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 .در سالن انتظار دو زن و سه مرد به انتظار نوبت نشسته بودند. ستادميا يمطب را كه باز كردم لحظه ا در

 :گفتم واريد يبه ساعت رو يسطح يرفتم و با نگاه شيپ يمنش زيم كيتا نزد مارانيگذاشته و بدون توجه به نگاه ب شيپ قدم

 .ساعت هفت وقت گرفته ام يــ من برا ــ

 :بر لب آورد و گفت  يلبخند يمنش خانم

 .ديريبگ يگريوقت د نكهيا اي دينيبه انتظار بنش ديورود داشته اند و با ريــ درست است ، اما دكتر تاخ ــ

 :دميپرس

 نفر هستم؟ نيــ آخر ــ

 نيهم ديبود و شا يخال يمنش زيم كينزد يصندل. ماندن و رفتن مردد ماندم انيم مارانيبه ب يفرو آورد و من با نگاه سر

. شديم دهيدستگاه چرخ دندان از داخل مطب شن يصدا. و رفتن را فراموش كنم نميموجب شد تا بنش يبودن صندل يخال

از مردان تنها  يكيند و زدم كه دو خانم همراه همسران خود آمده ا دسح مارانيازطرز نشستن ب. ديرا كاو مارانينگاهم ب

 .ست

 : دميپرس ياز منش گرياز حدس بار د نيقي يبرا

 ــ من نفر چندم هستم؟ ــ

 :گفت

 .ديهست يــ چهارم ــ

از در خارج  گريد يو با گرفتن نوبت ستاديا زيم يخارج شد و روبرو انساليم يبعد مرد يدستگاه خاموش شد و لحظات يصدا

 .شد

مرد و زن نشسته انجام  انيكه م يآرام و نجوا گونه ا ياز گفتگو.زن بلند شدند و با هم وارد مطب شدند كيمرد و  كي

به او انداختم و گمان  ينگاه اجمال. ميندار يو همراه ميآمده ا ييگرفت با خود فكر كردم ، تنها من و آن مرد آخر به تنها

 .اه كنمبه او نگ قتاش موجب شد تا با د يظاهر بتيدارم كه ه
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گره خورده بود و  شاهنگانيكه به سبك پ يگلدار با دستمال گردن يراهنيمسلك و پ شينسبتا بلند و محاسن درو يموها

بر چشم داشت و روزنامه عصر را مطالعه  ينيذره ب ينكيع. نداشت يهمگون داسشيآد يكتان يكه با كفشها يشلوار مشك

و  يكيچهل و  انيم يحدس زدم سن. شد ينم دهيد يانگشتر گشتشما در انبه دست داشت ا نياز جنس پالت ي، پالك كرديم

 .ديرسيبه نظر م زيجوان تر ن ديتراش ياگر محاسن خود را م ديشا. دو سال داشته باشد

 عياز كندو كاو سر. ناخوداگاه موجب شد كه دست از مطالعه بردارد و به من نگاه كند نكهيا اينگاهم بود  ينيدانم از سنگ ينم

 .دميكش ينفس بلند ارياخت يكرد برگرداندم و ب يرا مطالعه م يكه او هم كتاب يمنش يو نگاهم را به سو دميدست كش

بر  ريتاث يغرش آسمان و رعد و برق كه لحظه ا يرا شكست و همزمان با آن صدا طيدستگاه بلند شد و سكوت مح يصدا

و به  ستاديوسط سالن گذاشت و كنار پنجره ا يشهايش زيم يه را رو، مرد بلند شد وزنام دينور آبا ژور گذاشت به گوش رس

نه سر مقاله . ببرم انيروزنامه را برداشتم تا انتظار را با مطالعه به پا دممن از فرصت سود جستم و بلند ش. نگاه كرد ابانيخ

بود  يستون يدعوت به همكار كردميم دايپ يخبر قابل توجه هايازمنديدر صفحه ن ديشا. يجالب بود و نه اخبار اقتصاد ميبرا

كردن شماره تلفن دست از  ادداشتيو  وندور ست دنيبا خط كش. دو شركت بودم طيكه از باال تا به آخر خواندم و واجد شرا

 .دميمطالعه كش

 :دميپرس يشدم و از منش ديدچار ترد يمتوجه خروج و ورود آنها نشده بودم لحظه ا نكهيو مرد رفته و از ا زن

 ــ رفتند؟ ــ

 :گفت يكه سواالتم باعث قطع مطالعه اش شده بود با نا خرسند يآنها اشاره كردم و خانم منش يهايدست به صندل با

 !ــ رفته اند داخل مطب ــ

 :بود لب به سخن باز كرد و گفت دهيما را شن يكه گفتگو مرد

 !ديدهد از نوبت من استفاده كن يــ اگر درد آزارتان م ــ

 :دم و گفتمز لبخند

 !ــ نه ممنونم ــ

 :روزنامه را برداشت و در همان حال گفت گرينشست و بار د يگريد يصندل ياز پنجره دور شد و رو او
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 . ــ خدا كند برق قطع نشود و كارمان انجام شود ــ

پاسخ با تبسم  يپس به جا. كه مخاطب مرد من هستم دمينگاه كردم كه مطالعه را از سر گرفته بود و فهم يخانم منش به

انتظار خواب  قيدقا. را باز كردم و بداخل آن نگاه كردم فميانجام داده باشم در ك يآنكه كار يكردم و برا دييحرفش را تا

 :تعوض كرد و گف گريكديرا با  شيپاها گاهيرا بروز داد، مرد جا لتمناخواسته كسا يازهايآلودم كرده بود و خم

 .ميبود دهيرس مانينكرده بود همه به موقع به كارها ريــ اگر دكتر تاخ ــ

 :سر از كتاب برداشت و گفت يمنش خانم

 .شد يفكش عمل م ديبود كه با يعمل داشتند ، مجروح مارستانيــ در ب ــ

 :ديپرس مرد

 ؟يــ تصادف ــ

 !بله: گفت يلب ريز دهيبا لحن رنج يمنش

. سكوت حاكم شد گريسوال بسنده كرد و بار د نيپرسد اما او به هم يم يگريكرده و سواالت د يكردم كه مرد كنجكاو فكر

ساعت گذشته  كي. جدا شدن ار آن به خود حركت دادم و به ساعت چشم دوختم ينگاه او دچار ترس شدم و برا ينياز سنگ

 .را گذرانده ام يمتوال يساعتها ييبود و گو

دندان كه انقدر وقت الزم  دنيكش« بود به خود گفتم، دايزن پ يمايس انياز آن از م يكه گوشه ا يفيزن و مرد و تنظ خروج با

 ».نداشت

 :و رو به من گفت ستاديا يبلند شد و هنگام وارد شدن به مطب لحظه ا مرد

 .دييــ شما بفرما ــ

 :تكان دادم و گفتم سر

 .ــ متشكرم ــ

تلفن را برداشت و با  يگوش كيت كيشدن ت دهيشن يبه صدا يخانم منش. دميكش ينفس آسوده اداخل مطب شد و من  او

 .دكتر منتظر شماست. تو دييبفرما: گفتن چشم دكتر، رو به من كرد و گفت
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بود و چراغ  دهيدراز كش نهيتخت معا يمرد رو. كار به در مطب زدم و داخل شدم نياز ا ريرا برداشتم و متح فميشدم ك بلند

 :اشاره كرد و گفت يبا ورودم دكتر به صندل. ديتاب يبه صورت او م مينورش مستق

 به درد افتاده؟ نميبب. متاسفم ديديانتظار كش اديكه ز نيــ از ا ــ

 :تكان دادم و گفتم سر

 .ــ نه ــ

 :رو به مرد كرد و گفت دكتر

صبر كردن ندارد، حاال حق دارم به خاطر دروغت دندانت را بكشم و  طاقتش از درد طاق شده و تحمل ماريب يــ تو كه گفت ــ

 !ندازم؟يدور ب

 :مرد سر بلند كرد و گفت. دارد يو قرابت يكننده بود اما مشخص بود كه با مرد دوست خيحال كه توب نيدكتر در ع لحن

 !ينيدر خواب بب ديرا با يريگيــ آن وقت ماه ــ

 . خب پس بلند شو تا كار دندان خانم را تمام كنم و بعد حساب تورا برسم اريبس: شد و گفت كيبه مرد نزد دكتر

 نهيمعا گريام بار د دهيدندان عصب كش.كرد رييتغ گريكديبا  مانيبلند شد و دكتر به من اشاره كرد و جا ييبا خوشرو مرد

 :دكتر ضمن كار با مرد شروع به صحبت كرد و گفت. شد و كار پر كردن آن آغاز شد

 درسته؟ يبه سر درا ياالتيام كه خ دهيشن) حكمت(ــ  ــ

 :كه گفت شيو پس از آن آوا دميخنده مرد را شن يصدا

 ه؟يكيمنظورت كدوم . به سر دارم ياالتيخ شهيــ من هم ــ

 .يو ماندگار شو يبردار زيو دست از گر يبده يسور عروس يخواهيم نكهيــ ا ــ

 تاهل؟ من و. ــ اشتباه به عرضتون رسوندن ــ

 :كه گفت شيو پس از آن صدا ديچيگوشم پ خيخنده دكتر درست ب يبار صدا نيا

چه برسه به  نهيحاضر نشد با تو سر سفره عقد بش يكس يداشت افهيو ق ختيو ر يجوان بود يوقت. ــ من هم باور نكردم ــ

 ...و آن وقت يشو يدندان م يهم ب گريد يقيو تا دقا يشد ريحاال كه پ
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 :حرف دكتر را قطع كرد و گفت مرد

 .هم دندان به دهان نداشته باشد ديچون تو با يــ آدم با داشتن دوست حاذق ــ

پر داخت و با گفتن تمام شد ، چراغ را از صورتم دور كرد و توانستم  ميدندانها گريد نهيسكوت حاكم شد و دكتر به معا يكم

 .دينخور يزيتا چند ساعت چ: داشتم گفت يرا برم فميك يشسته بود ، وقتن زشيدكتر پشت م. چشمانم را باز كنمو بلند شوم

 :كردم و قصد خارج شدن داشتم كه مرد مرا مورد خطاب قرار داد وگفت تشكر

 .دادمينشان م يگريكردم و تا دندانم فاسد نشده به دكتر د ينم نانيدكتر اطم نيشما بودم به كار ا يــ من اگر جا ــ

دارو دهان و سرم را پر كرده بود و با  يبو. سخنش بازداشت و از مطب خارج شدم بيتكذ اي دييشوخ او مرا از تا لحن

 .خبر بودم يدر خود احساس كردم كه از منشا آن ب يكودكانه ا يقرار دادم و شاد يباران يباران خود را در فضا يبو دنييبو

گاز كنده شده بود نشدم و درون آن  ايآب  يكه برا يود و متوجه گودالكرده ب فيرا ضع دگانميمطب د كيتار مهين كوچه

باران  يوقت.هستم يتيدانستم كه در كجا و چه موقع يبر اثر افتادن مشاعرم را از دست داده بودم و نم يقيدقا. سقوط كردم

خاك گل شده فرو رفت و مرا تا در  ميكردم بلند شوم اما دستها يسع. ام تادهدر گودال اف دميشدت گرفت به خود آمدم و د

گور و زنده بگور  رامونيپ د،فكرميشن ينم يرا كس ادميفر يو كمك خواستم اما صدا دميكش غيسر حد مرگ ترساند، ج

 يتوان نيبا آخر. كرد يم ركمك را نا رسا ت يشست و صدا يرا باران م مياشكها. كرد يو مرا درمانده تر م زديشدن دور م

دانم چند بار  ينم. بكشم رونيبتوانم خود را از آنجا ب ديشا ستميگودال با واريبر د هيكردم با تك يبود سع يكه در وجودم باق

 : ديكه پرس ديبگوشم رس يهراسان يو كمك خواستم صدا دميكش اديبار فر نيآخر يبرا يامتحان كردمو نا موفق بودم وقت

 نجاست؟يا يــ كس ــ

 .ديكمكم كن كنميخواهش م: گفتم

 .كشم يم رونيشما را ب ديريدست مرا بگ: آورد و گفت شيخم شد و دست خود را پ دمر

با خروجم از . و كفشم جا مانده بود فيكه توانستم با كمك مرد از گودال خارج شوم ك يدر گل فرو رفته بود و هنگام ميپا

 ميآشنا وبرو يا افهيتخت بودم و ق يچشم باز كردم برو يوقت.دمينفهم يزيچ گريو تار شد و د رهيچشمم ت شيپ ايگودال دن

 يحساب يول ديا دهيند يخوشبختانه صدمه ا: كه گفت  يدوقتيقلبم را قوت بخش اوچهره دكتر را بخاطر آوردم ولبخند . بود
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 . ديا دهيترس

 .متاسفم ، شرمنده ام كه شما را به زحمت انداختم: گفتم  يسخت به

و جان آدمها  ستنديباشند ك به فكر مردم ن ديبا يشرمنده كسان د؟يشرمنده باش ديشما چرا با :آمد كه گفت يگريد يصدا

 .ارزش ندارد يزيپش شانيبرا

حادثه  نياما ا. گذشت  ريخوشبختانه به خ: آمد و گفت شيپ. كه سرا پا گل آلود بود دميبرگرداندم و دوست دكتر را د سر

 .كرديدر گودال سقوط م يشما كهن سال يختم شود اگر به جا يبتيبه مص توانستيم

 .دينيآرام بنش ديكن يسع: بعد رو به من گفت. گذشته ريحاال كه بخ: مداخله كرد  دكتر

 د؟يدرد كه ندار: ديپرس. دكتر كمكم كرد و من نشستم  يمنش

 ...فقط ديشكه بپو ميندار يلباس نجايمتاسفانه ا: دكتر گفت. آمدم نييتكان دادم و نا مطمئن از تخت پا سر

من آنها را  ديو كفش نباش فينگران ك.رسانميمن شما را به خانه م دييرا بشو تانيدستها: سخن اورا قطع كرد و گفت مرد

 .آورده ام 

 .ممنونم ديشما جان مرا نجات داد:  گفتم

 .ديا امدهيدر ن يتا به صورت عروسك گل دييزودتر دست و صورتتان را بشو: و گفت ديخند

تمام .متوجه منظور مرد شدم نهييچهره خود در آ دنياز د. برد ييدستشو يرا گرفت و مرا به سو ميبازو ريدكتر ز يمنش

به  يدست و صورتم را شستم نگاه يوقت. از گل بود  يعار ميسر و صورتم غرق در گل بود و تنها دور لب و چشمها يموها

 :گفتم  يبه منش. غرق گل بود  ميوزان كيجورابم پاره و تا نزد. انداختم ميلباسها

 .كردم فيــ همه جا را كث ــ

 .ديديند يبيندارد ، خوشحالم كه آس يراديا: لبخند گفت  با

 ؟يــ روسر ــ

 .ستيقابل استفاده ن گريد: و گفت ديخند

 من خارج شوم؟ يــ پس چطور ــ
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 .ديشما نشود ، نگران نباش يحجاب يمتوجه ب يكه كس ديهست يــ آنقدر گل ــ

 

خود تشكر كردم و خواستم مطب را ترك كنم  يهم از دكتر و هم از ناج گريآمدم و بار د رونيب يياز دستشو يسرافكندگ با

 .ديبرو ييبه تنها ستيصالح ن بتيه نيبا ا رسانميمن شما را م: آمد و گفت شيكه مرد پ

گذاشته بودكه بدست مرد  يلونيدكتر در نا يو كفشم را منش فيك. ميبار هر دو از مطب خارج شد نينكردم و ا مخالفت

 :او گفت مياز كنار گودال گذشت يوقت.بود

 ينم يبا جان مردم باز نطوريا ايدن يكجا چيه. لرزد يپشتم م ديكه ممكن بود تا صبح در گودال بمان نيا رامونيــ از فكر پ ــ

 .كه چرا شهر را رها كرده و خود را آواره جاده ها كرده ام رنديگ يم راديآن وقت به من ا. شوديم نجايشود كه ا

هر دو سكوت كرده  يقيحركت كرد دقا يوقت.من سوار شدم گريو در را باز كرد با گشودن در د ستاديا يليمقابل اتومب او

سر  يوقت .ديكش يم يا حهيص يو هرازگاه ديبار يداشت فرو م دهيآسمان هرجه در د. رفتيم شيهدف پ يو او ب ميبود

 :او رو به من كرد و گفت ميستاديا ييچهار راه پشت چراغ راهنما

 ...ــ خانم ــ

 »تارا « :  گفتم

 ــ خانم تارا مقصد شما كجاست؟ ــ

 .هنوز در حال شوك هستم كنميفكر م ديآه ببخش: خودم آمدم و گفتم به

 .ديحق دار. ديحق دار: گفت دويخند

 د؟يشما شاغل هست: ديپرس.رديبگ شيرا دور بزند و راه آمده را پ دانيرا دادم و او مجبور شد م ينشان

 .كار هستم ياياما جو! ــ نه  ــ

 .ديموفق باش: لب گفت ريز

 .متشكرم: آهسته شد و گفتم مياو من هم صدا ينجوا ريتاث تحت

آمد و اگر  شيور آن حادثه پچط دميبودم و از خودم پرس افتهيكه  يبتيكه بوجود آمد به خود فكر كردم و به ه يسكوت در
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از . شدميزنده بگور م يدر گل و ال ديرسيهم تا صبحاز راه م ديبود هنوز در آن گودال بودم و شا دهيمرد به هنگام نرس نيا

 !نه: ار گفتم ياخت يو ب دميفكر بر خود لرز نيتجسم ا

 شد؟ يچ: ديمرد متوحش شد و از سرعت خودكاست و پرس

 ..من... من: گفتم يندگتكان دادم و با شرم سر

 : راند و توقف كرد و گفت  ابانيرا كنار خ لياو اتومب. ستميپروا از رسوا شدن گر يپنهان شده خود را نشان دادم و ب اشك

 .ديتا آرام شو ديكن هيــ بدون خجالت گر ــ

 .دهد يآزارم م تيوضع نيا ديكنم حركت كن يــ خواهش م ــ

ام و از او كتمان  دهيد بيكه آس نيبه گمان ا.حركت كرد  يشتريبار با سرعت ب نيا.ميحركت كرد گريكرد و ما بار د قبول

 :ديكنم پرس يم

 د؟يو درد ندار ديسالم ديــ مطمئن ــ

 .دميرا ند يبه آن بزرگ يام كه چطور گودال ياما از خودم عصب. ــ بله ــ

غالب  نيستاره بر زم شهيكه هم ديفكر كن نيبه ا. ديديو چاله را ند ديبه آسمان نظر داشت نينگاه كردن به زم يجا ديــ شا ــ

 .ستاره را مغلوب كرده است نيهم زم كباريبوده 

 .ميديجاست رس نيهم: با دست به كوچه اشاره كردم و گفتم ميبود دهيخانه رس كينزد

 :دو گفتخارج شد به كمكم آم ليو از اتومب ستاديكوچه شد و به اشاره من مقابل در ا داخل

كه به شهر  يگاه نيدياجازه م ايكه با شما آشنا شدم، آ رميگ يم كيحادثه، آن را به فال ن نيا يــ من در كنار تاسفم برا ــ

 با شما داشته باشم؟ يمالقات اميم

 ...شما هستم اما ونيجونم مد نكهيبا ا:  گفتم

 .ديبه خاطر جسارتم مرا ببخش. فهمم يم: را قطع كرد و گفت حرفم

 ادميورود به خانه بود كه  يبرا.كردم يبودم و دور شدنش را نگاه م ستادهيكه سوار شد و حركت كردو رفت من هنوز ا يوقت

 يوقت.  ستادميبودن مادر در خانه زنگ را فشردم و ا ديبه ام.جا گذاشتم لشيو كفشم را در اتومب فيك يحاو لونيافتاد نا
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آنكه  يبرا.شد شانيو پر ديظاهرم دست بر سر كوب دنيمادر با د. افتمي رامشآ يدر آن دميشن فونيمادر را از آ يصدا

حمام مرفتم  يزدم تا از سالم بودنم مطمئن شود و همانطور كه به سو يو چرخ دميبلند خند يرا آسوده كنم با صدا الشيخ

 يرها نكرد و از پشت در حمام هم م رام او كه همچنان نگران بود. گفتم شيكه اتفاق افتاده بود برا يبطور خالصه از حادثه ا

 .نه ايام  دهيد يجراحت ايخواست بداند كه آ

 ياما موقع صرف شام وقت.را آسوده كردم الشيرا كتمان كردم و با گفتن سالم و تندرست هستم خ مياو جراحت دست و پا از

 ميخراشها. ام مشغول شد  نهيآخم درآمد ف مادر بلند شد و به معا يو صدا ديكش ريبردن قاشق به دهان مچ دستم ت يبرا

 .بود يسطح

كه  يياو. خارج تشده و به همراه او رفته بود لياز اتومب ييوقت خواب با خوردن قرص مسكن به بستر رفتم اما فكرم گو به

دكتر او . اسم حكمت توقف كرده بودم  يرو ديبا ترد تيدكتر چه خطابش كرده بود و در نها اورميب اديفكر كردم تا ب اريبس

 .آوردم ينم اديرا به  گرشانيد يگفتگوها. به سخره گرفته بود راپا خطاب كرده و خود او تاهل  زيرا گر

 بشينص يمثبت ازيامت چيتك تك اعضا صورتش ه ياداوريكنم و با  فشيخواستم توص.يآر اينه  يكوتاه و جوابها سواالت

كه در صورتش شاخص بود محاسن بلند او بود كه چشم آمده  يزيچ.خاص يو دهان ينيداشت نه ب ييرايگ ينه چشمها. نشد

 .اورديبدست ن يازيز امتين گريكردم او را آراسته تجسم كنم و بار د يسع. بود

 يموجود ب كي گريد شهياند نيبا ا.بود فداكار ، مهربان، رئوف و از خود گذشته يكه او مرد دميشياند نيبه ا يدياوج نا ام در

 .در خور نام انسان قتيبود به حق ينبود بلكه انسان ازيامت

 وقت صبح؟ نيا هيك: دينگاهم كرد و پرس ريكه تلفن زنگ زد و مادر متح ميصبحانه بود زيم پشت

 را برداشتم يشدم و گوش بلند

 .دييــ بله بفرما ــ

 منزل تارا خانم؟: ديآرام او در گوشم نشست كه پرس يصدا

 شما؟! ــ بله ــ

 !ريصبح بخ. ــ من حكمت هستم  ــ
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 .ريــ صبح شما هم بخ ــ

جا مانده و  لميشما در اتومب فيكنم ك ياور اديتماس گرفتم كه . ديو مزاحمتم را ببخش ديمرا بجا اورده با ش دوارميــ ام ــ

 .كنم فيبرگرداندنش به شما كسب تكل يبرا

 تارا خانم؟... الو... الو: تماس قطع شده گفت نكهيگمان ا و او به ميبگو ديماندم كه چه با مردد

 بله؟: گفتم

 كرده ام؟ داريموقع مزاحم شدم؟ نكند شما را از خواب ب يب ايآ. گمان كردم كه اشتباه گرفته ام: و گفت ديخند

 ...نه خواب نبودم اما: گفتم

 هم؟بد لتانيدر منزل تحو اورميب ديدانيصالح م: را قطع كرد و گفت حرفم

 ...شوم و  يــ باعث زحمت م ــ

 ياز رفتن به داندنپزشك شيتوانم پ يامروز وقت دندان دارم و م يمن برا ستين يزحمت: حرفم را قطع كرد و گفت گريد بار

كه  اورميبدست ب يشما را باز كردم تا بتوانم از شما آدرس فيدر ضمن جسارت كردم و در ك. بدهم ليامانت شما را تحو

 زيتم. ديهم آسوده خاطر باش تانياز بابت كفشها. دا كردم با شما صحبت كنميبود و سعادت پ فيخوشبختانه دفتر تلفن در ك

 .گردديو واكس زده به شما بر م

 .سپاسگزار شما باشم يدانم چطور يمن نم دويشرمنده ام كرد: گفتم

 يبه آداب اجتماع بنديو پا يمن ذاتا مرد تعارف.ديم را ببخشا ييپس رك گو. حكمت رك گو نديگو يــ دوستانم به من م ــ

خاطر كه  نيكردم نه به ا زياگر كفش شما را تم ميگويخاطر هم م نيو به هم ستمين انجامديب يآنطور كه به تملق و چاپلوس

در آمده  يزيشده و به حالت رقت انگ نيجهت بود كه ده برابر وزن خود سنگ نيناكرده شما را شرمنده كنم بلكه از ا يخدا

 .بودند

 .ــ به هر حال ممنونم ــ

 .ــ من ساعت چهار بعد از ظهر آنجا خواهم بود ــ

 .خوب اريــ بس ــ
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 .تا چهار بعد از ظهر داريد ديــ پس به ام ــ

 بود؟ يك:  ديمادر پرس. را گذاشتم يگوش

 .و نجاتم داد ديكش رونيكه مرا از گور ب يــ كس ــ

 ــ خب چكار داشت؟ ــ

 .دهد ليآورد تحو يو كفشم را م فيــ ك ــ

 .كنم يآمد من در را باز م ياز كمكش تشكر كنم، وقت ديــ من با ــ

شكل ظاهر او چگونه با او برخورد  دنيدانستم مادر با د يحكمت تمام هوش و حواسم را به خود معطوف كرده بودو نم تلفن

ارائه دهم تا از برخورد  يريگرفتم كه خود از حكمت تصو ميحكمت تعجب نكند تصم دنيآنكه مادر از د يبرا. خواهد كرد

كس  چيكه ه نياش با دكتر گفتم و ا يشروع به صحبت كردم و از دوست زيم يجمع آور نيح.كرده باشم يريناهنجار جلوگ

 :ديمادر پرس.شود از شكل ظاهرش شناخت يرا نم

 است؟ يــ مگر چه شكل ــ

با شلوار پارچه .كنم مختص اوست يدارد كه گمان م يدر آشفتگ ياما نظم.اندازد يم شيدراو اديدر نگاه اول آدم را به : گفتم

نمود  يسن او جوان م يبرا راهنشيگره زده بود و پ شاهنگانيبود و دستمال گردنش را مدل پ دهيپوش يكفش كتان يا

 .بودند زياما اتو زده و تم دنداشتنبا هم تناسب  چكداميكه ه نهيمنظورم ا

 ش؟يها يكتان يحت: گفت يبه شوخ مادر

و به پا  دهيتازه خر ييبود گو زيافتاد كه تم شيها يهم انداخته بود نگاهم به كف كتان يرا رو شيپا يدر مطب وقت: گفتم

بودو من  داكردهيدرست شكل گوركن ها را پ. بود يدنياش د افهيآورد ق رونيمرا از گودال ب يخدا وقت يكرده بود اما بنده 

خواهم  يماندم م يزنده نم گريبود تا صبح د دهيكه اگر او به دادم نرس كنميفكر م يوقت.هم شكل مرده از گور در آمده

 .شوم وانهيد

 !ميواجب شد دعوتش كن. فرستاد تياري يرا برا يخدا دوستت داشت كه جوانمرد: گفت مادر

را آماده كردم و  ييرايپذ زيم رديپذ يداخل شدن م يكه دعوت مادر را برا نيا نيقيظافت خانه پرداختم و با به ن ارياخت يب
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شروع به نواختن كرده بود  يضربان قلبم با ضرب آهنگ تند.دميساده اما آراسته پوش يآمدن مهمان شد لباس كيچون نزد

 .بود ختهرا گلگون سا ميام گونه ها يدرون جانيو ه

با او به سمت در  ييارويرو يمادر برا. ديزنگ خانه هم بگوش رس يچهار ضربه نواخت همزمان صدا يواريساعت د يوقت

. بسته شدن در آمد ينگذشته صدا يقيو دقا ديبه گوشم رس فيگفتگو ضع يصدا. رفت و من در آشپز خانه سنگر گرفتم 

گذاشت و  زيم يرا كه به دست داشت رو يباز كرد و بسته ا را هبشنوم كه مادر در آشپزخان يگريد يكردم تا صدا زيگوش ت

 :گفت 

 .داد و رفت. است  يخانم تهام يبسته امانت نينفر آورد و گفت ا كيــ بسته را  ــ

 چه مادر ؟ يعنيــ  ــ

خانم  يامانت نيدر را باز كردم او هم بسته را بدستم داد و گفت ا يكه گفتم وقت نيهم: نشست و گفت  يصندل يرو مادر

 .كرد و رفت يمن گرفتم و او خدا حافظ. است  يتهام

 ن؟يهست يك ديديشما نپرس: دميپرس

 .سوال كنم ديمن چرا با كرديم يخودش را معرف دياو با: شانه باال انداخت و گفت مادر

 بود؟ يــ چه شكل ــ

 .كوتاه مث همه يموها. مث پروفسورها يليسب شويقد بلند با ر. ساله كيو ي، س يس يــ جوان ــ

 هم داشت؟ نكيع نك؟يــ ع ــ

 .ــ آره ــ

 .ديــ او خودش بود و شما او را نشناخت ــ

به گمانم . بود تيو با شخص نيمرد مت كي. بود و نه اجق وجق پوش شينه درو دميكه من پشت در د يــ تارا باور كن كس ــ

 .اورديكه ب يگريو بسته را داده به آدم د ديايب دهيخودش خجالت كش

 يبه خودش م يكند؟ حتم يم يحكمت بوده باشد در مورد من چه فكر ياگر آقا.  كردميــ خوب بود خودم در را باز م ــ

 .و حق هم با اوست ديايگرفتن اثاثش ب يدختر آنقدر شعور نداشت تا خودش برا نيدايگو
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 .اما اگر خودش بوده تلفن نخواهد كرد. كند يم يتلفن و عذرخواه يباشد حتم امدهيــ اگر خودش ن ــ

 رييتخت پرتاب كردمو به تغ يبا خشم بسته را رو. بودم  ياز خودم، از مادر و از او عصبان. را برداشتم و به اتاقم رفتم بسته

تخت  يوكنم داخل كمد پرتاب كردم و ر زانيآو نكهيخاطر بودم كه لباس را بدون ا دهيآنقدر رنج.دادن لباس مشغول شدم

نگاهم به بسته افتاد و با خشم مهار نشده روكش .بسته به من برگردانده شود ونهگ نيكردم كه ا يهرگز تصور نم. نشستم

 .آهم بلند شد يكه با چسب چسبانده شده بود صدا فميك يرو يشاخه گل رز دنيرا پاره كردم و از د ييكاغذ كادو

و واكس  زيتم ميهمانطور كه گفته بود كفشها. در جعبه كفش را باز كردم گريد ينشان ديجدا كردم و به ام فيرا از ك گل

به . به گوشه اتاق پرتاب كردم افتمين يزيكردم و چون چ يهر دو لنگه را بازرس.خورده درون جعبه جا خوش كرده بودند

. حاصل و عبث يب يجستجو. جستجو كردم اياش انيو در م ختمير تتخ يرا رو فميك اتيتمام محتو.رفتم فميسراغ ك

در  ادداشتميدهان گشودهو دفتر  اهيس فيزرورق پاره در كنار ك.ديكند، آرامشم بخش نمياز آنكه خشمگ شياتاق ب يآشفتگ

 يصدا. شستمن شيتوالت گذاشتم و به تماشا زيم يآب رو وانيگل را برداشتم و درون ل. حكمت هيكنار شاخه گل رز هد

 ييو با آوا افتيبعد شجاعت  يلحظه ا.كه محتاطانه الو گفت دميمادر را شن يصدا. شتمزنگ تلفن آمد اما جرات حركت ندا

 يم دهيدر صورتش د يمحسوس يدر اتاقم را باز كرد شاد يوقت. كوتاه بود  شهيمكالمه اش بر خالف هم.بلند صحبت كرد

شانه ام  يدستش را رو. ستادياز آن گذشت و كنارن ا يسرزنش چيه يكرد و ب اتاقبه وضع نابسامان  ياجمال ينگاه. شد

 :مخاطبم قرار داد نهييگذاشت و از درون آ

 نجا؟يا ديمĤ گريد قهيبود كه تلفن كرد و چند دق يحدس بزن چه كس. كن  رونيــ فكرش را از سرت ب ــ

ماتمزده  يآدمها افهيچرا ق.دو كردهمرد جادوگره ترا جا نيتو چت شده تارا؟ نكنه ا:  ديروحم اخم كرد و پرس يصورت ب به

خودت . نهيترو نا مرتب بب نجايا ديآ يخانم م زهيعز يدوست ندارم وقت. بلند شو و لباست را عوض كن . يرا به خودت گرفت

 يجان مادر بلند شو و برا. انجام بده يريكه بخواد وصلت خ رهيم ييجا يوقت شهياون قاصد خوش خبره و هم يدانيخوب م

 .خودت غمبرك نساز

بدستم داد و  گريبه اتاق پرداخت و لباس پرت شده در كمد را بار د دنيو نظم بخش يخود به جمع آور ديسكوتم را د مادر

 :گفت
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كنم تارا به خاطر من هم كه  يخواهش م. كرفت يسر كوچه تماس م ياز تلفن عموم. رسد يــ زود آماده شو كه االن م ــ

 . كن يشده آبرو دار

خانم  زهيمادر راست گفته بود كه عز. لباس دادم و به انتظار مهمان نشستم رييبلند شدم و با اكراه تغ. از اتاق خارج شد  مادر

ما  يبرا يآمد تا قاصد خبر خوش يبار او به خانه ما م نيآن خانواده است و ا يبگذارد حامل خبر خوش برا يبه هر كجا كه پا

خوب و مناسب  يشك او خواستگار يب. خانم در چه مورد است زهيكه خبر عز ميدانستيم وحدس الزم نبود و هر د. باشد

 .ديبگو مانيآمد تا از داماد برا يبود و م افتهي ميبرا

 يبه مبل اصابت كند و صدا شيموجب شد كه پا لشيدر رفت و تعج يزنگ در خانه كه بلند شد مادر با شتاب به سو يصدا

مرا مجبور كرد بلند شوم و بدنبالش  شديم دهيد يو شماتت به خوب خيآلود مادر كه در آن توب نگاه غضب. آخش بلند شود 

 ديكه نوبت من رس يمرا در نوبت قرار داد وهنگام گريكدي يآن دو برو رمبوسه گ. شوم  يخانم راه زهياستقبال از عز يبرا

 :گفت دنميخانم ضمن بوس زهيعز

 عروس خانم؟ يــ چطور ــ

اتاق نشست و ما هر دو  يخانم باال زهيمرا گلگون كند صورت مادر را سرخ كرد و عز يگونه ها نكهيا يعروس او به جا كالم

 .مياز او نشست نترييپا يدر مبلها

خانم رو به  زهيعز. نشاند يبرود مرا بر جا ديوقت تنگ است و زودتر با نكهيخانم با گفتن ا زهيداد و عز يدستور چا مادر

 :تمادر گف

 يحاضر ايبه من بگو آ. سر اصل مطلب روميم كسريو  ستميرفتن ن هيكه اهل حاش يدانيو م يــ خودت به اخالق من وارد ــ

 ؟ يتارا را به خانه بخت بفرست

 .باشد ياست اما تا داماد كه باشد و از چه خانوادها يهر مادر يآرزو نيا: گفت مادر

 .داماد جالل است. ديشناس يو هر دو خوب او را م ستين بهيــ غر ــ

 :ديو ناباورانه پرس ديكش يآه بلند مادر

 است؟ يــ منظورت جالل آهنچ ــ
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 .؟ بله منظورم اوست ميمگر چند تا جالل دار: و گفت ديخانم خند زهيعز

 :و پس از آن گفت رديگذاشت تا نفسش آرام بگ نهيس يدست رو مادر

 ؟يامديكه اشتباه ن يحتم داراما ما كجا و آنها كجا؟ تو ... ــ اما  ــ

 .و نظر شما را بپرسم ميايامروز بود كه حشمت زمان زنگ زد و از من خواست تا ب نياما هم. يباور نكن يــ حق دار ــ

چراهمه جا رو ول كرده و در خونه مارو زده  نكهينداره اما ا يراديو ا بيع چيآقاست و ه كپارچهيدونن كه جالل  يــ همه م ــ

 .تعجب داره

 نه؟ اي نيحاضر نيپس تا پر نزده و نرفته بگ.بام شما نشسته يــ مرغ اقبال رو ــ

 و پرسش؟ يكين: به خنده گفت مادر

 يهمه راض جانيبود و تا ا ريقدم برداشتم خ يهر كس يخدارو شكر من برا: خانم با گفتن مباركه رو به من كردو گفت زهيعز

از  شيتا من پ هيحاال دختر جون بگو خواسته هات چ. نيكن يبا هم زندگ يو خوش يشما دو تا هم به خوب دوارميام. بودن

 .به گوش حشمت زمان برسونم يخواستگار

ون به سر خودت نيزد ياز طزف من به حشمت زمان سالم برسونو بگو هر گل: من گفت يبه مادر نگاه كردم و او به جا من

 .ميندار ياديو ما توقع ز نيزد

 :بهتر شد ، از جا بلند شد و ضمن سر كردن چادرش گفت  نطوريخوب ا اريخانم با گفتن بس زهيعز

 .ذارهيتنها پسرش سنگ تموم م يعماد برا رزايكه م ديــ حتم داشته باش ــ

 :خانم رفت مادر دست به آسمان بند كرد و گفت زهيعز يوقت

 .نميب يدخترم رو به چشم م يشكرت كه نمردم و دارم خوشبخت يــ اله ــ

را با خود برده  ميگامها يارايمبهم  يا ندهيترس از آ ديشا. زدميپرسه م تيو واقع ايرو انياتاقم نشسته بودم وم ييتنها در

 رييدر تغ كيام با گشودن  يكه ممكن بود زندگ دميشياند يبا خود م. دادميجوالن م تيو واقع ايبود و چون مستان در باغ رو

 .ما باز نشود  انهخانم هرگز به خ زهيعز يكند و پا

با  انيبهت و تعجب اطراف انيبود كه به عنوان شرط مطرح كردم و در م يتنها خواسته ا نيا.زيتا ته پائ زياز سر پائ يمهلت
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 .شد رفتهياكراه پذ

 چرا سه ماه مهلت؟: ديپرس مادر

 .دهيكنند از شوق خواب از چشممان پر اليخواهم خ ينم: پس گفتم .معجزه ام كيمنتظر  ميآمد بگو شرمم

به  يازيهرگز ن ديجد يدانستم كه با شروع زندگ ينبودچه خوب م شيب يروزنامه بهانه ا ديآمدن به قصد خر رونيخانه ب از

 .دميكش يخط م يستون ريود زگمراه كردن خ يهم برا يخواندم و گاه يدقت يبا ب هارايازمنديستون ن.كار كردن ندارم

افزود و  يگذران تنها ساعت چهار بود كه بر ضربان قلبم م نياما در ا. آمدند و دور شدند نيپاورچ نيهفته پاورچ دو

 شيخواستم پ يم. و آسمان نيزم انيمعلق نگهداشته بود م يدست ييام را گو يچرخه زندگ.شدنديم شيشنواتر از پ ميگوشها

 . ياتفاق چيروزها گذشتند بون ه. زدميبروم اما در جا م

 شيدكه را پشت سر گذاشتم و پ.باران نم نم شروع به بارش كرده بود. روزنامه از خانه خارج شدم ديبه قصد خر صبح

به مطب دكتر  دنيرا تا رس ريتمام مس. رفتن و نه در جا زدن شيپ ي،براييرها يام برا افتهي يكردم روزنه ا يحس م.رفتم

كه ظاهرش با دگران تفاوت  يرهگذران مرد انيدر م ديبودم تا شا بسته يابانيو خ يكرده بودم و دل به هر كو يط ادهيپ

 يراه رفتن را از من گرفت و بر جا ياتفاق نا نيو تجسم ا ليتخ يحت. ريبه خ تانيسالم صبح باران ديو بگو ديآ شيدارد به پ

نثارم كرد و  يمتلك» خوابت برده هخوشگل« با گفتن  يرهگذران تند و پر شتاب از كنارم گذشتند و مرد جوان موتور. ستادميا

 .گذشت

اما  ديلرز يبه هنگام باز كردن در مطب دستم م. ظاهر خود را آراسته كردم و از پله ها باال رفتم دميمطب رس يپله ها مقابل

شدم او سزش  زيم كينزد يمرد به انتظار نشسته بودند وقت مارينشسته بود و سه ب زيم شت يمنش. آن را گشودم و وارد شدم

و  ديحالم را پرس يميبرخاست و گرم و صم يصندل يداشت از رو اديچهره ام را به  انهخوشبخت ستيرا بلند كرد و به من نگر

 :گفت

 .هستن مارستانيصبحها ب نيكار دار يــ اگر با دكتر مراد ــ

 :دميتراش يآمدن خود بهانه ا ينشستم و برا يصندل يور وسيما

 .كند يبود كه آمدم تا دكتر نگاه نيا كنديدرد م مياحساس كردم كه تمام دندانها شبيــ د ــ
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 د؟يــ آب نمك را امتحان كرد ــ

 :دادم و او با لبخند گفت سرتكان

 .ستيهم كارش عال يدكتر نوروز ديــ اگر هنوز هم درد دار ــ

 د؟يدار يامروز عصر وقت خال يبرا. توانم تا بعد از ظهر صبر كنم يدرد ندارم و م گريد. ــ نه  ــ

 :گفت نيبه ساعت مراجع يرا ورق زد و با نگاه يگريدفتر د او

 .ديباش نجايعصر ساعت شش ا. روانه كنم يكيتوانم شما را در فاصله  يــ نه متاسفانه اما م ــ

 .ــ ممنونم ــ

 ».ينبود كه انجام داد نياحمقانه تر از ا يكار« آمدم با خود گفتم  نيياز پله ها پا يوقت. از مطب خارج شدم  شدم و بلند

شدم و برگشتم  مانينرفته بودم كه پش يچند گام. اعتنا گذشتم ياز التماسش ب. ديطلب يمقابل راهم را گرفت و سكه ا ييگدا

. مطب باال رفت يشد و از پله ها ادهيپ لشيكه با عجله از اتومب يتا درخواستش را اجابت كنم كه چشمم افتاد به دكتر مراد

كه به خرج دادم او زودتر از  يليامابا تمام تعج. داخل شدن به مطب او را مالقات كنم  از شيراه رفته را برگشتم تا بتوانم پ

 .كرده و وارد مطب شده بود يمن پله ها را ط

با خود .كند يگفته بود صبحها در مطب كار نم يبودم كه برگردد خانم منش دواريام. گرفتم كه همان جا صبر كنم  ميتصم

 ».نميتوانم او را بب يآمده و اگر صبر كنم م يكار يبرا ديشا«گفتم 

 امديگذشت و چون ن يربع ساعت. ام دهيكنم كه تازه رسوانمود  يآمدنش طور نييتا موقع پا ستادميپله ها ا نييدر پا پس

به  يوقت. ستادميزدم و دو پله باالتر رفتم و ا بيبر خود نه.شد رياز پله ها سراز دميشدم و قصد برگشت كردم كه د وسيما

 .توجهش را جلب كردم »د؟يبر يم فيشرت ديسالم دكتر ، دار« با گفتن  ديمن رس

 : ديداد و سپس پرس ييسالمم را با خوشرو جواب

 .نداشتند يمورد گريمانده باشد انها د ادميبوجود آمده؟اگر  تانيدندانها يبرا يمشكل يــ خانم تهام ــ

 .باشد ادتانيراستش آن شب، آن شب اگر . خواستم مزاحمتان شوم يم يگريكار د يــ من برا ــ

 .بله خوب به خاطر دارم: و گفت ديخند دكتر
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 .و مرا به خانه رساند ديت شما زحمت كشــ همان شب دوس ــ

 بوجود آورده؟ يشما مزاحمت يبرا ايبله اماآ: سر فرود آورد و گفت دكتر

 .هستم شانيا ونيبابت مد نيدوست شما جان مرا نجات داد و من از ا. ابدا . رينخ: تكان دادم و گفتم سر

 ست؟يپس مشكل چ:  ديپرس دكتر

آمد كه  شيهم پ يمسافرت نكهيتشكر كنم ضمن ا شانينبودم كه از ا يتي،راستش من درآن شب در موقع ستين يــ مشكل ــ

 ..و  ديمرا به دوستتان ابالغ كن يخواستم از شما خواهش كنم كه پوزش و عذر خواه.انداخت ريام را به تاخ يقدرشنا

 :و گفت ديبا صدا خند دكتر

جالب شد  مياما برا.را فراموش كرده زيكه او تا حاال همه چ دهميم نانيبه شما اطماما  كنميــ من از جانب حكمت تشكر م ــ

 .رسانم يشما را م غاميدارم بروم گرگان مهمانش شوم حتما پ اليمن دو سه روز آخر هفته را خ. ببرم شيشما را برا غاميكه پ

 :گفتم ميجدا شد گريكدياز  يوقت ابانيكردم و در خ تشكر

 .ديو كفش هم تشكر كن فيرساندن ك يآقا حكمت برااز  يــ راست ــ

 نيو او در گرگان باشد كه اگر چن نمشيبب ديشما دعا كن. شوم  دنشيكه موفق به د ستيــ مرا دعوت كرده، اما معلوم ن ــ

ام كه بار سفر  دهيبارها شده قرار مالقات گذاشته و من به محل مالقات رفته ام اما د. رسانم يشود تشكر دو قبضه شما را م

 .است انياو زبانزد همه دوستان و آشنا ييزپايگر. رانيغرب ا ايشرق  اي هدرآورد رانيسر از جنوب ا ايبسته و 

از او جدا شدم به  يوقت.كاست يوجودم م يدر جسم و روحم اثر گذاشته و از گرما ديبار يكه م ياز باران شتريدكتر ب يحرفها

 »حماقت پشت حماقت« خود گفتم 

 .ام را انتخاب كرده بودم ندهيآ يام رااتخاذ كرده وراه زندگ يينها ميتصم ييكردم گو يبه خانه ط دنيكه تا رس يزمان فاصله

دل به مجهول « :به خود گفتم. درآورده و دور انداختم وانيخانه شدم به اتاقم رفتم و شاخه گل پژمرده را از درون ل وارد

 ».بستن دور از عقل است

به . دميد نيو در همان حال خشمگ نياو را غمگ. خود مادر را با خبر كنم ميوارد آشپز خانه شدم تا از تصم شهياند نيهم با

نشستم و  شيو خوشحال روبرو اوردميخود ن يبه رو. خاطر پاسخ داد دهيافكند و جواب سالمم را رنج يسالمم نگاه شرر بار
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 :گفتم

خوشحال و  نديايب يخواستگار يفردا برا نيتوانند هم يكه م مياگر بگو رديگ يدانم اخم شما از كجا سرچشمه م يــ م ــ

  يراض

 ؟يشو يم

 :تاسف موجب شد بپرسم  يكه نگرانم كرد و سر تكان دادنش از رو ديكش يآه بلند مادر

 شده؟ يخبر ايــ آ ــ

 :نگاه دلسوزانه اش را به چهره ام دوخت و گفت نباريا مادر

بود  شيپ كساعتي. كرده و آنها هم قبول كرده اند يحشمت زمان از پرند خواستگار. يخواستگار يب رگيد يــ خواستگار ــ

 .يات را خراب كرد ندهيخودت آ يتو با دستها. خبر را داد نيخانم تماس گرفت و ا زهيكه عز

 .باور ريبودم غ دهيخبر دچار بهت شدم و باور كردن آن چه شن نيا دنيشن از

كردن از تو  يروند و خواستگار يم يگريد يكنند و جا يدانستم كه آنها تحمل نم يمن م: گفت  ديتعجبم را د يوقت مادر

 .يبود كه از دست داد تيشانس زندگ نيبزرگتر

 :مادر پرتاب كردم و گفتم يكردم و به سو نيآتش يمانده ام را گلوله ا يشدم و تتمه غرور باق بلند

همان بهتر كه نشد، . كنند يداريخود خر ليدهند كه مال را بنا به م يثروت دارند به خود اجازه مچمن مال و . ــ به جهنم  ــ

 ... نيچون ا

 :در مقابل خود گرفت و گفت ياز خونسرد يسپر مادر

 ديخانم شا زهيبه قول عز. حرفها از سر خشم و حرص است نيو ا يكه اشتباه كرد يدان يخودت خوب م! ــ بس كن دختر ــ

فراموش نكن . يبده لميشعار تحو يكه بخواه نيكنم تا ا يراحت تر قبول م ييطور بگو نيا. بخت شما دو نفر با هم نبوده

با جالل آماده كرده  يشروع زندگ يكه خود را برا يداشت يو مصمم شحالچهره دختر خو ياز در آشپز خانه وارد شد يوقت

 .يستيكار ن افتني يدر پ گريدهد د ينشان م است كه يگريهم گواه د دنتيروزنامه نخر. بود

 نيو اندوهگ مانيپش ياز بهم خوردن خواستگار ديباور كن خواهديو دلم م رميخواستم بپذ يرغم احساس درونم م يــ عل ــ



 

 

كتابخانه نودهشتيا                       رحيمي فهميه  –شيدايي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢١

 .ستمين

 :طرف در رفتم كه مادر گفت به

 .ستين يهم مطرح كرد كه كم از اول گريد شنهاديخانم پ زهيــ عز ــ

 :گفت ديد دنيو او كه مرا منتظر شن دميطرف مادر چرخ به

 .هم هست نيجالل الد يــ آقا عماد ، عمو ــ

بود كه  نيخانم ا زهينظر عز. جا ازدواج كند  نيخواهد هم يم. رانياش جدا شده و برگشته ا يكه او از همسر خارج يمدان

 .ان صحبت كندبا حشمت زم يباش يتر از جالل است و اگر تو راض ستهيعماد شا

همه  ديرس يو چهار سالك ستيدختر به ب يكه وقت فهيطا نياست در ا ينديچه رسم ناخوشا نيا: گفتم  يعصب يخنده ا با

 خواهند شوهرش دهند؟ يشوند و هر طور شده م ينگران م

 .كند ينم دايخودش شوهر پ يخودش برا يبيدختر نج چيچون ه: با خشم گفت مادر

وبه  ختمياز آشپزخانه گر يوقت. دميرا شن ميشكسته شدن تمام استخوانها يبر سرم فرود آمد و صدا يمادر چون پتك كالم

بود از همه  دهينام بيداشتم و كالم مادر كه آشكارا مرا نا نج اريبس ستنيگر زهيانگ.اشكم روان بود البياتاقم پناه بردم ، س

 :پوزش خواه گفت يادر در را باز كرد و داخل شد با لحنم يوقت. مرا سوزانده و دلم را به درد آورده بود شتريب

بود هرگز حشمت زمان تورا  نياز ا رياست چه غ لينجابت تو زبانزد دوست و آشنا و فام. يــ تارا باور كن منظورم تو نبود ــ

رده باشم اما حال ك يآورم از او عذر خواه ينم اديكردم و به  يسال با پدرت زندگ يمن س. گرفت يپسرش در نظر نم يبرا

از  شتريو ب ينكن هيدهم كه گر يترا به روح پدرت قسم م. زدم  يا دهيحرف نسنج نمك يو اقرار م كنميم ياز تو عذر خواه

او از برادرت كه قول داد هر هفت زنگ بزند و از حال و . بخت هستم اهيبدبخت و س يمن به قدر كاف. يعذابم نده نيا

 ديكه من خوبم شما خوب ديگو يكند و م يآن هم كوتاه و مختصر تلفن م كباري يروزش ما را با خبر كند كه نكرد و ماه

تنها در .يكنيرد م يه ارا به بهان يو هر خواستگار يبه سر دار يچ ستيدلم را به تو خوش كردم كه تو هم معلوم ن. وسالم

مهم . بروند به جهنم.شد ينطوريكه آخرش ا يبه بهانه فكر كردن مهلت خواست ينكرد دايپ يراديمورد جالل بود كه چون ا

 يو م يتو به دنبال چه هست دانميسوزد كه من نم يم نيفقط دلم از ا. تينكردند و رفتند سراغ دختر عمو حملكه ت ستين
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است كه تو و برادرت خوشبخت  نيمن ا يتنها دلخوش. را باختم به درك ميخودم زندگ.  يچه كار كن تيبا زندگ يخواه

 .ديشو

عشق . نميخواهد همسرم را دوست داشته باشم و در كنارش خود را كامل بب يدلم م. را ببازم ميمن نم خواهم زندگ: گفتم

و هم پدرم  ديبا پدرم را تحمل كن يليتحم يزندگ كيعمر  كيموجب شد كه  تانيسركوب شده شما نسبت به پسر عمو

انتخاب .برود ايكند و نا كام از دن يتا لحظه مرگ مجرد زندگ تانيو هم پسر عمو ديدر خوف باشد كه دوستش ندار شهيهم

 يو پدر يمادر فهيدو طا انياز اختالفات م يريجلوگ يبه انجام رساندند و به قول خودتان برا فهيطا نيشما را هم يپدرم برا

حاصلش چه شد؟ پسر خاله اتان ازدواج كرد و . يباشد نه آن ور يور نيدرآورند كه نه ا يگرفتند شما را به عقد مرد ميتصم

شما كه خود زخم . نكرد اريعشقش نشست و تا آخر عمر تاهل اخت ياتان به پا چارهيب يشما را فراموش كرد اما پسر عمو

 كه من هم اشتباه شما را تكرار كنم؟ ديشو يم يچطور راض ديخورده هست

 :ديپرس مادر

است و با همه  بيغر بيعج يهمان كه گفت ؟يدل بسته ا يكرد يكه صحبتش را م يبه مرد ؟نكنديعالقمند يــ به كس ــ

 فرق داره؟

 

 .همسرم آشنا باشم و بعد ازدواج كنم هياز ازدواج با اخالق و روح شيكس دل نبستم اما آرزو دارم كه پ چيمن به ه گفتم

 :ديبرگشت و پرس رونيب رفتيكه از اتاق م يبه ظاهر متقاعد شده بود و وقت مادر

 ؟يداشت يــ تو وقت دندانپزشك ــ

 ــ چطور مگه؟ ــ

 گهيكه د يمگه تو نگفت. چند روز رفته سفر و قراراش لغو شده يتماس گرفت تا اطالع بده دكتر برا يدكتر مراد يــ منش ــ

 كار دندونات تموم شده؟

 گ.اشتباه گرفته يا گهيد ضيمنو با مر ديــ شا ــ

بود و مجبور شدم  ختهيگلبرگاش ر. كه رفت بلند شدم و به طرف سطل زباله رفتم و شاخه گل دور انداخته رو درآوردم مادر
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 .خشك بودم يواسه گذاشتن گلبرگا يمناسب يدنبال جا. نميبچ زيم يو رو ارميتك تكشون رو از سطل زباله در ب

 يداده بود آوردم و هر گلبرگ رو تو هيبهم هد ميجشن تولد نوزده سالگ يرو كه تارخ برادرم تو يريمش دونيفر وانيد

كرده  هيكردن بود كه خودم رو تخل هيدونستم به خاطر گر ينم. كردم يم ياحساس سبك. راحت شد الميگذاشتم خ يصفحه ا

دور و  يديهم ام ديشا ايام آگاهش كرده بودم و  يگفته و از مكنونات قلب رخاطر بود كه حرف دلم رو به ماد نيبه ا ايبودم و 

امروز سه شنبه است، چهار شنبه « : به خودم گفتم. كرده بود نيريقلبم رو روشن كرده بود و درد انتظار رو به كامم ش فيضع

 و پنجشنبه و جمعه دكتر گرگان

 ».قدم گذاشتم راههيمن تو ب يعني رهيو اگه تماس نگ كنهيكار رو م نيروز شنبه ا رهيمونه و او اگه بخواد تماس بگ يم

گاز رو كه خاموش كردم . خبره يبود كه مادر هم با افكار خودش خلوت كرده و از حال ب نياز ا يغذا حاك يسوختگ يبو

 غذا سوخت؟: ديمادر اومد تو و پرس

بارون هم بند اومده و .ميخور يغذا م رونيب مير يم ديلباس بپوش. كار از سوختن گذشته و جز غاله شده:  و گفتم دميخند

 .هوا پاكه

 .ندارم يولخرج يــ قبض تلفن رو هنوز پرداخت نكردم و پول برا ــ

خونه كه از  نياز ا يهوس كردم كه چند ساعت. ميگرديو بر م ميخوريم چيساندو رونيب ميريم ديــ خساست رو كنار بذار ــ

 .برم رونيب اديغم م يبو وارشيدر و د

 زديقدم م رفتيم يو دو سه ساعت رونيب زديكالفه بود از در م يتو اخالقت درست مثه پدرته اون هم وقت: گفت يلب ريز مادر

 .گشتيو بر م

 .شيعاشق شما، عاشق من و تارخ و عاشق زندگ. ــ پدرم عاشق بود ــ

من بعد از ازدواج با پدرت . داشتم يگريبه د يدونست كه قبل از او مهر يكاش هرگز نم يــ منهم دوستش داشتم و ا ــ

هر جا او بود من حضور نداشتم و بر عكس هر جا . ختميانگيپدرت رو بر ن تيو حساس دميبه رنگ بنفش نپوش يهرگز لباس

كار به خاطر او كردم و آن هم  كيفقط . منو از هم بپاشه و نابود كنه يگندكانون ر دارمونياومد مبادا كه د يمن بودم او نم

 .اديدونستم اسم تارا رو دوست داره و از اسم كوكب خوشش نم ياسم تو بود كه م
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كار اون  نيا. برادرش يكرد هرچه داره به من برسه نه به بچه ها تيشما وص يچرا پسر عمو دميحاال فهم: و گفتم دميخند

كرد اگر از ترس او نبود پسر  يپدر كه فكر م چارهيب. ديرو برامون خر لتونيقهر فام يچقدر باعث تعجب همه شد و حت

 .نه من ديبخش يعموتون ارثش رو به شما م

 .كرديكار رو م نيهم حق با پدرت بود و اگر واقعا ترس از او نبود پسر عموم ا ديــ شا ــ

و  فتهيخواست با مرده در ب يبعد از فوت پسر عموتون پدر چطور م ن؟يكن ياشتباه پدرم رو تكرار م ديرــ مادر شما چرا دا ــ

 اون رو سر جاش بنشونه؟

 ريت هيبه تو كه با  ديخاطر بخش نيخواست او نبود به هم نيبشه و ا رونيمن و ياما چه بسا ممكن بود زندگ! ــ با خود او نه  ــ

من  ياسم برا نيكه اسمش تارا اسم محبوبش بود و هم به من كه نشون دادم ا ديرس يو به دخترارث ا. دو نشون زده باشه

 .زهيهم عز

 مييدوران دانشجو اديو من به  مينشست ينمور مكتين يرو.پارك خلوت بود . ميو به پارك رفت ميگرفت چيمادر ساندو با

 افتادم كه با

 ميبرد يچقدر از با هم بودن لذت م. ميديمال يم رهيو به قول معروف سر استادمون ش ميزديم رونياز دانشكاه ب يهاگاه بچه

بچه ها مادر كنارم  يحاال به جا.ميو بخور ميبخر چيساندو هي يكي ميتا بتوون ميذاشتيرو رو هم م امونيبيو چطور پول تو ج

 بود با سالها 

 :گرفتمش و گفتم لميدوست زمان تحص نيشبنم بهتر يجا رفت او مادره و به ادميلحظه  هي.  نيريتخ و ش يها تجربه

و  ستين نطوريكه ا يدر صورت. ازش به دل نگرفتم يمهر چيك باور كنم كه ه كنميخود تالش م يو ب زنميــ خودمو گول م ــ

 ينم يندارم و حت شياخالق اتيازش و از خصوص يشناخت چيكه ه يبه مرد. كنمينفر فكر م هيمن دو هفته است كه مدام به 

دونم  يفقط م. داره يو نه ظاهر برازنده ا باستينه ز. ريفق ايدونم پولداره  ينم يتح. مجرد ايمتاهله  ايداره و  يدونم چه شغل

. كنم دايواسه مهرم پ يزهايكه انگ دميازش نشن ميزيكه كالم مهرآم نهيخنده دار ا. كالمش آرامش بخش يمهربونه و آوا

آهو  تونهيقفس م ايآ پرسمياز خودم م. كنه يمو فرار  شهيجا بند نم هيو تو  زپاستيگر ييداره كه او آهو دهيعق يدكتر مراد

بكنم؟  ديبا كاريسر چ دهياونوقت من شور ره؟يو در م كنهيدر قفس بازه فرار م نهياگه بب نكهيا ايرو رام و دست آموز كنه 
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 نكاياگه ا كهمثه اون باشم و پا به پاش كوچ كنم؟ اي نميبب شونيپر يخوابا باشم و ومدهين ينگران فردا و فرداها شهيهم ديبا

انجام دادم و چشم بر آرامش  ميباطن ليبر خالف م يو هم كار رميو م ذارميرو تنها م ميموجود زندگ نيرو هم بكنم مهربونتر

 .بند و پاره كنه و منو از معلق بودن نجات بده نيا ديبا يكي. بوده بستم ميشگيوسكون كه خواسته هم

 !تارا چارهيب: لب گفت  ريز مادر

در مورد  يو حت كنميحكمت رو فراموش م اديخانه كم كم فكر و  رونيدر ب تيمسول رفتنيبود كه با پذ دهيرس جهيبه نت او

و  ميكرديبعد از آن روز هر دو نگاه م ها رو يصفحه آگه.اصرار نكرد و منو به حال خودم گذاشت گهيهم د ديخواستگار جد

و  يو شغل منش شديوقتا فراموش م يبعض ميمدرك حسابدار. كرد يش اصرار ميكردن شغل انتخاب دايپ يوقتا رو يمادر بعض

 :گفت اومدميم رونيواسه مصاحبه از در خونه ب يروز وقت هي. كرديرو واسم انتخاب م يتلفنچ

 .هيكه با مدركت جوره كاف نيهم. فكر نكن اديــ به دستمزدش ز ــ

 ؟ياستخدام شد: وگفت ديوارد خونه شدم مادر از شوق دستاشو بهم كوب ينيريبا جعبه ش يوقت

 .خواسته بودم يدستمزد كمتر گرانيــ بله چون نسبت به د ــ

 .كننيم شترشيب دنيرو د اقتتيل يبا كم شروع كن و كم كم خودشون وقت ستيــ مهم ن ــ

 هيچند روز از شروع كارم گذشته بود . مناسب با مدركم بود و مشغول شدم ياون روز كارمند شدم و شغل حسابدار يفردا از

لباسم رو عوض  رميداد كه شبنم تماس گرفته و خواسته كه باهاش تماس بگ غاميبه خونه برگشتم مادر پ يروز عصر وقت

دست خط ناآشنا بهت زده به  هي دنيدفترچه تلفنم را باز كردم و از د مشماره شبن اليكردم بعد از خوردن عصرونه به دن

نتوانم درخواستم را مطرح كنم و از شما  يسالم ممكن است كه حضور« :اما خوانا بود نوشته بود  زيشدم خط ر رهينوشته خ

 يو مرا از حركت وضع ديكن نشماره تلف نيبه ا ديلياگر ما. با شما در تماس باشم  ديكه به من اجازه بده كنميخواهش م

 .تونسته بود امضا كنه ، حكمت يشماره تلفن به سخت ريز» .ديبرهان

 !شعوريب وانه،ياحمق، د: و از سر خشم گفتم دميآه كش ارياخت يب

 .مادر مادر خودش بوده : و گفتم  دميتماس با شبنم به طرف مادر دو بدون

 خودش بوده؟ يك: نگام كرد و گفت متعجب
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 :هوا تكون دادم و گفتم يرو توچه  دفتر

 .نوشته  يچ نجايا نيبب! نيحكمت خودش اومده بوده و شما اون رو نشناخت! حكمت

 ...گذاشته و ميعالقگ يمن تماس نگرفتم به حساب ب دهيد يآه مادر وقت: مادر خواندمو گفتم  ينوشته را برا و

 :شد وگفت نيمادر پر چ يشونيپ

هرگز  ينجوريا يمردا! كنه؟ تارا  يتونه با احساس تو باز يو راحت م يهست ييسرو پا ير بفكر كرده كه تو دخت يــ چ ــ

 .ستندين ارنيبراش بوجود ب يرو خوشبخت كنن و كانون گرم يكه بتونن زن ييمردا

 ....اما مادر: گفتم  تا

 :رو قطع كرد و گفت حرفم

 يبذاره و از تو خواستگار شيمتداول و مرسوم پا پ وهيتونست به ش يم كرديتو قلبش احساس م يــ حكمت اگه به تو محبت ــ

 !يو عاقالنه فكر كن ينش جانيدچار ه دوارميام. كنه

 

 يچشمم تلفن مرا به خود م شيپ. اسمان برف مى باريد وسكوت وسكون دفتر كارم ،مرا باخود برد تا قله رفيع ترديد  از

 ...و پس از ان رميرا برداشته و شماره بگ يبرده و گوش شيبود كه دست پ يخواند و كاف

 نانياطم كيحرف نخواهم زد، تنها (باخودم گفتم .سرو پا  ياز سر بر سرم فرود امد، دختر جلف و ب يمادر چون كفه ا جمله

زمستان را به جانم  يكه دلتنگم كرده و سرد شيصدا ياوا دني،شن شتريب يهم كم دياست وشا ياز سالم بودنش كاف

 )انداخته

. كنم  يكرد كه فكرم را عمل يم قميوتشو ديخند يم ميكرده بود كه برو دايرا پ يكوچك سيابل بتيسرخ تلفن ه رنگ

 .را برداشتم و شماره گرفتم يشده گوش ميتسل يوسوسه شدم و در ان

 يم شيسر جا وسيرا ماْ يبر نداشت گوشكس ان را  چيتلفن چند بار زنگ زد و ه ديشن يضربان قلبم را گوش م يصدا

 :  ديشتابزده پرس ييگذاشتم كه صدا

 !دييــ الو بفرما ــ
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 :گفت گريماند و صدا بار د يدر دستم باق يمردد گوش يلحظه ا. از ترس بند امد اياز شعف بود  نفسم

 ــ الو؟ الو؟  ــ

 را از دست دام به خودم گفتم،  شياما باور ارامش صدا. خودش بود يصدا، صدا. دميكش يرا گذاشتم و نفس اسوده ا يگوش

 ...) لحظات دور شدن از مبداْ است و  دياما شا.دهيامده و در گردش بدور خود به نقطه اول رس( 

چون  نيارام و خوش طن ديچيپ يدر گوش شيبار پس از دو زنگ صدا نيشماره گرفتم ا گريمضطرب شدم كه بار د چنان

 :من نبودم كه گفتم  نيا ي،گو دييگفت بفرما يداشتم وقت اديه به ك يينوا

 !ــ سالم  ــ

 : امد  شيسكوت و پس از ان صدا يا لحظه

 !ــ تارا ــ

 اوريبلند شو جارو ب( گذاشتم و به خود گفتم،  يرا بر جا يهردو چنان بود كه دستم اشتباه زبانم را جبران كرد و گوش سكوت

 و 

 .) زيات را بروب و دور بر تيشخص يها خرده

 جهيخسته و بدون نت ينبرد با نفس خود ازموده و با قدمها يكارزار بودم و تمام سالح ها را برا دانيوقت غروب در م تا

جلو  چيدر پ چيپ ريدر مس ميو قدمها ديكاو يرا م يبرف نيزم ينگاهم رو. رفتم يم شيخانه پ يكارزار را رها كرده و به سو

 .رفت يم

و پس از ان  دميرا شن)  ديمواظب باش: ( كه گفت  يياوا يامد و من تنها صدا يم نيبه زم ياز برف از اسمان بام خانه ا ييپارو

 . ديكه مرا به عقب كش يقو يدست

 .الودند يو خاكستر ديسف يرا به پوركها ميشدند و سر تا پا يمتالش گريد يسقوط كرده در برخورد با توده ا نيبه زم برف

 :اشنا گفت يياوا

 .ديدر دشت سر سبز به تفرج رفته ا يكه انگار ديرو يــ انچنان اسوده راه م ــ

فرو نشاند و پس از ان  يكوبنده تر دهم كه او خشم را با گفتن سالم يدر نگاهش نشست و تا به مسخره كردنش جواب نگاهم
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 :گفت

 .كنند ينم ريخواهم برد كه چرا كابلها را تعم تيــ به مخابرات شكا ــ

 تلفن شما هم خراب است؟ خط

 :درنگ اما مشوش گفتم  يب

 .ستينه خراب ن....ــ خط ما ــ

 :ديپرس

 د؟يــ مطمئن ــ

 :گفتم

 .ــ بله ــ

 :كنارم براه افتاد وگفت در

 .چيه گريسالم ود ديپشت خطم فقط توانست بگو. ــ پس از بخت من است كه پس از روزها انتظار تلفن زنگ خورد ــ

 :گفتم

 ؟ ديكرد يو تا امروز صبر نم ديكرد يم تيبهتر نبود زودتر شكا.ديكن يتلفن تان صحبت م يــ چقدر ساده از خراب ــ

 :و گفت ديخند

كنم انها به لطف دارند  ياسان هم اعتماد م يليكه خ نديگو يدوستانم م.نيخوش ب اديهم ز ديهستم و شا يــ من مرد صبو ــ

 كه 

 .برند يهالو را در موردم بكار نم ايساده لوح و  كالم

 :گفتم

 .دهند يپا م زيگر يشاعرانه از شما دارند و به شما لقب اهو يريــ انها تعب ــ

 :گفت و اضافه كرد يبلند هوم

 حالتان چطور است؟ ديگذشته بگو هياز گال. ستيشاعرانه ا هيــ بلكه تشب ــ
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 :ديو پرس دياو اه كش. خوبم  باگفتن

 غافلتان كرده؟ رامونيكه از پ ديگرد يدنبال چه م نيان و زمــ در اسم ــ

 :گفتم

 ...گردم اما  ينم يزيــ من دنبال چ ــ

 !ديتوجه يكه به اطراف ب ديشتنيــ اما ان قدر مستغرق خو ــ

 :گفتم

 .ديبار هم كمكم كرد نيمتشكرم كه ا.به شما بدهكارم يگريــ من تشكر د ــ

 ــ  ــ

 يچشمم تلفن مرا به خود م شيپ. اسمان برف مى باريد وسكوت وسكون دفتر كارم ،مرا باخود برد تا قله رفيع ترديد  از

از سر بر  يجمله مادر چون كفه ا... و پس از ان رميرا برداشته و شماره بگ يبرده و گوش شيبود كه دست پ يخواند و كاف

 دياست وشا ياز سالم بودنش كاف نانياطم كيحرف نخواهم زد، تنها (گفتم  دمباخو.سرو پا  يسرم فرود امد، دختر جلف و ب

 )زمستان را به جانم انداخته يكه دلتنگم كرده و سرد شيصدا ياوا دني،شن شتريب يهم كم

. كنم  يكرد كه فكرم را عمل يم قميوتشو ديخند يم ميكرده بود كه برو دايرا پ يكوچك سيابل بتيسرخ تلفن ه رنگ

 .را برداشتم و شماره گرفتم يشده گوش ميتسل يدم و در انوسوسه ش

 يم شيسر جا وسيرا ماْ يكس ان را بر نداشت گوش چيتلفن چند بار زنگ زد و ه ديشن يضربان قلبم را گوش م يصدا

 :  ديشتابزده پرس ييگذاشتم كه صدا

 !دييــ الو بفرما ــ

 :گفت گريماند و صدا بار د يدر دستم باق يمردد گوش يلحظه ا. از ترس بند امد اياز شعف بود  نفسم

 ــ الو؟ الو؟  ــ

 را از دست دام به خودم گفتم،  شياما باور ارامش صدا. خودش بود يصدا، صدا. دميكش يرا گذاشتم و نفس اسوده ا يگوش

 ..) .لحظات دور شدن از مبداْ است و  دياما شا.دهيامده و در گردش بدور خود به نقطه اول رس( 
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چون  نيارام و خوش طن ديچيپ يدر گوش شيبار پس از دو زنگ صدا نيشماره گرفتم ا گريمضطرب شدم كه بار د چنان

 :من نبودم كه گفتم  نيا ي،گو دييگفت بفرما يداشتم وقت اديكه به  يينوا

 !ــ سالم  ــ

 : امد  شيسكوت و پس از ان صدا يا لحظه

 !ــ تارا ــ

 اوريبلند شو جارو ب( گذاشتم و به خود گفتم،  يرا بر جا يهردو چنان بود كه دستم اشتباه زبانم را جبران كرد و گوش سكوت

 و 

 .) زيات را بروب و دور بر تيشخص يها خرده

 جهيتخسته و بدون ن ينبرد با نفس خود ازموده و با قدمها يكارزار بودم و تمام سالح ها را برا دانيوقت غروب در م تا

جلو  چيدر پ چيپ ريدر مس ميو قدمها ديكاو يرا م يبرف نيزم ينگاهم رو. رفتم يم شيخانه پ يكارزار را رها كرده و به سو

 .رفت يم

و پس از ان  دميرا شن)  ديمواظب باش: ( كه گفت  يياوا يامد و من تنها صدا يم نيبه زم ياز برف از اسمان بام خانه ا ييپارو

 . ديكه مرا به عقب كش يقو يدست

 .الودند يو خاكستر ديسف يرا به پوركها ميشدند و سر تا پا يمتالش گريد يسقوط كرده در برخورد با توده ا نيبه زم برف

 :اشنا گفت يياوا

 .ديدر دشت سر سبز به تفرج رفته ا يكه انگار ديرو يــ انچنان اسوده راه م ــ

فرو نشاند و پس از ان  يكوبنده تر دهم كه او خشم را با گفتن سالم يردنش جوابدر نگاهش نشست و تا به مسخره ك نگاهم

 :گفت

 .كنند ينم ريخواهم برد كه چرا كابلها را تعم تيــ به مخابرات شكا ــ

 تلفن شما هم خراب است؟ خط

 :درنگ اما مشوش گفتم  يب
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 .ستينه خراب ن....ــ خط ما ــ

 :ديپرس

 د؟يــ مطمئن ــ

 :گفتم

 .ــ بله ــ

 :كنارم براه افتاد وگفت در

 .چيه گريسالم ود ديپشت خطم فقط توانست بگو. ــ پس از بخت من است كه پس از روزها انتظار تلفن زنگ خورد ــ

 :گفتم

 ؟ ديكرد يو تا امروز صبر نم ديكرد يم تيبهتر نبود زودتر شكا.ديكن يتلفن تان صحبت م يــ چقدر ساده از خراب ــ

 :و گفت ديخند

كنم انها به لطف دارند  ياسان هم اعتماد م يليكه خ نديگو يدوستانم م.نيخوش ب اديهم ز ديهستم و شا يــ من مرد صبو ــ

 كه 

 .برند يهالو را در موردم بكار نم ايساده لوح و  كالم

 :گفتم

 .دهند يپا م زيگر يشاعرانه از شما دارند و به شما لقب اهو يريــ انها تعب ــ

 :گفت و اضافه كرد يبلند مهو

 حالتان چطور است؟ ديگذشته بگو هياز گال. ستيشاعرانه ا هيــ بلكه تشب ــ

 :ديو پرس دياو اه كش. خوبم  باگفتن

 غافلتان كرده؟ رامونيكه از پ ديگرد يدنبال چه م نيــ در اسمان و زم ــ

 :گفتم

 ...گردم اما  ينم يزيــ من دنبال چ ــ
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 !ديتوجه يكه به اطراف ب ديشتنيــ اما ان قدر مستغرق خو ــ

 :گفتم

 .ديبار هم كمكم كرد نيمتشكرم كه ا.به شما بدهكارم يگريــ من تشكر د ــ

 

 يچشمم تلفن مرا به خود م شيپ. اسمان برف مى باريد وسكوت وسكون دفتر كارم ،مرا باخود برد تا قله رفيع ترديد  از

از سر بر  يجمله مادر چون كفه ا... و پس از ان رميرا برداشته و شماره بگ يبرده و گوش شيدست پبود كه  يخواند و كاف

 دياست وشا ياز سالم بودنش كاف نانياطم كيحرف نخواهم زد، تنها (گفتم  دمباخو.سرو پا  يسرم فرود امد، دختر جلف و ب

 )زمستان را به جانم انداخته يكه دلتنگم كرده و سرد شيصدا ياوا دني،شن شتريب يهم كم

. كنم  يكرد كه فكرم را عمل يم قميوتشو ديخند يم ميكرده بود كه برو دايرا پ يكوچك سيابل بتيسرخ تلفن ه رنگ

 .را برداشتم و شماره گرفتم يشده گوش ميتسل يوسوسه شدم و در ان

 يم شيسر جا وسيرا ماْ يبر نداشت گوشكس ان را  چيتلفن چند بار زنگ زد و ه ديشن يضربان قلبم را گوش م يصدا

 :  ديشتابزده پرس ييگذاشتم كه صدا

 !دييــ الو بفرما ــ

 :گفت گريماند و صدا بار د يدر دستم باق يمردد گوش يلحظه ا. از ترس بند امد اياز شعف بود  نفسم

 ــ الو؟ الو؟  ــ

 را از دست دام به خودم گفتم،  شياما باور ارامش صدا. خودش بود يصدا، صدا. دميكش يرا گذاشتم و نفس اسوده ا يگوش

 ...) لحظات دور شدن از مبداْ است و  دياما شا.دهيامده و در گردش بدور خود به نقطه اول رس( 

چون  نيارام و خوش طن ديچيپ يدر گوش شيبار پس از دو زنگ صدا نيشماره گرفتم ا گريمضطرب شدم كه بار د چنان

 :من نبودم كه گفتم  نيا ي،گو دييگفت بفرما يداشتم وقت اديه به ك يينوا

 !ــ سالم  ــ

 : امد  شيسكوت و پس از ان صدا يا لحظه
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 !ــ تارا ــ

 اوريبلند شو جارو ب( گذاشتم و به خود گفتم،  يرا بر جا يهردو چنان بود كه دستم اشتباه زبانم را جبران كرد و گوش سكوت

 و 

 .) زيرا بروب و دور بر ات تيشخص يها خرده

 جهيخسته و بدون نت ينبرد با نفس خود ازموده و با قدمها يكارزار بودم و تمام سالح ها را برا دانيوقت غروب در م تا

جلو  چيدر پ چيپ ريدر مس ميو قدمها ديكاو يرا م يبرف نيزم ينگاهم رو. رفتم يم شيخانه پ يكارزار را رها كرده و به سو

 .رفت يم

و پس از ان  دميرا شن)  ديمواظب باش: ( كه گفت  يياوا يامد و من تنها صدا يم نيبه زم ياز برف از اسمان بام خانه ا ييپارو

 . ديكه مرا به عقب كش يقو يدست

 .الودند يو خاكستر ديسف يرا به پوركها ميشدند و سر تا پا يمتالش گريد يسقوط كرده در برخورد با توده ا نيبه زم برف

 :اشنا گفت يياوا

 .ديدر دشت سر سبز به تفرج رفته ا يكه انگار ديرو يــ انچنان اسوده راه م ــ

فرو نشاند و پس از ان  يكوبنده تر دهم كه او خشم را با گفتن سالم يدر نگاهش نشست و تا به مسخره كردنش جواب نگاهم

 :گفت

 .كنند ينم ريخواهم برد كه چرا كابلها را تعم تيــ به مخابرات شكا ــ

 تلفن شما هم خراب است؟ خط

 :درنگ اما مشوش گفتم  يب

 .ستينه خراب ن....ــ خط ما ــ

 :ديپرس

 د؟يــ مطمئن ــ

 :گفتم
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 .ــ بله ــ

 :كنارم براه افتاد وگفت در

 .چيه گريسالم ود ديپشت خطم فقط توانست بگو. ــ پس از بخت من است كه پس از روزها انتظار تلفن زنگ خورد ــ

 :گفتم

 ؟ ديكرد يو تا امروز صبر نم ديكرد يم تيبهتر نبود زودتر شكا.ديكن يتلفن تان صحبت م يــ چقدر ساده از خراب ــ

 :و گفت ديخند

كنم انها به لطف دارند  ياسان هم اعتماد م يليكه خ نديگو يدوستانم م.نيخوش ب اديهم ز ديهستم و شا يــ من مرد صبو ــ

