران

 :داد و گفت رونياش ب نهيرا از س ينيرا به محمد نداشت نفس سنگ ينيتوه چيه دنيكه تاب شن ايپر. بزند يمحمد حرف

 چيه گهيچون ما د ديمن و محمد دخالت كن يدر زندگ ديام حق ندار گهيد د،يبه جهان بگ ديتون يم ديدار يشما اگه حرف _

 !ميبا هم ندار ينسبت
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به پوران انداخت، بعد  يپدر نظر. و به ناچار سالم كرد ستاديرفت كه با پدر برخورد كرد و ا يدر م يحرف به سو نياز ا بعد

 :ديرو كرد به او و پرس

 چه خبره؟ نجايا_

 :از او فاصله گرفت و گفت ايپر

 !برم ديپس اجازه بد دينيمنو بب خواديشمام كه دلتون نم! نبود يخبر خاص _

 !اما بذار حرف آخرمم بهت بزنم يبكن خواديدلت م يتا هر غلط يدور از چشم ما باش خواديوقته دلت م يليتو كه خ _

 .بود دهيوقت بود محبت را در نگاه او ند يليخ. پدر دوخت ينگاهش را به چشمها ايپر

 !نميتو و اون نامرد رو بب يمجلس ايجشن  چيدر ه خواديدلم نم گهيد_

 :گفت يبا آشفتگ ايپر

 .ديحرف بزن يطور نيدر مورد محمد ا دميمن به شما اجازه نم! پدر _

 يكه آها رميمردم سرم رو باال بگ نيدهنم رو آب بكشم حاال چطور ب ديبرم با يكه هروقت اسمش رو م هياون نامرد كس _

 !رو خورده بشيكه دختر احمق من فر هيوونيهمون ح نيكه ناموس جهان رو ازش گرفت؟ ا هيهمون كس نيا دينيبب دييايب

 يبه اون حد گهيچون د ديمشخص كن فيمن تكل يبرا خواديشمام نم! پدر بچه امه... نداده، اون شوهر منه بيمحمد منو فر _

تو هر جشن ! آم يو كجا م رمينداره كه من كجا م يكس هم ربط چيبه ه! كه بدونم درست كدومه و غلط كدوم دميرس

هم اصالً  گرانيشما و د يدارم، حرفا يكنار شوهرم قدم برم فتخارمبا ا! كنم يدوست داشته باشم شركت مهم كه  يومهمون

 !ستيبرام مهم ن

 يخشمش را بر سر او خال ،يليس كيبا  گريدستش را باال برد تا بار د ديجه يم رونيب شيخشم از چشمها يكه شراره ها پدر

 .انعش شداز پشت سر مچش را گرفت و م يكند اما دست

اما محمد در تمام طول . باشد دهيپدر را نشن يرا بست و در دل خدا خدا كرد كه او حرفها شيمحمد، بغض راه گلو دنيد با

آمدند محمد را با بچه  رونيپوران و سپس پدر به دنبالش از سالن ب ديشد و بعد د بتشيمتوجه غ يمراقب او بود وقت يمهمان

 .كنند ياستفاده م ايآزار پر يبرا يآنها از هر فرصت نستدا يم رايها سرگرم كرده و آمده بود، ز
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 :ديبه طرف محمد برگشت و پرس پدر

 د؟ياومد نجايبه ا يشما به دعوت ك _

 :خواست جواب بدهد اما پدر مانعش شد و گفت ايپر

 !تو خفه شو بذار خودش جواب بده _

 :انداخت و گفت ايپر دهيبه صورت رنگ پر ينظر محمد

 !دادن بدون دعوت به مجالس و محافل نرم ادميشدم كه  تيترب يچون خوشبختانه در خانواده ا ديمورد نگران نباش نيادر  _

 ؟يزيرو به هم نر يكس يو زندگ يندادن نامرد نباش اديبهت  يكه بزرگ شد ياون خراب شده ا يتو _

كه  نيبود و ا گرانياحترام به حقوق د نشيگرفتم كه مهم تر ادي زهايچ يليخراب شده خ ديگيكه شما بهش م يياز اون جا_

كه  يياون جا! صادر نكنم يدلم خواست نگم و هرطور به نفع خودم بود رأ يهرچ ليفقط به فكر منافع خودم نباشم و بدون دل

 يزهايچ يليه خشون نبودن بلك ييو عطوفت كه فقط به فكر ثروت و دارا مهربود پر از  يبه نظر شما خراب شده ست قصر

 !بستن ينم قيحقا يو چشمشون رو به رو ذاشتنيرو به حراج نم يو مردونگ ياونجا مرد! براشون ارزش داشت گهيد

 :جلو آمد و خطاب به محمد گفت پوران

 ؟يكه با دوز و كلك ثروت برادرم رو از چنگش درآورد يمرد يليحاال تو خ يعني _

 !نه من دهيثروت برادرتون به پسرش رس _

 !ميپش محمد پسر جهان بود و ما خبر نداشت! چه جالب  _

 يگرفته چطور زندگ اديقلب اون بزرگ شده و  يمحمده چون محمد در آغوش گرم اون و با تپش ها اريجهان صاحب اخت _

 !كنه و من خوشحالم كه اون مرد از قماش شما نبود

 د؟يانجام بد ديدوست دار يكه بهتون اجازه داد هر كار يزبون چرب و نرمت خامش كرد نيبا هم _

اون خونه  يشمام اگه بخاطر حضور ما تو! دشينيب يوقت نم چيكه متأسفانه شما ه هييكه كار ما رو درست كرد اون باال ياون _

بهتره با خود جهان ! ايپرهستم نه  ينه من كاره ا گهياما در مورد مسائل د مير يفردا از اونجا م نيهم ديمطمئن باش ديناراحت

 !بزنه و ناراحتش كنه يحق نداره به همسر من حرف گهيكس د چيشما نه ه هام ن گهيد د،يحرفاتون رو بزن
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دراز كرد و دست او را در دست  ايپر يكردند كه دستش را به سو يبه محمد نگاه م تيو عصبان يبا ناراحت بايو د پوران

 .گرفت و با هم وارد سالن شدند

 

*** 

او كه  دنيهراسان بلند شد اما با د. ستين شيزد و دستش را دراز كرد اما با لمس تشك متوجه شد محمد سرجا يغلت ايپر

 .قد و قامتش شد يو مشغول تماشا ديكش يسجاده اش را پهن كرده و در حال نماز خواندن بود نفس راحت يكيدر تار

 .شروع كرد به دعا خواندن ختير يكه اشك م يبعد از تمام شدن نمازش دستها را بلند كرد و آرام آرام در حال محمد

او  يآمد و به سو نيياز تخت پا! خوردنديسر م شيگونه ها يكه رو ديد يشب م يكياو را در تار يدرخشش اشك ها ايپر

 :داد و گفت هياو تك يرفت و كنارش نشست، سرش را به بازو

 !محمد منو ببخش _

 :ديو پرس ديصورت او كش يدستش را رو محمد

 ؟يكرد يمگه تو چه كار _

 !شد ينم ينجوريا ميبر يمهمون نيكردم به ا ياگه من اصرار نم _

 ستادمياتفاق باعث شد حرفام رو بهشون بزنم تا بفهمن خودم مثل كوه پشتت ا نينه تنها ناراحت نشدم بلكه خوشحالم كه ا_

 !برسونه يبيبهت آس تونهيكس نم چيو ه

 !محمد _

 !جانم _

 م؟يما راحت باش ذارنيچرا اونا نم _

 !هيچ ميكه ما خبر ندار دنيترس ييها يزيچ هيچون اونا از  _

 !ميندار يخب ما كه به اونا كار-

 .يفكرها ذهنت رو خراب كن نيخواد با ا يدلم نم!بهش فكر نكن زميعز ستيمهم ن-
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 :نجوا كرد شياش چسبلند و در حال نوازش موها نهيكرد و سر او را به سدستش را بلند  سپس

خدا ما رو دوست داره !اجازه بدم اونو ازم جدا كنن يكه به سادگ اورميبه دست ن ايسادگ نيقشنگم رو به ا يمن پر -

 !خودشم هوامون رو داره!ايپر

 .ناراحتت كنه يخواد كس يمن نگران توام دلم نم-

كه دعوت  يبه بعدم به هر جشن و مهمون نياز ا!شم يناراحت نم يچيقشنگ من خوشحال باشه من از ه يكه پر يتا وقت-

 !مير يشدم م

 يبود احساس غرور م يكه شوهرش مرد شجاع و محكم نياز ا. شد رهياو خ يسرش را بلند كرد و به چشمها ايپر

 :و گفت دياو را بوس يشانيمحمد پ.كرد

 !يخسته ا يليدونم خ يكه م ميبذار سجاده رو جمع كنم و بخواب حاال

 :مانعش شد و گفت ايپر

 !كنم يخودم جمع م -

 ايكردكه پر ياو را تماشا م يمحمد با لذت كارها.سپس سجاده را جمع كرد ديمهر بوس ياو را رو يشانيپ يخم شد و جا و

 :نشست گفت يكه رو تخت م يگذاشت و در حال زيم يبلند شد و سجاده را رو

 ؟يسياسمش رو مجا بنو يخوا يبره مدرسه م دياول مهره و محمد با گهيهفته د-

 .رفتم يكه خودم م يمدرسه ا همون

 :گفت يبا خوشحال ايپر

 خونه خودمون؟ مير يم يعني-

 :ديكنار او نشست و پرس محمد

 ؟يش يتو ناراحت نم -

 !شم يام خوشحال م يليخ!البته كه نه -

 !يد يم حيرو به اونجا ترج نجايكردم تو ا ياما من فكر م -
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 م؟ير يم يك!منه  نيريش ياونجا خونه آرزوها-

 !قشنگم بخواد يهر وقت پر-

 !فردا نيهم-

 :و گفت دياو را در آغوش كش يبا خوشحال محمد

 !زميچشم عز-

*** 

 :ديكنار حوض گذاشت و پرس نيرا رو زم وهيم يها لونينا محمد

 الزم ندار؟ يا هگيد زيچ-

 :جواب داد يحال يپله ها نشسته بود با ب يكه رو ايپر

 !نه ممنون-

 :ديپرس يو جلو رفت و با نگران دياو ترس دهيپر يزنگ و رو دنيبا د محمد

 ست؟يشده؟ حالت خوب ن يچ -

 !كم ضعف دارم هي -

 ؟يخسته شد زم؟يچرا عز-

 !نكردم يمن كه هنوز كار-

 ببرمت دكتر؟ يخوايم -

 !شم ينه خوب م-

 !سرده نجايتو خونه ا ميپاشو بر-

دو ماه بود به خانه خودشلن آمده دند و آن روز قرار بود . او را گرفت و كمكش كرد تا بلند شود و با هم خانه رفتند دست