 كه 

 .برند يهالو را در موردم بكار نم ايساده لوح و  كالم

 :گفتم

 .دهند يپا م زيگر يشاعرانه از شما دارند و به شما لقب اهو يريــ انها تعب ــ

 :گفت و اضافه كرد يبلند هوم

 حالتان چطور است؟ ديگذشته بگو هياز گال. ستيشاعرانه ا هيــ بلكه تشب ــ

 :ديو پرس دياو اه كش. خوبم  باگفتن

 غافلتان كرده؟ رامونيكه از پ ديگرد يدنبال چه م نين و زمــ در اسما ــ

 :گفتم

 ...گردم اما  ينم يزيــ من دنبال چ ــ

 !ديتوجه يكه به اطراف ب ديشتنيــ اما ان قدر مستغرق خو ــ

 :گفتم

 .ديبار هم كمكم كرد نيمتشكرم كه ا.به شما بدهكارم يگريــ من تشكر د ــ

 بله؟ ديكه به من بدهكار ديــ پس اقرار دار ــ
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 من توسط ,و كفشم تشكر نكرده ام  فياست كه به خاطر بازگرداندن ك نيــ من كه تشكر كردم و اگر منظور شما ا ــ

 د؟يبه دست شما نرس.ام را ارسال كردم يسپاس و قدر دان يمراد دكتر

را  ادداشتمي.اما من منتظر اجازه شما بودم. رساند شما را غامياست و به محض امدن پ يــ چرا اتفاقاْ دكتر امانتدار خوب ــ

 د؟يديد

 .دميدستخط شما را د,گشتم يداشتم به دنبال شماره دوستم م يوقت. امروز صبح نياما هم.دميــ بله د ــ

 ؟!دياما صحبت نكن ديريتماس بگ ديگرفت ميــ پس تصم ــ

 .ديــ گمان نداشتم كه امده باش ــ

 د؟يصحبت نكرد ديديرا شن ميصدا يــ پس چرا وقت ــ

 .اصالْ من نبودم كه تماس گرفتم...من ,نداشت حرف بزنم يلزوم...كه نيا يبرا..كه  نيا يــ برا ــ

 .ممنونم,ديدر اورد ديحال مرا از انتظار و ترد نياما با ا. ديستين يخوب يــ شما دروغگو ــ

 .كنمب ديومن مردد مانده بودم كه چه با ميبود دهيخانه رس كينزد

 :دياو حالم را درك كرد و پرس يگو

 رم؟يــ اجازه دارم تماس بگ ــ

 :گفتم

 .با مادرم صحبت كنم و از او كسب اجازه كنم ديراستش با.دانم يــ نم ــ

 . رميگ يساعت نه تماس م تانيگفتگو جهياز نت ياگاه يفهمم و برا يــ بله منظورتان را م ــ

 . دوارميو به دفاع شما از خودم ام نندينباشد كه مرا مزاحم بب يمادر شما بگونه ا ديد دوارميام

 !خدا نگهدار ريشب بخ, تا ساعت نه  پس

كجاست؟ تحت تاْثير قرار ,شد و با گفتن پس كو  رياز برخوردمان صحبت كردم كه او غافلگ يجانيمادر با چنان ه يبرا

 :ديمادر بخود امد و پرس. رديگفتم قرار است ساعت نه تماس بگ يوقت يگرفت ول

 ؟يخواه يم.يادامه بده ينطوريا يخواه يــ تو كه نم ــ
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 :گفتم

 .بكنم ديو چه با ميبه او بگو ديدانم چه با يــ من نم ــ

 :گفت مادر

 !بفهمم يياشنا نطوريا ياش را برا زهيكنم تا انگ يتماس گرفت خودم با او صحبت م يــ وقت ــ

 :دميپرس

 ايا رم؟يبگ ميتوانم خودم تصم يسن و سال هم مثل بچه ها هستم و نم نيكه او گمان كند من در ا ديكن يــ شما فكر نم ــ

 سواالت شما را من مطرح كنم؟ ستيبهتر ن

 :فكر كرد و گفت يلخت مادر

در  يرانامه اهمه زن و دختر تو را انتخاب كرده و چه ب نيا نيو چرا ب ستيكه هدفش چ يپرس ياول از او م. خوب اريــ بس ــ

 سر دارد؟

 ...كند يبگذارد و خواستگار شيقدم پ ديخانواده دادن دارد با لياگر قصد ازدواج و تشك ييگو يهم م بعد

 :گفتم

 .ديو بهتر است خودتان با او صحبت كن ستميــ نه مادر من قادر به مطرح كردن سواالت شما ن ــ

 :بلند شد و گفت شيمصمم از جا مادر

 .كنم يكار را م نيدم اــ باشه خو ــ

مادر ساعت هفت . كرد رييبرنامه متداول روزانه مان تغ ارياخت يو ب ميرا گذراند يساعت نه شب شود هر دو لحظات سخت تا

و خود مادر اقرار كرد كه  ميكرد يباز,بازى  يبدون چاشن ييهر دو با غذا. خوردن شام صدا كرد يو مرا برا ديشام راچ زيم

 .دارد يكه مادر چشم از عقربه بر نم دميجمع كردم و د راشام  زيم.ينه نمك دارد و نه ترش شيغذا

 :خنده گفتم به

 د؟يطور به ساعت زل بزن نيهم ديدار اليــ دو ساعت مانده خ ــ

 :با گفتن هان به خود امد و گفت مادر
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و  ياول از او بپرسم كه ك يرح كردن هر سوالبهتر است قبل از مط.بپرسم يگريكنم كه چه سواالت د يــ دارم فكر م ــ

صورت همان اول صحبت دمش را  نيا ريكنم در غ ياست ان وقت سواالتم را مطرح م يادم حساب دمياگر د.چكاره است

 شده؟ ديرنگت مثل گچ سف راتو چ.رديتماس نگ گريخواهم كه د يكنم و ازش م يم يچيق

 :گفتم'

 .سرما خورده باشم ديكنم شا ياحساس سرما م ستين يزيــ نه چ ــ

استراحت كردن  ي،راحتم گذاشت و من برا)را به من بسپار زيبخواب و همه چ ريقرص مسكن بخور و بگ كي(با گفتن  مادر

خواهد افتاد و او با مادرم چگونه كنار خواهد  يچه اتفاق گريد يكردم كه ساعت يو فكر م دميتخت دراز كش يرو.به اتاقم رفتم

 .رخ داده بود فكر كردم داريد انمانيكه م يساعت هرا كنار گذاشتم و ب شهياند نيبعد ا.امد

و  كيشد گفت كه ش يبد لباس نبود و م گريد. امد ياش م يشطرنج وريكه به پل نيشميابر يبا دستمال گردن ديسف يباران

تا  ستمياورم كه اگر كنارش با اديبه مغزم فشار اوردم تا ب.بود  يهم مرد قابل توجه بتيه نيمرتب خود را اراسته بود و در ا

از پدر ممنون باشم  ديبا(و به خود گفتم ، دميسر شانه حكمت د كيخود را نزد اسيق نيقامت او خواهم بود و پس از ا يكجا

 )نبود انمانيم يتناسب چياگر من هم قد مادر شده بودم ه ديقدش را به من بخش يكه بلند

كه نه درشت بود نه  شيچشمها.اش افزوده بودند يشانيپ يكم پشت و بر بلند يشانيسرش در قسمت جلو و اطراف پ يموها

 ايا.گذار  ريگرم و تاث شيصدا يو اوا قيدهانش كه نه كوچك بودند و نه بزرگ اما نگاهش ژرف و عم بيو ترك ينيو ب زير

 .كند ينم دارد كه گوش را خسته يبم است؟ نه اما اهنگ شيتن صدا

 :در اتاق را باز كرد و گفت مادر

 .كرد يبود و كمكم م نجايا زهيكاش عز يبكنم ؟ا ديــ باالخره چه با ــ

 :گفتم

 خودم صحبت كنم؟ ديخواه يــ م ــ

 :ديكرد و پرس نگاهم

 ؟يكارش را بفهم زهيو انگ يقاطع و محكم حرف بزن يتوان يــ م ــ



 

 

كتابخانه نودهشتيا                       رحيمي فهميه  –شيدايي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٨

 :تكان دادم و گفتم سر

 ....در تكرار ديتوانم شا يتماس نم نيــ در اول ــ

 :حرفم را قطع كرد مادر

كه بتواند سر كارت بگذارد و  يستين يبفهمد كه تو دختر دياو با.روشن شود يهمه چ ديامشب با نيهم.تكرار يــ تكرار ، ب ــ

 .كند و برود تيبعد از چند وقت رها

 .و به ساعت چشم دوخت ديدست كش نيضرب اهنگ پاندول ساعت، مادر از لحن خشمگ با

تلفن رفت و  يشدم و مادر با دو گام به سو زيخ ميتخت ن يمن رو.شد دهيزنگ تلفن شن يگذشت و پس از ان صدا قهيدق دو

 :داشت ارام باشد گفت يكه سع يان را برداشت و با لحن

 .دييــ بله بفرما ــ

 :گفت دنيگفت كه مادر پس از شن يدانم حكمت چه م ينم

دخترم  يخواهد قدم به زندگ يم يدهم كه بدانم چه كس يــ تارا در مورد شما با من صحبت كرده و من بخود حق م ــ

 . بگذارد

 كرد، يم دييحكمت را تا يطور است حرفها نيبله هم يو گاه، گاه ديشن يسكوت كرده بود و فقط م مادر

من هم نقش هر دو را دارم و تارا :(مادر گفت يوقت.كاست يام م يكرد و از درجه اضطراب و نگران يمادر دلگرمم م دييتا

 .كنم يم ياوست كه زنده ام و زندگ ديبود كه پدرش تصادف كرد و كشته شد و من به ام يدبستان

است كه بفهمم  ياندازه كاف نياما هم ديكرد انينسبت به مسائل گرچه مجمل ب تانينگر ندهيشما ، شغل شما و ا يزندگ وهيش

 )فرق دارد  يليباهم خ تانيها دگاهيبود و د ديهم نخواه يبرا يمناسب يشما زوجها

 و  اهايدادن به همه رو انيكالم قاطع مادر پا.و نتوانستم تنفس كنم ستاديا دنياحساس كردم قلبم از طپ يا لحظه

 .ديو نه تارا را مالقات كن ديرينه تماس بگ گريه دك ديوارم انقدر شرافتمند باش ديگفت اوم يمادر داشت م.بود ميها ارزو

 .گذاشت شيرا سر جا يبا گفتن خدا نگهدار گوش دنيشن ياز لحظه ا پس

 :زد و لب تخت نشست و گفت ينگاه مبهوت من لبخند كم رنگ به
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شركت  ندهيرا نمااما خودش شغلش .كند يشركت به نام كار م كي ياست و برا يتوريزيشغل او و. ستيــ او مناسب تو ن ــ

 .ماند يجا م كيكرد و گفت كه دائماْ در سفر است و به خاطر كارش كمتر در  يمعرف

است كه چون  نيا ندهينظر او در باره ا.كند يم يو سه سال سن دارد و پدرش را از دست داده و مادرش در گرگان زندگ يس

 و با درامد كسب خود امورات رديگ يرا سخت نم يزندگ.كند يوبه ان فكر نم ستينگران ن امدهين

تعهد  يخانواده فكر نكرده و گمان هم ندارد كه بتواند به زود ليگفت هنوز به تشك ياست ،او م يگذراند و راض يم

 .مزاحم تو نشود گريو خواستم كه د ديستيبود كه من گفتم شما مناسب هم ن نيا.رديبپذ

 :گفتدستم را در دستش گرفت و  ديسكوتم را د يوقت مادر

 .يفراموشش كن يكن يسع دوارميتو نبود و ام يبرا يــ تارا باور كن او جفت مناسب ــ

 .فوت كردم اطيشعر به ح وانياز د يا دهيگلبرگ خشك يهر فصل ياز طول شب و روز رفتم و باز امدم و در پا خسته

سرگردان  اتيح اليبودم در س يمرده ا.و در دل تمنا كردم مرگم از راه برسد دمياز دور اشك بار يفيبا اواز مناجات ضع گاه

 .و هم در قفس تن در پرواز ريجسم به بند تعهد در زنج

 :قدم تند كرد و صدا زد يمرد پستچ.بود و به رسم شناخت كاله از سر برداشت دهياز راه رس بهار

 .ــ باشمام  ــ

 :گفت به دستم داد و يو او نامه ا ستادميا

 .است از المان يــ سفارش ــ

با مادر  ييرويچه ن ريدانم تحت تاث ينم.دميافزودم تا به خانه رس ميبر سرعت قد مها.مال هر كس بود،مال تارخ نبود دستخط

نامه با .نداده سر نامه را باز كردم  رييلباس به اتاقم رفتم اما لباس تغ ضيتعو يبرا كراستياز وجود نامه صحبت نكردم و 

 :گونه شروع شده بود نيا يسر اغاز

 

 نشسته بود نيكنار را يگنبد كبود،تك و تنها ، تنگ غروب مرد رينبود ز يكيبود  يكي

 نشسته بود كه چشمهاش رنگ شبق به گمونم يتو افق صورت ترسان زن شيروبرو
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 ياما افسوس به لبهاش كه مثل غنچه گل بودن،قفل. موهاش از كمون بلند ترك كه

 خودش رو گول زد و حرف زد و جنس بلور گفت!  چارهيمردك ب.جنس سكوت زده بودن از

 از دلش گفت. ارزش نداره يزيپش گهياز صداقت گفت كه د.نداره يداريتو بازار خر گهيد كه

 ته قصه لباس شرافت رو پاره كرد يدون يم.اور ندارههنوز بچه است و دوز و كلك رو ب كه

 اما باور كن.و جواب نداره هيسو كيدونه كه نامه ش  يمرد تنها م.ارهيبتونه قلم رو كاغذ ب تا

 از او بوده اند كه شرافت را به تالْلو زر فروختند و صداقت را در اهرام شيچه پ ستين مانيپش

 .دفن كردند ثالثه

 يبرا ستيفرو خورده ا يبل حرفها.ستين انتيهر شكسته شود نامش خاگر به چكش م يقول

 زمان  يدر ان سو ييقلب من گو.ستمين مانيمرد به خود گفت من پش.اند افتهي ييكه رها گفتن

 .در نه ضربه مرا تكرار خواهد كرد يو هر شب زندگ ستيجار

 .منتظرم بمان.برگردم تك زنگ خواهم زد يوقت

 حكمت

تلفن  ياز اتاق خارج شدم مادر پا يوقت.بخوانم  گريد يبالشت نهان كردم تا در فرصت ريرا در پاكت گذاشتم وان را در ز نامه

 بيبخوانم اما برخود نه گريبار د كيبر ان شدم برگردم به اتاقم و نامه را  يلحظه ا.مشغول گفتگو بود  ينشسته بود وبا كس

 : مادر مكالمه اش را كوتاه كرد و پس از قطع تلفن خوشحال گفت.ستم نش رصحبت ماد انيزده وبه انتظار پا

 زدم ؟ يحرف م يــ حدس بزن با چه كس ــ

 :گفتم

 است؟ دهيد ميبرا يچه خواب گرياو د. ديكرد يخانم صحبت م زهيبا عز ديكه داشت داستيتان پ يــ از خوشحال ــ

 :حوصله سرتكان داد و گفت يب مادر

اورده  مانيبرا يخوب ياز المان برگشته و خبرها ياو به تازگ.كردم  يداشتم با مادر دوست تارخ صحبت م .يــ اشتباه كرد ــ

اما .بود  ياسم خارج.اسمش را گفت من فراموش كردم . نامزد شده يگفت كه تارخ قصد ازدواج دارد و ان جا با دختر ياو م.
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. كند يكار م كينيكل كي يدندانپزشك است و با برادرت تو. كرده  يان جا زندگ لهاسا ياست ول يرانيخوشبختانه مادرش ا

توسط او  هيهد يمقدار مانيبرادرت برا. مياورين شيموضوع را مطرح نكرده ما برو نياو از من خواست تا خود تارخ ا

 .ريبگ ليتحوبرو اجناس را  سادر نيبه ا يفردا از سر كار كه برگشت.  مي ريبگ ليتحو  ميفرستاده كه قرار شد برو

 : گفتم

 .ديباز هم حرفهايى باشد كه حضورى به شما بگو  د،شايديــ بهتر است خودتان برو  ــ

 :فكر كرد و گفت يقدر مادر

 .ستيفهمم كه تارخ برنامه اش چ يــ حق با توست خودم بروم بهتر م ــ

. نامه حكمت را بخوانم  شيبود تا بدون تشو  يفرصت. از شركت برگشتم با سكوت وسكون خانه رو برو شدم يوقت گريد روز

تر باشد  يتوانست طوال ن يو م دهيرس انيكه نامه به پا نيخواندم اما هر بار پس از خواندن از ا يبار بود كه م نيچندم نيا

 :ديچيپ يدر گوش شيپس از سه زنگ صدا. نشستم وشماره خانه اش را گرفتم نتلف يناخوداگاه پا. شدم يم نياندو هگ

 )متشكرم ديخود را بگذار غاميبوق پ يصدا دنيپس از شن"باسالم حكمت هستم ، لطفا( 

 :و پس از ان گفتم دميبوق را شن يصدا

منتظر . ستين ييايح يو ب يكه از سر مهر شكسته شود نامش هرزگ يمن هم معتقدم قفل ميتماس گرفتم كه بگو .ــ سالم  ــ

 .مانم يم

اش  ندهيدو نفره از تارخ و همسر ا ينامه و عكس ايبه همراه هدا. گذاشت يم نهيو بر س دييبو  يتارخ م اديرا به  ايهدا مادر

 ليان دو دست در دست هم كنار اتو مب. بود هيشب هايداشته باشد به خود المان انيرانياز ان كه شباهت به ا شيبود كه ب اليگز

و  فيسراسر نامه اش تعر. است دهيرا خر لياتومب نيا يبود كه بتازگ نوشته مانيتارخ برا وانداخته بودند  يعكس ييبايز

كه مراسم عقد و  ميداد حيندارد ترج رانيدر ا يشيقوم و خو اليبود و در اخر نامه نوشته بودن چون گز الياز گز ديتمج

و  ديامد؟ فكرتان را بكن ديبفرستم خواه تانيبرا نامهكه اگر دعو ت ديسيبنو  مانيبرا. ميجا برگزار كن نيرا در هم مانيعروس

 .اگر مثبت است هرچه زودتر اقدام كنم دييكه خواهم گرفت جوابش را بگو  يمن در تماس

 .زل زده بود  يبه فكر فرو رفته بود و به نقطه ا مادر
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 :دميپرس

 د؟يرو  يم ستيــ نظرتان چ ــ

 :كرد و گفت نگاهم

 .بروم ييگذارم و خودم به تنها يمن تو را تنها نم ميرو  يهردو م ميبرو ميــ اگر بخواه ــ

 :گفتم

 .نكردم دايكه اسان پ ديدان ياز دست دادن كارم و شما م يعنيامدن من _

 :حرفم سر فرود اورد و گفت دييدر تْا مادر

به تارخ خواهم . ستميبه رفتن ن لياما من ما نديپسرش را بب ياست كه داماد يهر مادر يكه ارزو نيراستش با ا! دانم يــ م ــ

 چطور است؟  رانيا نديايگذراندن ماه عسل ب يتوانند انها برا يگفت كه منتظر ما نباشد و اگر دوست داشتند م

 :دميپرس

 د؟يكن يمالحظه مرا م ديكه دار نيا ايحرف دلتان است  نيا يبه راست ايــ ا ــ

 :سر تكان داد و گفت مادر

 .بگذارم رونيخاكم برا از  ميــ من دوست ندارم پا ــ

 :گفتم يشوخ به

 زد؟ ديكنم به من سر نخواه يازدواج كنم كه مجبور باشم در خارج از كشور زندگ يــ اگر من هم با مرد ــ

 :گفت مادر

 !و بس نيهم ننديو مرا بب نديايب ديفرزندانم اگر مرا دوست دارند با. ستيتو و تارخ ن انيم يفرق چيــ ه ــ

 :ديمادر پرس ميگفت ريبه هم شب بخ يخواب وقت هنگام

 فرنگ؟ يو بر يگذار يــ توكه منو تنها نم ــ

 :و گفتم  دميخند

 .گذارم  يــ من هرگز شما را تنها نم ــ
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 يرا انتخاب م كيكدام  ياگر مجبور به انتخاب شو( ، دميكه به مادر داده بودم فكر كردم و از خود پرس يبستر به قول در

 )ت؟حكم اي، مادر  يكن

 !)هرگز مجبور نباشم سفر كنم و مادر را تنها بگذارم ديشا( به خودم گفتم ،  دانهيكلنجار نوم ياز ساعت پس

قاطع همان  ياما او با لحن رفتياز تماس تارخ كه با التماس همراه بود گمان داشتم كه مادر نرم شده و سفر را خواهد پذ بعد

 .بگذرانند رانيكرار كرد و دعو تشان كرد كه ماه عسلشان را اتارخ ت يرا كه به من گفته بود برا يجمالت

 .را گذاشت يشود اكتفا كرد و گوش يچه م نميبه گفتن بب ديو نا ام دهيرنج تارخ

 :قطع تماس، مادر رو به من كرد و گفت با

 .خواستم كه تا مراجعت تو كنارم باشد يم زهيمن هم از عز. تابرادرت تنها نباشد يتو برو يتوانست يكاش م يــ ا ــ

 : ديمادر را به اشتباه انداخت و پرس سكوتم

 ؟يرو يــ م ــ

 :گفتم

 يگردم ب يبرم يخواهم وقت يروم نم يروم اما اگر نه نم يام موافقت كند م يشركت صحبت كنم اگر با مرخص سيبا رئ ديبا_

 .مدنبال كار بگرد هايازمندين يكار باشم و باز در البال

دانستم حكمت چه مدت  يكه اگر م( دميشيبا خود اند. اسوده كرد ياليكند خ يموافقت م... با گفتن انشاء نانهيخوشب مادر

 . )گرفتم يم ميگردد اسان تصم يزمان در المان خواهد بود و چه زمان برم

 داشتم كه هنگام رفتن  ميب

 يكاش شماره تلفن اش را داشتم و با او تماس م يا( به خود گفتم، .ام نبود يخواسته قلب نيبا بازگشت او مصادف شود و ا من

 .)گرفتم

 ينامه را برداشتم و در پشت و رو گريبار خوانده بودم و تك تك جمالت را از بر كرده بودم ، بار د نيكه نامه را چند نيا با

 .چيه گريبود و د يكد پست كيان به د نبال ادرس و شماره تلفن گشتم اما فقط 

 )شماره تلفن حكمت را دارد؟ يدكتر مراد ايا( ، دميخود پرس از
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كه او خواه ناخواه  يبه سواالت يتوان يو چطور م يريشماره را از او بگ يخواه يفرض كن دارد چطور م( زدم كه، بيخود نه بر

 !)كن رونيبچگانه را از خود دوركن و فكر رفتن را از سر ب يفكرها ؟يكند پاسخ بده يمطرح م

افكار بودم كه تلفن زنگ  نيدر ا. بود كه بتوانم از زمان امدن او مطمئن شوم يبرد و فكرم به دنبال راهكار ينم خوابم

 )اوست؟ يعني( ، دميقلبم به طپش افتاد و از خود پرس.خورد و قطع شد  يكوتاه

 .)او بر ساعت نه گذاشته چه قرار را  ستياو ن(به خودم گفتم ،. بود قهيدق ستيو ب ازدهيساعت نگاه كردم  به

كه مادر  نيا يتك زنگ نبود برا گريبار د نيبه صدا در امد و ا گريمقوله خارج كنم كه تلفن بار د نيفكرم را از ا خواستم

 :را برداشتم وگفتم ينشود به سرعت گوش داريب

 .دييــ الو بفرما ــ

 :كه گفت ديچيپ يدر گوش يناشناس يصدا

 .قهيپنج دق ستيو ب ازدهي،ساعت  قهيپنج دق ستيو ب ازدهيــ ساعت  ــ

 :از سر خشم گفتم ارياخت يب

 .يــ قربون مادرت بر ــ

 .را گذاشتم يوگوش

 .)شود يمزاحم م گريكند و بار د يكردم حاال او لج م يم نيتوه ستيبا ينم( خودم گفتم ، به

كه او صحبت كند  نياز ا شيرا برداشتم وپ يستلفن زنگ خورد و به سرعت گو "تلفن برنخواسته بودم كه مجددا يپا هنوز

 :گفتم

 !يدياز چشم خودت د يديهر چه د يمزاحم شو گريبار د كيــ اگر  ــ

 :ديچيپ يتارخ در گوش يصدا

 .ــ تارا من هستم تارخ ــ

 :و گفتم دميكش اديفر يخوشحال از

 .است يفكر كردم مزاحم تلفن يمنو ببخش ديبا ؟ييــ تارخ تو  ــ
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 :گفت

 . راستش دلم گرفته بود و دوست داشتم كه با تو حرف بزنم. موقع تماس گرفتم يكه ب يمنو ببخش ديــ تو با ــ

 مادر چطور است؟ حال

 : گفتم

 كنم؟ دارشي، ب دهيخو به خواب_

 :گفت

اخر تجرد  يروزها نيسال گذشته و ا يليخ ميزد يبا هم گپ م ييكه دو تا ياز زمان. خواهد با تو حرف بزنم  يــ نه دلم م ــ

 .گذشته را كرده يدلم هوا يبدطور

 :دميپرس

 ؟يترس يــ م ــ

 :و گفت ديخند

ترسم نتوانم به  يم.گريد يمشترك از سو يزندگ تيمسئول رفتنيو پذ  ييبودن در غربت از سو ! ترسم يــ چه جور هم م ــ

 !كنم يگناه باز يب يدختر ندهيتعهدم عمل كنم و با ا

 :دميپرس

 ؟يوستش دارــ د ــ

 :درنگ گفت بدون

 .ندارد يادياست و اصال توقع ز يخو ب اريدختر بس.ستمين يكنم بدون او قادر به ادامه زندگ يــ ان قدر كه فكر م ــ

هم  مانيجشن عروس يو برا مياجاره كرده ا كينيكل كينزد يكيما اپارتمان كوچ. اهوستيه يساده و ب يزندگ كي عاشق

 .هستند اليگز يو پدر يو دو، سه نفر هم از اقوام مادر ميفقط چند تن از دوستان مشتركمان را دعوت كرده ا

 :گفتم

 د؟يــ پس همه كارها را انجام داده ا ــ
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 :گفت

 .الم كنمو بعد اع دييايمنتظر بودم تا تو و مادر ب مينكرده ا نيمع خيهنوز تار ياما به طور رسم داننديــ شفاها همه م ــ

 .كه كارم اشتباه است نيا ايكنم  يم يدارم كار درست ايانداحت كه ا ديمادر با مخالفتش حالم را گرفت و مرا به ترد اما

 : گفتم

 .ميكن يم يخوشبخت يشما ارزو يهردو يو برا ميهم من و هم مادر خوشحال. يگرفت ميــ مطكئن باش كه درست تصم ــ

 :گفتم

دهد  يمان اجازه سفر به ما نم يمال طيصحبت كردم،او گفت كه در حال حاضر شرا اليمادر با گز شنهاديــ من درمورد پ ــ

 ميداشته باش يپس انداز ميتوانست يوقت گريسال د ديشا. ميان را رها كن ميتوان يو نم ميهم دار يكار تيكه مسئول نيضمن ا

 .ان وقت

 :گفتم

از كره  يباد مخالف چطور نيكتريهست پدر هم به كوچ ادتي. و غصه نتراشخودت غم  يو برا ريرا سخت نگ يــ زندگ ــ

 گرفت؟ يغم بغل م يرفت وزانو يدر م

 :و گفت ديخند تارخ

 !ميفوت كرد ما هر دو كوچك بود ي؟ پدر وقت يدار اديــ تو چطور ان زمان را به  ــ

 :ــ گفتم ــ

 .چشمم مجسم شد شيرفتار و حركت پدر پ يدر ان يكه زد ييدارم و حرفها اديام را به  يــ اما من خوب دوران كودك ــ

 :گفت

كه پدر تو را  نيكردم و هرگز از ا يگاه محكم نگاه م هيتك كيو من به تو به چشم  يبود يسنگ صبور خوب شهيــ تو هم ــ

 .دميرنج يداد نم يم حيبه من ترج

 :گفتم

 !ــ خرج تلفن ات باال رفت ــ
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 :و گفت ديخند گريد بار

 .كنم ياستفاده م يدارم از كارت اعتبار. ندارد بيــ ع ــ

 : دميپرس

 را بدست اورد؟ يشماره تلفن يتوان يم يكد پست كيــ تارخ با داشتن  ــ

 :گفت

 ــ اره چطور مگر؟ ــ

 :گفتم

خواهد شماره تلفن  يدلش م يليپشت نامه است خ يكد پست كيندارد و فقط  يدارد كه ادرس يدارم كه نامه ا يــ دوست ــ

 .اورديب ريطرف را گ

 :گفت

 .كنم دايپ سيو شماره كد را به من بده تا من برا ليــ اسم و فام ــ

 .تارخ خواندم و اسم حكمت را گفتم يرا برا ينامه را برداشتم و شماره كد پست. يگفتن چند لحظه گوش با

 :ديپرس

 .ليفام ايــ حكمت اسم است  ــ

 :گفتم

 .دانم ينمــ  ــ

 :گفت

 مرد است؟ نيدوستت عاشق ا نيتارا ا يراست.كنميرا م ميــ كار مشكل شود اما من سع ــ

 :گفتم

 .را دوست دارند گريكديــ به گمانم هردو  ــ

 :ديپرس
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 ست؟يمشكلشان چ پس

 :گفتم

 .ريــ مرد اهل سفر است و دوستم در بند خانواده اس ــ

 :ديپرس

 گردد؟ يــ حكمت او را رها كرده و حاال دوستت به دنبالش م ــ

 :گفتم

 ياز او م يدر كار است كه دوستم دنبال نشان يا زهيدانم چه انگ يراستش خودم هم نم. ستين ييــ نه موضوع قهرو جدا ــ

 .گردد

 :گفت

من هم حكم  يبه دوستت بگو هر كه با خواهر من دوست است برا.اورمياز او بدست ب يكنم اطالعات يم يوسع دميــ فهم ــ

 .خواهر دارد

 :گفتم

 .دهم يتو را به او م غاميوحتمĤ پ. ــ متشكرم ــ

 :گفت تارخ

 .شود يهم بفهمد خوشحال م اليدانم اگر گز يم.  ديكنم و خوشحالم كه تو و مادر با ازدواج من موافق يم يــ احساس سبك ــ

 :گفتم

 .پست كن مانيرا حتمĤ برا يو عكس عروس لميف يــ فراموش نكن ــ

 :گفت

 . دارم ازين رشيخ يدوستت دارم و از قول من به مادر بگو به دعا! ــ تارا ــ

 .)كند يرا احساس م ييتمياو تازه دارد درد ( و به خودم گفتم ،. ستمياز قطع تلفن گر بعد

 :اورد و دست به اسمان بلند كرد و گفت دهيخبر كردم اشك بد ازتماس اخر شب تارخ مادر را با يو قت صبح
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 .خوشبختشان كن.سپارم  يانها را به خودت م يــ اله ــ

 يبار مادر گوش نيدو روز بعد از ان تارخ تماس گرفت و ا. شركت شدم يدچار احساس شدم و با چشم اشكبار راه گريد بار

در  يودلهره دارد مرا پا شيدانستند كه انتظار و تشو يكدام نم چيو ه دهيا كش مادر و تارخ به دراز يگفتگو. را برداشته بود

 :را به طرفم گرفت ،گفت يكرد و گوش ظباالخره مادر خداحاف يوقت. اورد  يم

 .ــ تارخ با تو كار دارد  ــ

 .كردم ارام و خونسرد باشم يسع. را از مادر گرفتم  يبلند شدم و گوش ينبود و به سخت ميدر دست و پا يحس

 :معموله ،تارخ گفت ياز سالم و گفتگو پس

لوازم  ديكارش خر شتريو المان است و ب رانيا انيكه او واسطه شركت م دميكردم و فهم قيحكمت تحق يــ در مورد اقا ــ

اهل  يه حكمت الهشناخت گفت ك يم يكه او را به خوب ياست و خانوم يادم خوش نام. است نياالت سنگ نيماش يدكي

جا  كيرا دارد و از  احانيو خصلت س يخو يهم هست ول يمهرباندر ضمن مرد رئوف و . دارد  ياست و دل پر جرات سكير

و ان . تو درست از اب در امدند يكردم كه هم خود اوست چه با گفته ها نيقي دميحرف را كه شن نيا. ماندن نفرت دارد

 يم يكن يبا او زندگ يخواه ياز قول من به دوستت بگو اگر م. گردد وطنش يبر م گريد ،دو روز يكيخانوم اضافه كرد كه 

با او . ستيپسندند ن يم يرانيكه زنان ا يچون او مرد ارام و سربراه يو همسفرش شو ياز فوالد به پا كن يكفش ستيبا

 .ممكن بلكه مشكل است  ريكردن نه غ يزندگ

 .خود داند گريد

 :گفتم

 .كنم ياز طرف خودم و دوستم از تو تشكر م يديكه زحمت كش نيــ از ا ــ

 :و گفت ديخند

را داده ام تا اگر او را  كينيشماره تلفن كل. ميزد يو با هم گپ م دميد يم كيخواست خودم او را از نزد يدلم م يليــ خ ــ

نم اطالعات كسب كنم و به دوستت خبر توا يم شتريكار را بكند بهتر و ب نياگر ا. رديبهش داده تا با من تماس بگ دنديد

 .بدهم
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 :گفتم

 !ممنون يجاهم وقت گذاشت نيتا هم يكن هيقض نيا ريخودت را در گ ستيبا يو نم يمشغله دار يــ تو به قدر كاف ــ

 :وگفت ديخند

تو  يستگيو شا اقتيل ايدل از دردانه خواهرم ربوده و ا يكه چه كس نمياست؟ دوست دارم با چشم خود بب يچه حرف نيــ ا ــ

 . انهيرا دارد 

 : دميكش اديفر بايتقر

 ــ تارخ؟ ــ

 :و گفت ديبا صدا خند او

 .خداحافظ يــ تا اطالع بعد ــ

 .را قطع كرد  يگوش و

كجا اشتباه كردم كه تارخ ( ، دميگذاشتم از خود پرس شيان را سرجا يچشم دو ختم و وقت يمات و مبهوت به گوش يا لحظه

 )خواهم؟ ياطالعات را م نيخودم ا يو من برا ستيدر كار ن يدوست ديفهم

  ياحساس راحت يبودم اما بعد از گذشت ساعت يو عصب نيكه كرده بودم خشمگ يدر ان موقع از كار گرچه

 .كند خشنود بودم يهست كه احساسم را درك م يكه كس نيو از ا كردم

 : ديغذا مادر پرس زيم سر

 ؟ يكن يفكر م يــ به چ ــ

 :كردم و گفتم نگاهش

 چيــ ه ــ

 :زد و گفت  لبخند

 .يكن ياما از من پنهان م يتارخ نگران ندهيا يتوهم برا ؟يــ چرا تو فكر ــ

 :گفتم
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تارخ نامزدش را دوست دارد و تنها در كنار او .نمانده يباق ينگران يبرا ييكه جا نميآنقدر خوش ب. ــ اتفاقا بر عكس ــ

 .خواهند يچه م يدانند از زندگ يهستند و م يقانع يضمن ان كه هردو انسان ها. مهم است يليخ نيا. نديب يخوشبخت م

 :ديو پرس امديكالمم مادر را خوش ن لحن

 .كه پسرم خوشبخت شود ناراحتم نيمن از ا يانگار يكن يصحبت م يطور_

 :گفتم

 يكنند،پس خوشبخت هم نم يكهن ما ازدواج نمكه ان دو طبق رسوم  ديجهت نگران نيكنم كه شما از ا يــ نه من فكر م ــ

 يكرده بود و هم او به شما م دايتارخ پ يخانم برا زهيدختر را عز نيخواست كه ا يتوانم قسم بخورم كه ته دلتان م يم.شوند

در بدبختانه ما ا ن ق.دينداشت يو نگران شيگونه تشو چيشما ه گريان وخت د.دشو يدختر خوشبخت م نيگفت كه پسرت با ا

كه سخن را كوتاه كرده باشم بلند شدم و به  نيا يبرا.ميبه شعور و درك خود نا مطمئن مياعتماد دار گرانيد يكه به گفته ها

 .اتاقم رفتم

بار دوم  يخانم را برا زهيعز شنهاديكه پ يچه از روز. كرده بودم هيحرفها در واقع خود را تخل نيرا رنجانده بودم و با ا مادر

كرد و غالبا با  يم ياحساس خستگ.گرفت يبهانه م.بوجود امده بود يمحسوس راتييرد كرده بودم در اخالق و رفتار مادر تغ

 يو استخوان سبك م ارتيرفتم ز ياز بابت تو راحت بود من هم م الميو خ يكرده بود جاگر تو ازدوا( جمله كه  نيا نيا

 ي، چشم م)ستميدختر بچه ن گريوپنج سال سن دارم و د ستياست من ب هودهيشما ب يمادر نگران:( گفتم يم يوقت.)كردم

 يكن يتو فكر م. يستين نجوا گريرود و د يدارد سن ات باال م يدان يخوب است كه خودت م:( گفت يگرداند و م

 :ميكرد كه بگو يمادر مجبورم م)شوند؟ يكوبند و وارد م يخانه را م نيدو در ا نيبهتر از ا يخواستگاران

 .ديازدواج ندارم و بهتر است شما برنامه خودتان را داشته باش اليــ به درك نكوبند من اصال خ ــ

افسوسش  نيشتريو ب ديكوب يبر سرم م افتي يبود كه مادر هر گاه فرست م ي انهيتاز ايتاليماه عسل رفتن جالل و پرند به ا و

 .پرند نبود زهيبه بردن جه ياجياش كامل بود احت يزندگبود كه چون جالل  هيزيبه خاطر نبردن جه

 يسر دارد و هم داماد يشوهر باال هيهم سا تيزن عمو.كند يبه انسان رو كند از همه طرف رو م يشانس وقت: گفت يم مادر

را بزرگتر كند و  لشياتومب شگاهيدارد نما اليخ تيعمو.به مال زن ندارد يچشم داشت چيرود و ه يكه پولش از پارو باال م
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 .دكن يم تشيجالل دارد حما دميكه شن نطوريا

 .بود دهيرس انيتحمل ام به پا تيو سكوت كردم كه ظرف دميشن يگونه حرفها و سركوب ها بقدر نيا از

بدست اوردن دل مادر وارد اتاقش شدم و باچشمان اشكبار او  يتوانستم ارامش خود را بدست اورم برا يبعد وقت يساعت

 :نشستم و گفتم شيروبرو. رو شدمروب

بود كه تحمل  يمن چ ريتقص.كا رو كرده ان كا رو كرده خسته شدم نيجالل ا دميخوام مامان به خدا از بس شن يــ عذر م ــ

 نكرد و رفت و پرند را گرفت؟

 :گفت مادر

 .او تو را انتخاب كرده بود. ــ چرا دخالت داشت ــ

 :گفتم

 دل بست؟ يگريبود كه زود فراموش شد و به د يچه عالقه ا نيــ پس چرا صبر نكرد؟ ا ــ

 :گفت مادر

 .كه دل تو را بسوزاند نيا يــ لج كرد برا ــ

 :و گفتم دميخند

 .ديكن ياشتباه م ديدر كار نبوده و شما دار يلج و لجباز ديــ نه مادر باور كن ــ

 :كرد و گفت نگاهم

خورد كه اقا  يخانم قسم م زهيعز.را نگرفته قبول كن يگريكن و تا عماد دختر د رونيدالل را از سرت ب نيفكر ا ايــ ب ــ

كنند و بخت  يدر نكبت زندگ ديبد بخت با يچرا ادمها.شود يبهتر از جالل است و شانس تو باالتر از پرند م يليخ يليعماد خ

خانوده دادن ندارد و  ليتشك اليت كه خو ان شب خود حكمت گف ميگو يباشد؟ تارا به خدا دروغ نم يو اقبالشون هم نكبت

 .رديبگ ميها بتواند تصم يزود نيكند كه به ا يفكر هم نم

كه چرا در هما چاله  يو خسرت بخور يشو مانيعمر پش كيكه  يكن يم يكار يكه جانت را نجات داده دار نيبه خاطر ا تو

 :به مادر گفتم. ينمرد
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 د؟يشد يراض. كنم يــ اجازه بده من با تارخ مشورت كنم و هر چه او گفت همان كار را م ــ

 : و گفت ديخند مادر

 .يو منصف باش ييرا در مورد هردو بگو قتيــ به شرط ان كه حق ــ

 :گفتم

 .كنم يكار را م نيخوب ا اريــ بس ــ

و  شيبار تشو نيا.اش بفهمد ندهينظر او را در مورد من و آوار بودم كه تارخ توانسته باشد باحكمت مالقات كند و  ديام

تارخ از ظاهر حكمت خوشش خواهد امد؟ نكند او را  اي،ا دميپرس يبه جانم چنگ انداخت و از خود م گريد يبه گونه ا ينگران

و  مياهم در ارتباط هستگونه برداشت كند كه ما ب نيحكمت ا ينكند از حر فها نباشد؟اش  قهيكه مطابق با سل نديبب يبتيدر ه

بكنم؟  ديكند؟ اگر حكمت با تارخ هم همچون مادر صحبت كند و همان صراحت به خرج دهد چه با ريينظرش در مورد تغ

! يو فراموش كن يبهتر است برگرد شدهن ريو تا د يراه به خطا رفته ا چارهيدانم كه نارخ با تمسخر خواهد گفت خواهر ب يم

گرفته ام  مياست و تصم زيعز ميكه قصد ازدواج دارد و تنها تارا برا ديمثال بگو ديبگو نديخوشا ياما اگر حكمت حرفها...اما 

كه مادر را تنها  نميب يدر خود م ايباشم؟ ا شيبرا يخوب كيتوانم همراه و شر يم ايبكنم؟ ا ديبا او ازدواج كنم ان وقت چه با

 يكنم پس سرنوشت مادر چه م نيسفر كنم؟ اگر چن گريبه كشور د يو از كشور گريبه شهر د يگذاشته و با او از شهر

 يارام و ب يزندگ كيبماند و  شهيهم يخواهد برا يكه برگشته و م ستيگشته ا اياو دن. نخواهم داشت يشود؟ با عماد مشكل

اسوده  شهيهم يرا برا الشيتواند خوشبختم كند و خ يدارد م نانيمادر اطم هاست ك ياو همان مرد.جنجال را شروع كند

 .است  ديلعنت بر هر چه ترد. دانم كدام راه درست و كدام راه نادرست است ينم گرياه خداوندا د.كند

خوشحال شوم بغض راه  دنشيان كه از د يبا شبنم رو برو شدم به جا يروز فكر كردم و هنگام خروج از شركت وقت تمام

 :توانستم بپرسم يو به سخت را گرفت ميگلو

 ؟يكن يچه م نجايــ ا ــ

 :ديبه چهره ام انداخت و پرس قيدق ينگاه

 شده ؟ تيــ دعوا ــ
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 ميكه از شركت دور شد يبا من هم گام شد و مسافت زيشبنم ن.تكان دادم و حركت كردم تا توجه همكاران را جلب نكنم سر

 :ديپرس

 ؟يحرف بزن يخواه يــ نم ــ

 :گفتم

 .رسم يم جهيكنم كمتر به نت يفكر م شتريـ ان قدر با خودم حرف زده ام كه سر سام گرفت ام هر چقدر بـ ــ

 :ديپرس

 ست؟يــ مشكل چ ــ

 :گفتم

 .ــ انتخاب راه درست از نادرست ــ

 :و به طرف پارك برد و گفت ديرا كش ميبازو

 م؟يچند ماه است كه ما با هم گپ نزده ا يدان يحرف بزن ،م ميو برا مينيبنش ايــ  ــ

 :گفتم

 ...چند  نينشده ام كه فراموش كرده باشم هم وانهيــ ان قدر د ــ

 :و به تمسخر گفت ديبا صدا خند شبنم

 ؟يبگ يخواست يرا م نيهم...بود هان شيچند روز پ نيــ هم ــ

 :گفتم

 .شده يقاط يبد طور زيــ همه چ ــ

 :نشاند و خودش در كنارم نشست و گفت مكتين يرو مرا

 .كن فيتعر ميــ حاال برا ــ

 يكول ياز حكمت كه زندگ.اش يو از عماد كه مادر چقدر دوستش دارد و از امكانات رفاه مانيحكمت گفتم و از نحوه اشنا از

كه  يو تجسس او گفتم و زمان را ندارد و از تارخ ييزناشو يزندگ ليقصد تشك هايزود نيوار دارد و به مادر گفته كه به هم
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 .رميبگ جهيانها بتوانم نت بياورد تا از ترك يبه دست م يعاتچه اطال گريتارخ د نميگفتم منتظرم بب

 :و گفت ديخند شبنم

برود و  نياز ب ياهيس يروز د،يكه شا يهست نيا ديبام ؟يگرد يمطلق به دنبال چه م ياهيتو در س.من چارهيــ دوست ب ــ

 زمانه كجا  ني؟ايگرد يم هينس يو دنبال حلوا ينقد را گذاشته ا يليس فتد؟يب ييناچشمت به روش

كند و تو حسرت  يحرارت فروكش م نيدهم كه زود ا يكرده باشد؟من به تو قول م دايتا اخر ادامه پ يكه عشق يدار سراغ

  گرانيد شيممكن است كه پ. خورد يرا خواه يو از دست داد يداشته باش يتوانست يكه م يزندگ

شهر و ان شهر  نيساك بدست ا يخواه يم يتا ك. يگول بزن يتوان ياما خودت را نم يكن تيو احساس رضا يكن يباز نقش

شود و  يراه ييو حكمت به تنها يريجا قرار بگ كيكه  يشو يمجبور م يبچه دار شد يوقت ؟يكن يهتل و ان هتل زندگ نيا

به دوش  ييبه تنها يكه مجبور يو بچه ا يزندگ تيو بار مسئول يانم يو انتظار باز امدن او،تو م يمان يان وقت تو م

 ايا. حضور پدر را در كنار خود حس كند يبزرچ شود و گاه ، گاه مانيتيداشتن پدر مجبور است چون  نيبچه ات در ح.يبكش

 يكه چطور نيسرنوشت مادرت را بب ؟يباز نكن هيگال و لب به شكوه و يدشوار را انجام ده فهيوض نيا ييبه تنها يقادر

 !دينفهم ياز زندگ زيچ چياش رفت و ه يجوان يسالها

 :گفتم

 .بدون عشق را تجربه كنم يخواهم زندگ يموضوع است كه من نم نيــ هم ــ

 :گفت

 ؟يدار ديچرا ترد گريد يپس تو انتخاب را كرده ا_

 :گفتم

 .غلط ايدانم انتخابم درست است  يچون نم_

 : ديخند

 يهمسر عماد م. كردم ينم سكيرفتم و ر يراه نم نياما من اگر بودم به ا. ــ عشق را تجربه كن و با سوز و گذارش بسوز ــ

 هيو از اول تا اخر گر دئويگذاشتم تو دستگاه و يعاشقانه م لميف كيكرد  يم يهوس عشق و عاشق يليشدم و هر وقت دلم خ
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 كه دوستم عاشقانه شما را دوست دارد وحاضر است همسر شما شود؟ ييا قا عماد بگو نيشود به ا ينم.كردم  يم

 :و گفت ديچشم غره من خند به

 يكردم و بالفاصله قبول م يهم صبر نم قهيد ق كي يشانس به من رو كرده بود حت نيباوركن اگر ا ؟ي،چرا ناراحت شد هيچ_

 ؟يچه دار يو پنج سال زندگ ستيبعد از ب نيدختر خل حودت را بب. كردم

من .  يمن دايكه كار پ يو خدا ،خدا كن يپناه ببر هايازمنديباز هم به ورق ن يفردا از شركت اخراجت كنن مجبور نيهم اگر

 .هاشون هم بدبختانه است ميبدبخت تصم يام كه ادمها دهيهم با مادرت هم عق

من  ميكه از هم جدا شد ياو حرف زد و من شنونده بودم و هنگامبه مقصد  دنيراه را تا رس هيو بق ميبه را افتاد باهم

 :بود كه شبنم گفت نيمورد هم ا كيمورد به حافظه نسپرده ام و ان  كيرا جز در  شيصحبتها

 .)عاقالنه رفتار كن و عماد را انتخاب كن(

 يكي ديظر دو نفر با دو نسل كهنه و جدن( اعتقاد اوردم و به خودم گفتم ، شتريشبنم بود ب يحرفها هيمادر كه شب يحرفها به

 .)كنم يمن هستم كه دارم اشتباه م نيپس ا. است

 .قبول كرده ام و به انتظار اطالعات تارخ نمانم ميبودم كه به مادر بگو ميتصم نيقدم به خانه نهادم بر ا يوقت

شب بر  يوبرا رميبگ متيق يروم چند طال فروش يخانم م زهيبا عز.( مادر كه نوشته بود  اداشتيو  دميرا در سكوت د خانه

 .)گردم يم

 .)ندارد همان جا بخوابد اليچه عجب كه خ( مادر خنده ام گرفت و با خودم گفتم، اداشتي از

 :كه گفت ديچيپ يتارخ در گوش يرا برداشتم صدا يان كه گوش. دادم كه تلفن به صدا در امد و بعد ا يلباس م رييتغ

 د؟ييــ معلوم هست شما كجا ــ

 :گفتم

 !ــ اول سالم و بعد پرسش ــ

 :گفت يو ضمن عذرخواه ديخند

 .نگران شدم يليــ حق با توست اما باوركن خ ــ
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 : گفتم

 .رديبگ متيتو و عروس خانم طال ق يــ من تازه از سركار برگشته ام و مادر هم رفته بازار تا برا ــ

 :گفت

 . دهم  يم الياز طرف شما به گز هيگردنم را به عنوان هد لي،من شما ندازيــ به مادر بگو خودت را به زحمت ن ــ

 .دينكن سكياست پس ر اديشما ز هيگم شدن هد امكان

 :گفتم

 يا هينجا هدو حودت در ا ميات ارز حواله كن يمن اگر به حساب بانك دهيبه عق.شدم  يــ اگر مادر به من گفته بود مانع م ــ

 .بهتر است يريبگ

 :گفت

 ياله يمن اقا ميتلفن كردم تا به تو بگو يراست.اما فكر تو عاقالنه تر است ستيالزم ن يا هيكه تعارف ندارم و هد نيــ با ا ــ

 يتوق.رخ داد ه يتو اتفاق يمن نگران شده بود و گمان كرده بود برا اداشتيبرگه  افتيبنده خدا با در.را مالقات كردم

 نيبود اما متاسفم از ا ميهم خواه يبرا يكنم دوستان خوب يو فكر م ميبا هم گپ زد يرنگ به چهره نداشت و ساعت دمشيد

بگذرد تا او بتواند اندوخته ها و  ديبا يبلكه چند سال شهيهم يشود نه برا يبند زن و زندگ يندارد پا الياو خ ميكه به تو بگو

 نيمن ا.مجبور نباشد سفر كند  گريكند كه د دواجاز يخواهد زمان يجا گرد اورد و به قول خودش م كيرا  شيها هيسرما

من .يفرق دار گرانيكه با د يهست يو محجوب بايتو دختر ز دهيخاطر به تو توجه نشان داده كه د نيكه او به ا دميطور فهم

نه شوهر  و افتمي يبه هرحال من او را دوست خوب. دارد  هينكته تك نيا يرو يحاكم است و چجرا اله يدانم انجا چه جو ينم

او به من .به وجود اورده باشد يعواطف و احساست خدشه ا ينگذاشته باشد كه رو ريتو تاث يانقدر رو دوارميام. يخواهر خوب

 تارا ؟...تارا. ما شركت كند يقول داده كه در جشن عروس

 :گفتم

 . كنم  يــ بله دارم گوش م ــ

 :و گفت ديخند
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جان تارا .  ستيكه قدرت را بشناسد كم ن يمرد.  ييا يمسئله هم راحت كنار م نيدانم با ا يو م يعاقل بوده ا شهيــ تو هم ــ

 ؟يدوستش دار ايرا به من بگو ، ا قتيحق

 :و گفتم  دميو بغض خند ضيسر غ از

خواهم به در خواست اقا عماد جواب  يدارم و م تيبرا يرخب يكه باور كن نيا يوبرا.نيفقط جالب بود هم ميــ نه او هم برا ــ

 :ديو ناباور پرس ديچيپ يشادش در گوش يصدا. مثبت بدهم

 ؟يــ عماد اهن چ ــ

 :گفتم

 !ــ بله ــ

 :گفت

 .ــ اما او كه قبآل ازدواج كرده بود ــ

 :گفتم

 .خانواده بدهد ليجا بماند و تشك نيخواهد هم ياست كه از هم جدا شده اند و اقا عماد برگشته و م يسال كيــ حدود  ــ

 :ديفكر كرد و پس از ان پرس يلخت تارخ

 ــ بچه هم دارد؟ ــ

 : گفتم

 .نگفت يزيخانم چ زهيــ گمان نكنم چون عز ــ

 :خانم موجب شد تا تارخ بپرسد زهيعز اسم

 خانم است؟ زهيسر عز ريكار ز نيــ ا ــ

 :گفتم

 .ــ بله ــ

 :گفت
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 يقدر الميخ.مناسب هم هستند يداند چه زوجها يكند و م يتجربه روانشناسانه عمل م ياست و از رو يخواه ريــ او زن خ ــ

 .راحت شد

 :دميپرس

 ماند؟ يــ حكمت تا زمان ازدواج شما م ــ

 :گفت

خودش گفت اگر . امده كه مجبور است بماند تا رفع و رجوعش كند شيپ يمشكل اياما گو. داشت حركت كند اليــ خ ــ

 تارا؟.كند  يشود و مجبور به ماندن باشد حتما شركت م يكارش طوالن

 :گفتم

 !بله_

 :گفت

 ؟يرا گفت قتيتو به من حق. كند يكردنت نگرانم م يــ كنجكاو ــ

 :ميتوانستم بگو يكردم و بعد به سخت سكوت

 .رو برو شوم اگر چه سخت باشد ديبا تيــ با واقع ــ

 :گفت

 .است  يعمر زندگ كي يچون پا. عجله نكن ميــ پس در گرفتن تصم ــ

 :گفتم

 .خواهم تابع باشم يــ مادر عماد را قبول دارد و من م ــ

 :شد و گفت يعصب

 با او ازدواح نكن يدوستش داشته باش يتوان يكه نم يكن ياگر فكر م. توست نه مادر  يزندگ نيــ اما ا ــ

بگذرد وبعد جواب  يكنم بگذار مدت يچند بار است كه تكرار م نيشتابزده عمل نكن بب! تارا. مال و اموالش را نخور بيفر و

 .بده
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 :گفتم يشوخ به

 از دست بدهم؟ نيرا هم مثل جالل الد نيــ وا ــ

 :ديپرس

 ــ مگر او هم؟ ــ

 :گفتم

شده در خانه  دهيترش ايشانس را از دست بدهم و در اخر  نيترسد كه ا يمادر م. و او پرند را گرفت دميجنب رياما د. ــ بله  ــ

 .شود بميمثل خودمان نص ييكه ادم گدا نيا ايبمانم و 

 :گفت

 ،دو،سه هفته يكينگو و بگذار  يچيكنم حاال ه يفقط خواهش م. يشو دهيگذارم كه بقول مادر ترش يــ تو عجله نكن من نم ــ

 .بگذرد و بعد جواب بده يا

 :گفتم

 .مهم است تيممنونم كه سرنوشت من برا. كنم  يكار را م نيهم. خوب  اريــ بس ــ

 :گفت

كه هر  ديد يتمام شود خواه هيقض نيبگذار ا. ميگو يرا صاد قانهم نيو ا يزيعز ميبرا شتريتو از مادر ب. ــ خفه شو دختر ــ

 . رابده غاميبه مادر سالم برسون و پ. شوم  يحالت م يايو جو رميگ يشب تماس م

 .خداحافظ. است يبيحكمت مرد خوش ت! تارا

و اگر او سخن از  دهيكردم كه تارخ او را پسند نيقيهمراه بود قلبم را لرزاند و  طنتيو ش ياخر تارخ كه با شوخ جمله

 ريگ غاميشماره حكمت را گرفتم و گذاشتم پ ارياخت يب. كرد يم دييشك تارخ او را تا يب ديكش يم شيكردن پ يخواستگار

 :به كار افتد و گفتم

دلخوش ساختن  يپس برا. ديبه خداحافظ معتقد شتريشما ب ديگونه كه به من خبر رس نيكردم اما ا يسالم م ستيبا يــ م ــ

 .خداحافظ ميگو يشما م
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پس از :( با خودم گفتم. كردم يبه صورتش نگاه مانجا بودم و  ديشن يرا م غاميگشت و پ ياز سفر بر م يخواست وقت يم دلم

كند و پس از ان  يفكر م ستدويا يم يكه لحظه ا نيا ايدهد و  ياندازد و دكمه را فشار م يخونسرد شانه باال م اي غاميپ دنيشن

من هستم كه  نيكه در هر دو حالت باز هم ا. كرد يكرد و عجوالنه قضاوت نم يم دركمرا  طيشرا ديبا ديگو يبه خود م

حفظ كرده  فتديب شياز ان كه او چشمش به خرد شده ها شيتفاوت كه مناعت طبعم را ،غرورم را نيام با ا رفتهيضربه را پذ

 .)ام

بود  ميدارينشان از ب ميغلت واغلتها.كرد ياز بستر را اكراه م دنيكسالت اور كه چشم پوش يا شه،جمعهيبود و مثل هم جمعه

هفته دوم هم امد و گذشت و (دم،ياز خود پرس.دميد يكه با شب برابر بود نم يچشم گشودن به روز يبرا يو رغبت لياما م

به حرمت . نديازار بب نياز ا شيرا خوانده و با خود گفته گناه دترد ب غاميگمان برگشته و پ يب. امديبوجود ن يرييتغ چيه

 .)ن بهتر كه فراموش شوددهم و هما ياو را باز ستيبا يبا برادرش هم كه شده نم يدوست

فرستم او را  يم تانيكه برا يلميهم شركت داشته و در ف يكه گرفت گفت كه اله ياش در تماس يدر شب پس از عروس تارخ

 لياز دوستانش اورده شود و از ما خواست كه او را تحو يكيقرار است توسط  يعروس يو عكسها لميف. ديد يهم خواه

 .ميشام مهمانش كن ايگرفته و به صرف ناهار 

 :مادر امد كه گفت يصدا

 .اورديو عكسها را ب لميامروز جمعه است و ممكن است دوست تارخ ف.بلند شو  يداريــ اگر ب ــ

 :گفتم يلب ريز

 .امروز بگذار بخوابم كيــ  ــ

 :گفت يتياز سرنارضا ييبا صدا مادر

بلد  يخارج يدرست كنم،من كه غذا ديشو و بگو چه با لندم؟بيغذا نگهدار يتارخ گفته دوستش را برا يــ مگر نگفت ــ

 .ستمين

 : دميباز كردم و پرس چشم

 ؟يخارج يچ ي؟ برا يخارج يــ غذا ــ
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 :گفت مادر

 .مارا دوست ندارد يباشد كه غذا يــ اگر او خارج ــ

 :گفتم

است كه  يرانيا نأيقياو .چه كار دارد؟از كجا خانه ما را بلد است نجايا يخارج. است يــ تارخ اشاره نكرد كه دوستش خارج ــ

 ..ديكن يراياز او پذ يرانيا يغذا كيشما هم با پختن .تارخ به او اعتماد كرده

 :ديمتعجب پرس مادر

 ...و  نياست دو نوع خورشت درست كنم با ته چ زد؟خوبيبرادرد بر يابرو يخواه يغذا؟ م كيــ  ــ

 :گفتم

 .ديايكه او هم امروز ب ستيمعلوم ن. ديمهمان دار دياست كه بدان يتداركات مال وقت نيــ مادر ا ــ

 :ديخسته لب تخت نشست و پرس مادر

  ؟يچ ميباش دهيتدارك ند ييو غذا ديايــ پس چه كنم؟ اگر ب ــ

 :شدم و گفتم بلند

به او  ميديد يوگرنه تدارك م دياور يم فيتشر ميدانست يكه نم نياگر امد با گفتن ا ديخورشت اماده كن كيــ بهتر است  ــ

 . است هودهيتان ب ينگران ديباور كن.ميكن يرا م هيخودش است و قال قض يكه مهمان سرزده خرجش پا ميفهمان يم

دا را باخود همراه كردم و از بستر ج دارشدنيفراهم كردن غذا رفت و من هم اكراه از ب يبه ظاهر مجاب شد و برا مادر

به همه كارها سر و سامان  دهيخواهد تا مهمان نرس يرساند چشم به راه است و م يبود كه م يدر حركات مادر شتاب.شدم

ضربه نواخت  ازدهيكه ساعت  يو هنگام ديكارها را سر و سامان بخش ييشده بود خود به تنها دياو كه از من نام.بدهد

 :دينگاهم كرد و پرس وسانهيما

 امد؟يــ پس چرا ن ــ

 :دميهم پرس من

 د؟يايــ مگه قرار بود ب ــ



 

 

كتابخانه نودهشتيا                       رحيمي فهميه  –شيدايي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٦٣

 :گفت مادر

كه تارخ  نميخواهم بب يم.نميرا بب لميخواهد ف يچقدر دلم م يدان ينم. شود يم شيدايامروز پ نيكنم كه هم يــ احساس م ــ

 بود؟ ياسمش چ...گود....هر چند خود گود. شده اند يو زنش چه شكل

 :گفتم

 .ست اليكه او گز يدر صورت.اليگودز دييبگو ديخواه يم يحتم دييگو يوذ ،گود مطور كه شما گ نيــ ا ــ

 :گفت مادر

 . اليگز اي اليكند گودز يم يــ چه فرق ــ

 :و گفتم دميقاه خند قاه

 ...ان وقت  ديدان يم يكي خيما قبل تار وانيكه شما همسرش را با ح ميــ بگذار تارخ تلفن كند و به او بگو ــ

 :گفت مادر

 .يو به او راپرت بده يكن يوانگيوقت د هيــ خدا مرگم بدهد نكند  ــ

را  يگوش يداشتم كه تلفن زنگ زد،مادر با چنان شتاب يباز م يگذاشتم و او را از چشم به راه يسر به سر مادر م داشتم

صحبت كرد و با گفتن  يرسم يو با لحن يمادر با گرم.كار نشدم نيبودم قادر به ا كتريكه من به تلفن نزد نيبرداشت كه با ا

اصرار مادر به .ديا ياشتباه نكردم و او م يديبا نگاهش به من فهماند كه د. ميودما منتظر تماس شما ب ديبه وطن خوش امد

 :شناسد گفت يكه سر از پا نم يمثل كودك يو مادر با گذاشتن گوش ديبه قبول دعوت انجام تيغذا در نها يمهمان برا

 م؟ياه تارا حاال چه كار كن.ديا يم گريساعت د كيــ تا  ــ

 :و با برداشتن در قابلمه ها گفتم دمياشپزخانه دو يكرد و بسو تيمادر به من هم سرا جانيه

غذا سفارش  رونياست زنگ بزنم و از ب د؟بهتريديد هينوع خورشت ته كيپس چرا ديمهمان دار ديدانست يــ شما كه م ــ

 .بدهم

 :گفت مادر

 ....ــ من به حرف تو گوش كردم وگرنه  ــ
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و پس از ان  اورنديخانه دستور غذا دادم و خواهش كردم كه زود ب كينزد يو باگرفتن شماره رستوران دميطرف تلفن دو به

لباس داد و بعد از من خواست كه من هم خود  رييكردم مادر تغ يكه من كار م يدر فاصله ا. غذا مشغول شدم زيم دنيبه چ

 .را اراسته كنم

انها را در قابلمه برگرداند و وانمود كند كه خود  افتيبود و مادر مجال  دهيهنوز مهمان از راه نرس ديغذا رس يوقت خوشبختانه

عت دوازده زنگ خانه هم به با اعالن سا. ميديكش يمرتب شد هر دو نفس اسوده ا زيهمه چ يوقت.  ميغذا را اماده كرده ا

گذرا به خود انداختم وپس از ان در را  ينگاه يجا لباس نهييروانه كردن در روان كرد در ا يرابار مادر مرا ب نيصدا در امد و ا

كنم،  ينمانده بود كه غالب ته يزيزد چ يلبخند م ميبود و برو ستادهيمرد ارسته با چند شاخه گل رز ا دنياز د.گوشودم 

 :مرا از بهت خارج كرد و باتموج گفتم)اجازه هست داخل شوم ريتان بخ.رو( با گفتن حكمت

 . دييبله بفرما...ب...ــ ب  ــ

مادر كه انتظار و رود .مرا مبهوت جمله خود كرد  گريبار د)بال پرواز ندارم ( او با گفتن.از مقابل در تكان نخورده بودم  اما

 مهمان 

 اي ديكش ياست كه انتظارش را م يادم كس نيا ايمردد ماند كه ا يحكمت اول لحظه ا دنيامد و با د شياش كرده بود پ خسته

 است كه با صراحت عنوان كرده قصد زن گرفتن را ندارد  يكه مزاحم نيا

 .مرا از مقابل در دور ساخت ...)شما( به جلو ورداشت و با گفتن  يقدم

 :سالم كرد و گفت  حكمت

 .اقا تارخ را اورده ام يصحبت كردم و امانت شيپ يــ من با شما ساعت ــ

اورا به داخل شدن )ديخوش امد يليخ ميبله،بله منتظرتان بود( تارخ موجب شد مادر گذشته را فراموش كند و با گفتن  اسم

كار خود  نيتارخ با ا.ميريگب شيبا مهمان درپ يچه برخورد ميدانست يشده و نم جيما هم من هم مادر گ يهر دو.دعوت كرد

به اشپزخانه امد و  ياوردن چا يدعوت كرد و برا ييراياو را به اتاق پز ينواز مانمادر به رسم مه. كرده بود رتيمارا دچار ح

 :چهره بهت زده من گفت دنيبا د

كه نا خشنود از  ميبكن يكار ديبه زعم خودش دوستش را فرستاده و ما نبا.است يخبر ندارد كه او چطور ادم چارهيــ تارخ ب ــ
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 .اوريخودت ن يو اصأل به رو اوريو ب زيبر ييچا.برود نجايا

مبل نشسته بود و  يمن رو ياما قادر به انجام دادن كار نبودم او امده بود و حاال فقط در چند متر دميشن يمادر را م دستورات

 .نميب ياست و خواب نم يداريدر ب نميب يان چه با چشم مكنم  نيقينواختم تا  يليشود به صورتم س ييرايانتظار داشت پذ

 .مهمان امده هم اوست يو به راست دارميپستم گواه ان بود كه ب سوزش

 يمياو با مادر گرم و صم. شده بود ختهير ينيدر س يچا شتريب ميو به اتاق بردم ن ختمير يلرزان باالخره چا يبا دست يوقت

كه مادر غرق  دميد. ستود يم يپسر نيكردن چن تيترب يكرد و مادر را برا يم فيسخن اغاز كرده بود داشت از تارخ تعر

فنجان را ورداشت و به دونه ان كه نگاه هم . تعارف كنم يكرد و توانستم چا ماست و ارامش او مرا هم ارا دنيدر لذت شن

 كند تشكر كرد 

 .نشستم سواالت مادر شرو شد يوقت. داد دنيو سپاسگزار بودم كه به من مجال نفس كشعملش از ا نيبه خاطر ا قلبأ

 ايكه رخ نداد؟ ا ينديخوب و ابرو من برگزار شد؟همه مهمان ها امده بودن؟ برخورد ناخوشا يعروس ديــ به من لطفا بگ ــ

 :بود؟ رو به مادر كردم و گفتم يشام به قدر كاف

 . ديديو جواب شن ديديسواالت رو از خود تارخ هم پرس نيــ گفتم مادر شما كه ا ــ

 :گفت مادر

 است؟  نياز ا ريغ.گفت ديرا نگفته باشد اما شما به من راستش را خواه قتيــ او مالحظه كار است و ممكن است بهد ما حق ــ

 :را برداشت و گفت شيفنجان چا حكمت

 نيبا ا. بود  يخوب اريجشن بس ديباور كن.را گفته است قتيكه تارخ هم به شما حق نيقيو  ميگو يرا م قتيــ من به شما حق ــ

 .امديبوجود ن يمشكل چيانتخاب شده بودند كه ه يبود اما مهمانها طور شياال يكه ساده و ب

هم هستند  است هر دو برازنده يخودش شانس و اقبال خوب نيكرده كه ا اريهم دختر اخت ينارخ از خانواده خوب خوشبختانه

بار  نيبود و تارخ چند يخال يليشما و تارا خ يجا ديباور كن. است ييكه چه جشن گرم و باصفا ديد ديخواه لميو خودتان در ف

 .دنديرا بر كيتارا ك وكرد و بردن اسم شما  يشما را خال يجا

  يگلها. داد ينشان نم يبرد و جالب ان كه مادر واكنش يبه ان اضافه كند م ينام مرا بدون ان كه خانم حكمت
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 :مانده بودند بلند شدم تا انها را در گلدان بگذارم و در همان حال گفتم زيم يرو رز

 .ممنون ديــ زحمت كشد ــ

سواالت گوناگون به .مادر به تبسم انداخت و من از اتاق خارج شدم يلبها)كيعرض تبر يبه مادر است برا ميتقد(با گفتن او

به  نيزهر اگ يبدست امده را با فكر ها يخواستم خوش يچه نم. كدام مجال جوالن ندادم چياما به ه. دمغزم هجوم اورده بودن

قرار دادم و مجدد به اتاق برگشتم مادر  يناهار خور زيگلها را در گلدان گذاشتم و گلدان را وسط م. جان خود حرام كنم

در ان بود كه  يد شدم نگاهم در نگاه حكمت نشست كه سوزوار يوقت..كرد يعكس در دست داشت و به انها نگاه م يدسته ا

 .را گداخت ميو گونه ها ديجانم را به اتش كش

 :بود را به طرفم گرفت و گفت دهيكه د ييعكسها مادر

 داشتند؟ لمبرداريف.چقدر شفاف و روشن است نيــ نگاه كن بب ــ

 نيتحس گريبار د) كار را انجام بدهم نيخار داشتم كه امن افت( كه مخاطب مادر قرار گرفته است و با گفتن ديفهم حكمت

كرد كه خم و  يحكمت را مجبور م) ست؟يك نيا( دنيو مادر با پرس ميشناخت ياز مهمانها را نم كي چيماه.ختيمادر را برانگ

 يم شنهاديندارد اما پ يراديا(منع كردم و او با گفتن دنيمادر را از پرس). ميدمادر خسته شان كر( من با گفتن. راست شود

 :انداخت و گفت لميف اديمادر را ). ديشو يبهتر متوجه م دينيرا بب لميكنم ف

 .ديشود د يبهتر م لميف يــ بله از رو ــ

 :گفتم.بگذارم دئويرا در و لميمن اشاره كرد كه بلند شوم و ف به

 .مينيرا بب لميبعد از ناهار ف ديــ پس اجازه بده ــ

 :هراسان بلند شد و گفت مادر

فنجانها را برداشت و به اشپزخانه رفت من هم به  ينيمادر س.زده ام كه فراموشم شده بود جانيانقدر ه. يــ خوب شد گفت ــ

مرا به اتاق روانه ).مهمان تنها بماند ستيخوب ن(كار منع كرد و ال گفتن  نيدنبالش رفتم تا كمكش كنم اما او مرا از ا

 :دينشستم نگاهم كرد و ارام پرس يوقت.كرد يرا جمع م زيم يشده رو رهمد يوارد شدم او داشت عكسها يوقت.كرد

 د؟يــ خوب ــ



 

 

كتابخانه نودهشتيا                       رحيمي فهميه  –شيدايي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٦٧

 .بله يعنيفرود اوردم  سر

 :گفت

 .ديرسد كه الغر شده ا يبه نظرم م اما

 :اضافه كرد).طور نيهوم كا ا( تكان دادم و با گفتن سر

 .به دوستانم اضافه شده است گريد يكيو خوشحالم  ديدار يــ برادر مهربان ــ

 :گفتم

 ...وگرنه ديكش يرا م لميــ تارخ به ما گفت كه شما زحمت اوردن ف ــ

 :ديپرس

 د؟يداد يبه خانه راهم نم ديدانست ياگر م.يــ وگرنه چ ــ

 :گفتم

 .كار را نكند نيكردم كه ا يــ از تارخ خواهش م ــ

 :ديپرس

 د؟ينيمرا بب ديخواه يبه نظر شما من ان قدر منفورم كه نم ايــ چرا؟ ا ــ

 :ــ گفتم ــ

 ...فقط.ستيطور ن نيكه ا ديدان يــ خودتان بهتر م ــ

 :ديپرس

 ؟يــ فقط چ ــ

 :گفتم

 .جا هم اشتباه كرده ام نيتا هم.الت دست شوم نياز ا شيخواهم ب يــ نم ــ

 :ديپرس

 د؟ينامه من به دستتان رس ايد؟ايمانيكه پش ديبرداشته ا يــ مگر قدم ــ
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 :گفتم

 .ــ متاسفانه بله ــ

 :به ابرو انداخت و گفت گره

 د؟يــ متاسف ــ

 :گفتم

 يبه مادر و تارخ با صراحت م يياز سو.است نيقر قتيكدام با حق ستيدارد و مشخص ن رتيــ نامه شما با رفتارتان مغا ــ

 .كه منتظرتان بمانم ديخواه يو از ان سو از من م ديستيكه اهل تاهل ن دييگو

تكرار نشود كه باز هم دچار خبط و خطا  گريد دوارمياست ام نيمن از نوشته شما استنابط درست نداشته ام كه اگر چن ديشا

 .شوم

 .،او را از جا بلند كرد و حرفمان نا تمام ماند) زيسر م دييلطفا بفرما( وارد شد و با گفتن مادر

 :مادر كرد و گفت رو به زيم دنيبا د حكمت

 ديديچ ينم ميبرا فاتيهستم و اگر تشر يمن ادم ساده ا ديباور كن. كار نبودم نيبه ا يو من راض ديــ به زحمت افتاد ــ

 .شدم  يخوشحال م شتريب

 :گفت مادرم

شماست و  ونيتار ا جانش را مد. ميو نكرده ا ميكن يشما را فراموش نم يما محبتها. نكردم و كارا را تارا كرده يــ من كار ــ

 .ديينكرده بفرما خيحاال لطفاتا غذا .ممنونم ديكرد كيو عكس پسر و عروسم را به من نزد لميكه با اوردن ف نيمن از ا

، دل مادر را به دست )نخورده ام يوقت است كه قورمه سبز يليخ( داد كه از خورشت استفاده كند و با گفتن  حيترج حكمت

 ياست كه از او به نام دالل اسم م يا بهيمقابلش نشسته مرد غر يصندل يكه رو يفراموش كرد مرد يساعت يبرا مادر. اورد

كند كه از همه غذاها  يخندد و وادارش م يز ند،م ياست كه دارد با او حرف م تارخ نيكه در باور مادر ا ديبه گمانم رس. برد

 :برد و گفتباال  ميحكمت دست را به نشانه تسل يوقت. بچشد

 .ندارم تيظرف گريد ديــ مادر باور كن ــ
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 :نوشابه را پر كرد و گفت وانيل مادر

 .ديكن ليــ پس نوشابه م ــ

 :گفت يام نشست كه م دهيحكمت در د نگاه

 .ندارم يجا يجرعه ا يبرا يحت گريــ د ــ

 :مادر گفتم به

 .كنند يپشت سرشان را هم نگاه نم گريرود و د يو گرنه م ديــ اصرار نكن ــ

 :را برداشت و گفت وانياز سخنم ل دهيرنج حكمت

. نوشم يرا م وانيل نياو ا يكار را انجام دادم و حاال هم به جا نياو هم غذا بخورم كه ا يــ به تارخ قول داده ام كه به جا ــ

دست پخت شما  يدهم كه دلش برا يتارخ حق منخوردم و  يخوشمزگ نيبه ا ييكه هرگز غدا ميگو يمادر بدون اغراق م

 :  تشد و گف نيلحن مادر غمگ. تنگ شده باشد

 .نزده  يرانيا يكه چند سال است لب به غذا رميــ بم ــ

 :گفت حكمت

درست  يرانيا يدهند كه غذا يم حيكنند و ترج يرا دعوت م گريكدي هايرانيغالبا ا دييفرما يكه شما م ستيطور ن نيــ ا ــ

 .ستيشما ن يغذا يكدام انها به خوشمزگ چيكنند اما ه

 :راحت شده بود گفت الشيخ يكه تاحدود مادر

 .كنم تا حسرت به دل نمانند يدرست م شانيامدند همه غذاها را برا يوقت... ــ انشاء ــ

 :حكمت گفت.ميبلند شد و به دنبال او من و مادر هم بلند شد زياز پشت م حكمت

 .كنم يدهم و زودتر رفع مزاحمت م يم حيتوض ديرا بگذار لميف ــ اگر ــ

 :و گفت ديبود دست از كار كش زيم يكه ناخوداگاه مشغول جمع اور مادر

 .ميكن يرا جمع م زيو بعد م مينيب يرا م لميــ ف ــ

 . ميبه تماشا نشست يگذاشتم و سه نفر دئويرا در و لميف من
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مادر  لمياز شروع ف.نوروز را اورد و مقابلمان گذاشت و نشست لياج يايتماشا كند، بقا يينمايس لميخواهد ف يم ييكه گو مادر

انجام  يتا كار ستياو حكمت را متأثر كرد و به من نگر هيگر. ستيدچار احساس شد و نتوانست خود را كنترل كند وگر

 :من هم گفتم. دهم

كارگر افتاد و مادر خود را كنترل  ديتهد نيا. دهم  يوقت نشانتان نم چيدارم و ه يرا بر م لميف ديكن هيگر ديــ اگر بخواه ــ

 .كرد و فقط به قربان صدقه و اكتفا كرد 

 .از كجا گرفته شده و مربوط به كجاست  لميكرد كه ف يم حيما تشر يمهمانها و برا يشروع كرد به معرف حكمت

 ينم يدو خانواده از هم مشكل بود و اگر حكمت معرف كياما تفك. است يرانياست و مادرش ا يالمان اليدانستم پدر گز يم

دست  ياو با فارس.ميصحبت كرد و مخاطبش من و مادر بود اليپدر گز.ميگرفت يرا با هم اشتباه م يرانيو ا يكرد چه بسا المان

گفتگو كرد و  يميصم يليدر خگفت و به ما كيبه ما تبر ديان مادر همسرش ناه زگفت و پس ا كيبه ما تبر يو پاشكسته ا

همان طور كه حكمت . دوچار احساس شد گريمادر بار د.است يجشن كوچك واقعا خال نيشما و تارا خانم در ا يگفت كه جا

بار من  نيا.) ميبر يرا م كيشما ك اديمادر،تارا، با اجازه شما و به :( گفتند كيك دنيگفته بود عروس و داماد به هنگام بر

 :كرد و گفت دميدچار احساس شدم كه حكمت تهد

كه باعث مسرت  نيا يات به جا يعروس لميف ميگو يو م رميگ يبرم و با تارخ تماس م يدارم و با خود م يرا برم لميــ ف ــ

فريب داد و هردو او واقعأ مارا  زيام ديلحن تهد. گردانم يشود اشك و فغان به راه انداخته بود كه من اوردم و به تو برم

بلند .كند  يحس كردنم كه او خسته شده و به اجبار ما را تحمل م لميف يها مهين در. ميساكت نشسته و فقط تماشا گر بود

بودند  نيهمه مهمانها هم( برداشت و با گفتن ونيزياز جانب ما بود چشم از تلو يمنتظر حركت يياو كه گو. اوردم  يشدم و چا

 :گفت دينوش يرا م شيچا ي، خود را خالص كرد وقت)كردم  يكه معرف

من همراه  ديانها بفرست يبرا ديخواست يزيكه اگر چ رميگ يقبل از رفتن تماس م.عازم هستم گريدو ماه د اي كيــ من  ــ