 .نديايبه خانه شان ب ونيمهوش و هما

 كمكت؟ اديزنگ بزنم خاله طاهره ب يخوا يم-
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 .شم ياالن خوب م يخواد اونو به زحمت بنداز ينه نم-

 :ديآب قند برگشت و پرس وانيل كيبه آشپزخانه رفت و با  محمد

 محمد كجاست؟-

 !دوستش با هم درس بخونن شيرفته پ-

 ره؟يگ يبهانه نم گهيد-

 .بهتره يليدوست شده خ هيهمسا يكه با بچه ها يزنه اما از وقت يوقتا هوس اتاقش به سرش م يبعض-

 .ديدو ييدستشو يو بلند شد خواست مشغول كار شود كه ناگهان دچار حالت تهوع شد و به سو دياز شربت را نوش يمقدار

 :آمد رنگ به رو نداشتو محمد گفت رونيب ييازدستشو يوقت.به دنبالش رفت يبا نگران محمد

 !شه يكه نم يجور نيدكتر ا ارميبرم لباسات رو ب-

 :را بست و گفت هيكه سرش را به عقب تك ياخت و در حالمبل اند يخودش را رو ايپر

 !اديخاله ب يزنگ بزن ديكه با نيمثل ا-

 .ستين ميزيدونم چ يدكتر الزم خودم م-

 ست؟ين ميزيچ يگ يبه روت نمونده اون وقت م ست؟رنگين تيزيچ-

 :گفت يحال يزد و با ب ينگران او دوخت لبخند يمخمورش را به چشمها يسرش را بلند كرد و چشمها ايپر

 !ستين يبد زيچ يهست ول ميزيچ هي -

 گرفته دختر؟ تيحال شوخ نيبا ا -

 :ديمحمد با تعجب نگاهش كرد و پرس.باز هم لبخند زد ايپر

 ؟يخند يچرا م ايشده پر يچ-

 !يش يبابا م يدار... كنم در واقع تو  ينم يشوخ-

 گريد نيريكودك ش كيآنها با آمدن  يخوشبخت. رديخبر خوش را بپذ نيتوانست ا ينم ايگو. شد رهيبهت زده به او خ محمد

 :ديمتعجب او تكان داد و پرس يچشمها يدستش را جلو ايپر. شد يتر م نيريش
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 حالت خوبه؟ -

او . كرد ياو را نگاه م زيانگ جانيمشتاقانه حركات ه ايپر.گرفت و آنها را غرق بوسه كرد شيدستها انياو را م يدستها مجمد

 !اما حاال ردياتفاق خوب جشن بگ نيا يكه خودش بداند پدر شده اما نتوانسته بود برا نيبدون ا يكه روز

 :ديپرس ختير يكه اشك شوق م يدر حال محمد

 كار كنم؟ يچ ديحاال من با -

 :را غنچه كرد و گفت شيلبها طنتيبا ش ايپر

 !شه يسخت م يلياز امروز كارت خ-

 !كار كنم يچ ديفقط بگو تا بدونم با ستيمهم ن-

 !يبچه رو بكش نياز امروز ناز من و ا ديبا-

 1رميم يكه من واسه هر دوتون م ستين يزيچ نيرم ا يخودم قربونتون م-

 :او گذاشت و گفت يلبها يانگشتش را رو ايپر

 !نكنه يوقت حسود هيبشه كه  شتريتوجه و محبتت به محمد ب ديدر ضمن با-

 :ديو پرس ديانگشت او را بوس محمد

 ؟يرختخواب پهن كنم بخواب يخوا يم-

 :گفت.  ديخند ايپر

شوق تمام وجودش را پر كرده  يكار چيمن هنوز ه يول ميمثال مهمون دار.  اديفقط زودتر زنگ بزن خاله ب!نداره ينه لزدم-

 .ستينگر يكرد مشتاقانه حركات او را م يلب خدا رو شكر م ريكه ز يدر حال ايتلفن رفت و پر يبود به سو

 :كرد گفت يكه به شكم او نگاه م يدر حال مهوش

 !شم يمن كه دارم ذوق زده م ايپر يوت-

 :گفت ايپر

 !تو دعا كردم برعكس شد ياون شب برا-
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 :با لبخند گفت مهوش

 !شم يچون منم دارم بچه دار م كهياتفاقا لفظت ن-

 :ديپرس يبا ناباور ايپر

 !؟يگ يراست م-

 :ديپرس جانيبا ه ايپر.كرد دييبا حركت سر حرف او را تأ مهوش

 چند وقتته؟-

 :باال انداخت و گفت ييابرو مهوش

 .ميريبچه رو به عهده بگ هي يقبول كرده سرپرست ونيهمه درد رو تحمل كنم هما نيا ستميكه مثل تو ن من

 :گفت يجا خورد اما با خوشحال يكم ايپر

 د؟يام كرد ياقدام!هيعال يليكه خ نيا-

 .پرورشگاه مير يدو سه روزه م-

 !خب

 !رو برده ونيدل هما يحساب شونيكيسخته اما  يليدونه خ هيانتخاب  ياون همه بچه قشنگ و دوست داشتن نياز ب ايپر يوا-

 وتقعا؟-

 .ره يزنه دل آدم واسه اش ضعف م يحرف م يزبون چهارساله كه وقت نيريو ش طونيدختر بچه ش هي-

 شما؟ شيپ اديقراره ب يمهوش حاال ك يخوشحاالم كرد يليخ

 ياديز زيرو بخرم من كه چ ليطول بكشه اما قراره از فردا برم وسا يماه كي ميكارهاش رو انجام بد ميفكر كنم تا بخوا-

 ؟يايهمراهم ب يتون يتو م ستميبلد ن

 .كنم ديكم خر هي ديالبته خودمم با!  ليبا كمال م-

 :ديكنار آنها نشست و پرس يچا ينيبعد از چرخاندن س خاله

 زنه؟ يطور برق م نيكه چشماتون ا ديكن يپچ پچ م ديدار يچ-
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 !ارنيخوان از پروشگاه بچه ب يم ونيمهوش و هما-

 :به مهوش نگاه كرد و گفت خاله

داشته باشه كه  يروح بزرگ دياو آدم ب ديكه چرا بچه ندار ديخور يحسرت نم گهيكار هم ثواب داره هم د نيا!  نيآفر-

 !ناراحتم يليخ ايمن از دست پر ميحرفا كه بگذر نياما از همه ا!رو انجام بده  يكار بزرگ نيبتونه همچ

 :ديبا تعجب پرس ايپر

 شما شده؟ يچرا خاله؟ چه كار كردم كه باعث ناراحت-

 . ستيكس به فكرش ن چيه يشه ول يم ديداره سف شاشمير گهيطفلك د!يستيتو اصال به فكر سر وسامان دادن چدرام ن -

 

 نيخودش بود كه اصال به ا يها يريكارها و درگ ريمدت آنقدر درگ نيحق با خاله بود او در ا.نگاهش را به پدرام دوخت ايپر

 .موضوع فكر نكرده بود

 :گفت خاله

 .مينيبيم ميريم ميزاريسراغ دارم كه اگه خودش بخواد قرار م بيمن چند تا دختر خوب و نج-

 :گفت مهوش

 .ديمورد ازش سوال كن نيبهتر اول در ا!رو در نظر گرفته باشه يا گهيخودش شخص د دميشا-

 :غفلت خود گفت نيناراحت از ا ايپر

 .زنميامشب باهاش حرف م نيهم-

 .هم خاله را رساند و برگشت ون،پدراميرفتن مهوش و هما بعد

 :گفت گرفتيكه كتش را از دستش م يكه منتظر آمدن او نشسته بود جلو رفت و در حال ايپر

 .ميباهم صحبت كن كمي يستياگه خسته ن-

 :دياو نگاه كرد و پرس يبه چشمها پدرام

 ؟يمورد چ در
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 .در مورد تو-

 ؟يخاله رو بزن يحرفها يخواينكنه توام م-

 :گفت ديخند ايپر

 ع رو گفت؟و موضو اورديپس خاله طاقت ن-

 .كردن ينيچ نهيشما زم يبرا شونيدر واقع ا رينه خ-

 .حرف بزنم يراجع به چ خواميم يدونيپس م-

 .ديمورد حرف نزن نيكه فعال در ا گميآره به خاله گفتم به تو هم م-

 :ديبا تعجب به او نگاه كرد و پرس ايپر

 چرا؟-

نگاه محزونش را از نگاه منتظر  كرديم يكه سع يآرام پدرام را در خود گرفت اما در حال شهيهم ياز غم چهره  يا حاله

 :خواهر پنهان كند جواب داد

 .چون من فعال قصد ازدواج ندارم-

 .شده ديها،موهات سف شهيم ريداره د گهيآخه چرا؟د-

 :مبل نشست و گفت يرو پدرام

 كنه،منيم نيياون رو تع يايسرنوشت هر دو دن....هر انسانه و هيبخش زندگ نيازدواج مهمتر يدونيخودت خوب م ايپر-

كار عاقالنه فكر كنم و با در نظر گرفتن تمام  نيا يبرا خوادياحساس ازدواج كنم،دلم م يصرفاً از رو ايبدون فكر  خوامينم

 .شمن مونيكه بعدها پش رميبگ ميجوانب كار تصم

 .گوش سپرده بود شياو نشسته و با دقت به حرف ها يروبرو ايپر

 :پدرام سكوت كرد گفت يوقت

 .يباشه و نه تعهد ونيدر م يكه نه عشق يكنه و اون زمان سكير شهيآدم مجبور م ياما گاه هيمنظورت چ دونميم-

 :دياراده پرس يداد و ب رونيش ب نهيرا از س ينياه سنگ پدرام
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 د؟كر ديكار با ياون وقت چ...و اگه هم عشق وجود داشت و هم تعهد-

 :چند لحظه با تعجب به او نگاه كرد و سپس گفت يپر

 .يريبگ ميتصم يكامال عقالن يتونينم يداشته باش يتعهد ايچون اگه عشق  كنهيم جيتو آدم رو گ يياون وقت حرفا-

 

 يمسئله فكر كنم اما كم كم عشق هم به قلبم رسوخ كرد ، عشق نيكرد به ا يفقط حس تعهد بود كه منو وادار م ليالبته اوا-

 !ترسم يشناخت به وجود اومد و حاال ، هم خوشحالم هم م يكه ذره ذره از رو يعشق!ايكه كوركورانه نبود پر