 .برم  يخود م

 :به مادرگفت ديرس اطيدر ح كينزد.تشكر كرد و حكمت از جابلند شد وعزم رفتن كرد مادر

تادر  دييبه من بگو ديداشت يميتصم ني، اگر چن ديانها بفرست ياز خودتان برا يلميكه شما هم ف ديگرفت ميتصم ديــ شا ــ
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 .خدمت باشم 

او هنوز از خانه خارج نشده بود كه تلفن به . تشكر كرد گري، بار د) ميشو  يحتما مزاحمتان م( خوشحال شد و با گفتن  مادر

 .رفت ييپاسخ گو يكرد و برا ياهصدا در امد و مادر عذرخو

 :شد گفت يكه از در خارج م حكمت

 يباشماست كه گوش اريو اخت رميگ يهرشب راس ساعت نه تماس م. از يقطعه كوتاه.دينيبب ييرا لطفا به تنها لميــ اخر ف ــ

 .نه اي ديرا بردار

 .را بر نخواهم داشت كه حكمت به انتظار پاسخ نماند ورفت يگوش ميبگو خواستم

 :مكالمه اش تمام شد گفت يمادر مشغول صحبت بود وقت. نشستم لميف هيبق دنيد يبرا

 !محل  يگن خروس ب يم نيــ به ا ــ

 :دميپرس

 بود؟ يــ ك ــ

 :پشته چشم نازك كرد و گفت مادر

 يامده اند و به مناسبت ورود انها مهمان نيپرند و جالل الد ايگو. ندهيه اشب جمع يبود دعوتمان كرد برا تيــ زن عمو ــ

 دند؟يبر يرا م كيكه ك يياز جا يرا به عقب ببر لميشود غ يم. داده اند

با بدرقه مهمانها كه عروس  لميف. حرف حكمت هم موجب وسوسه ام شده بود و وهم نگرانم كرده بود. كار را انجام دادم  نيا

 .ديرس انيكردند به پا يم ليو داماد را سوار بر اتومب

بعد از چند پرش چهره  لميف. كرد  يانها دعا م يخوشبخت يرفت برا يغذا را جمع كند و در راه كه م زيبلند شد تا م مادر

 :كه گفت دميحكمت را د

 يدلم م ييبايز دنيد يكه من به جا ينيبورگ را به تو نشان بدهم تا ببخواهم از پنجره طبقه نوزدهم اسمان شب هام يــ م ــ

دانم چرا دلم  ياسمان را؟ نم يديد. اپارتمان مخصوص مهمان است و متعلق به شركت نيا. كند يشما را م يو دلم هوا رديگ

خود باشد،  تياز ان كه به فكر موقع شيدو چشم نگران است كه پ ريتأث ديشا ده،شده و گل الودتنگ ش يكوچه حفار يبرا
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بود كه به اعتماد  يبه خاطر دست ايتا مرتب كندو  ديكش يالوده اش را به لباسش م ينگران وضع و ظاهرش بود و دستها

 تيدلم هرگز با واقع اتيخورم كه تمن يافسوس م.) دياقا لطفأكمكم كن:( لرزانش در گوشم نشست يدستم را گرفت و اوا

 .خداحافظ.ندارد يسازگارام سر يزندگ

 .سالم

اما دوستش دارم و با . ها را نهان ساخته ييبايو دود الود نگاه كن كه ز رهياست و باز هم كنارنجره، به اسمان ت رانيجا ا نيا

و  نمينش يم شيكه هرگاه فرصت كنم رو يهم صندل نياپارتمان كوچك من است و ا نيا. نخواهم كرد ضيتعو ياسمان چيه

كه من عاشق  يندان ديشا. راند يمرا م گريد يخواند و لحظه ا يمرا به خود م يكه با قساوت، لحظه ا شمياند يم يبه كس

حق با اوست چرا كه ازاد  ميگو يدلم به خود م يتسال يرنجاند و برا يدوست مرا م ريتعب. زارميب يسالم ام و از خداحافظ

. است و نا مقعول  يانتظار بزرگ. نصبر كن و منتظرم بما ميخواهم بگو ينم. خبر است يب رياست و از پرپر زدن مرغ اس

 ....شهيهم يوبرا افتهيجرأت  كينزد ايدانم دور است  يكه نم يروز ديشا د،يشا

 ديخواست بگو يم ايچه بود؟ا شهيهم يمنظورش از گفتن برا:(دميخود پرس. ا. تمام شده بود و كالمش ناتمام مانده بود لميف

 گريد ينيسرزم شهيهم يكند تا برا يم دايپ دجرأتيخواست بگو يكه م نيا ايپوشد،  يشود و از سفر چشم م يار مكه ماندگ

 )؟....ديشا ايرا موطن خود ساخته و ماندگار شود و 

 :مادر مرا به خود اورد يصدا

 .ميهم جدا كن كه قاب كن ييعكسها چند تا نيكن و از ب يداريعكسها خر يبرا بايز يــ فردا البوم ــ

كالم حكمت بودم كه ساعت را فراموش كردم و  نيان قدر در فكر اخر. عكسها را خودش بعهده گرفت و مرا اسوده انتخاب

 :ديتلفن پس از دو زنگ خاموش شد و مادر متعجب پرس. دميازجا پر ارياخت يكه زنگ تلفن به صدا در امد ب يهنگام

 ؟ياشترا برند يــ پس چرا گوش ــ

 :گفتم

 .ــ قطع شد ــ

 :گفت ناخرسند
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 !دارد يرا برنم يكنار تلفن نشسته و گوش. تارخ بود ديــ شا ــ

 .اخر را خطاب به خودش بر زبان اورده بود و به حال قهر از اتاق خارج شد كالم

، )رخ داده يغلط نكنم اتفاق(فراخوانده شدند و همكارم با گفتن يشركت به هنگام ظهر همه كارمندان به سالن غذاخور در

 :دميو پرس ختيتعجبم را برانگ

 ــ چطور مگر؟ ــ

 :و گفت ديخند

 .اورنديغذا ب رونيهمه از ب يدستور داده برا سيرئ يو اقا ستين يخبر مهيــ امروز از ق ــ

اضافه حقوق  عهيدر شركت بود و شا ياز تحول يشد حاك يكه دهان به دهان نقل م ييدرست گفته بود و زمزمه ها همكارم

متفق القول  زيچ كيهمه در  يدانست ول ينم ياضافه شدن حقوق را كس زهيعلت و انگ.قوت داشت يا عهياز هر شا شيب

 .اخذ شده كه به نفع كارمندان است يماتيحاصل شده و تصم يراتييباالتر تغ يكه در رده ها نيبودند و ان ا

، به من فهماند )يشو يانك دل خوش نم ياضافه حقوق ها نيبه ا يتو اگر ازدواج كن(به مادر دادم با گفتن يرا وقتخبر  نيا

 :گفت شهيمهربان تر از هم يهنگام صرف شام مادر با لحن.را فراموش نكرده يكه هنوز موضوع خواستگار

عماد مثل .يريعاقالنه بگ ميخواهد تصم يدلم م.يو جواب عماد را بده يكه فكر كن يتارا، تا اخر هفته وقت دار نيــ بب ــ

 يفكر كند و بعد جواب بدهد حرف ديخانم كه گفته تارا با زهيحرف عز ياو واقعا به تو عالقه دارد و رو.ستين نيجالل الد

 :گفتم.باشد يهم در مهمان وگمان دارم كه ا.نگرفته يمينزده و تصم

 .دينكن قيكه او هم هست مرا به امدن تشو ديدان يم يــ اگر به راست ــ

 :گفت گفت مادر

است اما هنوز هم معتقدم كه عماد بهتر است و تو با او  يكرده و او مرد خوب رييتغ يكه نظرم در مورد اله نيــ با ا ــ

 .يشو يخوشبخت م

 :ديخنده من،مادر اخم كرد و پرس از

 ؟يخند يم يــ به چ ــ
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 :گفتم

تارخ است مثل  كياو همان پ ديو بعد كه متوجه شد ديكرد يچطور بهت زده نگاهش م ديديكه شما حكمت را د نيــ به ا ــ

با اقا حكمت بله  ديكه تارا با ديو بگو رديساعت تماس بگ نيدارم كه اگر تارخ هم نيقيمن .ديبا او رفتار كرد يميصم يدوست

 .ديكن ينم داز عما يصحبت گريشما د ريو ال غ ديبگو

 :گفت مادر

 .شناسد يو ادمها را خوب م ستيمرد سفر كرده ا يكه جوان است ول نياو با ا.ــ من به نظر تارخ اعتماد دارم ــ

 :را برداشت و گفت يتلفن زنگ زد مادر كنار تلفن نشسته بود و بعد از زنگ اول بالفاصله گوش يشب وقت هنگام

 .دييالو بفرما...ــ الو ــ

 :شدن تلفن مادر به صورتم چشم دوخت و گفت باقطع

 .ــ قطع شد نكند تارخ باشد ــ

 :كردم خونسرد باشم، پس گفتم يسع

 .است يكه مزاحم تلفن نيا اياشكال از مخابرات است و . ديرا گفت نيهم شما هم شبيــ د ــ

تماس  گريگذارم كه د يم غاميفردا پ(فتم ،به خود گ.انداخت شيبه ظاهر قانع نشد و با نگاه كردن به ساعت به دلم تشو مادر

 .) مادر را نگران نكند نياز ا شيو ب ردينگ

 دم،يكردم و از خود پرس ديترد افتميفرصت  نيو چون ا رميبودم كه تماس بگ يشركت به دنبال فرصت مناسب در

گذاشتم تا در  شيرا سر جا يگوش)خارج شود؟ تياز زندگ شهيهم يو برا رديتماس نگ گريكه د يخواه يم يبراست ايا(

.)  يكرد ينداشت و سهل انگار يلزوم ديترد:(بودم و به خود گفتم مانياز شركت خارج شدم پش.رميتماس بگ گريد يفرصت

 :از پشت سرم گفت يكس

 ديــ سالم خسته نباش ــ

 :و در همان حال گفتم دميو بر خود لرز دميرا برگرداندم و حكمت را د سر

 نجا؟يــ شما ،ا ــ



 

 

كتابخانه نودهشتيا                       رحيمي فهميه  –شيدايي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٧٥

 :گفت

مرا  اياما متاسفانه  ديدادم تا شما متوجه من شو رييرا تغ زميشركت چند بار م يدر سالن غذاخور روزيد. ديــ نگران نشو ــ

 .دياورديخودتان ن يكه به رو نيا ايو  ديديند

 :دميپرس

 د؟يشما شركت ما بود روزيــ د ــ

 :گفت

 يمهمان شركت شما بودم و اقا روزيبله من د.ديو متوجه من نشد ديكردم كه در كالمتان صادق دايپ نانيــ اطم ــ

 .سنگ تمام گذاشت پوراشراق

 :تمسخر گفتم به

 .ــ پس از صدقه سر شما بود كه كارمندان مهمان شدند ــ

 :تكان داد به نشانه نه و افزود سر

به چشمان خود شك كردم اما بعد كه  يندر ا دميد زيشما را در پشت م يبه هر حال وقت.شدم ليــ من بر كارمندان تحم ــ

در  يكردم روز خسته و كسل كننده ا يام از حضور در انجا مضاعف شد و بر خالف تصورم كه گمان م يمطمئن شدم خوشحال

 :به خود امدم كه پوراشراق گفت ياز شور و شعف زمان.انجا خواهم گذراند

 دنيامروز نه به خاطر كار شركت فقط تنها به خاطر د ديباور كن.ميام بدهادامه مذاكرات را در دفتر انج ديــ اگر اجازه بده ــ

 .و صحبت با شما بود كه امدم

 :گفتم

 كار؟ نيو منظور از ا_

 :گفت

 .و باور كردن دنيسوال، اما نه د كي دنيــ پرس ــ

 :دميپرس
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 دن؟يــ د ــ

 :گفت

 .كه نگاهم خطا نكرده نيو باور كردن ا دنيــ بله د ــ

 :دميپرس

 ــ و سوال؟ ــ

 :گفت

 د؟يده يــ چرا به تلفن پاسخ نم ــ

 :گفتم

 .ديا يخوشم نم يتكرار يــ چون از داستان ها ــ

 :ديرا دوباره تكرار كرد و پرس يو واژه تكرار ديخند

 .است نيــ پس گمان شما ا ــ

 :گفتم

 ست؟يگمان من چ ديدان يــ شما از كجا م ــ

 :گفت

شما  ياشكار كرده و من نسبت به خلق و خو ميبرا ديدر نهان كردنش دار يــ از انجا كه برادرتان انچه را كه شما سع ــ

 .ستمين گانهيب

 :گفتم

برادرم تارخ مدت پنج سال است كه از زادگاه خود .دهم يكه چرا به تلفن شما جواب نم ديپرس يحال باز هم م نيــ با ا ــ

كرد به خود  يم يخاك زندگ نيكه اگر هنوز در هم ديمطمئن باش.دهيها را برگز ييو خصلت اروپا يدور است و به گمانم خو

 .بگذارد انيداد كه افكارخواهرش را با شما در م ياجازه نم

 :گفت
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 .است يرانيا رتمنديرد غنكرده و همان م يرييتغ چيــ اما او ه ــ

 :ترش نمود و گفت يپوز خندم رو به

در مورد خودم با شما  ديمن با يخانم تهام ديتارا؟ ببخش.ديطور قضاوت كن نيــ انتظار نداشتم كه شما در مورد برادرتان ا ــ

 .صحبت كنم

 :گفتم

له باشم كه خود را به تجاهل بزنم و وانمود كنم اب يليخ ديو من با ديرا به صورت واضح و روشن گفته ا تانيــ شما صحبتها ــ

خواهم  يچه م يداند از زندگ يكه م يخواهم به درخواست مرد يمن قصد ازدواج دارم و م. كه منظور شما را درك نكرده ام

 يساكن باشد و زندگ كجايباشم كه او بتواند در  دواريو ام ميقرارش محكم است و دل به فرار خوش نكرده بله بگو يو پا

 .درست كند ميبرا يدغدغه ا يارام و ب

 رييتغ يخداحافظ ي، ب)كنم يم يكنم و از جسارتم عذرخواه يم يخوشبخت يارزو تانيبرا( تنها به گفتن يواكنش چيه بدون

 رينده شده و زبا هر گام از وجودم پراك زير زيجسم و روحم ر يبا رفتن و دور شدن او احساس كردم قوا. داد و رفت ريمس

 :ديبر جانم نشست و به سوال مادر كه پرس تانزمس يبا ورد به خانه سرد.شد ينابود م ميپا

 ده؟يــ چرا رنگت پر ــ

 .كند يدرد م ميكه سرما خورده ام و استخوانها ميتوانستم بگو يسخت به

 نيپرند و جالل الد يكه زن عمو برا يدر مهمان.هم گذشتن و او قول تك زنگش را فراموش كرد  گريد يشب و شبها ان

همان طور كه مادر حدس . سرما خورده بودم يبار براست نيبرگزار نموده بود به التماس و درخواست مادر شركت كردم و ا

. كرده بود صورت گرفته يخانم طراح زهيكه عز ينقشه ا ياو از رو مدنكه ا دميزده بود اقا عماد حضور داشت و بعدها فهم

مادر  يوقت ياش ان چنان بود كه بعد از ترك مهمان يتواضع و فروتن. افتميكه ازدواج نكرده بود  يموقرتر از زمان يمرداو را 

 :ديپرس

 عماد چطور بود ؟ يــ اقا ــ

 :و گفتم دميخند
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 .است ياو واقعا مرد كامل. تواند همسرش را خوشبخت كند يم يــ او به راحت ــ

 :امد و گفتاز اظهار نظرم به وجد  مادر

 !كند ينم دايپ تيبد برا كهيخانم ت زهيعز يديــ د ــ

 : گفتم

 .ــ بله حق باشماس ــ

 :ديپرس مادر

 خانم بگم اقدام كند؟ زهيبه عز يده يــ حاال اجازه م ــ

درست است  ايبكنم و ا ديكردم كه چه با يداشتم فكر م قتياما در حق. هستم يشبهه انداخت كه راض نيمادر را به ا سكوتم

 ند؟يباشم كه محبت و مهر عماد در قلبم بنش يروز ديحارج كنم و ام نهياز س شهيهم يكه مهر حكمت را برا

خانه در  يبه سو يوقت ليدارم كه در اتومب اديبه .شب عماد من و مادر را از خانه عمو برگرداند و به منزل رسانده بود ان

 :ديسو پر ستيبه ما نگر نهياو از ا ميحركت بود

 .رسد يم انيبه پا ندهيهفته ا ديكه خواسته بود يكه محات ميخواستم بگو ياداوريــ تارا خانم محض  ــ

 :دميرا موتعجب نشان دادم و پرس خود

 د؟يــ شما به انتظار جواب من هست ــ

 :گفت

 د؟يخانم گفته بود زهيدرخواست شما نبود كه به عز نيــ بله مگر ا ــ

 :من مادر جواب داد يجا به

 . ديكه شما قبول كرده باش ميكرد يما فكر نم يــ بله منته ــ

 :و گفت ديعماد با صدا خند اقا

 .رساند كه با درخواست شما موافقت كرده ام يرا م نيا اورديشما ن يرا برا يگريد غاميخانم پ زهيعز يــ وقت ــ

 :هم مادر بود كه گفت باز
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 .ــ بله حق با شماست ــ

 :عماد گفت اقا

موضوع  نيبه ا ديدهم كه با ترد يحق م شانيفكر كردن بدانم و به ا يتارا خانم را برا زهيكنم كه انگ يــ من تصور م ــ

همان  ييجدا نيدالئل ا دوارميام. بار ازدواج كرده و از همسرم جدا شده ام  كيهستم كه  يهرچه باشد من مرد.فكركنند

تا  ديياست بفرما يباق يشك و شبهه ا يباشد،اما اگر باز هم جا يخانم هم كاف ارات يدانند توانسته باشد برا يطور كه همه م

 اليرا ندارم و چون خ قتيناكرده كتمان حق يخدا ايمن قصد اغفال و . نگذارم يباق ديترد چيه يخودم رفع شبهه كنم و جا

خواستم اگر . بماند كيگذشته ام تار يگاز زند يكه نقطه ا ستميلب نكنم طا يعمر با همسرم در صلح و صفا زندگ كيدارم 

 ايدرست و  ياخبار ختهيبخواهند جسته و گر گرانيكه د نياز ا شيب ديباش ليما زياجازه بدهند و خود شما ن يخانم تهام

 . به عهده خودتان بگذارمخودم، خودم را به شما معرفى كنم و تصميم را  يشما نقل كنند در مالقات حضور ينادرست را برا

 :گفتم

 .طور بهتر است نيكنم كه ا يــ من هم فكر م ــ

 :زد و گفت لبخند

 .مانم يم يخانم تهام ايــ پس من به انتظار تماس شما و  ــ

 :گفت ستادويشدن مقابلم ا ادهيپ هنگام

 .ديريو زود تماس بگ ديــ تارا خانم لطف كن ــ

 .خوب اريكه من در جوابش گفته بودم بس يدر حال.كرد و رفت يخداحافظ سپس

فكر كه  نيان روز با ا ياما فردا. گرفته بودم كه روز بعد تلفن كرده و قرار مالقات بگذارم ميدانم چرا همان شب تصم ينم

 )فردا تماس خواهم گرفت:(شدم و با خود گفتم مانيتصور كند پش داريد نينكند اقا عماد مرا مشتاق ا

 ييلوازم خانه فضا ييدكر داده بود و با جابه جا رييخود تغ قهيمادر به سل. خانه رو به رو شدم راتييبا تغ خانه كه شدم وارد

شادمان از اشپزخانه خارج شد و مرا مبهوت  ياما وقت. ديگمان داشتم كه او را خسته و كسل خواهم د. كرده بود جاديتازه ا

 :ديپرس ديد
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 ؟يپسند يــ چطور است م ــ

 :كردم و گفتم نگاهش

 د؟يمبلهاو لوازم را جابجا كرد ييخوب شده شما به تنها يليخ_

 :وگفت ديصدا خند با

مراسم تو جا  يكردم كه برا يصبح داشتم با خود فكر م. نكردم يــ اره اما ان قدر خوشحال بودم كه اصال احساس خستگ ــ

 ؟يتماس گرفت ايا ميداشته باش يكاف هيكه فضابدم  رييكه دكور اتاق را تغ دميو بهتر د ميندار يبه قدر كاف

 :دميــ متوجه منظور مادر در ان لحظه نشدم و پرس ــ

 ؟يــ باك ــ

 :انداخت و گفت يشانيبه پ ينيچ مادر

 ؟يريــ مگر قرار است با چند نفر تماس بگ ــ

 .معلوم است منظورم اقا عماد است خب

 :گفتم

 .كار را خواهم كرد نيفردا، فردا ا.ــ هان نه تماس نگرفتم ــ

 :گفت دهيرنج يشده بود بالحن لياش زا يكه شاد مادر

 ؟يچرا تماس نگرفت.هم از دستت برود نيــ انقدر امروز و فردا كن كه ا ــ

 :و گفت  ديتلفن كش يمادر مرا به سو.بود و فرصت نداشتم ادياوردم كه كارم ز بهانه

 .امشب قرار بگذار نيهم يو برا ريتماس بگ يــ حاال كه فرصت دار ــ

 :را به دستم دادو گفت يرا برداشت و شماره گرفت و بعد از ان گوش يامنتاع كنم كه خودش گوش خواستم

 .ــ حرف بزن  ــ

زد كه صحبت كن به خود  بينه يكردم وقت يمات فقط نگاهش م يمادر ان قدر با سرعت انجام گرفت كه مثل ادمها كار

 :د گفتكه خود عما دميامدم و شن
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 .دييــ الو بفرما ــ

 :ميتوانستم بگو يسخت به

 .ــ سالم، تارا هستم ــ

 :ديچيپ يشادش در گوش يصدا

 .ريــ سالم از بنده است تارا خانم عصر شما بخ ــ

 :ميخود امدم توانستم بگو به

 .ريــ عصر شما هم بخ ــ

 :گفت

دنبالتان و ضمن گردش  ميايب ديده ياجازه م.ديومرا از انتظار در اورد ديــ خوشحال و ممنون هستم كه به قولتان وفا كرد ــ

 خسته كنم؟ ميشما را با حرفها

 :گفتم

 .ديليــ هر طور شما ما ــ

 :گفت

 .انجا خواهم بود گريساعت د ميــ پس من تا ن ــ

 چه شد؟ ديرا گذاشتم مادر پرس يگوش يوقت

 :گفتم

 .ببرد رونيكه مرا ب اديم گريساعت د ميــ تا ن ــ

 :اتاقم هل داد و گفت يبار شانه ام را گرفت و به سو نيا مادر

 .يندار ياديــ پس عجله كن فرصت ز ــ

كرد و  يرفتن به مدرسه كمك م يدوران دبستانم افتادم كه برا ادي كرديكارها كمكم م گريلباس و د دنيمادر در پوش يوقت

به شانه  فيو ك دهيلباس داده و كفش پوش رييبود و من امده و تغ يفرصت باق يربع ساعت. بود دنميرس رينگران د شهيهم
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 :گفتم يوقت.ديرس يچهره شاد لحظه وردم رخ بربسته و نگران به نظر م.بود تهنشس مينشسته بودم و مادر رو برو يصندل يرو

 د؟يداشته باشم شما چرا نگران شيتشو ديــ مادر من با ــ

 :و گفت ديكش اه

 ...كه  يكن يترسم كار يو م زنديــ دلم شور م ــ

 :گفتم

 شود بله؟ مانيــ كه اقا عماد پش ــ

 :گفت مادر

فكر كن كه خوب  نيو به ا ريزنم به دل نگ يكه م ييحرفها.خواهم بروم يتو من م يكه به جا نيــ انقدر دلهره دارم مثل ا ــ

. كه باز هم خراب كردم  نيمث ا.يوا.ديا يجلف و سبكسر خوشش نم ياقا عماد از دخترها.  يو باوقار رفتار كن نيو سنگ

مادر در را گشود و با عماد گرم و .ميباز كردن در روانه شد يدر امد و هر دو برا صداجمله مادر كه تمام شد زنگ خانه هم به 

از داخل شدن ) مزاحم شوم يگريوقت د دياگر اجازه بده( رو برو شد و دعوت كرد كه داخل خانه شود اما او با گفتن يميصم

 .است از پشت ستون خارج كند  هاقا عماد امد ايسر باز زد و مادر را وا داشت تا مرا با گفتن تارا زود ب

 :ديپرس مينشست ليدر اتومب يوقت.مياز مادر تشكر كرد و هر دو از خانه خارج شد عماد

 م؟يــ خوب كجا برو ــ

 .دانم  ينم گفتم

 :گفت

 .قبول كردم و او حركت كرد. ميزن يپارك وقدم م ميرو يم ديباش ليه زود است اگر ماوقت شام ك تا

كرد  يزرد رنگش جاده را روشن م يشهر كه چراغها يگرفت و بر بلندا شيرفتن پارك راه بام تهران را در پ يبه جا اما

 :را نگهداشت و گفت ليساكت و ارام اتومب يراند و در نقطه ا شيپ

 .توانم صحبت كنم يبهتر م نجايا.توانم تحمل كنم  يكنجكاو را نم يــ حضور ادمها ــ

 .ديكردم و به او مجال دادم تا از خودش بگو سكوت
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 :گفت

 يراز فكر م نيا يبا افشا.مانده است دهيصحبت كنم كه تا كنون از همه پوش يخواهم با شما از راز ياز شروع م شيــ پ ــ

نبود جز  زيچ چيه) تاير( من و همسرم ييكه علت جدا نيكه در ذهن شماست پاسخ خواهم داد و ان ا يتاز سواال يليكنم به خ

به  ميتصم نيسال معالجه و درمان هنوز هم متاسفا مداوا نشده ام من با ا چندنداشتم و پس از  يان كه من قدرت بارور

كه وجود فرزند را در راه خوشبخت شدن  نيا ايته باشد و من را داش طيازدواج كنم كه او هم شرا يكشورم برگشتم تا با كس

 تانيبرا ديدار يينام شما بكنم و هر ارزو بهرا  ميمن حاضرم تمام ثروت و دارائ. ديايكنار ب صهينق نيركن نداندو بتواند با ا

دانم  يو م ستيهستم اگاه ن يضعف نيچن يكه من دارا نيكس از ا چيه. ديكه از من فرزند نخواه يبراورده كنم اما به شرط

 . ديخصوص صحبت نكن نيدر ا يو با كس ديراز را پنهان نگهدار نيكه ا ديشما ان قدر انسان هست

 :گفتم

 ...ــ اما مادر ــ

 :را قطع كرد و گفت صحبتم

 .كه قانع كننده باشد  ديبتراش ياشكال تيدانم كه قادر يباشد م يــ اگر جوابتان منف ــ

 :گفتم

 ...ومن ديهست يكس باور نخواهد كرد از نظر همه شما مرد كامل چيا هــ ام ــ

 :گقت

تارا خنم من مرد .دياما لطفا عجله نكن. ديكن وسيمرا ما ديخواه يكه م داستياز لحن كالمتان پ. ديرينگ ميــ زود تصم ــ

هستم كه مال و مكنت  ييمن برخالف انها. توانم عاشقانه دوستتان داشته باشم يدارم كه م نانيهستم و اطم يخانواده دوست

توانم تمام قلب و روحم را به  يمن در كنار مكنت م! نه. دانند ينمودن همسر م شبخترا تنها عامل خو نيدارم و ا هيخود تك

من مانعت نخواهم كرد و  ديبده ليامه تحصاد ديشما اگر دوست داشته باش. شما را طالبم يكنم و در مقابل وفادار هيشما هد

مشروعتان كمك خواهم  يشدن ارزوها اوردهبر يمخالفت نخواهم كرد و شما را برا ديكه هم چنان كاركن ديبود لياگر ما

 .كرد
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 :گفتم

 ....يــ تالش وقت ــ

 :گفت

سوزانم كه مستحق  يم يرا به اتش است كه دارم شما يخودخواه ديشا. دهم يو به شما حق م ستيفهمم منظورتان چ يــ م ــ

گفتم تصور  د،يقرار گرفته باش ياز ان كه در امر انجام شده ا شيرا پ قتيمن با شما صادقانه برخورد كردم و حق. ديستيان ن

 يم ميدر ان زمان هم اسان تصم ايا ديديفهم ياز ازدواجمان گذشته م يراز را كتمان كرده و پس از سال نياگر ا ديكن

 ديكنم حاال هم تصور كن يشود؟ خواهش م دهيتان ازهم پاچ يزندگ رازهيكه ش ديبود يم يكه به دنبال راه حل نيا اي د؟يگرفت

 .ديشينديب يچاره ا مانيهردو ييرها يو برا ديهست طيكه دران شرا

 :گفتم

 .ميدروغ بگو انيكنم و به اطراف يتوانم نقش باز يــ من نم ــ

 :گفت

 .ميدان يمسئله را م نيمن و شما كه ا ميمهم خود ما هست. دييو دروغ بگو ديكن ينقش باز ستيــ الزم ن ــ

 :گفتم

از ازدواجم نگذشته  يدانم هنوز ماه يمادرم اگاهم و م يمن اخالق و خلق خو م؟يكن يپنهانكار ميتوان يــ تا چند سال م ــ

كندو پس  ياسوده نم اليخاطرش از سالم بودنم جمع نشود خ روم تا يطفره م ندياگر بب. زمزمه بچه دار شدن را خواهد كرد

 شودو ياز ان نوبت شما م

 :گفت

را بچشد اگر شما هم  يبود كه خودش طعم و مزه بتردار ليو ما رفتيكردم اما نپذ يفرزند خواندگ شنهاديپ تايــ من به ر ــ

و  ميبده انيمسئله پا نيساله خارج از كشور به ا كي يتوانم با سفر يصورت م نيا ريدر غ.چيه دزكهياو را دار يو را دهيعق

 ....يكودك رفتنيبا پذ

 :گفتم
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 .باشد يرانيده كه فرزندم ا يم حيترج رميشما را بپذ دهيضمن ان كه اگر هم ا ستياسان ن يليــ خ ــ

 :گفت

 ...و ميگرد يبرم يما پنهان.هم چاره دارد نيخوب ا اريــ بس ــ

 :كردم و گفتم يعذر خواه شد ريخنده ام متح يصدا از

 م؟يگرد يو دوباره بر م ميريگ يم ليبچه از پرورشگاه تحو ميائ يم يــ پنهان ــ

 :تكان داد و گفت سر

 .ديكن نانيبه من اطم.ديكش دينخواه يدردسر چيخواهم كرد و شما ه فيــ من به وقت خودش همه برنامه ها را رد ــ

 : گفتم

 .فكركنم ديكنم بگذار يخواهش م.دشوار است ميبرا تانيــ ان قدر شوكه شده ام كه هضم حرفها ــ

 :گفت

 ديباور كن. گذارم يشما احترام م يكنم و به را يمن صبر م.گرفت ميكه اسان بشود تصم ستين يموضوع نيا نايقيــ بله  ــ

 .شما خواهم دانست ونيخود را مد تانيراگر نظرتان مثبت هم نبود من تا عمر دارم به خاطر راز نگهرا

 ياو بدون ان كه نظر مرا بپرسد به سو. ميهر دو سكوت كرده بود ميبرو نييتا پا ميكرد يم يرا ط چيدر پ چيجاده پ يوقت

 دايهو ياز چهره اش به خوب ينشست اثار ترس و نگران ميروبرو يدر رستوران هتل وقت.هتل بزرگ تهران حركت كرده بود

و خارج  ميفقط صورتحساب گزاف را پرداخت ميبه خوردن نداشت يرغبت امكذ چيكه داد ه يمفصل يرغم دستور غذا يعل.بود

 :هنگام مراجعت دلم به حالش سوخت و گفتم.ميشد

 يدر مقابل هرگونه مخالفت قتيرا خواهم داشت كه با گفتن حق نيشهامت ا رميبه ازدواج با شما بگ ميــ من اگر تصم ــ

 .خودم يشما و هم برا يهم برا زارميب يو از شما دفاع كنم من از پنهانكار ستميبا

 :گفت

وصلت داده  نيكه به خاطر ثروت و نه به خاطر خود من تن به ا ديتحمل كن ديتهمت را با نيا قتيــ و ان وقت با گفتن حق ــ

 .ديا
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 :گفتم يو به شوخ دميخند

 !هم تهمت نباشد ديــ شا ــ

 :كرد و گفت نگاهم

 د؟يمن عذاب بخر يبرا ديــ پس حاضر ــ

 :گفتم

 د؟يكن يم.ديكن يــ شما كه باور نم ــ

 :گفت

كه بخواهم ازدواج كنم و او شرطم را مورد نخواستن بچه  يكه با هر خانم دميرس جهينت نيفكر كردم و به ا يليــ من خ ــ

بدهد كه با علم به  يمحضر يكنم تعهد يكه به نامش م ييزهايدر مقابل چ ستيبا ياثبات و صدق كالمش م يبرا رديبپذ

كه همسر من است به او تعلق  يشود و تملك اموال من تا زمان همسرمهستم حاضر شده  ميموضوع كه من عق نيدانستن ا

 .شود ياموال منقول به خودم مسترد م ييدارد و در صورت جدا

 :دميهم پرس باز

 هم وجود دارد؟ يقانون نيــ مگر چن ــ

 :و گفت ديخند باصدا

 .محال وجود ندارد زيچ چيه_

 .و به خداحافظ هم با لبخند پاسخ گفتم ميافسرده از هم جدا نشد هيبودم كه با روح خوشحال

كاش از من نخواسته بود كه رازدار  يا(پشت در درنگ كردم و به خود گفتم يحركت كرد و رفت لحظه ا لشياتو مب يوقت

 مانينشست تا از گفتگو ميروبرو ؟يشام كه خورد دنيشد و با پرس رايرا با تمام وجود پذ نميمادر لبخند دروغ) مبمان يباق

 .بزرگ دارد بر زبان اوردم بيع كياست اما  ياو مرد خوب هك نيدروغ دوم را با گفتن ا. حرف بزنم شيبرا

 :ديپرس مادرمتعجب

 ؟يبيچه ع_
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 :گفتم

 ....و ديا يما از بچه خوشش نماست ا يــ او مرد تندرست ــ

 :و در جوابم گفت ديبا صدا خند مادر

 .خواهند يافتند و بچه م يزنند اما چند ماه كه گذشت خودشان به هوس م يحرفها م نيــ همه مردها اول از ا ــ

 :گفتم

 زارياز بچه ب يو به راست ستيمردان ن گريرد كردن صفات مردان او گفت كه مثل د يالبته برا.را گفت نيــ اتفاقا او هم هم ــ

 .است

 :گفت نيغمگ يبه فكر فرو رفت و با لحن مادر

 .شود مانيبعدا پش ديــ شا ــ

 .....كه علت دميطور فهم نيا شيمن از حرفها.ــ نه گمان نكنم ــ

 :ديكردم و مادر پرس سكوت

 ؟يــ علت چ ــ

 :گفتم

 .ترسد يور مكنم كه از ارث خ يگمتن م يدونم ول يــ نم ــ

 :ديخند مادر

 برادرش برسد؟ يكه بعد از خودش به بچه ها نيا ايــ خودش ارث خور داشته باشد بهتر است  ــ

 :گفتم

 .پرستار مادام العمر كي. خواهد يدر مجموع او فقط پرستار م.دارد ميطور تصم نيا ديــ شا ــ

 :ديپرس

 ؟يــ تو چه گفت ــ

 :باال انداختم و گفتم شانه
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خوب است پرستار مادام العمر باشم و  ايا ست؟ينظر شما چ.فكر كنم و بعد جواب بدهم شيحرفها يــ من خواستم كه رو ــ

 ...كه نيا اي.حسرت مادر شدن داشته باشم 

 :مادرگفت

 ....نوه دارم و دنيــ من حسرت د ــ

 ؟يكن يفكرنم نطوريشود تو ا مانيپش ديشا

 ....جاست كه نيجالب ا.ا ندارمشما ر ينيــ نه مادر من خوش ب ــ

 .هم سكوت كردم باز

 :مادر كالفه شد و گفت و

 جالب كجاست؟ ؟يزن يــ چرا حرفت را نم ــ

 :گفتم

 .....بود اما دواريشد ام يگرفت م ياگر دستخط نم ديــ شا ــ

 :ديپرس ادگونهيفر ييبا صدا مادر

 ؟يچ يــ دستخط؟ دستخط برا ــ

 : گفتم

 .زارميكه من هم اقرار كنم از بچه ب نيا يــ برا ــ

 :با خشم از جابلند شد و گفت مادر

 .سخت گرفته نطوريدارد كه ا يراديو ا بيغلط نكنم ع. ست وانهيــ مردك د ــ

 :گفتم

 ...كامال سالم است اما خب دميرا د شاتشيــ نه خودم برگه ازما ــ

 :گفت مادر

داره كه  يمرد بگه اخه بچه چه گناه نيبه ا ستين يكي. هم با همه فرق داردهاشون  قهيپولدارها سل! ــ برود به جهنم ــ
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 مال و ثروتت چند نفر استفاده كنند؟ نيشه اگه از ا يم يچ ؟يدوستش ند ار

 :گفتم

 نه؟ اياره  نيــ باالخره شما جواب منو نداد ــ

 :به فكر فرو رفت و گفت يكم مادر

 .هرچه باشد او بهتر به اخالق مردها وارد است ميــ بهتر است با تارخ مشورت كن ــ

 :گفتم

 .ميرا رد كن يخواستگار دييايبوجود ب يكه كدورت نيبود دوست دارم بدون ا يــ اگر تارخ نظرش منف ــ

 :گفت مادر

از بابت  الشيكه خ رهينازا بگ يدم كه بگه بهتره اقا عماد بره زن يم غاميخانم پ زهيبه عز! بهتر از اعمال خودش؟ زيــ چه چ ــ

 .بچه راحت باشه

 :گفتم

كه به خاطراختالف  نيا اي. ميندار يتناسب گريبا همد يكه تارا گفته من واقاعماد از لحاظ سن نيبد غاميــ نه مادر بهتره پ ــ

 . مطمئنم كه تارخ هم با نظر من موافقه. بهتره فيرد نيدر هم يبهانه ا.يطبقات

 :بلند شد و با گفتن مادر

 .از اتاق خارج شد.ده يم ييــ قربون خدا برم كه پول و ثروت و به چه ادمها ــ

 نهيبالشت كوچكم را به س.داشتم دنيتخت نشسته و ترس از خواب و خواب د يشب در سكوت خلوت اتاقم چمپاتمه رو ان

و ذهن من چون  شكست يسكوت شب كوچه را م يپارس سگ يصدا.دادم يچسپانده بودم و حودم رو چون ننو تلوتلو م

و  دنديد يچشمم سان م شياز دو مرد در پ ندياخوشان يريكرد و تصو يدر جوالن باد به راست وچپ پرواز م يبادبادك

 .اوردند يحرصم را تا مرز جنون درم

دا عماد از اغوشم ج يكه با دست قو دميد ياو را كودك يتوالت پرواز كرد در ان زيم يزبان معصوم تا جلو يبالشت ب يوقت

تخت جستم كه تعادلم را تكان قنر برهم زد  ينجات كودك از رو يان چنان برا. اتاق پرتاب شده است گريد يشده و به سو
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احمق ( چسپاندم و به خود گفتم  نهيدست دراز كردم و ان را برداشتم و به س.مافتاد نيبالشت بر زم كينزد يو با سر سكندر

 )يريبگ يرا به باز تياحساس مادر يتوان يتو نم

 :زدم شيصدا دميشركت كه شدم همكارم را در حال باال رفتن از پله د وارد

 . يرتيــ خانم س ــ

 .صبر كرد تا به او برسم  ديو مرا كه د ستاديا ميصدا به

 :دميپرس

 ؟يكن يــ باال چه م ــ

 :گفت

 .يفهم يرو م يباال خودت همه چ ايــ ب ــ

 :دميو من پرس مياز پله باال رفت باهم

 ــ كدام طبقه؟ ــ

 :گفت

 .ــ سوم ــ

 :دميپرس

 ؟يــ پس چرا از اسانسور استفاده نكرد ــ

 :گفت شداريبا لحن شوخ اما ن بازهم

 و پالك  مياست كه خواسته شده از پله استفاده كن نيا. باشد يخال رهيمد ئتياعضاء ه يبرا ديــ چون اسانسور با ــ

 .را نصب كرده اند) اسانسور خراب است( 

 .خراب است يبه راست ديشا: گفتم

 :به من انداخت و گفت يهيعاقل اندرسف نگاه

 .ستيدر كار ن يكنم كه حدس من درست است و اشتباه يبه تو ثابت م.اتاق ماست كيــ اتاق كنفرانس نزد ــ
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 . ميزد يهردو نفس نفس م دميبه طبقه سوم رس يوقت

پشت بام و از انجا هم  يكنند رو يو كم كم مارا منتقل م ميكن ياز امروز من و تو در ان اتاق كار م: اره به اتاق گفتبا اش او

 .ابانيسقوط ازاد در خ

 :و باز هم از بود كه گفت ميبه هم نگاه كرد مانيزهايوسعت اتاق و م دنياز د ميدر اتاق مورد نظر را باز كرد يوقت

 :دميپرس. ميگرفته ا عيگرفته اند و ترف لمانيتحو يراست يكه راست نيــ نه بابا مثل ا ــ

 ؟يگرفته ا ينكند اتاق را عوض نجاستيا يــ به راست ــ

 .و نه است يهم س نيا. و نه يبه من گفتند اتاق س: اتاق خارج شد و گفت از

 به تو گفت؟ يچه كس:  دميپرس

 :كرد و گفت نگاهم

فرمودند كه شما و  سيرئ ياقا يرتيزد و گفت خانم س ميخواستم در اتاق را باز كنم صدا يم يوقت.  يصفدر ابدارچ رزايــ م ــ

 .و نه  يطبقه سوم اتاق س ديبرو يخانم تهام

 :گفتم

 .اتاق است و اتاق كنفرانس نيسالن فقط هم نيشده باشد چون در ا ياشتباه ديــ با ــ

 :گفت

 .روشن شود فيروم تا تكل يهم نم نييو پا نمينش يجا م نيمن هم ستيــ به من مربوط ن ــ

 :شاد گفت يبا لحن زيم يو پشت ان نشست و با گشو دن كشو ديرا برگز زياز دو م يكي يرتيس

 .نجاستيكارمان ا ليوسا.  يخانم خانم نيــ بب ــ

 :گفتملوازم  دنيرا انتخاب كردم و نشستم و با گشودن كشو و د گريد زيكردم و م دايهم جرات پ من

 .ستيدر كار ن يپس اشتباه. ــ حق با توست ــ

هنوز هم هردو نا باور . كار كرد نيبه ا بيمرا هم ترغ) خود خودشه( را روشن كرد و با گفتن زشيم يرو وتريكامپ يرتيس

 ه؟يكار چ نيا يمعن: دميبر تعجبمان افزود و من پرس...!)مباركه انشاء( كه اقا صفدر وارد شد و با گفتن  ميبود
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 :خود را به ما نشان داد و گفت يا هيو دندان عار ديصفدر حند اقا

 .اول شامل حال شما دو نفر شده سياقا رئ عيترف ايخبرم اما گو يــ من هم ب ــ

 .خورد؟ قرار بود كه به حقوقمان اضافه شود ياتاق به چه درد مان م: گفت يرتيس

 د؟يدار ينسبت ياله يشما با اقا: ديمن پرسرو به !) قدم به قدم ديصبر كن( صفدر با گفتن اقا

 چطور مگر؟: دميلرزه بر اندامم انداخت و پرس ياله اسم

 ...خواسته كه سياو از جناب رئ. است ياله يكار ، كار اقا نيقلت نكنم ا: گفت

 :ديپرس يرتيس

 ست؟يك يــ اله ــ

 :گفت صفدر

 .داد يبخاطرش مهمان سيكه جناب رئ يهمان! در فرنگ است سيجناب رئ ندهينما يــ اقا اله ــ

 :گفت يرتيس

 گذاشت؟ يبغلش م ريتوانست هندوانه ز يتا م سيرئ ياست كه ان روز اقا يــ نكند منظورت همان مرد ــ

 :صفدر سر فرود اورد و گفت اقا

را خوشحال  سيجناب رئ يقرار داد نان و اب دار به نفع شركت ببندد و كل هيموفق شده  ياله ياقا ايگو. ــ بله هم اوست ــ

 .كند

 :گفت يرتيس

 .داد يم ديشكست و به همه ما وعده و وع يبا دومش گردو م سيرئ يخود نبود كه اقا يــ پس ب ــ

 :صفدر سر فرود اورد و گفت اقا

 .اورميب تانيتا برا دياز قلم افتاده زنگ بزن يزياگر چ دينيــ من همه لوازم شما اوردم خوب بب ــ

 :ديپرس يرتيرفت س يم رونيدر كه ب از

 شود؟ يما چه م يو غذا يچا فيــ پس تكل ــ



 

 

كتابخانه نودهشتيا                       رحيمي فهميه  –شيدايي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٩٣

 :و گفت ديصفدر خند اقا

 .ديمرا داشته باش يكه شما هم هوا يبه شرط. را دو قبضه دارم  تانيــ من هوا ــ

 :را خاموش كرد و گفت وتريكامپ يرتيرفتن اقا صفدر س با

 ه؟يچ ياقا اله نيموضوع ا يــ تهام ــ

 :ال انداختم و گفتمبا شانه

 .خبرم يــ ب ــ

 :گفت

 .نيزد يو با هم حرف م نيبود ستادهيدر شركت ا رونيكه تو و او ب دنديان روز همه د. نگو دروغ

 :را به تجاهل زدم و گفتم خود

 بود؟ يــ اون مرد اله ــ

 :تمسخر گفت به

 .بود ينيــ نه جون تو زم ــ

 :گفتم

 ه؟يــ حاال منظورت چ ــ

 :گفت

 .نه ايتونم راحت باشم  يخواستم بدونم م يندارم فقط م يــ منظور ــ

 :و گفتم دميخند

 .يخواد بك يدلت م يكه هرچ يــ تو از هفت دولت ازاد ــ

 .را روشن كرد و به كارش مشغول شد وتريكامپ گريبار د) راحت شدم شياخ( و باگفتن ديكش يبلند و اسوده ا نفس

با شتاب از  يرتيس.سكوت را شكست يو پس از ان همهمه ا دياسانسور به گوشمان رس يكه صدا ميغرق كار بود هردو

او هنوز كامال . نشست زشيو بعد از ان با شتاب برگشت و پشت م ديسرك كش رونيبه ب يواشكيبلند شد و ارام و  زيپشت م
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و او با گفتن  ميستاديهردو سرپا ا.وارد اتاقمان شد سيرئ ياقا معونجهانبخش  يقرار نگرفته بود كه در اتاق باز شد و اقا

 :مارا دعوت به نشستن كرد و پس از ان گفت) ديراحت باش(

از شما دو خانم  يكيخواستم از شما خواهش بكنم كه اگر ممكن است . كه تازه امده اند  ميدار يــ امروز چند مهمان خارج ــ

 . ميكار استخدام كن نيا ينفر را برا كيتا  ديا انجام دهو كار اقا صفدر را شم ديشو ييرايعهده دار پذ

 : ديو پرس ستيجهانبخش نگر ينگاه كردم و او هم به اقا يرتيبه س من

 م؟يتعارف كن ياست گه ما چا نيــ منظورتان ا ــ

 :جهانبخش گفت ياقا

 يكمكتان جبران م ديمطمئن باش دييا يشما به نظر زبر و زرنگ م. نيفقط هم. ديكن يقهوه تعارف م يچا ياما به جا. ــ بله ــ

 . شود

 :گفت يرتيس

 . بكنم ديچه با دييبگو. دهم  يشركت انجام م يحفظ ابرو يكار را برا نيــ من ا ــ

 :معاون به تبسم نشست و گفت ياقا يلبها

 .نيفقط هم ديو شما وارد اتاق شو ديريصفدر قهوه اورد از او بگ يــ وقت ــ

 :رو به من كرد و گفت يرتيبا رفتن او س. را گفت و او هم با شتاب از اتاق خارج شد نيا جهانبخش

 .كردم كه قبول كردم  يــ عجب غلط ــ

 :گفتم يشوخ به

وقت اقا صفدر خودش وارد  هينگاه كن كه  رونيبه خود مسلط باش و به ب. كند  يشركت جبران محبت م يديــ مگر نشن ــ

از وارد شدن اقا صفدر به  شيبا عجله رفت تا پ يرتيس.بار اقا صفدر از ان خارج شد نيو ا ستاديا گريبار د كياسانسور .شودن

 چارهيب(قدم به اتاق گذاشت رنگ به چهره نداشت و با گفتن يرتيس يقه بعد وقتيچند دق. رديگيرا  شياتاق كنفرانس جلو

 :دميو پرس ستادميبلند شدم و مقابلش ا.انداخت يصندل يخود را رو) شدم 

 ؟يكرده ا يخال يلبلس مهمان يشد؟نكند قهوه رو يــ مگه چ ــ
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 :تكان داد و گفت سر

كار اشتباه  يدانم كجا ينم.كه چطور با چشم غره نگاهم كرد يديند.دميترس ياله يخوب بود اما از نگاه اقا ييرايــ نه پذ ــ

 .بود

 :گفتم

را برگزار  شانيممنون باشند كه ابرو ديهم با يليخ.كنند يادم استخدام نم فاتيتشر يودشان هستند كه براــ مقصر خ ــ

 .خودت را نارحت نكن يكرد

 :گفت

 .نخواستم،فقط اخراجم نكنند. كششان شيپ قيــ تشو ــ

 :را گرفتم و گفتم دستش

 .حاال بگو چند نفر بودند.كار را نخواهند كرد نيــ مطمئن باش كه ا ــ

 :و گفت ديكش ينفس اسوده ا يرتيس

 نيكارخانه و ا سيصحبت از تاس.كرد و در واقع مترجم شده بود يبا انها صحبت م ياله يبودند كه اقا يــ چهار نفر المان ــ

مثل  ياله ياما الحق كه اقا.كنند يم صحبت مدارند با ه يدر مورد چ دميفهم يبود ان قدر هل شده بودم كه نم زهايجور چ

 .كرد يصحبت م يبلبل المان

 :گفتم ارياخت يب

 .هم وارد است يسيو انگل ييايتاليــ او به زبان ا ــ

 :گفت

 هم صحبت  يسيو انگل ييايتاليكه او ا يدان يپس از كجا م يشناس يرا نم ياله يگفت يــ بد جنس تو كه م ــ

 كند؟ يم

 :گفتم.مچم را گرفته بود يرتيافتاده بودم و س ريگ

 .دميشن ذريچ ياز اقا يشناسم اما در روز مهمان يــ هنوز هم او را نم ــ



 

 

كتابخانه نودهشتيا                       رحيمي فهميه  –شيدايي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٩٦

 :گفت يرتيس

 .اورد يدر مقابل انها كم نم ياله ياقا دميكه د يخوشحال شدم وقت يليــ به هر حال من خ ــ

 ياو وقت. اقا صفدر از كجاست يكه ناراحت ميدانست يهردو ما م.وارد شد و چهره اش گرفته و درهم بود يچا ينيصفدر با س اقا

 :گذاشت گفت يم زيم يرا رو مانيفنجانها

 تيمن حقوقم كفا.كنم  ريشكمشان را س ديمن هشت سر عائله دارم كه با ميخوبه بدون.ديمن هست يــ هر دو مث بچه ها ــ

هر دو . رسه  يم ييهم از طرف كارمندان پول چا يگذرونم و دلم خوش كه گاه يكند و با قرض گرفتن دارم امورات م ينم

 .مال شما ندهيو ا ديشما جوان

 :گفت يرتيس

ور معاون دست ينكردم و اقا ييرايخودم از مهمانها پذ ليمن با م. از شما پامال كنه يخواد حق يكس نم چيــ اوال اقا ضفدر ه ــ

كه حق شما رو بخورم و ان قدر  ستمين يسوما مطمئن باش من ادم. عادت به دادن انعام ندارند يخارج يدوما مهمانها.داد

 .گرفتم به شما بدهم يم ينعاموجدان دارم كه بر فرض محال اگر ا

 .شد و رفتاسوده  الشيكردم و او خ دييرا تا يرتيس يو من با فرود اوردن سر حرفها ستيصفدر مرا نگر اقا

مهمانها  يبار من بودم كه به سرعت بلند شدم و دزدانه به تماشا نيهمهمه بلند شد و ا يبعد صدا يقيرفتن صفدر دقا با

 .بدون توجه به حضور من امده بود و رفته بود يبا سوار شدن مهمانها دلم گرفت چرا اله.ستادميا

 يرتيبود كه س انهيبا چشم پرداختم و كارم ان قدر ناش شيبه جستجو ارياخت يب يهنگام صرف غذا در سالن ناهاررخور به

 :ديپرس

 :يگرد يم يــ به دنبال كس ــ

 :گفتم

 ينگهدار گرانيجدا از د يجذام يباعث شده تا ما مث ادمها سيرئ يلطف اقا. بچه ها تنگ شده يدلم برا يــ نه راست ــ

 .ميشو

 :برنج گفت يضمن حل كردن كره در البال يرتيس
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 .و حرص بخورم نميرا بب يفيرفتار جلف خانم شر ستميمجبور ن گريام و خوشحالم كه د يــ اما من راض ــ

 :و گفت ديخند

 .يناراحت ذريچ يــ رفتار جلف نه ، بگو از همكار بودن او با اقا ــ

 :و گفت دويندسر بلند كرد و به چشمم نگاه كرد خ يتند بدهد اما وقت ياول اخم نمود و خواست جوان يرتيس

 .ــ حق با توست ــ

 :شد و گفت كيما نزد زيكه اقا صفدر به م ميخوردن بود مشغول

 .نديخواهد شما را بب يم سيــ جناب رئ ــ

 .مشغول خوردن شدم ييو به دنبال اقا صفدر رفت و من به تنها ديدست از غذا خوردن كش يرتيس

 :داد گفت يرا در هوا تكان م يكه چك يشاد و خوشحال وارد شد در حال يرتيبعذ س يقيرفتم دقا يباال م يوقت

 .بنده صياز شخص شخ سيرئ ياقا يــ قدر دان ــ

 :گفتم

 .ــ مباركه چقدر هست ــ

 :كرد و گفت نگاه

مهمانها را  ييرايسمت بدهم و خودم پذ رييبگم كه حاضرم تغ سيرئ يبه اقا يدون يتو صالح م! تارا. ــ مبلغ ده هزار تومان ــ

 رم؟يبعهده بگ

 :گفتم

 ؟يــ و ان وقت نان اقا صفدر را اجر كن ــ

 :گفت

 نفر باشم؟ كيدارد كه من ان  يراديكند چه ا ينفر را استخدام م كيــ به هر حال شركت  ــ

 : گفتم

 . يدان يخودت صالح م هرطور
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 .رفت رونيگذاشت و با شتاب از در اتاق ب زيم ياش را گرفته بود چك را رو يينها ميتصم ييلحظه گو كيدر  يرتيس

اگر ( سوار اسانسور كه شدم با خود گفتم ،. بروم سيرئ يبود كه خواست به اتاق اقا يرتيبعد تلفن به صدا در امد س يساعت

 :سوال كرد سيرئ ياقا. حدسم درست بود.) را به من محول كند قبول نخواهم كرذد يرتيخانم س فيبخواهد وظا سيرئ ياقا

 د؟يرا هم انجام ده يرتيخانم س فيوظا ديتا استخدام حسابدار جد ديتوان يم ايــ ا ــ

 :تفكر گفتم يكه افتاد از نگاهش التماس و التجاء را خواندم و ب يرتيبه صورت س چشمم

 .دييــ هرچنه شما بفرما ــ

 :كرد و گفت يرتيرو به س سيرئ ياقا

 .كنم يخبرتان م ديو خودم موقع اش كه رس ديبمان يــ در مصدر خود باق ــ

 :دستم را در دستش گرفت و گفت يرتيس مياز دفتر كه خارج شد هردو

 !ــ ممنونم تارا ــ

 :گفت يرتيس مياسانسور كه شد داخل

 .هم داد كه واجب است خانواده ام قبول كنند نان همه ما در روغن است يگريد شنهاديپ سيرئ يــ اقا ــ

 :دميپرس

 ؟يشنهاديـ چه پـ ــ

 :گفت

 .شوم و هركجا او رفت من هم به دنبالش بروم ياله يمخصوص اقا يكه منش نيا_

 :دميپرس متعجب

 ؟يخارج يسفرها يــ حت ــ

 :گفت يرتيس

 .روم يم ياله يبا اقا ندهيكند هفته ا نيكنم كه پدرم موافقت كند كه اگر چن يكار ديبا. يبرون مرز يــ مخصوصا سفرها ــ

 :دميچرس
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 ــ كجا؟ ــ

 :گفت يرتيس

 ست؟ين يعال. المان ميدم برو ينگفت اما خودم احتمال م يزيچ سيرئ يچون اقا ستيــ مشخص ن ــ

 :فرود اوردم و گفتم سر

 .خوبه يليــ چرا خ ــ

 :و گفت ديبلند خند يبا صدا يرتيس

 .پابرجاست زيكه خرج سفر من بعهده شركت است و حقوق ماهانه ام ن نيــ از ان خوبتر ا ــ

 ييرايپذ شنهاديكه اگر من پ دميسنج يكردم و خود را با او م يكرده بود فكر م يرو يرتيبه س يكه در ان يشب به سعادت ان

حسد در  ويبود و د ختهيخواب از چشمم گر.شدم، نه او يعازم م يمن همراه اله يرتيس يرا قبول كرده بودم حاال به جا

 يرتيتر از س عيرف يگاهيتوانست مرا در جا يعماد افتادم و ثروت او كه م اديهمان حال به  وجودم اتش افروخته بود و در

ادامه بدهم و در مقابل چشم همه مخصوصا ان دو نشان  زيتوانم همسر عماد باشم و به كارم ن يم( به خودم گفتم،. قرار دهد

كنم كه سهم  يد توانستم عماد را راضيشا. كنم ير ماست كه كا يسرگرم يو تنها برا ستميدهم كه به حقوق شركت وابسته ن

 .)زميهمه را برانگ نيكند و ان وقت به عنوان همسر صاحب شركت وارد شده و تحس يداياز شركت را خر يمين

 نيو صبح كه چشم باز كردم هنوز ا دميخصوص د نيدر هم يگرفت كه شب خواب يفكر ان چنان در ذهن و روحم جا نيا

 :شدم به مادر گفتم ياز در خارج م يوقت. ستميباور در من بود كه كارمند ساده شركت ن

 .را روشن كنم فميامروز به اقا عماد زنگ بزنم تا تكل ديــ شا ــ

 .به منظورم نبرده بود خواست سوال كند كه مجال ندادم و از خانه خارج شدم يكه پ مادر

 .)ستيكنم كه از من زرنگتر ن يثابت م يرتيحاال به همه مخصوصا س( خودم گفتم، به

 :ديناباور پرس يبالحن ميصدا دنيازشن. دانسته و شماره اقا عماد را گرفتم متيمحض ورود به دفتركارم فرصت را غن به

 .ديــ تارا خانم خودتان هست ــ

 :گفتم
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 .مينيرا بب گريكدي ديعصر اگر فرصت دار يبرا ميــ بله خودم هستم و تماس گرفتم كه بگو ــ

 :گفت

 ؟يو چه ساعت ميايكجا به دنبالتان ب. ــ باكمال افتخار ــ

 :گفتم

 .ــ ساعت پنج مقابل در شركت ــ

 :گفت

 .كنم ادداشتيادرس و شماره تلفن شركت را  دييــ اجازه بفرما ــ

 ميتصم. شدم مانيكه كرده بودم پش يرا گذاشتم،از كار يو گوش ديرس اني، به پا)تا عصر خدانگهدار( مكالمه با گفتن  يوقت

 .دميد يدر ان نم يبود كه گرفته بودم و فروغ و روشن ينابخردانه ا

و مسرت بود كه  ياو ان قدر غرق شاد. خود را مشغول كار نشان دادم و به سالم گرمش، سرد پاسخ دادم يرتيشدن س باوارد

 :متوجه لحن سردم نشد و گفت

 س بزن جواب خانواده ام چه بود؟حد ميا يم سيــ از اتاق رئ ــ

 :گفتم

 .رساند كه موافقت كرده اند  يات م يخوشحال ستيــ حدس الزم ن ــ

 :فرود اورد و گفت سر

باوركن . شب  يها مهيكه وارد شدم شروع به حرف زدن كردم تا ن ياز ساعت. ــ بله موافقت كردند اما چندان اسان هم نبود ــ

دست اخر هم با . به هم ببافم سمانيتوانم اسمان و ر يمجاب كردنشان هر چه م يبودم براسرم درد گرفته بود و مجبور 

 .بعد را هم انجام دهم يبروم و برگردم و بعد اگر انها صالح دانستند سفره ها يبار امتحان كيشرط قبول كردند كه 

 :دميپرس

 موافقت كرد؟ سيرئ يــ اقا ــ

 :گفت
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 .ست و به خانواده ام حق داد كه نگران من باشند يــ خوشبختانه پوراشراق مرد منطق ــ

 :گفتم

 .مباركه  پس

 :و گفت ديخند

 ؟يشو يكنم ناراحت نم يتارا، اگر از تو پرسش. كند رييتغ نگونهيتوانم باوركنم كه سرنوشتم ا يــ اصال نم ــ

 :گفتم

 ــ در چه مورد؟ ــ

 :ديكرد و پرس نگاهم

 .به من بگو كه اگاه باشم يدان يم يزيكنم اگر از او چ يخواهش م! ياله يــ اقا ــ

 :گفتم

 لمياو شركت كرده و برادرم ف يكند دوست است و در عروس يم ياو با برادرم كه در المان زندگ. دانم ينم ياديز زيــ چ ــ

 .نياش را توسط از به ما رساند، فقط هم يعروس

 :دينشد و پرس قانع

 داند؟ يم ياو مرد شرافتمند ايا ستيچ يــ برادرت نظرش در مورد اله ــ

 :گفتم

خانواده  لياست اما اهل تشك يمرد خوب يداشت كه اله نيفقط برادرم اشاره به ا. ميخصوص باهم صحبت نكرد نيــ ما در ا ــ

 .دانم ينم گرينه را د ايند هست شرافتم نديكه بگو نياما ا. خاطر هم تا اكنون ازدواج نكرده نيو به هم ستيدادن ن

 :و گونه اش گلگون شد و گفت ديجه رونيب يرتياشكار از چشم س برق

 .ــ خدا را شكر ــ

 هنگام ظهر و وقت صرف غذا. تشكرش به چه خاطر بود دميورد اقا صفدر به اتاقمان حرف ماناتمام ماند و نفهم با

 :اراده گفتم يب يدر سالن غذا خور ميبود وستهيخود به جمع گذشته پ ليبا م كه
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گفت كه همه  يياز سر شوق چنان وا يرتيس. ام را به تو نشان بدهم ندهيتوانم همسر ا يم يباش يــ اگر دختر رازدار ــ

خاموش شد و پس از ان با  يلحظه ا يرتيس. لبخند زدند مانيراست و چپ را متوجهمان كرد و انها به رو زيهمكاران دو م

 :ديپرس شيردن صدااو نييپا

 ــ خوشگل است؟ ــ

 :گفتم

 .ستيبد ن يــ ا ــ

 :ديپرس

 است؟ بهيــ غر ــ

 .تكان دادم سر

 :ديباز هم پرس و

 ــ پولدار است؟ ــ

 :گفتم

 .من متاهل شده باشم يو برگرد يهم تا تو برو ميرو يحلقه م ديخر يــ امروز عصر برا ــ

 :دياورد و پرس يشانيبه پ اخم

 ؟يكن يتا امدنم صبر نم يعنيــ  ــ

 :گفتم

كند، مراسم همان  يساله قبول م كي غهيرا به شرط خواندن ص ياما او نامزد مينامزد باش يــ خودم دوست دارم كه مدت ــ

 .برادرم شيالمان پ ايو  ايتاليا ميبرو ديهم شا حيتفر يبرا. طور مثل همه است

 :ديپرس نيغمگ يلحن با

 كار؟ يكار ب گريــ پس د ــ

 :دادم سرتكان
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 .دهم و او هم موافق است يــ نه من كارم را از دست نم ــ

 :اش از غم پاك شد و گفت چهره

 .بود ميــ پس ما بازهم خواه ــ

 :گفتم

 .ديد يخواه نجايمرا ا يبود اما هر وقت برگرد يهرچند تو دائم در سفر خواه. باشد نطوريگمان كنم ا_

 :گفت

 .يكه نشانم بده يفراموش نكن. ام  يهم راض نيــ من به هم ــ

 :گفتم

 .ينفر هست نيــ تو اول ــ

شركت  يوقت. شوم يزدم كه دارم دچار اشتباه م بيبه خود نه گرياز سه كه گذشت ترس و دلهره به جانم افتاد و بار د ساعت

عماد را شناختم و به  لي،اتومب لهايببه صف اتوم يمن نگاه. امد رونيهمدوشم از شركت ب يرتيشد هنگام خروج س ليرا تعط

را  يرتيسالم كردم و س ميديمقابلش كه رس. ستاديمن ا دنيشد و به انتظار رس جخار ليعماد از اتومب. ان حركت كردم يسو

) گم يم كيباشم كه به شما تبر ينفر نيخواهد اول يدلم م( به گفتن يرتيكرد و س يعماد اظهار خوشبخت. كردم  يبه او معرف

 :ديپرس ارياخت يكرد كه ب يعماد را انچنان قرق در شاد

 ؟ يرتيخانم س ديگ يــ راست م ــ

 :و من گفتم ستيحرف عماد جا خورده بود مرا نگر نيكه از ا يرتيچاره س يب

ا جدا شود كه از م ديبود بهتر د اوردهيكه از حرف من هم سر در ن يرتيس چارهيب.يــ تعجب نكن تو كار من را راحت كرد ــ

 .كرد و رفت يخداحافظ) رميگ يوقتتان را نم:( و با گفتن

 :عماد گفت لياتومب در

داشت  يپرسم كه تلفن تارا خانم چه مفهوم ياست و من از صبح پس اط تلفن شما دائم دارم از خودم م يمنيــ روز خوش  ــ

خوب كجا . در اورد ديمن را از ترد يرتيس بشنوم كه خانم ياو خبر خوش دنيان قدر خوشانس هستم كه پس از د ايو ا
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 م؟يبرو

 :گفتم

 .كند ينم يــ فرق ــ

 :گفت

 يكه برا يهمان هتل ميرويخوردن شام هم م ياست و برا منيانجا خوش . بام تهران ميبرو گريبار د ديــ پس اجازه بده ــ

توانستم فكرم را جم كنم كه  يوقت. داد  يكرد و به من مجال فكر كردن نم يعماد توند و پرشتاب صحبت م.ميبار رفت نياول

 )نه( و به خود جواب دادم) ؟يمطمئن( دمياز خود پرس.شستن دست رفته بود ياو برا

 :غذا عماد گفت زيسر م بر

 ؟يتارخ موافق شيالمان پ ميرو يم حيتفر يو برا ميكن يهتل برگذار م نيرا در هم يــ جشن نامزد ــ

 .شود يبهتر نم نيا از

 .ميتارخ را فراهم كرده ا ياسباب خوشحال ديايمادر هم با امدن موافقت كند به همراه ما ب اگر

به من  يكودكانه ا يرا به منئ انتقال داد و شاد قيبدون ان كه متوجه باشد ارامش زرف و عم) است  يفكر خوب( با گفتن عماد

 :احساس بود كه گفتگ نيهم يو در پ ديبخش

 ميگشت يبرم يو وقت ديكرد يم يگذار هيكه در ان سرما نيا ايو  ديديخر يشد اگر شما شركت ما را م يــ چه خوب م ــ

 .سر كار ميرفت يم ميمستق

 :و گفت ديخند

 يگذار هيدانم و با لطبع سرما ينم زيچ چيه نياالت سنگ نيمن از واردات و صادرات ماش. كند يشما متعجبم م هيــ ارزو ــ

 .دانم يراه را هم صالح نم نيكردن را در ا

 :گفتم

 .ديريبگ ميو بعد تصم ديكن حيتحق ديتوان يم ديــ اما اگر بخواه ــ

 :گفت
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 ست؟يكار چ نيمنظورتان از ا نيفقط به من بگ. شود انجام داد يكار را م نيــ بله ا ــ

 :گفتم

كالن  يكه شركت سودها نميب يكنم فقط م يم يشركت حسابرس نيا يكه دارم برا يدتدر عرض م. ندارم يمنظور خاص_

 .نداشته انيبرده و خوشبختانه ضرر و ض

 :گفت عماد

 .ديكار وارد نيو بم ا ريبه ز دويكه فراموش كرده بودم كه شما حصاب دار هست نيا يبرا ديــ مرا ببخش ــ

 :گفتم

است و با  دياز همكاران شركت را كه در امر خر يكيتوانم  يم ديندارم و اگر بخواه يندارد اما من تجربه كاف يراديــ ا ــ

 .بگذارد ارتانيدر اخت ديخواست يكنم تا اگر اطالعات يدارد به شما معرف يتارخ هم دوست

 :گفت

 .البته بعد از مراسم خودمان. كار را خواهم كرد نيــ ا ــ

كرد به  ميكه بعدها در ان سكونت خواه يو تعداد مهمانها و خانه ا هيد مرا به خانه رساند هردو بر سر مهرعما يشب وقت ان

مادر  يوقت. ميرا گذاشت رديانجام پذ يبه صورت رسم يكه خواستگار گريشدن قرار روز د ادهيو هنگام پ ميبود دهيتفاهم رس

 :ديو پرس ستيمرا نگر رگذاشتم ناباو مانيگفتگو انيرا در جر

 ؟يزن يحرف م يكه جد نيا اي يكن يم يشوخ يــ تارا دار ــ

 :گفتم

 .ميكنم و فردا عصر مهمان دار يصحبت م يــ مادر باور كن جد ــ

) يريدرست بگ ميتصم يخدا را شكر كه باالخره توانست( اورد و با گفتن دهياشك به د يمادر گلگن شد و از شاد يها گونه

 .به خود باوراندم كه راه خطا نرفته ام و ديقلبم را قوت بخش

مردان  ياورد كه همراه ما به سفر نخواهد امد و به دنبال ان از خلق و خو يم ليدل مياز شب گذشته داشت برا يتا پاس مادر

 يرو يچشمانم از شدت خستگ يبدهم وقت ريينظر عماد را نسبت به بچه تغ تيتوانم با درا يكه چگونه م نيصحبت كرد و ا
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 :ميتوانستم بگو يهم افتاد به سخت

 .ديكه شما با ما همراه شو يبندم به شرط يها را به كار م حتيــ همه نص ــ

 :گفتم يبا خوشهال. كه مقصد انها المان است دميفهم يرتيان شب از س يفردا

رادرم سر خواهد زد و تورا با خود به ب ياله ياقا نيقيبه . نميتو را انجا بب دوارميام. ــ چه خوب مقصد ما هم المان است ــ

 .خواهد اورد 

 :بغلم كرد و گفت ياز خوشحال يرتيس

 .من خود خواهم امد اورديمرا ن ياله يــ تو ادرس خانه برادرت را به من بده هتا اگر اقا ــ

 گ:از تارخ داشتم در اوردم و به دستش دادم و گفتم يپاكت نامه ا فميداخل ك در

 .كرد يخواه دايفظ كن مرا حتما انجا پپاكت را ح نيــ ا ــ

 :ديگذاشت و پرس فشيپاكت را با دقت تا كرد و در ك يرتيس

 د؟يكن يــ چه زمان حركت م ــ

 :گفتم ارياخت يب

 . ندهيهم تا ده روز ا ديشا نده،يــ هفته ا ــ

 :گفت يرتيس

 .ما ايبود  يدانم تو زود تر انجا خواه ينم.ميحركت كن گريسه شنبه هفته د ديــ ما با ــ

 :گفتم

 :گفت. كند  ينم يفرق قيبه هر طر.ديرس ميو ما چند روز بعد از شما خواه ديشو يــ شما زود تر وارد م ــ

دانم كه  يم.و وحشت ندارم ستمينگران ن گريد يكه ممكن است تو با من باش دميفهم يتارا از وقت يدان يم.ــ حق با توست  ــ

 ست؟يتو ن نيا.يكن يم تميبرخورد كنم تو جما ير به مشكلاگ

 :گفتم

 .يداشته باش نانياطم يتوان يضمن ان كه به برادرم به قدر من م. طور است نيــ هم ــ
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 :دميسوار شدم پرس يوقت.  دميشدن شركت عماد را منتظر د ليبعد از تعط. و كار شروع شد ديكش ياسوده ا نفسه

 د؟يكن يچه م نجايــ شما ا ــ

 :گفت ديخند

 يخوشبختانه اقا نميبب كيو كنجكاو شدم كه شركت شمارا از نزد دميزود رس يساعت. ميحلقه انتخاب كن ميــ امادم برو ــ

موجب شد  نيو هم ديبرخوردار يخاص تيشما از شهرت و محبوب. رفتيگرفته باشم مرا پذ يپوراشراق بدون ان كه وقت قبل

 :دمينگران پرس.شود شكسته ميتا صد قانون برا

 

 د؟يپوراشراق چه گفت يــ به اقا ــ

 :گفت خونسرد

كار  ايا رفتياو هم مرا پذ.مالقات دارند يتقاضا ينامزد خانم تهام ياهنچ دييبفرما سيرئ يگفتم لطفا به اقا يــ به منش ــ

 كردم؟ يستيناشا

 :رد و بدل شده كنجكاوم كرد گفتم انشانيم ييفكر چه حرفها نيبله اما ا ميبگو خواستم

 .ــ نه ــ

 :گفت عماد

 يشما اهنچ ديببخش:( ديكرد و بعد پرس ديچند سهم شركت را دارم اول ترد ديبه پوراشراق گفتم كه قصد خر يــ وقت ــ

د و باب بود كه قانع شو يشهرت پدر كاف.) پدرم بودند و من پسرشان هستم يعبداهللا خان اهنچ: ( گفتم) د؟يمعروف هست

 رهيمد ئتيمن در جلسه ه شنهاديكه قرار شد پ نيا جهيو در اخر نت شود دهيگفتگو دوستانه تر و رشته صحبت به تجارت كش

 . وجود ندارد يموافق است و مشكل شنهادميكه با پ دميكالم پوراشراق فهم ياز فحوا. اعالم شود جهيمترح شود و نت

 :ديعماد پرس. امكان ندارد ينيعقب نش گرياغاز شده و د يخود فكر كردم كه باز با

 ــ حواستان به من است؟ ــ

 د؟يخو امدم و گفتم چه فرمود به
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 :و گفت ديــ خند ــ

 ؟ ميرا مخاطب قرار ده گريكديو دوستانه  ميبوذن را كنا بگذار ياست كه از شما تقاضا كنم رسم ييجا يدر خواست ب ايــ ا ــ

 :گفتم

 ! ــ نه  ــ

 :ديپرس

 :گفتم .ديكنم و شكا هم لطفا من را عماد صدا كن يمن شمارا به نام كوچكتان خطاب م ديــ خوب حاال كه موافق ــ

 . خوب اريــ بس ــ

 :گفت عماد

به همه اطالع داده شد كه  يدر خانه به وجود امد و در ان ياز خوشحال يگفتم موج گرانيد يمموافقت شما را برا يوقت شبيد

 .كنند  يم يتارا و عماد با هم عروس يبه زود

 :گفتم

كنم همان  يكرد و بعد كه مطمئن شد، گمان م ديشمارا قبول كرده ام اول ترد شنهاديبه مادر گفتم كه پ يــ من هم وقت ــ

 .خبر داده باشد  گرانيشبانه به عمو و عمه و د

 :ديپرس

 د؟يگفت.ديــ مشكل مرا كه نگفت ــ

 :گفتم

طور  نيفكر كردم ا. از شما بچه نخواهم ياست كه چند سال نيو شرطتان ا ديداند كه شما بچه دوست ندار يــ او فقط م ــ

 .بود ميمطرح شود بهتر است و چند سال هر دو راحت خواه

 :گفت

 .ميديكرد كه باهم به تفاهم رس ميرا خواه يكه وجود بچه الزم است همان كار ميــ بله و هر زمان كه احساس كرد ــ

 . دياحساس نكن يكنم كه شما كم بود بچه را در زندگ يمن ان قدر به شما محبت م! راتا
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 :گفتم

 . كنم يــ ومن هم به قول شما اعتماد م ــ

حضور همكاران شركت . ختيهمرا بر انگ نيخوب برگزار شد و تحس اريما به مراسم عقد كنان منجر شد و جشن بس ينامزد

او استقبال  رفتنيحسن را داشت كه تمام اعضاء از پذ نيعماد انجام گرفته بود ا ريكه با تدب رهيمد ئتيه يمخصوصا اعضا

 . در جشن حضور نداشتند يو اله يرتياما متاسفاته همان طور كه حدس زده بودم س. كنند

نامه ما بودند و در تماس كار و بر انيدر جر اليتارخ و گز. انها گذشته بود متيپانزده روز از عز ميكه ما عازم سفر شد يروز

 اريچشمم به تارخ افتاد عنان احت يدر فرودگاه هامبورگ وقت. گفته بود يرتيو س ياو از مالقاتش با اله ميكه با هم داشت ياخر

ام  يو خوشحال دميمقابلم د لميتر از عكس و ف بايرا ز اليگز. ختميكه از او دور بودم اشك ر ييهاسال ياز كف دادم و به تمام

 :گفتم اليبه گز. كامل و نه چند كلمه با من شروع به صحبت كرد يدو چندان شد كه او به زبان فارس يقتو

 .دادم يرا كوتاه انجام نم يمكالمه تلفن يكن يصحبت م يخوب نيرا به ا يدانستم فارس يــ اگر م ــ

 :و گفت ديخند

 .با شما صحبت كند شتريــ مقصر تارخ است كه از شما پنهان كرد تا خودش ب ــ

 بايز ارياپارتمتن انها كوچك اما بس.زدند ونديگذشته دو زمان را پ ياور اديزود با  يلينبودند و خ گانهيو عماد با هم ب تارخ

. بزرگ است  اريبس اطيگمان كنم كه صحن ح نيخانه انطور كه بافت كشور خودمان است با عث شد چن واريد دنيند.بود

گفت  يرتيو تارخ از مالقاتش با حكمت و س ميصحبت كرد يكرد و تا هنگام شب از هر در يراياز ما پذ يميگرم و صم اليگز

كه  يارتباط ما شد و زمان لهيوس اليرا گرفتم و گز يرتيشماره هتل س.و اضافه كرد انها منتظر تلفن هستند تا وردم را بدانند

 .ديچيدر گوشم پ يرتيس يرا به من داد صدا يگوش

 :گفتم

 .خانم من امدم يــ چطور ــ

 :ذيو پرس ديكش غيشوق ج از

 :يوارد شد يــ ك ــ
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 :گفتم

 .شود  يم يــ دو ، سه ساعت ــ

 :ديپرس

  د؟يمان يــ شما شب را انجا م ــ

 :گفتم

 ست؟يبرنامه تو چ. رميگ يدانم اما با تو تماس م يالبته اسمش را نم. هتل ميرو يــ نه م ــ

 :گفت

 .است و من فرصت دارم  يليــ فردا تعط ــ

 :دميپرس

 چطور است؟ ياله يــ اقا ــ

 :و گفت ديكش اه

. ام دهيلبش ند يلبخند رو كيخدا  يمحض رضا ميكه امده ا ياز روز.من ارث پدرش را خورده ام  يانگار. ــ بد اخالق ــ

 !مارا بس يهمان كار حسابدار. سفر نشوم يكنم كه با او راه يبگذار برگردم پشت دستم را داغ م

 :گفتم

 ايرا نگهدار تا از عماد بپرسم ا يچند لحظه گوش. يو لذت ببر يكن خوش بگذارن يسع يينجايــ فكرش را نكن حاال كه ا ــ