 !چرا؟-

 !بشنوم يمبادا جواب منف نكهيعاشق شدن دونست و ترس از ا قيجهت كه خدا منم ال نيخوشحال از ا-

 !دونه ينم يزيمن چ زياوصاف طرف مقابل در مورد احساس برادر عز نيپس با ا-

 ...بدونه اما دميتصور منه شا نيالبته ا-

 !يبذار شياما منتظر مونده تا تو پا پ-

 :انداخت و گفت نييسرش را پا.پدرام پر از اشك شد يچشمها

 ...پدرم كه!كنه يوقتا آزرده ام م يلينبودن مادر خ-

 :ديدر آورد پرس يكه او را از ناراحت نيا يو برا ديكش يهم آه ايپر

 ه؟يجور ه؟چهيخانم خانما چه شكل نيحاال ا-

 :محزون جواب داد يشد و با لحن رهيبه رو به رو خ پدرام

داشته باشه در  يبزرگ يآرزوها ديكنه نبا يكه فكر م يوجودش كرده ؛ آدم يآدم دل شكسته كه منو عاشق وقار و پاك هي-

 !حق اونه يكه خوشبخت يحال

 ه؟ياون ك ؟مگهيچرا بغض كرد!شم پدرام يمتوجه منظورت نم-

 :جواب داد ينگاهش را به او دوخت و به سخت پدرام

 !دميشه ياز همرزم ها يكيهمسر -
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است كه پدرام را دچار  انيمهم در م يكرد مسئله ا يحس م ياما به خوب ديدانست چه بگو ينم.با تعجب به او نگاه كرد ايپر

 :ديپرس نيبنابرا.كرده ديترد

 م؟يو باهاش صحبت كن ميداره اگه بر يخب حاال چه اشكال-

خودم رو گرفتم و اگه بدونم كه  مينباشه البته من تصم يمنطق اديكارم ز گرانياز نظر د دينداره اما شا ياز نظر من اشكال-

 !حرف بزنم يكيموضوع ب  نيخواست راجع به ا يوقت بود دلم م يليذارم اما خ يم شيمسئله موافقه حتماً پا پ نياونم با ا

 !كردم يموضوع فكر نم نياز بس فكر مسائل خودم بودم اصالً به ا!منو ببخش پدرام-

 !يكمكم كن ياز نظر فكر يكه بتون ينبود يطيگفتم چون در شرا يبهت نم يزيچ يكرد ياگرم فكر م-

 !هيمشكلت چ نميحاال بگو بب-

 !ميبعد در موردش حرف بزن ينياونو بب ديبهتره االن جواب سواالت رو ندم ، تو خودت با-

 نم؟يخانم رو بب نيتونم ا يم يك نميبگو بب يكنم ول يباشه اصرار نم!يا دهيچيپ يچه معما-

 !مينيب يمحل كارش و اونو م مير يم يهر وقت تو بخوا-

 !پس خانم شاغل هستن-

 :تكان داد و بلند شد و گفت دييسرش را به نشانه تا پدرام

 !ريشب به خ!يكن يامشب منو درك م يحرفا شيو بشناس شينيبب يوقت-

 :كرد آهسته نجوا كرد يكه با نگاه مرددش او را دنبال م يدر حال ايپر

 !ريشب تو هم به خ-

 

 12 فصل

 

 ياش م ييداد و راهنما يم يحاتيتوض يبا خنده و شوخ ايخواست بخرد و پر يم ديد يبا شور و شوق هر چه را كه م مهوش

 :ديبه ساعتش انداخت و پرس يكمال نظر.شدند نيپر سوار ماش ييهر دو با دست ها.كرد

 د؟يناهار خورد-
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 :دنديدو با هم پرس هر

 !ناهار؟-

 ساعت چنده؟ ديدون يم د؟اصاليچرا تعجب كرد-

 :ديگذاشت پرس يم شيها را كنار پا لونياز نا يكيكه  يدر حال ايپر

 چنده؟-

 !چهار-

 .خنده ريبه هم نگاه كردند و سپس زدند ز رتيدو با ح هر

 :ديبا تعجب پرس كمال

 ست؟يشما گرسنه تون ن يسعن-

 :و گفت ديشكمش كش يرو يدست ايپر

 !كم هي-

 !اونجا مير يبراتون ناهار درست كرده م طاهره

 !بهتره اميعمو من اونجا ن يول-

 ؟يزن يم هيچه حرف نيا!اونجا خونه توئه دختر-

 !برردم اونجا گهيخواد د يآخه دلم نم-

 خوبه؟!خونه ما اياون ساختمونم نرو ، ب يتو يدوست ندار!ييخب دختر جون تو امروز مهمون ما-

غذا حالش را  ياما به محض ورود به خانه بو رفتيرا نشكند دعوت او را پذ رمرديدل پ نكهيا ياش برا يباطن ليرغم م يعل

 .خراب كرد

 كليه سشيخ يدر حال خشك كردن صورتش بود كه از پشت مژه ها.آمد رونيب ييو صورتش را شست و از دستشو دست

اه اشتب ديپله ها رفت فهم ياو روگرداند و به سو يابتدا فكر كرد دچار توهم شده اما وقت.كرد خيو بدنش  ديپوراندخت را د

 !نكرده است
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 :آهسته گفت طاهره

 !اش رو ببره يپدر راثيو ارث و م نجايا اديافتاده ب ادشيامروز  نيهم نميا!نيشانس رو بب-

 :ديبا تعجب پرس ايپر

 !راث؟يارث و م-

 !بره يرو هم م يمبل و صندل نيا ادي، اگه از دستش بر ب قهيعت اءيمشت تابلو و اش هي-

 :باال انداخت و گفت يشانه ا ايپر

 !نجاميكنه من هر روز ا يحاال فكر م.بودم ومدهيكاش من ن يا يدوست داره بكنه ول يبذار هر كار-

 

 :رفتند گفت  يكه به آشپزخانه م يدست او را گرفت و و در حال طاهره

 !باش  تيتو فكر خودت و زندگ! بذار هر جور دوست داره فكر كنه  -

 !زنگ به خونه بزنم  هي ديبا...  ياُه راست -

 :و گفت  ديدستش را كش خاله

 .خونه  يپدرامه ، ناهارشم خورده و داره درس م شيمن زنگ زدم ، محمد پ -

 :و گفت  دياو را بوس گونه

 ! يو همه كس هست زيقربونت برم خاله كه فكر همه چ -

 :به انگشتان او آورد و گفت  يفشار خاله

 شه به فكرتون نباشم ؟ يمگه م!  ديزتريزع ايو پدرام برام از همه دن تو

 !خاله جون  يزيعز يليتو هم واسه ما خ -

 .سنگ تموم گذاشته ! خاله چه كرده  نيبب: گفت  زيم يرو ينشسته بود با اشاره به غذاها زيكه پشت م مهوش

 ؟ يتو منتظر من بود -

 .كنم  يكه دارم ضعف م نيبش ايبله خانم ب -
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 يم. در حال خوردن بود اما حضور پوران در آنجا باعث دلشوره اش شده بود . غذا شد  دنينشست و مشغول كش زيم پشت

او شده بود دستش را تكان داد و با  يطاهره كه متوجه نگران. خواهد شد  يگريد يدانست حضورش در آنجا باعث دردسرها

 :اشاره گفت 

 .غذاتو بخور  -

 .چند قاشق خورد و عقب نشست  يليم يما با بگرسنه بود ا يليكه خ نيا با

 : ديبا تعجب پرس طاهره

 !؟ نيهم -

 .خوشمزه بود  يليدستت درد نكنه خاله ، خ -

 ! يخورد ياگه خوشمزه بود كه انقدر كم نم گهينه د -

 !شدم ممنون  ريس -

 ! يسهم بچه ات رو هنوز دار.  يام بخور گهيكم د هي ديبا -

 .ورم خ ينم گهينه خاله د -

 : ديكرد و پرس ياخم خاله

 دختر ؟ يهست يآخه تو نگران چ -

 ! ستميمن ؟ نه ، نگران ن -

 ! ديرفت يم نجاياز ا دياز اومدنش خجالت بكشه ، تو و محمد نبا ديخونه توئه ، اونه كه با نجاياصالً ا! از رنگ و روت معلومه  -

 .داشتن  يدست از سرمون بر نم ميموند يم نجاياگه ا -

 ذارن ؟ يحاال راحتتون م يكن يفكر م -

 :كه زده بود گفت  ياز حرف مانيو خاله پش ديپر ايپر رنگ

 . ! ديش يباالخره كه بازم چشم تو چشم م -

 :با لبوان آب گفت  يدر حال باز ايپر



 

 

كتابخانه نودهشتيا                     دااليي مريم  –كه بي تو گذشت روزهايي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٤١

 .! ستيبرام ارزش ندارن ، حرفاشونم مهم ن گهيد -

 !خواسته  طور نيجا حق توئه ، جهان خودش ا نياما دخترم ا -

 .دم  ينم نيدرسته اما خاله ، من اون رو به صد تا مثل ا -

 .رو ببره  هياثاث نيو ا اديداد ب ياون به خودش اجازه نم ديبود نجاياما اگه شما ا -

 .ست  گهيد يزهايچ يمن ارزش تو يواسه اون ارزش داشته باشن اما برا ديشا هياثاث نيا -

 !شه  يدونم اگه جهان بفهمه ناراحت م ي، م ستين نيمسئله ا -

 .! دينگ يزيموقع زنگ زد بهش چ هيخاله جون اگه  -

 اش بشم ؟ يباعث ناراحت بيام تو مملكت غر وونهيمگه د -

 !گذره  يم يچ نجايبفهمه ا ديبه آرامش داره و نبا اجيدور از جون اما آخه جهان احت -

 .راحت باشه  التيخ -

مهوش به خاله . از آنجا رفت  يرابا خودش ببرد بدون خداحافظ يزيتواند چ ينم نياز ا شتريمطمئن شد ب يوقت پوراندخت

لحظه به سرش زد به اتاق  كينشسته بود كه  ايپر. را جمع كردند و با هم مشغول شستن ظرف ها شدند  زيكمك كرد تا م

در  نهايزدند اما ا يذوق م يتو ينتيز ايتابلوها و اش يخال يجا. باال رفت  قهبلند شد و به طب ليدل نيبه هم. بزند  يخواب سر

پرمهر  يمحبت ها و نوازش ها ادي، با  ستاديپشت در اتاق ا. نداشت  يتيبود اهم دهيكه خداوند به او بخش يبرابر نعمت