 .نه ايدنبالت  مييايب ميتوان يفردا م

 :بود گفت دهيرا شن ميكه حرفها عماد

 .را بگذار ازدهيقرار ساعت . ميتوان يــ معلومه كه م ــ

 :گفتم  يتريس به

را گذاشتم و به نگاه متعجب  يقبول كرد و من گوش.ميخور يرو هم دعوت كن و همه با هم غذا م يــ از طرف تارخ اله ــ

 :و گفتم دميتارخ خند
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 . كند ييتواند به قدر او عماد را راهنما يكس نم چيچون ه. عماد را بشناسد يــ خوب است اله ــ

 :ديپرس تارخ

 ــ در چه مورد؟ ــ

 :گفتم

 .ــ در مورد شركت ــ

در اخر شب .تارخ صحبت كند يدر ان برا شيگذار هيدانست عماد را مجبور ساخت تا از شركت و سرما ينم يزيكه چ او

به خاطر .ميهتل شو يداد انها را تنها بگذارد و راه حيتارخ مخالفت كرد اما عماد ترج ميما قصد رفتن به هتل را داشت يوقت

عماد راحت و اسوده در خواب بود و من از . بود دهيكه خواب از چشمم رم حكمتبا  ييرو اياضطراب از رو ايبود  طيمح رييتغ

. و در همان حال خوابم برد دميمبل دراز كش يخسته رو. كرده بودم سرم به دوران افتاده بود  يبس طول و عرض اتاق را ط

 :گفت لبخند زد و مياز نوازش دست عماد چشم گشودم به رو يوقت

 .ازدهيكردم ساعت ده صبح است و قرارمان ساعت  دارتياز خواب ب زميــ متاسفم عز ــ

 :الود بلند شدم و گفتم شتاب

 .پوشم يخاال لباس م نيشود هم يم رمانيــ د ــ

را گرفت  ميبازو ريعماد ز. و مبهوت به رهگذران نگاه كردم جيگ يو مثل ادمها ستادميا يلحظه ا ميدر هتل كه خارج شد از

 :ديو پرس

 شده تارا؟ يــ چ ــ

 :گفتم

ادمها تازه به خود  نيا دنيبا د. ستميلحظه فراموش كرده بودم كه در وطن خودمان ن نيتا هم مياگر بگو يكن يــ باور م ــ

 .امدم

 :و با لحن شوخ گفت ديخند

 .ميسوار شو تا حركت كن ايخوب ب.يكن يعادت م ياما بزود ،يــ شوكه شده ا ــ
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 :دميپرس

 ؟ يــ اژانس خبر كرد ــ

 :و گفت ديهم خند باز

 .ميكردم تا راحت امد و شد كن هيكرا ليــ نه اتومب ــ

 :دميپرس ميشد ليسوار اتومب يوقت

 راه است؟ يليخ يرتيــ تا هتل محل اقامت س ــ

 :به ساعت دستش نگاه كرد و گفت عماد

 .ميرس يم گريــ ربع ساعت د ــ

خوردم كه  يكردم و در دل به انها غبطه م يرنگ لباس رهگذران نگاه م يو الوان ابانيو من به خ ميسكوت كرده بود هردو

و او را غرق در فكر  ستميبه عماد نگر.ستيدر كار ن يهيتوانند پوشش خود را انتخاب كنند و اجبار و تب يچطور راحت م

خوش گذشته را  يكند و روزها يكه او دارد به همسرش فكر م نيا ازار دهنده به وجودم چنگ انداخت فكر يفكر. دميد

 :بدون ان كه بخواهم ارام زمزمه كردم.كند يچشم مجسم م شيپ

 ؟يكن يفكر م يــ به چ ــ

 : دميپرس گريجه كالمم نشود و به اجبار بار د.مت

 م؟يما كجا هست عماد

 نيانداخته بود مرا هم غمگ هيكه بر چهره اش سا ياندوه. باز هم سكوت كرد) نمانده است يزيچ گريد( امد و با گفتن  بخود

 )كرد؟ ميخواه يما با هم خوشبخت زندگ ايا:( دميكرد و از خود پرس

و ان دو  ميديرا سخت در اغوش كش گريكدي. كرد ينگاه م ونيزيتنها بود و داشت تلو. افتميهتل منتظر  يرا در الب يرتيس

 :دميپرس يرتياز س مياز هتل كه خارج شد. شدند يبه هم معرف گريد كي

 كو؟ يــ پس اله ــ

 :گفت
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 .داشت و از من خواست تا منتظر شما بمانم يكرد چون قرار مهم يغذر خواه!رساند يــ خودش را م ــ

 : ميديپرس طنتيش با

 گذره؟ يــ بد كه نم ــ

 :نازك كرد و گفت ميچشم برا گوشه

رفتار  يطور.شه خورد يمن عسل نم كيمدرك را با  نيا. بود...من اگر شانس داشتم اسمم شانس ا.ــ برو بابا دلت خوشه ــ

كردم اما  نيببخش كه به دوست برادرت توه! دونه يزن و مرد رو نم انياصال تفاوت م.من نوكر باباشم يكنه انگار يم

 ....كه  ي،راستيراست

 :دميپرس

 ن؟يبرگرد ديردا اليخ يــ ك ــ

 :باال انداخت و گفت شانه

 يوقت ياله يشه اما از حرفها ينم ميحال يزيمن كه از حرفهاشون چ.اومده شيپ يكاال مشكل صيكه تو ترخ نيــ مثل ا ــ

سهام شركت را  ديخواه يم ياهنچ يراست كه تو و اقا نيتارا ا يراست.دميكرد فهم يصحبت م يداشت با پور اشراق تلفن

 د؟يبخر

 :خوشحال گفت يرتيــ سر فرود اوردم و س ــ

 يتو كه من رو فراموش نم.شه يمن هم خوب م يكنه و برا يم رييشركت تغ يپس از قرار سمت تو ،تو! ــ چه خوب  ــ

 ؟يكن ي،ميكن

 :گفتم

 .راحت باشه التيخ. يــ هر جا من باشم تو هست ــ

 :و گفت ديكش ياسوده ا نفس

 ياله فيك يكه تو ميگرفت يكوچك هيهد تانيعروس يبرا ياله يتارا من و اقا يراست! گن دوست خوب و وفادار يــ به تو م ــ

 .اورديخدا كند فراموش نكند با خود ب.جا مانده
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 :گفتم

 ست؟يچ هياما بگو ان هد مينكرده ا يــ اشتباه نكن ما هنوز عروس ــ

 :و گفت ديخند

 .يفهم ياست و بعد م زيــ سورپر ــ

 : دميتارخ خوشحال شدم و از عماد پرس لياتو مب دنينگهداشت و من از د يرستوران مجلل كينزد عماد

 ؟ ستيتارخ ن لياتو مب نيــ ا ــ

 :سر فرود اورد و گفت او

ما  شد و عماد به زبان انها شروع به صحبت كرد و مرد با دست به ميبه ما نزد يگارسون.اند دهيــ چرا انها زودتر از ما رس ــ

 در سالن بزرگ رستوران ،. ميو خودش جلو و ما هم به دنبالش حركت كرد ميتعارف كرد داخل شو

 :دست تكان دادم كه عماد گفت شانيومن برا ميديرا د اليو گز تارخ

 .است ستيحركت ناشا نيــ ا ــ

 انيمان به پا يهنوز احوالپرس.خارج شدم ياز معذب دميرا د اليرفتار گز يراحت يو با وقار رفتار كنم اما وقت نيكردم مت يسع

قلبم شروع .ديا يم ختهيبه شانه او يفيبا ك يكه به طرف ما در حركت است و به دنبال او اله دميبود كه گارسون را د دهينرس

مرد دست  دو.كرد يشد تارخ بلند شد و او را به عماد معرف كينزد زياو به م يوقت. افتاد مارهكرد و نفسم به ش دنيبه تند تپ

 :با گفتن يفشردند و اله يرا به گرم گريكدي

 نگاهم كرده بود و پس از ان به  يگفتن لحظه ا كياو فقط در هنگام تبر.ادب خود را نشان داد) كيتبر(

 .قرار داشت شينشست كه عماد درست روبرو يا گونه

بار تارخ بود كه  نيتعارف نمود وا گريبار د) ديتان مهمان كرد يكه مرا در جمع خانوادگ ديبه من افتخار داد:(باگفتن ياله

 :گفت

 .تو به نفع همسرش استفاده كند اتياست كه از تجرب نيسور منظور داشتند و هدف ا نيبنده از دادن ا زيــ خواهر عز ــ

 :گفت ياله



 

 

كتابخانه نودهشتيا                       رحيمي فهميه  –شيدايي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١١٥

 .توانم مثمرثمر باشم يدانم چه اندازه م يــ در خدمتم هر چند كه نم ــ

 :گفت عماد

هم  رهيمد ئتيكنم و خوشبختانه نظر ه يگذار هيتارا من عالقمند شده ام كه در شركت سرما شنهاديما و بنا بر پاجازه ش ـبا

 .شما استفاده كنم ييكار نكرده ام خواستم كه از راهنما نهيزم نياما چون تا به حال در ا. مساعد است

 ستمين يگونه مرد نيكه به تارخ ثابت كنم كه ا نيا يبراخاطر  نيو به هم ديبدان يخواهد كه مرا مرد فرصت طلب يدلم نم اما

 چطور است؟.مياور يو حوصله خانمها را سر نم ميخور يناهار را در كمال ارامش م

 :گفت اليگز

 .كار بماند وقت قدم زدن در پارك يگفتگو.ــ من موافقم ــ

به نظر .نگاه كردم يشد جرات كردم و به اله يم دهيغذا چ زيكه م يدر فاصله ا.موافقت كردند و سفارش غذا داده شد همه

تر به نظر  پيبود و از تارخ و عماد خوش ت دهيپوش يلباس ساده اما خوش دوخت.شده است دهيكه الغر و رنگ پر ديرس يم

بر .نگاه از من گرفت و متوجه تارخ شد عيكه چهره اش گلگون شد و سر دمينگاه او هم به من افتاد و د يلحظه ا.ديرس يم

خواست بداند  يتارخ م.متوجه شدم كه حكمت به او توجه دارد و مراقب است كه او از خوردن لذت ببرد يرتيخالف نظر س

ارائه داد و در اخر افزود  گرانيبه د نميخواست من بب يكه م يياز مكانها يو عماد فهرست جامع ستيكه برنامه من و عماد چ

 : 

 يكار م ريدرگ يزنم او خودش و مرا بد طور يطور كه حدس م نيا.وب از المان برگرددخ يخواد تارا با خاطره ا يــ دلم م ــ

 . مياوريبدست ن يخوب نيبه ا يفرصت گريد ديكند و شا

 :گفت ياله

 .افتاب باشد شهيشما هم يكه اسمان برا دوارميــ حق با شماست و ام ــ

لبخند  دنينگاه به چهره حكمت ود كينمود و با گفتن ممنونم از ان گذشت اما من با  ريو تعب ريسخن او را بدعا تفس عماد

گوش حكمت برد تا  كيسرش را نزد يرتيس يپس از صرف غذا وقت.دارد يسخن منظور نيكه از ا دميبر لبش فهم يمرموز

 ديخند يرتيتاسف به س ياز رو حكمت با تكان سر.دميد ستيرا ناشا وحسادت كردم و عمل ا ارياخت يب ديبگو يزيدر ان چ
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 .را به خود جلب كرد گرانينظر د ديرا باز كرد و با گفتن مرا ببخش فشيگفت و پس از ان ك يزيچ يو او هم به ارام

 :و گفت ديكش رونياز ان ب ييكادو ينمود و بعد جعبه ا فيدست در داخل ك او

 دوارميكه ام ميكرد هيمبارك شما ته ونديپ يبس ناقابل برا يا هيهد يرتيمن و خانم س.كردم يــ داشتم فراموش م ــ

 .دپيبپسند

 :خود بسته را مقابلمان گذاشت و عماد ان را به دستم داد و گفت حكمت

 !زميــ بازش كن عز ــ

 :به حكمت گفتم رو

 .ممنونم.ديــ شرمنده ام كرد ــ

 :بود شادمانه گفتم بايز اريبس يا شهيكه در ش يطرع دنينوار دور جعبه را باز كردم و در جعبه را گشودم از د يوقت

 .باستيــ چقدر ز ــ

 :گفت شهيش دنيبا د اليگز

 .ــ چقدر گرانبها ــ

 :گفت يرتيكه س يعطر دست به دست گشت و هنگام شهيش

 نه؟ اي ديا يخوشت م شياز بو نيــ امتحان كن بب ــ

 :از ان را استفاده كردم و گفتم يقدر

اگر حضور  يبو شناخته شوم حت نيعطراستفاده كنم و به ا نياز ا شهيدهم كه هم يقول م! متفاوت با تمام بوها  ييــ بو ــ

 .نداشته باشم

 :گفت حكمت

 .ديديــ خوشحالم كه پسند ــ

 :در مقابل عماد گذاشت و گفت يكوچكتر ياز ان جعبه ا پس

 .ناقابل يهم مال شماست و مثل اول نيــ ا ــ
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 :و گفت ديسنجاق كراوات خند دنيكه در جعبه را باز كرد از د ير كرد و هنگامهم تشك عماد

كه امكان استفاده از سنجاق  ديدان يتونم به شما قول بدم چون خوب م ياما من برخالف تارا نم.زيــ ممنون دوست عز ــ

 قهيبه هر حال از حسن سل. از ان استفاده كنم يبه مناسبت خاص ستيبا يو من م ستيمعمول ن يليكراوات در كشورمان خ

 . شما ممنونم يهردو

 .باهم زين يرتيبا هم بودند و من و س اليتارخ و گز. ميزد يقدم م يپارك وقت در

 :گفت يرتيس

 يقتامد چون و يبه نظر مرد حسود. مخالفت كرد ياله ياما اقا. ميرياقا عماد هم ادوكلن بگ يكردم كه برا شنهاديــ من پ ــ

 .خوش بوست، اما ان را نخريد يليبوكرد گفت، خ

 :طفتم

 .ميكرد ياست و ما هم جبران م يخيدانستم تولدش در چه تار يكاش م يا. شما ممنونم يــ از هردو ــ

 :گفت يرتيس

 يتارا تو چرا همسر اله يراست. كنم يكنم و بعد خبرت م يم يخاطر دل تو جاسوس يبرا يدار يــ حاال كه قصد تالف ــ

 ؟ينشد

 :دميو پرس ديپشتم لرز رهيت يرتيس ازحرف

 ه؟يچ منظورت

 :و گفت ديخند

 ....داشته باشه و  يدوست نيچن كيــ برادر ادم  ــ

 :گفتم

 .ريحكم تارخ رو داره و الغ ميــ او برا ــ

 :گفتم

 ؟ينيب يو حاال فرشته م يداد دهيعق رييباره تغ كيچطور شد كه  يديد يو دد م وياو را د شيــ توكه تا چند ساعت پ ــ
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 :گفت

 يعذر و بهانه ا چيبه من توجه كند ان وقت بدون ه ياست كه فقط كم يمرد كاف نيا. شود يسرت نم يــ تو شوخ ــ

 .شوم يهمسرش م

 :گفتم

 !يحكمت ناراحت يياعتنا يتو از ب.پس بگو خشم تو از كجا سر چشمه گرفته... ــ هان ــ

 :گفت

كه  ستيشغل ابرومندانه ندارد كه دارد، پولدار و معقول ن. كه هست ستين پيخوشگل و خوش ت. يكرد اليخ يــ پس چ ــ

 داشته باشه كه نداره؟ ديبا يچ گهيد. هست

 :گفتم

 .ستيجا ماندگار ن كياست و  ييزپايــ او مرد گر ــ

 :گفت

دنبالش  ياگر حاال به سمت منش. مثل حاال كه با او هستم.من حاضرم هر جا كه برود دنبالش بروم . ستياو ن بيكه ع نيــ ا ــ

 راه افتادم ان زمان عنوان همسرش را دارم،كدام بهتر است؟

 :گفتم

 !يــ خب دوم ــ

 :و گفت ديخند

 .گفت يمرا به او م يحرفها يكاش كس يو ا ميبا هم ندار يــ پس مشكل ــ

 : دميكردم و پرسنگاهش  معتجب

 انجام بدهم ؟ تيكار را برا نيمن ا يــ توقع كه ندار ــ

 :گفت

 چه زمان گفته اند؟ يرا برا يپس دوست.توقع را دارم  نيــ اتفاقا هم ــ
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 :ديو پرس ستادياو هم ا. ام را باور كنم و خشم بر افروخته شده در وجودم را مهار كنم دهيتا بتوانم انچه شن ستادميا يا لحظه

 ــ ناراحتت كردم؟ ــ

 :گفتم

 يو م ستين يدانم حكمت اهل زن و زندگ يچون من م ستيراحت ن اديخواسته تو انجامش ز نيــ نه ناراحت نشدم اما ا ــ

 يناراحت جاديتو به خصوص ا يكه برا ديايترسم با ابراز كردن خواسته تو و رد كردن درخواست از طرف او مشكل بوجود ب

 .كند

 :كرد و گفت بيانداخت و مرا به راه رفتن ترغ ميبازو ريز دست

و بخواهم انتقام و انتقام  دينفرتم به جوش ا گيد يجواب منف دنيكه با شن ستميــ نگران نباش من از ان دسته دخترها ن ــ

 !مانم،چه اره باشد چه نه يبار هم كه شده من منتظر م كيجواب بدهند  ديكه با ستنديدخترها ن نيا شهيهم.كنم  يكش

 :دميپرس

 ؟يشو يشود و غصه دار نم يدار نم حهيكه غرورت جر يــ مطمئن ــ

 :فشار وارد كرد و گفت ميبازو به

 .دينخواهم د بيمطمئن باش كه اس.دلم را نداشته باشم ارينشده ام كه اخت دايــ من عاشق و ش ــ

 :گفتم

 .كنم كه او با حكمت صحبت كند يخوب من با تارخ صحبت م اريــ بس ــ

 :گونه گفت اديفر ييبا صدا يرتيس

كار  نيا يكن ياگر خودت با او صحبت م.بداند يزيموضوع چ نياز ا ديبرادرت نبا. كار را نكن نيكنم ا يخواهش م!! ــ نه ــ

 .صورت فراموشش كن نيا ريرا انجام بده در غ

 :گفتم

 هستم؟ يتير چه موقعكه من د يفراموش كرد وانهيــ دختر د ــ

 :ديپرس متعجب
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 ؟يتيــ چه موقع ــ

 :تكان دادم و گفتم سر

 !فراموش كن چيــ ه ــ

با حكمت داشته  ينديخوشا يكه گفتگو دمياز صورت خندان عماد فهم.ميپا اهسته كردند تا ما به انها برس شقدميپ مردها

 :تارخ گفت ميبه دور هم حلقه زد يوقت.است

 .تا با خانواده من اشنا شوند نديا يم اليپدر و مادر گز.ديــ فردا شب همه خانه ما مهمان هست ــ

 :گفت حكمت

 .فزدا شب قرار شام دارم يچون برا ديــ مرا معذور كن ــ

 :گفت عماد

 .ديراه نباش مهين قيــ رف ــ

 :و گفت ديخند حكمت

 يو مصاحبت همگ دنيتوانست مرا از د ينم يزيچ چيصورت ه نيا ريكه مجبورم ،در غ ستيكار يقرار دييــ باور بفرما ــ

 .شما منع كند

 :گفت تارخ

 .ميكه با شما باش ميشد يــ به هر حال ما خوشحال م ــ

 :كند و هنگام دست دادنش به عماد گفت يدست دراز نمود تا خداحافظ حكمت

 ؟يــ پس قرار ما شد ك ــ

 :گفت حكمت

 .ــ فردا ناهار منتظر شما هستم ــ

 :در گوشم زمزمه كرد ديبوس يم يخدا حافظ يصورتم را برا يرتيس يوقت

 !من فكر كن شنهاديپ يــ رو ــ
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 :ميپرس الياز گز ليدر داخل اتومب. ميكن دنيتا از چند فروشگاه د ميانها ما هم سوارشد باررفتن

 ند؟يا يبه هم م ايچطورند،ا يرتيــ به نظرتو اقا حكمت و س ــ

 :ديوپرس ديمنظورم نشد و تارخ با صدا خند متوجه

 ؟يدر سر دار يــ خواهر چ ــ

 :من عماد گفت يجا به

 .شود يم دايتر هم پ ستهيبهتر و شا يدختر ياله يــ برا ــ

 : دميپرس

 ه؟يــ منظورت چ ــ

 :گفت

 .ياله يخوب است اما نه در حد اقا يرتيخانم س.ها را دارد نيبهتر يلياست كه استحقاق خ يمرد يــ به نظر من اله ــ

من و  يكه عماد برا يدر حال ميوقت بود كه به هتل برگشت ريد.ديرس انيبه پا يمن و تارخ در هم گره خورد و نظر سنج نگاه

 اديبه  يرتيد سخسته به بستر رفتم حرف عماد در گوشم نشست و نظر او را در مور يوقت.كرده بود ديفراوان خر اليگز

باز  دهيد يهنگام صبح وقت.بر هم گذاشتم و به خواب رفتم دهيخوشحال د ستا دهيكه او هم با من هم عق نياوردم و از ا

وادارم كرد كه خم  يموذ يكرد كنجكاو شدم و حس يگفتگو م يباكس ينجوا گونه عماد كه داشت با زبان المان يكردم از صدا

امدم و به  نييدكمه را قطع كردم و از تخت پا.كرد يبود كه داشت صحبت م يمخاطب زن.را فشار دهم  فونيشوم و دكمه ا

بعد از . كرد و مكالمه اش را كوتاه كرد رييمن رنگ چهره اش تغ دنياو با د. سالن رفتم كه عماد از انجا مسغول صحبت بود

 :دميراگذاشت پرس يان كه گوش

 بود؟  يــ ك ــ

 :ب اورد و گفتلبخند بر ل او

من برگشته  ينيتو هم تا لباسها را در چمدان بچ.گردم  يروم و زود برم يمن م.بود و قرار امروز را جلو انداخت يــ اله ــ

 ؟يستيناراحت كه ن يكه تنها بمان نياز ا.ام
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 دميچند چمدان بدون نظم چ شده را در يداريلباسها و لوازم خر.وندمانيدروغ بعد از پ نياول.تكان دادم و او باعجله رفت سر

نكن كه خود را به حماقت  يسع هودهيبود؟ ب تايان زن همسر او ر ايبه چه علت به من دروغ گفت؟ا(دم،يو از خود پرس

ان دو  يكوب يم واريو سر به در و د يرو يشك و گمان راه م يتو كوچه ها يارحاال كه تو د نيبود و هم تايان زن ر.يبزن

 .)خندند يات م يرا مالقات كرده و دارند به سادگ گريكدي

و  يرتيبودند و س كيو تارخ كلن اليگز. ستيدر دسترس ن يدانستم كه كس ينفر صحبت كنم اما خوب م كيخواستم با  يم

را برداشتم و  فميو ك دميلباس پوش.گرفتم از هتل خارج شوم ميكردم؟ تصم يم ديپس چه با.حكمت هم به دنبال كار خود

 .امدم رونيقصد قدم زدن از هتل ب

و دران حال به  ستادميمغازه ها به تماشا ا نيتريهدف به راه افتادم و پشت و يافزود ب يبود و بر اندوهم م يگرفته و ابر هوا

ها رنگ  ييبايز) ؟يكن يچه م ستنديو خصلت تو ن يو هم خو يفهم يكه زبانشان را نم ييادمها انيدر م نجايا( خود گفتم 

راه رفته را . قصد كردم برگردم و در هتل منتظر امدن عماد بمانم. روح امد يچشمم خشك و ب شيپ زيباخته و همه چ

 :دميمرتعش پرس ييحكمت جا خوردم و با صدا دنيبرگشتم و به محض ورد از د

 د؟يوفت است امده ا يليــ خ ــ

 :كرد و گفت سالم

 است؟ ــ نه تازه وارد شدم حالتان خوب ــ

 :ان سرتكان دادم و گفتم يبله اما بجا ميكردم لبخند بزنم و بگو يسع

 .خواهد برگردم يــ دلم م ــ

 :گفت

 رخ داده ؟  ياتفاق ايا. مينيبنش ديايــ ب ــ

 :گفتم

 .بروم نجايخواهد از ا يكنم و دلم م يم يبياما احساس غر. ــ نه ــ

 كجا؟: ديپرس
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 .رانيا: گفتم

 :و گفت ديصدا خند با

 د؟يقصد برگشتن دار  امدهيــ هنوز ن ــ

 :گفتم

 .كنم  يرا درك نم زهايچ يليهستم و خ يــ من ادم ساده ا ــ

 مثال؟: ديپرس

 :گفتم

 .ديكه چرا عماد مجبور شد به من دروغ بگو نيــ ا ــ

 دروغ؟: ديپرس

 :گفتم

 :گفت يكرد يصحبت م يبا ك دميپرس يكرد اما وقت يصحبت م ياو صبح داشت با زن. ــ بله  ــ

 .زودتر يقرار ناهارمان افتاده به ساعت. ياله يــ با اقا ــ

 :گفت حكمت

 .خواهش را كردم نيمن تماس گرفتم و ا يــ دروغ نه گفته چون به راست ــ

 :دميكردم و پرس نگاهش

  د؟يــ خود شما با اقا عماد صحبت كرد ــ

 .بله: درنگ گفت يب

 .ديرا بگو نيا ستيبا ينم بعد متوجه شد كه اما

 :گفت

 .ام تماس گرفت يالبته منش...ــ نه  ــ

 :تمسخرگفتم به
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 دانم؟ يكند كه من نم يصحبت م يقدر خوب المان نيا يرتيخانم س يــ از ك ــ

 :انداخت و گفت ريبه ز سر

 هيشرط اول گريكدياعتماد به  يتداوم زندگ يبرا.را در قلبت بكارد ينياجازه نده تخم بد ب طانيتماس گرفتم اما به ش ـخودم

 .هست

 :گفتم

 ....دانم اما يــ م ــ

 :گفت

 دختر كجا رفت؟ نيپس ا. دهد يم يكاف حيتوض تيفرصت بده او خودش برا يــ اما ندارد به اهنچ ــ

 ؟يك: دميپرس

 :گفت

 ميبرا يخوب جاسوس. ديا يشده و به من گفت كه خودش م داريوقت از خواب ب ريصبح د. شما زيــ دوست و همكار عز ــ

 .يانتخاب نكرد

 و گفتك دينگاه متعجب من خند به

 .كه همسرم شود يترسم كه پا فراتر گداشته و بخواه يم ياز روز. باشد يمنش يتشكر دارد كه فقط خواست يــ جا ــ

 :گفتم

 .نكردم ياقدام چيــ من ه ــ

 :ديپرس

 را قبول كند؟ يرتيكه خانم س ديو از پوراشراق خواست ديسمت را قبول نكرد نيا اــ پس چرا خود شم ــ

 :گفتم

پوراشراق  ياقا ميتصم ياز رو يرتيانتخاب خانم س.هم در كار نبود يانتخاب چيمطرح نكردم و ه يدرخواست چيــ من ه ــ

 .نبودم ديگرفته شد و من اصال كاند
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 :ديپرس

 د؟يكرد يشد قبول م يــ اگر از شما خواسته م ــ

 .نه: دادم و گفتم سرتكان

 :و چشم به در هتل دوخت و گفت ديكش يبلند اه

 . متاسفم دميپرس يربط يــ سوال ب ــ

كه مالقات ( دميشيرا گرفت و باخود اند ميبغض راه گلو ارياخت يشد ب يم كيوارد شدن عماد كه شاد و خوشحال به ما نزد با

كه باحكمت كوتاه و از  ياكراه پاسخ دادم كه زود متوجه شد و در حال يو از رو يمش به سردبه سال.) داشته است يمطبوع

 :ديسر ادب برخورد كرد رو به من پرس

 زم؟يعز يــ كسل شد ــ

 !نه: همان لحن سرد گفتم با

 :ديپرس

 ؟يرس يبه نظر م نيچرا گرفته و غمگ پس

 :من حكمت گفت يجا به

 .كند يم رييتغ زيشما همه چ دنيحال با د. را كسل كرده است يخانم اهنچ نجاينامهربان ا هم جو ياز شما و كم يــ دور ــ

 :ديرو به حكمت كرد و پرس) شود يتكرار نم گريمتاسفم د( دستم را در دستش گرفت و با گفتن عماد

 كجاست؟ يرتيــ پس خانم س ــ

 :او گفت دنياز در هتل داخل شد و حكمت با د يرتيزمان هم س نيهم در

 .ديا يــ پشت سرتان دارد م ــ

 .دادم يكار يغم را فراموش كردم و با او به صحبت نشستم و به دو مرد اجازه گفتگو يرتيشدن س كينزد با

كه دو مرد  يتمام شد و هنگام يامده بود به شاد شيپ يرانيا كياز برخوردش در مترو با  يرتيكه س يجانيغدا در ه صرف

در  يرتيدر اسانسور س.ميباال به اتاقم رفته و استراحت كن ميداد حيترج يرتيشاپ هتل بنشنند من و س يافدادند در ك حيترج
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 :گفت يكاغذ هبه جستجو پرداخت و با در اوردن تك فشيك

 ياورا م ويكاش توهم بامن بود ياست ا ينيچه مرد نازن يدون ياه تارا نم. رميــ شماره تلفن اش را داد تا با او تماس بگ ــ

 . يديد

 :گفتم

 .و چكاره است ستيدانم ك ياقا كه نم نيا گريد يو از سو يسو اله نيهمه اشتها از ا نيــ بناظم به ا ــ

 :و گفت ديخند

 .رنديگ يــ هركدام كه زود تر بجنبند زودتر بله م ــ

 :كاناپه رها كرد و گفت يمبل پرت كرد و خود را رو يرا رو فشيك يرتيس. مياتاق شده بود وارد

 . اش هم خوب است ياز خودش دارد و وضع مال نيپمپ بنز نجايگفت كه ا يم. است ينادر لشيو فام ديــ اسمش فر ــ

 :دميپرس

 شود ؟ يــ وضعش خوب است و سوار مترو م ــ

 :و گفت ديخند يرتيس

 :دميسوال را پرس نيــ اتفاقا من هم هم ــ

 .دهد كه سوار مترو شود  يم حيترج ستيدور ن ادينه اش تا محل كارش زــ جواب داد كه چون خا ــ

 :گفتم

 ...اما. ستين يقانع كننده ا ليــ دل ــ

 :گفت يرتيس

 .بر نگردم گريكنم و د يزندگ نجايخواهد ا يدلم م يليتارا خ يدون يم! كنم مطمئن باش يعمل م ارانهيــ هوش ــ

 :دميزده پرس بهت

 ؟يگ يــ راست م ــ

 :گفت
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 .خوشم امده و دوست دارم ماندگار شوم نجاياز ا. گم يــ باور كن راست م ــ

 :گفتم

 ميو بعد تصم ينيرا هم بب گريد يو چند جا يبهتراست عجله نكن. يحرف را بزن نيهم يهم مسافرت كن ايتاليبه ا ديــ شا ــ

 .يريبه اقامت بگ

 :تمسخر گفت به

 يشده و از من خوشش امده بهتر است بلند پرواز دايپ يكيرا بچسبم؟ نه بابا حاال كه  هينس ينقد را رها كنم و حلوا يليــ س ــ

 .قانع باشم نينكنم و به هم

خوردم و او را كه در حال شماره گرفتن بود ازاد  يحوصله حرف زدن نداشتم قرص مسكن گريدرد گرفته بود و د سرم

 .گذاشتم و به رختخواب رفتم

اپارتمان را در سكوت . باز كردم هنوز سر درد داشتم دهيكه د يشده ام را خواب هم نتوانست ارام كند و زمان جييته اعصاب

 :نوشته بود نهيا يبگردم او رفته بود و با رژلب رو يرتيبلند شدم تا به دنبال س. دميد يو خاموش

 .نكردم دارتيب يخواب بود. ــ خداحافظ  ــ

 شيو ارا دميلباس پوش. كه اب از شدت سر دردم بكاهد نيا ديحمام كردم به ام. نبود يعماد خبر تنها مانده بودم و از بازهم

از  يتارخ موج يرا برداشتم صدا يگوش جانيتلفن زنگ خورد با ه يوقت. توانستم انجام دهم ينم يگريچون كارد. كردم

 :دميدر وجودم بوجود اورد و پرس يشاد

 ؟يمنزل

 :گفت

 يخوش مشرب يرا ادمها اليمادر و پدر گز. دييايو زودتر ب دينكن ريد ميتماس گرفتم كه بگو. مياست كه امده ا يــ ساعت ــ

 .ينيب يم

 :گفتم

 .زد بشانيدانم كجا غ ينم ياله ياو و اقا دميبعد از ناهار من باال امدم و خواب. ندارم يــ من اماده ام اما از عماد خبر ــ
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 :گفت

 .رساند يداند كه امشب مهمان است و زود خود را م يــ نگران نباش عماد م ــ

 يوقت. اورميدوام ب يخوردم تا بتوانم در مهمان يگريخود را در برانداز كردم و مسكن د گريبار د كيتلفن بلند شدم و  باقطع

 :دميكش اديفر ياز هر حرف و سخن شيدر اتاق بازشد و عماد داخل شد پ

 .رانيا ميگرد يردا برمــ ما ف ــ

 :ديشد و پرس كيمرا نگاه كرد و بعد ارام به من نزد يقيزده دقا بهت

  ؟يشد ينطوريشده تارا، تو چرا امروز ا يــ چ ــ

 :تمسخر گفتم به

 ؟يپرس يشدم؟ چرا از خودت نم ينطوريــ چرا ا ــ

 :ديپرس

 ــ مگر من چه كردم؟ ــ

 :گفتم

 داده؟ تيجنس رييتغ ياله ايا د؟يكرد يــ صبح ان زن كه بود كه باهم صحبت م ــ

 .نشست شيمبل رساند و رو يخود را رو يخم شد و به سخت شيكردم كه عماد زانو احساس

 :دميپرس

 ؟يباف يبهم نم گريد يچرا دروغ ها ؟يزن يچرا حرف نم ـپس

 :گفت

 .حرف نخواهم زد يــ تا ارام نشو ــ

 يكه مرا به قعر دره ا دي، نفهم)حق باتوست( و عماد با گفتن ميهردو ساكت بود يقينشستم دقا شيو روبرو كردم سكوت

 :كه گفت دميرا بم و نارسا شن شيصدا. هل داده است

تارا من . ميرا به تو بگو نيمناسب ا يبودم كه در فرصت دواريكردم و ام يهمسر سابقم صحبت م تايــ صبح داشتم با ر ــ
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من . ميامد يم نجايا ستيبا يجهت كه نم نيحالش شدم بلكه از ا يايتماس گرفتم و جو تايكه با ر نياز ا مانينه پش.مانميپش

هم خودت  ياما لحظه ا. يبكن يحق باتوست كه در موردم همه گونه فكر. بردم يم يگريد يجا حيتفر يتو را برا ستيبا يم

به من حق بده . ميدوستانه از هم جدا شد يليو خ ميبا هم نداشت ياختالف چيچه هجز در مورد ب تايمن ر. من بگذار يرا به جا

باتو اشنا  كيتا قصد داشت مهمانمان كند و از نزديباوركن تارا، ر. كند يو بفهمم كه دارد چه م رميهستم خبر بگ نجايحاال كه ا

 ؟ يشود فراموش كرد قبول دار يسال نم كيشش ساله را در مدت  يزندگ. اما من مخالفت كردم. شود

سقوط نكنم بلند شدم و هم چون  شتريكه ب نيا يبرا. دميد ينم يزيچ ييچشمانم باز بود اما گو. به حرف زدن نبودم قادر

با دو  ستادويمقابلم ا.در حركت كردم  يرا لمس كردم و با برداشتن ان به سو فميك. كوران ، كورمال كورمال قدم برداشتم

 :م را گرفت و گفتدست شانه ا

 دياو را نخواهم د گريقسم بخورم كه د تياگر برا. مسئله برخورد كن نيبا ا يمنطق يكنم صبركن و كم يــ تارا خواهش م ــ

 ؟يكن يباور م

 :را از شانه ام دور كردم و گفتم شيدستها

 .نمتيخواهم بب ينم گريــ به من دست زن د ــ

 رينگاه انها را تحق. مرد مسن هم سوار بودند كيسوار اسانسور كه شدم دو زن و . نداشتم ياتاق خارج شدم تعادل درست از

 تيصبر نكردم و زودتر از انها از اسانسور خارج شدم جمع ستادياسانسور ا يوقت.پشت به انها كردم  يتالف يو برا دميد زيام

 .بود مسافرگرد امده بودند و سالن پراز  يلديز

 :را گرفت و گفت ميبازو ريز يزمان بود كه كس نيدر هم. صبر كردم تا بتوانم فكر كنم يا قهيشدم دق ابانيوارد خ يوقت

 .اينكن و همراهم ب يپس بچگ.سپارم  يشوم اما تو را سالمت به دست تارخ م يروم و گم م يخوب م اريــ بس ــ

 . ميخانه تارخ حركت كرد يبه سو ليسوار اتومب ما

 :گفت عماد

جبران به  يفرصت برا كيتارا . شدم يبودم و از اول باتو صادقاته روبرو نم يكاش م يكه ا ستمين ييــ من مرد دروغگو ــ

 .كنم يمن بده خواهش م
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 :گفتم

. باشم تيبرا ياما گمان نداشته باش كه همسر دلسوز. بخشمت يهرگز نم يو عقدم كرد يكرد يام باز يــ چون با زندگ ــ

 .ميرو يم نجايو فردا صبح هم از ا ميشو يو بدون جنجال از هم جدا م ميگرد يبرم يماوقت

 :گفت

 ..ييــ باشد هرچه تو بگو ــ

 .كرد اريو سكوت اخت ديام را شن يبلند و عصب خنده

غم به  يدشا يگفتند كه به جا كيندمان را به ما تبر ويانها پ ميرو برو شد اليبا مادر و پدر گز مياپارتمان تارخ كه شد وارد

گرفتند و دران با مادر به  لميف. ما بوجود اورند يخوش برا يخود را كردند تاشب يسع تيو تارخ نها اليگز. دلم نشست

كرده بودم  دنيكه د يبرچهره زدم و خودم را خوشحال نشان دادم و از جاها ياز شاد يصحبت نشستند و من هم ماسك

 .گفتند كيبه مادر تبر قيطر نياز ا اليمادر و پدر گز. حرف زدم شيبرا

از همه  شيكرد كه پ فيتعر مانيهم برا يرانيا فهيچند لط يكرد و حت يصحبت م يفارس يبه خوب الياالصل گز يالمان پدر

همان  م،يو ما به هتل برگشت ديرس انيبه پا يباالخره مهمان اديپس از تحمل ز يوقت. ميديو ما به خنده او خند ديخودش خند

 .شدم ميلباسها يل جمع اورشبانه مشغو

 :گفت عماد

 ...خواهد به يقرار دارد او مارا م ياله يــ فردا صبح با اقا ــ

 :دميكش ايفر

 .گردم ياما من برم ديرو يــ شما م ــ

 :گفت

 .رفتن بتراشم يبرا يبهانه ا ديما با. زديانگ يزور رفتن شك همه را برم نيــ ا ــ

 :گفتم

 .يكار را خوب بلد نيا ،ييدروغ بگو يتوان يــ م ــ
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حق با عماد بود و اگر با عجله و . كردم فكر كنم  دايكه مشاجره اغاز نشود به بهانه حمام كردن رفت و من فرصت پ نيا يبرا

به خود . شد يو جنجال برپا م ديفهم يشود و چه بسا موضوع را م يم ختهيشك و گمان تارخ برانگ ميرفت يموجه م ليبدون دل

 )داكنميپ يقانع كننده ا ليدل اكنم ت يفردا را هم صبر م كي( گفتم،

افزود و  يبر ماللم م ياسمان باران. ميدر فكر بود ميو بدون ان كه با هم جرف بزن ميما چشم بر هم نگذاشت يشب هردو ان

 شهيهم ايا( بالشتم باخود فكر كردم  يچند شاخه گل رو دنيچشم بازكردم از د يبه خواب رفتم اما وقت يدانم چه ساعت ينم

 ) كرده؟ يم ياشت نگونهيهم ا تايبا ر

با خودم كنار امده بودم و  امدهيبر زبان ن يدر توافق ديشا. كردم يسر دردم خوب شده بود و احساس كسالت نم خوشبختانه

لباس دادم و  رييسرزنده تغ شاد و يپس هم چون ادمها. خود را شكست خورده جلوه دهم گرانيخواستم در مقابل د ينم

 .كردم و وارد سالن شدم شيارا

 .كرد يرا داشت كه طلب عفو م يسر بلند كرد و نگاهم كرد نگاه مقصر. دميحال در فكر د شانيو پر داريرا ب عماد

 :گفتم

 .جلوه كنم ياذم ابله گرانيخواهم در چشم د ينم. باال اورنديصبحانه را ب ريــ تماس بگ ــ

 :بلند شد و گفت خوشحال

 ....باگذشت و فداكار يداند بلكه تو را زن يكس تو را ابله نم چيه زميــ عز ــ

 :گفتم

 يرفتنمان بتراش يقانع كننده برا يليروز اقامت ما خواهد بود و توقع دارم كه دل نيامروز اخر. بردار يــ لطفا دست از لفاظ ــ

 .كه باور كنند

 .شك ببرد ديتارخ نبا مخصوصا

 :گفت

 .ميبرگرد يبه همراه اله ميكه قصد دار مييشود به برادرت بگو يم. كنم يكار را م نيا. خوب اريــ بس ــ

 :دميپرس
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 كنند؟ يحركت م يــ انها ك ــ

 :گفت

 .ــ فردا ــ

 :گفتم

 .است يبهانه خوب نيــ هم ــ

 .رانيا ميگرد ياوردن صبحانه با تارخ صحبت كردم و گفتم كه فردا برم تا

 :گفتم.ديرا پرس لشيشده و دل متعجب

 نيخواهد ا يخاطر كه عماد قصد بستن قرارداد دارد و نم نيگردند و هم به ا يبرم يرتيو س يكه اله ليدل نيــ هم به ا ــ

 .شانس را از دست بدهد

 :گفت

 !ينزد يمورد حرف نيدر ا شبيــ اما د ــ

 :گفتم

 .كند يپس فردا حركت م يود كه عماد گفت الهــ حق با توست چون هنگام برگشتن به هتل ب ــ

 :گفت

 .ينيجاها بود كه دوست داشتم بب يلياما هنوز خ. عمل كن يهر طور كه راحت. خوب اريــ بس ــ

 :گفتم

 .سفر بعد يــ باشه برا ــ

 :گفت

 ؟يكن يحركت م يحاال چه ساعت! دوارميــ ام ــ

 :گفتم

 .ميا يم يخداحافظ ياز حركت برا شيدونم اما پ يــ نم ــ
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 :قطع تلفن، عماد گفت با

 .يكن ينقش باز يتوان يــ تو خوب م ــ

 :تمسخر گفتم به

 .بهتر هم خواهد شد ميبا هم باش شتريگرفتم و اگر ب اديــ از تو  ــ

صبحانه  يوقت. شدم ينم ريهرگز س ييكرده بودم و گو دايولع پ. بود يخودم هم باور نكردن يخوردم كه برا يمفصل صبحانه

عماد دست نزدم و  ياما به لباسها. بار با دقت همه را جمع كردم نيكردم و ا يبلند شدم و تمام چمدانها را خال ديرس انيبه پا

 .گذاشت مداناو خودش لوازمش را چمع كرد و در چ

 :ديپرس عماد

 ؟ييا يــ با من با اژانس م ــ

 :گفتم

 م؟ينيرا بب ياله ديبا يچه ساعت! ــ نه ــ

 :گفت

 .ــ امشب ــ

 :گفتم

 .اورنديباال ب ميرا برا ميكه غذا دييو هنگام رفتن بگو ديفقط زحمت بكش. دهم تنها باشم يم حيــ پس تا شب تررج ــ

 : ديپرس

 بكنم؟ ديــ من چه با ــ

 :گفتم

 .دياز او جدا شو خبر يو ب يكه ناگهان ستيدرست ن. ديخانمتان برو دنيبه د يخداحافظ يبرا ديتوان يــ شما هم م ــ

 :گفت

 :ام را حفظ كنم و در همان حال گفتم يكردم خونسرد يسع. ــ تارا اطفا بس كن ــ
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شود  يشش ساله را نم ييزناشو يحق با شماست زندگ.تمسخر كردن ندارم ايو  يصحبت كردم و قصد شوخ يــ من جد ــ

هرچند به صورت . شود تيكه از مجددا وارد زندگ نيندارم ازا ياما مخالفت يباورنكن ديشا.در اندك زمان فراموش كرد

 ......چون.دوست باشد ايمعشوقه 

 :گفت نيخشمگ يبار با لحن نيو ا ستاديا مقابلم

 وارد شوم؟ يگرياز راه د يكن يكه مجبورم م نيا اي يكن يــ تارا بس م ــ

 :دميپرس

 ؟يــ چه راه ــ

 :گفت

او جوان معقول و . را مالقات كردم تايكه ر ميگو يتارخ و به او م شيروم پ يم يدهزبان زدن ادامه ب شيبه ن يــ اگر بخواه ــ

 .يكار بردار نيبتواند تو را قانع كند تا دست از ا ديفهمد و شا ياست كه حرفم را م يعاقل

 :گفتم

مالقات با  نيخانواده ام مخصوصا تارخ از ا ستمين ليكه من ما يدان يخوب م. يبود و به موقع به كار برد ييبه جا ديــ تهد ــ

 .كنم يم يروز شمار ديق نيخالص شدن از ا يباور كن برا. هستم ميمن تسل. باشه. خبر شود

ناهار به اتاقم اورده شد اما به ان دست نزدم و تا هنگام غروب . ستميگر يها يو ها ديام ترك يخارج شدن عماد، غده اشك با

عماد . چشم برهم گذاشتم و خود را به خواب زدم دميدر را شن يصدا يوقت. و فكر كردم دميكش افتاب در رختخواب دراز

توانم  يم گريگمان داشتم كه تلفن خواهد كرد و بار د. صدا در اتاق را بست يكه خواب هستم ارام و ب نيوارد شد و باگمان ا

. دميمالقات كند، به گمان خو خند تايداشته تا با ر يكاف كه او از صبح تا غروب فرصت نياوردن ا ادياما با  رميمچش را بگ

 .خود را اماده كرده است ينينش شب يلباس داده و برا رييكه تغ دميو فهم ديچيادوكلنش در مشامم پ حهيرا يبو

 .از اتاق خارج شدم فميو با برداشتن ك دميصدا لباس پوش يامدم و بلند شدم و من هم ارام و ب ريتخت به ز از

به او نشان دادم كه  قيطر نيبه ساعتم نگاه كردم و به ا. دينپرس يرا نداشت متعجب شد اما سوال يحالت نيكه انتظار پن او

را باز كردم و جعبه را برداشتم و در همان جا از ان  فميدر ك. جعبه عطر خودم افتادم اديدر اسانسور به . وقت رفتن است
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 يقيامدم نفس عم رونياز اسانسور كه ب. هم ممزج شده بود و سرم را بدوران انداخت اعطر و ادوكلن ب يبو. استفاده كردم 

 .برداشتم تا بخورم يان دچار سر درد نشوم مسكن يو برا دميكش

 :ديپرس عماد

 ؟يماريــ ب ــ

 .اب اورد تا قرص را فرو بدهم يوانيل ميــ سرتكان دادم و او برا ــ

 :رفتم گفت يم رونيدر هتل كه ب از

 .يراحت برگرد اليو با خ يچكاب شو نجايا يتوانست يم يكرد يــ اگر چند روز صبر م ــ

 :گفتم

. سفر لذت بردم نياز ا يبه قدر كاف. نمانم نجايا رتريساعت د كيشوم اما  يبستر يروان مارستانيدهم در ب يم حيــ ترج ــ

 .گرانيد ياش باشد برا هيبق

چشمانم كرده بودم اما  يسرخ يپنهانكار يكه برا يبا تمام تالش. ميخاموش بود يهبه هتل ال دنيت كرد و هر دو تا رس.سك

 .معلوم شد كه ناموفق بوده ام يرتيمتاسفانه به پرسش س

 :ديپرس از

 ــ تارا چشمانت سرخ است؟ ــ

 :گفتم

 .است دهيفا يكند و مسكن هم ب يم تميــ سر درد اذ ــ

 :ديو موشكاف بر چهره ام انداخت و پرس قيدق ينگاه ياله

 د؟يا يــ هنوز باران م ــ

 :من عماد گفت يجا به

 .وقفه يــ تند و ب ــ

 :ديپرس ياله
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 د؟يچطور يدنيــ با نوش ــ

 :گفت يرتيس

 .است خوب

 :دياز من پرس ياله

 ن؟يكن يم ليم يــ شما چ ــ

 :گفتم

 سر درد را خوب كندزــ شراب، كنياك، و يسكى هركدام كه زودتر اين  ــ

 :ام همه را متعجب كرد و عماد گفت خواسته

 !ــ تارا لطفĤ ــ

 :كردم و گفتم ياعتناء به حرف عماد رو به اله بدون

 . لطفأ. ــ شراب ــ

 . خوب با اشاره انگشت گارسون را صدا زد و بعد با او شروع به صحبت كرد اريگفتن بس با

 . رفت نيكه عماد رنگ چهره اش باز شد و اثار خشم از ب دميد

 :ديارام پرس يرتيس

 ــ تارا حالت خوب است؟ ــ

 :گفتم

 .خواهم پرواز كنم يم يــ انفدر خوب كه از خوش ــ

 :ديپرس

 ؟يــ تو تا به حال مشروب خورد ــ

 :دادم و گفتم سرتكان

 دارد؟ يراديخواهم امتحان كنم، مگر ا يــ م ــ
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 :گفت ياله

و خوشتان امد  دياگر خورد اورديب تانيبرا يالسيبار امتحان كرد، به گارسون گفتم اول گ كيتوان  يرا م يزيهر چ. ريــ نخ ــ

 .اورنديب يبطر تانيبرا ميان وقت بگو

 .گذاشته شد ميمن روبرو يدنيبعد نوش يقيموافقتم دانستند و دقا ليرا دل سكوتم

 يخونسرد بود و جامش را بلند كرد و به سالمت ياما اله. به من زل زده بودند كه با جام شرابم چه خواهم كرد يرتيو س عماد

. دميمزه تند فلفل ، زبان تا جگرم را سوزاند و پشت سر هم اب نوش. دمياز او جام را برداشتم و نوش ديمن هم به تقل.دينوش

 :تمگف يبه اله داز شدت سوزش زبانم كاسته ش يوقت

 ست؟ين نيريبود، مگه شراب ش يچ نيــ ا ــ

 :گفت

 يكه بطر ميخب خوشتان امد بگو. است نيريكه عادت كرده اند ش ييانها ينوشد نه اما برا يبار م نيكه اول يكس يــ برا ــ

 اورند؟يب

 :گفتم

 .سوزد يــ نه هنوز زبانم و جگرم م ــ

 :گفت

 .سفارش بدهم تانيگرم برا يدنينوش ديــ پس اجازه بده ــ

 .دميو گرم نوش نيريش ييكاكائو ريكردم و ش قبول

مورد  نيدر ا يدو مرد زنده شود و هر كدام به شرح واقعه ا يكه خودم سر خودم اوردم موجب شد خاطرات نوجوان ييبال

 :گفتم يرتيغذا بود كه به س زيدر سر م. شد حشانيبپردازند كه اسباب تفر

 .ميكن يــ ما فردا حركت م ــ

 :ديپرس

 ــ كجا؟ ــ
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 :گفتم

 .رانيــ ا ــ

 :ديو شادمانه پرس ديخبر به وجد امد و دو كف دست برهم كوب نيا دنيشن از

 .يگرد يتو فردا برم يعني ؟يگ يم راست

 :گفتم

 .ــ بله ــ

 :كرد و گفت دييناباور به عماد نگاه كرد و او با فرود اوردن سر حرف مرا تأ حكمت

 .خواهد برگردد يموجب سر دردش شده و م نجايا يكند كه هوا يــ تارا گمان م ــ

 :و او هم شادمانه گفت ديجه رونياز چشمان حكمت ب يخوشحال يبرق

 .ميــ چه خوب پس همه با هم هست ــ

 :گفت عماد

 .داشت ميباهم خواه يتنگانگ يبود و همكار ميهم با هم خواه رانيدر ا... انشاءا.ــ له  ــ

 :اضافه كرد دوارميبا گفتن ام حكمت

 .است كه دوست دارد بماند و برنگردد يرتيــ از جمع ما تنها خانم س ــ

 :و گفت ستيبه من نگر يرتيس

 .دهم هر كجا تارا باشد من هم باشم يم حيندارم و ترج گريــ دوست داشتم اما حاال د ــ

 :شوخ گفت يبالحن حكمت

 !خالصانه يدوست نيگو يم نيــ به ا ــ

 :دميپرس يرتيامد از س شيكه پ يفرصت در

 ــ برنامه تو چه شد؟ ــ

 :باال انداخت و گفت شانه
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ام را دادم تازه مرا به خاطر اورد و بعد با صراحت گفت كه قصد  يكه نشان يو زمان اوردين اديتماس گرفتم مرا به  يوقت

 .كند دواريخواهم مرا گول بزند و ام يازدواج ندارد و چون هموطن او هستم نم

 :دميپرس

 ؟يوقت تو چه گفت ان

 :گفت

اغوا نشوم شمارئاش را پاره كردم و دور  گريكه د نيا يو من برا ميكرد يــ من هم تشكر كردم و از او هم خداحافظ ــ

 .ختمير

 :گفتم

 .يكار را كرد نيــ عاقالنه تر ــ

 :گفتم يبعد به شوخ و

 .است يپرنده باق كيــ هنوز  ــ

 :و گفت ديخند

 يگريد يجا ايو  ايتاليبه قول تو شانس من در ا ديبكنم شا يگريفكر د ستيبا يو م ستين يــ نه بابا او هم پرنده جلد ــ

 .باشد

 :گفتم

 .ــ باور كن حاضرم هر چه دارم بدهم و برگردم به قبل ــ

 :ديو پرس ديدر هم كش ابرو

 ؟يمانيــ پش ــ

 :گفتم

 .ستين يان تصور يكه برا مانيــ ان قدر پش ــ

 :ديشد و پرس نگران
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 دارد؟ يراديو ا بيــ ع ــ

 :گفتم

 .كنم كه ان وقت خوشبخت تر بودم يحال حس م نياما با ا. ــ نه ــ

 :گفت

كه بهت رو كرده  يو تو از خوشبخت ميخور يها از جمله خود من حسرت تو را م يليخ.دلت ريزده ز يو خوش يــ خل شد ــ

و  اديخوشت م ييگدا ياز زندگ ايبه همان دوران كه دائم دلت در تالطم باشد و نگران فردا؟ ا يبرگرد يدوست دار. يغافل

روانشناس و خودتو  كياز فرودگاه برو مطب  ميمستق ميبرگشت يكنم وقت يم هيتارا توص يوا ؟يزاريكردن ب يزندگ ياز شاه

 .غلط نكنم مخت پاره سنگ ورداشته.نشون بده

 :گفتم

 .يبه دهنت اومد نثارم كرد يهر چ يشوخ يــ و تو شوخ ــ

 :ديپرس يرتيس

 ؟يهست يــ تارا هنوز هم در فكرتالف ــ

 :دميو پرس ديپشتم لرز رهيت

 ؟يچ ي؟تالفيــ تالف ــ

 :گفت

 .كادو يــ برا ــ

 :گفتم

 .خب اره هنوز هم هستم.اومد ادميــ هان  ــ

 :گفت

 .ماه يسوم د. هي يتولدش ك خيكه تار دميــ من فهم ــ

 :گفتم
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 .مونه يم ادميــ  ــ

كاغذ  يوقت. سدينو يم ياله يكه دارد ادرس خانه مان را برا دمينوشت وبا تكرار جمله فهم يم يكاغذ نشان يداشت رو عماد

 :را به دست حكمت داد گفت

 .نباشم منزل هستم كايــ اگر سند ــ

 :گفت حكمت

 .رميگ يبرگشتم با شما تماس م يوقت روم گرگان و يم يخوب اما من چند روز اريــ بس ــ

 :ديو پرس ديخند عماد

 ؟يشو يهمه مسافرت خسته نم نيــ از ا ــ

 :نگاهم كرد و در جواب عماد گفت حكمت

 .كنم ياست كه ازدواج نم ليدل نيــ نه و به هم ــ

 :گفت يجد يبا لحن يرتيس خانم

 .ديريگ يشانس را از او م نيشما سفر كند و شما ا يحاضر باشد كه پاا به پا يدختر ديشا ديكن يــ خب اشتباه م ــ

 :گفتم يرتيهم به خنده رو به س من

 .ــ و شانس خوشبخت شدن را هم ــ

 :سر فرود اورد و اب دهانش را قورت داد و گفت يرتيس

 .است يزندگ ريخط تيمسئول فتنريونپذ يكار شما خودخواه نيكنم ا يمن فكر م. ــ بله شانس خوشبخت شدن راهم ــ

 :رو به حكمت كرد عماد

 .باش دواريمن؟ پس امتحان كن و ام زيدوست عز يديــ شن ــ

 يحكمت به پشت.كرد يم يباز يزيبود و با دستمال روم نييسرش پا يرتياما خوشبختانه س ديعماد را حكمت هم د چشمك

 :داد و گفت هيتك

 ديخب اگر گرسنه شده ا.ام يبمانم راض نحاليبه هم. كند كه متاسفانه من از دست دادم يبار به ادم رو م كيــ شانس  ــ
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 .دستور غذا بدهم

 يناراض!) است يادم چغر ،ياكه ه( هم به دنبالم امد و با گفتن يرتيبروم و س ييشستن دست به دستشو يشدم تا برا بلند

 :پشت سرم گفت يافتاد و در همان هنگام كس شياز من پ زودتر يرتيس دميد ييدستشو نهياز ا. بودن خود رانشان داد

 ؟يكرد هيــ چرا گر ــ

 :گفتم

 .چيــ ه ــ

 .برگشتم زيتند به سر م ييبا قدمها و

ان  ياو با جا يحس دلسوز.چشمم را بداند يخواست علت سرخ يشستن دستش امده بود و در واقع م يبه ظاهر برا حكمت

 .)نوش دارو پس از مرگ سهراب( كه ارامم كند اتش به وجودم زد و با خود گفتم

. دميغلط تلفظ كرد فهم يا وهيرا كه به ش يصحبت كرد و تنها از صحبت او نام اهنچ يشد و به المان كيبه ما نزد يگارسون

 .رفت يعماد بلند شد و با غذر خواه

 :دميپرس

 گفت؟ يــ چ ــ

 :ــ حكمت گفت ــ

 دكيدار ليم يچ دييتا امدن او شما خانمها بگو.كار دارد يــ تلفن با اهنچ ــ

 :گفتم

 .ديكه خود شما سفارش بده ييــ هر غذا ــ

 :ديارتعاش داشت و حكمت متوجه شد و پرس ميصدا

 ــ سردتان شده؟ ــ

 :كردم و گفتم يرياشكم جلوگ ختنياز فرو ر يتكان دادم و به سخت سر

 .استراحت كتم نيخواهم بروم تو ماش يم.ديشود؟مرا از غذا خوردن معزول كن يخوب م يسردرد لعنت نيا يــ ك ــ
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 :بلند شد و گفت حكمت

 .دييايمن ب ن؟بايماش ـچرا

 :مرا سوار اسانسور كرد و گفت دياو با گرفتن كل. شدم و به همراهش حركت كردم بلند

و موجب  يسردرد دار يبه راست ايا! تارا. كنم يم ياتاقم عذرخواه يقبال از شلوغ د،امايدر اتاق من استراحت كن يــ ساعت ــ

 ست؟ين يگريد

 :گفتم

 .كند يــ بله سرم به شدت درد م ــ

و  كيش ارياسانسور او با عجله در را باز كرد و ن قدم به اتاقش گذاشتم كه برخالف گفته اش جمع و جور بود و بس ستادنيا با

 :اب به دستم داد و گفت وانيهمراه با ل ياو قرص مسكن.مرتب

 .من با شما هستم.نباش زيچ چيراحت استراحت كن و نگران ه اليــ با خ ــ

تخت استراحت كنم اما از  يخواستم رو.حرف اتاق را ترك كرد و مرا با هجوم فكر تنها گذاشت نيپس از گفتن ا حكمت

شده بود كه  ختهيدر وجودم برانگ يحس.دميكاناپه دراز كش يشدم و رو مانيكه تخت خواب متعلق به اوست پش نيا ياداوري

دو جداره مانع از ورود صدا به اتاق  شهيش.و ترس داشته باشم تاحت و بدون وحش يبود و موجب شد كه خواب تيحس امن

ن تمام شب را صبح شده بود و م.كس حضور نداشت چيشده بود و ه دهيكش ميرو ييباز كردم كه پتو دهيد يبود و زمان

لوازم .تمرف ييبلند شدم و به دستشو.دمينگاه به اطراف كردم و چمدان او را بسته شده در كنار تخت د.بودم دهيخواب

به  يادوكلن شيبود با خواندن نام ادوكلن فكر كردم برا دهيكمتر رس مهيادوكلنش به ن شهياصالحش را جمع نكرده بود ش

سالم صبح (با گفتن يرتيصدا باز شد و س ياسته بودم كه در اتاق ارام و بخود را ار.كنم يداريمارك خر نيهم

 .به درون امد)؟ير،چطوريبخ

 :گفتم

 ند؟يكجا ـانها

 :گفت
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صبحانه خوشمزه را از دست .هنوز وارد نشده و من هم در خدمت شما هستم  يهتل و همسر جنابعال گريدر اتاق د يــ اله ــ

 .ميا ببند تيتا چمدانها يعجله كن ديو با يخوردن ندار ييهم برا يو متاسفانه مجال يداد

 :گفتم

جا مانده كه بهتر  ياله ياصالح اقا ليوسا يراست.اورديبا خود به فرودگاه ب ديــ نگران نباش همه را بسته ام و فقط عماد با ــ

 .بردارد ياست گوشزد كن

 :گفت

 .شدن توست تا به اتاقش برگردد داريــ او منتظر ب ــ

 :شدم و گفتم دبلن

 .ندارم يــ من كار ــ

 :گفت

 .ميمان يمنتظر م نييــ ما پا ــ

به من فهماند )حساب كردم هيچمدانها را برداشتم و با هتل تصف(عماد با گفتن ميدور هم جمع شد يهمگ يپس از ساعت يوقت

 .است دهيكه وقت رفتن رس

 :گفتم ياله به

 .خوام  يشما را به دردسر انداختم معذرت م شبيكه د نيــ از ا ــ

 :گفت

 .من كه تنوع بود ينداره برا يــ اشكال ــ

 :ديو پرس ستينگاه كرد و او به من نگر يبه اله)م؟يحركت كن( با گفتن يرتيس

 د؟يندار يگريكار د ايا دياز رفتن فكر كن ـقبل

 :تارخ افتادم و گفتم اديباره به  كي به

 .نكرده ام يافظــ از تارخ خداح ــ
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 :گفت عماد

 .ديد ميرا در فرودگاه خواه الينباش،او و گز ـنگران

 رياز همه ز يبود و كم حرف شده بود او با عذرخواه نيچهره تارخ غمگ.همانطور هم بود و انها زودتر از ما امده بودند و

 :دينشاند و پرس مكتين يدورتر از انها رو يو مسافت ديرا گرفت و مرا به دنبال خود كش ميبازو

 .ييراستش را به من بگو دوارمياز تو بپرسم كه ام يخواستم سوال يــ قبل از رفتن م ــ

 :گفتم

 .ــ بپرس ــ

 :ديپرس

 ست؟يعلتش چ يرو يم يزود نيبه ا يــ چرا دار ــ

 :گفتم

 ....است و دهيــ سردرد امانم را بر ــ

 :گفت

 .تارا به من راستش را بگو.ستين يده اقانع كنن ليدل نيدانم اما ا يرا م نيــ ا ــ

 :گفتم

 يمادر تنگ شده و م يكه دلم برا نيسوم ا ليدل. رفتن دارم و عماد به خاطر بستن قرارداد اليــ من به علت سردرد خ ــ

 .ما در خانه ازارش خواهد داد ينبود هر دو. دانم كه او ناراحت و دلتنگ است

 :ديپرس

 ؟يكن يم يــ با مادر زندگ ــ

 :ــ گفتم ــ

 ....است و ابانيــ هر دو جا اما فاصله خانه عماد فقط چند خ ــ

 :ديپرس
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 را باور كنم؟ ـحرفت

 .ام متنفر شدم يفرود اوردم و در همان حال از خودم و از پنهانكار سر

 :بلند شد گفت يوقت

مادر را داشته باش و  يهوا. كنم يم ياحافظازت خد ياما فراموش نكن كه من با ناباور.يباشد كه گفت نطوريهم دوارميــ ام ــ

 .بهم تلفن كن يديكه رس يزمان

 :و گفتم دميرا بوس صورتش

 .به گمانم كمكم عادت خواهم كرد.را باور كنم هايقبوالنم كه ناباور يــ فكرش را نكن من هم دارم به خود م ــ

 :را در دستش گرفت و نگاه دلسوزش را به چشم دوخت و گفت دستم

 .نكرده رييتغ زيچ چيو ه يزنم كه هنوز فرصت دار يكنم اما حرف دلم را هم م يم يخوشبخت يارزو تيبرا ــ ــ

 :گفتم

 .و سرنوشت معتقدم ريو به تقد ستمين مانياما پش يگ ياست كه م نطوريــ هم ــ

 :گفت

 .با حسرت هدر داد ديعمر كوتاه را نبا.را باور كن و از هر روزش لذت ببر يــ زندگ ــ

 :گفتم

 .ممنونم حتتيــ از نص ــ

 :بغلم كرد در گوشم زمزمه كرد گريبار د كي يهنگام وداع وقت به

 !خبر نگذار ياز حال و روزت مرا ب.ــ دوستت دارم خواهر عجول ــ

 .بود نديهمچون چشم اشكبارم ناخوشا يدر اسمان ابر پرواز

دانستم كه عماد با مادر تماس گرفته واز ورودمان او را  يرا نداشتم چه نم يال كننده ااستقب چيفرودگاه مهر اباد انتظار ه در

 نيبا استقبال گرم عمو و پرند و جالل الد ميو از در خارج شد ديرس انيبه پا يگمرك فاتيتشر ياما وقت. مطلع كرده است

 .دميرنج و اندوهم را فراموش كردم و او را سخت در اغوش كش مخان زهيعز دنيو از د ميروبرو شد
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مجدد از ما جدا  داريبا اقوام ما اجازه رفتن گرفتند و با وعده د ييكرد و ان دو پس از اشنا يهمراهان ما را به همه معرف عماد

 .دشده بو ايورود ما مه يو مرتب برا زيبه خانه عماد وارد شدند كه تم يهمگ نيمستقبل. شدند

اغراق  اليگز يوصف خوب. انها جواب دادم كيكايسواالت از طرف مادر بود كه به  شتريبود و ب نديهمه شاد و خوشا صحبتها

 دهيد ديو تمج فيو درخور تعر ستهياو را شا يبود و به راست ياز هر گونه تملق و چاپلوس ينبود و هرچه از او گفتم عار زيام

اورد و عموجان باگفتن ادم خوب  يرا به جا م ي، و سپاس درگاه خداوند) شكر ياله( تنگف هر سخنم با دنيمادر با شن. بودم

بعد از ) شد؟ بمينص يمرد نينبودم كه چن يمن دختر خوب ايا( دم،ياز خود پرس. شود انها را ستود يخوب هم م بينص

از  يكيشده،  ينيب شيعماد طبق برنامه پ. كارمند نبودم كي گريقصد رفتن به شركت را كردم د يوقت يچند هفته ا يريتأخ

سابق به كار  يمن عنوان معاونت را رد كردم و كماف. سهام را به خود اختصاص داده بود نيشترياعضاء شركت شده بود و ب

 يبودن اله يمنش كه سمت رييتغ نيرا اشغال نمود، با ا گريد زيهم م يرتيبازگشتم و س زميخود عالقه نشان دادم و به پشت م

 .كرده و به سركار خود بازگشته بود رهارا 

 ياقا. حاصل هم نبود يكه ب ميدانست ينبود اما هردو م ندمانيهمراه بود كه گرچه خوشا ياتيكوتاه ما با تجرب مسافرت

 كيكرده و ش ليتحص يجوان. استخدام شده بود ياز مهمانان خارج ييرايشركت بود كه به منظور پذ ديعضو جد زادهيعل

 .نبود اسيق ابلاصأل ق ياداب كه با اقا صفدر ابدارچ يپوش و مباد

سفر  عيمناسب از وقا يبود كه در فرصتها يرتيهفته روزها س كي نيهفته از بازگشت به كار گذشته بود و در طول ا كي

روز  يماند برا يقصه م هيو بق ديايم بمادر شرح سفر مد دادم تا عماد به دنبال يمن بودم كه برا نيكرد و عصرها ا يم فيتعر

 .گريد

اجابت  يگذشته مهربان و دلسوز و اماده برا يو هم چون روزها امديحاصل ن يرييتغ چياز بازگشت در رفتار عماد ه بعد

تا در شان  ديخر ميبرا يليعماد اتومب. شد يشدم او بر عكس ارامترو صبورتر م يتحمل م يهرچه من گستاخ و ب. خواسته

 نياو اول. رفتم يبه سركار م يعماد با تاكس هيو من بدون اعتناء به هد دگذشته بو يچند روز لياتومب دياز خر.سرش باشدهم

 :ديدر جواب مادر كه پرس. مورد به مادر كرده و از او خواسته بود كه با من صحبت كند نيشكوه را در هم

 ؟يكن ياستفاده نم لياز اتومب چرا
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 :گفتم

 .ترسم تصادف كنم ياست و م اديز كيــ تراف ــ

 :گفت مادر

از پرند  زتيچه چ ند؟توينش يكه خودش پشت فرمان م ستيمگر پرند ن. يكه امتحان كن يبا الخره مجبور ؟يــ اخرش چ ــ

در  ليموافقت كنم و نه به حاال كه اتومب نامهيگرفتن گواه يبرا يو مجبورم كرد ينداشت ليكمتر است؟ نه به ان وقت كه اتومب

   يمخورد و ن يخانه ات دارد خاك م نگيپارك

 !را روشن كن و مرا به خانه برسان ليبلند شو اتومب. يسوارش شو يخواه

را از پارك خارج كردم و صبح روز  لياو طلسم را شكستم و اتومب شتريب ياز كنجكاو يريفرمان مادر و جلوگ ياجرا يبرا

. احمق گذشته را فراموش كن و به حاال توجه كن :( زده بودم كه  بيصدبار به خود نه ديشا. شركت شدم يراه ليبعد با اتومب

 يكرد ينم يكار نيچت يعماد بود طياگر خود در شرا ايا ؟يكن يشعله ورتر م روزاست كه به دل گرفته و هر  يچه نفرت نيا

 ميكه قدم به حر يتو هست نيا. ر داردعماد حضو يهنوز در زندگ تاياصال فرض كن كه ر ؟يگرفت يو از همسرت سراغ نم

و عماد به تو تعلق دارد، چرا با  يهست ايسر دن نيو تو ا ايحال كه او ان سر دن.نه او  يگذاشته و شهرش را تصاحب كرده ا تاير

بودن را  وهيكه تركت كند و برگردد به دامان همسر اولش؟ ان وقت چگونه داغ ب يوادارش كن يخواه يرفتار بچگانه م

مطالبه  يتوان يمهرت را نم يماند و حت ينم تيبرا يمال و مكنت چيه ياز عماد جدا شو يوقت يدان يتو كه م ؟يكن يتحمل م

و تحمل  ياو را به رخت بكشد برگرد يپرند و خوشبخت يزبان بزند و زندگ شيبه خانه مادر از صبح تا شام ن يحاضر ايا. يكن

 .)بساز  ياز خوشبخت وهيش نيپس عاقل باش و به هم ؟يكن

نوتر را شروع  ينو با افكار يشد فكر كردم كه روز يو چند قطره اشك هم بدرقه راه گذشته م ديرس يم انيبه پا بينه يوقت

شد و  يفراموشم م زيشدم همه چ يگذاشتم و باسكوت و سكون ان مواجه م يقدم به خانه او م يكرد اما بدبختانه وقت ميخواه

ادامه  ياله يبرون مرز يسفرها) ؟يتيحصار پر زرق و برق عار نيا يعنيتو  يگزند ايا ؟ياخرش چ(  دم،يپرس ياز خود م

 :عماد گفت ينوروز التيشب در تعط كي. كس اعزام نشد چيه يرتيس يداشت و جا

 .هم هستند رهيمد ئتيو تمام اعضأء ه ميــ فردا شب مهمان پوراشراق هست ــ
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 :گفتم

 .ندارد ين لزومــ پس امدن م ــ

 :گفت رلبيز

 .ــ با همسرانشان دعوت شده اند ــ

 يماه و بو ييبايز ريان شب تحت تاث. كرد يزبان من احتزاز م شيكند و از ن انيجمله همسر را واضح و روشن ب دهيترس عماد

و هنوز  يتو زنده ا( گوش كردم و افكارم را در اسمان پرستاره به جوالن دراورم و به خود گفتم، ؟ شيبدون ن يگلها باغچه ا

خار نا  يتوان يتو م. يو قلبت را به چشمه عفو بجوشان يخوب باش يتوان يتو م. يبر يملذت  يشبانگاه مياز عطر گلها و نس

 ....)اگر تنها... اگر تنها. يفروزيخانه اتش ب نيدر اجاق سرد ا يتوان يتو م. يفشانيب ديبذر ام شيرا دور افكنده و به جا يديام

 :توانست بشنود گفتم يكه م ييباصدا

 !ميا يــ م ــ

 :نشست و به خود جرات داد و گفت يتبسم برلبش

با  يتوان يم ياگر دوست داشته باش. يخودت را نجات ده يخمودگ نيو از ا يبا مردم معاشرت كن شتريكن ب يــ سع ــ

 يو پژمرده م نيغمگ نطوريتو را ا يباوركن تارا وقت. يبده بيترت يحيو برنامه تفر يبرقرار كن يدوستانت مراورده خانوادگ

دهد كه  يظاهرت نشان م. نديگو يرا همه م نيو ا يستيقبل ن يتارا گريد وت. كنم يلعنت م ميخود را به خاطر خطا نميب

 بكنم تا ان را انجام دهم؟ ديتو چه با يخوشحال يبه من بگو كه برا. كنند يو سرزنش م خيو همه مرا توب يستيخوشبخت ن

 :گفتم

 !ام يوضع راض نيمن هم. خود را دارند  دهيعق گرانيــ د ــ

 :گفت

خواهد خودم در  يدلم م.ترسم  ياما از برداشت تو نگرانم و م ميخواهم به تو بگو ياست كه چند روز است م يــ موضوع ــ

 .يشو يخصوص اش با تو صحبت كنم چون فردا شب خواه و ناخواه باخبرم

 :گقتم
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 . كنم  يــ گوش م ــ

 :چشم دوخت و گفت يشباهنگاه يبايبهار خواب نشست و او هم به منظره ز يصندل يرو كنارم

 ....بروم و او ديمن با ياله يچارا به جاو نا رميالمان را خودم به عهده بگ يشده كه من اخذ قرار دادها شنهاديــ پ ــ

 :و گفتم دميخند باصدا

 .دانستم يو من م ستين يــ موضوع تازه ا ــ

 :ديپرس متعجب

 ؟يدانست يــ م ــ

 :گفتم

 .و من هم موافقت كردم ديپوراشراق نظر مرا پرس ياز ان كه تو بدان شيپ. ــ بله  ــ

 :ديرسو پ ستاديا ميسرپا شد و روبرو جانيشدت ه از

 ؟يانداز يدستم م يكه دار نيا ايتارا  يگ يــ راست م ــ

 :گفتم

نگران  گريپس د. هنوز هم همسر توست تايام همسر دوم هستم و ر رفتهيوقت است پذ يليخ. ستيدر كار ن يــ تمسخر ــ

ات، فقط و فقط به خاطر غرورم و خرد  يمانم نه به خاطر امكانات رفاه يمن با توم. را كنار بگذار ينباش و موش و گربه باز

 .يبده يبه من قول ديو حاال تو با يرفتاز من گ ياز عقد تو قول شيپ. تمينشدن شخص

 :گفت

 .كنم يــ هرچه باشد قبول م ــ

 :گفتم

و افسون ثروت  فتهيبگو، تارا ش تايبه ر. كه به من و به حماقتم بخندد يبه او اجازه نده يهست تايدر كنار ر يــ قول بده وقت ــ

به او بگو من قول دلده ام كه هرگاه او . خواهد رفت يكه بخواهد برود با دست ته يكند و روز يساده شروع م. من نشده

 ؟يده يقول را به من م نيا. اراده بر رفتن كند مانعش نشوم و بگذارم كه از قفس پرواز كند



 

 

كتابخانه نودهشتيا                       رحيمي فهميه  –شيدايي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٥١

 :درنگ و تامل گفت بدون

 .دهم يــ قول م ــ

 .)تمام شد زيهمه چ( درون شكستم و به خود گفتم،  در

و لب به  بيرا فر گرانيد تمياز شخص شيوظاهر گرانبها ب دمياول شركت خوش در خش يپوراشراق به عنوان بانو يمهمان در

ه چشمان از تاللو جواهراتم ب شيظاهر را نخورد و ب نيا بينفر بود كه فر كيتنها  انيدر ان م. گشوده شد نيو تحس ديتمج

 .ديتوجه نشان دادو اه كش نميغمگ

 يكه حكمت از چه نفوذ دميان شب فهم. بود كه مجرد بود يدوازده نفره همه با همسرانشان امده بودند و تنها اله ئتيه

كه به شركت  يو سود كالن يگذار هيسهم را درشركت داراست اما به خاطر شم سرما نيبرخورداراست و با ان كه كمتر

 يخود را ارتقاء نمي دهد و با سود چه م هيسرما يچرا اله دميفهم كهو همان شب بود . است گرانيكند نور چشم د يم زيوار

 .يشيرانديو خ يكناميشهرت به ن دنيجلب نظر و خر يعالم المنفعه به صورت ناشناس و نه برا يمشاركت در كارها. كند

نا اشنا بود و  مينام برا نيچه ا. تنها در ان جمع من بودم كه تعجب كردم ديخان نام داهللايحكمت را  يخانم جوهرچ يوقت

در سر . بداند نيزم ياو را دست خدا در رو دويحكمت سخن بگو لياز خصا ميبرا يبهت موجب شد تا خانم جوهرچ نيهم

 يو اسمان ينيفرازم ياو را موجودبار  نياول يبودم برا دهيكه از خانمها شن يفاتيقرار گرفته بودم و با توص شيشام روبرو زيم

كامل شامش را خورد و  ياما او با اشتها. دميد يم ريچك و حق.را از دست داده بودم و خود را در ان لباس ، ك مياشتها. دميد

، خنده ) زند يچشمك م ينزنم اما بدطور هلب به ژل گريعهد كرده بودم كه د( زودتر از همه به سراغ دسر رفت و با گفتن

 :را باعث شد و خانم پوراشراق گفت گرانيد

حكمت تشكر . ديپوش ياز دسر موز چشم نم ديدانستم از هرچه بگذر يچون م ميــ دسر موز را مخصوص شما اماده كرد ــ

 :كرد و ضمن برداشتن دسر گفت

 .نقش بر اب شد ميكم كردم و امشب تمام تالشها لويــ من تازه چند ك ــ

 :و گفت ديصرف زاده هم از همان دسر كش خانم

راحت نوش  اليو با خ ديپس نگران نباش ديخواهم گفت كه كمبود وزن هم دار ديــ وزن شما نرمال است و اگر از من بپرس ــ
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 .ديجان كن

 :بكشد گفت گرانيبودن با حكمت را به رخ د كيان كه نزد يبرا عماد

را  داهاياز كاند كي چيمتاسفانه ه يكردند ول افتيازدواج در شنهاديكه چند پ خودم شاهد بودم ميــ در المان كه بود ــ

 .دندينپسند

 :و گفت ديصراف زاده خند ياقا

كند و در  ريكه بتواند حكمت را اس يزن يبه قول دكتر مراد. كند ريكه اسان دم به تله بدهد و خود را اس ستين يــ او مرد ــ

 .هنوز متولد نشده ندازديدام ب

 :گفت حكمت

 !دندانم درد گرفت ؟ياوريشد اسم دكتر را ن يــ نم ــ

 :به خنده گفت ياقا جان خانم

 .داشت مينخواه ياست و از دستش خاص دهيهمه ما خواب د يــ دكتر برا ــ

 :گفت يجوهرچ خانم

 .داشته باشم يگريدندانپزشك د ستميام و حاضر ن يــ من از كارش راض ــ

 :ديرو به حكمت پرس همسرش

 .ميخبر ياست كه ازش ب يكجاست؟ مدت يــ راست ــ

 :گفت حكمت

كرده و به قول  يخال ميانصاف دو دندان را همزمان برا يب. زنده بود و به همه سالم رساند. دمشيد شيــ چند روز پ ــ

 .فردا ديشا. اش كه فرصت نكردم شيرفتم پ يم ستيبا يم روزيد. خودش پانسمان كرده

 :گفت عماد

 .مياز رفتن با من هماهنگ كن و با هم بر شيــ پ ــ

 :به من نگاه كرد و به عماد گفت حكمت
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 .منزل مادر خانمتان است كيــ مطب دكتر نزد ــ

 :گفت عماد

 .ميزن يدو نشان م ريت كيــ بهتر، پس با  ــ

 :وقت رو به من گفت ان

 د؟ييا يــ شما با ما نم ــ

 :گفتم

 .ندارم يــ نه كار ــ

 :نشست گفت يم يوقت حكمت

 .كند يــ چقدر سرم درد م ــ

 :حكمت رو به من گفت مياز خانه پوراشراق خارج شد يوقت يوقت خداحافظ به

خودم هم  يبرا ميكه از سفرمان گرفته ا يلميخواستم خواهش كنم ف ستين يدارم اگر ممكن است و مسئله ا يــ خواهش ــ

 .يادگاريضبط كنم به نشانه 

 :من عماد گفت يجا به

 .متعلق به همه ماست لميان ف. ندارد يراديــ ا ــ

 :تشكر كرد و رو به حكمت گفت حكمت

 .ريشب بخ. دهم يم لتيتحو يــ فردا دندانپزشك ــ

 :كه عماد لب به سخن بازكرد و گفت ميخانه در حركت بود يسو به

اگر نخواهم از واژه هدر دادن . دهد يا به هدر مكند و حاصل زحمتش ر يهمه تالش م نيا. است يبيــ عجب مرد عج ــ

 يو مستمندان در بوق و كرنا زده م تاميما مبلغ كمكشان به ا انيمتول يوقت. دهد كه چه  يبه باد م ميگوي دياستفاده كنم با

كند و  يشناخته شده دست و پا نم يخود وجهه ا يهستند او چرا برا يكوكارين يشود تا همه خلق خدا بفهمد كه چه ادمها

 زند؟ يبهم نم يشهرت
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 :لب گفتم ريز

 .نداره يازيــ ن ــ

 :گفت

 .حرفت مخالفم نيبا ا.  ستين ازين يكس ب چيــ ه ــ

 :گفتم

 .است يتنها خداست و از خلق خدا مستغن دياو شا ازيــ ن ــ

 :گفت

كار او درست است اما . كند يتالش م شتريهم ب ديشا گرانيد هيو همپا ستين شيچرا كه درو. را هم قبول ندارم  نيــ ا ــ

 ....سوزاند و يبدانند كه او چطور به حالشان دل م ديمردم با. ستيخواهد شناخته نشود درست ن يكه م نيا

 :گفتم

 .داند يبداند كه م ديخدا با. كند ياش م يكار راض نيكند و هم يم نيد ياو ادا. كار فرار كند نيا ياز دردسرها ديــ شا ــ

 :گفت

 ميبود ستادهيدر بالكن ا ييدوتا يامشب وقت نيهم. اوست ييكه در حكمت است و منئ از ان خوشم امده رك گو يزيــ چ ــ

 يخانم تهام. دهد رييظاهرش را تغ گرانيچشم د شيجلوه كردن در پ نديخوشا يخانمت را وادار نكن كه برا:) به من گفت

 يكه هرچه بخواه يينگفتم كه تو انقدر خود ارا). همه محبوب است  مچش شياش دوست دارند و پ يرا همه به خاطر سادگ

 .ندارم دنتيدر نوع لباس پوش يو من دخالت يده يانجام م

 :گفتم

كند و  يكار م نشانيكه همه چشم ظاهرب يدان يچه خوب م.امد كه من برق جواهرتم را به همه نشان بدهم يــ اما بدت نم ــ

 .چشم درون را بسته اند

 :و گفت ديخند

 نطوريجواهرات تو بود؟ من ا يبحث و گفتگو يا قهيچند دق يليصراف و سه نيشود كه ب يباورت م. است نطوريــ هم ــ
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 .خندند يكنند اما در درونشان به حماقت او م يم سيرا تقد يبرداشت كردم كه همه انها به ظاهر اله

 :گفتم

 .ندارد يارزش چيه يريكه اگر ثروتشان را بگ يته يادمها. گروه به او بخندند نيتر كه اــ همان به ــ

سرگردان  يهوديان شب حكم . بودم چيانها بودم و بدون ثروت عماد ه هيهمپا زيشدم چرا كه خودم ن مانيحرف خود پش از

 . رفتم و ارامش نداتم يجهت راه م يكرده بودم كه ب دايرا پ

در لفاف براقش قرار داشت و  زتوالتيم يحكمت به مناسبت روز تولدش گرفته بودم هنوز در كشو يكه برا يا هيهد بسته

دراواخر خرداد ماه دو مرد باهم عازم سفر شدند .گرفته نشده بود يبه او نداده بودم چه دران زمان او در سفر بود و جشن

 .ختيرانگيرا  يرتيس فسوسرفت و ا ايتاليبه ا يگريالمان و د يراه يكي

شبنم به وجد امدم و خوشحال در  دنيسرم را بلند كردم از د.با گفتن سالم وارد شد يكيكه  ميدو مشغول كار بود هر

 :دميو پرس دمياغوشش كش

 ؟ييــ معلوم هست كجا ــ

 :را بوسيد و گفت صورتم

 به تو نگفت؟ يزيصحبت كردم او چ يموقع رفتن با مادرت تلفن. ــ تازه از شهرستان امده ام  ــ

 :تكان دادم به نشانه نه و شبنم گفت سر

 .فراموش كرده است د،حتمايــ شما هنوز در سفر بود ــ

 :شوخ گفت يرا با هم اشنا كردم و شبنم با لحن يرتيو س شبنم

 !دييمرا گرفته و باعث شده كه من فراموش شوم شما يكه جا يــ پس خانم ــ

 :و گفت ديخند يرتيس

 .اگر چه روز و شب در خدمتش باشم رميتارا جون را بگ يميدوست قد يتوانم جا يــ من هرگز نم ــ

 :گفتم

 .يمدت چه كرد نيو در ا يبگو كه كجا بود ميو برا نيبنش ايب.ديلوس نكن نياز ا شيــ خودتان را ب ــ
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 :و گفت ديخند

 .دهد كه چه كرده ام يــ ظاهرم نشان م ــ

 :دميكردم و بعد به انگشت دستش چشم دوختم و ناباور چرس صورتش نگاه شيارا به

 ؟يــ ازدواج كرد ــ

 :فرود اورد و با خنده گفت سر

 .يسادگ نيرا تمام كردم به هم هيسفر قض كيشدم و با  ـعقد

 :دميپرس

 .....تو بدون يعني؟يگ يــ راست م ــ

 :را قطع كرد حرفم

 .شوم يكنم و زود دست به كار م يكه دارم تعلل نم يانجام هدف يبرا يشناس يــ مرا كه م ــ

 :گفتم

 . يگونه ا نيــ بله تو هم ــ

 :گفتم يرتيبه س رو

كند  يعمل م عيكند اما خودش ان چنان سر يم حتيخوب پند و نص گرانيدر رابطه با د.عمل است يدختر واعظ ب نيــ ا ــ

 چكاره است؟.ستيخب بگو او ك.كند يم ريرا متح گرانيكه د

 :گفت

 .ميهر دو همكار. ــ مثل خودم ــ

 :گفتم يو به شوخ دميتمسخر خند به

 .رفت ادمياسمش ....بود يچ يــ نكند با اقا ــ

 :گفت شبنم

 .رجهانيـپ
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 :گفتم

 ؟يــ اره نكند با او ازدواج كرد ــ

 :گفت

 .ــ حدست درست است ــ

 :زده نگاهش كردم و گفتم بهت

 .... و  يكرد يتو كه دائم مسخره م. ــ امكان نداره ــ

 :گفت

 .جبران اشتباه همسرش شدم يكردم و برا يــ خب اشتباه م ــ

 :گفتم

 .اورم يباش چون دارم شاخ در م يـجد

 :سرم گذاشت و گفت يرا رو دستش

من ادم .و خوشحالم كه همسر او شدم  است يخوب اريباور كن فامز مرد بس.را گفتم قتيحق يچون به راست اوريــ شاخ در ن ــ

 .هستم يقانغ

 :گفتم

 ؟يفراموش كرد. ترساند يتو گاه مرا م يهايبلند پرواز.يگ يــ دروغ م ــ

 :گفت يرتيس

 !طور بوده نيقسمت ا ديــ شا ــ

 :گفت شبنم

 .كامل اقدام كردم يــ قسمت نبود بلكه خودم با اگاه ــ

 :چشمك زده رو به من گفت يرتيبه س بعد

 پيامد كه او خوشگل و خوش ت يبدم م پياز مرد خوشگل و خوش ت.ستيامد كه او پولدار ن يــ از مرد پولدار بدم م ــ
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داشته  اليو و يكه خانه شخص ياز مرد.امد كه خوشبختانه او ندارد يداشته باشد بدم م يشخص ليكه اتومب ياز مرد.ستين

است كه من دوست دارم  يصفات عيجم يخواستم؟ فرامز دارا يچه م گريد.باشد نفرت داشتم كه باز هم خوشبختانه او ندارد

كارخانه ها و شركت ها  ادهيپ ميو دار ميشده ا كاريكه هردو ب ستيدو هفته ا يكيامد كه  ياز همه مهمتر از مرد شاغل بدم م.

 !نه ايهمه سر كار حاضر هستند  مينيتا بب ميكن يم يرا بازرس

 :اوردم و گفتم يشانياما من قلبم فشرده شد و اخم به پ ديبلند خند يبا صدا يرتيس

 .ميزن يبا هم حرف م يباش يجد يــ هر وقت توانست ــ

 :مغموم گفت يبار با لحن نيساكت شد و ا يا لحظه

 يامروز صبح به فرامز گفتم م. ميگرد يدنبال كار م ميو دار ميشد ديكارمند كرد و ما هر دو با هم بازخر ليــ شركت تعد ــ

 .ما باشد يبرا يدر شركت انها كار ديتارا شا شيروم پ

 :گفتم

 .كنم قيتحق ديــ با ــ

 :گفتم يرتيس وبه

 .بده تا من برگردم يشبنم دستور چا يــ برا ــ

خنك داد و  يدنيو دستور نوش نميشد و تعارفم كردبنش ميرايپذ يبا گرم.پوراشراق شيرفتم پ كسرياتاق كه خارج شدم  از

 :دينشست و پرس ميپس از ان روبرو

 توانم انجام دهم؟ يم يــ چه خدمت ــ

 :گفتم

 .بكنم ييرا مطرح كنم و تفاضا يتا درخواست ـامدم

 :گفت

 .يخانم تهام دييــ شما امر بفرما ــ

 :گفتم
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انها از دوستان من هستند و  يهردو. كار شده اند يب ياستخدام دو حسابدار با تجربه است كه به تازگ يبرا ميــ تقاضا ــ

 .كارازموده يزوج

 :گفت پوراشراق

 .عزل و نصب كند يبه راحت توانديم ياهنچ ياقا.دياستخدام كن ديتوان يم ديباش ليكه ما يــ شما هر چند نفر ــ

 :گفتم

لطف را درمورد من انجام  نيخواهد شما ا يدانم و دلم م يقفم اما هنوز هم خودم را كارمند شما مــ من به نفوذ همسرم وا ــ

 .ديده

 :و گفت ديجه رونياز چشمش ب يشاد برق

 يگرياگر امر د يخانم تهام.كار را انجام دهم نيكند و حاضرم به خاطر خود شما ا يشما مرا شرمنده م يــ تواضع و فروتن ــ

 .هم باشد در خدمتم

 :گفتم

 .ديدان يدر كنار خودم كار كند اما همسرش را هر كجا خود شما صالح م رجهانيكنم كه خانم پ يم شنهاديــ پ ــ

 :گفت

 .دانم كه در قسمت انبار به كار مشغول شود يصالح م ديگذار يــ اگر به عهده من م ــ

 :گفتم

 .ديدان يــ هر طور كه صالح م ــ

 :بلند شد وگفت زيد شدم پوراشراق نجا بلن از

 .كنندو مشغول كار شوند يمعرف ينيمداركشان خود را به كارگز هيكه فردا با كل دييــ بفرما ــ

 :شدم گفتم يدر كه خارج م از

 .كنم يلطفتان را هرگز فراموش نم نيـا

را من از همسرم درخواست و چ ستيپرسد كه موضوع چ ياو حاال از خودش م(اسانسور كه شدم با خود گفتم سوار
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 :ديوارد اتاق كه شدم شبنم به صورتم موشكافانه نگاه كرد و پرس)نكردم

 شد؟ يــ چ ــ

 :گفتم

 .و فرامرز در قسمت انبار نجايتو در ا.ديشو يــ از فردا صبح شاغل م ــ

 :و گفت ديو بلند شد مرا در اغوش كش ديدست ب هم كوب ياز خوشحال شبنم

 .كنم يــ لطفت را فراموش نم ــ

 :خونسرد گفت يرتيس

 .كس جرات نه گفتن ندارد چيــ من كه گفتم اگر تارا بخواهد ه ــ

 :ديپرس شبنم

 ارمش؟يدربيبه فرامرز تلفن كنم و از نگران يده يــ اجازه م ــ

 :گفتم

 يو سور عروس ديديمال رهيرا كه ش يسر هر كس.نديسور مفصل را هم بب كيــ تلفن كن در ضمن به او بگو كه تدارك  ــ

همسرش  يو هنگام گفتن ماجرا برا ديلرز يدست شبنم به هنگام گرفتن شماره م.ديكاله بگذار ديتوان يسر من را نم دينداد

خبر استخدامشان را دادم و گفتم كه از فردا  يعروس كيو ضمن تبر گرفتمرا از دشتش  يگوش.امده بود  جانياز شوق به ه

خرج سور  ديحقوق با نيخودم به فرامرز گفتم و اضافه كردم اول ديكه قار بود شبنم بگو ييتوانند مشغول شوند و حرفها يم

 .شود

 :و گفت ديصدا خند با

 .ديينهاياز ا شتريو سزاوار ب ديكرد يــ شما لطف بزرگ ــ

 :گفتم

. را مجدد به شبنم دادم يكردم گوش يخداحافظ يتوق.كنم  يسور قناعت م نيمن به هم. ــ سنگ بزرگ نشانه نزدن است  ــ

 :او به فرامرز گفت
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 !كن يرا قو مانتيغصه خوردن ا يمرد به جا!گذارد ينم مانيكه گفتم خدا بزرگ است و در اول راه تنها يديــ د ــ

 :فتو گ ستينگر ابانيو از كنار پرده كركره به خ ستاديتمام شدن تماس شبنم بلند شد و كنار پنجره ا با

 يدود و غبار پر است از هوا نيتابد و ا يمن است كه دارد م يتنها برا ديكه خورش نيمثل ا.است امروز يــ چه روز خوب ــ

 .پاك بعد از باران

 :گفتم

كردن  يقرار يب نقدريدو هفته كه ل يكي. يا دهيرا كش يكار ياست درد ب يچند سال ييكه گو يكن يــ ان چنان صحبت م ــ

 .ندارد

 :كرد و گفت نگاهم

 .كند نگران شده بودم  يكه در وجودم دارد رشد م ينيــ من نگران خودم نبودم اما به خاطر جن ــ

 :دميمبهوت نگالهش كردم و پرس يخبر لحظه ا نيا دنيشن از

 ؟يكردن مرا دار وانهيــ تو امروز قصد د ــ

 :دميــ شبنم سر تكان داد و من باز هم ناباور پرس ــ

 ؟ي.شو يمادر م يتو دارــ  ــ

 :بغلش كردم و گفتم گريسر فرود اورد بار د يوقت

 انتظار بكشم؟ ديشبنم بگو چقدر با.شوم يپس من دارم خاله م! من يــ خدا ــ

 :و گفت ديخند

 .مانده،هفت ماه كامل يليــ خ ــ

 :گفتم

 .است يتوانم تصور كنم كه چه شكل يحاال م نياز هم.يكه كامال مواضبش باش يقول بده ديكنم اما با يــ صبر م ــ

 :و گفت ديخند شبنم

غم به دلمان  يخوشحال يدكتر خبر داد كه باردار شده ام هر دو به جا يراستش وقت. يذوق زده تر از من و فرامرز شد ـتو
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 .نشست

 :گفت يرتيس

 .عمل يواعظ ب دياست و تارا حق دارد كه به شما بگو فيضع مانتانيــ پس شما هم ا ــ

 :گفت شبنم

 .ديگو يدرست م ديــ هر چه تارا در موردم بگو ــ

 :دميباردار شدن شبنم بودم و با همان شور و شوق پرس جانيغرق در ه هنوز

 ؟يكرد هيته يسمونيس. يسمونيــ س ــ

 :تكان داد و گفت سر

 .باش يسمونيكه فكر دادن س ميبگو ديراست نكرده با هيزيمامان هنوز كمر از قرض جه چارهيــ ب ــ

 :گفتم

شده را هم  نهينباش و چول و هز زيچ چينگران ه.انجام دهم تيكار را برا نيكارم،دوست دارم كه خودم ا نيــ من عاشق ا ــ

 .كنم يكم كم از حقوقتان كسر م

 : ديصدا خند با

خوابه  كياپارتمان ما .  ميلوازم بچه ندار يبرا ييضمن ان كه ما اصال جا. كند يم چارهيتو ما را ب ديــ اما خاله خانم خر ــ

 .ميكمد و تخت بچه ندار يبرا يياست و جا

 :گفتم

 :و گفت.خود يــ ب ــ

 .انجام دهم تيتوانم برا يچه كار م نميبب.از خودش اتاق داشته باشد  ديــ خواهرزاده من با ــ

 :را گرفت و گفت دستم

 .نميب يو خواب نم دارميكنم كه ب نيقيبه صورتم بزن تا  يليس هيكنم  يــ تارا خواهش م ــ

 :زدن صورتش را نوازش كردم و گفتم يليس يجا به
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 ؟يشو يچرا خودت دست به كار نم ياندازه بچه دوست دار نيــ اگر تا ا ــ

 :و غم درونم را نهان كردم و گفتم دميخند

و . الزم دارد يبرسد، چند سال بياز مرحله طرح بگذرد و به تصو و تا ميكن يم يزيبرنامه ر يطرح عروس يرو ميــ ما دار ــ

 .بدهد دهيعق رييبچه شما تغ دنيبا د دياما شا د،يا يان كه عماد از بچه خوشش نم گريد

 :ناخرسند گفت يرتيس

را  يخارج كياما خودم شاهد بودم كه تو فروشگاه چطور بچه  ديايبدش ب ياز هر بچه ا ديبا ديايــ اگر ادم از بچه بدش ب ــ

 .ديسگ پشمالو خر شيكرد و برا ينوازش م

داد و با گفتن  رييصحبت را تغ يو در ان ديشبنم حالم را د. را از وجودم گذراند و بدنم را تكان داد يبرق انيجر يرتيس حرف

 .كرد و رفت يخداحافظ نمتانيب يو با گفتن فردا م ديرا بوسرا برداشت و باعجله صورت ما  فشيبروم ك ديبا گريمن د

 يكه روحم را م يخستگ. خسته بودم. گرفتم شيرفتن به منزل مادر راه خانه عماد را در پ يشدن شركت به جا ليتعط هنگام

 :وارد خانه كه شدم با مادر تماس گرفتم و گتم. كرد يم ينيازرد و بر جسمم سنگ

 .تمامش كنم ديــ از شركت كار به خانه اورده ام كه با ــ

 :ديپرس

 ؟يانجام بده نجايشد ا يــ نم ــ

 :گفتم

 .خواستم استراحت كنم يــ چرا اما خسته ام و م ــ

 :گفت.اورم يكه دارم بهانه م ديفهم

 .يــ باشد هر طور كه راحت ــ

 يرفتم و رو لمينكنم به سراغ ف ييان كه احساس تنها يدرست كردم و برا يخود چا يلباس دادم و برا رييتلفن تغ باقطع

كردم  يرا در ظرف خال پسيپاكت چ. كردم يم ياحساس گرسنگ. ميخورد كه از مسافرتمان گرفته بود يلميهمه چشمم به ف

صحنه  نيگاه بودم كه چندر فروش ديداشتم و به دنبال خر يگريقصد د لميف دنياز د. و همزمان با خوردن به تماشا نشستم
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پس او كجا عماد . همراهم بود اليو در هر بار گز ميرفت يو حكمت به فروشگاه يرتيما با س( به خود گفتم،. نبود لميدر ف يا

كرده؟  يدر فروشگاه چه م ييتنهاعماد به  ده؟يصحنه را حكمت هم د نيا ايا. كرده  يرا نوازش ك يكه داشته كودك دهيرا د

 نيقيكنم؟  دايپ تاياز ر يتوانم عكس ياز كجا م... اما من  دهيدانم؟ نكند او مرا د يفروشنده فروشگاه است و من نم تاير ايا

با  هك لميف.) ام دهيدهم كه كجا او را د صيتوانم تشخ يم نميرا بب تايدارم و اگر عكس ر اديدارم كه چهره فروشندگان را به 

 نيبه ا يدر ان. را خاموش كردم و به فكر فرو رفتم دئويو. كرد وسيو مرا ما ديرس نايدر امده بود به پا شيسرعت به نما

در داخل انها بتوانم  ديكنم شا يكهنه اش را در ان گذاشته بازرس يخانه را كه عماد چمدانها يفكر افتادم كه بهتر است انبار

دهد كه عكس  يبوده هرگز به خود اجازه نم تايعاشق ر ياگر راست( به خود گفتم،. نمك داياز گذشته ان دو پ يعكس

 .)همسرش را پاره و نابود كند

كاغذ و حواله  يدر چمدان اول با مقدار.  دميكش رونيرفتم و هر سه چمدان را ب يبلند شدم و به سراغ انبار شهياند نيا با

گشتم  يلباسها را م ريداشتم ز. ديبه رنگ سف يو بارن يدر چمدان دوم چند تكه لباس زمستان. روبرو شدم و چچند خودكار

نور چلچراغ  ريالبوم را برداشتم و ز نميان كه بهتر بب يبرا. پنهان شده بود يباران انيافتاد كه در م يكه چشمم به البوم كوچك

و عكس  دهييكه چهره به چهره هم سا يو عماد در كت و شلوار داماد يدر لباس عروس تايعكس ر دنياز د. به تماشا نشستم

عكسها  گريد يزدمو به تماشا بياما برخود نه.زميخواستم عكس را پاره كنم و دور بر يانداخته بودند،حسادت كردم و در ان

عكس در جشن و به هنگام فوت كردن شمع كه از .كردن يپر برف و در حال اسك نيعكس در زم. عكس در استخر.نشستم

كه عماد در را  ينيموزيل ليعكس از اتومب.سالگرد ازدواجشان را جشن گرفته بودند نيكه اول دميعكس فهم سيپشت نو

 ميكه شكلش برا يالمان يا شهيسه نفره به همراه هنرپ يعكس.در حال خارج شدن در لباس فاخر شب بود  تايگشوده بود و ر

كه هر كدام  گريد يو عكسها. فليبل برج اعكس در مقا.زايدو نفره در مقابل برج پ يعكس.دانستم ياشنا بود اما اسمش را نم

باشم و به خود گفتم  دهيرا در فروشگاه د تاياوردم كه چهره ر يادنميبه . و سعادت ان دو بود ياز خوشحال يحاك ييبه تنها

 تاير.گذاشتم و در چمدان را بستم  يباران انيالبوم را م.)عماد گرفته است يرا به جا يگرياشتباه كرده و مرد د يرتيس ديشا(

 زيسا. تر و خوش اندام تر است بايكردم اقرار كردم كه از من ز اسياو را با خود ق يبودم اما وقت دهيد يمعمول يرا زن

 يدرخشان و چشمان اب دشيپوست سف.اندام تر از من بود كياو كوچكتر و بار زيو شش بود و به گمانم سا يمن س يلباسها
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قبول كن كه از تو سر تر  يديحاال كه او را د( به خودم گفتم.داد ينشان م بايز ياش او را موجود ييزرد طال يموهارنگش با 

مقدار  نيپس به هم. يرياو را در قلب عماد بگ يجا يتوان يتو هرگز نم.كه بشود زود فراموشش كرد ستين ياست و زن

. و به خانه مادر رفتم  دمينشوم لباس پوش شترين كه دچار حزن و اندوه با يبرا!)نداشته باش هودهيمحبت قانع باش و انتظار ب

 :گشود گفت ميمادر در را برا يوقت

فرستاده بود نگاه  مانيكه تارخ برا يلميداشتم ف يعصر.يكه امد يخوب كرد يبه خانه ات تا تنها نباش ميايخواستم ب يــ م ــ

 ؟يا دهيرا د لميكردم تا اخر ف يم

 "دميرا به تجاهل زدم و پرس خود

 اره چطور مگر؟ لم؟خوبيــ اخر ف ــ

 :گفت مادر

 .مراسم تارخ است انيــ منظورم بعد از پا ــ

 :گفتم

 تمام نشده بود ؟ لميمگر ف.ام  دهيند.ــ نه ــ

 :گفت مادر

را  دئويمروز دستم بند بود و زود وشود اما ا يتمام م لميرا تماشا كردم فكر كردم كه با پرش ف لميكه ف يــ من هم چند بار ــ

از خودش و محل كارش  ياله يشروعشد كه مربوط به تارخ نبود و اقا يگريد لميكه چند لحظه بعد ف دميد.خاموش نكردم

 .پر كرده ياله يكهنه اقا لميف يبخرد و پر كند و رو مانينو برا يلميف كه امديبه خودم گفتم تارخ دلش ن. گرفته

 :گفتم

 .خودش ضبط كرده  يرا برا لميبوده كه از تارخ اجازه گرفته و اخر ف ياله نيا ديــ شا ــ

 گفتك مادر

 را ضبط كند؟ لمياخر ف ستيبا ياو چرا م. كوتاه است يليــ خ ــ

 :گفتم
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 .خواهد يشما م يرا برا نشيبهتر زيدارم كه تارخ از هر چ نيقيدانم اما  يــ نم ــ

 :شد و گفت قانع

 ؟يوردرا ا لميــ ف ــ

 :را در اوردم و گفتم لميف فميك از

 .ديو نگاه كن دينيبود كه امدم بنش نيــ به خاطر هم ــ

 :گفت مادر

 !ديبه دستمان رس لميــ چه عجب ف ــ

 :گفتم

 .كرد به ما بدهد يعماد مانده بود و او فراموش م ليدر اتومب لميف. ستين يــ مقصر اله ــ

 :گفت مادر

 .كنم يرا تماشا م لميمن هم ف يگاز گرم است اگر خودت بكش يرو يــ غذا ــ

 :گفتم

مادر شرح دهم كه مكانها  يو به اتاق اوردم تا برا دميخودم كش يغذا برا.ديكنم شما راحت باش يكاررا م نيــ ا ــ

 :گفتم يوقت.كرد يعالقه نگاه م يگرفته بودم مادر ب كيپل گون براند و پل كاتووو يكه رو ييلمهايق.كجاست

 .عبور كنند رشياز ز ميعظ يها يتواند تا ارتفاع چهل و پنج متر بلند شود و كشت يپل از وسط م نيــ مادر،ا ــ

 : دينگاه كرد و پرس يشتريعالقه ب با

 كجاست؟ نجايــ ا ــ

 :گفتم

 يكه شهر نياست و با ا يشهر قشتگ.كند يم يكه تارخ در ان زندگ يشهر.شهر بزرگ المان نيــ هامبورگ است ،دوم ــ

 .ديد يكه خواه ميگرفت لميما از باغ وحش هم ف.باستيست اما ز يتجار يصنعت

 :ديپرس
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 كجا هستند؟ اليــ پس تارخ و گز ــ

 .كند دنيرا برگرداندم تا از اول شروع به د لميان دو موجب شد كه كنترل را برداشته و ف دنيد يمادر برا شوق

 :گفتم

فرزند و عروسش  دنياز د باتريز زيچ چيمادر ه يدانستم كه برا يم. وخودم بلند شدم به اشپزخانه رفتم.دينيبب نجايــ از ا ــ

 .كنم فياو توص يهامبورگ را برا ييبايداشتم كه ز يسع هودهيو من ب ستين

سكوت كرده بودم تا . دميدراز كش ونيزيكاناپه مقابل تلو يو رو ختمير يچا مانيهردو يبرا مياز شستن ظرف غذا پس

 :ديبار پرس كيمادر فقط . داشت خودش مطرح كند يمادر خوب تماشا كند و اگر سوال

 ست؟يك گريد نيــ ا ــ

 : گفتم

 .كند يمسافرت م يهمكار من است كه به همراه اله يرتيس نيــ ا ــ

 :گفت مادر

 .كند يمرد مسافرت م كيدارد كه با يــ چه دل و جرات ــ

 :گفتم رلبيز

 .رفتن ندارد اليخ گريبار بود و د كي نيــ هم ــ

 .نمود ديهستند از انها تمج يفيخوب و شر يو با گفتن چه انسانها ديو شن ديرا دوبار د اليپدر و مادر گز يامهايپ

 : لب گفتم ريهم ز باز

 .است  نطوريــ هم ــ

 :مادر گفت دميداشتم كه بخوابم كه شن يبرهم گذاشته و سع دهيد

 .دارد يچه بچه قشنگ ست؟يخانم ك نيــ ا ــ

 :دميجا جستم و پرس از

 ــ كو؟ ــ
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 :ديمتعجب پرس مادر

 ؟يديشده ، چرا مثل ترقه از جا پر يــ چ ــ

خوب نگاه . پر از عروسك و خرس و سگ پشمالو يچشمم قفسه ها شيبه عقب بردم و پ يرا كم لميجواب او ف يجا به

كه  يزن ي، قفسه را دور زده و رو نيدورب. اوردمين اديقفسه ها مربوط به كدام فروشگاه بود كه به  نياورم ا اديكردم تا به 

 يعماد كه از پشت قفسه ا دنياز د. ييطال ييو بور با موها ديسف يا بچه. كرد زوم كرده بود يرا حمل م يكالسكه بچه ا

را نوازش كرد و  شياو بچه را از كالسكه در اورد و موها. ام حبس شد نهيامد و با زن شروع به صحبت كرد نفس در س رونيب

داد كه سگ را گرفت و  ككودك برداشت و به دست كود يپشمالو برا يسگها، سگ فيمجدد به كالسكه برگرداند و از رد

 .مادر بچه با لبخند از او دور شد

 :گفت مادر

 دم خروسش را؟ ايد ادم قسمش را باوركن. ميدياز بچه را هم فهم يزاريب يــ معن ــ

 : كردم خونسرد باشم پس گفتم يسع

نمانده تا مهر بچه را به  يزيچ گريگمان دارم كه د. دينيب يكه به گوش عماد خوانده ام را م يحاصل حرف ديــ شما دار ــ

 .ندازميدلش ب

 :و گفت ديكش ينفس بلند مادر

 !با بچه خودش چكار خواهد كرد نيبب ديكش يم بهيكه او دست نوازش به سر بچه غر نطوريــ ا ــ

 :گفتم

كه  دياز بچه نكن يعماد صحبت شيحواستان باشد كه پ ديفقط شما با. كنم يمن دارم ارام ارام رامش م. است نطوريــ بله هم ــ

 .برنامه ام خراب شود

 :سر جنباند مادر

 !نخورد نزنم تا به گوشه قباء اقا بر يبگم؟ باشه حواسم هست كه حرف يــ واهللا چ ــ

 .عاطفه جلوه كند يب يادم گرانيكه بچه دارد در چشم د يبه حال عماد سوخت كه با همه مهر دلم
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 :گفت مادر

 .كرده رياقا حكمت گ شيــ من فكر كنم كه همكارت دلش پ ــ

 :دميپرس

 ــ چطور مگر؟ ــ

 :گفت

. ديبر يانگشتش را م بيس يدستش بود به جا بيعاشقانه محو جمال اقا حكمت شده كه اگر س يطور. ــ خوب نگاه كن ــ

 ؟يما تمزده را به خود گرفته ا افهيتو چرا ق

 :گفتم

 .كرده بود تميــ حتما سردرد اذ ــ

 :گفت

 .يدار ازين نكياز چشمت باشد و به ع راديا ديشا. يخودت را نشان دكتر داده بود يــ كاش تا انجا بود ــ

 :گفتم

 !ديــ شا ــ

 :و گفت ديبا صدا خند مادر

 يمحو تماشا يكه اله يفهم يم يتارا اگر دقت كن نيبب يراست... و ان غرق در نگاه يكيغرق در نگاه  يكيــ جالب است  ــ

 .توست

 :گفتم

 ....كند و شما يرا نگاه م گريد يدارد جا ديشا. ندارد دنيادم ماتمزده كه د. ــ بس كن مامان ــ

 :را قطع كرد حرفم

 .چطور به نو زل زده و نگران است نيخودت نگاه كن بب. كنم يــ من اشتباه نم ــ

 <:باز بدارم گفتم يشرويان كه مادر را از پ يبرا
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 .چون جلوترش من حالم بهم خورده بود و همه را نگران كرده بودم. ــ حق با شماست ــ

 :گفت مادر

 .گارــ اما عماد خونسرد و خوشحال نشسته و انگار نه ان ــ

 :گفتم

 .ندينگو يزيمن خواستم كه به او چ يعني. شده يدانست كه چ يــ عماد بعدأ وارد شد و نم ــ

 :گفت مادر

 .يو خبر ندار يحامله ا ديــ شا ــ

 :گفتم

 .استراحت كنم يكم ديو به من هم اجازه بده ديرا نگاه كن لميف هيــ لطفا بق ــ

 .كاناپه بخوابم ياجازه داده بود همان جا رو ميبه رو يشمد دنيمادر با كشبر هم گذاشتم خوابم برد و  دهيكه د مجدد

 :دميپرس ريپس از گفتن صبح بخ. محض ورود به شركت با شبنم و فرامرز روبرو شدم به

 ــ تمام شد؟ ــ

 :گفت فرامرز

 .ميو با شما برو ديتا شما از راه برس ميــ صبر كرد ــ

 :گفتم

كه  يبا دست به سالن. نشده مانيتا پش ديزودتر عجله كن.كار را داده است بيپوراشراق ترت يندارد اقا يــ امدن من لزوم ــ

به استقبالم  يرتيوارد اتاق كه شدم س. در انجا بود اشاره كردم و خودم را به اسانسور كه اماده حركت بود رساندم ينيكارگز

 :گفتم. كرد ريمتح مرا، )بپرس چه خبر( امد و با گفتن

 حاال چه خبر؟. ريــ اول سالم و صبح بخ ــ

 :گفت

 دم؟يرا د يوارد شركت شدم بگو چه كس يــ وقت ــ
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 :گفتم

 .ــ شبنم و همسرش را ــ

 :گفت

 .گهيد يكيبه همراه  دميرا د ياله ياقا. ندارند دنيانها كه د. ــ نه بابا ــ

 :دميپرس

 ؟يــ ك ــ

 :گفت

 .ييايتاليا يبارويخانم ز كيــ  ــ

 :گفتم

 ؟يــ خب كه چ ــ

 :ــ گفت ــ

 .دهيفرستادن كاال خودش زحمت اوردن را كش يبه جا ياقا اله نيــ ا ــ

 :حوصله گفتم يب

 .ييــ از اول صبح شروع نكن به چرندگو ــ

 :گفت

 .ندازديرا بدوزدد و به تور ب يزنك توانسته قاپ اله نيغلط نكنم ا. ميگو يكه چرند نم ديد يــ خواه ــ

 :مگفت

 .غم اخرت باشد دوارميام. ريمرا بپذ تيــ پس تسل ــ

 :گفت

 .برداشتم يگذاشتم و لقمه كوچكتر نياست زم ريكه برداشته ام گلوگ يدانستم لقمه ا يــ غصه مرا نخور چون م ــ

 :گفتم
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 .گم يم كيــ پس مباركه و بهت تبر ــ

 :ديصاف كرد و پرس نهيگفتن متشكرم س با

 ه؟ياون ك يبدون يخوا يــ نم ــ

 :گفتم

 ؟يگ يچون خودت م ستيالزم ن دنيــ پرس ــ

 :گفت

 ه؟يكه اون ك يحدس بزن يتون يدر صد هم نم كيــ  ــ

 :گفتم

 ه؟يــ جان الهه حدس بزن اون ك ــ

 :گفتم

بنم و طبقه اوله و نگران ش شيمن تمام هوش و حواسم پ. و بگذار حواسم جمع كارم باشه ريــ الهه خانم لطفا قرار بگ ــ

 .فرامرز هستم

 :گفت

را  يسوم يصندل زيبه اتاق نگاه كردم و م يرتيبا حرف س. يديرو ند يو صندل زيكردم كه كامال حواست پرته و م نيقيــ  ــ

 .گذاشته شده بود يرتينه چندان دور از مبز س يكه به فاصله ا دميد

 :گفت يرتيس

 اورند؟ يم يو صندل زيكه هنوز استخدام نشده م يكس يــ برا ــ

 :گفتم

 .ديرا ند يو صندل زيان قدر نگران بودم كه چشمم م. ــ حق با توست  ــ

 :گفت

 .ستيمن ك ندهيراحت شد حدس بزن نامزد ا التيــ حاال كه خ ــ
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 :گفتم

 :و گفت امديام خوشش ن ياز شوخ. ستيصفدر كه ن رزايــ م ــ

 ....رخورد است و خوش ب اريپوشد و بس يلباس م كياست كه ش يــ او كس ــ

 :گفتم

 .است زادهيعل ييــ نكند منظورت اقا ــ

 :ديفرود اورد و پرس سر

 ؟يپسند يــ چطور است م ــ

 :گفتم

 خوب است پس چرا تو را انتخاب كرد؟ يليــ او كه خ ــ

 :و دست بر كمرزد و گفت ستاديشد و مقابلم ا بلند

 .گذاشتم يحرف را زده بود مو به سرش نم نيجز تو ا يگريــ به خدا اگر ادم د ــ

 :شدم و بغلش كردم و گفتم بلند

 .گم يم كيبهت تبر. كرده باشم يخواهم، خواستم باهات شوخ يــ عذر م ــ

 :و گفت ديرا بوس صورتم

 .يرا برنجان يكس يكه بتوان يستين يدونم تو ادم ينگرفتم چون م يــ جد ــ

و  ميكف زد شيهر دو برا ديخند يانار قرمز شده بود و لبها و چشمانش م ينه هاوارد شدن شبنم كه صورتش چون دا با

 .ميگفت كيورودش را به شركت تبر

 :گفت شبنم

 .ــ هنوز باور ندارم كه استخدام شده ام ــ

 :گفت يرتيس

 ــ پس همسرت؟ ــ
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 :گفت

 يعني نيو ا ميما بدون مصاحبه قبول شد. زده هستم كه حساب ندارد جانيانقدر ه.ميگفتم استخدام شده ا يم ديــ با ــ

 .يقدرت نفودذ جنابعال

 :گفتم

عجله  يمنته ديشد يكارخانجات استخدام م ايدر شركت ها  يبه راخت ديكه دار يــ هم تو و هم فرامرز با سابقه كار ــ

 .....كه  ديداشت

 :گفت يرتيس

 .ديامد و به داد شما رس رونيب نياز است يــ كه دست ناج ــ

 :پوراشراق در گوشم نشست كه گفت ياقا يصدا يدر امد و با برداشتن گوش زيم يتلفن رو يصدا

 دخترم؟ يشد يــ راض ــ

 :گفتم

 .شما ونيــ ممنونم و مد ــ

شما  شانيا ابيحضور ندارد و قرار است در غ ياهنچ يشود و چون اقا ليتشك ينكرده ام قرار است جلسه ا يمن كار: گقت

 .ديو ساعت ده در اتاق كنفرانس باش دي، خواستم زحمت بكش ديحاضر باش

 :گفتم

 .خوب خواهم امد اريــ بس ــ

 :ديشبنم پرس. را گذاشتم يگوش

 بود؟ سيرئ يــ اقا ــ

 :گفت طنتيبا ش يرتيفرود اوردم و س سر

 .است سيپا رئ كيچون تارا خودش . ما، نه تارا سيرئ يــ البته اقا ــ

 :گفتم
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 !يــ من نه ، اهنچ ــ

 :باال انداخت  شانه

 .ديهست يكيكند؟ تو و شهرت  يم يــ چه فرق ــ

 :گفتم

 .كنم يدهم دستت و اخراجت م يرا م يديشبنم را به كارش وارد كن و گرنه حكم بازخر يزبان داراز يــ به جا ــ

 :بلند شد و گفت يصندل ياز رو باشتاب

 .است يجد هيكه قض نياوف مثل ا... ــ اوف ــ

 .و كار اغاز شد دميمن و شبنم خند يرتيادا و رفتار س از

 :دميبه ساعت ده مانده بلند شدم و خودم را مرتب كردم و از انها پرس يقيدقا

 مرتبم؟ ايــ ا ــ

 :ديپرس شبنم

 ــ كجا؟ ــ

 :گفتم

 .رميگ يگنده گنده م ماتياو هستم و تصم نيهمسرم من جانش ابيبدان در غ يدان ياگر نم. ــ اتاق كنفرانس ــ

شد  زيبرانگ نينگاه شبنم تحس.ان دو روى من هم اثر گذ اشته بود و بدون ان كه بدانم در جرگه انها درامده بودم يطبع شوخ

 :شانه ام مرتب كرد و گفت  يبلند شد پشت ما نتوام را صاف كرد و مقنعه ام را رو يرتيو س

 .لطفا بفرماييد .رئيس  يخانم اقا يــ حاال شد ــ

 :دركه بيرون مى رفتم به شبنم گفتم  از

 !گردم موائب اين دختر باش يــ تا بر م ــ

به سالمم متوجهم شد .گذاشت  يم زيم يرو يدر مقابل هر صند ل يكه اوراق دمياتاق كنفرانس را كه باز كردم حكمت را د در

 :ديوست ازاوراق برداشت و پرس
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 ــ گفتم  ــ

 .دانم ينم يزيمن اصال چ. بكنم ديچه با دييبه من بگو گرانيقبل از وارد شدن د.  ـخوبم

 :گفت

اگر اخم كردم در مقابل هر . ديو مواظب اشاره من باش دياست كه فقط به من نگاه كن نيا ديده يكه شما انجام م يــ كار ــ

 فظ منافع شما و همسرتان خواهم من حا. دينه و اگر لبخند زدم موافقت خود را اعالن كن دييبگو يسوال

 :گفتم

 شود؟ دهيپرس يــ متشكرم اما اگر سوال ــ

 :گفت

هم زبان ما را  ييايتاليشركت ا ندهيبكنند، نما ياز شما سوال ديدانند كه نبا يشناسند و م يــ دوستان خودمان كه شما را م ــ

دارم  ييدهم تقاضا يانجام م تانيكه برا يدر عوض كار. ديترجمه كنم، پس نگران نباش شيگفته ها را برا ديداند و من با ينم

 .ديرد نكن دوارميكه ام

 :گفتم

 ؟ييــ چه تقاضا ــ

 :گفت

 ياز روسا يكيحضور خانم . ديرا به شام دعوت كرده ام و خواستم تقاضا كنم كه شما هم با ما باش نايــ امشب من مار ــ

 .خوب داشته باشد يا تواند وجهه يشركت م

 :گفتم

 ــ قبول اما چرا من؟ ــ

 .وارد شدند نايانها خانم مار شيشاپيو در پ رهيمد ئتيجواب بدهد كه در باز شد و ه خواست

 .دنديشن يگفتند و جواب م يكوتاه م يتسلط داشتند و جمالت ييايتاليبه زبان ا يخود تا حدود يپوراشراق و جوهرچ ياقا

 .نشستم شيكرد و من هم با فشردن دست و گفتن خوشبختم روبرو يمرا به او معرف حكمت
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به من دست داده بود  ياحساس خواب الودگ. بودم دهيانها نفهم ياز حرفها زيچ چياز شروع جلسه گذشته بود و من ه يساعت

نشود مجبور شدم به  ريكه سرازان  ياشك در چشمم حلقه بسته بود و برا. كردم يريجلوگ ازهيخم دنياز كش يو به سخت

 .بودند دهيگفته شده و جواب شن نايبه مار يكرده و توسط اله مطرح يسواالت اياز اعضاء سوال  كيهر. سقف نگاه كنم

كه اخم كرده  دمينگاه كردم و د يمن به چهره اله ديرس يريگ ينوبت به را يوقت. تنها من شنونده و ناظر بودم انيان م در

به ابرو  نينگاه كردم كه چ يبه اله گريبار د كي ديانداخت و چون نوبت به من رس ديمرا به ترد گرانيد يار يجوابها. است

 .انداخته بود

 :گفتم

 .من مخالفم انيــ با اجازه اقا ــ

شروع كرد به  ياله. است ختهيمتوجه شد كه نظم جمع بهم ر ناينگاه كردند و مار گريكديمتعجب از حرف من به  اعضاء

كه نشست  يبلند شد و چند قدم در طول اتاق راه رفت و هنگام يصندل يان خانم از رو ستادياز سخن ا يحبت كردن و وقتص

ممنونم، ( شد و همه با گفتن ئتيه يترجمه كرد كه باعث سرور و شاد ار نايمار يحرفها ياله.شروع به صحبت كرد يبا اله

كنم به  يفقط لبخند زدم و با گفتن خواهش م ستيانها به خاطر چ يداندانستم قدر يكردند كه نم ي، قدر دان) متشكرم

من . برلب داشت بخندبشاش بود و ل يبار چهره اله نيانجام گرفت و ا گريبار د كي يريگ يرا. احساسات انها پاسخ دادم

قرار داد به امضاء من و . فشرد يدست دراز نمود و دستم را به گرم نايمهمان ، مار يگفتم موافقم و با دوبله شدن حرفم برا

 :پوراشراق گفت يو هنگام ترك جلسه اقا دياعضاء رس گريد

مخالفت از طرف شما موجب شد پنج درصد به نفع شركت  كي. دهيخود برگز يبرا يخوب همسر ياهنچ يــ الحق كه اقا ــ

دانستم كه . نبود يقم برگشتم از ان دو خبربه اتا يوقت. رفتند و سوار اسانسور شدند رونيهمه خوشحال از در ب. تمام شود

 يبود كه بالحن يبار اله نيو نفس تازه نكرده بودم كه تلفن زنگ زد و ا نشستههنوز ن. خوردن غذا خوردن غذا رفته اند  يبرا

 :شوخ گفت

 .ميناهار در خدمتتان باش يبرا ديافتخار بده سيــ خانم رئ ــ

 :گفتم
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 .ــ نه، تورو خدا ــ

 :گفت

و به خاطر زن بودنتان حاضر شد كوتاه  ميدست شمائ ريباور را دارد كه همه ما ز نيا نايــ همه منتظر شما هستند و مار ــ

و لباس  ديرا كنار بگذار يكه شما هم جلد كارمند ستيدارد بد ن يتصور نيحاال كه او چن. و قرار داد را امضاء كند ديايب

 .ميمنتظر شما هست.ديبه تن كن يواقع

. بودم نيبلكه خشمگ يتلفن و در خواستش از او ناراض نيخشنود بودم، حاال با ا تشيبه خاطر حما ياگر از اله شيپ يساعت

بار بود كه  نياول يبرا. دعوت كردم يخصوص يرفتم ناخوداگاه ژست گرفتم و همه را به سالن غذاخور نييبه اجبار پا يوقت

 ميبا تعظ زادهياما عل. نشستم يم يغذاخور زيم نيبود پشت اول دهيبه دادم نرس دهزليگذاشتم و اگر عل يسالون م نيقدم به ا

 ديرا منار كش يمخمل مياو پرده ضخ. به دنبال من به حركت در اورد  زيرا ن گرانيافتاد و مرا به دنبال خود و د شيدر مقابلم پ

شده  نيتزئ بايز اريروشن بس يو شمع ها ورلياز جنس س ييها يافتاد كه با شمعدان يبزرگ يغذاخرور زيو چشمم به م

بود ،  يكيتك گل كه با گل دستمال سفره ها  ديسف يو بشفابها ستاليكر يوانهايشده بود و ل دهيچ يخاص قهيبا سل زيم.بود

در سمت  يگريد يدر صندل نايو من نشستم و مار ديام را عقب كش يصندل زادهيعل. اشراف انداخت يها يمهمان اديمرا به 

به  يشد اشكال يسرو م يكي يكيبود اما خوشبختانه چون  اديتنوع غذا ز. نشستند انياقا گريد بينشست و به ترت راستم

به خوردن غذا نداشتم اما اشارات و  ليم يام بر طرف شده بود و به راست يمن با خوردن سوپ سرد گرسنگ. همراه نداشت 

نوبت دسر فرا  ديرس انيغذا به پا يوقت. بروم  شيپ شينما نيتا ته ا ستيبا ياز ان بود كه م يحاك ياله يتك سرفه ها

را  ييغذا چيه نايمار. شده باشم دهيكه عاشق دسر موز بود هم عق يتا با اله دميانواع دسرها، دسر موز را برگز انياز م. ديرس

 يمهمان شتريگرفت و ب يگريرنگ د ابه هنگام خوردن دسر گفتگوه. فروان غذا تناول كرده بود يرد نكرده بود و با اشتها

به خود اجازه داد و دوشا دوشم حركت  نايمار ميكرد يرا ترك م ينهار خور يوقت. اسانتر شد  يشد و كار اله ليدوستانه تبد

به  ياله ندهياست و از من دعوت كرد كه در سفر ا دهيند يستگيو شا اقتيل نيبه ا سريكرد و به حكمت گفت تا كنون رئ يم

 :ترجمه كرد، گفتم ميرا برا نايحكمت دعوت مار يوقت. كنم ياو را همراه ايالتيا

 .است ينقش كاف نيهفتاد پشتم ا يــ برا ــ
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 ديبا گفتن با يرا به هتل برد و اله نايراننده شركت ، مار. رنديپذ يدعوت را م نيا ليگفته بود با كمال م نيا يبه جا ياله اما

 :وارد شدم او در را پشت سرما ن بست و گفت يوقت. اره كردباشما حرف بزنم به اتاقش اش

و  ديكه مخالفت كرد ديشما بود نيهمه باور كرده اند كه ا. ميخودمان گذاشت نيب يبداند كه ما چه رمز ديكس نبا چيــ ه ــ

 .ديچنج در صد به سود شركت كار كرد

 :گفتم

 .از جوانجا كسل شده بودم كه خوابم گرفته بود يچون به قدر. دانم كه موضوع برسر چه بود يــ اما من هنوز نم ــ

 :و گفت ديخند ياله

شود و قرار است كه به  يم نتيكاب يشركت دارد وارد معامله خصوص در بها. ديــ متوجه بودم كه خواب الوده شده بود ــ

 يشود بداند كه همسرش م يوارد م ياهنچ يخوب است وقت.هستم  من خودم همه جا كنارتان. نمونه ها وارد شود  يزود

 .برساندو به او سود  دياز عهده امور برا يتواند به خوب

 :گفتم

 ....ترسم كه يترساند و م ياست اما مرا م ندياگر چه خوشا دهيفكر و ا نيــ ا ــ

 :گفت

 يو م ديستين يمبتد گريهم نباشم شما د يخواهم كرد و وقت ياريكه رنده ام شما را  يمن تا زمان. دينترس زيچ چيــ از ه ــ

 .ديبدون من ادامه بده ديتوان

 :گفتم ارياخت يب

 .خواهم ينم زيچ چيــ من بدون شما ه ــ

را كرد كه من در جلسه كردم  ياورد و او با بلند نمودن سر همان كار ياله دهيمن نشسته بود و اشك را به د يدر گلو بغض

 .، از اتاق خارج شد) من مستحق غذابم( كرد و با گفتن  يريشدن اشكش جلوگ ريو از سراز

ام  يشانياز شدت خشم مشت برپ. توانستم باور كنم كه من ان جمله را گفته باشم يبودم و نم ستادهيهدف ا يب يقيدقا

ه در را باز كنم و از ان خارج امد ك يشرمم م) ؟يبود كه كرد يچه كار نيا وانهياحمق احمق ، د( و به خود گفتم،  دميكوب
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دور  ياز اله ديو با گفتن ببخش ديظفرپور مرا د. دميظفرپور را در حال گفتگو د يو اقا يباالخره در را گشودم اله يوقت. شوم

 :شد و خود را به من رساند و گفت

با داشتن  يبه پوراشراق گفتم كه اهنچ. ديكرد ريو همه را متح ديشما در جلسه گل كاشت يگم خانم تهام يم كيــ تبر ــ

 .كند يداريسهام را خر نيشتريحق داشت كه ب يهمسر نيچن

 :گفتم

. از تك تك شما تشكر كنم  ديمن هستم كه با نيا. ديبود كه به من شهامت بخش انيشما اقا يــ ممنونم اما مشاركت همگ ــ

 :بود كرد و گفت دهيكه به سمت ما چرخ يظفرپور رو به اله

 .كنند يفروتنانه رفتار م شهيواال هم يبه همه ما ثابت شده كه انسانها يخانم تهام يو شكسته نفس يــ فروتن ــ

، ) بااجازه شما( من هم ظفرپور را باگفتن. كرد و وارد دفترش شد يداشت و با گفتن حق با شماست عذرخواه ريسر به ز ياله

اما . دوره ان كردند تا بدانند در كنفرانس چه كرده ام دنم،يانها با د ير دوه. اسانسور حركت كردم يتنها گذاشتم و به سو

 :كردم كه گفتم يم يان قدر خسته بودم و احساس درماندگ

 .رفت و قرارداد بسته شد شيخوب پ زيــ همه چ ــ

 :ديپرس شبنم

 ؟يــ خسته ا ــ

 :گفتم

 .نشوم داريخواهد بخوابم و تا فردا ب يــ ان قدر كه دلم م ــ

 :گفت

 .من حاضرم كار تو را انجام دهم ؟يرو يــ پس چرا نم ــ

 :گفت يرتيس

 .شود پس برو و استراحت كن يتو كه ساعت ورود و خروج منظور نم يــ برا ــ

 .شود و من ارتقاء گرفته ام يمنظور نم ميدانستم كه كارت ورود و خروج برا يبه ان ساعت نم تا
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 :و گفتم ديخند

 .زنم ين هر روز كارت مــ اما م ــ

 :گفت يرتيس

 .ديكار را نكن نيخانم ا دينكرده كه به تو بگو دايكس جرات پ چيــ و ه ــ

 :دميلوحانه پرس ساده

 توانم بروم؟ يم يراست يــ راست ــ

 :برداشت و به دستم داد و گفت يرا از چوب لباس فميبلند شد ك يرتيس

 .يبرو يتوان يم يراست يــ بله راست ــ

 :گفت شبنم

 ازيكه به كارت هم ن ينيو بب يكه خارج شو ستيامتحان بد ن يشود اما برا يم ليتعط گريــ گر چه شركت ربع ساعت د ــ

 .يندار

سوار . شدم ابانينگهبان با باز كردن در مرا بدرقه كرد و من وارد خ. حق با انهاست دميامتحان كنم كه كردم و د خواستم

پشت چراغ قرمز سر چهار . تلفن همرام بلند شد يبعد صدا يقياز كنارم گذشت و دقا ياله ليتومبا دميشدم كه د لمياتومب

 :گفتم يو قت. بود ستادهيا يموتورسوار يمن و اله لياتومب انيبودم و م دهيراه رس

 .ــ بله ــ

 :كه گفت ديچيپ يدر گوش شيصدا

 .ساعت نه خودم دنبالتان خواهم امد. كنم ياداوريــ خواستم قرار شام را  ــ

به خانه خودم رفتم و با گرفتن دوش به بستر . ام را اعالم كردم ينگاه كردم و با فرود اوردن سر قبول شيتلفن به سو يجا به

در  يكالمت چه عواقب نيا يدان يم چيه ؟يزد يو حرف نم يگرفت يدندان به جگر م يمرد يم( پناه بردم و به خود گفتم، 

شده بود باور  يكس حرفت را كه ناخواسته بر زبانت جار چيه يريبگ يگواه هخواهد داشت؟ اگر تمام مقدسات را ب يپ

 :كه گفت ديعماد به گوشم رس يصدا. را برداشتم يو گوش ديكش رونيزنگ تلفن مرا از دادگاه وجدان ب يصدا.) نخواهد كرد
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 .گم يم كيــ تبر ــ

 :دميپرس متعجب

 رو؟ يــ چ ــ

 :گفت

به تو افتخار . يكاشته ا يكرد كه چه گل فيتعر ميكردم و او برا يحاال با پوراشراق صحبت م نيهم. جهت كتمان نكن يــ ب ــ

 . كنم يم

 :گفتم

 .بود ياله يكار اقا شتريــ ب ــ

 :گقت

 .بگو كيــ پس از طرف من به او هم تبر ــ

 :گفتم

 .شام بخورم ييايتاليا ندهيو نما يــ امشب قرار است با اله ــ

 :و گفت ديصدا خند با

 .كس مرا به شركت راه ندهد چيگردم ه يبرم يترسم وقت يخوش بگذره م زم،يدانم عز يــ م ــ

 :دميپرس

 ؟يگرد يبر م يــ ك ــ

 :گفت

 .كه بهتر است خودش به شما بدهد دميشن ييشام مهمان تارخ بودم و خبرها شبيد. ــ تا اخر هفته ــ

 :گفتم

 ست؟يان خبر چ. ــ من طاقت صبر كردن ندارم ــ

 :گفت
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 .ينگ يزياما قول بده به مادر چ ميگو يمن به تو م_

 :گفتم

 .شده يحاال بگو چ.خوب اريــ بس ــ

 :گفت

 نبود؟ زيخبرم سورپر ايا.باردار است اليو گفت كه گز ديتارخ از دهانش چر شبيـد

 :گفتم

 .يكرد رميــ چرا،واقعا غافلگ ــ

 :گفت

 .يشو يدانستم خوشحال م يــ م ــ

 .)است يضربه كاف كي(اما لب فرو بستم و به خود گفتم .كه شبنم هم باردار است ميبه او بگو خواستم

 :دميپرس

 امشب بروم؟ يمن برا يدان يــ تو صالح م ــ

 :گفت

است او را  رانيكه تا ا ستيبد ن.برد اهداف شركت موثر باشد شيتواند در پ يشما م يدوست.كار را بكن نيــ حتما،حتما ا ــ

 .ديبرو يصحبت كن و سه نفر يبا اله.يشركت بگذار يو حساب را پا يمهمان كن رازياصفهان و ش دنيد يبرا

 :گفتم

 .ــ صحبت خواهم كرد ــ

 :گفت

 متانياگر تصم.راحت سفر كن الياما نگران من نباش و با خ.گردم يتمام شود برم نجايكه كارم در ا نيــ من به محض ا ــ

 .شد به من هم خبر بده يقطع

 :دميپرس
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 ؟يا دهيرا هم د تايــ عماد ر ــ

 :گفت يناراض يصدا با

 ؟يــ تارا باز هم شروع كرد ــ

 :گفتم

 .دهم يو به تو حق م يدار يفهمم چه احساس يزدن ندارم فقط خواستم اقرار كنم كه م شيــ باور كن كه قصد ن ــ

 :گفت

 لميعكس و ف يتوان يو تا م اوريسوغات ب ميبرا.دارم يمنطق يكه همسر نيام از ا يو راض ياقرار خوشحالم كرد نيــ با ا ــ

 !ريبگ

به دنبالم امد اماده لباس  ياله يدر ساعت نه وقت) كنم يعماد كمكم كن دارم سقوط م(و گفتم ستمياز قطع تماس گر بعد

 .بالفاصله باز كردم و از خانه خارج شدم دميزنگ راشن يصدا يزدم وقت يخانه قدم م اطيبودم و از ترس در ح دهيوشپ

 :كرد و گفت سالم

 .ديتوالت اتصال ندار زيكه به م ديهست يشما تنها خانم.تعجب دارد يشما جا يــ وقت شناس ــ

 :گفتم

 .ديدار يو واف يتجربه كاف نهيزم نيدر ا ييكه گو ديكن يــ ان چنان صحبت م ــ

 :گفت

 .دارم كه گله مندخانمهاشان هستند اديــ خودم شخصا نه اما دوستان متاهل ز ــ

 :گفتم

 .پوراشراق به او داده است ياز ما اقا شيپ ميبه عماد بده ميخواست يكه م يــ خبر ــ

 :ديپرس

 چه؟ يعنيــ  ــ

 :گفتم
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 :گفت ستيچ يبرا كيتبر دميپرس يگفت وقت كيــ عماد تلفن كرد و تبر ــ

 شتريمن هم گفتم كه ب. گم يم كيو بهت تبر يدر جلسه كاشته ا يكه په گل دميپوراشراق فهم ،ازينكن كتمان كن يــ سع ــ

 .و از شما هم تشكر كرد ديكارها را شما انجام داد

 :گفت ياله

 تيموفق يگريهم به نفع شما تمام شد كه از زبان د يليطور خ نيمن ا دهيبه عق. ميديــ به هر جهت ما به منظورمان رس ــ

 .ديشما ر شن

 :گفتم

و از صندوق  ميو اصفهان دعوت كن رازيكشورمان به ش دنيد ياست ما او را برا رانيخانم در ا نيداد كه تا ا شنهاديــ او پ ــ

 .ميشركت خرج كن

 :ديپرس

 ست؟يــ منظور از ما ك ــ

 :گفتم

 .هم من ديو شا نايشما و مار....ــ منظور ــ

 :گفت

اما نه ،چرا تا .ديهمسرتان را مطرح كن شنهاديو پ ديبهتر است فردا خودتان با پوراشراق صحبت كن. ستين يشنهاديــ بد پ ــ

 .ميو فردا حركت كن ميدعوت كن نايامشب از مار نياگر موافق هستند هم دييو بگو ديريحاال تماس بگ نيهم م؟يفردا صبر كن

 يصدا. تلفن همراهش را برداشت و با استفاده از حافظه ان شماره پورااشراق را گرفت و بعد به من دادتا صحبت كنم ياله

دوستانه به او گفتم كه عماد پس از تماس با او به من تلفن  يكردم و بعد از احوالپرس يخود را معرف دميپوراشراق را كه شن

 .داده است يادشنهيكرده و چه پ

 :گفت پوراشراق

 .هم موافق خواهند بود گرانيدانم كه د يندارم و م يــ من هم حرف ــ
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 :گفتم

 م؟يبگو نايامشب موضوع را به مار نيهم ديده يــ پس اجازه م ــ

 :گفت

 .داده خواهد شد ليو فردا چك به شما تحو ديدعوت را انجام ده نيــ حتما ا ــ

 

 :گفتم

 .كنند ييراياز مهمان پذ ديهستند كه با شانيصادر شود چون ا ياله يــ بهتر است چك به نام اقا ــ

 :گفت

 .شماست ليــ هرطور كه م ــ

 :گفت يقطع تلفن، اله با

 .ساده اريبس ايو  ديركيز اريبس ايــ شما  ــ

 :گفتم

 .ست يركيكه ندارم ز يــ تنها خصلت ــ

 :گفت

 .ديگو يم يگريد زيــ اما رفتارتان چ ــ

 :دميپرس

 ــ مثال؟ ــ

 :گفت

 .ديچك به نام شما صادر شود و خود را ازاد كرد ديكه نخواست نيــ هم ــ

 :گفتم

 ...ايكه من بخواهم پول هتل پرداخت كنم و  ستيكردم كه با بودن شما درست ن يــ من گمان م ــ
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 :گفت

دسته چك كه .در اوردن و خرج كردن فيپول از ك يعنيشركت بودن،  سيرئ. ديانجام بده دياست كه با يكار نيــ اتفاقا ا ــ

 د؟يدار د،يندار

 :دادم و او گفت سرتكان

من دسته چك امضاء شده ام . كرد يان هم كار يشود برا ياما م. ژست شما با نداشتن دسته چك ناقص است. شد فيــ ح ــ

 قبول است؟. ديسيدهم و شما فقط مبلغ را بنو يرا به شما م

 :گفتم

 ....كنم و چه ينقش باز ديــ چرا با ــ

 :را قطع كرد و گفت سخنم

از  ييو جز يشود واقع يوان چه از شما خواسته م ديكن يكه ان چه م ديريبپذ ديخواه يچرا نم. ستيدر كار ن ينقش چيــ ه ــ

 شماست؟ تيمسئول

 :گفتم

 .ندارم يامادگ تهايمسئول نيا رفتنيپذ يــ اما من برا ــ

 : گفت

 .دينشان نده يلطفا خودتان را دست و پاچلفت. كنم يم رفتنيــ من شما را اماده پذ ــ

 :گفتم

 .زنم يــ هستم و خود را گول نم ــ

 :را نگه داشت و گفت لياتوب

 د؟يتان را نگهدار ييزناشو يزندگ ديخواه يم ايــ ا ــ

 :دميپرس

 ارد؟كردنم د يبا نقش باز يام چه ربط ييزناشو يــ زندگ ــ



 

 

كتابخانه نودهشتيا                       رحيمي فهميه  –شيدايي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٨٨

 :گفت

 .و مدبر و اگاه رهيمد ت،ياست با كفا يشما زن بيرق. تنگاتنگ با هم دارند يــ رابطه ا ــ

 :دميپرس

 د؟يشناس يــ شما او را م ــ

 :گفت

 ريهفتصد ، هشتصد نفر ز بيست و قر ييكارخانه دارو رياو مد. كردم فيشناسندش توص يكه م يــ من او را از زبان كسان ــ

 ديكه تاكنون كرده ا يمثل كار ديكن يو احمقانه زندگ ديريشكست را بپذ اي د؛يدار شيشما دو راه در پ. كنند يدستش كار م

 فيعماد عاشق زن قدرتمند است و از زنان ضع. دياو را پر كن يجا ديتوان يو م ديستين تايكه كمتر از ر ديكه ثابت كن نيا اي

عماد با . يهست ريباهوش و مد يبرده تو زن يتو را انتخاب كرده كه گمان م تين نياو خودش به من گفت كه با ا. است زاريب

كه  يبيع. بودنش را تحمل كند ميو نتوانسته عق اشتهبوده كه او زرا كنار گذ تاير نيكم اورده و ا تايهمه ثروتش در مقابل ر

و بزرگ  ميتي يبا اوردن كودك تيكه در نها نيا ايسكوت كند و از درون خود را نابود كند و  ايدارد كه  يرا وام يرانيزن ا

 يم. كنند يمازدواج  يگريد يكشند و با مرد يكه دست از همسر م يكم هستند زنان. اش را اغناء كند يكردن او حس مادر

ن م دهيبه عق. كند هيدارد كه بتواند به او تك ازين يچرا عماد هنوز هم نتوانسته دست از همسرش بردارد؟ چون به كس يدان

 .نداشت ريشد كه نظ يم ليتبد يداشت به مرد مستبد و خودكامه ا ياگر عماد قدرت بارور

 :گفتم

 .دلسوز و رئوف ارياست و بس ياو مرد مهربان يكن يــ اشتباه م ــ

 :و گفت ديباصدا خند ياله

قراردارد  نيا ايا. كند كيشود همسرش را در ثروتش كه اندوخته شر يــ ان قدر مهربان و با گذشت است كه حاضر نم ــ

 اش  ياز امكانات رفاه ديتوان يم ديكه او زنده است و شما همسر او هست يكه تا زمان يانسان

 نيبه دادن چن يكه شما راض دميشن ياما جاندار به امان خدا رها كند؟ وقت يشما مثل مرده ا اتشيو در نبود ح ديمند شو بهره

 .باشد رفتهيخفت را پذ نيفتم امكان ندارد كه تارا اباورنكردم و به خود گ ديشده ا يتعهد
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 : گفتم

 .ــ من به خاطر ثروتش با او ازدواج نكردم ــ

 :ديو پرس ديبلند خند يباصدا

شما  يو اعتراف كتب ديهمسرتان قبال ازدواج كرده دروغ گفته ا ديدانست يكه نم ديياگر بگو د؟يداشت يا زهيــ پس چه انگ ــ

 يبه خاطر انتقام از مرد ديياما اگر بگو. ازدواج شده باز هم باور ندارم نيكه عشق موجب ا دييبگو دياگر بخواه. موجود است

و به شما خواهم گفت كه  رميپذ يم ديكار را كرد نياش پرده بردارد، ا يمكونات قلب ازتوانست و قادر نبود كه  يكه نم

 !ديان مرد را نابود كرد يو هم زندگ ديگرفت يخودتان را به باز يم زندگاشتباه ه كيو با  دياشتباه كرد

. اورد كه قانع شد يچه عذر و بهاته ا يكه اله دمينفهم مياو را مالقات كرد يگذشته بود و وقت ناياز وقت قرارمان با مار يساعت

به من كه با لبخند همراه بود بردلم  نايدستور شام داد و نگاه مار نايمار يخود برا قهيبنا برسل يو اله زيسر م ميرفت ميما مستق

سفر را اعالم  شنهاديپ يو در ان جا اله ميشاپ هتل رفت يبعد از شام به كاف. كردم ياحساس كسالت نم اونشست و از بودن با 

از  نايمار. نداشت يجنبه رسم گريگفتگو اغاز شده د. ديصورتم را بوس يشكفته شد و به عنوان قدردان نايصورت مار. كرد

 سيگذاشته بود و من و عماد را تا حد اوناس ارشيدر اخت يكاف عاتاطال يكه اله) همسر دارد؟ يخانم تهام: ( بود دهيپرس ياله

و ا يحرفها ياله يوقت.) است يتجمل يزن ساده پوش و ب يهمه ثروت خانم تهام نيبا ا: ( گفته بود نايمار. ارتقاء جاه داده بود

 :و گفتم دميترجمه كرد خند ميرا برا

مرا  يحرفها ياله. اورميترسم تا اخر برج كم ب يدارم و م هيام تك يــ به او بگو ان قدر ثروتمند كه هنوز به حقوق كارمند ــ

گفته بود خانم  يبه اله دنيپس از شن نايمار. از تجمل است شتريشكوهش ب يگونه ترجمه كرده بود كه سادگ نيا نايمار يبرا

 دهيپرس ناياست مار ياضافه كرد زن نكته سنج ياله. كند يم كيبه تجمل باشكوه نزد را يكه سادگ باستيان قدر ز يتهام

 :من گفتم. داده بود يجواب منف يكه اله. من فرزند دارم ايبود ا

 .نه ايارد شوهر و فرزند د اياز ما اطالعات گرفته حاال شما بپرس كه ا يــ او بقدر كاف ــ

 .دختر كيپسر و  كي. گفت كه ازدواج كرده و دو فرزند دارد نايترجمه كرد و مار شيرا برا ميبه خنده حرفها ياله

 :گفت ياله
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 كه باز هم اطالعات جمع كنم؟ نيا ايــ قرار مسافرت را بگذارم  ــ

 :گفتم

 .دياست و قرار مسافرت را بگذار يكاف گريــ نه د ــ

بودم و تظاهر به ارامش كه بتوانم در  دهيشن يكه از اله ييتحمل حرفها. من اب شد يشد و بستن يان دو طوالن يصحبتها

. زميبر نيخرد شده و به زم ستميپا با ياگر رو دميترس يكرده بود و م بيمقابل مهمان خوب ظاهر شوم از درون مرا تخر

 :كردم و گفتم يخداحافظ نايلند شدم و با مارستم و بي، به ساعت دستم نگر)تمام شد( گفت ياله يوقت

 .ــ تا فردا ــ

 :گفت ميامد يم نييهتل كه پا ياز پله ها ياله با

 .گرگان ميرو يم يمادو ، سه روز. رازيكند و بعد از اصفهان و ش دنياست كه اول از شمال د ليما نايــ مار ــ

 : دميپرس

 ــ چرا گرگان؟ ــ

 :گفت

 .... ميهم رفت ديشا. ميزن يرا دور م يشمال يــ استان ها ــ

 :گفتم

 .گردد تهران باشم يعماد برم يخواهم وقت يشود من م يم يطوالن يليــ نه خ ــ

 :گفت

 .كنم يم يزيهمان جا برنامه ر يكجا من برا دييشما بگو. ديدان يــ هرطور كه صالح م ــ

 :گفتم

 دميهم چ شيشكسته غرورم را پ يسكوت كرد و من هم تكه ها. ميدگر يچالوس و از همان راه هم برم ميرو يم ينيــ زم ــ

 .كنم ميبتوانم ترم ديشا

 :سكوت را شكست و گفت او
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ان چه كه به شما گفتم صادق بودم و  انيدر ب ديباوركن. ديتجربه بمان يبهتر از ان است كه كودك و ب ديــ از من منتفر شو ــ

 .تان هستم ندهينگران ا

 :داد م به سكوتم ادامه دهم و او افزود حيترج

دو  دياست كه با نيچه گمانم ا. كنند نفرت داشته و دارم يم يكه دور از پشم همس مال اندوز يياز زنها يــ در زندگ ــ

 يشوم كه برا يمورد باشد كه خودم دارم مشوق م نياول نيا دياما شا.نكنند ياز هم مخف يزيبا هم صادق باشند وچ كيشر

 ......كه  ييو به فردا ديخود اندوخته داشته باش

 :گفتم باخشم

 ؟ ستيشوم و توبره ام خال يم مداريفكر كنم كه چون لباس ن ييــ به فردا ــ

 :گفت

 .ديبه فكر ان روز باش ديباشد و چه نباشد شما با ندتانيچه خوشا!بله .بود نياست اما منظورم درست هم يفيكث يــ دورنگر ــ

 :گفتم

و من به عماد خواهم گفت  ديشما از عماد منفورتر هست.ديو مرا راحت بگذار ديــ خوب است شما به حال خود دل بسوزان ــ

 .ستيكه نظر شما در مورد او چ

 :و گفت ديصدا خند با

عات كسب اطال نهمهيمن توانستم ا ليدل نيداند و بهم يم يمرا ادم صادق يرغم تصور شما ، اهنچ يداند و عل يــ او م ــ

 .كه دوام و استحكام ندارد ديتن يخود م يبرا يا لهيپ دياست كه دار نيشما ا بيع.كنم

 :شدن گفت ادهيخانه عماد نگهداشت و در زمان پ مقابل

 .ديخبرم كن ديداد دهيعق رييــ اگر تغ ــ

 :دميپرس

 ــ در چه مورد؟ ــ

 :گفت
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 .ــ شمال ــ

 :را باز كردم كه گفت ليخوب در اتومب اريگفتن بس با

 .ريشب بخ.ديمان را نجات ده يان ، همگ ريو در غ ديدر كنارش بمان ديــ تارا؟ اگر واقعا دوستش دار ــ

 شترياما من هرچه ب. درست گرفته شود ميشود كه تصم يبودم كه فكر كردن در همه امور باعث م دهيبزرگترها شن از

ان طورها كه خودك را محك زده  ديشا. گشته بودم ريتدب دانيدور م هودهيب و فقط ديرس ينم ييكردم عقلم به جا يفكرم

شهرت و اعتبار عماد تنها . كرده بودم يبياعتناء نبودم و ان را دوست داشتم و خود فر يو تجمل ب ييبودم در مقابل دارا

عشق، لذت مادرى، تحمل درد . نمام را فراموش ك يغرائز باطن يبود كه مرا واداشته بود همسر او شوم و بعض يا زهيانگ

 يحق با اله!  يا هيسا اتابان بلكه تنه شهيهم يديكسب شهرت و اعتبار ان هم نه خورش يبرا. اوردنيسوختن و دم ن. يتنها

 يعماد برگشت از او بخواهم سود پنج درصد يگرفتم كه وقت ميپس تصم. شدم يخود م ديخود خورش ستيبا يبود و من م

بستم  يچمدان را م يان شب وقت يفردا. را كه به نفع شركت به دست اورده بودم به خودم بدهد تا بتوانم اندوخته كنم

خود  يماند برا يزيقرار دهد تا اگر چ ارميكه چك پول در اخت ميكه به پوراشراق بگو نيا نگرفتم و ا زين يگريد ميتصم

 :و گفتتماس گرفتم  يبا اله تين نيبا هم. نگه دارم

به تماس  دييبا گفتن هرچه شما بفرما ياله. كنم يها را پرداخت م نهيو خودم هز ديريبگ ليــ از شركت چك پول تحو ــ

به دنبالم امد تا  يكه اله يو هنگام ديشده بود تا ساعت دوازده طول كش يزيساعت نه برنامه ر يبرنامه سفر ما برا. داد انيپا

 :م گفتيبرو نايباهم به هتل محل اقامت مار

 نانيبرنامه كنسل شد، كه اطم يعني ديپرس يداشت با نگران ميخواه ريدو ساعت تاخ يكيخبر دادم كه  نايبه مار يــ ــ وقت

 .ريشود اما با تاخ يدادم برنامه اجرا م

 :دميپرس

 د؟يــ چرا انقدر طول كش ــ

 :گفت

 جهيدر نت. است اديگفت ز يم يگريگفت كم است و د يم يكي. درنيبگ ميتوانستند تصم يدر مورد مبلغ نم ئتيــ اعضاء ه ــ
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قابل مالحظه روانه كرد  يبا اندوخته ا ديرا با شانيكه همسر ا نيو ا ياهنچ يپا دنيكش شيشد و من با پ ياز من نظر خواه

 .چك پول گرفتم ديبودمتقاعدشان كردم و همان طور كه خواسته 

 :گفتم

خو  ندهيبه ا ستيبا يكه حق با شماست و من هم م دميرس جهينت نيفكر كردم و به ا يليدر مورد حرفها شما خ شبيــ د ــ

 يكه حاصل شركت شد مال من است و ان را برا يسود ميعماد برگشت به او بگو يخواهم وقت يخاطر م نيبه هم.فكر كنم

 .خودم اندوخته كنم

 :گفت

 .ستيعاقالنه ا ميــ تصم ــ

عقب  يشد در صندل ليسوار بر اتومب نايمار يگرفته و در خود فرو رفته داشت وقت يشد و او چهره ا يا در سكوت طر هيبق

كه مجبور است هم به سواالت  نياز ا يكه اله دميد. كردن ادداشتيو  دنينشست و از زمان حركت شروع كرد به سوال پرس

 .است همن ترجمه كند خسته شد ياو پاسخ دهد و هم برا

 :گفتم

كار ترجمه را رها كرد و با هم به  ياله. است رونيسواالت او از حوصله ام ب دنيشن. دياو تنها جواب بده يــ به پرسشها ــ

در طول سفر به قدر هر  نايمار) راهم؟ نيا يمن كجا(  دم،يو خم از خود پرس چيگفتگو پرداختند و من بانگاه به جاده پرپ

توقف كرد رو  ياله يدر مقابل رستوران وقت. خوردن غذا ندارد يبرا يليگفت كه م ياله هما پسته و بادام تناول كرد و ب يدو

 :به من گفت

 د؟يخور يو اشتها ندارد شما چه م رديو عكس بگ لميقصد دارد ف نايــ مار ــ

 :گفتم

 .ندارم يچندان يسبك، من هم اشتها ييــ غذا ــ

 :زد و گفت پوزخند

 .نماند مانيبرا يكه رمق دينكن ييــ انقدر صرفه جو ــ
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كه توجه نداشت  يزيبه تنها چ نايمار.) يات او را باخبر كرد ميكه از تصم ياشتباه كرد( اش گذشتم و به خود گفتم، هيكنا از