 .او دعا كرد  يآرامش و خوشبخت يرا بست و از ته دل برا شي، چشمها ريجهانگ

 ريپخش شده بودند اشكش سراز نيزم يپاره پاره شده آلبوم كه رو يعكس ها دنيرا باز كرد و وارد شد اما با د اتاق در

 زيرحم چنان آنها را ر يزن ب نيكرد آنها را كنار هم قرار دهد اما ا يم يسع. شده را جمع كرد  زير ينشست و تكه ها. شد 

از تكه ها را كه چهره جهان در آن مشخص بود  يكي. ه كدام عكس است ب متعلقكرده بود كه اصالً مشخص نبود كدام تكه 

 :برداشت و خطاب به او گفت 

 شمونيرحم هراس دارم جهان ، كاش پ يو ب فيكث يايدن نياز ا! ترسم  يكنم بدون تو م ي، احساس م يكاش نرفته بود -

 ! يموند يم
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فكر كرد حتماًَ جهان است كه به او زنگ زده بلند شد و با . دوخت  ياش را به گوش سينگاه خ. زنگ تلفن بلند شد  يصدا

 بله: بغض كرده جواب داد  يا نهيس

 ! يكارو كردم كه خوشحال تر بش نيا -

 !بكنه  يفيكار كث نيهمچ هيپست و منفور باشه كه  يليخ ديكارها تو رو خوشحال بكنه اما آدم با نيا ديشا -

 مگه وجود داره ؟ انتميپست تر و منفورتر از خ يكار -

 .نداد  يكرد و جواب سكوت

 !برادرم رو  يعكس ها يحت يرو ندار يچيه اقتيتو ل -

كه حس  يرا گذاشت و بلند شد و اتاق را ترك كرد در حال يبا نفرت گوش. زد  يم شتريقهقهه پوراندخت قلبش را ن يصدا

 .زن را ببخشد  نيا يتواند كارها يوقت نم چيكرد ه يم

**** 

او بود كه با لذت دخترك را در  يبايشاهد احساسات ز يبا شاد ايورود كودكش جشن گرفته بود پر يكه مهوش برا يروز

به صورت تك تك مهمانان نگاه و  شيبايز يدخترك هم با با چشم ها. كرد  ياش م يو به مهمان ها معرف ديكش يآغوش م

لب  ريشد و ز رهيخ ايپر يبه چشمها يوقت. آنها را به خاطر بسپارد  ستخوا يم ايگو. كرد  يلب تكرار م ريها را ز ينام بعض

 :زمزمه كرد 

 ايخاله پر -

تا مهوش كار معارفه را تمام كند و  ديكش يانتظار م يقرار يبا ب ونيهما.  ديشد و صورت او را بوس يمملو از شاد ايپر قلب

 :گفت  ايآهسته به پر ديد يرا در نگاه او م اقيانتظار و اشت نيمحمد كه ا. كودك را دوباره به آغوش او بسپارد 

 !بچه دعواشون بشه  نيزن و شوهر سر بغل كردن ا نيترسم ا يم -

 :با تعجب به او نگاه كرد و گفت  ايپر

 مگه بچه اند؟!  يزن يم ييچه حرفا.... وا -
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حس  دميمحمد رو در كنار تو د يرت برگشته بودم وقتبچه هاست،اون روز كه از اسا يادم مثل ارزوها يوقتا ارزوها يگاه -

اون  دميفهم يوقت!ستياون بچه تو ن يكنياشتباه م:زدم بياما به خودم نه رميبا تمام وجود در اغوشش بگ خواديكردم دلم م

 .ستيبه من ن به خودم بقبولونم كه اون متعلق كردميم ياما بازم سع نمشيبب گهيبار د هي كردميپسر خودمه شب و روز ارزو م

 :دست او رو فشرد و گفت ايپر

 .بتونم اون روزها رو جبران كنم خواميخدا م زم،ازيعز يديكش يچه رنج دونميم -

 !هيتو فقط كنار من باش برام كاف -

 :رخ او انداخت و گفت ميبه ن ينظر ايپر

 !بذارم و برم يروز هيمن  يترسيانگار م يزنيحرف م يجور هي -

 ...نه اما -

 شده؟ يمحمد؟چ ياما چ -

 !رو بهت بگم يناراحتت كنم اما مجبورم موضوع خواديدلم نم نيبب -

 :ديپرس يبا نگران ايپر

 !؟يچه موضوع -

 !كرده تيپورانداخت از من شكا -

 :ديبا تعجب پرس ايپر

 !؟يكرده؟اخه واسه چ تيشكا -

 !داشتم هياز دادگاه احضار روزيد -

 !خب -

 !برم دادگاه ديبا گهيدو روز د -

 كرده؟ تيشكا ياخه واسه چ -

 !نقشه تازه است كه مارو ازار بده هي نميا!گهيخب معلومه د -
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 ؟ينكرد ياما تو كه كار -

 !دمياسناد و مدارك رو دزد يسر هينامه نوشته بود من به خونشون رفتم و  تيشكا يتو -

مبل برد و  يمحمد دستش را گرفت و او را به سو.فتديمحمد را گرفت تا ن يبازو.به دوران افتاد و احساس ضعف كرد سرش

 :خودش هم نشست و گفت.نشاند

 !رو ثابت كنم ميگناه يدادگاه ب يممكنه نتونم تو!...بدتره ينجوريا دميبهت بگم اما د خواستمينم -

 !من طاقتش رو ندارم!حرف نزن محمد ينطوريتورو خدا ا -

 !ايپر ياز مسائل اماده كن يليخ يخودت رو برا ديبا -

 خوان؟يم ياخه از جونمون چ!محمد دارنيدست از سر ما بر نم نايچرا ا -

 !رو ثابت كنم ممكنه طول بكشه قتياما تا بخوام حق زميخدا بزرگه عز -

 !بكنه يكار هي خواميو ازش م رميگيامشب با جهان تماس م نيمن هم -

 بكنه؟ تونهياخه اون چه كار م -

 !كنه يخوب بهمون معرف ليوك هي تونهيكه م نهيحداقلش ا -

حااال  ديرو ترك كرد؟نبا نجايا يرفته اون با چه وضع و حال ادتيمگه !يمسائل كن نيا ريرو هم درگ چارهياو ب ستيدرست ن -

 !ميبش شيباعث ناراحت اديكه تازه داره با خودش كنار م

 :گفت يبا ناراحت ايپر

اون موقع  م،اگهيريسخت نگ ست،بهترهيمهم ن يكن گفت تيه ات زدنت چند بار بهت گفتم شكاخون ياون شب كه تو -

 !ميديرسينم نجايحاال به ا يكرده بود نكارويا

 !به پوران نداشت ياما اون اتفاق ربط -

 هي ديتو گوش بدم با يبه حرفها ستميحاضر ن گهيحاالم من د!كنهيكارهارو م نيپدر به خاطر اون ا!ياليتو چه خوش خ -

 !بذارم انيجهان رو در جر يجور

 .مشه يچ مينيبازم صبر كن بب!ايحاال نه پر -
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 !اخه من مترسم محمد -

 !بكنن توننينم يكار چيمطمئن باش ه.قشنگم،خدا بزرگه ينترس پر -

 :ديانها امد و پرس يسپرد و به سو ونيهما هيكودك را  مهوش

 !ميرو ببر كيك ميمخوا دييايب ديد؟پاشينشست نجايچرا ا -

 :او را خراب نكند گفت يبايز يلحظه ها نكهيا يبرا محمد

 .استراحت منه نجايا ميكم ضعف داشت اومد هي ايپر -

بازهم .قرار گرفته شيرو شيپ ييو جدا يسخت يباز هم روزها دانستيبه زور بغضش رو فرو خورد و بلند شد اما م ايپر

 .بسپارد شيو تشو يخود را به نگران ياش رخت بربسته و جا ياز زندگ خواستيارامش م

و همراهشان رفت اما انقدر حالش بد شد كه پدرام مجبور شد او  رفتيجلسه دادگاه هر چه محمد خواهش كرد نپذ نياول در

 .را از سالن خارج كند

 شيروز ماموران با حكم تفت كي نكهيا ااو بود ت هيهمه مدارك بر عل.نداشت يا هيدفاع چيشدند و محمد ه يبرگزار م جلسات

بود كه  نجايشد و ا دايمحمد پ يبه خانه شان امدند و انجا را جستجو كردند؛اسناد و مدارك گم شده پورانداخت دركمد كتابها

را در اغوش گرم  يو خوشبخت ياست كه نگذارند او طعم شاد نيا يشده فقط برا نييعت شياز پ يها سهيدس نيا ديفهم ايپر

 !مواد مخدر هم وجود داشت يدر كنار مدارك پوران،بسته ها رايعشق بچشد ز

گاه مهوش و !ديكشيرا بر دوش م ييجدا نيمحمد در زندان بود و او دوباره بار سنگ!كردن هيو شب كارش شده بود گر روز

چكار  دانستينم.از ان بردارد يبتواند بار گرانيد يها يتر از ان بود كه دلگرم نيزدند اما غمش سنگ يگاه خاله به او سر م

 !رديكمك بگ ياز كس توانستينم يحت ديرس يبه نظرش نم يراه چاره ا چيه!كند

و هوا  ديباريان شب برف م.رفت و كنار حوض نشست اطيقبل محمد را خواباند خودش به ح يشب كه مثل شب ها كي

كه خودش را بغل كرده بود ارام و  يدر حال.كرديهوا را حس نم يسرد سوخت كه يسرد بود اما او چنان از درون م يحساب

 .ناالن با خود نجوا كرد

واژه  انينام منحوس را از م نيكاش ا!نوشتند ينم يكتاب چيدفتر و درون ه چيه ي،رويكاغذ چيه يرا رو يينام جدا كاش
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را احساس كنم  يخوشبخت خواهميكس طعم تلخش را تجربه نكند،چرا پروردگارم؟چرا تا م چيزدند تا ه يعالم خط م يها

ام  يمهتا ب يزند؟چرا شبها يم ميها يقفل بزرگ بر در خوشبخت كيو  گذارديام م يقلب زندگ يرا رو شيپا يواژه لعنت نيا

 نيهمه ا يچرا رو كشم؟پسيم يكه چ ير ندارخب ؟مگرينيب يتو غمم را نم ر؟مگريام را دلگ يافتاب يو روزها كنديرا تار م

 ...تا ارام شوم؟ يكش يدردها و غم ها خط بطالن نم

بدنش سست شد و به درون  نكهيهوا را حس نكرد تا ا يكرد اما هرگز سرما ازيو راز و ن ختياشك ر.و نجوا كرد دينال

 .ديدو شيبود هراسان به سو دهيپدرام كه تازه از راه رس.حوض سقوط كرد

 