 :گفت ياله ميچالوس كه شد وارد. بود عتياو محو مردم و مناظر طب. كند يها را پرداخت م نهيهز يبود كه چه كس نيا

 .ميكرد يم دنيو از پارك گلستان هم د ميكرد يدر هتل ناهار خوران اقامت م ميرفت يــ اگر گرگان م ــ

 :گفتم

 يحاتيو تفر يو موزه چا ميرو يهم م جانياله. سنگان ينمك ابرود و پارك س ميرو يم. ست يكاف شيبرا جانيــ تا اله ــ

 . فيرد نيدر هم

 دميبه هنگام صرف شام فهم. ميو هر كدام به اتاق خود وارد شد ميمخالفت نكرد و در هتل بزرگ چالوس سه اتاق گرفت ياله

انجام داده،  ديخر نايپرداخته اند و مار حيمن بوجود اوردند در خود هتل به تفر يبرا يبدون ان كه مزاحمت نايو مار يكه اله

قدم زدن من انها را  يكامل خوردند و برا يان دو شام را با اشتها. دست نداده استو شنا كرده و ساعتها را از  ياسب سوار

كه خود را به ساحل  يسبك يگوش نواز بود و موجها شيتنها اوا. ارام بود و اب به رنگ شب در امده بود ايدر. كردم يهمراه

 :گفت يو اله مينشست ايدربه سمت  يصندل يهر سه در كنار هم رو. دنديكش يرسانده و ارام پا پس م

 .ديو باالجبار امده ا ديهست يسفر ناراض نيمعتقد است كه شما از ا نايمار. ديــ لطفا چهره تان را خندان كن ــ

 :گفتم

 !داده صيــ چه خوب تشخ ــ

 :گفت

لطفا به زور هم كه . نديكه مهمانتان كسالت را در چهره شما نب ديوانمود كن يطور ديو با ديرا دار زبانيــ اما شما حكم م ــ

 .ديبا او صحبت كن يو دو ، سه كالم ديشده لبخند بزن

 :گفتم

 ناياز برخورد من رو به مار يناراض ياله. نمك ابرود ميرو يكه ساعت نه صبح اماده باشد م دييبه او بگو. خوب اريــ بس ــ

منظره  دنيد يشما خوش گذشته و شما را فردا برا ساعت به نيتا ا دوارميام نديفرما يم يخانم تهام( كرد و جمله مرا بگفتن 

كه اگر من اجازه  ديپرس ينگاه كرد و با زدن لبخند تشكر كرد و از اله ميبه سو نايمار. د، ترجمه كر.)برد ميخواه بايز يا
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 :گفتم يبه اله. بدهم برود استراحت كند

و به خود  دميرا به جان خر ايدر يو بو دميكش يقيعم يبا رفتن انها نف. ميا يو بعد م نمينش يم گريد يمن كم ديــ شما برو ــ

شب با . ياهيبود و س ياهيس ديد يتا چشم م ميبلند روشن بود و روبرو هيپا يدر اطرافم چراغها.) نديا يچه به هم م( گفتم،

. داركنديسر از خواب دوش ب ايدراز ته  ديو ان قدر محو شب باشم تا كه خورش ميبشن ردك يخود رخوت اورده و وادارم م

جا  يصدا در صندل يب يبود كه برگشته و چون روح ياله. نگاه كردم. كنار دستم احساس كردم يرا را در صندل يحضور كس

 :ارام گفت ،يگاريبه سكوت گذشت و او با روشن كردن س يقيخوش كرده بود دقا

از  شيكوچك قرار دارد و ب رهيجز ستيصد و ب ياست كه بر رو يشهر زيكه ون يندان دياست و شا زياهل ون نايــ مار ــ

 يابانيكند و هر كانال خودش خ ياب را به هم مربوز م يپلها كانال ها نيپل دارد كه ا شتريهم ب ديچهارصد شا اي صديس

بد . است يشناس دهد قصدش حق يو ساحل نشان م ايست و اگر خود را محو درين دهيند اياو در يرا گفتم كه بدان نيا. است

 د؟يشد ميمتوجه حرفها. تا ال اقل با حسن اخالق شما برگردد ديهم شما را مخاطب قرار ده يكه گاه ستين

كردن به  يقصد ما خوش خدمت( را با خشم به دور انداخت و رفت حق با او بود و به خود گفتم، گاريزجرش داد، ته س سكوتم

اتاقم حركت  يبلند شده و به سو. با مهمان خواهم داشت نديخوش ا يكه چون صبح اغاز شود رفتار تين نيبا ا.) مهمان است

 :ديكه پرس دمياز پشت سرم شن را شيهنوز در را نگشوده بودم كه صدا. كردم

 ــ حالتان خوب است؟ ــ

 :ان كه سربرگردانم گفتم بدون

و رو به پنچره نشستن و باز هم در  زانير زرد رنگ اباژور از بستر گرنو. در را باز كردم و پشت سرم بستم. ــ بله ممنونم ــ

 يدر گرما. نشاندم و با او سخن گفتم ميخود را روبرو ،ييفرار از تنها يبرا. گم شدن و فكر كردن و فكر كردن ياهيس

كه  يدر دستكش شيدستها. بود دايكه تنها چشمها و دهانش هو دهيبر سر كش يافتنو كاله ب دهيپوش نيتابستان، لباس پشم

 :به او گفتم.بود دايفقط سرانگشتانش پ

كه افسونت  ينگاه ياز جادو اي يترس يكند م يواژه كه اسان رسوا م ييپروا ياز ب شتريبگو ب ؟يترس يــ توهم چون من م ــ

كه  نيكه از ا اي ست؟ين رمردميزبان و طعنه و تحق شي،لب فروبستن ترس از ن يخموش نيا ؟يترس يو م يمناكيكند ب يم
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و  نيترس من است، لباس پشم هياگر ترس تو هم همپا ؟يترس يم يكن يبدنام يعفت را به دنبال عصمت سنگ قالب كو

نگاه برگرفتن گوش را  ي، واژه را باسكوت مهر نمودن ، چشم از جادو دنيسوختن و اب نطلب. ستيچاره كار ن يكاله بافتن

خاك نمور خفتن تا  رد دن،يمرگ را طلب دن،يبرون كردن و سر بر نهيمرغ عشق را از س دن،ينشن بايز يكردن و اوا نيسنگ

برتن  بايز يرخت. است ليخود گول زدن از انواع اص. است بيهمه رنگ است و فر نهايكنم، ا يمن فكر م. دنينرقص يبه ساز

 ييتقه ها ياز صدا يبه بستر رفتم و چه زمان خوابم برد وقت يدانم چه ساعت ينم. زنم يمن خود را گول م. است ميرج طانيش

. دميرا شاد و مرتب پشت در د يخواب الوده در را باز كردم اله.چشم باز كردم روز اغاز شده بود وردخ يكه به در اتاق م

 :ديپرس

 ؟يــ هنوز خواب ــ

 :گفتم

 .دميوقت بود كه خواب ريــ د ــ

 :گفت

 .منتظرتون هستم يــ پس در غذاخور ــ

و  دميخند نايمار يبه رو. رفتم يو به غذاخور دميلباس پوش. كردم رونيرا بستم و با گرفتن دوش،خواب را از سر ب در

 :دميپرس

 د؟يــ صبحانه نخورد ــ

 :گفت

 ....نباشد زبانيــ تا م ــ

 :گفتم

به دنبال خود به حركت در  زيشده بود حركت كردم و ان دو را ن دهيان چ يكه صبحانه رو زيبه طرف م. ديــ لطفا بس كن ــ

صبحانه . اكتفا كردم يهمراه با چا رينان تست و پن يگذاشت و من تكه ا ينيخود در س يصبحانه كامل برا نايمار. اوردم

 :ديپرس ياله مينشست گريهر سه بار د يوقت. كامل بود زيحكمت ن
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 ــ مقصد كجاست؟ ــ

 :گفتم

 .ك ابرودــ نم ــ

 :ديپرس

 ــ و پس از ان جا؟ ــ

 :گفتم

 . ديبده بيشما خود ترت. ستمين يخوب زيسنگان، راستش من برنامه ر يس ميرو يــ سر راه م ــ

 :گفت

 .ندارم يــ من حرف ــ

 :شد و گفت خوشحال

جمع كردن جمدان به  يبا خوردن صبحانه هركدام از ما برا.  ميرا بردار مانيو چمدانها ميــ پس زودتر صبحانه را تمام كن ــ

به خدمتكار دادم كه چمدان را تا  ياتاقش رفت و من زودتر از انها اتاق را ترك كردم و با حساب كردن پول هتل، انعام

و حكمت  نايبا امدن مار. تابان و هوا گرم بود ديخورش. به پاكرده بودند ييساحل بلوا رمسافران د. اورده بود لياتومب كينزد

 يدر ضبط گذاشت كه خوشحال يمهمان، نواز نديخوشا يحكمت برا. مشغول شد لميو او باز هم به گرفتن ف ميحركت كرد

 .را مضاعف كرد نايمار

 :ديپرس حكمت

 ست؟يدر چ يكيتار يخوب ديدان يــ م ــ

 :و گفت دينگاهم خند به

 .ديسپرده و محوشب بود يكيوقت دل به تار ريتا د شب،يشما د. ستين تيروسرپوش است و ادم قابل  يكيكه تار نيــ ا ــ

 :دميپرس

 د؟يكرد يم يــ شما جاسوس ــ
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 :داد سرتكان

 يچند روز. زدم يپل م يبه روشن يكياشتباه گفتم از تار ديزدم، ببخش يپنجره پل م يــ نه من داشتم از قلب خودم تا پا ــ

كه  نايمار. دهم ياطالعات غلط م نايبه مار. كنم يم نيرنجانم، به جهانبخش توه يشما را م. كنم  يم يعاد ريغ ياست كارها

 يسر تكان داد و به او گفت داشتم به خانم تهام ياله. ديشما چه گفت دميبه او گفت من نفهم د،يشن ياسم خود را از دهان اله

 عتيمناظر طب يليگفت خ ياو هم خندان در جواب اله. دياست كه مصرف كرده ا يلميحلقه ف نيدوم نيگفتم كه تا حاال ا يم

 .باستيشمال ز

 :گفتم

 .ديهست يخوب يــ دروغگو ــ

 :گفت

 ياما چند روز. سهامدار بدل سدم كيو سپس به  ندهيبه نما ديمامور خر كيكرد و از  رييام تغ يزندگ ريمس يــ از وقت ــ

 .پروا و رك گو ياست شده ام همان حكمت ب

 : گفتم

 ....يمطالعه و ب يب.گونه شناختم  نيشدم را هم رويكه با شما رو يــ از روز ــ

 :ديپرس

 منظور شما بود؟ نيا ت،يترب يــ ب ــ

 :گفتم

 !ــ نه ــ

 :گفت

 .نزاكت يمد نظرتان بود مثل ب يواژه قشنگتر ديــ شا ــ

 !نه: گفتم

 ؟يپس چ: ديپرس
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 .ديلطفا بس كن: گفتم

 .خفه شوم ديكه از من خواسته ا ستيبار نيدوم نياز صبح ا: گفت

 !ستميادب ن يمن ب: گفتم

 .هم نمك ابرود نيا. ديادب مدنظرتان بود كه پروا كرد يپس واژه ب: گفت

 فيتا ك كمك نمود نايباز كرد و به مار مانيدر را به رسم ادب برا. شد ادهيپ لينگفت و از اتومب چيه. كرد رييچه هوا تغ: گفتم

 طيداد و با گرفتن بل يم حيتوض نايمار يحكمت برا يفروش طيبل شهيتا گ نگيفاصله پارك. را بردارد شيلمبرداريف ليو وسا

 :زد اديو فر ستاديا شيروبرو نيخشمگ يكرد كه مرد يم يلمبرداريداشت ف نايمار. ميستاديمنتظران ا ليدر صف طو

 .يريبگ لمياز ناموس ما ف يــ حق ندار ــ

 :خود را سپر او كرد و گفت يبه عقب برداشت و اله يوحشت زده قدم نايمار

 .رهيگ يم لميو منظره ف نياون داره از تله كاب. خانم به ناموس شما كار نداره نيــ اما داداش ، ا ــ

 :قانع نشده بود و گفت مرد

 ..كرد يم يبردار لميكه داشت ف دميــ اما من خودم د ــ

 :رو كردند به مرد و گفتند نايبه دفاع از مار يجمع افتاد و عده ا انيدر م زمزمه

 يمثل ادم رفتار كن و اگر اعتراض رند؟يو از ما حق توحش بگ ننديبب يما رو به چشم وحش نيخوا يم يــ بس كن اقا تاك ــ

 .درست مطرح كن يدار

 :گفت يامد و رو به اله شيپ ديسث يمو يمرد

 .تا خود اقا نگاه كند ديبه عقب ببر يو قدر ديرا نگاه كن لميــ ف ــ

 :به تمسخر گفت يجوان

 .راحت بشه الشيتا اقا خ ديونوس را پاك كن لميــ ف ــ

 :گرفت كه من گفتم يداشت باال م جنجال

 .ده يشو انجام م فهيو داره وظ ستين ستيتور كيخانم  نيــ ا ــ
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 :نرم شد و گفت يكم يمدع مرد

 .خانم نيگفت ياز اول م نويــ خب ا ــ

 :گفتم

 .نيــ شما مجال صحبت نداد ــ

 .مرد لبخند زد و جنجال خاتمه گرفت يبه رو نايمار. گفت يچ دميكرد و نفهم نايرو به مار ياله

 ياز دكه چا مانيبرا يو اله مينشست مكتين يرو.پوشانده بود اهيس ياسمان ابر ميشد ادهيپ نياز تله كاب يكوه وقت يدر باال.

 نايمار. ميرا گذاشته و قصد بازگشت كرد يكرد و هر سه مان چا دنيكه باران شروع به بار ميبود دهيرا ننوش يچا.گرفت

 يوقت د؟ييا يمكان م نيبار است كه به ا نياول يبود شما برا دهيپرس ياو از اله. برد يلذت م يناگهان رييتغ نياز ا. ديخند

شده  سيخ مانيلباسها. مياوريچتر باخود ب ديبود پس چرا به ما تذكر نداد دهيمتعجب شده و پرس نايرد كرده بود مار ياله

با  نايمار. ميلباس بده رييو تغ ميتوقف كن يكه در مهمانخانه ا ميگرفت ميتصم. ميكرده بود دايپ يبود و ظاهر اشفته ا

و  ميبه ناچار قبول كرد.نداشتبه مهمانخانه تحمل  دنيبدهد و تا رس رييدرخواست ساكش قصد داشت همان جا لباسش را تغ

 شدسوار يوقت ياله.لباس داد رييتغ ليدر اتومب نايشد و مار ادهيپ ليخلوت توقف نمود و خود از اتومب يدر منطقه ا ياله

 :ديرو به من پرس. بود يو عصبان نيخشمگ

 .ميحركت كن مايو پس فردا با هواپ.ميامشب و فردا استراحت كن ميتوان يتهران م ميتهران؟ اگر برگرد ديبرگرد ديليــ ما ــ

 پس رفتن به گرگان؟: دميپرس

 نديخواست شما را بب يم.دست بردار نخواهد بود اورديبوجود ن مانيبرا يخانم گرفتار نيطور كه معلوم است تا ا نيا: گفت

 .هم گرفته لميف يو به قدر كاف ديكه د

 ....ندارم اما  يمن حرف: گفتم

برخالف حركت موقع برگشتن بر  ياله.هم قبول كرد نايگفت كه مار يدانم به او چ يكرد و نم نايارشروع به صحبت با م ياله

برهم گذاشته و به خواب رفته بود و ما هر دو  دهيد نايمار.صرف غذا هم توقف نكرد يبرا يافزوده بود و حت ليسرعت اتومب

 :نشود گفتم داريب نايان كه مار يارام و برا ميگذشتاز سد كه .ميكرده بود اريسكوت اخت زين
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 .ضعف كرده  يــ از گرسنگ ــ

 :گفت ناخوشنود

 .كرد يدرست م مانيامروز با حركاتش داشت دردسر برا. نشود داريــ همان بهتر كه ب ــ

باور  نداشت حاال يكه او طبق مرام خود رفتار كرد و قصد خاص ديدان ياست و بهتر از من م ديواكنش از شما بع نيا:  گفتم

 :لب زمزمه كرد ري. .ديكن يشده و انورمال رفتار م يعاد ريكردم كه رفتارتان غ

 .است بال دراورده و به اسمان پرواز كنم  كيهمه محبت نزد نيــ از ا ــ

 .روميم يجيگ جيو گ دهيچيپ زيههرازچم من ن چيو مطابق با پ ديمرا ببخش:  گفتم

 د؟يتا به حال پازل داشته ا:  ديپرس

 .بچه بودم بله يوقت:  گفتم

 .دارم كه دو قطعه اش گم شده  يمن پازل:  گفت

 .افتاده باشد زيم ريز ديشا:  گفتم

 .دانم كجاست يم:  گفت

 .پس گم نشده :  گفتم

 چيكس و ه چيهستم و ه يگمان داشتم كه ادم زرنگ شهيهم.دميكه نفهم يان هم رندانه و باچنان مهارت. به سرقت رفته:  گفت

خوانم و گول  يادمها را م رينگاه ضم كيهستم كه با ييبه قول دوستانم من جزء ان دسته از ادمها. دهد بميتواند فر ينم زيچ

ان هم چه دو . به خود بود كه مراقبت كامل نكردم و دو قطعه را از دست دادم عتمادو ا نانياطم نيخورم هم يظاهر را نم

 . كه ركن است يقطعه ا

 د؟يريگ يكجاست پس چرا پس نم ديدان ياگر م: گفتم

 .رود ينم گرجايچون لگدكوب شده و از فرم افتاده و د: گفت

 .ديان بگذر ريو از خ ديريبگ گريد يكي. است پازل اديكه ز يزيچ: خنده گفتم به

  ؟يسادگ نيبه هم: ديپرس متعجب
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 .را بفهمد يغم و شاد يكه حس در ان باشد و معنا ديافسوس بخور يزيچ يبرا. يسادگ نيبله به هم: گفتم

 .رفت غمايبه  يديتمام قطعات دو قطعه مهم و كل انيفهمد و در م يم: گفت

 .ديريپس بگ ديكن يو سع ديتفاوت نباش يپس ب: گفتم

دو قطعه  نيگرفته از نبود ا ريبكنم؟ رفتار انورمالم به قول شما تاث ديافتد چه با يكه جا نم دهييسا يان وقت با دنده ها: گفت

 .است

زدم و  يخود را هم چنان به نااگاه. دارد يكه چه منظور دميازحس داشتن ان دوقطعه كرد به خودم امدم و فهم ياله يوقت

 ندهيان دو قطعه به چه كار ربا.ديكن يم دايپ دينشده و اگر جستجو كن دهيدزد ديكن يان طور هم كه شما تصور م ديشا: گفتم

 شماست؟ شيقطعات پ هيبق يوقت ديا يم

دو قطع  نيدانست تا ا يخاطر است كه او خوب م نيرندانه دو قطعه را ربود به هم ميگو يم يوقت: زد و گفت پوزخند

 !!پادشاه يكشورب.استفاده خواهد بود يب هينباشد،بق

 . برطرف شود تانيكه نگران ديكامل خواهم خر يپازل تانيبرا: گفتم  طنتيش به

 !ستيكاف ديبه من برگردان ديانچه سرقت كرده ا: گذرا به صورتم كرد و بعد به جاده چشم دوخت و گفت  ينگاه

 د؟يكن يشده چه م دهييفرسوده و سا يندارم به شما رد خواهم كرد اما با دندها ياگر دست من است حرف:  گفتم

 .پردازم  يكنم و عقوبت غفلتم را م يسوزش جانكاهش را تحمل م:  گفت

 .گاوصندوق دست اوست ديكل.تا عماد برگردد ديبه من مهلت ده يچندروز:  گفتم

 .كنم يصبر م:  گفت

 ينگهداشت و در را برا يبدون سوال از من مقابل رستوران ياله. شده بود و ان دو با م شروع به صحبت كردن داريب نايمار

 .گشود نايشدن مار ادهيپ

 شوم؟ ادهيمن هم پ:  دميپرس

 .ديشو ادهيبله پ دياگر گرسنه ا: اشكار گفت  يخشم با

را به  نايمار. خود روانه كنم يرا به جا يرتيكه س نيا ايگرفتم كه بنامه سفر را لغو كنم و  ميطول بازگشت به خانه تصم در
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 :  ديكرد و چمدانم را پشت در گذاشت و پرس ادهيو حكمت مرا مقابل خانه عماد پ ميهتل رساند

  د؟ييا يم ــ صبح شركت ــ

 .را ندارم گريمن توان سفر د.را همراهتان كند گريد يكيمن  يپوراشراق صحبت كنم كه به جا يبا اقا ديبا.گمان نكنم:  گفتم

 !ريشب بخ. طور بهتر است نيبله ا:  گفت

به !) ينه خواهش،نه التماس ؟يرا داشت يعكس العمل نيانتظار چن چيه(و به خود گفتم، ستادميا يبر جا يرفتن او لحظه ا با

 : ديمحض ورد مادر را از امدنم باخبر كردم و به سوالش كه پرس

  يــ پس چرا انجا وارد شد ــ

 .نگفتم يزيكرد و چون خسته بود من چ ادهيمرا پ ياله:  گفتم

 ؟  يشام خورده ا:  ديپرس

 ؟ ستيچ دياخبار جد.خواهم بخوابم  يخسته ام كه م يليفقط خ.بله :  گفتم

 .نمتيب ياستراحت كن فردا م. ستين يخبر تازه ا: گفت  مادر

 يبود همانند روزها يروز اغاز شده روز. را قبول كرد  نيجانش شنهاديو پ رفتيانصرافم را پذ ياعتراض چيبدون ه پوراشراق

 .ديريبگ ليمانده را تحو يو پولها دييايب ديتوان يتماس گرفتم و گفتم م يبا اله. گريد

 كرد؟ رييبرنامه سفر تغ:  ديپرس

 .با شما خواهد امد يرتيمن س يپابرجاست فقط به جا. نه:  گفتم

 ؟  دييا يشما نم:  ديپرس متعجب

 .ديكرد دييشما هم كه تا. دارم انصراف بدهم اليبه شما كه گفتم خسته ام و خ:  گفتم

 . كرده باشم دييممكن است تا ريغ:  گفت

 .شده  نيبه هر حال چن:  گفتم

 ديباور كن. دينده رييلطفا تارا برنامه را تغ. ميندار يبه نام شما صادر شده و ما فرصت چندان مايهواپ طيها ؟ بل طياما بل:  گفت

شمال از خود شما خوشش امده و قصد دارد  عتيطب ييباياز ز شيقرار گرفته كه ب نايسفر ما به شمال ان قدر مورد توجه مار
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 نيتان تام ندهيشماست و ا يبرا يشانس بزرگ نيتارا ا. كند غياعضاء شركت تان تبل شيپ سنازشما وشركت شما به نحو اح

دهم تا خود شما  يكند قول م يخواهم و اگر وجود من شما را خسته و كسل م يشما را م روصالحيمن خ ديباوركن. است

 د؟يشد يحاال راض.دهان باز نكنم  ديرا مطرح نكن يسوال

 .نميب يرا نم گرير خود توان مسافرت دمن خسته ام و د: گفتم

 .ميندار يكه فرصت چندان ديلطفا عجله كن. دياش را به من بسپار هيو بق دييايشما همراه ما ب: گفت

 ...اما پوراشراق: گفتم

تا من  ديزحمت امدن به فرودگاه را بكش ديكنم فقط شما با يو كارها را روبراه م رميگ يمن تماس م دينگران نباش: گفت

 .بروم نايفرصت كنم به دنبال مار

باتعجب . هستم رازيتماس را قطع شد بالفاصله با مادر تماس گرفتم و گفتم كه عازم ش يوقت. كنم يكار را م نيا: گفتم

 : ديپرس

 ؟يبرو يخواه يم امدهيــ هنوز ن ــ

تماس، چمدان را  نيباقطع دوم. كرد ميواهبرگشتم مفصال باهم صحبت خ يچون فرصت ندارم وقت. ديشما كه اطالع داشت:گفتم

نبود و  يكه در خانه عماد داشتم كاف يتعداد لباس. كنم نيگزيجا يگريد يگشودم و لباسها را خارج كردم تا لباسها

 ياله يبرا يكه روز يادوكلن افتنيبه دنبال . را مجدد در چمدان بگذارم نخارج كرده از چمدا ياز لباسها يمجبورشدم تعداد

 زيگمان كه ممكن است عماد ان را در م نيبا ا افتميداشتم به او بدهم در كمد را باز كردم و چون ن اليبودم و حال خ دهيخر

افتاد كه ما را در لباس  يگشتم چشمم به قاب عكس يم ديناام يكشو وقت نيخود گذاشته باشد به جستجو پرداختم و در دوم

خواستم به خود بقبوالنم كه فراموش كرده و .برد و نبرده بود يداد و عماد به من گفته بود همراه خود م ينشان م مانينامزد

 ريدر ز ديعماد هم قاب و هم حلقه را با ست؟چرايكار چ نيا يمهن( دمياز ان بگذرم كه چشمم به حلقه او افتاد و از خود پرس

به خود  يان نشست وقت يازاردهنده بر جا يفذاموشم شد و فكر ها سفر قيدقا) پنهان كند و همراه خود نبذد؟ شيلباسها

در . شدم يبود نداشتم و از سر اكراه چمدان بستم و راه ختهيبا گفتارش در وجودم برانگ يرا كه اله يشور گريامدم د

پروازمان را اعالم  كه شماره مينكرده بود ياحوالپرس گريكديهنوز با . دميفرودگاه ان دو را منتظر و چشم به راه خود د
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بر  يوقت. كنارم نشسته بود نايمار مايدر هواپ. ميحمل به بار سپرد و خود روانه شد يبه سرعت چمدانم را برا ياله. كردند

با  يدستم گذاشت تا توجهم را به خود جلب كند و به زبان فارس يدستش را رو نايمار ميبه پرواز در امد يفراز اسمان ابر

 .گرفت اديمن : گفت يركيو با ز دي، به نگاه متعجب من خند) من خوشحالم كه با شما دوستم( گفتن

 .من هم خوشحالم كه با شما دوستم: گفتم

است كه من  ينام نيا! سفر خاموش. بسته شد نايمن و مار انيم يدوست ونديبود پ يميبارگرم و صم نيفشردن دست كه ا با

انجام  ريو شب بخ ريجز صبح بخ يسخن چيه يمن و اله انيم رازيه در طول سه روز اقامت در شچ. سفرمان گذاشتم يرو

 يداشت فارس يسع نايمار. يو نگران شيبدون تشو يسفر. گذشت وشخ اريكنم كه به هر سه ما بس ياما اقرار م. نگرفت

كه زود به  ميهمه اقرار كرد ديرس انيبه پاسه روز  يوقت. بردم يكار لذت م نياو شده و از ا يصحبت كند و من معلم فارس

 ياحساس وابستگ. نبوددل مهمان  يخشنود يو برا اير ياز رو گريد مانيخنده ها. ميو از مراجعت خشنود نبود دهيرس انيپا

نشان دهد  يتوجه يبود اگر مرا ازاد بگذارد و ب دهيحكمت بود كه تازه فهم يبه سو شتريب يوابستگ نيكردم و ا يم

به  نايمار يرا برا رانيگذشته پرافتخار ا ياو چنان شور ميكرده بود دنيد ديتخت جمش ياز بنا يوقت. خشنودتر خواهم بود

را و مجد عظمت ان روزگار را به  رانيكهن ا خيكه دارد تار دميفهم يدانستم م يان كه زبان نم ابود كه من ب دهيكش ريتصو

مرز شكست خورده و عقب  نيا رانينهاده كه امپراطوران رم بارها از دل ينيدر سرزم يپا ديكشد كه به او بگو يم نايرخ مار

 ندينگهداشت تا به چشم خود بب شتريبود ب ريكب وشيدار بهيتكه ك ديتخت جمش يرا در حصار جنوب ناياو مار. كرده اند ينينش

برگرداند و ما را به هتل بازگردانده  يرنجش رو يا بر زبان اوردم با نوعام ر يخستگ يوقت. رديبگ لميماف خيو از شكوه تار

 دميقدر هم كه د نياما هم. الزم است اريشدن با گذشته شكوهمند شما وقت بس يكي يبرا:( به حكمت گفته بود نايمار. بود

ها را ان طور كه امروز من خود  تيقعخوانده ام نتوانسته اند كه وا نيزم رانيو ا رانيكنم كه ان چه در كتب از ا ياقرار م

گفتن خواهم  يبرا ياديز يبرگردم حرفها يدانم وقت يهستم و م نجايخوشحالم كه ا. در اورند ريشاهد بودم به رشته تحر

 .) داشت

 :گفتم ارياخت يشدم ب ادهيپ يوقت. مرا خانه عماد رساند يو باز اله ميبه هتل رساند نايمراجعت مار در

او را به داخل  يشد وقت ادهيرا پارك كرد و پ لياتومب. خواهم نظر شما را بدانم يم. ديمرا تحمل كن شتريب يا قهيــ چند دق ــ
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 كيداخل شوم و  يي، مرا واداشت كه به تنها)ستميا يجا م نيممنونم هم( كرد و با گفتن ديترد يشدن دعوت كردم، لحظه ا

 يكه صدا ينشسته بود و هنگام نيپله مرمر يرو. اطيدارم و برگردم به حو ان را بر مراست به سراغ قاب عكس و حلقه برو

 :گفتم. ستاديبلند شد و ا ديرا شن ميپا

اورد و  يسردر نم مياحساس كردم كه از حرفها. حلقه اوست نيو ا يقاب عكس من و عماد است از مراسم نامزد نيــ ا ــ

 :گفتم. فهمد يعلت كارم را نم

 يان را م يرفع دلتنگ يكه برا ديقاب بود و چند بار به رخم كش نيكه با خود برداشت ا يزيچ نيرفت اول يكه م يــ وقت ــ

او  يسر كشو يزيچ افتني يبرا ياز سفر وقت شياما پ. گذاشت شيتمام لباسها يبرد و من خود شاهد بودم كه قاب را رو

كه شما از ابن  دييو بگو ديبا من صادق باش. افتميبود، لباس در ته كشو پنهان كرده  ريرفتم قاب عكس و حلقه را كه ز

 د؟يدار يحركت چه برداشت

 :كرد و موشكاف و گفت نگاهم

 !نيــ فراموش كرده هم ــ

 :شدم و گفتم نيخشمگ

 .گذاشت و بعد در چمدان را بست شيلباسها يكه رو دميــ فراموش نكرده چون خودم د ــ

 :ديپرس

 ست؟يــ نظر خودتان چ ــ

 :پله نشستم و گفتم يرو

است كه چرا  نياورم ا يكه من از ان سر در نم يزيچ. خورده ام و اوازهمسرش جدا نشده بيكنم كه فر يــ دارم باور م ــ

 ياطالعات در المان جمع اور يگرفت كه ازدواج كند؟ شما خود در مورد عماد و همسرش به قدر كاف ميبرگشت و چرا تصم

اگر . كند هيعماد است كه دوست دارد به او تك نيقدرتمند است و ا رويمد يزن تاير ديه به من گفتك ديو خود شما بود ديكرد

رفت و به او  تاير دنيمن در كنارش بودم به د ياست پس چرا او را رها كرده و برگشت و چرا پس از مراسم عقد وقت نيچن

 كيو در نظر داشت كه با من از نزد رفتهيماجرا را پذ نيا يبا خوشحال تايگفت كه ازدواج كرده؟ خود عماد اقرار كرد كه ر
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داند كه عماد ازدواج كرده پس چرا عماد حلقه و قاب عكسمان را با خود نبرده  يواقعا م تاياگر ر.اشنا شود كه مخالفت كردم

لطفا . ديهست يبكنم، اما شما مرد با تجربه ا يدرست ليو تحل هيتوانم تجز يو نم ياله يو در كشو پنهان كرده؟ من ساده ام اقا

 ست؟يكار چ نيواقعا منظورعماد از ا ديبه من بگو

 :ديپرس

 ست؟ينظر من چ ديدان يكه م يدر صورت ديپرس يــ چرا از من م ــ

 : گفتم

 .ديرا ورانه جلوه نده قتيحق ندميخوشا يكه برا ديهست يدانم ان قدر مرد با وجدان يم ست؟يشما چ نظر

 :ديبه فكر فرو رفت و بعد نگاهم كرد و پرس ياله

  د؟يبا او چگونه اشنا شد دييــ بگو ــ

ساكت شدم كه  يعماد را گفتم و وقت يو بعد خواستگار نيكردن جالل الد يخانم و خواستگار زهيعز يهم صادقانه ماجرا من

 :ديشد پرس يسكوت طوالن يوقت. دانست يرا در مورد من و عماد م زيهمه چ گرياو د

 نبود است؟ يگريجدا شده و موضوع د تايبودنش از ر ميعق ليكه او به دل ديــ شما مطمئن ــ

 شود خود را ناتوان جلوه دهد؟ يحاضر م يمرد چيه ايگفتم ا تانيعماد را برا يمن حرفها. دانم  ينم: دميپرس

 مصالح؟ مصالح؟: گفت

 كي يچهار ساله و پسر يدختر. دارد بايبلكه برعكس دو فرزند ز ستين ميدانم همسر شما نه تنها عق يكه من م نيا: گفت

 . ساله

 :را مشوش كرد و گفت ياه ناباور من اله يصدا

شما وادارم كرد  دياما چهره نا ام مانم،يو حاال پش ميموضوع را به شما نگو نيمن با خود عهد كرده بودم كه ا.  ديــ ارام باش ــ

هم كه از عماد و  يلميف دينيبب بيو كمتر اس ديبرس قتيان كه خود شما به حق يمن برا. تلخ باز كنم قتيحق نيكه لب به ا

قرار گرفته بود كه من و خانم  نيچن ريان روز تقد ديشا. گذاشتم ارتانيگرفته بودم در اخت اهپرستار بچه و پسرش در فروشگ

 ينم يخاص زيكردم و چون چ يهدف نگاه م يمن ب.كند دياش خر خانواده يبرا يرتيتا خانم س ميبه ان فروشگاه برو يرتيس
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 ينم كه ب ميتقد وندتانيپ يشما و اقا عماد بودم كه به عنوان كادو يبرا يا هيهد افتنياما نه اشتباه كردم به دنبال .... خواستم

در وهله اول گمان كردم كه . كرد دنيد هايدر اغوش داشت و از قفسه اسباب باز يچشمم به اقا عماد افتاد كه كودك ارياخت

كه  دميشن. كردم بيقشوم او را تع دهيكنجكاوشدم بدون ان كه د. باصره است يخطا نديب ياشتباه كرده و انچه كه چشمم م

هم ان قدر مشغله  تايمن كه دائم در سفرم و ر د،ياز من و مادرشان هست كتريشما به بچه ها نزد:( اقا عماد به ان خانم گفت

بچه ها  يمهربان برا يمادر ميبهتر است بگو ايمهربان و  يشما پرستار. كند به بچه ها توجه نشان دهد يكه فرصت نم دارد

و عماد خرس ) عروسك خرس:( ان خانم گفت) ست؟يمورد عالقه بچه ها چ يكه اسباب باز ديحاال به من بگ. ديهست

را اماده  يلمبرداريف نيتا دورب. و به شما نشان دهم رميبگ لميفدر همان لحظه بود كه فكر كردم بهتر است از او . برداشت

 .ديا دهيداش را كه خودتان  هيكنم، او كودك را در كالسكه گذاشته بود و بق

 اوست؟ يپس ان كودك مو بور درون كالسكه فرزند عماد، و ان خانم پرستار بچه ها: دميپرس

 :سر فرود اورد و ادامه داد حكمت

دادن به عماد باز  ييشدن و اشنا كيصحنه را و من توانستم او را از نزد نيالبته اخر ديصحنه را د نيهم ا يرتيــ خانم س ــ

 يامر باعث شد كه من در مورد عماد كنجكاو شوم و كنجكاو نيهم.ميخارج شو ميشو دهيدارم و از فروشگاه بدون ان كه د

دانم  ياش م يرا در مورد زندگ زيمن به عماد گفتم كه همه چ. كند يكار م جاو ك ستيكنم و در اخر بفهمم كه همسرش ك

كه شما  نيبودن خود و ا ميكه اطالعات من ناقص است موضوع عق نيكردم و او به گمان ا يفرزند خود دار ياما از افشا

 يو ساده دل يدل به سادگ رمن د. ديكش شياشاره كرد و موضوع دست نوشت شما را پ ديداد تيرضا ونديپ نيدانسته به ا

دارد هر چه دارد پس از  اليكند و خ كيخواهد همسرش را در ثروت خود شر يشما افسوس خوردم و به خود گفتم عماد نم

كه چرا شما  دميرس جهينت نيشما گشتم و به ا يخود به دنبال چاره برا اليبود كه به خ نيا. فوتش به دو فرزندش ارث برسد 

تان را مفت و مسلم از  ياست چرا شما جوان بيو فر رنگيكه صحبت از ن د؟حاالينكن ياو ثروت اندوز يبراتا او زنده است 

چون همسفر راهتان مرد  ديباش ندهيخاطر هم بود كه اسرار داشتم و هنوز هم دارم كه به فكر ا نيو به هم ديدست ده

 . ستين يكرنگي

. و از درون شكسته شده ام  دهيعمرم ضربه د يكنم به قدر تمام ير مگوناگون تحمل كرده ام كه فك يانقدر ضربه ها:  گفتم
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كار  نيكند و منظورش از ا نيعماد چن ديچرا با نياما به من بگ. بارم  يهم چشمه اشكم مسدود شده و اشك نم ديشا

 كند؟ يبا سرنوشت من باز دادنداشت كه به خود اجازه  يكمبود گرياو د ست؟يچ

 : در اورد روشن كرد و گفت يگاريس ياله

 نيدر هم. جاست نيو هم ستيزنم هر چه هست در المان ن ياما حدس م. دمياست كه تاكنون من هم نفهم يموضوع نيــ ا ــ

 د؟يدان يشما از خانواده او چه م. در خانواده او ديو شا رانيا

 .دميشن گرانياز مادر و د تهخيكه جسته و گر نيا ايكرده و  فيتعر زهيعز ايكه  ييزهايهمان چ: گفتم

 مثال؟: ديپرس

 نيكه پدر جالل الد يمحمود اهنچ يعنيانها  نيمرحوم عبداهللا خان دو پسر دارد كه بزرگتر يعنيبزرگ  يكه اهنچ نيا: گفتم

گردد كه  يبرم رانيخارج شده و بعد از فوت پدر به ا رانيتجارت از ا يپ دريكه از عنفوان جوان يعماد اهنچ يگرياست و د

سرباز زده  نجايدر ا يو زندگ رانيهمسرش چون از امدن به ا يازدواج كرده ول خارجدانند كه او در  يهمه م. ماندگار شود

ابراز كرد  يجداشدنش را همان لياست كه همه باور كرده اند اما خود عماد دل يليدال نيا. عماد هم مجبور شده طالقش بدهد

 .گفتم تانيكه برا

 شده؟ ميدو برادر تقس انيثروت پدر م ايا: ديپرس

اگر فرصت  ميو بهتر است بگو اوردميشناخت هم به دست ن يبرا يفرصت ميكه ما نامزد شد يچون از زمان. اطالعم يب: گفتم

 است؟ انيكه موضوع ارث در م ديكن يشما فكر م ايا. موضوعات بود نيهم ميكه وارد نشد يبه تنها مسائل ميهم داشت

 :سرفرود اورد و گفت ياله

ارث  ايكه ا ديو بفهم ديكن قيشود تحق ختهيبرانگ گرانيد يان كه كنجكاو يخوب است خود شما ب. ستميــ بله اما مطمئن ن ــ

 ...كه نيا ايهم منظور شده  يطيشدن شرا ميتقس يبرا ايكه ا نيو ا. ريخ ايشده است  ميتقس

كه گفت، اگر عماد همسرش را طالق نداده بود  دهيپرند از زن عمو شن ياندر شب مهم. دانم كه منظور شده بود يم: گفتم

 .شود يروشن م ميحاال دارد موضوع برا ينكردم ول يمن ان شب كنجكاو. گرفت يارث به او تعلق نم

 ياو به ظاهر وانمود كرد كه از همسرش جدا شده و برا. ستيچ يپنهانكار ياو برا زهيانگ ميدان يبله حاال دارم م: گفت ياله
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 از ان سو . رديشما را عقد كرد تا همه باوركنند و ارث به او هم تعلق بگ گرانيدادن د بيفر

 را از بابت فرزند اسوده كرد و با گرفتن ان سند مسخره از شما، الشياست و خ يكه مرد ناتوان فتيرا فر شما

 ....يتجربگ يعمل كرد و بدبختانه هم شما و هم مادرتان به علت ب ركانهيز اريبس. ال كوتاه كردرا از دامن امو دستتان

وجود ندارد كه  مانيدر زندگ يگريو مرد د ستين نجايدانسته برادرم ا يبوده كه م نيانتخاب من هم هم ليدل ديشا: گفتم

 .تواند به اهدافش برسد يراحت م اليباشد و او با خ مانيراهنما

 :و گفت ديخند يلها

 دهيو او با همان مبلغ به ارث رس ستين يقيشدن در شركت هم حق ميسه يدهم كه فروش سهام برا يــ من به شما قول م ــ

 يسخنران يطور رهيمد ئتيان روز در جلسه ه. رفتن ندارد اليكرده تا به همه نشان دهد كه ماندگار است و خ يگذاريسرما

 يشدن برا ديكاند شنهادياو خود به اعضاء پ. داد كه همه را مبهوت كرد نشركت داد سخ شتريهرچه ب يسوداور يكرد و برا

عماد بانام بردن . را به عهده من گذاشت ايتالياز ا ديدر ان جا را به عهده گرفت و خر ديخر تيالمان را مطرح كرد و مسئول

عقد قرار داد ببندد همه را از  انهاتواند با  يتند و اسان ماش هم هس يميكرد از دوستان صم يكه عنوان م سياسم چند رئ

 . رفتميجمله خود مرا مجاب كرد و همه پذ

 نتياز سفرمان به پوراشراق فكس زده و پر شيمورد است چون پ نينكرده در هم يبكاريكه فر يدر تنها مورد ايگو

شما و عماد حاضر شدند در خواستتان را در مورد پول نقد  تياعضاء هم خوشحال از موفق. او فرستاده است يقرارداد را برا

 .قبول كنند

 :گفتم

 ...جا بود نيو اگر او هم حاال ا زارميبكنم؟ از خودم به خاطر حماقتم ب ديــ حال چه با ــ

شده  ريكه د نياز ا شيكه پ ديخدا را شاكر باش. دياغشته كن يكه دستتان را به خون كس ديستين يشما ادم: خنده گفت به

 .ديباشد متوجه شد

 : گفتم

و  دهيتارخ و مادرم كه گمان دارند من به سعادت رس چارهيب.كشتم و هم خودم را يهم او را م ديبدان نيقيــ در ان صورت  ــ



 

 

كتابخانه نودهشتيا                       رحيمي فهميه  –شيدايي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢١١

 بكنم؟ ديحال چه با. نشده دميعا يسود يخبر ندارد كه جز نكبت و بدبخت. خوشبخت شده ام

 :و گفت ستاديا ميچند قدم راه رفت و بعد روبرو ياله

دوم  ديو اقرار كند و پس از ان از او جدا شو ديو وادارش كن دييرا به او بگو قتيامد حق يكه وقت نيا يكي ديــ دو راه دار ــ

 .ديبدست اوردن مال، نقاب به صورت بزن يو شما هم چون او برا ديبرو شيروال پ نيكه به هم نيا

 .ديدارد و شما ندار ازيراه دوم به تبحر ن كه

 : دميپرس

 در چه مورد؟ تبحر

 :گفت

تا عقد شما پابرجاست . ديكن يو ماهرانه مال اندوز ديو خود را همچنان نا اگاه نشان ده دياوريخودتان ن يكه به رو نيــ ا ــ

 دياما او با. ردنتان ببخشدخذا مرا به خاطر وسوسه ك.  ديي،پس از ان سود بجو ديدار اريدر اخت زيبنا بر گفته خودتان همه چ

 .بپردازد هكه شروع كرد يباز طيپول بل

 :كرد زمزمه

 .فكر كنم ديــ با ــ

 :با نگاه به ساعت دستش گفت ياله

 .رفع زحمت كنم ديندار يبا من امر گريخب اگر د. طور بهتر است نيــ بله ا ــ

 !نه: كردم و با وحشت اشكار گفتم يو سرگردان يپناه ياحساس ب يان در

 :زود به خود مسلط شده و گفتم اما

 ...بله شما. ديــ اه ببخش ــ

 .گشتم يدانم دنبال چه م يو نم دميدور خود چرخ. استفاده كنم ديبا يدانستم از چه الفاظ يشده و نم جيگ

 :گفت

 ــ تارا؟ ــ
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كنم، مرا  يرساتر مرا خطاب نمود و با گفتن تارا خواهش م ييبا صدا. كردم ينشست اما درك معنا نم يدر گوشم م شياوا

 :بود كه گفت ميپناه يو ب يياز درك تنها ايدانم از چهره وحشت زده ام دل به حالم سوزاند  ينم. كرد خكوبيم يبرجا

 . است هودهيمن در كنارت هستم و ترس تو ب. ريــ تارا، ارام بگ ــ

 :از ان كه در باز كنم گفتم شيرف در خانه به راه افتادم پقادر به راه رفتن شدم و به ط يوقت

 .ممنونم زيــ به خاطر همه چ ــ

 :متاثر و بم زمزمه كرد ييبا صدا. گونه ام روان شد ياغاز كرد و قطرات اشك رو دنيجوش دهيكلمه چشمه خشك نيا يادا در

 !راه اول را انتخاب كن. يتجربه ا يب يليخ يزندگ يمقابله با سفاك يــ تارا تو برا ــ

 .رفت يدر را باز كرد و بدون خداحافظ بعد

بر اب  يو ان شب رها شده چون برگ. كرده بود ريروحم را تخس يافكار رساتر و شفاف تر از باور تمام. توانستم باوركنم ينم

. دميتخت خواب د يام باز شد و خود را رو دهيگوشخراش زنگ تلفن د ياز صدا. در حركت بودم نيابشار سهمگ يبه سو

 :كه گفت دزده عما جانيه يرا برداشتم از صدا يگوش يوقت

 حالت چطوره؟ زميــ سالم عز ــ

پوزش خواه  يكرده و بالحن داريكه مرا از خواب ب ديفهم مياز تن صدا. خوبم ميتوانستم بگو يو به سخت ديوجودم لرز تمام

 :گفت

خوشحالم كه . با تو حرف بزنم يشركت شو ياز ان كه راه شياما خواستم پ. خواهم يكردم معذرت م دارتيــ از خواب ب ــ

 سفر خوش گذشت؟. نميب يگردم تو را م يبرم يوقت

 .خوب بود: گفتم

 :گفت

انها  دميرس يو دو مهمان به همراه دارم كه وقت ستميكنم اما تنها ن يــ خدا را شكر، خواستم اطالع بدهم كه امروز حركت م ــ

 .لطفا به پوراشراق هم خبر بده. خانه ميا يبرم هتل و بعد خودم م يرا م

 يادامه م نطوريهم ايخب حاال چكار كنم؟ ا(  دم،ياز خود پرس. را قطع كرد زم،تماسيعز نمتيب يم يبا گفتن به زود عماد
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 ؟يدار يو نقاب از چهره اش برم يستيا يمقابلش م دنيكه به محض رس نيا ايات بخندد و  يكه به نادان يگذار يو م يده

كه تاوان  يو وادارش كن يكن شيو هم رسوا يكن يوضع زندگ نيو به هم ينكه هم بما نيهم وجود دارد و ان ا يراه سوم

 ديتد يتوان يم. ببرد بيرا كتمان كرده تا بتواند از ارث نص قتياگر بنابر مصلحت مجبور شده ازدواج كند پس حق. بپردازد

 يجسم و روحم را م تيمعصوم ايا ست؟ياما خواسته ، خواسته ام چ. يده ينكند او را لو م يرا عمل تيكه اگر خواسته ها يكن

دانم  يشده ام كه نم جيان قدر گ ؟يكرد و نخواست تاوان بپردازد چ يستادگيگذشته شوم؟ اگر ا يو تارا رميتوانم از او بگ

 .)راه درست كدام است

به پوراشراق خبر دادم كه . فكر با من بود كه زجركشش خواهم كرد نيبروم ا ميشستن دست و رو يد شدم تا برابلن يوقت

شده وبود و ان چنان  ميرايشبنم سرحال و با نشاط پذ. كارم نشستم زيشود و پشت م يعماد به همراه دو مهمان وارد م

در اتاق حاضر نبود و به سوالم كه  يرتيس. بود يپوستم باق يرو نوزه فيخف يصورتم را غرق در بوسه كرده بود كه سوزش

 پس الهه كو؟: دميپرس

 .نمانده كه كار تمام شود يزيچ گريدزد و د يرا م زادهيدارد قاپ دل عل: گفت طنتيبا ش شبنم

 رود؟ يم شيكارها خوب پ: دميپرس

گردد و شما خانم و  يه اقا عماد دارد با دست پر برمك دميشن ايگو. شود يبهتر هم م نيبله و از ا: سر فرود اورد و گفت شبنم

كردند و از طرف اعضاء همه  يموضوع صحبت م نيشركت همه از ا يدر غذاخور روزيد. دياقا هر دوتان گل كاشته ا

 . مهمان شدند يخامه ا ينيريكارمندان به ش

كه پس  ديچيپ يدر گوش ياله يرا برداشتم صدا يكه گوش يباغث قطع صحبت شبنم شد و زمان زميم يزنگ تلفن رو يصدا

 .شوم يبه اتاقم ممنون م ديايب يا قهياگر چند دق: از گفتن سالم گفت

 :را كه گذاشتم به شبنم گفتم يگوش

مان  يكنم كه دارد از دوست يحس م. خشنود نشده ام بتشيبگو كه من از غ يرتياما لطفا به س. گردم يروم و برم يــ من م ــ

 .كند يفاده مسوءاست

بلند شد و به  زشيبه در وارد شدم او ازپشت م يبا تقه ا يوقت. كرد يراحت باشد مرا روانه اتاق اله التيبا گفتن خ شبنم
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 .شد ميرايحالم پذ دنياستقبالم امد و با پرس

 .را انتخاب كرد و نشست ميمبل روبرو زيبه مبل اشاره كرد و من نشستم او ن حكمت

 ؟شده يخبر: دميپرس

 .ان هم با دو مهمان ديا يعماد دارد م: لبخند زد و گفت ميبرو

 .پوراشراق دادم يخبر را به اقا نيدانستم چون خودم ا يم: گفتم

 .تاستياز مهمانها ر يكي يدان ياما حتم دارم كه نم: گفت

 .شد اهيس زيهمه چ يچشمم لحطه ا شيكرد و پ خيكردم تمام وجودم  حس

 :گفت حكمت

 .ديمالقت اماده كن نيا يو خودتان را برا ديكه بدان دمياما صالح د. خبر را من دادم نيــ متاسفم كه ا ــ

 اون؟ يچ يبرا: دميپرس يسخت به

 كيهم شر ديو شا نديشركت را بب كياورد تا از نزد يرا م تايزنم كه اقا عماد ر يدانم اما حدس م يمن هم نم: گفت حكمت

 .شود

 :دميپرس دينگاهش كردم و با ترد يناباور با

 ....دارد و كار شركت ما ييــ اما او كارخانه دارو ــ

 :سر فرود اورد و در همان حال گفت حكمت

 .فرق داشته و تنها تشابه اسم باشد تايبا اون ر تاير نيهم ا ديشا. ستيمعلوم ن زيچ چيحدس من است و هنوز ه نيــ ا ــ

 ؟يچ لينام فام: دميپرس

 : زد و گفت لبخند

 ست؟يچ لشيهمسر عماد فام يدان يتو م ايا. كرده دميموضوع است كه دچار ترد نيــ هم ــ

 .ديپرس ياز من م ديكرد يم قيرد او تحق.شما در م: و گفتم دميخند

 : گفت
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اما . گومز تايبه گمانم او گفت ر. كرد و به من خبر داد تايو ر يدر مورد اهنچ قيدر المان داشتم كه او تحق يــ من دوست ــ

 !بوخورس است تايمهمان ر نيا ليفام

 .شناسم يمورد نظر ما باشد من در نگاه اول او را م يتاي،همان ر تاياگر ر: گفتم

ستم در ضمن خوا. امده يجعل ليگومز با فام تايو چرا ر ستيمسافرت چ نيبفهمم هدف انها از ا ديبا: گفت حكمت

 ؟ياعتناء باش يخونسرد و ب يتوان يم ايا. كه انها مشكوك شوند ديرفتار نكن يخودش بود طور تايكنم كه اگر ر ارتانيهوش

 .گمان نكنم: گفتم

 :و گفت ستاديا ميبلند شد چند قدم راه رفتو بعد روبرو حكمت

 .يو مهمان شركت را در شهر بگردان يهر روز با او روبرو شو يچه ممكن است مجبور باش ،يبتوان ديــ اما با ــ

 : و گفت دياخر را به تمسخر برزبان اورد و به نگاه من خند جمله

 .مهمان همسر به عهده خود شماست يزبانيو م ديهست سيرئ يهرچه باشد شما همسر اقا. ــ تعجب ندارد ــ

 :گفتم

 . عاف كنددهم و از عماد خواهم خواست كه مرا م يكار را انجام نم نيــ من ا ــ

 : گفت حكمت

است كه او زبان  نيدانم ا يم ياهنچ يتايكه من در مورد ر يزيچ! يرا از دست بده قتياز حق يــ وشانس پرده بردار ــ

 ...كه ديرفتار نكن يپس در مقابل او با عماد طور. تواند تكلم كند يفهمد و م يرا م يفارس

 : گفتم

 .اورديمسكن ب ميبرا رزايم دييشود بگو يم. هستند دنيدر حال ترك مياه قهياز سردرد، شق. ديــ لطفا بس كن ــ

بر صورتم  ياپيچند مشت اب پ. دميدو ييدستشو ياتاق را ترك كرد و من كه به حالت تهوع دچار شده بودم به سو حكمت

 :ديكه پرس دميرا شن ياله يخورد و صدا ييبه درب دستشو يضربه ا. بكشم قيكردم نفس عم يو سع ختمير

 ــ حالتان خوب است؟ ــ

 : باز كردم و گفتم دررا
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 !ــ مسكن ــ

 :و مجدد كه نشستم گفتم دمياب سر كش وانيل اتيرا با تمام محتو قرص

 !مگر من چقدر توان و تحمل دارم؟. ــ ضربه پشت ضربه  ــ

 يكرده ام اما از سو دايتنفر پ ناگوار را بدهم از خودم يخبرها نيكه مجبورم من ا نيفهمم و از ا يباوركن م: گفت حكمت

 .كنم ارتيهم چاره ندارم و مجبور هش

باشم و دچار غفلت  اريكند كه هش يست كه مرا اگاه م يكار شما لطف. كنم يم تيبه خودم دارم شكا. ستيشما ن ريتقص: گفتم

 ؟ ينباشد چ تايان ر تاير نياما اگر ا. نشوم

بوخورس باشد  تايبوخورس ، ر تايخواهم كه من اشتباه كرده باشم ر يبخاطر شما و به خاطر خود عماد از خدا م: گفت حكمت

 فرودگاه؟ ديرو يم يشما چه ساعت. 

 . خانه ديا يرساند بعد م يروم چون عماد ساعت ورودش را اطالع نداده و فقط گفت اول مهمانها را به هتل م ينم: گفتم

مهمانانش را وارد  فاتيبدون تشر يراشراق هم از ساعت ورود خبر نداشت و تعجب كرده بود كه چرا اهنچپو: گفت حكت

 .كند يم

 زن؟ ايمرد است  ،ينفر دوم چ: دميپرس

 !نه او مرد است:  ديخند حكمت

 توانم بروم ؟ يم: دميپرس

. مرا روانه كرد ديكنم به خودتان مسلط باش يمتا مقابل در بدرقه ام كرد و با گفتن خواهش . فرود اورد و من بلند شدم سر

 يدر نوسان بودم، به هنگام گذاشتن پا بر رو اسيو  ديام انيكه در م يدر حال. استفاده از اسانسور از پله ها باال رفتم يبه جا

پله ها را  يبه سخت. است فيچپم شده و توان سمت راست بدنم ضع يمتزلزل تر از پا مراست يپله احساس كردم كه پا

و ضمن  ديبلند شد و سخت مرا دراغوشم كش دنميمشغول كار بود با د زيامده بود و پشت م يرتيس. و وارد اتاقم شدم مودميپ

 : ديصورتم پرس دنيبوس

 ؟ يضي، مر يو انقدر سرد دهيرنگت پر چرا
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 .يماريچرا تو ب: دادم و او ناباور گفت سرتكان

 :ديرو به شبنم كرد و پرس بعد

 ده؟يـ رنگش نپرـ ــ

 :امد با تعجب گفت ميكار را رها كرد و به سو شبنم

 .شده؟ توكه حالت خوب بود  يزيچ. شده واريــ چرا دروست مثل گچ د ــ

حالم بد بود كه  يان بود كه به قدر قتياما حق. كنم يخانه و استراحت م روميم. حتمن فشارم اقتاده دينگران نباش: گفتم

شدن در خانه مادر مداوا شدن  ياژانس بروم به خانه مادرم و دو روز بستر ليخودم با اتومب ليمباتو يمجبور شدم به جا

تماس من و عماد فقط . انها شود يرايپذ ييمعاف شوم و عماد خود به تنها يمهمان يزبانيحسن را داشت كه از م نيتوسط او ا

زنگ خانه به صدا در  يدر صبح روز سوم وقت. را نداشت ديايب دنميخود بد نكهيتلفن صورت گرفته بود و او مجال ا قياز طر

بودنم  ماريبر خالف تصورم او از ب ودصورتش شادمان ب. امد ادتميبه ع يامد و مادر ان را گشود، عماد با سبد گل بزرگ

 :ديگله مند پرس يرفتار شادش انگونه محسوس بود كه مادر را متعجب كرد و با لحن. و افسرده نبود نياندوهگ

 ؟ دياست خوشحال هست ماريكه تارا ب نياز ا ايــ اقا عماد گو ــ

 :به خود گرفت و گفت نياندوهگ يشد و لحن داريب يدر ان. عماد يبود برا يداريزنگ ب ييمادر گو يگ گله

اما باور . دهم كه تارا كسل نشود يمن مخصوصا خود را خوشحال نشان م. است مادر؟ تارا، جان من است يچه حرف نيــ ا ــ

با چه  يدان ينم. مبحوت فقط نگاه كردم يقيو سكوت ان مواجه شدم قلبم گرفت و دقا يكيدر خانه را باز كردم با تار ديكن

 . است ماريكه تارا ب شدمشماره منزل شما را گرفتم و متوجه  يحال

 :كنم گفتم اش را بشنوم و تحمل يمجبور نباشم دورو شتريان كه ب يبرا

 از شركت چه خبر؟. بگو مياز مهمانانت برا. داشت يــ لطفا بس كن مادر قصد شوخ ــ

 : را كنار تخت خوابم گذاشت و گفت يعماد صندل. ما را تنها گذاشت يو مادر ناراض ديكش ينفس اسوده ا عماد

تارا چه  يدان ينم.كنم يگذار هيمان سرماو در ال رميرا بگ هيسرما هيدر پشت است و من قصد دارم كل ميكار عض كيــ  ــ

 . شود يم بمانيراه نس نياز ا يثروت
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 را؟ هيتمام سرما: دميپرس

ما در خارج  يگذار هياصال سرما. ستيمهم ن نيا. كمتر از همه ايمتابق با همه و  يسهم ديهم نه همه اش را، شا ديشا: پفت

 !است

 ...و  ستمين يكار راض نياما من به ا: گفتم

 يسودده يدان يو نم يوقت در بازار تجارت نبوده ا چيتو ه زم؟يعز يگ يكم يدار يچ: سر تكان داد يحوصلگ يسر ب از

 .كدام است انيو ضرر و ز ستيچ

 ....دانم ياست كه صالح نم نيدانم ا يقدر هم كه م نيدانم اما هم ينم يزيحق با توست من از تجارت چ: گفتم

از دوستانم حاضر شد سهم مرا در شركت  يكي. گردم يخود را گرفته ام و از ان برنم مياما من تصم: را قطع كرد حرفم

 .كند يداريخر

 رد؟يبه من تعلق بگ يمگر قرار نبود سود پنج در صد ؟يپس سهم من چ: گفتم

 ...دهم و  يسور را به تو م.ندارم يمن حرف يخواه يم يطور نياگر تو ا: گفت

 يسود و مقدار نيبا هم يباش ليسهام را به نام تو كنم؟ اگر ما يدوست دار: ديبه فكر فرو رفت و پس از ان پرس يا لحظه

 يو من هم در المان، فكر خوب نجايتو در ا.يداشته باش ياله اي يدر حد انتظار يا هيسرما يتوان يكه به تو خواهم داد م گريد

 !است

 بله؟ ،يكن يكه انجا زندگ يخود هم مجبور يحتم هيوبعد از انتقال سرما: دميپرس

 ... هست و اليتارخ هست، گز ،يستيتوهم انجا تنها ن. صد البته: فرود اورد و گفت سر

 .يو مهاجرت كن يبمان رانيدر ا يكه قول داد يفراموش كرد. شرط ما نبود نيا: را قطع كردم و گفتم حرفش

از  يكي ميتوان يبود كه حرف سود كالن نبود اما امروز باور كن تارا من و تو م يحرف مال ان زمان نيقبول دارم اما ا: گفت

 . كار شود نيمانع ا يزيچ چيه ستميو من حاضر ن ميكره باش نيا يادمها نيثروتمندتر

 ما ختم شود؟ يياگر به جدا يحت: دميپرس

تواند تو  يدارم او م نيقيمن .ينظر اورا بپرسو  يحرفا با تارخ صحبت كن نياز گفتن ا شيبهتر است پ: تكان داد و گفت سر
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 .يرا متقاعد كند و عازم شو

 دو نفر به چه علت بود؟ نيپس امدن ا: دميپرس

 .بر وفق مراد است زيانها با شركت داد دو ستد خواهند داشت و خوشبختانه همه چ: گفت

 ست؟ين تايخانم همسر تو ر نيا ايعماد ا: خودم فشار اوردم تا توانستم بپرسم به

حالت سود جسته و  نياز ا. و نتوانست جوابم را بدهد ديرنگ از چهره اش پر يو مبهوت شده بود كه لحظات جيچنان گ ان

 كيخانم نه تنها از توجدا نشده و با تو متاركه نكرده بلكه از تو صاحب دو فرزند است؟  نيداند كه ا يبرادرت م ايو ا: گفتم

و  يسهم االرث خود را مطالبه كن ت،يبنابر وص يتا بتوان يعلت عقد كرد نيمرا به ا كه يفته ابه انها گ ايا. پسر كيدختر و 

 من در واقع الت دست بودم نه همسرت؟

 .نداشتم يچاره ا: گفت يسرافكندگ با

را  زيهمه چ ميمادر المان كه بود. يداد بيو مرا فر يارث انتخاب كرد نيبه ا دنيرس يراه را برا نيتر فيتو كث: گفتم

 نياز ا شتريكه ب نيا ايو  يخود اقرا كن ايدادم كه تو ان قدر شرف در وجودت هست كه  يدواريبودم اما به خود ام دهيفهم

سهم خود  يباز نيمن هم از ا ميمتاسفم كه بگو يكن يم يبا وقاحت نثش باز يباز هم دار نميب ياما حاال كه م. يام نده يباز

 .خوام يرا م

 چقدر؟: ديپرس

 .شركت را  هيتمام سرما: فتمگ

 .امروز صبح واگذار كردم  نيو هم ستنديمتعلق به من ن گرياما انها د: گستاخش را به چهره ام دوخت و گفت نگاه

 . يده يمبلغ سهام را به من م ستيمهم ن: گفتم

 رونيكه در ب يليخانه را دارم و اتومب نيمن در حال حاضر ا. ستنديموجود ن گرياما انها هم د: گفت يعصب يو با حالت ديخند

 ياز موجود يميخانه و اثاث و ن نيا يتوان يم ياگر بخواه. پول كه در حصابم موجود است ونيليخانه پارك شده و حدود ده م

 .يشو يرا به تو ببخشم تا راض

 .شوند يخودم هم نم هيكه حق مهر نيا: و گفتم دميخند



 

 

كتابخانه نودهشتيا                       رحيمي فهميه  –شيدايي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٢٠

هم كمتر مهر به  ديشايمين مينكرده ا يصورت كه ما هنوز عروس نيبه ا يز من جدا شوا يفراموش نكن اگر تو بخواه: گفت

 .تو تعلق خواهد گرفت

اشتباه نكن من همه مهرم را با اضافه تمام سهام شركت را از تو خواهم گرفت و به همه خواهم گفت كه با چه حقه : گفتم

 .يبده بيهمه را فر يتوانست يفيكث

 يتو و خوشبختانه برا يبرا زميحاضر بودم به تو حق و سكوت بدهم اما عز يرا كرده بود ديتحد نيا شياگر دو روز پ: گفت

خبردار شوند،  گرانيد ايبرادرم و  ستيمهم ن گريشود و د يمن طبق نقشه عمل يموجب شد كه همه برنامه ها ريخودم تاخ

به تو بدهم فقط به  يزيدهم و حاضرم چ يدارم نرمش به خرج م ينيب ياگر م. دميخواستم رس يچون من به ان چه كه م

 .يكرد ياريبراورده شدن نقشه ام  يو مرا برا يامد شيمن پ هيهمپا ياست كه با صبور نيخاطر ا

 .يهست يپست و رذل فيتو ادم كث: گفت

فهمند كه با ادم حالو روبرو  يدوخته بودن حاال م بيام ج هيمال و سرما يكه برا ييانها ستميمن رذل ن: و گفت ديحند

 .نبوداند

 يكرد و نم يفكرم كار نم. كارها را بدهد، از در اتاق خارج شد بيتا ترت ميگو يم لميبلند شد و با گفتن به وك يصندل يرو از

و در كوتاه  ديخانم هم فهم زهيبا اگاه شدن مادر ، عز. ستميبلند گر يسر در بالش كردم و باصدا. بكنم ديدانستم كه چه با

 افتني.و پرند امده بودند يجالل الد يول امدين يبرادر عماد ازشرمسار.همه با خبر شدن و خانه ما شلغ و پر تحرك شد يروز

مادر  يها و اه و فغان ها هيگر. ديصحبت كن لميكس به صحبت ننشست و به همه گفته بود با وك چيعماد اسان بود اما او با ه

 يرفتن به شركت را نداشتم و تلفن ها يرو ياز شرم سار يمن هم چون اهنچ.را باز ننمود يره ارا حل نكرد و گ يمشكل

حد  نيتا ا يكن يام م هيگناه تنب نيكدام يخداوندا اگر بدانم به سزا. جواب ماندند يمحتلف ب يبه بهانه ها يرتيشبنم و س

زن  وهيبه خانه بخت نگذاشته، ب يسرنوشت را كه پا نيدانم و ا يم گناهيخود را ب. رميگ يغم بغل نم هيسوزم و زانو ينم

رنگ و صادق بوده ام  كيبد نخواسته و باهمه  يموجود چيه يكه هرگز برا يتو خود دان. دانم  يخطاب شوم را حق بود نم

خطا كارم  يبنده ا كند؟ اگر من دايدهد و به مال و مكنت دست پ بميبنواند فر بكاريفر يكه مرد يمقدر كرد نيپس چرا چن

نگاه . يكرد يو اشك حزن و اندوه بر گونه اش روان نم ينمود يرحم م يكرده ا يانكه بهشت به او ارز يمادر يبه پاك
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 ياز زندگ مياگر بگو. جان سوزش را ندارم يسوزاند و تاب نگاه اهها يكه بر من روا شده دلم را م ياز ستم ياو بس نيغمگ

 يو هنوز كور سو رميشكست را بپذ مخواه ينم. است  يديو ناام اسيكه از شدت  يكنم خودان يمرگ م يشده و ارزو ريس

 يوتوانم ده يروشن ساز يقلبم را به نور يكيشود تار يمن م يخدا. تو دلم را روشن نگهداشته  يبه لطف و مهربان يدياز ام

 هباورش من او را نه به خاطر ثروتش و نه ب رغميخواهد به او ثابت كنم كه عل يدوباره را اغاز كنم؟ دلم م تيكه بتوانم فعال

او را از سعادت  ديبودنش نبا ميكردم او هم حق خوشبخت شدن دارد و عق يخاطر عشق بلكه تنها به خاطر ان كه فكر م

 دهيوفت زن و فرزندانش را ندكنم كه با قساوت، مهر و عط هيتك يتوانم به مرد يحال چطور م. محروم كند، انتخاب كردم

 شيمن خوشحالم پ. ستين نيدانم كه چن يخواهد بود؟ م ميبرا يمحكم وانهپشت يمرد نيچن ايكرده؟ ا يانگاشته و به من رو

 يم هياگر گر. گذاشته و وجدان خود را معذب نكرده ام رونياو ب ياز زندگ ياز ان كه قلب زن و فرزندانش شكسته شود پا

 ندارم، نكيتوانستم داشته باشم و ا يكه م يكنم نه بخاطر سعادت

تنها تو از كنه . كنند يو گاه احمق خطاب م وانهياست كه گاه مرا د ليدوست و فام ابيزبان و طعنه و كنا شيفقط بخاطر ن! نه

 يكه بنا ستيان ن يكه خوشبخت كرده و به انها ثابت كنم يستادگيپس به من رحم كن و توانم ده كه بتوانم ا.  يدرون اگاه

 . بنا كنم يگريد رانهيرا بر و يزندگ

 ؟يداريالرا تو ب: ديسر درون اتاق كرد و پرس مادر

 ...خوابم اما يم: گفتم

 :وارد شد و گفت مادر

 !فراموش كن ؟يخودت را زجر بده يخواه يم يــ تاك ــ

دو  يرفتم گفتگو يشركت باال م ياز پله ها يامروز وقت. گذارند ينم گرانياگر من هم بخواهم د. به زبان اسان است: گفتم

گفت  يگريبه د يكي. انها متوجه نبودند در پشت سرشان هستم. كردند يكه در مورد من صحبت م دمينفر از همكارانم را شن

كه اونها  ياگه قبول كن يگفت ساده ا يگريد. با شوهرش ايدونه حق با اونه  يادم نم. شده ييهم معما يخانم تهام هيقض نيا

بلند گفتم اما در مورد ما  ييشدم و با صدا يعصب! ارهيچه پول خودبخود تفاهم م. فقط بخاطر نداشتن تفاهم از هم جدا شدن

كنند من مجال ندادم و  يخواستند عذرخواه تاانداخته و  ريهردو شرمنده سر بز. ميكار را نكرد و ما از هم جدا شد نيپول ا
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شه و بگوشم  يگفته م يگريد يدونه كه چه حرفها يما بود، خدا م ييجدا يبرا رييتعب نيبهتر نيا!مامان. صله گرفتماز انها فا

 .رسه و مجبورم تحمل كنم يم

 !بده رييمحل كارت را تغ: گفت مادر

اگر . دانم ياز عماد محق م شيمانم چون خود را ب يم. باشم رفتهيخواهم فرار كنم تا گناهان مرتكب شده را پذ ينم: گفتم

 .برود اوست نه من يقرار است كس

 يو گاه درام را به اجرا در م يكمد شيابر با رقص باله گونش نما يزنم و از سر تفنن اسمان را كه پاره ا يخودم حرف م با

سرك  اطيرا كه به ح هيهمسا و با نگاهم شاخه درخت رديگ يكه خانه مان باغچه ندارد دلم م نيو از ا نمينش ياورد به تماشا م

اوراق دفتر حبس كرده ام بدنبال  يكه در البال يگل كدهيخش يگلبرگها دنييو با بو كنم ياتاقم دعوت م يبه مهمان دهيكش

من عواطف نابالغم را دوست . گمان ندارم كه به باال رفتن سن احساسم بزرگ شده باشد. گردم كه گم كرده ام يم ياحساس

 زيكنم و همه چ يگردش م ايبا او در باغ رو اهرنجم و گ يام دهد نم يكه كودكانه باز نيست و از ا يميو صم اير يدارم كه ب

 يم نيو احساسها دورغ هيشود چهره ها كر انيع ديروز اغاز شود و خورش يگرچه وقت. نميب يم بايو همه كس را خوب و ز

كه ادمها را از  انميرو يدر دلم م ديكه اغاز خواهم كرد و به شبش دلبسته ام نهال ام يروز يدلم، برا يتسال يشوند اما برا

 يخوب دفتر را م يدارد و با حس يتازگ يبرگلبرگ خشك بو دنمييبو نياخر شهياند نيو با ا دينقاب خواهم د يامروز ب

امروز . ميكن ينم دايپ گريكديسبتر از منا مانيكردن عقده ها يخال يكس را برا چيه يكنم كه من و اله يگمان م. بندم

 :ديو متعجب پرس ديشاتاق ك يمچ دستم را گرفت و به سو يرتيس

 .دهمد ينم نيرا كه با توه تيجواب انسان ؟يچه كار دار چارهيب نيــ تارا توبه ا ــ

گمان كرده كه من به . سنديبنو خياوردم كه در تار يبرسرش م ييكرده بود چنان بال يپافشار شتريب يباوركن اگر كم: گفتم

 نيا ياورده كه خانم تهام ميبروم، امده و چك برا ديحاال كه مشخص شده شركت جانب او را گرفته من با. صدقه او نياز دارم

صدقه  رفتنيحاضر به پذ ايا ؟يكرد يچه م يتو بود. شما روشن شود تيكه وضع يتا زمان ديالحساب نقد كن يچك را عل

 ؟يبود

 :گفت يرتيس
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 يبا گفتن متشكرم اقا. يمحترمانه چك را قبول نكن يليخ يتوانست يدوما م. ــ اوال كه كار او صدقه نبود بلكه قرض بود ــ

. ديپول نيمستحق ا نياز ا شيخود شما ب يو بگ يشد نه ان كه چك را بصورتش پرت كن يتمام م هيندارم قال قض اجياحت ياله

 . دميتو خجالت كش يباوركن تارا من به جا. كنم كتانتوانم كم يمن م ديدار ياگر كمبد مال

 :و گفتم دميكه بدستم داد تا ته نوش ياب سرد وانيل

دانم كه  يدارم م يكه از اهنچ يبا همه نفرت. و عذر مرا بخواهد  رديجانب اورا بگ رهيمد ئتيكردم كه ه يفكر نم چيــ ه ــ

 بياما ع. گرفت يار شود و به ظاهر هم كه شده طرفم را مد حهيگذاشت كه غرورم جر ياگرخود او حضور داشت نم

 يمن م. ستميبا يپا يتوانم رو يحضرات هم م نيا تيكه بدون حما انمد ياتكا ندارم و م ميكس جز خدا چيمن به ه.ندارد

!! ادم پرمدعا نيشوند، مخصوصا ا مانيخواهم كرد كه همه از كرده خود پش يگردم و كار يبرم يروم اما شاهد باش كه بزود

كنند  يپنجره نگاهم م تاز پش يكسان اي يرفتم تا اگر كس ياستوار و موزون راه م يشدم با گامها ياز شركت كه خارج م

 يرا كه برداشتم صدا يگوش. سرگرم شدن به نظافت خانه مشغول بودم كه تلفن زنگ زد يبودم و برا كاريب. ننديتزلزلم را نب

 :ديچيپ يحكمت در گوش

 نكردم؟ دارتانياز خواب ب. ريصبح بخ ،يـ سالم خانم تهامـ ــ

 بود؟ يامر. نه مشغول نظافت هستم: حوصله گفتم يب

من . كنم يعذرخواه گريبار د روزيبرخورد د يتماس گرفتم كه برا. ديا دهيمشخص است كه هنوز مرا نبخش انتانياز ب: گفت

داشته باشند و خواستار باشند كه  يتحمل است مگر ان داد و ستد اجتماع رقابليغ يكيزيادمها جهان ف يفكر كه برا نيبا ا

دادم تا با  شنهاديباشند، به شما پ نيريسا يخود وهم برا يدر جامعه داشته باشند كه مثمرثمر هم برا يتينقش و مسئول

بود كه در  يا هياندك سرما مهم گريد يشركت نباشد در شركت نيحال در ا. ديراهتان را ادامه بده ديبتوان اليخ ياسودگ

. حق با شماست. كرد و شما را رنجاند دايپ رتيام بود با نوع رفتارم مغا شهياما ان چه در فكر و اند. گرفت يقرار م ارتانياخت

در  هيسرما ينيتضم چيهستم كه حاضر شدم بدون ه دواريشما ام يو كاردان تيان قدر به درا ديخواهم باوركن ياما م

من و دوستانتان در  ديشروع كن ديكه اگر خواست ديخواستم بدان. شد ريتعب گريد يقرار دهم كه متاسفانه بگونه ا ارتانياخت

 .ديكه شما بخواه يو حاضر به هرگونه همكار ميهست ارتانكن
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ده هم به خروج من دا يرا رهيمد ئتيه دميشن يراستش وقت. كنم يم يعذرخواه روزميمن هم از برخورد د! ممنونم: گفتم

من در . ديو بدستم داد ديچك در اورد دوريهنوز از حالت شوكه خارج نشده بودم كه شما وسط كر.  يشوكه شدم و هم عصب

شما هم جسارت مرا  دوارميام. شدم  نيخاطر خشمگ نيتوانستم داشته باشم و بهم يجز صدقه دادن نم يريان لحظه تعب

 .ديباش دهيبخش

. تماس است نيهم ميادعا ليو دل رميگ يبدل نم يمن هرگز از شما رنجش: و گفت ديچيپ يخنده حكمت در گوش يصدا

 .ديحساب كن گرتانيمن و دوستان د يرو ديشروع كن ديكه خواست يروز ديفراموش نكن

 يكه ارزو داشتم هرگز به كمك اله نيبا ا. كرده ام دايپ يهم تشكر كردم و پس از قطع تماس حس كردم كه توان تازه ا باز

 نيمهم است خشنود شدم و هم شيمرا به حساب اورده و سروشتم برا يكه انسان نينكنم اما در ته قلبم از ا دايپ ازين

 يبرا يهنگام غروب وقت. رفتن به خانه اش و صرف شام با انها پاسخ مثبت بدهم يباعث شد به دعوت پرند برا يخوشحال

رفتن و ماندن مردد  انيبكنم؟ م ديانجا باشد چه با يمهمان ياهنچ فهيز طافكر افتادم كه اگر ا نيبه ا دميپوش يرفتن لباس م

ضعف و  رفتنيپذ يعنيها  ياز اهنچ زيبرخود كه گر يبيكنم، اما نه يعذرخواه يشدم و خواستم تماس گرفته و عذر و بهانه ا

زنگ خانه پرند را كه .توانم از خود در مقابل انها دفاع كنم يبا من بود كه م نانياطم نيقبول انتقادات انها، به راه افتادم و ا

گشود و با لبخند  ميخانم مستخدمه جوان پرند در را برا هيمرض. ستادميو به انتظار باز شدن در ا دميكش يقيفشردم نفس عم

 اند؟مهمانها امده : دميصورتش پرس دنيبودم به دستش دادم و ضمن بوس دهيكه خر يدسته گل. شد ميرايپذ

 مهمانها؟ كدام مهمانها؟: ديسوالم متعجب شد و پرس از

تولد است و  ايتماس گرفت و دعوتم كرد گمان كردم  يوقت. كند ينباشد مهمان دعوت نم يپرند تا مناسبت: و گفتم دميخند

 ...اي

 يگريمهمان د چيو جز ملك تاج خانم كه از صبح امده اند ه ستين يبار مناسبت نياما ا: و گفت ديخانم هم خند هيمرض

 .ميندار

 :گوشم گفت ريز ديكش يكه در اغوشم م يخانم، پرند با استقبالم امد و هنگام هيگرفتن حرف مرض انيپا با

خواستم تماس . يشكه ناراحت ن دوارميام. البته بعد از تماس من با تو بود كه امد بدون دعوت هم امده. ــ خانم بزرگ امده ــ
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 .نگذاشت نيو به تو اطالع بدهم كه جالل الد رميبگ

تكان نخورد و  شيخانم بزرگ در جا ييرايبا وردم به سالن پذ. ميعادت كن گريكدي دنيبد ديباالخره ما با. ستيمهم ن: گفتم

 : تبه زور لبخند زدو گف. دميخم شدم و در همان جال حالش را پرس دنشيبلند نشد و من برا بوس

 .ــ حالم خوب است اگر خلق خدا بگذارد ــ

 .متشكرم: گفتم د،يو خوشحالمان كرد ديخوش امد يليكه گفت خ نياش گذشتم و به تعارف اقا جالل الد هيكنا از

 !شده است ليتارا ستاره سه: گفت پرند

 . كنند يجلب توجه م يو انزواطلب يرياز ادمها با گوشه گ يبعض: بزرگ گفت خانم

 :گفت يخواستم دهان باز كنم و جواب بدهم اهنچ تا

 . ميرا ندار دارشانيمتاسفانه ما سعادت د يمورد توجه بوده اند ول شهيتارا خانم هم! ــ مادر بزرگ ــ

 د؟ياز اقا تارخ خبر دار: ديرو به من پرس بعد

 !و سالم حيبله خوبند و به لطف خدا صح: گفتم

بگمانم او از . يبهتر است با اقا تارخ صحبت كن يريبه طالق بگ ميكه تصم نياز ا شيمن به عماد گفنم پ: بزرگ گفت مادر

كه  يكن يفكر م يو خود را بدبخت كرد يكه تو پشت پا به بختت زد ميمن اگر بگو.همه شما عاقلتر است، اما او گوش نكرد

كنند  يم يسه هوو دارند زندگ ايكه با دو  يزنان ستنديچون كم ن. ستيطور ن نياكه  يكنم در حال يم يدارم از پسرم هوادار

 و شعور ندارند؟ ستنديكنند، پس انها ادم ن يم يكمتر از ثروت عماد دارند زندگ يبا درامد يانها حت. و خوشبخت هم هستند

 ...هرچه بود گذشته و . ديرا زنده نكن هيقض نيكنم ا يمادر بزرگ خواهش م: گفت ياهنچ

پسرم اواره فرنگ . شده رانيكه و ستيتو ن يزندگ نيچون ا يكن يطرفدار ديبله تو هم با: گفت دهيرنج يبزرگ با لحن مادر

 .شده

كه تارا اشتباه  ميدان يوگرنه همه م دياست كه شما ناراحت نشو نيا نيخانم بزرگ منظور جالل الد: دخالت كرد و گفت پرند

 تارا؟ ستيطور ن نيگرفت ا ميكرد و زود تصم

 ميمورد كه زود تصم نيالبته در ا. بله، اشتباه كردم: كنم،پس گفتم قيخواست گفته اش را تصد يشم و ابرو مبا اشاره چ پرند
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 يم ياگر فرصت كاف ديشا. در مورد عماد منظور نكردم قاتيفكر كردن و تحق يرا برا يماه، سال يبه ازدواج گرفتم و به جا

به مال و مكنت پدرش  دنيرس يكه او متاهل است و مرا فقط برا دميفهم يم نمياز ان كه سر سفره عقد بش شيداشتم پ

اما خودم، خودم  ست،يچ يدانم خانم بزرگ، منظور شما از خوشبخت يمن نم. گرفت يعقد انجام نم نيانتخاب كرده و هرگز ا

من خدا را . ه خود بسازماو خان يزندگ يرا نابود كنم و بر خرابه ها يزن يدانم كه زندگ ينم نيرا ا يشناسم و خوشبخت يرا م

كه حكم طالق صادر  يروز ديباوركن. و خود را ازاد ساختم دميرا فهم قتياز ان كه كار از كار بگذرد حق شيكنم كه پ يشكر م

 .ستمين مانيشد حس كردم كه دوباره متولد شده ام و هرگز هم پش

 .نه اي يهست مانيكه پش ديد مينه چندان دور خواه يروز: بزرگ گفت مادر

 يروز نيكه هرگز شاهد چن ميگو يشما قائلم اما به شما م يكه به خاطر كهلت سنتان برا يبا همه احترام: شدم و گفتم بلند

 : ديبدنبالم امدند و پرند نگران پرس يامدم پرند و اهنچ رونياز سالن كه ب. بود دينخواه

 .كنم صبر كن يــ تاراكجا؟ خواهش م ــ

 . ديلطفا تامل كن. ديريبگ يرا جد زرگيمادر  يحرفها ديباشما ن: گفت نيالد جالل

چون . ديريقرار بگ يشود كه شما هم برسر دوراه يماندن من موجب م. بروم دياجازه بده: انها گفتم يو رو به هردو ستادميا

از  شيو ب دميكه د نميبب من امدم شما را. شود يازرده م يكيخانم بزرگ را كه به هر دو صورت  ايو  ديريجانب مرا بگ ديبا اي

 . بمانم ستيصالح ن گريد نيا

 .شما را برسانم ديپس اجازه بده: گفت ياهنچ

 .وقت دارم يكنم كه مدت زمان يمادر بزرگ گمان م يبه ارزو دنيدارم و تا رس لهيهنوز وس. ممنونم: گفتم

 .به شما نبود نيمن منظور توه: گفت ياهنچ

از  يوقت. متشكرم تانيبه هر حال از مهمان نواز. برخوردارم يفيهستم و از قوه درك ضع يدانم اما من ادم زود رنج يم: گفتم

رفتن به  يبه جا. ندادم دنيانها خارج نشدم به اشك مجال بار ابانيو تا از كوچه و خ دميكش يدر خانه خارج شدم نفس بلند

 يم. و خود را سبك كردم ستميخواست گر يان طور كه دلم م يكوچه باغ يكيتار وتكردم و در خل يرا ط ابانهايخانه خ

 !شو ادهيپ: امرانه كه فرمان داد ييو پس از ان صدا ديبه صورتم تاب يخواستم حركت كنم كه نور چراغ قوه ا
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 شوم؟ ادهيپ ديچرا با: شدن داده بود گفتم ادهيكه فرمان پ يو به پسر نوجوان دميكش نييرا پا لياتومب شهييش

 .گم يمن م نكهيا يبرا: گفت

 ؟يباش يتوك: دميشدم و پرس يعصب

 . رديگ يزنان هرزه گرد را م يكه جلو يكس: گفت

 !حرف دهنت را بفهم: زدم اديفر ستادميرا باز كنم و چون مقابلش ا لياو موجب شد باخشم در اتومب اهنت

حلقه . كردم دنيكش اديرا لرزاند و بناچار شروع به فرترس وجودم . در حلقه چند جوان همچون خودش احاطه شدم يان در

 : ديو پرس ستاديمسن تر از نوجوانها باز كرد و مقابلم ا يجوانها را مرد

 ؟يزن يم اديشده خواهر؟ چرا فر يــ چ ــ

 .خواهند يكه از جان من چه م ديبپرس نهاياز ا: گفتم

 ست؟يموضوع چ: ديجوان رو به انها پرس مرد

شوند كه شروع كردند به  ادهيپ ليخانم گفتم كه از اتومب نيمظنون شده بودم و به ا ليمن به اتومب: نوجوان گفت همان

 .يفحاش

 ....و يداد يتو به من نسبت هرزه گرد! دروغگو: زدم اديفر

 د؟يكن يچه م نجايموقع شب ا نيشما تنها در ا. ديارام باش: سخنم را قطع كرد و گفت مرد

 .كردم يم تيانستم كه ساعت نه شب منع عبور و مرور است وگرنه رعاد ينم: گفتم

لطفا در . در كنار انها باشد نه در كوچه باغ ديموقع شب با نيكه خانه و خانواده داشته باشد ا يخانم: خشن گفت يبالحن مرد

 .ديصندوق عقب را باز كن

در صندق را بست  افتين يزيهمان نوجوان با چراغ قوه صندوق را گشتو چون چ.را دراوردم و در صندق را باز كردم  چيسوئ

مرد رو به من كرد و . پاك است ليفهماند كه اتومب گرانيمشغول شد و در اخر با تكان سر به د ليداخل اتومب يو به جستجو

 .ديبه همراه نداش يزيكه چ ديو خدا را شكر كن ديبرو ديتوان يم: گفت

 ليقا تيادمها شخص يكه برا ديجوانها اموزش بده نياما بهتر استبه ا رم،يبگ دهياست اگر زحمات شما را ناد يناسپاس: گفتم
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مادر . جواب مانده بود يبود كه ب يياهانت ها دنيبار اشكم به خاطر شن نيحركت كردم ا يوقت. شوند و با نزاكت رفتار كنند

 :ديشادمانه پرس. دميد ونيتلوز يحال تماشا در داريرا ب

 ــ خوش گذشت؟ ــ

 بدهم؟  حيتوض ديبه شما هم با: گفتم يعصب يبالحن

 : را بسته بود، ناخشنود گفت ونيتلوز يسكوت حاكم شد و مادر كه با ورودم صدا يا لحظه

 چه طرز جواب دادن است؟ نيــ ا ــ

و  دميمن از بس سركوفت شن. تحمل ندارم گريمن د: و گفتم ستميبلند گر يبار با صدا نيمبل نشستم و ا يرو مانيپش

 .سكوت كردم خسته شده ام

 با پرند حرفت شد؟: ديپرس مادر

 ....نه از. بودم دهيكاش با پرند حرفم شده بود و از او ناسزا شن يا: گفتم

 ؟ياز ك ؟ينه از چ: ديپرس مادر

 ده؟يچه فا: گفتم

 انجا بود؟ يكسها  ياز اهنچ: ديپرس مادر

 .اش شروع شد هيخانم بزرگ بود و تاچشمش به من افتاد طعنه و گوشه كنا: گفتم

 .شده يكن كه چ فيتعر ميبرا: نشست و دستم را در دستش گرفت و گفت مادرم

را به دل  شيحرفها. ستين ينتياو زن بد ط: سكوت كرد و بعد گفت يمادر بازگو كردم كم يبرا يخانم بزرگ را وقت يحرفها

 يسقف زندگ كي ريخانه و ز كيسال در  يهوو سالها كياو با . را تجربه كرده يزندگ نياست و هم چن ريچون هم پ رينگ

بود كه اگر تو  نيبه گمانم خانم بزرگ منظورش ا. هاست يدوم اهنچ مسرنازا بود و خانم بزرگ ه يهمسر اول اهنچ. كرده

 .شد يخارج م دانياز م يو زن خارج يشد يم يهم سوگلتو  يگرفت يو طالق نم ياورد يطاقت م

 .كنم نيچن ديا يگمان دارم كه شما هم بدتان نم: گفتم

 .يريبه دل نگ نهيو ك يخواستم تو بدان يفقط م. حرف او نبود دييخدا گواه است كه منظورم تا: و گفت دياه كش مادر
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 )گردد؟ يزمان دارد به عقب برم ايا:(  دميمضاعف به بستر رفتم و از خود پرس يبارنجش

عماد به دفتر خانه احضار شدم و در ان جا بود كه  ليوك يرضو يماه در استرس كامل گذشت و پس از ان با تماس اقا سه

ام خود  هيپرداخت مهر يو دادن خانه به جا ونيليمرا طالق داده و با پرداخت پنج م يكه عماد با وكالت دادن به رضو دميفهم

امده تا  رانيهمان همسرعماد است كه به ا تا،ير نيگفت كه ا ميبرا يرضو يول نشدمروبرو  تايمن هرگز با ر. ساخته را ازاد

 گرعمادينقل كرد مهمان د ميبود كه برا يو بعد به همراه عماد برگردد و هم رضو نديبب كيكشور گل و بلبل را از نزد

من گمان نداشتم كه ان چه رخ داد . هس از انجام كار به كشورش بازگشتبستن قرار داد امده و پ يبود كه برا يا ندهينما

( گفتم،  يگرفت به خود م يهم قرار م يمژگانم رو دهياالم كش يخسته از روح يشبها وقت. انجام گرفته باشد يداريو ب يقيحق

هرگز به سراغم  يداريب نياما چن.) ام دهيكه خواب د ديكه چشم باز كنم خواهم فهم يصبح وقت. همه كابوس است و خواب

تماس گرفت و  يماه چشم انتظار كيكه پوراشراق بعد از  يروز. وحشتناك تر در انتظارم بود يبلكه هر روز كابوس امدين

به خارج كردن سهم  عتريهرچه سر ستيبا ينظر داده است كه با شراكت من مخالف است و من م رهيمد ئتياعالم كرد كه ه

پس از رفتن  رهيمد ئتيان بود كه ه نيرد و مردود شدن از مشاركت مب.رفتميرا پذ يگريم كنم، ضربه هولناك دخود اقدا

به  راديبه پوراشراق گفتم كه اگر ا. كه مرا دركنار خود داشته باشد نديب يصالح نم يگريسهامش به فرد د يعماد و واگذار

در حال حاضراز  شركتو با گفتن  رفتياما او نپذ.فزانميد سهام بخاطر كمبود سهم است حاضرم با فروش خانه ام برتعدا

حقوقم  يمابق. اندكم از شركت خارج و به بانك سپرده شد هيعضو معذور است، عذرم را خواست و باالجبار سرما رفتنيپذ

 .از دست داده ام زيهم توسط چك به در خانه ام اورده شد و دانستم كه كار خود ن

 .گرقت يكرد و قدرت فكر كردن را از من م يمادر كاه پنهان و گاه اشكار رنجم را مضاعف م يها هيگر

خبر  چيكه در سفر است و ه شهياند نياز حكمت نداشتم و خود را با ا يخبر نيماهه، كوچكتر كي يكاريب انيتمام جر در

حاصل  يخشك و ب نيسوزو باد گزنده اما زم. ودبا اغاز فصل سرما دلم چون اسمان گرفته بدون بارش ب.دادم يم بيندارد فر

 سختهيازهم گ يها شهيو به اند داكنميخود را پ ديكنم تا شا يتنها زندگ يمدت دمدا حيمادر ترج يها هيفرار از كنا يبرا. بود

. رده بوداز خانه خارج نك يئيش نينكرده بود و عماد كوچكتر رييتغ زيچ چيوارد خانه شدم ه يوقت. بدهم يام سرو سامان

در . بدون حركت فقط نشستم و نگاه كردم ينمودم و ساعت ليسر تبد يگرفته اتاقها را با گشودن پنجره ها به هوا يهوا
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بلند شدم و جستجو ) انها هنوز هستند؟ ايا(  دم،يجعبه جواهراتم افتادم و از خود پرس اديسكوت سكون بود كه به  نيهم

پس تكان دادم تا . در ان باز كنم دميان كه ترس قتيشدم و حق مانياز باز كردن در ان پش يجعبه لحظه ا دنيبا د. كردم 

حلقه عماد  اديبه . گم نشده بود چكداميبود و ه يجواهراتم باق. در جعبه را گشودم يبا ترس كمتر دميو چون شن ومصدا بشن

حلقه را درون جعبه گذاشتم و عكس را از قاب . حلقه و قاب عكس هم موجود بود. لباس جستجو كردم يافتادم و در كشو

. كردم يم تياما احساس رضا. بودم دهيخاتم بخش يبايبه قاب ز. ردمرفتم و عماد را از خود دور ك يچيدراورده به سراغ ق

 تين البوم عكسش را برداشتم و با يدر انبار. شد پرداختم يان چه كه به ما مربوط م يگذاشتم و به جستجو زيم يقاب را رو

كرده و تمام لباسها،  لهيرا تخ يگرفتم كه هرچه به عماد تعلق دارد به همراه البوم بسوزانم، پس انبار ميسوزاندن انها تصم

به سراغ كشوها رفتم و انها را  يبعد از انبار. منتقل كنم اطيتا از ان جا به ح ختميكتابها و هر چه متعلق به او بود وسط اتاق ر

 ندنسوزا يگذاشتم تا برا يلباسها م يرا كه عماد در روز عقد كنان برتن كرده بود،رو يكت و شلوار يوقت. كردم هيهم تخل

كه دارم  ييكه دچار احساس شده بودم گو يان را به اغوش فشردم و در حال ارياخت يدرنگ كردم و ب يببرم لحظه ا اطيبه ح

ام  يكه با احساسم با زندگ يشد يچطور راض ؟ينكرد دايپناه تر پ يمن باز  اياخه چرا؟ چرا من؟ ا:( كنم  يبا او صحبت م

 يگرفتم كه انها را به كس ميسوزاندن لباسها تصم يدر همان حال بود كه به جا) ؟يبنشان ما يشانيداغ را بر پ نيو ا يكن يباز

دستم به . نگذارم يرا برجا يمدرك اي كت كردم تا كاغذ يبهايدست در ج ارياخت يب. زمستان مصون بماند يببخشم تا از سرما

جالب شد و  ميبرا.كرده بود ادداشتيها را  فنبود كه شماره تل يكوچك ادداشتياوردم دفتر  رونيخورد و چون ب يكاغذ

 ديفكر كه شا نيباز گرداندم با ا يگذاشتم و در ان را بستم و به انبار يكردم و پس از ان در چمدان يرا وارس شيتمام لباسها

را گشودم، چند  خچاليبه اشپزخانه رفتم و در . داد يازارم م يگرسنه بودم و گرسنگ. را مطالبه كند شياو برگردد و لباسه

 يكه درون جعبه خال نيبه گمانم ا. دميد يياز كنسروها را برداشتم و جعبه نااشنا يكي.كنسرو يعدد تخم مرغ و چند قوط

كه عماد پنهان كرده بود  يانها را دراوردم و شمردم ارز يارز شوكه شدم و به ارام يمقدار دنياست در ان ر باز كردم و از د

كه داده  يبه قول ايدهد؟  يم يكارش چه معن نيا( دم،ياز خود پرس.شده بود ديبود كه از شركت عا يبرابر با سود پنج درصد

 يسع) از انها استفاده كند؟ يكرده تا در فرصت مناسب ان كه انها را پنهان ايمانده و ان را به خودم واگذار كرده  بنديبود پا

وادارم  يموذ يحس. كه برگشته اند نيا ايكه او هستند  دميرس جهينت نياورم و در اخر به ا اديرا به  شيكردم تمام گفته ها
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هتل رل ترك كردند مرا  شيداشت و با گفتن هفته پ اديخوب او را به  يتلفن چ. رميكرد به هتل زنگ بزنم و سراغ او را بگ

بار با  نيشماره گرفتم و ا گريدبار )برده باشد؟ رازيگردش به ش يرا برا تايممكن است ر ايا( دم،ياز خود پرس. كرد ديناام

ارز . را ترك كرده و به المان بازگشته اند رانيشدم و باوركردم كه ا وسيكه از هردو تماس ما. و اصفهان تماس گرفتم رازيش

ان روز با فروش جواهرات  يفردا.) يخواهم كرد كه هرگز فراموشم نكن يكار: ( جعبه گذاشتم و از سربغض گفتمرا داخل 

 : هم به پوراشراق زنگ زدم و به او گفتم يام رو ينمودن ارز به تومان و قرار دادن كل موجود ليو تبد

داند كه شما مرا  ياو نم. كنم يگذار هيشركت سرما سهام به نام خود در يتماس گرفته و خواسته است كه مقدار يــ اهنچ ــ

او منتظر جواب . برساند شتريهرچه ب يتواند چون گذشته شركت را به سودده ياو گمان دارد كه م. ديخارج كرده ا رهياز دا

تحمل كند و پس از  يموجب شد تا پوراشراق لحظه ا ياسم اهنچ. ديما جواب ده بهمانم تاشما  يمن است و من هم منتظر م

 مشورت كنم و بعد جواب بدهم گرانيبا د دياجازه بده:  ديان بگو

با شما  گريدهم كه د يم حيوارد معامله شوم و شخصا ترج يگريدارم با شركت د ليچون خودم تما ديلطفا عجله كن:  گفتم

 : پوراشراق را به مكث كردن وا داشت و گفت  گريلحن قاطعم بار د. نباشم كيشر

كه مجبور شدم  نيو از ا ديهست تيو با درا قيال يهنوز هم معتقدم كه شما فرد گرانينظر د يمن خودم ثوا يــ خانم تهام ــ

و مرا در  ديدر نظر داشته باش زيكه وضع مرا ن دوارميكنم اما ام يم يو از شما عذرخواه مانميتن در دهم پش گرانيبه خاسته د

 .ديجبهه مخالف خود ندان

 يكنند اما بالحن ارامتر يصادر م يو نظر او را شنهاديپ يفقط رو رهيمد ئتيو اعضاء ه ديگو يدانستم كه دارد دروغ م يم

 :گفتم

مثبت اظهار  يديبا د ينزد اهنچ شهيو من در مورد شما هم ديبه من لطف داشته ا شهيپوراشراق شما هم يدانم اقا يــ م ــ

 .كرده ام  دهيعق

 .تماس را قطع كرد) را به شما اطالع بدهم  گرانيكنم نظر د يم ياز ظهر سع شيتا پ( د و با گفتن تشكر كر پوراشراق

 دواركنندهيكمتر،ام يا هياگر چه با سرما وندديحاضر شده به جمع سهامدارن بپ گريكه او بار د نيو ا يدانستم كه نام اهنچ يم

 .شراكت موافقت خواهند كرد نيحرص و طمعشان را به جوش خواهد اورد و با ا گيو د
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گفت و  كيبه عنوان سهامدار تبر ياهنچ اريتام االخت ندهيمرا به عنوان نما رفتنيپذ يدرست بود و پوراشراق با شادمان حدسم

 رفتهيدر ان جا كار نكنم اما غرور شكسته شده ام با پذ گريمهم نبود كه د ميبرا. گذاشته شد گريقرار مالقات ما در روز د

 گريبار د نيعازم شركت شدم و ا ياز وقت ادار يان روز ساعت يفردا. شد يم ميمتر يشدن در شركت تا حد قابل قبول

در  رزايكه با م يدار ر به خود گرفتم و زمان هيزن سرما كيبلكه غرور و نخوت . كارمند را نداشتم كي يچهره ساده و معمول

 : با غرور گفت يان خونسرد و كم يجاشوم اما به  ايو حالش را جو ستادهيخواست همچون گذشته ا يروبرو شدم م دوريكر

 .امده يخانم تهام دييپوراشراق بگو يــ لطفا به اقا ــ

 : دميان كه به او مهلت سوال ندهم، پرس يبرا. ستيجاخورد و ناباور مرا نگر ياز لحن كالمم لحظه ا رزايم

 ...دييچه گفتم؟ لطفا به پوراشراق بگو ديــ متوجه شد ــ

 . بله متوجه شدم... بله: به خود امد و با گفتن رزايم

 رزايبعد اول پوراشراق خارج شد و به استقبالم امد و پس از ان م يا قهيخود را به اتاق پوراشراق رساند و دق عيسر يگامها با

مرا به اتاقش  ييغرا ميداد و با تعظ بيژستم پوراشراق را هم فر.دكر يبود هاج و واج ما را نگاه م ستادهيدر ا انيكه در م

 .داد ركاكائويدعوت كرد و دستور ش

 :صحبت او گفنم يدر انتها رميقرار بگ ريو بدون ان كه تحت تاث دميشن يرا م يچاپلوس يصحبتها

هرگاه كه  اراويهد و من به عنوان دستسابق خودش انجام د ياز المان را كماف ديخر يندگيدرخواست نمود كه نما يــ اهنچ ــ

 .الزم شد عازم گردم

 هياول كل ياهنچ يچرا اقا ديياما ممكن است بفرما. هم مخالفت نخواهند كرد گرانيدانم كه د يموافقم و م: گفت پوراشراق

 سهامش را واگذار كردند و بعد مجددا خواستار برگشت شدند؟

دارد  نانياطم ياهنچ. است هيمازاد ان سرما هيمقدار سرما نيالزم داشت و ا ييكارخانه دارو ديخر يرا برا هياو سرما: گفت

 .همه يداشته باشد البته برا يسوداور يتواند به قدر كاف يهم نم هيسرما نيكه با هم

اند و همه با  اندك مدت هم به قدر چند سال به شركت استفاده رسانده نيتوانم حاشا كنم كه در هم ينم: گفت پوراشراق

و  يباعث سربلند گريبار د كيبه هرحال حضور شما در جمع ما . فرصت دوباره دادند شانيبود كه به ا ييكارا ديد نيهم
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 .از من ساخته است كه انجام دهم يگريچه خدمت د دييلطفا بفرما. ماست يافتخار همگ

در تماس باشم البته در  يبا اهنچ يبتوانم به راحتكه  يدوست دارم كه اتاق مخصوص خودم داشته باشم و امكانات: گفتم

 !شركت يخصوص كارها

. شما مرتب كند يو سه را برا ستيكه اتاق شماره ب ميگو يم رزايحاال به م نيهم. خوب اريبس. فهمم يمنظورتان را م: گفت

 .ميانجا را مبله كرده ا ياست و به تازگ يخوب رياتاق افتابگ

 . گفت، من فراموش كردم ياهنچ...كرد نامش چه بود؟  يداريرا خر يكه سهم اهنچ يياقا: دميپرس

 .نژاد نيمت ياقا: گفت پوراشراق

 .داشته باشم يهم مالقات شانيخواهم با ا يندارد م يرادياگر ا! نژاد نيمت ياقا. بله: گفتم

 .دييدارد لطفا با من بفرما يراديچه ا: بلند شد و گفت پوراشراق

 چطورند؟ سفر هستند؟  ياله ياقا: دميافتاد و پرس يچشمم به اتاق اله ميامد رونيو از اتاق بهرد يوقت

مادرشان رخ داد رفته اند گرگان و هنوز برنگشته  يكه برا يسفر هستند اما نه در خارج بلكه بعد از حادثه ا: گفت پوراشراق

 .اند

 حادثه؟: دميپرس

 !بله حادثه: سرتاسف سرتكان داد از

 رخ داده؟ يچه اتفاق: دميپرس

كند و چند سال تحت نظر  يم داياختالل حواس پ يماريب كيپس از  يخانم اله ايگو: سرتكان داد و گفت گريبار د پوراشراق

اورد و از  يو همه كس را به خاطر م زيكند و همه چ يم دايحالش بهبود پ يبه طور ناگهان شيچند ماه پ. دكتر بوده است

او حالش  ديورز يم يديبود باد شد يشب كه هوا باران كي ايچند روز حالش خوب بوده اما گو. شود  يمرخص م شگاهياسا

 ياله. شود ينم داريب گريبلعد و د يجا م كيكه خود را ارام كند هرجه قرص خواب اور داشته  نيا يشود و برا يمنقلب م

 د؟يخوان يشما روزنامه نم. ميو به او خبر فوت را بده ميبرش گردان ميراه بود كه مجبور شد مهيرفته بود اراك و در ن

و بعد ان را  ستاديا يانتظار يپوراشراق در مقابل اتاق اقا. فرصت مطالعه نداشته ام ريچند روز اخ نيچرا متاسفانه در ا: گفتم
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 .دييبفرما: باز كرد و گفت

 نيپوراشراق مرا به مت. تعجب كردم ديسپ يسن با موم يمرد دنيروبرو خواهم شد اما از د يانتظار يداشتم كه با اقا گمان

 .گفت كيمجددم را تبر يو همكار رفتيپذ ييمرا با خشرو رمرديكرد و پ ينژاد معرف

نژاد باگفتن در  نيمت. ، عذرخواست و ما را تنها گذاشت) با شما دارند يكار خصوص ايگو يخانم تهام( با گفتن  پوراشراق

 .ام حرف بزنم ياز كنم و از كار خصوصخدمتم سكوت كرد تا من لب ب

 ...بودم و  يمن همسر اهنچ ديدان يشما م ايخواستم بپرسم كه ا يم يزياز هر چ شيپ: گفتم

من سالها با مرحوم . ديندازيخودتان را به زحمت ب ييبازگو يبرا ستين ياجيدانم و احت يرا م زيمن همه چ: گفت رمرديپ

 گرياو فوت كرد من هم د يوقت. مال هم بود مانيها هيشود گفت سرما يداشتم و م يتنگاتنگ يپدر اقا عماد همكار ياهنچ

كه عماد به  نيتا ا. كردم يرا در بانك خواباندم و با سود ان امرارمعاش م ام هيو سرما دميبه كار در خود ند يو رغبت ليم

كه  ديدان ياول مخالفت كردم اما خودتان م. د، قبول كنمشركت بو نياو را كه سهام ا هيكرد تا سرما قيسراغم امد و مرا تشو

 .ام كرد يدارد و ان قدر گفت تا باالخره راض يعماد چه زبان گرم

دانستم هنوزاز  ياما خدا گواه است كه نم. زبانش را خوردم و به خواسته اش تن در دادم نيبدبختانه من هم گول هم: گفتم

 .همسرش جدا نشده و به چه منظور مرا انتخاب كرده است

 :نژاد سر فرود اورد و گفت نيمت

كه  يدانم كه حضور اهنچ يرا هم م نيرا راحت كنم ا التانيكه خ نيا يدانم و حرفتان را باور دارم و برا يرا هم م نيــ ا ــ

 .ندارد تيو واقع ستيصور يحضور ديبازگشت به شركت عنوان فرمود يشما برا

 د؟يپس چرا مخالفت نكرد: دميپرس

او از . كرد يم ديو تمج فياز شما تعر اريبس شيداشت و در صحبتها نانياطم اريشما بس ييبه كارا يكه اهنچ نيا يبرا: گفت

 ميرا با اب و تاب برا ديشركت منظور كن يبرا شتريب يو سود ديبده رييرا تغ ايتاايا ندهينظر نما ديكه شما توانسته بود نيا

 .كه شما مشاركت داشته باشم بودم ليكرده بود و من قلبا ما فيتعر

 .و نفوذ او استفاده كنم ناراحتم و دچار عذاب وجدان شده ام  يكه مجبور شدم از نام اهنچ نياما خودم از ا: گفتم



 

 

كتابخانه نودهشتيا                       رحيمي فهميه  –شيدايي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٣٥

من هنوز با او در تماس هستم و دوست دارم كه از و  دينرفته ا راهيهم ب اديچه ز ديناراحت نباش: و گفت دينژاد خند نيمت

 .حرف بزنم شيشما برا شرفتيپ

 .شود و از اعتمادتان ممنونم يام م يشما موجب دلگرم نانياطم: گفتم

 يسرعت برخورد مسلط شده و رو نيتوانست به ا يجز شما بود نم گريد يكه عماد با شما كرد اگر كس يبعد از كار: گفت

 .دييا يبرمشكالت فائق م يكه به راحت ديهست يكه زن مقاوم و خوددار ديما نشان داداما ش. ستديپا با

 .متشكرم: گفتم

نخواهم  يكه الزم بود كوتاه ينژاد هم بلند شد و با گفتن من در كنارتان هستم و هر كمك نيمبل كه بلند شدم مت يز رو ا

 .كرد ياسوده راه اليكرد مرا با خ

 :به اتاقم اشاره كرد و گفت يرسم يبار بالحن نيبرخورد كردم و ا رزايبه م گريبار د دوريكر در

 .تا اماده كنم دييبفرما ديداشت يو كسر يو اگر كم دينيبب ديياتاقتان اماده است بفرما يــ خانم تهام ــ

 .ممنونم: گفتم

كه  نياتاق خوشحال شوم از ا دنياز ان كه از د شياتاق حركت كردم و چون در را گشودم پ يبه سو گريد يبدون كالم و

خب اقدام بعد چه ( دم،يمجلل نشستم از خود پرس زيپشت م يوقت.توانم تنفس كنم خوشحال شدم يام و م افتهيارام  يمكان

 يكه به در زد وارد شد اعالم كرد كه پوراشرق در سالن غذاخور يبا تقه ا رزايبود و م دهيوقت غذا رس) خواهد بود؟

بهت زحمت  يلياز صبح خ: گفتم رزايكنم و به م يبار فراموش كردم كه رل باز نيبلند شدم و ا. مخصوص روسا منتظرم است

ناباور نگاهم كرد و  گريرا از وجودش گذرانده باشد تكان خورد و بار د يبرق انيجر ييگو يدر ان. يمرا ببخش ديدادم با

 :ديپرس

  د؟يكن يم ياز من عذرخواه دياركه د دييشما نيا يــ خانم تهام ــ

 .)پس خودت باش يباش يخوب شهيهنرپ يتوان ينم( بار من بودم كه تكان خوردم و به خود گفتم، نيا

 ...گرانيهستم اما در حضور د يميمن همان كارمند قد ميهرگاه ما تنها باش. بله خودم هستم: لبخند زدم و گفتم رزايم يرو به

 :اورد و با زدن لبخند گفت سرفرود
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 يخانم تهام نيپرسم ا ياز خودم م يجنگم و ه ياز صبح تا حاال دارم با خودم م ديباور كن. فهمم يفهمم خانم جان ، م يــ م ــ

 نياش را از ب يكه پول و ثروت باعث شده كه مهربان نيا اياست كه مثل دختر و پدر با من مهربان بود  يهمان خانم تهام

 ببرد؟

مجبورم كه خودم ر  گرانيكه در مقابل د ينيب ينكرده ام اما م رييگذشته هستم و تغ يباوركن من همان تهام: و گفتم دميخند

 ....و  رميبگ

وجود ندارد و  ميقد يان خانم تهام گريگفتم كه د يرتيچون به خانم س ديخانم جان مرا ببخش: سرفرود اوردو گفت رزايم

 .شود يسرش نم ييو اشنا يستاصال دو ديجد يخانم تهام

 .نكرده ام يزودتر بروم تا پوراشراق را عصبان. ميكن ياشتباهات م نيما همه از ا. رزايندارد م يراديا: گفتم

 .اتاقتان ارميتازه دم خودم م يچا كي ديبرگشت يوقت.ناهار نوش جانتان : گشود و گفت ميدر را برا رزايم

 يبه هم گره خورد و من روانه سالن غذاخور رزايمن و م انيم گريگسسته محبت بار د ونديپ تيلبخند از سر رضا كي با

را عقب  ينشستنم صتدل يبرا زادهينشستم و عل زيم كيبر سر رهيمد ئتيبا اعضاء ه گريبار د كي زيان جا،دور م. شدم

توانم  ياما باوركرده بودم كه بدون حضور او هم م دم،يد يجهت خود را تنها م نيبود و از ا يخال ياله يصندل. بود دهيكش

 كيكردم و  شنهادينمودن شركت در روز پنج شنبه را من به اعضاء پ ليطرح تعط.باشم نيخود را اداره كنم و نقش افر

و  دنديرا سنج انيز وسود  يحساب سرانگشت كيو با  دنديشن.اعضاء. روز كيان  يساعت اضافه كردن در طول هفته را به جا

 .است بر ان صحه گذاشتند يبعد با گفتن فكرخوب

 .كند يشما همه كارمندان را خوشحال م دهيدانم ا يم: گفت پوراشراق

همه نگاها به . بود شانيا شنهادينظر و پ نيكه در اصل ا مينژاد تشكر كن نيمت ياز اقا ديما با: نژاد نگاه كردم و گفتم نيمت به

 ...اما يمتشكرم خانم تهام:كرد و او گفت ريافلگنژاد را غ نياو برگشت و مت يسو

 . به نفع همه باشد دوارمياست كه ام يتازه ا شنهاديبه هرحال نظر و پ: نگذاشت سخنش را تمام كند و گفت يانتظار

 :دينژاد ارام پرس نيمت ميشد يكه خارج م يغذاخور از

 د؟يكار كرد نيــ چرا ا ــ
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 :گفتم

 .ديكه به من كرد ياز اعتماد يــ به خاطر قدردان ــ

 لميكه قبل از رفتن ما ديو خانم هنردوست بگو يرتيصفدر خواستم به خانم س رزايبود كه از م كيشركت نزد ليتعط ساعت

. دانند با من چگونه برخورد كنند يان دو وارد شدند حس كردم كه هردو محتاط كار شده و نم يوقت.نميانها را در دفترم بب

 .دينيبنش دييبفرما: فتمخشك و رسرد گ يگل كرد و بالحن طنتميش يخو

به  شهيكه از ش يان كه خنده خود را مهار كنم پشت كردم و در حال يدو به هم نگاه كردند و در كنار هم نشستند من برا ان

 ديشما با يكه هر دو نيا كي. شما را خواستم تا چند تذكر به شما داده باشم: گفتم يكردم با همان لحن رسم ينگاه م ابانيخ

منظورم . شود يشخص يمصرف كارها يكه دوست ندارم وقت ادار نيدوم ا. ميا ودهبا هم دوست ب يكه روز ديفراموش كن

گذشته  زيهمه چ. ديحالم شو يايبه منزل من تلفن كرده و جو ديحق ندار گريكه د نيسوم ا.ديشما هست يرتيخانم س شتريب

 انهيو از الفاظ عام دوريدر كر ماز ما اگر بر حسب تصادف ه كيهر . شود يم نيگزيجا گريد يطيكرده و از فردا شرا رييتغ

  د؟يشد ضميمتوجه عرا: دمينگاهشان كردم و پرس ميو مستق دميپا چرخ يجمله رو نيا يبعد از ادا. كرد مياجتناب خواه

مشكل است اما  يليبا گفتن خ يرتيرا قبول كردند و س ميگفته ها دييانداخته بود و باگفتن هرچه شما بفرما ريسر به ز شبنم

 .كنم به صورتم چشم دوخت يم يسع

 ييرختشو ديشوم عذرتان را بخواهم و بفرستمتان برو يصورت مجبورم نيا ريو در غ ديتان را بكن يبله بهتر است سع: گفتم

 :انار سرخ شد و خواست لب باز كند كه گفتم يچون دانه ها يرتيصورت س.ديكن

 .و صابون فراموشتان نشود ديخانم هنردوست شما هم تا.كاريسه كارمند مفلس و ب يــ سه طشت رخت برا ــ

رخت را  يرتيشما خانم س.كنم يكار م ميتقس ديهست ياگر ناراض: با همان لحن گفتم. بود ييزده انها تماشا رتيح نگاه

بند  يشسته شده را رو يرخت ها ستين يمناسب يجسم طيكشم و چون خانم هنردوست در شرا يمن ان را اب م د،ييبشو

. داند يرا نم يو شوخ يصحبت جد انيهردو سكوت كرده بودند و فرق م د؟يهست يراض ميتقس نياز ا ايا.كنند يپهن م

 :نشستم و گفتم شانيروبرو

 !را در نظر گرفتم ييخودم هم رختشو يبرا د؟يهست يخرها چرا ناراض يــ ا ــ
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 :ديپرس يداد و ناباور زشيكه در چشمش حلقه بسته بود مجال ر يگاهم كرد و قطره اشكذوق زده ن شبنم

 ؟يگذار يسربه سرمان م يــ تارا دار ــ

 !ديخورم كه هنوز مرا نشناخته ا يبه حالتان افسوس م: نشستم و گفتم انشانيشدم و در م بلند

 .دست به گردنم انداخته و صورتم را غرق بوسه كردند هردو

 .دوست دارم شتريرا ب يبدون اهنچ يمن تارا: گفت يرتيس

 .گذاشتم و خود را خالص كردم نياهن را ندارد پس زم ينيتحمل سنگ ميكه شانه ها دميرس جهينت نيخودم هم به ا: گفتم

 !يرا تحمل كرد ينيكه چه بار سنگ تيبرا رميبم: دستش گرفت و گفت انيدستم را در م شبنم

 .متاثر كردند زيرا ن يرتيو من و س ختندياش فرو ر دهيمحابا از د يقطرات اشك ب زيبارن نيا

 !بود نطوريسرتوشت من هم ا: گفتم نيغمگ يبالحن

 يم زادهيعل. كرد شيبرداشت و رسوا يدوستت داشت كه زود نقاب از چهره اهنچ يلياما من معتقدم كه خدا خ: گفت يرتيس

 دار و ندارش را برداشته و رفته است؟ يگفت كه اهنچ

 !كه رفته باشد اما برنامه من تمام شد ستيمشخص ن:  گفتم

خوشحال هم  ديتازه با.يكه افسوس بخور ياز دست نداد يزيتو كه چ. را فراموش كن يشكر گزار باش و اهنچ:گفت شبنم

به طراف نگاه ! يا وانهيد يه به خودت راه بدهو غص يافسوس بخور ياگر بخواه.يديرا فهم هياز ازدواج قض شيكه پ يباش

 !بچسب و به كارت ادامه بده زتيبه م پسنكرده  رييتع زيچ چيمثل سابق است و ه زيكن همه چ

 .تا بتوانم ادامه بدهم ديخواهد كمكم كن يو دلم م نجاميخاطر هم ا نيبه هم:  گفتم

 .تا اجرا كنم دييهستم امر بفرما زميعز يمن در خدمت بانو: كرد و گفت  ميبلند شد تعظ يرتيس

 .حاضرم انجام بدهم يكه به خاطر تو هركار يدان يم: هم دستم را برگونه اش گذاشت و گفت شبنم

 ..يما در ساعات ادار يكه دوست ديبه من قول بده دياما بچه ها با. وقت رفتن است: به ساعتم كردم و گفتم نگاه

 .بود ميو ما كارمند خواه سيرئ در شركت شما. ميقبول دار: گفت يرتيس

كه  يبا من روبرو شد و شبنم با زدن چشمك يرسم يلياو خ. بود ستادهيبه انتظار شبنم ا رجهانيپ مياز شركت خارج شد يوقت
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 .كرد و رفت ياز من خداحافظ يهم چون همسرش رسم د،يند رجهانيپ

 .خانه برسانمتوانم تو را به  يم يستين زادهياگر منتظر عل: گفتم  يرتيس به

 .ميا يهمراه تو م: شد و گفت  خوشحال

 مادرش انتحار كرده؟ ايرخ داده؟ گو ياله يبرا يچه اتفاق: دميپرس يرتياز س لياتومب در

تودارتر و مرموزتر از او خدا  ياره؟مرديدوام ب يتواند در كنار اله يم يچه كس.سوزد يم چارهيزن ب يدلم برا: گفت خونسرد

 .دارد ماريب يدانست كه او مادر يكس نم چيواقعه ه نياز ا شيتا پ. خلق نكرده

 نداشته؟ يدرست يگفت كه مادرش تعادل روان يپوراشراق م. را گذرانده باشد يسخت يزندگ ستيبا يم:  گفتم

در معالجه به خارج ببرد و خوبش كند ان كه او را  يتوانست مادرش را برا يم. ستين زيچ يو ب ريفق ياله: گفت  يرتيس

 .و بعد برگردد ادشيبرود ع يكند و هرازگاه يبستر شگاهياسا

 مراسم ختم كجا برگزار شد؟:  دميپرس

گفت  يهم رفته بود و م زادهيعل.هم رفتن شمال و در ختم شركت كردن يشركت چند نفر ياز بچه ها! شمال: گفت  يرتيس

 .شيكرد نه عزادار يصرف معالجه او م ديخرجها را با ني؟ ا دهياما چه فا. برگزار كرد و خساست به خرج نداد يحساب يليخ

 .كرد يداور شيشود پ يشد،نم يمعالجه نم ديشا:  گفتم

گفتگو را  يان كه حال و هوا يبرا. چشم دوخت ابانيحق با تو باشد سكوت كرد و به خ ديو با گفتن شا ديكش يراحت نفس

 : بدهم گفتم  رييتغ

 پينيسر سفره عقد بنش ياهخو يم يك. ــ حاال از خودت بگو ــ

 :تكان داد و گفت  سر

 .از خانه كار كند رونيــ هر وقت خانواده او قبول كنند كه عروسشان ب ــ

 با كار كردن تو مخالفند؟ :  دميپرس

 .كنم يروياز انها پ ديخانه دارند و من هم با گرشانيدو عروس د. چه جور هم مخالفند:  گفت

 ؟  ستيچ زادهينظر خود عل:  دميپرس
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 ايادامه كار  اياست كه  نيمن هم حرف اخرم ا. تواند با نظر خانواده اش مخالفت كند يبه من عالقمند است اما نم:  گفت

تا  يدست بگذار يكه دست رو يهست يتو ادم ايا ؟يچه بكن يخواست يم يكار را نداشت نيتارا ،اگر ا نيخودت را بب. يچيه

 ات را بدهد؟ يندگپول بفرستد و خرج ز تيبرادرت برا

كردم كه حق  يرفت و فكر م ينم نييپا مياز گلو يغذا به اسان قتيخوار مادر،به حق رهيكار بودم و ج يكه ب يدر مدت:  گفتم

حال من از خانه  نيدرامد دارد با ا يو به قدر كاف ستيبه تارخ هم وابسته ن يكه مادر حت يدر صورت. كنم ياو را مصرف م

 ..... و ديا يخوشم م ياز هر شغل شتريب يدار

و شغلت را  ينكرد يخانه دار يداشت اريدر اخت زيو همه چ يدروغ نگو همان وقت هم كه ثروت داشت: گفت  يرتيس

 .يديچسپ

 : كه گفت  ميبود دهيخانه اش رس كينزد.در انتظارمه يدانستم كه چه سرنوشت يم شيشاپيپ ديشا:  گفتم

 .نديبگو تيهمه جمع شوند و به او تسل يسيگرفته اند كه عالوه بر پارچه نو ميو بچه ها تصم ديا يم يفردا اله يــ راست ــ

 كجا ؟:  دميپرس

 ؟ييا يتو هم م. خواهد كرد  ياز طرف همه ما سخنران يانتظار يسالن كنفرانس و اقا:  گفت

 .خبرم كند ميباشد كه به صفدر بگو ادمي! بله حتما:  گفتم

 !است يتياو ادم خوب و با شخص رينگ يجد يرا در مورد اله ميتارا،حرفها يراست! زنم يخودم بهت زنگ م:  گفت

  ؟يزن يحرفا را به من م نيچرا ا:  دميپرس

 !ممنونم يديكه كش ياز زحمت!يريدر نظر بگ ياله يهم برا ياخه دوست ندارم طشت: شدن گفت  ادهيو ضمن پ ديخند

 .ستيغصه دار و بدبخت ن گريكه دخترش د ميراه افتادم تا او را خشنود كنم و به او بگوطرف خانه مادر به  به

 .بود زيتعجب انگ ميو صورتم را غرق بوسه كرد كه برا ديچنان گرم در اغوشم كش مادر

 .از سفر دور امده ام  ييكه گو ديديمرا بوس يطور:  دميپرس

 .نگران شده. كردم يصحبت م يداشتم با تارخ تلفن ياز ان كه تو برس شيپ: گفت مادر

  د؟يبه او چه گفت:  دميپرس
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 اورديسر عماد ب ييكند و بال يوانگيكه نكند برادرت د نياما از ترس ا ميرا بگو قتيراستش اول قصد داشتم حق:  گفت

 .را نگفتم  قتيحق

  د؟يخب پس به او چه گفت:  دميپرس

طالق داد و از هم  يخارج شود و مرا تنها بگذارد و ناچارا تقاضا يبه تارخ گفتم كه خواهرت حاضر نشد با عماد راه:  گفت

 . جدا شدند

 تارخ باور كرد؟:  دميپرس

تارا من . شود  يراحت نم الشيخاطر هم گفت كه تا با خود تو حرف نزند خ نينه باور نكرد به هم: سر تكان داد و گفت  مادر

تارخ  يدان يشود و او دستش به خون عماد الوده شود تو كه م دهياز هم پاش يبرادرت به خاطر تو و اهنچ يترسم زندگ يم

 ...چقدر دوستت دارد و 

 يوگيمن داغ ب.فروخت ياهنچ ميمن به تارخ نخواهم گفت كه مادرمان دخترش را به برق زر و س.  ديمادر نگران نباش:  گفتم

 .نديبرادرم بنش يشانيپ يرو يگذارم داغ جان يست،نميد كافام خور يشانيپ يرو

 يم دايرا پ يرود اهنچ يم يشود؟ حتم يچه م يدان ياگر او حرف تو را باور نكند م: اشك چشمش را پاك كرد و گفت  مادر

 .زند يخورد او را كتك م يكند و تا م

 يرا برا ميحرفها. حماقت كند ديو فرزندش نبا اليگزداند كه بخاطر  يو تارخ خودش خوب م ستين رانيالملن ، ا:  گفتم

بودم كه زنان و دختران مجبور  دهيان جا را به چشم د ينداشتم چه ناامن ديام اديدل مادر گفتم اما به انچه كه گفتم ز يتسال

 . باشند منيبه حمل اسلحه گرم و سرد بودند تا از گزند اوباش ا

 ....كه نيا اي يگفت يجور نيهم ايبچه،ا يتو گفت: دينشست و پرس ميعصرانه اورد و روبرو ميبرا مادر

 نگفت؟  يزيتارخ به شما چ. باردار است اليدارد و گز قتيحق:  گفتم

 ؟يديتو از كجا فهم: ديپدر شدنش را خبر دهد،پرس ديخجالت كش ديكه شا نيسر تكان داد و با گفتن ا مادر

 .نگفته است يزيو خود تارخ به من چ دميشن يخبر را از اهنچ نيگفتم كه ا شيبرا

در راه دارند به  يفرزند يو هم اگر به راست ينجاتش بده يتا هم از نگران ريتماس بگ يعصرانه ات را كه خورد: گفت  مادر
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 .ميبگو كيانها تبر

. تارخ بدهم ليدروغ به هم ببافم و تحو يقصه ا ستيبا ينگران بود تا من كه م شتريتارخ ب يكه برا دمياز مادر رنج يان در

را  يتماس برقرار شد خوشبختانه خود تارخ گوش يوقت.بود كه مجبور شدم فرو دهم ميكنار تلفن نشستم بغض در گلو يوقت

 !وفا يب رادرسالم ب: سالم كردم و گفتم . برداشته بود

 : گفت  يبه وجد امد و با خوشحال ميصدا دنيشن از

 ؟يي،كجايتماس گرفت يجان حالت چطور است؟ چه خوب كردــ سالم تارا  ــ

 مامان  شيحونه پ:  گفتم

 از ان؟  شيو پ:  ديپرس

 شركت سر كار :  گفتم

 گه ؟ يم يمامان چ:  ديپرس

 .داده لتيبه اش اضافه كرده و تحو ازداغيو پ رداغيس يكم:  گفتم

 ؟يچ يعني: ديپرس

 . يريدرگ چيان هم دوستانه و بدون ه. مياز هم جدا شد يكه من و اهنچ نيا يعني:  گفتم

 بود؟ ياخه علت چ: ديپرس

 چيبخواهد برگردد بدون ه يشود و اگر روز يماندگار م رانيتعهد داده بود كه در ا ياو به صورت كتب. نقض تعهد:  گفتم

 : ديكرد و پرس يلحن خونسردم تارخ را عصب. مرا طالق دهد كه داد ستيبا يم ياعتراض

 شود؟  يوسط چه م نيتو در ا تيثيطالق داد كه داد ؟ پس ابرو و ح يچ يعنيــ  ــ

 .از دست ندادم كه نگران كننده باشد يزيمن چ چ،چونيه:  گفتم

 حاال كجاست؟: ديمكث كرد و پرس يكم تارخ

 اديخواهد ز يكنم كه دلم نم ياحساس ارامش م يبقدر.باشد  رانيهم هنوز در ا ديشا.امده باشد المان  ديدانم شا ينم:  گفتم

 ....است اما من يخوب ارياو مرد بس.در موردش فكر كنم
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 :ديسكوتم تارخ را نگران كرد و پرس.رفت و اشكم را دراورده بود ينشسته بود فرو نم ميكه در گلو يبغض

 .را بگو قتيــ جان تارخ حق ــ

عماد با سخاوت هر چه تمامتر خانه و . ميگو يوقت به تو دروغ نم چيه من هك يدان يم. يديهمان بود كه شن قتيحق:  گفتم

كه مجبور بود  نيو از ا ديارز به من بخش ياديام را به اضافه دو سهم شركت و مبالغ ز هيمهر يرا به نامم كرد و تمام شيزندگ

 .سود كالن ببندد يداد و نتوانست چشم رو حياما او تجارت را بر من ترج.بود نياز من جدا شود ناراحت و غمگ

امد و با ما  ياو هم م ميمن و تو با هم هست ديد يم يمسلما او وقت ي؟ اگر نگران مادر بود يامديتو چرا كوتاه ن: گفت  تارخ

 . كرد يم يزندگ

 .يو شاهد بود يديدرا كه  ميسردردها. كنم يموضوع مادر نبود من خودم را نتوانستم قانع كنم كه انجا زندگ:  گفتم

 .يشد يدچار نم گريد دياما شا.حق با توست:  گفت

 يم ليام به جهنم تبد يان وقت زندگ.شدم كه برگردم يشدم و مجبور م يدانم كه دچار م يچرا،خوب م: و گفتم  دميخند

 يخوب تيدر شركت از موقع نجايمن ا.مياز هم جدا شو ميكه تا جلوتر نرفته ا دميپس بهتر د نجايشد؛او در المان و من در ا

 .عماد هم قول داده كه كمكم كند.كنم يو دارم تجارت م ستمين هكارمند ساد گريد يبرخوردارم و به لطف اهنچ

 بوده است؟ يسادگ نيباوركنم كه به هم: گفت  تارخ

كه تو و  دميتارخ از عماد شن يراست. كه به المان امد يوقت ياز اله ايو  ياز خود او سوال كن يتوان يم ياگر باور ندار:  گفتم

 كه عماد خواسته سربه سرم بگذارد؟ نيا ايدرست است . ديشو يپدر و مادر م كينزد يا ندهيدر ا اليگز

 .و نفرت وجود ندارد نهيو ك ديكردم كه شما با تفاهم از هم جدا شد نيقيدرست گفته و حاال :  گفت

 .ديبگو كيم تا مادر خودش به تو تبركن يم يبگو و من خداحافظ كيتبر اليبه گز:  گفتم

 .رساند و با مادر شروع به صحبت كرد انيبا گفتن مواظب خودت باش مكالمه اش را با من به پا تارخ

 :خواندم نيشده بود چن ختهيطرف او كيكه در  ياهيپرده س دنيوارد شركت شدم از د يوقت صبح

عمر شما و بازماندگان را از خداوند  يگفته و بقا تيقلب به شما تسل ميوارده را از صم بتيهمكار ارجمند، مص ياله يياقا( 

 .روسا، كارمندان و كارگران شركت هياز طرف كل.) ميمسئلت دار
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 د؟يكن يشما در ختم شركت م:  ديپرس ريصفدر به استقبالم امد و پس از گفتن صبح بخ رزايم

 ختم ؟ مگر قرار است ختم برگزار شود ؟:  دميپرس

 .ازدهيامروز ساعت . نديبگو تيتسل ياله يگرفته اند به اقا ميهمه تصم:  گفت صفدر

 امده اند؟ ايا. دانم  يبله م:  گفتم

 ؟يك:  ديپرس

 ؟ ياله يخود اقا:  گفتم

 .جهانبخش با شما كار داشتند ياقا يخانم تهام يراست! نديا يهنوز نه اما م:  گفت

 .روم به اتاقشان يخوب م اريبس:  گفتم

 ريبلند شد و ضمن گفتن صبح بخ زياز پشت م دنمياو با د. به در وارد شدم يو با زدن تقه ا ستادميدر اتاق جهانبخش ا پشت

 .كرده باشم يخواستم با شما مشورت يم: نشستم گفت  يوقت.نميدعوتم كرد بنش

 در چه خصوص؟:  دميپرس

 .ميداشته باش يكه مجلس ختم نيا اي ميبرگزار كن تيامروز را فقط به گفتن تسل ييكه گردهم ا نيدر مورد ا:  گفت

 .ديكن دايپ يو مداح يقار ازدهيالبته اگر بتواند تا ساعت .من هر دو  دهيبه عق:  گفتم

 .كه بتواند قران تالوت كند افتيرا  يكارمندان جستجو كرد و كس انيشود در م يم: گفت  جهانبخش

 .دياز طرف همه بگو تيصحبت كند و تسل گريد يكي ايو  يانتظار ياقا ايبعد از تالوت شما و:  گفتم

 .به گمانم او بتواند.ديسوال كن زادهياز عل ستيبد ن قيصفدر را بفرستم تحق ديبا:  گفت

 :دستش بود اشاره كرد و گفت يچا ينيامد و به اقا صفدر كه س رونيبلند شد و همراه من از اتاق ب جهانبخش

 .كارش دارم ديايبگو ب زادهيــ برو به عل ــ

 .فراموش نشود ينيريقهوه و ش: شدم گفتم  يجهانبخش كه دور م از

دانستم كه وقت رفتن به اتاق . ديچجيهمهمه پ يامد و صدا ديپد يجنب و جوش دوريدر كر ازدهيشدن به ساعت  كينزد با

خوشبختانه . و از اتاق خارج شدم ديكاسته شد و در جواب تلفن شبنم گفتم كه منتظرم بمان اهويگذاشتم تا از ه.كنفرانس است
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 : گفت  يانتظار يامده ؟ اقا ياله ياقا دميشدم و در جواب سوالم كه پرس برورو يو انتظار زادهيعل يدر اسانسور با اقا

 .دياوريرا به سالن بپوراشراق او  يو قرار است اقا دهيشود كه رس يم يساعت ميــ بله ن ــ

را نشان داد  يمن و انتظار يجا زادهيها اشغال شده بود و عل يجلو تمام صندل فيدر رد يجز چند صندل ميسالن كه شد وارد

 يرو هايبرهم خوردن صندل يوارد شدند كه از صدا يدر همان زمان هم پوراشراق و اله.ستاديرفت و ا بونيو خود پشت تر

 يكه عبور م فيانها از هر رد. بود دهيبه تن داشت و محاسن خود را نتراش يا وهقه يلباس ياله. دميد برگرداندم و ان دو را

 يكه ممكن است او بر رو نيا ياداوريشروع به طپش كرد و از  يقلبم با ضربان تند. امد يگفتن م تيتسل يكردند صدا

 يوقت. را اشغال كرده بود تمصندل سمت راس يانتظار ياقا.از ترس چشم برهم گذاشتم يلحظه ا نديكنار دستم بنش يصندل

 يياش بدوزم و با صدا دهيگفت به ناچار مجبور شدم به سمت چپ خود نگاه كنم و چشم در د تيدست دراز نمود و تسل

 : ميلرزان بگو

 .ميگو يم تيــ تسل ــ

 .لب تشكر كرد و نشست ريز

. امد نييپا بونياز قرائت، همه را دعوت به خواندن فاتحه كرد و از تراو پس .شروع به قرائت كرد و سالن ساكت شد زادهيعل

مثال اورد و سخن را  ايدن ييوفا يو ب يدر مورد عشق مادر به فرزند و پوچ يرفت و با سخنان بونينژاد پشت تر نيبعد از او مت

 .گفت تيهمه تسل فبه كاركنان شركت كشاند و از طر

را با خود به گرگان  ناياصرارداشت مار يافتادم كه اله يروز اديشد و به  دهيكش شينگاهم به سو ارياخت يب ييرايهنگام پذ به

خواست با نشان دادن مادرش مهر سكوت لبش را بشكند و پرده از  ياو م ايا(  دم،ياز خود پرس. و من مخالفت كردم ميببر

به هنگام ترك سالن شركت كنندگان ) اسوده برگردد؟ لايكرده و خ ادتياز مادر ع تكه قصد داش نيا اياش بردارد  يزندگ

در مقابلش قرار گرفتم، به  يمن وقت. دانستند و هر كس به سركار خود بازگشت كيخود را شر يدر غم اله گريبار د كي

پوراشراق گفت كه بعد  يو اقا دميندرا  ياله يدر سالن غذا خور. و از او دور شوم كميدر غم شما شر ميتوانستم بگو يسخت

كند  يم رييتغ يدر ان يچطور سرنوشت انسان دينيبب: از ختم به خانه رفت چون حالش مساعد نبود و به دنبال كالم خود افزود 

 .سازد يومجنون م وانهيد ده،يانسان عاقل و فهم كيو از 
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 د؟يدان يم د،يندا يشما ماجرا را نم: دياز ان كه لب باز كنم پرس شينگاهم لبخند زد و پ به

 كيبوده و در  ينگهبان اداره شكاربان يپدر اله ايگو. دميشن يمن هم از دكتر مراد: دادم به نشانه نه و او ادامه داد سرتكان

كه در  وانيح نهيافتد و بعد از ما يم يپدر و پسر عازم خانه بودن در وسط جاده چشمشان به گوزن زخم يوقت يشب باران

افتند  يانها با شكار به طرف خانه به راه م. حرام نشود وانيكند تا گشت ح يرا جدا م نسر گوز ياله يقاحال مرگ بوده پدر ا

دهد كه باخود  يكسد و سر گوزن را به پسر م يرا بر دوش م وانيبزرگ تنه ح ياله يبوده اقا نيو چون الشه گوزن سنگ

زند  يبوده و درر همان زمان اسمان رعد و برق م ستادهيشود مادر از پشت پنجره به تماشا ا يباغ كه م اطيانها وارد ح. اورديب

مشاعر خود را  ياز همان اتفاق مادر اله.شود يم هوشيكشد و از وحشت ب يم غيشود ج يروبرو م بيو مادر با دو موجود مه

 يضربه ا ييگو ياله يداشته و با فوت پدر اقاادامه  يماريب نيچند سال ا.شود يم يعاد ريدهد و رفتارش غ ياز دست م

گفت چند ماه  يم يدكتر مراد. كنند يبستر مارستانيشوند او را در ت يشود كه مجبور م يبر ان زن نگونبخت وارد م گريد

و همه اشتباه كرده بودند و ا اياما گو. كرده دايكرد كه حال مادرش بهبود پ يخوشحال بود و عنوان م يبود كه اله شيپ

 يموضوع.ميراه اراك برگرداند مهيو او از ن ميخبر داد يفورا به اله ميديرا فهم موضوع يما وقت.را وداع گفت يباالخره دارفان

همه ما تعجب اور بود كه با  يو برا ميمطلب خبر نداشت نياز ما به جز دكتر از ا كي چيبود كه ه يكه همه ما را متعجب كرد ا

كه  ميو همه باور داشت ميبود دهيمادرش نشن يماريدر مورد ب يهرگز حرف ياز اله يهمكار يسوا يكيو نزد يوجود دوست

 !است يواقعا كه مرد تودار و مقاوم. و استراحت بوده است حيرفتن او به گرگان به خاطر تفر

 . حق با شماست: لب زمزمه كردم ريز

 .را ترك كردم يرا تمام كنم غذاخور ميبدون ان كه غذا و

خواب ، ( به خودم گفتم،.ژرف نمودم يبودن شركت در بستر غلت زدم و احساس ارامش ليز پنجشنبه خشنود از تعطرو صبح

كه  نياسوده از ا. ديزنگ تلفن به گوش رس يچشمانم را بستم تا خواب دوباره را تجربه كنم كه صدا.) خواب قرص بيماريها

 : مادر گفت  يوقتاما . ام را مهار كردم يمادر جواب خواهد داد كنجكاو

 .نژاد است با تو كار دارد نيمت يــ اقا ــ

 .دييبا گفتن الو بفرما. تواند با من داشته باشد يم ينژاد چه كار نيبلند شدم و با خود فكر كردم كه مت باعجله
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 .موقع مزاحم شدم يكه ب نيخوام از ا يپوزش م.ريسالم دخترم صبحت بخ: كه گفت  ديچيپ ينژاد در گوش نيمت يصدا

 .ديمراحم هست شهيشما هم. رينخ:  گفتم

خواست بداند شركت چگونه  يبا من تماس گرفت و م ياخر وقت بود كه اهنچ شبيد ميتماس گرفتم كه بگو. ممنونم:  گفت

 ياهنچ.ديابرامده  تيخوب از عهده مسئول اريو تا امروز هم بس ديمن جسارت كردم و گفتم كه شما با ما هست. رود يم شيپ

گفتم من اهل  تيبا قاطع ياما وقت) ؟يگذار يسربه سرم م يكه دار نيا اي يگ يراست م( اول ناباور شد و چند بار سوال كرد 

 زيم يكه گفتم نه خانم تهام.ديشما در دفتركار من هست ايبود كه ا نيكند؟ منظورش ا يبا شما كار م ديپرس ستم،ين يشوخ

 ياهنچ. و اعتقاد دارند مانيشان اياز گذشته شركاء به هوش و ذكاوت ا شتريب يليخود را دارا هستند و به گمانم خ استير

از طرف من به او بگو حاضرم . را از اب دراورد مشيتواند گل يو م ستين ييدست و پا يدانستم كه او زن ب يگفت من م

. است يمرد زرنگ ياهنچ ،يخانم تهام ديدان يم. شود ميف، نصف تقسقرار دهم به شرط ان كه سود نص ارشيدر اخت هيسرما

او را رسانده باشم و هم شما را اگاه كرده  غاميتلفن كردم كه هم پ. باشد و نه در ضرر كيخواهد با شما شر ياو در استفاده م

 .باشم

دهم سال  يگفت قول م يكه تهام دييبه او بگو ديتماس گرفت لطف كن گريبار د كياگر . ديكرد ارميممنونم كه هوش:  گفتم

 ميكه شروع كردم برا هيسرما نيمن با هم. قرار دهم ارتيدر اخت هيكه حاضرم سرما ميمن به تو تلفن كنم و بگو گريد

 .كند يم تيكاف

رپاست كه از ب يكوچك يمهمان ريحق نيدر ضمن فردا شب در خانه ا. بهتر است نطوريمن هم هم دهيبه عق: نژاد گفت  نيمت

با : گفتم . نميو نتوانستم شما را بب ديمهمان داشت روزيد ايگو.دوستان هم هستند هيبق دياوريب فيكنم تشر يشما دعوت م

 .خواهم امد ليكمال م

 .ديكن ادداشتيپس لطفا ادرس منزل را : شد و گفت  خوشحال

فكر كردم كه چرا عماد  نيان به ا يبود و به جا دهيخواب از چشمم رم گريكردم و پس از قطع تماس، د اداشتيرا  ادرس

 را اسوده كرده است؟ الشينژاد خ نيو مت دهيداشته كه به ان رس يتماس منظور خاص نياو از ا ايا. وضع شركت شده يايجو

 ؟يخور يصبحانه م:  ديپرس مادر
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مادر با . نه  ايهنوز در شركت هستم  ايو اكنم  يمن چه م ندينژاد پرس و جو كرده كه بب نيعماد تماس گرفته و از مت:  گفتم

 :خشم گفت 

 يكردن چه مزه ا يمردم باز يبنشاند تا بفهمد كه با ابرو اهشيكنم كه خدا به روز س يم نيروم او را نفر يــ من كه راه م ــ

 . دارد

 :بود كه گفت  يرتيس.را برداشت يبار خودم گوش نيتمام شده بود كه مجدد تلفن زنگ زد و ا صبحانه

 نه ؟ اي يــ حال كوه رفتن دار ــ

فردا : قبول كرد و بعد از تماس به مادر گفت .كنم  ديخر يو من قدر ميبزن يدنبالت تا در شهر چرخ ميايكوه نه ، اما م:  گفتم

 .كنم ديخر دينژاد مهمان هستم و با نيشب منزل مت

 . بودنش را اعالم كرد يناراض ،يلباس بخر يخواه يو باز هم م يهمه لباس از خارج اورد نيبا گفتن ا مادر

 .رمينژاد بگ نيمت يمناسب برا ييخواهم كادو يم. كنم ديخود خر ينه مادر، قصد ندارم برا:  گفتم

روشن شد و  ريهوا د يبه علت سرما لياتومب.و از خانه خارج شدم دميكه قانع شده بود سكوت كرد و من لباس پوش مادر

ان كه اگاهش  يضربان قلبم شدت گرفت و برا. شود يدارد وارد كوچه مان م يباعث شد كه منوجه شوم اله ريتاخ نيهم

وقت صبح مطب باز  نيمگر ا:  دميپرس. ر،سوارشديسالم صبح بخ گفتنامد و با  نيماش يمتوجهم شد و به سو. كنم بوق زدم 

 است؟

و من هم قدم زنان راه افتادم  مارستانياو رفت ب ميبودم و صبح با هم از خانه خارج شد دهيخواب يخانه مراد شبيد:  گفت

 .....و

شما هم با ما  رم،ينژاد بگ نيمت ياقا يبرا ييفردا شب كادو يخواهم برا يم.بروم  ديخر يبرا يرتيدارم با س اليمن خ:  گفتم

 د؟يا يم

 يبرا يمن از هر فرصت. نمانده يباق ميبرا يا زهيانگ گريكنم د يه حس ماتفاق رخ داد نيا يراستش از وقت.نه متشكرم:  گفت

 ....كردم اما حاال يرفتن به گرگان استفاده م

بثوشد بر تن دارد و  ديمازاد بر ان چه كه با يكه لباس ايرا در كنار خود دارد گو يزيانسان تا عز.فهمم  يحالتان را م:  گفتم
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! فهمد كه هوا چقدر سرد و سرما سوزنده است يكالفه كه زودتر ان را از خود دور كند اما با در اوردن ان لباس ،تازه م

نه چندان دور تمام  يزمان: من بودم كه ادامه دادم نيراه افتادم او سكوت كرده بود و ا بهرا به حركت در اوردم و  لياتومب

 كيتر و خوش اهنگ تر از  نيدلنش يياوا چي،گمان داشتم كه ه ياحساس تند اما نه شهوان كيده بود در وجودم خالصه ش

 يخانه اش را نشان م يايزوا نيگردش دورب ازند و ب ياز خودش حرف م اير يكند و ب يكه صادقانه سالم م ستيبم ن يصدا

حاضر بودم به تمام مقدسات قسم بخورم كه  رميماره بگرا برداشتم و به خود جرات دادم تا ش يان روز گوش يوقت. دهد 

را به صفحات كتاب شعر  دهيخشك يهم بود كه تمام گلبرگها تين نياست و با م يرنگيشنونده سالم من پاك و مبرا از هر ن

. گذارد يم ادگاريو به  ديسرا ياحساسش را به صورت شعر م نيچه باور دارم كه شاعر خالصانه تر.تا حافظش باشند  ردمسپ

ادمها را نشانم دادند كه  انيچنان با سرعت فرو افتادن و صورت لخت و عر ختهياو يكرد و پردها رييتغ زياما ناگهان همه چ

كه جز خود و  يشانيمصلحت اند! فاقد احساس  ييرباط ها. نياهن يبا قلبها ييمهااد. دميهمان بود كه د تيواقع.وحشت كردم

 اديز تيرا هم برا ياتاق نگهبان گريصدر مجلس و روز د گاهتيروز جا كي. كنند يكس فكر نم چيو ه زيچ چينفع خود به ه

اما من برخالف . را هم نگاه نكن رتپشت س گريبرو و د.  يكنند كه خوش امد يو تتمه حقوقت را با پست حواله م ننديب يم

 . نمينش يبه دست اوردم و تا به هدفم نرسم از پا نم زهيشما تازه انگ

 .شوم  يم ادهيمن پ: زمزمه كرد  ارام

 : شد به صورتم نگاه كرد و گفت  يم ادهيپ يوقت. را نگهداشتم ليو اتومب دميكش كنار

 .ديگم به جمع رباطها خوش امد يــ متاسفم كه م ــ

 نيا ييشاندم اما گوفرمان فرو ن يرو دنيتمام بقض و حرصم را با كوب. نبودم ليقادر به حركت دادن اتومب يرفت لحظات يوقت

نگاه به  كيرا سر قرار سوار كردم با يرتيكه س يزمان.شوم اغاز كرده بود يوندينداشت و با رنگ سرخ انتقام پ يبغض تمام

 ؟يدعوا كرد:  ديچهره ام پرس

به منظورم  يپصحبتم  هيسكوت كرد تا از بق يلخت. و در دلم اشوب به پا كردم ختمير رونيفرو خورده را ب يحرفها. نه:  گفتم

 .ولش كن، امروز را عشق است: من هم سكوت كرده ام،گفت  ديكه د يببرد و هنگام

 ؟يكن ياز اصطالحات مردانه استفاده م: و گفتم  دميخند
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 : گفت  يم يبه اله يكه انتظار روزيد:  گفت

 !ــ غم گذشته را ول كن و به حال ان غصه نخور، امروز را عشق است ــ

 كرد؟ يصحبت م يالت وار با اله نطوريا يانتظار:  دميپرس باتعجب

و نقش  ستيپس لفظ قلم صحبت كردن بشره اش ن دمياره جان خودت، اتفاقا من هم تعجب كردم و از خودم پرس:  گفت

 م؟يبرو يخواه يخب حاال كجا م. است يكيكه ظاهر و باطنش  زادهيصد رحمت به عل.كند يباز

 .بخرم ينگرفته ام كه چ مياما هنوز تصم.فردا شب يبه مناسبت مهمان رميبگ يياد كادونژ نيمت يقصد دارم برا:  گفتم

 .يرانيو هم محصول كار دست ا باستيو ز كيهم ش. مخصوصا جنس خاتم يدست عيسراغ صنا كسربرويپس :  گفت

 بخرم؟ زيخب چه چ: دميپرس

 .يو بعد انتخاب كن ينياست اول بهتر است بب اديز ا،يچون تنوع اش: فكر كرد و گفت  يكم

خاتم متنوع بود كه  اءيان قدر اش. است يرتيكه حق با س دميو د ميكه او ادرسش را داد رفت يكردم و به فروشگاه موافقت

 ابانياز خ.ميو سوار شد ميامد رونيو خشنود از مغازه ب يراض بايز يقاب ديهردو با خر. كرد يرا مشكل م يريگ ميتصم

 .است يخانه اله نجايا: گفت  يرتيس مينارنجستان كه عبور كرد

 ؟ يدان يتو از كجا م: دميبا انگشت نشان داد پرس يرتيكه س يبه اپارتمان متعجب

دنبالش و او  ميخوب است برو.سوخت شيبرا روزيچقدر دلم د.دارد ياپارتمان لوكس. داخل خانه هم شده ام يمن حت:  گفت

 .ميرا هم با خود همرا كن

 !نه : گفتم  تيقاطع با

تو كه از  يمخصوصا برا ديچرخ يچطور مثل پروانه دور ما م ميتو المان كه بود اريب ادتياخه چرا؟ : ديخاطر پرس دهيرنج

 !همسرت دلسوزتر بود

 م؟ييچه بگو...ميبه در خانه او بگوئ ميكه مابرو ستيحال درست ن نيبا ا:  گفتم

اخ تارا .ديايهمراه ما ب دياگر دوست دار م،يكن يرا چرخ ، چرخ عباس ابانهايخ ميبرو ميماقصد دار ميگوئ يم. يچيه:  گفت

 ...تنها شده و دلم يليخ چارهيب. كنم يخواهش م
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 .يانجامش بده ديخودت با يدعوت كن يخواه ياگر م. شوم ينم ادهيمن پ:  گفتم

 .خودم دعوتش خواهم كرد.بربخورد ژشماينخواهم كرد كه به پرست يباشه خانم خانمها، كار: گفت

 .خانه نباشد ديشا: گفت  يرتيبه س ميدياپارتمان او رس كيكه نزد ينارنجستان را دور زدم و هنگام دانيم

 .شود يبه نفع ما م يكيان وقت .نباشد: تفاوت شانه باال انداخت و گفت  يب

 :كه گفت  دميرا شن شيگفتگو يلحظه بعد صدا.شد و زنگ زا فشرد ادهيو او پ دميرا نفهم منظورش

 !يرتيمن هستم س ياله يــ اقا ــ

 يانجام نم يدانستم كه كاردرست يم.گردم داخل شد و در را بست يباگفتن االن برم يرتيبازشدن در امد و س كيتل يصدا

در  نميكرد بب يوادارم م يموذ يهم حس ييشده بودم از سو مانيكوتاه امده پش يرتيكه در مقابل خواسته س نيو از ا ميده

در  يوقت. خواهد تراشيد امدنين يبرا يان كه بهانه ا ايم شده خواهد امد يتسل ايچه خواهد كرد؛ا يرتيمقابل درخواست س

و قبول  يشد طيكه خ يشد يحاال راض: او كه سوارشد گفتم . خارج شد خوشحال شدم ييبه تنها يرتيباز شد و س اطيح

 نكرد؟

 .كرد يالمان را نگاه م لمينشسته بود و ف يكار يبنده خدا از ب.پوشد يتفاقا خوشحالم شد و دارد لباس ما: و گفت  ديخند

 د؟يا يم يراست ،يراست يعني ؟يگ يراست م:  دميپرس

 يم يكيو نزد يشياحساس خو يباور كن انقدر كه ه اله.ميستين بهيدارد؟ما كه با هم غر يخب بله مگه اشكال: گفت  خونسرد

 .كنم ينم يكيداده ام احساس نزد يكه مهرش را در قلبم جا زادهيكنم به عل

 .ات يات معلوم است و نه دشمن يكند تو هم مثل شبنم نه دوست يم جيمرا گ تيحرفها:  گفتم

 يهم كرده باشد از ان م يحساسم و اگر به من بد دهيو زجر كش دهيد بتيمص يمن در مورد ادمها: و گفت  ديخند باصدا

 .نخواسته است ميبرا يخواه ريو خ يبنده حدا كه جز خوب نيچه برسد به ا. گذرم

شد و با سالم و  كينزد لياو به اتومب. شدم ادهيامد من از پشت فرمان خارج و پ رونيمجددا باز شد و او ب اطيدر ح يوقت

 .دييلطفا بفرما: كرد و گفت  ليبرخوردمان بود اشاره به اتومب نياول يايكه گو يگرم ياحوالپرس

 .ترسم تصادف كنم يم ديكن يدهم شما رانندگ يم حيترج:  گفتم
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 :  ديرا روشن كرد پرس لياتومب يوقت. عقب نشستم يكرد و پشت فرمان نشست و من هم در صندل قبول

 م؟يخب كجا برو. دممنونميكرد ميرا با من تقس تانيكه شاد نيــ از ا ــ

 .كند ينم يفرق ديهركجا برو ميرا در نظر نداشت يخاص يما جا: گفت  يرتيمن س يجا به

 .نور ايدر ميرو يپس با اجازه تان م:  گفت

 كجا ؟: گفت  يرتيس

 .نور ايهتل استقالل سالن در: گفت  حكمت

 !مانده يليتا وقت ناهار خ: گفت  يرتيس

 .ميخر ينژاد م نيمت يبرا يا هيرم و هدفروشگاه كه من سراغ دا كي ميرو ياما قبل از ان جا م. بله:  گفت

از  ديهست ديدانستم شما هم به فكر خر ياگر م. رود يكادو هدر م ديخر يامروز تمام وقتمان برا: گفت  يناراض يرتيس

 .ميگرفت يفروشگاه دو تا خاتم م

 د؟يكرده ا ديخر:  ديپرس

 .....ديتوانست يو شما هم م دهيخاتم خر يتارا قاب. ميائ ياز ان جا م ميما دار: ادامه داد او

 . ميكجا برو دييحاال بفرما ميكن ديهنگام بازگشت خر ميتوان يم.ندارد ياشكال چيه: را قطع كرد و گفت  يرتيس حرف

 !دربند: گفت  يرتيس

 .ستين يحاال ان جا خبر: گفتم  من

 .مينباشد خودمان كه هست: گفت  يرتيس

 ديبود كه پرس يرتيس نيگرفته شد و ا يرتيحكمت و س انيصحبت م.گرفت شيسكوت كردم و حكمت راه دربند را در پ من

 د؟يرو يبه سفر م يك ستيمعلوم ن: 

 .ديسفر دار اليكه به مذاقتان مزه كرده و خ نيمثل ا: گفت  حكمت

ان قدر  ميكه داشت ياز سفر.شود كه باز هم سفر كند يكنم كه با شما هر كه همسفر باشد بدعادت م ياقرار م: گفت  يرتيس

 .كرده ام كه همه را مشتاق كرده ام فيخانواده ام تعر يبرا
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 .....نگذاشت و  يبه جا يمن خاطره خوش يسفر برا نياما ا.ديشما لطف دار: زمزمه كرد  حكمت