 يدلتنگ گريد يو از سو يماريسو ب كياز . گرفتار شود انيپهلو كند و در دامن تب و هذ نهيس اياتفاق باعث شد پر نيا -

 نيمراقبت از او به آنجا آمد، اما دكتر گفته بود ممكن است بچه اش را سقط كند و ا يخاله برا. داد يمحمد آزارش م يبرا

 .مسئله همه را نگران كرده بود

 .كرد يبه سرش زد و آن را عمل يببخشد فكر تازه ا ييدرد و غم رها نيكه او را از ا نيا يراب پدرام

 !ستيدانست ك يكه نم ديخود د يمهربان را رو به رو يخسته اش را از هم گشود، چهره ا يروز كه او پلك ها كي

 :كرد و گفت مشيگرم تقد يچهره لبخند صاحب

 زم؟يعز يسالم، بهتر -

 :ديگرفته جوابش را داد و پرس ييصدا با

 خاله كجاست؟ -

 :نشست گفت يكه م يآمد و در حال يچا ينيبا س خاله

 !يكن ييراياز مهمونات پذ يش يرختخواب و بلند نم يتو يتو همه اش افتاد نجام،يمن كه ا -

 :ديمهربان زن دوخت و پرس ينگاهش را به چشمها ايپر

 !مهمون؟ -

. سرخ شدند شيو گونه ها ديكش شيبايز يچشمها ياز شرم رو يا هيبلندش سا يمژه ها. ختاندا نييجوان سرش را پا زن
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 :ديبه آنجا آمده از خاله پرس يچه منظور يو برا ستيك بايزن ز نيدانست ا يكه نم ايپر

 د؟يكن يرو به من معرف بايمهمون ز نيشه ا يم -

 :گفت يبه چهره گلگون زن جوان انداخت و با لبخند ينظر خاله

 !بشه ليخانم قراره با ما فام نبيز -

پدرام كه تا آن لحظه . زن جوان برگشت و به پدرام نگاه كرد. شد رهيباز هم منظور او را درك نكرد و با تعجب به زن خ ايپر

 :ساكت نشسته بود، جلو آمد و كنار رختخواب خواهرش نشست و گفت

 !خانم جواب همون معماست نبيز -

 :دست او گذاشت و گفت يو با شوق دستش را رو ديدرخش شيدر چشمها ييبايبرق ز. شد ايه قضاتازه متوج ايپر

 !يقشنگ يچه معما -

 :گفت ختير يكه اشك شوق م يدر حال بعد

 !شرمنده يول يرفتم خواستگار يخودم برات م ديبا -

 :گفت يبا مهربان نبيز

 !رو كردن فتونيتعر يليآخه آقا پدرام خ! نميچقدر دوست داشتم شما رو بب ديدون ينم! دشمنتون شرمنده -

 :پدرام گفت. او را پاك كرد يبرداشت و اشك ها يدستمال سپس

بگه تا با خانواده خدمتشون  مهيخانم سپردم بله رو نصفه و ن نبيبه ز! ستيخبرا ن نياز ا! ايراحت شد گهيفكر نكن د -

 .ميبرس

 رونيهم سن و سال خودش ب يدر اتاق باز شد و محمد همراه پسربچه ا نيح نيدر ا. ه شان گرفتحرف خند نياز ا همه

 :ديپسرك ثابت شد و پرس يرو اينگاه پر. ديدو

 دوست محمده؟ -

 :پدرام او را صدا زد و گفت. خودش را جمع و جور كرد يبا دستپاچگ نبيز

 !نجايا ايجان ب يعل -
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 ديسر پسرك كش يپدرام دستش را رو. رفته بود جلو آمد و هر دو كنار پدرام نشستندكه دست محمد را گ يدر حال پسرك

 :و گفت

 !خانمه نبيآقا پسر ز يعل -

 :را نوازش كرد و گفت يصورت عل يزود با مهربان يليشد اما خ رهيچند لحظه با بهت به او خ ايپر

 !مامانشه هيشب! يچه پسر خوشگل -

 :گفت محمد

 !خواد فردا ببردمون گردش يم ييدا! مامان ميبا هم دوست شد يمن و عل -

 :او را نوازش كرد و گفت يموها پدرام

 !تا مامان استراحت كنه ديكن يتو اتاق و آروم باز ديحاال بر -

 يگذشته خودش افتاد و روزها اديبه  ايپر. را گرفته بودند بلند شدند و به اتاق رفتند گريكديكه دست  يدو در حال هر

 :دوخت و گفت نبينگاهش را به چهره نگران ز. كه تحمل كرده بود يسخت

 .كنم يم يخوشبخت يبراتون آرزو -

 :راحت شده بود با من و من گفت الشيخ ايكه گو نبيز

 ...مورد صحبت كنه اما نيالبته من از آقا پدرام خواستم كه باهاتون در ا -

 !گم يم كيتبر. ديگرفت ميعالقه تصم يكه هم عاقالنه و هم از رو ديمهم خودتون هست ؟يدر مورد چ -

 :دست او را نوازش كرد و گفت يبا خوشحال نبيز

 !متشكرم -

تا بتواند  ديرس يبه خودش م ديهم با يياز سو. بود افتهي يتازه ا ديام ايشد گو يروز به روز بهتر م ايحال پر نب،يآمدن ز با

 :كرد يم دينگرانش شده اما خاله مرتب به او تأك يست او حاال حسابدان يم. به مالقات محمد برود

 !كنه يمحمد دق م اديبچه ب نيسر ا يياگه زبونم الل بال يبه خودت برس شتريب ديبا -

 .مراقب خودش باشد شتريكرد خوب غذا بخورد و ب يم ياو به خاطر محمد سع و
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كرد اما  يرا فراموش م شيدر كنار آنها غم ها ايپر. آش بپزند به دعوت خاله به آنجا آمدند تا نبيروز مهوش و ز كي

 .خانه را پر كرده بود يو خنده شان فضا يشاد يكردند و صدا يم يبچه ها باز. داد يآزارش م يليخ يدلتنگ

 :آمد و به آنها گفت رونيمالقه به دست از آشپزخانه ب خاله

 !تر؟ سرم رفت واشيمگه نگفتم  -

 :گفت ايپر. دنديو به اتاق دو دنديخند طنتيها با ش بچه

 !ولشون كن خاله بذار راحت باشن -

 !آخه خونه رو گذاشتن رو سرشون -

 نكنن چه كار كنن؟ ياگه باز گهيبچه ان د -

 !زلزله ان... هزار ماشاا... ماشاا نايا! ميقد يبچه ام بچه ها -

 !يدوست داشتن يالبته زلزله ها -

 :با خنده گفت مهوش

 !شه يهم بهشون اضافه م گهيد يكي گهيتا چند وقت د... اانشا -

 :شكمش گذاشت و گفت يدستش را رو ايپر

 !شن ياول از محبت پدر محروم م يكه از روزها هيطور نيمن ا يدونم چرا سرنوشت بچه ها ينم -

 :گفت نبيز

 !ميخبر يكاره كه ما ازش ب نيدر ا يجون حتماً حكمت يانقدر غصه نخور پر -

 

 :دستش را دور شانه او حلقه كرد و گفت  مهوش

 !يباش يراه حل درست و حساب هيبه فكر  ديغصه خوردن با يبجا ـ

 ! ارميبرم و دل پوران رو به دست ب نكهيجز ا رسهيبه نظرم نم يراه چيه گهيد ـ

را گرفته بود  مشيو تصم كرديموضوع فكرم نيدو روز بود به ا اياما پر يبودند هم ناراض يهم راض ايسكوت كردند ؛ گو همه
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. 

كرد و  يسرد با او احوالپرس يليپوران پر از غرور و تكبر آمد و خ. آن روز همراه عمو كمال به خانه پوراندخت رفت  يفردا

 :آماده كرده بود گفت  يهرگونه برخورد يكه خودش را برا اينشست ؛ پر

 !كنم  ياومدم بابت رفتار گذشته ام عذرخواه ـ

 نجا؟يا ياومد يواسه چ!  خورهيتو به درد من نم يعذرخواه ـ

 :گفت  يبه سخت. هم نداشت  يگرياما چاره د شدياز درون خرد م ايپر

 !من خراب بشه  يزندگ دياومدم خواهش كنم نذار! تا محمد آزاد بشه  ديبد تياومدم خواهش كنم رضا ـ

رفتن  نياز ب يكه بها يا يتو باشم ؟ اونم زندگ يه فكر زندگمن ب يكه حاال توقع دار يبرادر من بود يمگه تو به فكر زندگ ـ

 آبرو و اعتبار من پا گرفته ؟

 .رفت  يا گهي؛ اون بخاطر مسئله د ميجهان نداشت ميدر تصم يدخالت چيمن و محمد ه! ديكنيبه خدا اشتباه م ـ

 !كرده خانم  يشوهرت دزد!  دمينم تيبهرحال من رضا ـ

 !توطئه ست  هيفقط  نينكرده و ا يكه اون كار ديدونيخودتونم خوب م ـ

 :انداخت و گفت  يگريد يپا را رو كي پوران

 ! ستيساخته ن يبدون از دست من كار يفكركن ول يليهرجور ما ـ

 !شهيكار فقط به دست شما باز م نياتفاقا گره ا ـ

 ! يبنداز انيو پرونده رو دوباره به جر يريبگ گهيد ليوك هي يتونيم ـ

 :با بغض گفت ايپر

 براتون تكرار بشن ؟ نيريش ي؟ كه بازم اون لحظه ها ديو لذت ببر دينيكه بازم خورد شدن من و محمد رو بب ـ

 ! دنينم ينطوريجواب محبت رو ا يكه بفهم!  ستيفقط دل باختن و دل بردن ن يزندگ يكه بفهم ـ

بر سر او  اديناگفته جهان را با فر يرا؛ تمام حرفها چهريو پر ريجهانگ يها يرا ؛تمام ناكام شيتمام عقده ها خواستيم ايپر

 :ظاهر گفت  يبكوبد اما باز هم با آرامش
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 ؟ ديصرف نظر كن تتونيمن چه كار كنم تا شما از شكا ديحاال بگ!اصال حق با شماست  ـ

را گرفته بود و  مشيما او تصما شكستينگاهش آكنده از حقارت و شماتت بود و وجود او را درهم م. شد  رهيبه او خ پوران

. سكوت كرد تااو حرف بزند  نيبنابرا. زندان آزاد كند  رينفس گ يها لهيرا از پشت م زشيهرطور شده محمد عز خواستيم

و پوران كه حاال  ديكشيقرار انتظار م يب يا نهيبا س ايپر. گذاشت و رفت  زيم يآن را رو. قهوه جلو آمد  ينيبا س يشخدمتيپ

 . ختيريتلخ در كمال آرامش در فنجان ها قهوه م يقرار گرفته با لبخند يروزيپ يبر فراز قله ها كرديحس م

 ديشد تا بداند باالخره چه خواهد شن رهياحساس تهوع داشت اما هر طور بود به خودش فشار آورد و به صورت پوران خ ايپر

 :ديقهوه تعارف كرد و پرس خونسرد به او يلياو شده بود اما خ يقرار يپوران متوجه ب! 

 ؟ يمون يناهار م يبرا ـ

 !مونه پشت در  يم گردهيبرگردم خونه ؛ محمد از مدرسه برم دينه با ـ

جگر گذاشت و  ياو حكم شكنجه را داشت اما باز هم دندان رو يزن خودخواه و مغرور برا نيدر آن خانه در كنار ا ماندن

 :ديپرس كرديكه به بخار آن نگاه م يو درحال دياز آن نوش يو جرعه ا كرد نيريپوران قهوه اش را ش.منتظر ماند

 ؟يكن كارياون چ يآزاد يبرا يحاضر-

 !كه بتونم يهركار-

 مثال؟-

 حاضرم جونم رو هم بدم-

 خوامياما من جون تورو نم-

ملتمسانه نگاهش كرد  ستيها ن يسادگ نيكردن او به ا يراض دانستياما م. دارد يچه منظور دانستينم. شد رهيبه خ ايپر

 :ديپرس

 كنم؟ كاريچ ديشما بگ-

 كه اون با برادر من كرد يكار-

 : ديپرس ديبا ترد ايپر
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 !چه كار؟-

 :شد، و گفت رهياون خ يگذاشت، صاف نشست و به چشم ها زيم يفنجان را رو پوران

 !ريازش طالق بگ-

 :ناباورانه گفت.حس كرد در حال سقوط است ايپر

 !امكان نداره-

 !تا استخوناشم بپوسه مونهيوگرنه اونقدر اون تو م! نهيشرط من فقط هم: و گفت ديابرو در هم كش رانپو

 :شده بودند، گفت ريسراز شيگونه ها يسوزان رو يكه حاال اشك ها ايپر

 !اما دل اونو نشكنم رميحاضرم بم! كار رو بكنم نيا تونميمن نم-

 .....ايطالق  اي-

 :زد اديبلند شد و با خشم فر ايپر

بچه اون تو شكممه اون  ؟يفهميمن حامله ام م ؟يچ يعني يزندگ يفهمينم ؟مگهيمگه احساس ندار ؟يستيتو مگه انسان ن-

 رم؟يطالق بگ يگيوقت تو م

 :خونسرد گفت يبه او نگاه كرد اما دوباره با لحن يابتدا با ناباور پوران

 !يوضع رو داشت نيپر و بالت رو گرفت هم رياون بارم كه برادرم ز ستيمهم ن-

 :از نفرت گفت زيلبر يمرتعش با وجود ييبا لب ها ايپر

 !ديهست نيزم يرو يانسان ها نيشماها منفور تر!  نهيجهان حق داشت نخواد شماها رو بب فهمميحاال م-

 يجواب باق يب يآنجا را ترك كرد، و در ذهن پوران سوال كرديم هيبه شدت گر كهيرا برداشت و در حال فشيك سپس

 :گذاشت

 »نه؟يماها رو بب خواديحرف رو زد؟ چرا گفت جهان نم نيا چرا«

 

 

 13 فصل
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 :از خواباندن محمد كنار پدرام نشست و با بغض گفت بعد

 كنه؟ يما رو باور نم يكس جرفا چيآخه چرا ه-

 :گرفته گفت ييبا صدا پدرام

 !يبش ميتسل يبه ان زود دينبا 1شه يدرست م زيخره همه چصبر كن باال-

 !كنه يكالفه ام م يبا سوالهاش گاه!رهيگ يها بهانه م يمحمد تازگ -

 نجا؟يا انيب شتريب يوعل نبيخوام بگم ز يم -

 !شن يما م ريهام اس چارهيآخه اون ب-

 !تو باشه شياز خداشه پ نبيز-

 .هيقدرش رو بدون پدرام زن خوب-

 گفت؟ يم يپوران چ-

 :كرد گفت يم يكه با انگشتانش باز يانداخت و در حال نييسرش را پا ايپر

 !دم ينم تيرضا اي ريطالق بگ ايگه  يم-

 :از كوره در رفت پدرام

 !ها يكار رو نكن نيموقع ا هي!غلط كرده -

 شه؟ يبده محمد آزاد م تيبه نظرت اگه اون رضا -

 !اما اون مواد مخدرها كار رو خراب كرده ميابيمحمد رو در  ميسند بذار ميتونست ياون بود م تياگه مسئله فقط شكا-

 !ميبكن يبراش كار ميتون يگناه افتاده گوشه زندان و ما هم نم يگناه ب يب!محمد چارهيب-

 :شد گفت يكه بلند م يبه او انداخت و در حال ينظر يديبا نا ام ايپر

 !مالقات محمد رميفردا م-

 :كرد گفت يكه با اندوه او را نظاره م يدر حال پدرام



 

 

كتابخانه نودهشتيا                     دااليي مريم  –كه بي تو گذشت روزهايي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٥٤

 !پرونده شم  ريگيسالم منم برسون و بگو پ-

 :و با خودش نجوا كرد ديكش يآه ايپر

 !شه يباز نم كميدرجه  ليما زدن به دست صد تا وك يبه زندگ نايكه  يا گره

آن  ايرا برداشت و سالم كرد اما پر يخته بود گوشدو ايمحزون پر ينگاه عاشقش را به چشمها شهيش يكه از آن سو يحال در

دست او اشاره كرد و او به خودش آمد  يجلو يرا برداردو محمد به گوش يقدر غرق نگاه او شده بود كه حواسش نبود گوش

 .انداخت نيطن شيپر غم او در گوش ها يصدا. دياو دلش لرز يلرزش دست ها دنيو آن را برداشتو محمد با د

 .سالم -

 حالت خوبه؟!قشنگم يسالم پر-

 !دلم برات تنگ شده محمد-

 محمد چطوره؟!شماها تنگ شده يدل منم برا -

 !رهيگ يبهانه ات رو م -

 :دينشاند و پرس شيبر لبها يمهار كرد و به زور لبخند يرا به سخت نشيبغض سنگ محمد

 كوچولومون چطوره؟-

 :ب آورد و گفتمحزون بر ل يشكمش گذاشت و لبخند يدستش را رو ايپر

 !خوبه-

 ؟ يد يقشنگ رو آزار م يچرا اون چشمها! نمينكن نازن خيگر-

 !محمد يباش نجايكه تو ا هيعدالت يب نيآخه ا -

 ياشاره بازم ما رو به هم رسوند؟ من دلم روشنه كه بازم دست عطوفتش رو رو هيرفته چطور با  ادتيمگه !خدا بزرگه-

 !بره يم نيزدن غم ها و غضه هامون رو از بچشم به هم  هيكشه و تو  يسرمون م

 :فرو داد و گفت يآب دهانش را به سخت ايپر

 !پوران شيرفتم پ روزيد-
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 :ديو پرس ديحرف ابرو در هم كش نيا دنيبا شن محمد

 !چرا؟ -

 1صرف نظر كند تشيكنم از شكا شيرفتم بلكه راض-

 !يكرد يكار رو م نيا دينبا-

 انداختو نييسرش را پا ايپر

 :ديپرس محمد

 :گفت يحاال چ-

 :ديچيپ يم شيپوران در گوش ها يصدا. او نگاه كرد يبه چشمها ايپ

 !ريطالق بك ازش

 :تكان داد و گفت نياراده سرش را به طرف يب ناگهان

 !نه!محمد...نه -

 :ديبا تعجب به او نگاه كرد و پرس محمد

 نه؟ يچ ا؟يشد پر يچ-

دانست او  يكه م يدر حال يرا گذاشت و بلند شد و بدون خداحافظ يگوش. حال وروز محمد را نداشت دنيتاب د گريد ايپر

 ياراده م يشد همان طور ب يزند آنجا را ترك كردو آن قدر حالش خراب بود كه اگر عمو كمال متوجه اش نم يم شيصدا

 .رفت

 :ديرا گرفت و پرس شيبازو عمو

 ؟ ير يكجا م -

كرد  يحس م. كرد ازيو راز و ن ختياشك ر. ديو نال ختيتا خانه اشك ر. برد و كمكش كرد سوار شود نيماش ياو را به سو و

نزد و در  يجرف نيشود بنابرا ياو مانعش م ديدانست اگر به پدرام بگو يم!بار به سراغ پدر برود نينمانده جز ا شيبرا يراه

 !گردد يوقت بر م ريآمده د شيپ شيبرا يگفت كار زنگ زد و پدرام. تلخ شام آن شب را آناده كرد يسكوت



 

 

كتابخانه نودهشتيا                     دااليي مريم  –كه بي تو گذشت روزهايي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٥٦

 :محمد را داد و گفت شام

 !ييجا هي ميبر ميخوا يلباسات رو بپوش م زميبلند شو عز-

 !آد يكجا مامان؟ داره برف م-

 !ميبر ديبا!ستين ياما چاره ا زميدونم عز يم -

به . بود شيدستكش ها دنيمحمد در حال پوش. و برگشت ديبه اتاق رفت و لباس پوش. را جمع كرد و ظرفها را شست سفره

 ابانيسر خ. او كمك كرد سپس دستش را گرفت و با هم از خانه خارج شدند

كنه  ياما مطمئن بود او هم مثل پوران خردش م رديداشت از او كمك بگ ميبار تصم نيا. و آدرس خانه پدرش را داد گرفت

 !بود چيمحمد ه يدر برابر آزاد نهاياما تمام ا

 :گفت يمحمد با ناراحت.ستادنديدر ا پشت

 !آم ينم نجايمن ا ميبرگرد ايب-

پدر خانه  ايزنگ زد اما گو گريبار د كي. دينشن يزنگ را فشرد و منتظر ماند اما جواب. اجازه نداد جواب او را بدهد بغض

را گشود و بعد از  فشيدر ك يبا خوشحال. خانه را دارد يها دياز كل يكيآمد  ادشيقصد داشت برگردد كه  يديبا ناام. نبود

زد و دست محمد را گرفت و وارد  يباز شد لبخند كيت يدر با صدا يوقت. گذاشت لكرد و درون قف دايجستجو آن را پ يكم

خواب  ديشا: پدر تعجب زده شد اما با خودش فكر كرد نيكاش دنيساختمان رفت كه با د يآرام در را بست و به سو. شد

 :محمد را در آورد و گفت يآرام كفش ها اليخ نيبا ا!باشه

 !بابا بزرگ خواب باشه ديباال شا ايب واشي-

موقع آمده  يچدر مهمان داشت و او ب ايگو. توجه اش را جلب كرد يخنده ا يبود كه صدا دهيآخر نرس يبه چله ها هنوز

با شناختن صاحب !و به نظرش آشنا آمد ديخنده را شن ين صداصدا بر گردد كه باز هم هما يداشت همان طور ب ميتصم!بود

نفرت ئ انزجار در وجودش  گريبار د كيكرد و او كه حاال  ينگاه م ااو ر ديمحمد با ترد. حس شد يكرد و ب خيصدا تنش 

 :پله نشاند و گفت يكرده بود محمد را رو انيغل

 !رم تو ياول من م زميعز نيبش نجايتو ا -
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كه  يگذاشت و در حال رهيسگيد يآب دهانش را فرو داد و دستش را رو. ستادينشست و او باال رفت و پشت در ا محمد

آزاد و رها سرش را در آغوش پدر گذاشته بود و مستانه  يليپوران خ.گشود كبارهيدر را  ديتپ يبه شدت م نهيقلبش در س

 :زد و گفت يپوزخند زيم يرو ييرايپذ ليوسا دنيبا د ايپر. گرفتند صلهاو جا خوردند و از هم فا دنيهر دو با د. ديخند يم

 !عشق ...زن...يزندگ...خونه!استيمه زيهمه چ نجايا!چه جالب  -

 :وحشتزده پوران دوخت وادامه داد يرا به چشمها نگاهش

 خانم؟ نيندار يكم وكسر -

 :ديرو كرد به پدر و پرس سپس

 !يچه كلمه تهوع آور!يچه واژه مضحك! د؟عشقيبا عشق ازدواج كرد نميبب ن؟يريگ ياز ما نم يسراغ گهيچرا د-

 :گفت دهيپر يبلند شد و با رنگ پدر

 :زد و گفت يپوزخند ايپر!گوش كن دخترم-

 !شما بشه و نشد چون عاشق بود يروز نردبون ترق هيكه قرار بود  يكس دميشا اي؟يشب باز مهيعروسك خ ايدختر 1دخترم؟

 :يپوران نگاه كرد و پرس به

 ؟يشوهرت كرد نيگزيمرد رو جا نيو ا ياريطاقت ب يكه تنونست يعاشق شد-

 :آمد گفت يم رونيب شياز ته گلو يبه سخت ايكه گو ييبا صدا پدر

 !زميعز...لحظه گوش كم دخترم هي-

 :زد اديبا نفرت فر ايپر

من  يچرا با زندگ!يبران مرد يخونه محمد كرد يكه اون شب با اون وضع افتضاح منو راه يچون از وقت!به من نگو دخترم-

 زن؟ نيبه خاطر ا ؟يكرد يباز

 !كردم به خاطر خودت بود يباور كن هر كار-

عشق من و  يكرد يسع ؟چقدريو ازم سوء استفاده كن ياحمق فرض كن هيمنو  يخوا يم يتا ك! گهيبه خاطر من ؟ بسه د-

دچار  ؟باالخرهياس رو در آغوشت گرفت گهيسال از مرگ مادر نگذشنه زن د كيحاال چطور شده كه هنوز  يله كن محمد رو
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زن احساسم داره؟ مگه تو  نيمگه ا ؟ياحساس رو تجربه كرد نيا يك ؟ازيدچار شد ياز ك!آره؟واقعا برات متأسفم!يشد

 !بفهمم ييزايچ هيمنم  ديشا ديه؟بگياحساس شما چ نيهم هست؟اصال اسم ا ياون قلب نهيس

خانه  واريبه در و د ينظر ايپر!او واقعا مغلوب شده بود .گرفت شيدستها انيرها كرد و سرش را م يمبل يخودش را رو پدر

 :انداخت و گفت

 ...كنم اما شما يحضورش رو حس م!كنم يخس م نجايمادرم رو ا يشرم آوره به خداًمن هنوز بو-

 .بودند افتهيابراز  يبرا يتازه سرباز كرده و فرصت شيشد اما عقده ها ريسراز شيك هارا بست و اش شيراه گلو بغض

صورتم  ديچرا اون شب كه با...من دخترت نبودم؟پس چرا ؟مگهيدشمن اي يكرد يپدر؟ واقعا پدر يتو با من چه كار كرد-

اما  يتو با تمام قدرتت خوردم كرد ؟آرهيمنو له كن يكرد يسع يكرد يرو بدرقه راهم م زتيخ يو دعا يديبوس يرو م

 !ختير يشكست و فرو م يعظمت اسم پدر بود كه در وجود من م نيكه ا يدينفهم

 :و گفت ديبه صورتش كش يدست يبا كالفگ پدر

 !كنم بس كن يخوتهش م ايپر-

مگه ! گرفتم اديچقدر خوب  يكنم كه بفهم يخودت رو تكرار م يزنم دارم حرفا ينم يرو بس كنم؟ من كه جرف بد يچ-

 يك د؟يكن يكار رو نم نيكنه پس چرا حاال شما ا يم نيبچه ات رو تضم ندهيباش كه آ ييبه فكر آبرو يگفت يكه م يتو نبود

 ه؟يكار شما چ نيبدونم اسم ا ديبك ست؟پسينهمه اش دوست داشتن و عشق  يگفت زندگ يبود كه م

 :برافروخته بلند شد و گفت يغرق شرم را بر چهره اش حس كرد اما پوران با چهره ا پدر

 !ميما به هم محرم مينكرد يكار بد چيما ه-

 :را پاك كرد و بدون توجه به او رو كرد به پدر و گفت شياشك ها ايپر

 !يمثل مادرم قرار داد يغرشته پاك يزن رو به جا نيمثل ا يكه آدم منفور ديپدر اما اشتباه كرد دينكرد يشما كار بد-

 :كه خونش به جوش آمده بود گفت پوران

 !ايح يخفه شو دختره ب-

 :زد و گفت يپوزخند ايپر
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 !چقدر برازنده وجودته يدون يكه نم يدر حال يد يكلمه رو به من نسبت م نيباره كه ا نيمدت هزارم نيتو در ا-

 :رو كرد به پدر و گفت پوران

 !خواد بگه؟ يدلش م يهر چ يد يجازه ما ؟چرايچرا ساكت-

 :سرش را بلند كرد و گفت پدر

 !گهيبسه د ايپر-

كردند و  يم ريبودند كه او را به خاطر عشق و احساسش تحق ييهمان ها نهايا. توانست باز هم سكوت كند ينم ايپر اما

 ....حاال

 !تا محمد رو بندازه زندان ديرو كش فياون نقشه كث يبسه كه بدونم ك يوقت!ستيبس ن..نه پدر-

 :گفت پدر

 ...رم و  ينترس خودم فردا م-

 :صحبت او را قطع كرد تيبا عصبان پوران

 !تو زندان بمونه دياون پسره با!يكن ينم يكار چيتوه! رينخ-

 !مونه يتو زندان نم گهياما اون د-

 :خواباند و بلند شد و گفت نهيپدرام محمد را كنار شوم.آنها را به خود جلب كرد يپدرام توجه همگ يصدا

 !كنه كه چه كر كرده يدادگاه اعتراف م يكله تو يافته و اصغر ب يم انيبه جر ندهيخوشبختانه پرونده از هفته ا-

 :مبل نشست و گفت يپدرام رو. به پدرام چشم دوخت رتيو پدر با ح ديپوران پر ياز رو رنگ

قولش  ريحاضره ز شتريكم پول ب هيخونه محمد با  يتا اون مدارك و مواد رو ببره و بذاره تو رهيگ يكه از شما پول م ياون-

 !دادگاه اديبزنه و ب

 يجز آزاد يزيبه چ گريخبر آن قدر خوشحالش كرده بود كه د نيا دنيدور نماند اما شن ايپوران از نگاه پر يدستها لرزش

 .كرد يمحمد فكر نم

**** 
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 !شه بلند شو بهش زنگ بزن يه باورت نمبه خدا خورش گفت اگ -

 !شه؟ يآخه مگه م-

 !ندشيتا بب اديخواد ب يچشم باز كرده تو بغل اون بوده حاالم م يبچه از وقت نيرفته ا ادتيانگار !زنه يم ييچه حرفا... وا-

 !عادت كرده بود گهيآخه محمد د-

 !ها يكن يرحم يقرار نشد ب-

 :انداخت و گفا نييسرش را پا ايپر

 !كشم ياون خجالت م دنيراستش خودمم از د-

 .اون خونه منتظر شماست يتو ندهيبه هر حال گفت بهتون بگم هفته آ-

 .با محمد صحبت كنم ديبا-

 :گفت.  ديخند خاله

 !آم ياون م شيمن با محمد صحبت كردم االن از پ -

 :و گفت ديهم خند ايپر

 !شما روداشتم تيو درا يكم از زرنگ هيكاش منم -

 :گفت. گرفت  يژست الهخ

 1گهيد مينيما ا-

كه  يبعد از اعترافات مرد1خبر خوشحالش كرده بود اما از روبه رو شدن با جهان شرم داشت نيبا آنكه ا. دنديهر دو خند و

 .كذشت يهفته از برگشتن او م كيمواد و مدارك را به دستور پوران به خانه شان آورده بود محمد آزاد شد و حاال 

 :و گفت دياش را بوس يشانياماده شد محمد آرام پ يوقت

 !زميعز يخوشگل شد يليخ شهيمثل هم-

 .كشم ياما محمد من خجالت م-

 ؟ياز ك -
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 1از جهان-

 !باورت نشه ديبگم كه شا يزيچ هيخوام بهت  يم -

 !؟يچ-

 !جهان تنها برنگشته-

 :ديپرس جانيبا ه ايپر

 با برادرش اومده؟-

 :ديبا اخم پرس ايپر.تكان داد  يسرش را به عالمت منف محمد

 ! اومده؟ يپس با ك-

 :زد و گفت يلبخند محمد

 !همسرش با

 :ديناباورانه او را نگاه كرد و پرس ايپر

 !؟يكن يم يشوخ

 !برگشته رانيازدواج كرده و به ا شيخانم گلنوش مالك بعد از سالها انتظار با مرد آرزوها!نه

 شد؟ تينوش ازدواج كرده؟حسودجهان با گل يعني

 !محمد

 :و گفت ديخند محمد

ها  يليكه خ ييكارها!كنه يراه رو انتخاب م نيعاقالنه تر يحل هر مشكل يكه برا هيا دهيجهان مرد عاقل و فهم.زميعز بله

 !شه يره و موفقم م يم شيكارش پ يبه درست مانيترسن اما اون با ا ياز فكر كردن به اون م يحت

 !نمشيخواد زودتر بب يمحمد دلم م يوا

 رو؟ جهان

 .گميگلنوش رو م!رو خدا سر به سرم نذار تو
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 :انها را گرفت و گفت يو دست هر دو ديدو محمد

 !ميحاضرم بر من

 :ديپرس يو محمد با شاد ديپسرش موضوع امدن جهان را هم بگو يكرد آرام آرام برا يم يزده بود اما سع جانيه ايپر

 نم اومده منو ببره؟بابا جها يعني

 :زد و گفت يمحمد لبخند.به محمد نگاه كرد يناراحت با

 !و دوباره بره نهيجهان اومده تو رو بب بابا

 ...آخه

 ؟يو بر يمن و مامانت رو بذار اديتو دلت م يعني

 :فكر كرد و گفت يكم محمد

 !گهيد ميهم بر با

 !ديبر دياگه دواد ار ام،شمايتونم ب يكه نم من

 :گفت ديبا تاك محمد

 !رم يمنم نم پس

 !مينيرو بب گهيتا همد نجاياد ا يجهان هر وقت بتونه م ،بابايما و درست رو بخون شيپ يبمون ديتو با!نيآفر

محمد هم انگشتان او را نوازش .دست محمد را گرفت و فشرد.ديكوب يمثل طبل م ايشدند قلب پر ادهيكه پ نيماش از

 .قوا قلب داد ايبه پر شهيكرد،نگاه مهربانش،مثل هم

 !كه همه منتظرن ميبر

 :لحظه سرش به دوران افتاد و به محمد گفت كيازدحام مهمان ها  دنيد با

 مهمون دعوت كنن؟ نهمهيداشت ا يچه خبره؟آخه چه لزوم نجايا

 !زميعز گهيجشنه د خب

 جشن ازدواج جهان و گلنوش؟ يعني
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 كيمحمد كه در اغوش جهان قرار گرفته بود و با شوق به ك دنيكف زدن مهمان ها بلند شد،برگشت و با د يصدا يوقت

 :ديبه محمد نگاه كرد و پرس يبا ناراحت.اورد ان شب،تولد پسرشان محمد است اديكرد تازه به  ينگاه م زيم يبزرگ رو

 !؟يدونست يم تو

 !شما هم دست خاله ست هيبله،هد

 !ديچقدر بدجنسكه شماها  يوا

 !كنن زيآقا جهان بود كه شما و پسرتون رو سورپرا م،خواستيريتقص يب ما

شكسته تر  يگلناز اما مك هيبا او و خانمش كه كامال شب يجهان رفت و بعد از احوالپرس يسپاسگزار به سو يبا نگاه ايپر

 .جشن تشكر كرد ييبود،به خاطر بر پا

كه ان روز پوران با خودش برده  يياياش ديد يكرد م يبه هر طرف نگاه م ايكه پر نيبود و جالب ا يو با شكوه بايز جشن

 :دياز خاله پرس.خودشان قرار داشتند اما خود پوران حضور نداشت يحاال سر جاها.بود

 ومده؟ين پوران

 !اد يزد گفت م زنگ

 ؟يچ پدر

 :زد و گفت يچشمك خاله

 !گهيان د يهم م با

نظر داشت  ريجهان كه تمام مدت او را ز.نزد يبر لب اورد و حرف يشحال نبود اما لبخند كمرنگموضوع خو نيگرچه از ا ايپر

 :ديكنارش نشست و پرس

 برادر؟ ايقراره صاحب خواهر بشه  محمد

 :دوخت و گفت نييشرم نگاهش را به پا با

 !خدا بخواد يهر چ...دونم ينم

 !دردسر پدر شده يهم كه ب پدرام
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 :زد و گفت يجهان لبخند.با تعجب به او نگاه كرد ايپر

 !اينگاه تو چقدر سخت بود پر نيكه دل كندن از ا يوا

 :و گفت ديكش يجهان آه.انداخت نييداغ و سرخ شد و دوباره سرش را پا ايپر يها گونه

 !ام باشه ييتنها يروزها يبرا يتونه همدم خوب يه،ميزن خوش قلب و مهربون گلنوش

 !يلم كردخوشحا يليخ

 جشن رو بر پا كردم و همه رو دعوت كردم؟ نيچرا ا يدون يم

 !جميكم گ هيواقع  در

 !كنم يكم سخنران هي قراره

 ؟يمورد چ در

روشن  يكرد برا يام حكم م فهيبشه اما وظ ييو هوا نهيبكنم كه محمد منو دوباره بب يخواست كار يدلم نم!يفهم يم خودت

 !رانيا اميسر ب هيمسائل  يشدن بعض

 يدر ورود ياستقبال از مهمانان به سو يهر دو بلند شدند و برا.هم آمدند ونيبا ورود پدر و پوراندخت،مهوش و هما همزمان

 :و آهسته گفت ديمهوش او را بوس.رفتند

 !واسه پدرت شيريبگ يخوا يكه م يخواهر شوهرت رو آنقدر دوست دار يبود نگفته

 :گفت يفيبا اخم ظر ايپر

 ؟يذار يتو هم سر به سر من م گهيدحاال !باشه

 :و گفت ديخند مهوش

 !رهيگ يم جهيذاره كه آدم سر گ يسرنوشت و چرخش روزگاره،انقدر سر به سر آدم م يكارها نيا

 .جهان توجه همه را جلب كرد يگروه گروه مشغول صحبت با هم بودند كه صدا مهمانان

 !انيها،آقا خانم

 .دياو چرخ يسكوت كردند و سرها به سو همه
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مهم تر همه شما رو به  يمسئله ا يمن برا!زانيكنم اما عز يم يقلب سپاسگزار ميشما متشكرم و از صم ياز حضور همگ اوال

 يو ب يكوتاه نيكردم و ا يدادم كه كوتاه يقبل از رفتنم انجام م شيپ يدفعه  ديكه با هيدعوت كردم و اون كار نجايا

 !ننديازار بب يسابح زانميز عزمن باعث شد تا چند نفر ا يتوجه

 :منظورش را بفهمند و ادامه داد گرانيانداخت تا د ايبه پر ينظر

ازدواج  هيفرار از  يعشق باعثشد كه برا نيعاشق شدم و ا يدونن كه در جوا يشناسن م يمنو م ميكه از قد يكسان شتريب

 چهريكردم چون با رفتن من پر يكارو م نيا ديعاقالنه بود،من نبا ريجور فرار غ هيكارم  نيبرم و البته ا رانياز ا ياجبار

 !رنج و عذاب جون سپرد مدتهاعشق شد و بعد از  انيطعمه شكارچ زميعز

 :كردند و جهان خطاب به خواهرش گفت رتيح هياز بق شتريو گلناز ب پوران

كه  يراز قلب من رو نسبت به اون كسان نيا يدونست افشا ينگه داشت چون م نهيسالها راز مرگ خواهرش رو در س پروانه

رو  زميعز يپر دميفهم يپست نشده پر يكنه اما بعد از مرگ پروانه و خوندن نامه ها يم اهيشدند س چهريباعث مرگ پر

 !خاك سپردن هعاشقانه ما بود ب يدارهايكه محل د ييباغ،جا يتو

داد و  رونيب نهياز س ينيجهان آه سنگ.شد رهيبه جهان خ هديپر يدستش را به سرش گرفت و نشست و گلناز با رنگ پوران

 :گفت

 يكار يخبر يتونست خاطرات اون عشق رو برام زنده نگه داره و البته اون در كمال ب يبود كه م يا گهيد چهريمن پر يايپر

حس  ايممكن بود اما با برگشتن شوهر پر ريبدون اون برام غ يكه زندگ يكرد كه مفتون وقار و متانت خودش بشم طور

 يرفتم با طاهره خانم برنامه ا يم نيكار به ورام يروز كه برا هي.نشم جدانبكنم كه دچار عذاب و يكرد كار يتعهد وادارم م

 ميتصم شونيانتخاب ادامه زندگ يبه خونه پدرش بره و در اونجا با محمد رو به رو بشه بلكه خودشون برا ايكه پر ميختير

 يمنو راض نيمن و پسرشون بودن اما ا ياز خودشون به فكر دلبستگ شتريب زميخوش قلب من و محمد عز يايپر رن،البتهيبگ

 يبه جبران گذشته ها م اياما باز هم پر نهيرو بب ايو پر اديخودم از محمد خواستم به خونه ام ب گهيبار د كيكرد و  ينم

ممكن  ريواقعا برام غ نجايموندن در ا ديبه دست من رس يپر يپروانه فوت كرد و نامه ها يخواست با من بمونه،اما وقت

رو مورد  ايها پر يليخ...رفتم رانيام رو به نام پسرم محمد زدم و از ا يياز امالك و دارا يخونه و مقدار نيكه ا ودب نيا!شد
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رفتم تا خاطرات تلخ گذشته ام رو فراموش كنم و با  كنن اما من ياتهام قرار دادن و خواستن اونو مسبب رفتن من معرف

 !خوشبخت و خوشحالم زميو حاال در كنار گلنوش عز رميبگ ميام تصم ندهيآ يباز برا يفكر

 :او زد و اهسته گفت يبه رو يلبخند ايپر.دست او را فشرد جانينشسته بود با ه ايكه كنار پر گلنوش

 !گم يم كيتبر

 :بعد از چند لحظه سكوت ادامه داد ريجهانگ

كه  ميرفتار كن يطور گرانيو با د ميهم احترام بذار گرانيكه به احساسات و عواطف د ميريبگ اديكاش ما انسان ها  يا اما

 !با ما رفتار كنن ميدوست دار

 :ديپرس يقرار يو با ب ديجهان دو يهنگام محمد به سو نيا در

 م؟يبر يرو نم كيجون ك بابا

 :او را در آغوش گرفت و گفت انجه

 .ميتولدش رو ببر كيك ميخوا يكه م ديكف بزن هيكنم به افتخار پسرم  يخواهش م حاال

اما  ديرس انيبه پا شيها يدوباره جهان و جبران تمام فداكار داريد يبود كه با آرزوها ايپر يشب زندگ نيباتريشب ز آن

 .گذاشت يكه ان جا حضور داشتند باق يخود را در دل تك تك كسان يها و گذشت ها يخاطره تمام خوب
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