 : ديپرس زيگله ام يحرف او را قطع كرد و بالحن يرتيس

 سفر به شما بد گذشت؟ مياست كه چون من و تارا با شما بود نيــ منظورتان ا ــ

 .منظورم را درك كرده باشند يخانم تهام دينبود شا نينه، نه ، منظورم ا: سر تكان داد و چندبار گفت  حكمت

 ؟ يتارا خواب:  ديپرس يرتيموجب تعجب ان دو شد و س سكوتم

 .كنم يدارم گوش م. نه:  گفتم

 گفتن ؟ يچ ياله يبگو اقا يكرد ياگر گوش م:  ديپرس

 ......فرمودند كه :  گفتم

 .يما نشد يمتوجه حرفها يخواب بود يديد: گفت  يرتيس

 .ميرا خسته كرده ا يو خانم تهام ميستين يخوب نيما مصاحب: با طعنه گفت  حكمت

 .ستين نطوريا:  گفتم

و من به  ميكرد ياز مقابل خانه تان عبور م ميچون ما داشت،  ياله يبرعكس اقا: گفت . به گمان خود امد تعارف كند و يرتيس

 نه تارا ؟. تازه كند ييتا هوا ميرا بردار ياله ياقا ميتارا خانه شما را نشان دادم و او گفت بهتر است برو

 من گفتم ؟:  دميپرس ارياخت يب

 م؟يانجام داد يما كار نادرست ايچه اشكال دارد ؟ ا: و گفت  ديخند يرتيس

روز دوبار  كيدر  ديدانم خورش يضمن ان كه م ديشما برسر من منت گذاشت: برلب اورد و گفت  يدار يلبخند معن حكمت

 يرا داد و به جا بشيشود ترت يم ديهوس سفر كرده ا ي، اگر به راست يرتيحرفها گذشته خانم س نياز ا! كند يطلوع نم

 .مرز، داخل كشور سفر كرد رونيب

 .بود يم سفر كارمن منظور: گفت  يرتيس

 !ندهيهم دوسال ا ديشا.ستين ياز سفر خبر گريد ندهيتا سال ا: گفت و اضافه كرد  يهوم بلند حكمت

 .شد فيح: گفت  يرتيس
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 .يخودت بكن يبرا يگريفكر د ديمتاسفم دوست من با: زده باشم گفتم  يان كه حرف يبرا

هم كه شده  يمدت كوتاه يو برا ديخوب است به فكر ازدواج باش.نديفرما يدرست م يبله خانم تهام: و گفت  ديخند حكمت

 .ديخود را سرگرم كن

 كوتاه؟ چرا كوتاه؟:  ديپرس يرتيس

به  يازاد يكند و هوا يكه زود تب عشقشان فروكش م ديباش يزگانيشما هم از ان جمله دوش ديخب شا: گفت  حكمت

 .زند يسرشان م

 .مانم يوفادار م وندميكه ازدواج كنم تا اخربه پ يو زمان ستميافراد ن نيخوشبختانه من در زمره ا: گفت  يرتيس

را  ميسر در الك فرو بردم و دستها م،يشد ادهيرا نگهداشت و هرسه پ ليحكمت اتومب يوقت. سرد بود و دربند خلوت بود هوا

 .نميبنش ليدهم داخل اتومب يم حيمن ترج.كردم خي: گفتم  يرتيپالتو كردم و رو به س بيدر ج

را  شهينشستم و ش ليمن داخل اتومب.بدون مخالفت به دنبال او حركت كرد يرتيگرفته بود س شيراه را در پ ييسرباال حكمت

با ( دم،ياوردم و از خود پرس اديحكمت را در مورد ازدواج به  يحرفها.خود را گرم كردم يو با روشن كردن بخار دميباال كش

 داريهستم بوالهوس و ناپا يابراز كرد كه من دختر تينداشتم اما با قاطع ينقش ميشدن زندگ يداند من در متالش يان كه م

 ....)گذاشتم كه  يم دينبا. در عشق

 .ميبنوش يباهم چا دييايب. ان باال منظره اش خوب است: ارام و نجواگونه از پشت سرم برخاست كه گفت  ييصدا

 !با من حرف نزن: گفتم  ارياخت ياش نشست و ب دهيو نگاهم در د سربرگرداندم

 .كند يقهرت اجاق دلم را روشن م يكه حت.شو و بعد قهر كن ادهيپ:را بست و در جلو را باز نمود و گفت  ليعقب اتومب در

هنوزنشسته ام ادامه  ديكه د يوقت.رديگ يرا از من م يداريكند و قدرت پا يمرا سحر م شيصدا يدانست كه اوا يم حكمت

است كه در انتظار امدنت تنها  ياما ان باال دختر. بند باش و انتقامجو يپا يكه از من به دل گرفته ا يا نهيبه كتارا : داد 

 .كه تنها بماند ستينشسته و درست ن

 !يرتيفقط به خاطر س: شدم و گفتم ادهيپ لياتومب از

حكمت در مورد تو اشتباه  ييو بگو يستيم باهستم كه خودت در مقابل يروز ديمن به ام: در كنارم به راه افتاد گفت  يوقت
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 .پس تا ان زمان برسد صبر خواهم كرد.كردم

 .ديشن ديجمله را از من نخواه نيشما هرگز ا:  گفتم

 يم. قابتان مملو از مهر و عطوفت است شدارتان،يدانم برخالف زبان ن يشناسم و م يچون شما را م ديچرا خواهم شن:  گفت

كه  ديكه شما ان قدر عاشق نيا دم؟بهيرس يا چهيكردم به چه نت يسفرمان را نگاه م لميداشتم ف يوقت شيپ يساعت نيهم ديدان

 .ديترس ياز خود عشق م

داشت اب  يرو شيبرافروخته پ ياز زغالها يتخت مفروش نشسته بود و منقل كوچك ياو رو.دست تكان داد مانيبرا يرتيس

تخت نشستم و  يرو.ختيانگ يرا برنم ينديحس خوشا چيهوا ه يت سردكه به عل ختير يفرورم يفواره در حوض كوچك

كوچك  يمقابلمان گذاشته شد در قندان يچا ينيو س يقور يتوق.داد يدستور چا مانيدادم و حكمت برا هيمخده تك يبه پشت

 :بود كه حكمت مقابلم گذاشت و گفت  زيخرما ن يتعداد

 .ديكن ليكند م يــ گرمتان م ــ

 :كرد نگاه كردم و گفتم  يعبور م مانيپا ريكه در ز يبه ازرافم انداختم و از پشت سرم به رودخانه ا ينگاه

 !دارد يــ چه اب گل الود ــ

 !به اب نگاه نكن از سكوت كوه لذت ببر: گفت  يرتيس

از : و حكمت گفت  ختمير يمان چا يهمگ يبرا يبه بهانه خوردن چا.نگرد يموشكافانه مرا م دميبه حكمت افتاد و د نگاهم

 .شتراستيمن لذتش ب دهيگرفت و به عق يشود ماه ياب گل الود هم م

 د؟يشما قبول دار: گفت  يرتيو رو به س ديباصدا خند نمينگاه خشمگ به

 .دانم ينگرده ام و نم يريگيوقت ماه چيسر تكان داد، من ه يرتيس

 بشينص ريچشمگ يديوقت ص چيكه ه يبنده خدا دكتر مراد.ديبار امتحان كن كيكنم كه  يم هيشد به شما توص فيح:  گفت

 .بگذارم هم فال است هم تماشا يريگيبرنامه ماه ديروز با كي. شود ينم

گارسون .با عالقه و حوصله پاسخ داد يرتيكرد و حكمت به سواالت س دايادامه پ يريگيو پاسخ در مورد نحوه ماه پرسش

 م؟يدل و جگر بخور ديليما:  ديامد حكمت رو به ما پرس ينيبردن س يبرا يوقت
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 يموذن از مسجد بگوش م يموصدايو انجا را ترك كرد مينمود و هر سه بلند شد عتيهم از من تب يرتيامتناع كردم و س من

 يرا فراموش نكرد بود از اله يريگيكه موضوع ماه يرتيس.ميگرفت شيو راه بازگشت را در پ ميشد ليكه سوار اتومب ديرس

 م؟يبرو يريگيماه يچه موقع برا: ديپرس

حاال .دهم يكنم و بعد به شما خبر م يبا دكتر هماهنگ م: و من از نگاهش گذشتم و او گفت  ستيبه من نگر نهياز ا ياله

 م؟يخوردن غذا كجا برو يبرا دييبفرما

 ....منزل، مادر تنهاست و  ديمرا لطفا برسان: گفتم  من

 .گردم خانه يمن هم برم: گفت  يرتيس

 يم ادهيپ ستيبا يرا م يرتياول س رمانيدر مس.مياصرار نكرد و هر سه سكوت كرد گريخوب، د اريباگفتن بس ياله

 .ميخوش گذشت از ما جدا شد و ما به راهمان ادامه داد يلياو با گفتن خ.ميكرد

 .و مزاحم شدم ختميمن برنامه تان را بهم ر:گقت  حكمت

 .فردا شب بود كه انجام شد يبرا هيهد ديخر.نبود يبرنامه ا:  گفتم

 د؟يكن يقبول م ميرينژاد بگ نيمت يبرا يا هيتا هد دياگر از شما خواهش كنم به من هم كمك كن:  گفت

 ....شده باشند و  ليمغازه ها تعط گريد:  گفتم

 .رسانم يكنم و بعد شما را به خانه م يم ديشاعت دو مغازه ها باز خواهند كرد و تا ان زمان ما غدا خورده ،خر:  گفت

 .بروم دياما من با:  گفتم

 نيهستم كه با شما صحبت كنم و حاال كه ا يمن به دنبال فرصت.گردانم اما نه حاال يمن شما را برم: اشكار گفت  يباخشم

 .دهم ياز دست نم يفرصت را به دست اورده ام به اسان

 .برگردم ديخسته ام و با ياما من به راست:  گفتم

 .ميتا با هم صحبت كن ميا يرسانم و ساعت چهار دنبالتان م يخوب شما را به خانه م اريبس:  كفت

از ان خارج شد  يپارك كند وقت اطيرا در ح ليومبرساندن به خانه مادر به خانه خودم برد و من در را باز كردم و ات يبه جا مرا

 :به ساختمان اناخت و گفت  ينگاه
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 .انجا ينجا،گاهيا ي؟گاه ديرفته ا نجايمگر از ا. رسد يروح به نظر م يــ چه سرد و ب ــ

 : داد و گفت هيتك لياتومب به

بود و به قول  ميرايامدم مادر پذ يكهد م يكردم و هنگام يو سفر م ريس. بودم يحادثه جوان خوشبخت نياز ا شيــ من تا پ ــ

 يلباسها يكيدو چمدان در سفر داشتم در . كرد ياماده م ميرا برا يبرد و چمدان قهوه ا يرا به اتاقم م اهميخودش چمدان س

 يشتم و هر حادثه اشاد و پر تحرك دا يا هيشدم،چه روح يهرگز خسته راه نم. يتابستان يلباسها يگريبود و در د يزمستان

همتا بود  يكردار ب يريبه اسم مهتاب بود كه در لطف سخن و دلپذ ياش وجود دختر يعلت واقع ديشا. كردم يرا استقبال م

اما متاسفانه پس از . كردم يتالش م تيقعخوشبخت نمودنش در وا يدانستم و برا يم مياو را ملكه كاخ ارزوها ايو در رو

كردند و با عذر و  يكرد و از مصاحبت ما چشم پوش رييخانواده اش نسبت به ما تغ شهيبوجود امد اندمادر  يكه برا يحادثه ا

ا يمادر بود  يبهدخاطر عقل باختگ. ستيخود را از ما دور كردند كه هنوز هم علت كارشان بر من روشن ن جايب يبهانه ها

را از دست داده بودم و گوشه  يهر نوع تالش زهيانگ. شدم نيدست از تالش برداشته و خانه نش يكه مدت اي ييوفا يضربه از ب

 يبستر شگاهيدر اسا يبروم من هم به زود شيمنوال پ نيبود كه اگر به هم نياز ا يدكتر معالج مادرم كه حاك يها هيو كنا

 چيبه خود كه ه نيتلق و مي،تفه يفرار و فراموش تيبا ن ييسفر اغاز كردم اما سفرها گريپس به خود امده و بار د. خواهم شد

كه ان شب در  نيكنم تا ا دايو به او تعلق خاطر پ رديمهتاب را در قلبم بگ ينخواهد شد كه بتواند جا افتي ايدر دن يمونث

 ييرايو گ ييبايبدهم كه ز بيكه خود را فر دينبود باترياز مهتاب ز ييبايز ثيكه از ح ييشما. مطب دكتر با شما روبرو شدم

 اي ديبود كه به تن داشت ييشما در نوع مانتو يسادگ ديشا! نه  د،يمهتاب نشست يچشمها يدلم را لرزاند و به جا تانيچشمها

و  ديقابل توجه شده بود ميبود كه برا رامونيبه پ ستنتانينگر وئيش ايگشت و  يم يسطور اگه يتگاه كنجكاوتان كه در ال بال

و كار  ديشما از مطب خارج شد يوقت. ديو موشكاف شده ا قيطور دق نيا زيچه چ يكه بفهمم در جستجو ديكنجكاوم ساخت

 يروزنامه را برداشتم و با خود همراه كردم و هنوز ذهنم در جستجو ارياخت يهنگام خروج از مطب ب ديرس انيمن هم به پا

مسخره  ايبچه گانه و  ميهاب زهيانگ ديشا. و از گودال خارجتان كردم دميشما را شن دنيطلب مكك يكارم بود كه صدا زهيانگ

شد و شما  نياما در مورد من چن. شود نيگزيجا گريد يپاك و صورت يكه باعث شوند نقش نديايبه نظر ن يباشند و منطق

و همانطور كه خودتان هم گفته  يحسابدارتان  يليدانستم كه رشته تحص. ديديخود كش يمرا به سو ييهمچون اخن ربا
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كردم كه با شركت تماس  دواريبه روزنامه صبح و عصر خود را ام يبه كار بردم و با دادن اگه يرفندكار،پس ت يايجو ديبود

اسم پاسخ مثبت دهد و ان هم اسم شما كه خوشبختانه موفق شدم و شما  كيخواستم كه تنها به  يو از خانم صادق ديريبگ

 يم فيهر چن ضع يديكه اگر ام ميبگو ديبا ديندان يان كه مرا مرد بوالهوس ياما برا ديام را ببخش ييرك گو. ديشد خداماست

به  يباران يدر گوشه ذهنم كه در روزهاب ديشد يم يكردم و شما خاطره ا يكنم صبر م يتوانم با مهتاب زندگ يداشتم كه م

 .رديرا بپذ گريد يكه نقش مداد يو به قلبم هرگز اجازه نم.دييا ادمي

 : گلو داشتم گفتم كه در  يبغض با

 يعماد توسط من موفق شد و به سو. نقش دست دوم در نظر گرفته باشد ميبرا ريكردم كه تقد يــ هرگز فكر نم ــ

. ديكرد يهرگز مرا انتخاب نم دياز جانب مهتاب داشت يديكه اگر ام ديكن يهمسرش بازگشت و شما هم با صراحت اقرار م

حال ان كه ساده لوحانه تالش . دل سوزانده نشد من هستم الشكه ارزش نداشت و به ح يتنها كس انيم نيمتاسفانه در ا

گرچه افسوس خوردن بر گمان دور ! اما افسوس. داشتم كه تمام عشق و محبتم را نثار همسرم كنم گمان داشتم دوستم دارد

 ديرساند اكه مر نياز ا. موش كنمتالش كنم فرا دياست بر احساس خامو زودباور است كه با ياز عقل است و اگر تاسف

 .ديبرو نجايكنم از ا يممنونم و خواهش م

 ميهاياز ان كه از عماد و حكمت متنفر باشم از خود و خوشباور شيو پ دميپروا اشك بار چيه يسكوت و سكون خانه ب در

دراورده و پشت  نهيقلبم را از س برف بود كه دنيدر همان شب و به وقت بار ديشا.زد خيدانم قلبم چه زمان  ينم.تنفر داشتم

روح او افتاد  ينگاهم به چهره سرد و ب ينژاد وقت نيمت يان شب در مهمان يرداف ايزده بود و  خيچنجره گذاشته و تاصبح 

برغم نه به هنگام روز كه  ياما سوگوار.خواهم سپرد يبه حكمت گفته بودم تجربه تلخم را به فراموش.وجودم انجماد اغاز كرد

 يختم شركت م نيو خود تنها در ا واندمخ يم هيكننده بود، به وقت شب كه ماه در پس ابرها نهان بود مرث انيعر ديشخور

 يقيچند نوازنده موس. بودم دهيها د يمهمان گريبود كه در د ياز تعداد شينژاد تعداد مهمانها ب نيدر خانه مجلل مت.كردم

در سكوت گوش  ياله. گرم به وجود اورده بودند ينژاد بودند حضور داشتند و محفل نيمت نيريد ارانيكه از دوستان و  لياص

كه در هفته  ينژاد بر سر مسابقه فوتبال نيمت يغافل نشسته بود دوتن از دوستان اقا گرانيسپرده بود و از د يقيموس يبه نوا

نگاه به .گرفته بود ارينژاد را در اخت نيانم متخود خ يبا پرسشها يكردند و خانم انتظار يشد بحث و گفتگو م يبعد انجام م
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 يبزرگ خانه را مفروش و بوته ها اطيبرف تمام صحن ح. شدم و از سالن خارج شدم لندتنوع ب يساعت دستم كردم و برا

به . بر خالف داخل چه سرد است نجايا: كه گفت  دميخود شن كيپوراشراق را نزد ياقا يصدا.گل را در خود غرق كرده بود

 :لبخند زدم و او ادامه داد شيرو

 .مرا متعجب كرد گريكديو بر خوردتان با  ديساكت بود يليخ ياله يامشب شما و اقا يــ خانم تهام ــ

 برخورد؟:  دميپرس

روبرو  يبا فرد ناشناس ايكه گو ديبرخورد كرد يبه گونه ا ياله يمنظورم هنگام داخل شدن به سالن بود؛ شما با اقا:  گفت

 امده؟  شيپ يمشكل ايا. ديشده ا

كنم كه  يهنوز سوگوار است و من فكر م ياله يامده باشد؟اقا شيپ يمشكل ديچرا با! مشكل؟ نه: كردم بخندم و گفتم  يسع

و اداب  فهيوظ يبه خاطر ادا يمهمان نيدر ا شانيبه گمانم حضور ا. ميلطف كرده ا يبه و مياگر او را به حال خود بگذار

 .دهند تنها باشند يح ميخودشان باشد ترج لينزاكت است و اگر به م

به معاشرت  ليتا خودش تما ميازاد بگذار يحق باشما باشد و بهتر است او را مدت ديشا: و گفت  ديكش قيعم ينفس پوراشراق

دشوار  مانيبرا يريگ ميو تصم ميشو ياصل ممت يحضور ندارد همه به نوع ياله ياست كه وقت نيا قتيحق ديدان يم.كند دايپ

كند و همه به  يم ريغابا همه ما را غافلگ شنهاداتشيشما جوانتر است اما نظرات و پ زاو با ان كه از همه اعضاء به ج. شود يم

 از شركت كم شود يبه قول جهانبخش هر عضو. هم اوست و من تنها سمت دهن پركن دارم يكه مهره اصل ميدان يم يخوب

 .از ما جدا شود رديبگ ميتصم يكه اله يمگر به وقت ستيان قدر نگران كننده ن

 دارد ؟ يبرنامه ا نيمگر چن:  دميپرس

را از دست بدهد و  تيكه نكند شوق فعال نيشده ا شيهمه بعد از ان حادثه دچار تشو: سر تكان داد و گفت  پوراشراق

او از  ميكه نگذار ميبر ان دار يخواهد بود ما همه سع ينداشته باشد ادم منفعل يا زهيانسان تا انگ.بخواهد خود را كنار بكشد

 .نكند دايپ يمنف يزهايفكر كردن به چ يبرا يها فرصت ينينش هم نيكه با چن ميبود دواريهم بگسلد و ام

 .مباهات كند يشيدوستان دوراند نيبا وجود چن ديبا ياله ياقا:  گفتم

 ديتالش خواه ميدار نانيهستند كه اطم يشما هم در زمره كسان د،يشما خودتان را از ما جدا ندان: و گفت  ديخند پوراشراق
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 .كند يم داديتو كه سرما واقعا ب ميبرو دييايب. بماند يباق يمشاركت پا برجا نيكرد تا ا

 ياقا.بودند وهيشغول خوردن مو م دهياركستر دست از نواختن كش ميوستيپ گرانيو به د ميهردو به سالن برگشت يوقت

بودند و نقش بستند ،  ارياز من و تو بس شيپ:( كه دميمصرع رس نيخواند و ما به ا يجمع حاضر شعر م يجهانبخش داشت برا

 )ست اواز باد و باران يبعد از من تو ماند، تا در زمانه باق حبتنغمه م ني، و ادگاراني نگونهيرا ز يزندگ واريد

 !. است اواز باد و سوز و سرما يتادر زمانه باق: داد رييتغ نگونهيو شعر را ا ديخند پوراشراق

 يدار يبود كه نگاهش در نگاهم گره خورد و در طول شب لبخند معن يو تنها اله دنديپوراشراق خند يبه هزل و شوخ همه

  شييرايبه خاطر پذ زبانيرا داشتم و از م يقصد ترك مهمان يدر اخر شب وقت. بر لب اورد

 شود ؟ يم ينوبت شما ك: ديكرد و پرس يكردم خانم پوراشراق رو به اله يم تشكر

 .در خدمتم به پرسش خانم پوراشراق پاسخ داد دييخورد و با گفتن هر زمان كه بفرما يجمله تكان نياز ا ياله

 !خوب است  گريهفته د: سخن سود جست و گفت  نياز ا يانتظار خانم

كه خود او اظهار  گر،يد يوقت يباشد برا.ميندازيرا به زحمت ب يهنوز زود است كه اله: امد و گفت  ينژاد به كمك اله نيمت

 .شما دوستان خواهم بود يهمگ يرايپذ لياست و با كمال م يوقت مناسب: كرد و گفت  يامادگ

شدم كه  يم ليسوار اتومب.نژاد را هم به جمع دعوت كنندگان افزود و قرار هفته بعد گذاشته شد نيوقت دوستان مت ان

 .امده ام لهيوس يو ب سيرا دادم سرو لميتوانم مزاحم شما شوم؟اتومب يم: خودش را به من رساند و گفت

 او را اسوده كنم، اليخان كه  يبرا.پوراشراق منتظر جواب من است  دميكه د ديبرو گرانيبا د ميبگو خواستم

 يم ميرا برو ليكه در اتومب يبرلب پوراشراق نقش بست و خود او در حال تيكه لبخند رضا دميد. دييالبته بفرما. بله:  گفتم

 .نمتانيب يفردا م.ديو مواظب باش ديبرو: بست گفت 

 .شوم دايپ دياگر ممكن است نگهدار: زمزمه كرد  مينژاد كه دور شد نيمنزل مت از

 ؟ نجايا: گفتم  ارياخت يب

 .ديندارد كه وجودم را تحمل كن يلزوم گريو د مياز چشم كنجكاوان دور شده ا يبه قدر كاف:  گفت

 ؟ ديشما هم متوجه شد:  دميپرس
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و برخورد خصمانه شما باعث  دينفرت و انزجارتان را مهار كن ديمتاسفانه شما نتوانسته بود.هياز همان ساعت اول:  گفت

 .شد گرانيد يو كنجكاو كيتحر

 .ديحماقت من هست نهييشما ا: گفتم

 حد هالو بودنم مشخص است ؟ نيتا ا يعني:  ديپرس

 .منظورم نبود نيا:  گفتم

فردا ! ارامش داشته باشد يگرياز گردونه خارج شود تا د دينفر با كي: زمزمه كرد .كرد و من به راهم ادامه دادم سكوت

 .كنم يانصرافم را اعالم م

 !نه : بلند گفتم  يبا صدا ارياخت يب

امشب پوراشراق اعتراف كرد كه همه شركاء  نيهم.شركت ورشكست خواهد شد ديشما اگر انصراف بده: گفتم .كرد نگاهم

من بود  ميتصم نيا.اورد يبوجود نم يخلل چيندارد اگر حذف شوم ه ياما حضور من چندان اب و رنگ.اند يشما متك تيبه درا

 .ديياز ان كه شما بگو شيپ

 دينباش ايو  ديباش بيچه طالب رق.ديكار را بكن نيا ديو نبا ديتوان يشما نم!نه : رسا گفت  يبار حكمت بود كه باصدا نيا

 .هستند جهيشما دوخته شده و منتظر نت ييمرز به كارا يان سو ييكه چشمها ديفراموش نكن

عماد  د،يستيگذشته من شما ن.كنم كه گذشته را فراموش كنم دايرامش دست پتوانم به ا يم يمن زمان!بروند به درك:  گفتم

است كه  يدو شب.كشد يدختر كه شبها تا مرز جنون مرا به دنبال خود م كياست در دست  يبلكه گذشته من كتاب. ستيهم ن

از بند تمام تعلقات ازاد  گريكند و اگر بشود ان دفتر را گرفته و بسوزانم د گوش ميتوانسته ام او را وادار كنم كه به حرفها

ب او نخواهم  ياحساس نيگركوچكتريشركت شروع به كار كند د نياگر عماد برگردد و در هم يدارم كه حت نيقيشوم و  يم

 چيكه ه ديمطمئن باش ديتوان يم ابه دادن انصراف نخواهد بود و شم يلزوم گريكار شوم د نياگر موفق به انجام ا.داشت

 .بوجود نخواهد امد انمانيم يبرخورد

شركاء به  گرياز د شتريچه بسا من ب ميكن يسقف با هم كار م كي ريشركت و ز كيبود در  ميخواه يهردو همكاران ما

 .ديدعا كن ميو برا دياسوده كن اليپس خ. هستم يشما متك اتيتجرب
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خوش  يكنم كه از دفتر خاطرات ذهن شما تنها صفحات رنج و مالل پاره و سوزانده شود و روزها يمن دعا م: گفت  حكمت

 .بماند يكننده هم چنان باق دواريگذشته و ام

 !تا فردا ريشب بخ:  ميتوانستم بگو يمقابل خانه اش نگهداشتم و به سخت در

 : ديچيپ ينگران مادر در گوش يو صدا را برداشتم يباشتاب گوش.زد يزنگ م زيكريخانه كه شدم تلفن  وارد

 ؟ يدار يرا برنم يــ چرا گوش ــ

 .ام و هنوز پالتوام را از تن خارج نكرده ام دهيتازه رس:  گفتم

 .ماست يهردو يبرا يزرگيامشب شب .خودم يپهلو ييايب يخوب است سوار شو:  گفت

 رخ داده؟ ياتفاق: دميپرس متعجب

 !و من مادر بزرگ ؟ يخوشتر كه تو عمه شد نياز ا ياتفاق: گفت  مادر

 : گفت  ديخند يكه ب صدا م يو مادر در حال ديچيپ يام در گوش يوا يصدا

 .ميتا به تو بگو ييايب ديهم دارم كه با گريخبر د كي.تارخ تماس گرفت شيپ يــ ساعت ــ

 شيپ ميايب كسريدهم فردا از شركت  يم اما قول نم،يتوانم پشت فرمان بنش ينم گريمادر ان قدر خسته ام كه د:  گفتم

 ؟ ستيچ گريخبر د دييخوب است ؟ حاال بگو.شما

 .نجايخانم امده بود ا زهيامروز بعد ظهر عز: گفت  مادر

 : بلند گفتم  يشدم و با صدا نيخشمگ دميخانم را كه شن زهيعز اسم

 .دست او و شما نخواهم شد چهيباز گرياما من د.است ريخ... انشاء دهيد ميبرا ياو هر خواب.ديــ مادر لطفا ادامه نده ــ

و پرند باعماد تماس داشته اند و او  نيامده بود تا اطالع دهد جالل الد. نكرده دايخواستگار پ تياو برا! داد نكش: گفت  مادر

 .تارا حاضر است كه همه نوع مساعدت بكند يگفته است به خاطر خوشبخت

كه چشم به مساعدت  ستيدخترم گدا ن ديگفت يمزخرفات م نيدر جواب ا ديشما با.حرف را زده نيغلط كرده كه ا:  گفتم

 .چون او داشته باشد يفيمرد كث

 ديخود كسب اعتبار كند و او را ناام يتوانسته برا يخانم گفتم كه دخترم بدون كمك از جانب اهنچ زهيمن به عز: گفت  مادر
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 .نبود و قلبا دوستت داشت يعالقه اش به تو ظاهر يه اهنچكنم ك يروانه كردم اما تارا گمان م

راحت . برشده باشد امياور و پ غاميپ ميخانم برا زهينشنوم كه عز گريد دوارميمادر ام.عالقه او عشق نبود ننگ بود:  گفتم

كه باز  نيتلفن زنگ خورد و با گمان ا گرينداده بودم كه بار د رييبعد از قطع تماس هنوز لباس تغ. نمتانيب يفردا م ديبخواب

 زهيشده و عز يچه خبر گريد: گفتم  يناراض يرا برداشتم و بالحن يگوش ديخانم بگو زهيخواهد از عز يهم مادر است كه م

 ؟ دهيد ميبرا يخانم چه خواب

 .تارا، من هستم حكمت:  ديچيپ يحكمت در گوش يصدا كه

 .ديا ببخشر:خاموش شدم و پس از ان گفتم  يا لحظه

بود كه نتوانستم تاصبح صبر  دهيرس ميبرا يبه خانه كه وارد شدم فكس.موقع مزاحم شدم يكه ب يمرا ببخش ديتو با:  گفت

 .بكنم ديكه چه با دييو به من بگو ديكنم و خواستم بدان

 ؟ ستيموضوع چ:  ديپرس

 ياهنچ يمتن فكس نشانگر نگران.كس خبردار نشود چيشود و ه يكه خواسته محرمانه تلق ياست از طرف اهنچ يفكس: گفت

به او جواب  عتريكنم و هرچه سر قيو خواسته كه من تحق ديشده ا يمال قهيكه شما دچار مض دهياو شن ايست در مورد شماوگو

 .بدهم ديبا يكه چه جواب دييحال شما به من بگو.بدهم

 .......ندارد بلكه برعكس يمبودكه اشتباه به عرضتان رسانده اند و تارا ك ديبنوس:  گفتم

 : ديپس سكوت كردم و حكمت پرس ميبگو ستيبا يچه م گريدانستم كه د ينم

 !است  يفرصت خوب ني؟ايكن يتالف يخواه يــ نم ــ

 !نه گرينه،د.با من خواهد بود و مرا عذاب خواهد داد شهيخاطره هم اهيان وقت برگ س:  گفتم

 تارا؟.ديساعت جوابش را خواهم فرستاد تا شما در ارامش استراحت كن نيهم.شماست ليهر طور م:  گفت

 !بله :  گفتم

 !ريشب بخ.ديو از سر خشم همه صفحات را به اتش نكش ديلطفا هنگام پاره كردن صفحات دقت كن:  گفت

شدند صفحات  هديكه به اتش كش يصفحات نيكه اول يدان ينم( لباس به خود گفتم ، رييتماس بلند شدم و ضمن تغ باقطع
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 !)متعلق به تو بود 

 دياوريكه تاس خوب ب ستيان ن يزندگ يكه باز(مضمون  نينوشته بودم با ا ياز بزرگ يصفحه دفتر خاطراتم سخن نياول در

تاس بد را  يتوان يم ايا( ،  دميجمله افتادم بودم و از خود پرس نيا اديو من هنگام خواب به .)ديكن يبلكه تاس بد را خوب باز

 )؟يكن يخوب باز

 : دميكه تعجب كردم و از او پرس دميرا ان قدر خسته و درمانده د يكه وارد شركت شدك اله نيهم صبح

 د؟ييا يــ از كوه م ــ

 كوه ؟:  ديزده اش را به چشمانم دوخت و پرس رتيح نگاه

 .ديباال رفته ا ياز دامنه كوه ييتان خسته است كه گو افهيان چنان ق:  گفتم

و تك  رميبگ ميتصم يمجبور بودم كه چون قاض.دشوار بود ميبرا يريبگ ميبودم و تصم يدر جدال سخت شبيد: داد سرتكان

به شما نخواهم گفت كه چه نوشته ام اما .عادالنه بدهم و بعد جواب فكس را بدهم يكنم تا بتوانم را يتك مدارك را بررس

بار هم كه شده  كي يخواهم كه فقط من برا يخ را دادم و از شما مپاس نبكه با در نظر گرفتن همه جوا ديقدر بدان نيهم

 .دياعتماد كن

 .دينساخته باش فيخوار و ضع ياز من موجود دوارمياما ام. كنم  ياعتماد م:  گفتم

 رياگر در مس ديگو يچه گفته؟او م نيمارك تو ا ديدان يم.ديمظطمئن باش: كه از گفته ام خوشحال شده بود گفت  حكمت

 .ديحركت كن ديدارم شما را بكسل كنم تا بتوان اليمن خ. يگرفته شو ريز ياما حركت نكن ،يباش حيصح

به نام شركت منعقد  يكه اهنچ يقراردادها.كوچك و بزرگ به شركت ارسال شد ينگذشته بود كه فكس قراردادها يا هفته

بود كه من  نيو در باورشان ا دنديگنج يت خود نمدر پوس يشركاء از شاد.من منظوركرده بود يكرده بود و سود خود را برا

 .ارتباط برقرار كرده و از مفاد همه قراردادها با اطالعم يدر خلوت اتاقم با اهنچ

 د،ياما مواظب باش ديهست ينژاد با گفتن زن با شهامت نيبران صحه گذاشت و مت ديكن يبا گفتن شما وقت را تلف نم پوراشراق

دهم، چنان  يتام م اريشما اعتقاد دارم و از طرف خود به شما اخت يبا گفتن من به هوشمند يو اله كار را گوشزده كرد سكير

قرارداد، مشوش شدم و از خانه  نيسوم يپس از ارسال.قرار نگرفتم ييو مورد بازجو دمهر سكوت برلب نهان گرانيكرد كه د
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 .نميشما را بب ديبا: زنگ زدم و گفتم  يبه اله

 كجا ؟:  ديپرس

 .خانه بهتر است:  گفتم

 .انجا خواهم بود گريد يتا ساعت: گفت

و با  نديتعرف كردم بنش.امد خونسرد و كامال به خود مسلط بود يحاضر كردم و به انتظار نشستم وقت يرا مرتب و چا خانه

كارها چه  نيا:  دميو مقابلش گذاشتم و خودم نشستم و پرس ختمير يچا يفنجان شيبرا.دينوش يم يكه چا نيا دنيپرس

 دارد؟ ييمعنا

 منظورتان كدام كارهاست؟: و همان طور خونسرد گفت  ديرا نوش شيچا

 نيخواهم بدانم ا يم.ديفهم يمنظورم را خوب م. ديدان يرا نم زيچ چيكه گمان كنم شما ه ديرفتار نكن يلطفا طور:  گفتم

دهد؟من نگران هستم و به  يكار را انجام م نيبدون منظور كردن سود خود ا يو چرا اهنچ ستيو درشت چ زير يقراردادها

دانند و خود را دخالت  يهمه مرا مقصر م ميمعامالت شكست بخور نياز ا يكي راگر د ديدان يم.ستمين نيكار خوشب نيادامه ا

 .دهند ينم

 ؟ ميمگر قرار است شكست بخور:  ديپرس

منتظر شكست  ديو با ستين يروزيپ شهيدانم كه هم ياطالع باشم م يمن هر قدر هم ب.ديررا كنار بگذا ينيلطفا خوشب:  گفتم

 .ميهم باش

 برباد رفتن سود شركت ؟ ايشكست در باور شما از دست دادن اعتبار است :  گفت

 !هر دو :  گفتم

از بردش نداشته باشد شركت را  نانيپشت قراردادهاست و تا اطم يد؟اهنچيبه ارم قراردادها توجه كرده ا: و گفت  ديخند

 .كند ينم ريدرگ

به كار برد و  يفيكث رنگيكه او به خاطر تصاحب ارث چه خدعه و ن ديدان يم.تامل دارد ياعتماد شما به او خود جا:  گفتم

 .كند يما دلسوز يسود ببندد و برا يكه او به خاطر شركت چشم به رو مياست اگر فكر كن يشيساده اند



 

 

كتابخانه نودهشتيا                       رحيمي فهميه  –شيدايي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٦٦

 .كنم يو من سود او را منظور م ستين بينص ياو ب: گفت  حكمت

 .....كند و  يمن منظورم يكه او سودش را برا دياما شما گفت:  دميشدم و پرس متعجب

 ....كه من نگفته ام  يپردازد و تا زمان ياو دارد غرامت احساس سركوب شده شما را م: گفت  حكمت

 ؟ ديكن يم ياز او اخاذ ديشما دار:  دميپرس

 .كنم يكنم، از اعتمادش سوء استفاده م ينم ينه اخاذ: ديخند

 ؟ ستيمنظورتان چ:  دميپرس

 !غرامت بپردازد ديبا ديكه شما سوزاند يياو به تعداد برگها.كه گفتم نيهم:  گفت

 نين چنبا من و خودتا ديشما حق ندار.گذارم يدر امانت م انتيكار را خ نياما من اسم ا: بلند شدم و گفتم  يحالت عصب با

 كه چه بشود؟ ديانداز يتان را به خطر م يكناميشهرت و ن ديشود؟ شما دار يچه م يپس تفاوت ما با اهنچ.ديكن

 ياغاز شده كه اهنچ يقمار.دهد يتواند شما را باز يكس نم چيه ديكه شما بدان:بلند گفت  يشد و با صدا نيهم خشمگ او

 . ستمين مانيگرفته ام و پش يپول گذاشته و من حسن شهرتم را به باز

فردا هم ان چه به حسابم  نيرا خواهم گفت و هم قتيحق يكند و به اهنچ دايقمار ادامه پ نيگذارم كه ا ياما من نم:  گفتم

به غرورم  ديكن ياز ان چه كه شما فكر م شيمن ب ياله ياقا.خواهم كرد زيمنظور شده برداشت كرده به حساب خودش وار

 .ديفهم يشد و حرفم را م يم دايپ يكاش كس يا.داد خواهمن گريد يحفظ ان تن به ننگ يابندم و بر يپا

بغض  يفرو نشاند و بالحن واريبرد دنيشد حكمت بلند شد و پشت بر من نمود و تمام خشمش را با كوب رياشكم سراز يوقت

 .اشمداشته ب يشما نقش شيفهمم و مذبوحانه تالش دارم تا در نما يمن م: الود گفت 

و صالبت كار و جان كندن و به  ياز سخت.شياال يپاك و ب ياز زندگ.ديصحبت كن يياير يو ب يپس با من از سادگ:  گفتم

 رديگ يرا دربرم ييايواژه كه چون بر لب رانده شد دن ييسكوت و پر محتوا يبا من از معنا. حالل يدست اوردن رزق و روز

شود بدون ترس اغاز كرد و از  يكه م گريد يو از فردا و فرداها استيميكه چقدر نادر و ك ديياز صداقت بگو.دييسخن بگو

توانستم تنفس كنم، ان را از خود  يتنگ برتن داشتم كه نم يكه لباس يدر حال.كردم دايمن خود را پ ياله ياقا..ديشب نترس

 .اشميكه قادر به راه رفتن ن ديانبرمن نپوش يجوشنلطفا .تواند با من صادق باشد يجدا كردم و هوا را انتخاب كردم كه م
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ماندگار شدن و  يتالش شما برا.را از شما سلب كرده ام يمن هستم كه ازاد نيا ييكه گو ديصحبت نكن يبا من طور:  گفت

مرا واداشت تا كمكتان  ديداشته باش يبا نام تهام ديخواه يو حاال م ديداشت يكه به نام خانم اهنچ يازاتيبه دست اوردن امت

دادن عماد و  ياز باز د؟اگريكرده ا نيشما چن ايباشد ا دهياز تعلقات چشم پوش افهمد كه واقع يم يهوا را كس يمعن.كنم

كه هروز با  ديكند و مجبور يتنگ م تانيكه عرصه را برا ديرو يم يبه همان راه ديپس چرا دار ديبر يلذت نم گرانيد

 يراه ندادند و به باز ياتاق نگهبان رد يشما را حت يكه به قول خودتان به دور از شهرت اهنچ دينينشب زيم كيپشت  ييادمها

 نيكه اگر چن ديخود راه را ادامه بده يها ييبا توانا ديخواه يكرده و م رونيكه فكر انتقام را از سر ب ديينگرفتند؟به من نگو

نستوه  يا سوها يكند و از شما در مقابل اهنچ يباز تانيكه رل جاسوس را برا ديداد ينژاد را واسطه قرار نم نيمت ديداشت يتين

و  دييايب.ديده يم يهمه ما را باز يركيكه با ز ديشما هست نيصادق بوده ام و ا شهيمن برخالف تصورتان با شما هم.بسازد

  د؟يچه كن ديخواه يو م ستيكار چ نيا كه منظورتان از دييو بگو ديبا با من صادق باش كيخدا هم كه شده تنها  يرضا يبرا

. مبل فرو رفتم  ياب شود، در مقابل لحن پرخاشگرانه حكمت اب شدم و تو ديخورس ديكه در مقابل نور شد يخي مثل

 يو ان قدر ساده بود يشكست خورد ييسخت است كه بگو ايا ؟يزن يحرف نم:  ديسكوتم زجرش داد مقابلم نشست و پرس

 ند؟و به قول عوام سرت كاله گذاشته ا يخورد بيفر يكه به راحت

 !را زدم ميمن حرفها:  گفتم

طرز  نيطور مظلومانه نشستن ، ا نيا.يخانم اهنچ يبود نه حرفها يتارا تهام يحرفها دميكه شن ييحرفها: و گفت  ديخند

 يكاسبكارانه و رفتار ياشود و چهره  يدر پشت نقاب مخف دياست كه با طلوع خورش فينگاه پاك و معصوم ح نيا ان،يب

از همه  تيكه حاضرم برا يزيعز ميتو ان قدر برا!كنم تارا  يهم تكرا م گريبار د كيبار گفتم و  كي.رديمكارانه به خود بگ

 ..باشم اورتي يكه انتخاب كن يام بگذرم و در هر راه يزندگ زيچ

من خودم  يانيو عر يجانسوز مه الود كردم و از لخت ياتاقم را با اه ها يكردم وسرد هياز رفتن او تمام روز و شب را گر بعد

لحاف پنهان كردم و چشم و  ريسر در ز يكيكهنه را بر تن كردم و چون كودكان هراسان از تار مداريبه شرم امده لباس ن

كردم و در گردش دوار  لب اواراد را زمزمه ريگوشم را بر هر چه صدا بود بستم و نور را با ظلمت شب عوض كردم وز

و خود را رها  ختهيگر ديبا يباشد و روحم دزدانه از هر روزن كه م نيرود،واپس يذهنم،خدا،خدا كردم كه نفس كه فرو م
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برجهان باز  دهيزنگ تلفن د اكه حاجت نگرفته در قفس تن ماندم و صبح ب مياز ضعف دعا اينابالغم بود  مانياز ا. سازد

 : ديچيپ يدر گوش نينرم اما پرطن ييصدا.را برداشتم ير غفلت رها كرده و گوشخواب شبانه را د.كردم

بگو  ريبلند شو،پرده اتاقت را كنار بزن و به صبح ساده و پاك صبح بخ يرا بگذار ياز ان كه گوش شيپ. ريصبح بخ. ــ سالم ــ

 نيمن هم با هم. روزت را اغاز كن باستيپوش كرده پاك و ز ديرا سف نيكه زم يمثل برف يزندگ زيكه همه چ ديام نيو با ا

خواهم تا عماد خانه را ترك نكرده به او  يدارم اماده كرده ام و م يرو شيكه در پ يركا يمقابله با سخت يخود را برا تين

رده ام بوجود نخواهد كه اغاز ك يدر روند روز تازه ا يجواب او هر چه باشد مطمئنم كه خلل. ميرا بگو قتيتلفن كنم و حق

 .ام دهيكه چه گفته و چه شن ميتا بگو ايپس زودتر حركت كن و به شركت ب يحال اگر هنوز نامطمئن. اورد

در ).كرده ام يريجلوگ يجواب عماد هر چه كه باشد مطمئنم كه از سقوط شرافت مرد( از قطع تلفن به خود گفتم  پس

. رمياز سخن از نقش صورتش جوابم را بگ شيرفتم تا پ يبه اتاق اله كسريو شركت همه مشغول به كار بودند كه وارد شدم 

بر ان  ينقش چيه. كه مشغول نوشتن بود برداشت و به چهره ام نگاه كرد يكاغذ يدر را باز كردم و وارد شدم سر از رو يوقت

 !ريصبح بخ: ارام گفتم  يدر را پشت سرم بستم و به لحن. واژه در گردش بود انيهنوز در م ييبود و گو فتادهين

اه  افتيخطوط چهره ام به دنبال جواب بود كه چون ن انيان كه او هم در م ايبود كه او را از حركت بازداشت  ميصدا ياوا

 : و گفت  ديكش

 !ديامد ريد. ريــ صبح بخ ــ

 .افتادم ريدر راهبندان گ:  گفتم

 : و گفت  ديكش نييكه من نشستم او بلند شد و كركره را پا يدست اشاره به مبل كرد و هنگام با

در  يدان يم. تلفن غش خواهد كرد يكه گمان كردم پا ديان قدر خند. يديشن يو خنده اش را م يبود يكاش م يــ ا ــ

 جواب اعتراضم چه گفت ؟ 

 : كنم گفت  يمبهوت نگاهش م ديد يوقت

 راههيكه قدم به ب ستين يدانم كس يدانست و در جوابم گفت ،من بهتر از تو تارا را شناخته ام و م يرا م زيــ او همه چ ــ

 يخوب كيبه تارا بگو تو شر. رميمانده بود باز پس بگ ينكردم ان چه از اموالم به جا يخاطر هم من سع نيبه هم. بگذارد
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 .خواهد داشت امهو شراكتمان هم چنان اد يمن هست يبرا

 .دميمن منظورش را نفهم : گفتم

 .او را داشته باشم  انيحساب سود و ز ستيبا ياو سود خود را خواهد داشت و من م: نشست و گفت  ميدر مبل روبرو ياله

 د؟يو شما قبول كرد:  دميپرس

كه از  ديمئنشما مط! تارا . داند كه چطور ما را در مشت خود نگهدارد  ياو زرنگتر از من و شماست و خوب م:  ديخند ياله

 د؟يجدا شده ا گريكدي

 .باز نگاهش كردم  مهين يزده با دهان بهت

خواهم به قلبم كه پس از قطع تلفن شروع كرده به نق زدن جواب دندان  يم. مرا ببخش: انداخت و گفت  ريسر به ز ياله

 ....است كه هنوز هم يديخورش اياست  هيشا كيلطفا بگو عماد تنها . شكن بدهم

. روز خوب را خراب كند نيتواند ا ينم يعامل چيو ه ستميباشم اما احمق ن يممكن است دختر ساده ا دييبه قلبتان بگو:  گفتم

 .است ديكردم مطمئن بودم كه حكمت هم چنان در جواب دادن به قلبش دچار ترد ياتاق را ترك م يوقت

و گارسون  دهيوارد شدم كه همه مهمانها از راه رس يكرد و من هنگام ييرايمهمانانش را در هتل بزرگ تهران پذ حكمت

جهانبخش بود سخنش را قطع كرد و بلند شد  يكه مشغول گفتگو با اقا يدر حال دنميحكمت با د. از انها بود ييرايمشغول پذ

 . ديياينگران شدم كه نكند ن ديكرد ريد: ديپرس ييو به استقبالم امد و با خوشرو

 . ميايگرفتم كه ب ميتصماز ترس حرف و سخن :  گفتم

.  ميوستيلبخند بر لب نشاند و به جمع پ). ديطور به هر حال خوش امد نيكه ا( خاطر سر فرود اورد و با گفتن  دهيرنج

 نجايبودن خود را با گفتن ا يمسائل شركت بود از حوصله خانم ها خارج و خانم پوراشراق ناراض رامونيكه پ انياقا يگفتگو

 : گفت  انيبه اقا يهم بحث كار؟ نشان داد و حكمت با گفتن حق با شماست رو

 .دييسخن بگو گريد يو از مقوله ا ديبده رييكنم موضوع گفتگو را تغ يــ رفقا خواهش م ــ

را جا  نيمثل ا يكارخانه و هتل سيقصد تاس ياهنچ ياقا دميشن: گفت  يسكوت حاكم شد و به دنبال ان خانم ضراب يلحظات

هم متوجه شد  ياز ان كه لب باز كند به صورتم نگاه كرد كه اله شيپ رمردينژاد بود و پ نيمت يبه اقا يخانم ضراب يرو.دارند
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 يريجلوگ ينژاد را از دادن پاسخ خالص كرد و من برا نيمت). ديا انياز كار به م صخبت گريقرار نبود د(با گفتن  گريو بار د

 .است  ييبايسالن ز: كه مخاطب شوم گفتم  نياز ا

 : پوراشراق گفت. سر برگرداندند و به تماشا نشستند بيتكد اي فيتعر يبه جا خانمها

 .است روزهيرستوران ف نيــ اشتباه نكرده باشم ا ــ

 .دارد يمتنوع يغذاها.  ميائ يرستوران م نيما غالبا به هم: او رو به من گفت  خانم

من كه تازه قدم به انجا گذاشته  دگاهيرستوران از د ييبايكردند و با كالم خود به من فهماندند كه ر دييم تاه گريد يخانمها

 . ندارد يدرخشش گرانيو در چشم د باستيام ز

و حرارت كوره  يداغ) ديهتل گرفته بود نيشما هم جشن عقدكنانتان را در هم( كه  نيندانسته با گفتن ا ايدانسته  پوراشراق

 . ام اورد يشانيدرشت عرق را بر پ ينشاند و دانه ها ميبه گونه ها را

 شده ؟ يچ:  دينژاد نگران پرس نيو مت ديكش يناخواسته اه بلند حكمت

 : شرمسار گفت  يانداخت و با خالت ريسر به ز حكمت

دوستان اگر اجازه بدهند من و شما چند . شما بودم كه فراموشم شد يبرا يمهم اميمن حامل پ. ديببخش ديمرا با يتهام خانم

 .ميصحبت كن گريكديبا  يا قهيدق

 : و هم او بود كه با خنده گفت  دميرا د ديجه رونيكه از چشم پوراشزراق ب يبرق

 يم يخانم تهام نهادشيپ دنياست و همه منتظر شن يشما از جانب چه كس غاميپ ميدان يم يندارد چون همگ يراديا چيــ ه ــ

به .مينشست يگريد زيانها چشت م زازيبا بلند شدن حكمت من هم ناچار بلند شدم و دوشادوش هم به فاصله چند م. ميمان

 خبرم ؟ يو من از ان ب دانند ياست كه همه م يتيچه حكا نيا: حكمت گفتم 

 .ديدانست يشما هم م ديكرد ينم بتياگر امروز از شركت غ:  گفت

 رو ؟ يچ:  دميپرس

 .شده ايكارخانه و هتل نظر شما را جو سيتاس يفكس فرستاده و برا يكه اهنچ نيا:  گفت

شماست و تا شما نظر  يكه وانمود كنم برا دميمن بود اما صالح د يفكس برا: و گفت  دينگاه متعجب من ،حكمت خند به
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 .كند ينم ياقدام چيه ياهنچ دينده

 . باشد و فراموش نشود دانيكه او در م ديدر فراموش كردن عماد دارم چون همه مخصوصا شما مصر يسع هودهيمن ب:  گفتم

 : از او گفتم  شياز سر تاسف سر تكان داد و خواست از خود دفاع كند كه نگذاشتم و ث حكمت

 ! مضحكه نشده ام  نياز ا شتريتا ب ديرا بده غاميــ لطفا پ ــ

 ...من قصد ندارم كه يستيچرا متوجه ن: اندوهبار گفت  يبا لحنسرتكان داد و  گريبار د حكمت

 . ديرا بده غاميلطفا پ. خوب هم متوجهم : را قطع كردم و گفتم  حرفش

 .بزرگ بسازد يكند و اگر نشد هتل ريكارخانه دا رانيقصد دارد در ا ياهنچ. همان بود كه گفتم  غاميپ: گفت  حكمت

 د؟يشما به او چه نوشت:  دميپرس

 ...اما. است نيخودم هم هم دهياما نظر دوستان به احداث كارخانه است و عق چيهنوز ه:  گفت

 بكنم ؟  ديمن چه با:  دميصحبتش را قطع كردم و پرس گريد بار

 . ديريرا بپذ گرانيد يمن بهتر است كه شما هم را دهيبه عق:  گفت

 رم؟يو اگر نپذ: تمسخر گفتم  به

 يخواسته قلب نيا. كنم انيفرستم نظر شما را پررنگ تر ب يم ياهنچ يكه برا يشوم در فكس يان وقت مجبور م:  گفت

 شماست؟

 ...به دست او بدهم تا يو بهانه ا:  گفتم

نباشد،اگر چه دوستان بر  انيدر م ييشما به تنها ياست كه پا نيمنظور من هم: بار حكمت صحبت مرا قطع كرد و گفت  نيا

 .شما و نظر ، نظر خاص شما ست ي،را يباور باشند كه را نيا

 بكنم؟ ديچه با گريد. خوب خواهم گفت كه با احداث كارخانه موافقم اريبس:  گفتم

كه  نيدهم فقط به خاطر شماست و ا يكه انجام م يهر كار ديكه باور كن نيجز ا چيه گريد: بر لب حكمت امد و گفت  لبخند

و پس از اعتماد  دينبود نيحد اندك ب نيكاش تا ا يا! تارا؟ نميبب تيو رضا يحزن و اندوه در چشمان شما شاد دنيد يبه جا

 .ديشد يدچار شك و سوءظن نم
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 .ام  دهيد انتيح يكه به قدر كاف دياز اعتماد صحبت نكن: شدم و گفتم  بلند

 جهينت دنيدرچشم انها انتظار شن. همه به راه من است كه نگاه  دميبه قول حكمت رفقا به راه افتادم د زيم يبه سو يوقت

 : ديهم كه حكمت نشست پوراشراق تحمل از كف داد و پرس يشد و هنگام يم دهيمذاكره د

 اند؟ دهيــ با ما هم عق ــ

 .من با احداث كارخانه موافقم: او گفتم  يو من به جا ستيبه من نگر حكمت

به . ميشد و تذكر داد كه ارامش را حفظ كن كينزد زبانيبه م يكار گارسون نياو با  ديكف ردن مردان به گوش رس يصدا

به طرف خانه . راندارند گريكدياز  يتاب دور ييجدا شدند كه گو گريكدياز  يميهنگام ترك هتل مهمانها چنان گرم و صم

سر چهارراه توقف : حكمت در گوشم نشست كه گفت  يدادم صدا بتلفن بلند شد و چون جوا يدر حركت بودم كه صدا

 .خواهم باشما صحبت كنم يم ديكن

 .كنم يم ياحساس خستگ د؟يشود تا صبح صبر كن ينم:  دميپرس

 .تا صبح برسد ارامش نخواهم داشت:  گفت

 .كنم يخوب توقف م اريبس:  گفتم

امد و  ميشد و به سو ادهياو هم پ. خارج شدم لياز اتومب پارك شده او توقف كردم و لياتومب دنيبا د دميبه چهارراه رس يوقت

 .يممنونم كه قبول كرد: گفت 

 .كنجكاو شدم كه بدانم:  گفتم

 ؟يرا بدان يچ: ديو پرس ديخند

 .هر چه زودتر برمال شود ديو با ديصبر كن ديتوان ياست كه تا صبح نم يكه چه موضوع نيا:  گفتم

 : را ارام كرد و گفت  شيصدا

 .است تيتكرار حكا موضوع

 .ما سلب ارامش كند يندارد كه از هر دو تيان قدر جذاب يتكرار تيحكا:  گفتم

 شما ؟ ايمن  ليدر اتومب. نباشد ريوقت گ اديرا تكرار كنم كه ز تياز حكا يكنم خالصه ا يم يسع:  گفت
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 : و گفت  ديكش ينشست نفس بلند يرا باز كردم و پشت فرمان نشستم و او هم وقت لياتومب در

 .ديشده بود بايز اريامشب بس ميدهم كه بگو يبه خود اجازه م زياز هر چ شيپ

  د؟يدانست يرا م نيكند ا يرا دوچندان م تانيبايز ديرنگ سف: و ادامه داد دينگاه متعجبم خند به

 .متشكرم: لب گفتم  ريز

 د؟ياست كه از شما بخواهم فكر كن يدرخواست بزرگ نيا: حاكم شد و حكمت گفت  انمايسكوت م يلجظات

 در چه مورد؟:  دميپرس

را  يو پرخاشگر ديبردار هيدست از تن گريكه د دهيزمان ان رس ديشا. در مورد خودمان،شما و من: گرفته گفت  ييصدا با

 .ديكنار بگذار

كنم  هينستم و قادر بودم كه تنبتوا يگونه بودم كه م نيمن اگر ا ه؟ي، من و تنب يمن، من و پرخاشگر: اشكار گفتم يخشم با

 .باشد دهيدر خاك گور خواب ايبود  مارستانيگوشه ب اي ستيبا يعماد م

هم  يها گردنم از مو يميو به قول قد رميپذ يمن م.يگناه يان هم به جرم ب ديكن يم هيمرا تب ديندانسته دار: گت  حكمت

و وجدانتان را معذب  ديكه موجب شود شما خود را سرزنش كن يزيچ! تارا. است يكاف گريكه د ميبگو دياما با. است كتريبار

قلبا  ديشا.ديرفته و شما ازاد شده ا انيبوجود اورد از م ياز ان كه مشكل شيپ بتانهخوش يروابط شما و اهنچ.وجود ندارد ديكن

 ....و  ديكه به همان نحو ادامه بده ديبود يراض

 .شدم ينماگر طالب بودم كه از او جدا : زدم  اديفر

 ؟ هيچ بيعج يرفتارها نيجهت متعجب كه پس ا نيباورم و به هم نيمن هم به هم:  گفت

 يعنيگرفت،  ينم يخورد و عماد مرا به باز يگونه رقم نم نيبود سرنوشتم ا اتيح ديدارم كه اگر پدرم در ق نيقي:  گفتم

كند و عشق و صداقت و  يرا باز ميزندگ يكردم ثروت نقش اصل يمن هرگز تصور نم.كند يكرد با سرنوشتم باز يجرأت نم

 ميال زندگ دهيمرد ا يشما روز ديتفاوت نبوده ام و شا يكنم نسبت به شما ب يكتمان نم ياله ياقا.ان باشند انيقربان يسادگ

در وجودش زنده  يخاطره ا دنميكنم كه با د يزندگ يكه بوجود امد و اقرار خودتان مصمم شده ام با مرد يعياما باوقا ديبود

 يشما متك يو كاردان تيكه به درا مبه شما گفت يروز. مهتاب ياو باشم نه ستاره ب يخواهد نقش اول زندگ يدلم م.نشود
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 ....بماندو  يباق ميكنم همكار و دوست برا يشما بوده خواهش م يمساع جهيهستم و تا به امروز هرچه كسب كرده ام در نت

 ....نداشتم جز ان كه  يمنظور ختمير رونيمن اگر با صداقت مكنونات قلبم را ب.يكن ياشتباه م يتارا ،دار:  دياه كش حكمت

 كي ديرا داشت كه خود را بشناسم و بفهمم كه نبا جهينت نيا ميمنظور شما هرچه كه بود برا: را قطع كردم و گفتم  حرفش

 تيعنوان همكار ، هر دو رضا نيپس بهتر است به هم.شما باشم يبرا ياسبتوانم همسر من يمن نم.اشتباه را دوبار تكرار كنم 

 . ميكن يو از ازار دادن هم دور ميبده

 يكه دار ميگو يم گريبار د كياما  يهرچه تو بخواه: از بازكردن در گفت  شيرا گرفت و پ ليدر اتومب رهيدستگ حكمت

 ! يكن ياشتباه م

 !)كه اشتباه نكرده ام  ديد ميخواه( خارج شد حركت كردم و به خود گفتم ، ليحكمت از اتومب يوقت

و دوست  رديگ يدلم م ارياخت يبه شب عادت كرده ام اما وقت غروب ب.ترساند يدم غروب مرا م يييتنها: شبنم گفتم  به

بگذارم  يصندل اه،يپر از گل و گ ياكه باغچه  ايداشته باشم و به وسعت باغ  يدوست داشتم خانه ا شهيهم.ندارم كه تنها باشم

 ندهيبه همسر، به بچه ، به ا ن،يريش ياهايبه جان بكشم و بعد فكر كنم ؛ به رو قينفس عم كيچمن اب خورده را با  يو بو

 گوشم نجوا ريگرفته كه ز ييشده و دور و برمان را چند تا نوه تخس و شلوغ پركرده باشند و به اوا ريكه در ان من و او پ يا

است و به  ديدانم كه همسرم عاشق رنگ سف يمن م!)خلوت ما را برهم زده اند. تارا بچه ها را بفرست دنبال كارشان:( كند

من عاشق اهنگ بنانم كه .اسيست پر از گل  يجام زيم يرو شهيكاشته است و هم اسيخاطر در باغچه خانه مان گل  نيهم

 يشده كه مرا م نيبا من عج يدم غروب بطور يايرو نيا.خوانم يخواند و او هم عاشق شعر سهراب است كه من م ياو م

 . ترساند

منتظر كه به  ينيب يرا م يمرد يبه نگاهت اگر وسعت بده.من چارهيدوست ب: دستم و گفت  يدستش را گذشت رو شبنم

 نم؟يارت بنشتو كن اميب يديسالم تارا اجازه م ديگو يبمش م ياوا

 !او عاشق مهتاب است نه من :  گفتم

دوران بلوغ كه  يعشق ها ،يعشق دوران كودك.كن كه قبال عاشق نشده باشد داينفر پ كي. بس كن دختر خل:  ديصدا خند با

 .يو الك يمتلك يعشق ها ميخودمان اسمش را گذاشته بود
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اش ساخته و با خود  يخانم راه زهيكه زن عمو و عز ارتيگشتم نه به الملن، به ز يبود و از بدرقه مادر بر م گريد يغروب

مناسب باشد چه از  يهم نتوانسته بود راهكار زيكه گر نيبه ا.فكر كرده بودم زيچ كيتمام راه به .همسفرش كرده بودند

 شيموشكاف و به گفته ها شيبه كارهاكنجكاوتر از گذشته شده بودم و .نبود واسم ا ياما در كمتر سخن ختميگر يم دارشيد

بچگانه  ديكار شا نيا.دنشياقرار بردزدانه د.بشنوم كه چه گفته و چه كرده است ديتر تاشا قيكردند دق ينقل م انيكه راو

از عادت روزانه ام شد و همكار  ييجزكار  نياما تكرار ا.كار بود كه انجام داده و بعد به كار خود خشم گرفته بودم نيتر

 .پرت دادن را بر حرفه خود افزودندرا

 دهيچنان برخود مسلط شدم كه توانستم ند يدر ان.حبس شد نهياو افتاد و نفسم در س ليدر خانه چشمم به اتومب كينزد

سالم خانم : كه گفت دميرا در پشت سرم شن شيانداخنه بودم كه صدا ديكل.شوم تا در خانه را باز كنم ادهيانگارمش و پ

 .يتهام

 د؟يكن يجا چه م نيسالم ، شما ا: تعجب برچهره زدم و گفتم  ماسك

 ياست كه دارم ب يراستش دو ، سه روز. دميچيسو پ نيجهت به ا يو چون خارج شدم ب يدكتر مراد دنيرفته بودم د:  گفت

 ...ديكنم تا شا يراگز م ابانيخ نيجهت ا

 ..كردم يو گرنه تعارف م ستيمادر خانه ن:  گفتم

 .ميگرد يو بعد برم ابانيتا ته خ ديو با من هم راه شو ديدر را ببند:  گفت

 .كالم راه افتادم چيه يرا برداشتم و ب ديكل

 حال مادر خوب است ؟:  ديپرس

 .خوب است و رفته سفر: گفتم

 سفر؟:  ديپرس

 .استخون سبك كند يتا به قول ارتيرفته ز:  گفتم

 د؟يكن يدارم، كمكم م ازيشما ن يبه هم فكر. با شما مشورت كنم  يمن امدم تا در خصوص مضوع:  گفت

 ! بله البته :  گفتم
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 شما را به صرف غذا مهمان كنم؟ ديده يم جازهيشود ا يطوالن مانيچون ممكن است گفتگو:  گفت

 ....چون كه مادر رفته  ديا يبدم نم: گفتم

 !ديخورده ا يمجرد يو غذا دينكرده ا ياشپز: خند گفت  به

 .طور است نيبله هم: و گفتم  دميهم خند من

 از دست ساخته است؟ يچه كار: ، گفتم  ميكه سوارشد يداد و هنگام رييتغ ليرا به زرف اتومب رشيمس حكمت

 .دهم پس از خوردن غذا عنوان كنم يم حيترج:  گفت

 .غذا لذت ببرم يدهد كه از طعم و بو ياز دانستن مجال نم ي، چه كونجكاو ستمياما من موافق ن:  گفتم

 !؟ دييبگو لطفا

 .گرفتم ازدواج كنم ميمن تصم. ديخوب هر طور شما بخواه اريبس:  گفت

راستش را . كردم يصراحت مطرح م نيبه ا ستيبا ينم دي؟ خوب شا ديتعجب كرد: و ادامه دا  دينگاه بهت زده ام خند به

خواهم  يكند و م يبا من و احساسم باز نياز ا شيگرفتم كه نگذارم سرنوشت ب ميتصم ديكرد وسيشما مرا ما يوقت ديبخواه

گرفته ام كه  ميمخصوصا دوستان شما تصم انميدقت در رفتار اطراف يرو با كم نياز ا.وجود ندارد يثابت كنم كه شكست سوم

 .خواستم بدانم يخصوص م نيبدهم و نظر شما را در ا شنهاديبه دوست شما پ

چشمم  شيو مغازه ها پ ابانيخ يچراغها يصراحت لهجه حكمت شوكه شدم كه قادر به تكلم نبودم و نور و روشن قدر از ان

 :سكوتم موجب شد تا حكمت بپرسد.فرو بستم دهيد ارياخت يشد و ب يو ظلمان كيتار

 ؟  ستيكه او ك ديبدان ديخواه يــ نم ــ

 :از قهقهرا برخاسته گفتم  ييبه خود و اوا يكه بتوانم جواب بدهم، پس با تكان افتمي يخود را باز م ديبا

 !ــ چرا  ــ

 . ميكن يمورد با هم صحبت م نيگذارم و پس از خوردن شام در ا يدانستن م جانيشما را در ه: و گفت  ديخند حكمت

 .ستيدانم او ك يخودم م ديزحمت نگش: همان اوا گفتم  با

 ؟ ستياو ك ديدان يم:  ديپرس متعجب
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 ....الهه است كه  يگريكه متاهل است و ان د يكيمگر من چنددوست دارم؟ازدوست من :  دميپرس

 متاهل است؟:  ديپرس يرا قطع كرد و با شگفت حرفم

 .داند ي؟همه كارمندان شركت م ديدان يچطور، مگر شما نم: گرفتم و گفتم  يقلب قوت

. رميگ يدادم سرنوشت را به مسخره م يم ديشد مرا بگو كه به خود ام فيح: از سر تاسف سر تكان داد و گفت  حكمت

 .شكست سوم هم اتفاق افتاد

شد  ادهيپ لياز اتومب ب،يو با گفتن عجب اشتباه فاحش دياه كش ليحكمت ضمن پارك كردن اتومب ميبود دهيرستوران رس به

نگاه به  زيدر سر م. درون خود را پنهان كردم يشدن با گفتن متاسفم شاد ادهيدم و من هنگام پفته بو ايخود را باز  هيروح

 م؟يشام نخورده برگرد ديخواه يم: دميبود پرس نيچهره اش كردم كه غمگ

 چرا ؟: ديامد و پرس بخود

به  يليم گريهستم كه د ياز خود عصبان يو من هم به قدر ديخردن داشته باش يبرا ييكنم شما اشتها يچون فكر نم:  گفتم

 .خوردن ندارم

 : ديپرس

 ؟ياز چ يعصبان ؟يعصبان

 .....و بعد  ميبرو شيشما پ قيتوانستم بگذارم به طر يم.را زود گفتم قتيكه عجله كردم و حق نياز خودم ، از ا:  گفتم

 .ميكن يهم صحبت مبا  گريو در مورد موضوعات د ميخور يما غذا م ديخود را سرزنش نكون:  گفت

است و  سكياو هم مثل شما اهل ر.شما بود يبرا ياگر شبنم ازدواج نكرده بود زوجه مناسب ديخواهد باور كن يدلم م:  گفتم

 يچه من به دنبال جفت.وصلت رخ نداد  نيپس همان بهتر كه ا: انداخت و گفت  يشانيبه پ نيحكمت چ ييعاشق ماجراجو

 ....هستم ارام و

 .باور نخواهم كرد ديكه بدون عالقه خواستار شبنم شوده ا ديياگر بگو دينكن يلطفا نقش باز:  گفتم

 .را گفتم  قتياما من به شما حق ديباور نكن: گفت  خونسرد

 . ديدار ليم يچ دييلطفا بگو حاال
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 يشد ب ياماده م مانيغذا برا كه يدر فاصله ا! هرچه سبكتر بهتر: را برداشتم و بدون هدف نگاه كردم و در اخر گفتم  منو

 !واقعا كه : گفتم  ارياخت

 ؟ يواقعا كه چ: ديپرس حكمت

 .ديهست يشما مرده مرموز:  گفتم

به  ديكنم با يبه مثل م يكه دارم تالف دياگر گمان نكن: و جمله مرموز را تكرا كرد و پس از ان گفت  ديبا صدا خند حكمت

 .مورد شما دارم را در  دهيعق نيكه من هم هم ميشما بگو

ساده ام كه به  يكه قدر ديگفت نيشما در مورد من چن يدارم كه روز اديحرف شما را هم باور ندارم چه خوب ب نيا:  گفتم

 د؟ينگفت.رود يكاله سرم م يراحت

نگهداشتن  يكه شما در مخف نيهم دارم و ان ا يگريچرا گفتم و هنوز هم ان باور را دارم اما گمان د: سر فرود اورد  حكمت

اقرارم را در  يوقت شيساعت پ نيمثال هم.افتيشما راه  ريبه ضم يشود به اسان يو نم ديكن يعمل م ياحساساتتان حرفه ا

 . نيغمگ اي ديموضوع خوشحال شد نيا دنياز شن اياصال نتوانستم بفهمم كه ا ديمورد ازدواج كردنم شند

 شومپ نيغمگ ديچرا با:  دميپرس

 .دياز خود نشان نداد يعكس العمل چيجا كه ه از ان: زد پوزخند

به شما  گرانياز د شيتوقع داشته باشم كه ب ديبه هر حال نبا: حكمت ادامه داد زيم يشدن رو دهياوردن شدن غذا و چ با

 .ديكن ليكنم لطفا تا سرد نشده م دايشده و به كنه شما راه پ كينزد

من كه بهتر است به خانه  شنهاديو با پ ميبلند شد يخوردن چا يحكمت برا شنهاديو با پ ديرس انيدر سكوت به پا غذا

 : حكمت گفت  ليدر اتومب. مياز خانه خارج شد ميبرگرد

حالت قهر به خود نگرفته  اديگذارم كه ز يپس نوار م.كه من هم ساكت باشم ديدوست دار دوبالطبعيــ سكوت كرده ا ــ

 . ميباش

محزن خواننده به همراه اسمان مهتاب گون  يصدا.ام را براورده كرد خوشحال شدم  يواسته قلبكه زبان نگشوده او ح نيا از

بود كه عاشق دوست داشت  نيمضنون شعر چن.برهم گذاشتم  دهيد ارياخت يب گريوبار د ديژرف به وجودم بخش يشب ارامش
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: با پان گرفتن نوار، حكمت لب به سخن باز كرد و گفت .اتاق بكوبد يوارهايمعشوق بسازد و عكس او را بر د يبرا يخانه ا

 يكي ياوريبتوانب بر زبان ب يكن يكه هرگز گمان نم ييحرفها.دارند يادم تيبا ن كينزد ياز شعرها و ترانه ها تشابه يبعض

 .كند يتو عنوان م يشود و به جا يم دايپ

 د؟يشوده ا ينيچن نيشما هم دچاره احساس ا ايا

شعر سفر  يرفت و در همان زمان هم خواننده ا يم رانيبود كه تارخ از ا يان هم زمان. يبار در دوران نوجوان كي:  تمگف

و ناگفته مانده  ميحرفها داشتم كه به بردارم بگو يليچه خ.بودم تهيجمالت شعر گرس يان ترانه پا به پا دنيخوانده بود با شن

شوم، چرا كه هنوز هم نتوانسته ام  يكنم دچار احساس م يان ترانه را گوش م يتهنوز هم پس از گذشت سالها وق.بودم

 .ميدلم را به او بگو يحرفها

 !خواننده گوش كن نيحرف دلم را از زبان ا دييو به او بگو ديان نوار را به تارخ بده ديتوانست يم: گفت  حكمت

داند كه به قدر جانم دوستش  ياو م.ادم بماند و بر مال نشود از احساسها همان بهتر كه باخود ياست كه بعض نيگمان ا:  گفتم

 .است يكاف نيهم. دارم

 و اگر نداند ؟ : زمزمه كرد حكمت

 شود برادر به مهر خواهر خود اگاه نباشد ؟ يمگر م:  گفتم

 يخواهر و برادر است از كتمان عالقه و ابراز نكردن منشاء م انيم يها ياز نامهربان ياريبله ممكن است چرا بس:  گفت

 .ديريگ

 !ابراز با عمل اثبات كرد يشود به جا يم:  گفتم

 .نه ، اول ابراز بعد عمل:  گفت

 .مخالفم :  گفتم

 ياثبات عالقه خواستگاران خود انها را به كارها يدختر پادشاه برا.اندازد  يگذشتگان م تيحكا اديشما مرا به  دهيعق:  گفت

 .شود يشد همسر او م يم روزيكرد و هر كس پ يصخت و دشوار وادار م

 .داد يانجام م يكار عاقالنه ا: گفتم
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 ؟ ديباور نيبر ا يبه راست: ديپرس

 .شود اما نشود و به حرف اعتماد كردم و با ختم يگونه م نيا ستيبا يم:  گفتم

 د؟يچه شرط و شروط گذاشته ا شما: ديپرس

 گريبود چون د يم نياگر هم برفرض محال چن. چيو خواستگاران جان بر كف هم ندارم ه ستميچون دختر پادشاه ن:  گفتم

 .معركه نشوم نيدهم وارد ا يم حيبابت ندارم ترج نيذوق و شوق در ا

  د؟يا دهيپس ترس: ديپرس

قرار بود كه شما .دينكن يمن كنجكاو دهيدر خصوص عقا گريلطفا د.ها نشوده امان قدر سخت كه هنوز از كابوس ان ر:  گفتم

 د؟يكن ينم ياز الهه خواستگار دچرايسوالم جواب بد نيبه ا.دياز خودتان صحبت كن

 .دياو را به من قالب كن ديپرسم چرا تالش دار يمن از شما م: ديپرس حكمت

 .كدليهم مهربان و  باستيالهه، هم ز ديفراموش نكن: خاطر گفتم دهيرنج

 .دياضافه كن شانيهم به محاسن ا يو وراج يپرخرف: گفت  حكمت

 .، او خواستگاران خوب كم ندارد دينكن يكم لطف:  گفتم

 .دشوار گذاشته باشد كه تا كنون مجرد مانده  طيشرا ديپس با: تمسخر گفت  به

 اشتباه كردمپ: ديسكوت كردم حكمت پرس جون

 !بله:  گفتم

امشب با دوستانتان صحبت  يخواستم خواهش كنم در خصوص حرفها يم! ستياست اما مناسب من ن ياو دختر خوب:  گفت

 . رميخواهم مرد تمسخر قرار بگ ينم.دينكن

 .دارم اما در خصوص خودم گمان نكنم كه بتوانم فراموش كنم يراز شما را نگه م ديمطمئن باش:  گفتم

كه دو ، سه  ميتا فراموش نشده بگو يراست.دستتان دادم دنيخند يبرا يخوشحالم كه بهانه ا: چهره ام نگاه كرد و گفت  به

 .ديمراقب شركاء باش شتريب ديعازم سفر هستم و شما با يروز

 كجا ؟:  دميپرس
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مجبور نباشم به انچا  گريوختم تا درا فر زيهم همه چ ديشا.بدهم يمانده سروسامان يروم شمال تا به اموال برجا يم:  گفت

 .سفر كنم

ما را در خود پنهان كده  يگذشته هستند و به گمانم جوان اداوريكردم چه انها  يشما بودم انها را حفظ م يمن اگر جا:  گفتم

 .اند

به  ستيهم خوشبخت ن يهر تك فرزند.ندارم نيريام خاطرات خوش و ش يو نوجوان يمن از دوران كودك: داد سرتكان

درس خواندن و به امور باغ و مزرعه  گران،يد يكردن برا يگاريب.يخود باش نيوالد يريخصوص كه تنها فرزند در استانه پ

متعلق به خودم داشتم و  يخواست كه روز يچقدر دلم م يندا ينم.دوران لذت بردن نيفرصت نداشتن تا از ا.دنيرس

 يدلگرم هيكه تنها ما يبه عشق دنيرس ديكردن و بعد به ام سيدرس خواندن و تدر.كه دوست داشتم انجام بدهم ييكارها

 وگران دانشگاه را براورده كند  نهينداشت كه هز يديپارك ان قدر عا يشغل نگهبان.ست جان كندن و پول جمع كردن

 .او ادامه داد و من اجبارا انصراف م؛يارد دانشگاه شدهر دو با هم و يمن و دكتر مراد.الجرم مجبور بودم كه كاركنم

 .ديباش يكردم شما از خانواده متمول يمن فكر م:  گفتم

مادر  يمارياوردم تا بتوانم از عهده مخارج ب يرو يتوريزيدانشگاه را رها كردم به و يوقت: و گفت  ديقاه قاه خند حكمت

به  يشركت تكان نيسهم در هم دنيكه با فروش انها و خر ديبه من رس نيبا فوت پدر بزرگ و پدرم چند قطعه زم.ميبرا

 .داد ميزندگ

 !خورند يشما غبطه م تيدانند و به هوش و درا يم يهمه شما را مرد موفق:  گفتم

 .را داشتم شينبود كه ارزو يراه، راه نيباشد اما ا نيممكن است چن:  گفت

كه  نيمن از ا ديهست يشما از كار و شغل خود ناراض.ستيو خشنود ن يرود راض يكه م يكس از راه چيبه گمانم ه:  گفتم

توانستم در مقابل عماد  يخواست ان قدر قوه ابتكار داشتم كه م يام و دلم م يتجارت ندارم ناراض نهيهوش و استعداد در زم

 .مكن استم ريغ يزيچ نيدانم كه چن يبكشم اما م ريقد علم كنم و او را از تخت مرصعش به ز

 .ديعماد را شكست بده ديتوانست يشد نم يشما فراهم م يهم برا طيدارم كه اگر ان شرا نيقيمن :  گفت

 .دياو شو فيگذاشت كه حر يشما نم قيقلب و احساس رق:كنم گفت  يخشم نگاهش م ديد يوقت
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 خوردم؟ يكردم و گول م يان موقع هم ساده لوحانه رفتار م ياست كه حت نيمنظورتان ا:  دميپرس

 .شما بيحسن شماست نه ع نيا ديباور كن.ديگذاشت كه چون او مكار شو يتان نم ياست كه خوش قلب نيمنظورم ا:  گفت

 .ديديام را به رخم كش يتيكفا يمتشكرم كه محترمانه ب:  گفتم

 .ديلطفا ازمن نرنج.نداشتمو جسارت  نيمن قصد توه: را نگهداشت و گفت  لياتومب ميبود دهيدر خانه رس مقابل

ازشام .دهد يهمراه است كه مجال انكار نم ييتهايبدبختانه با واقع ايشما، خوشبختانه،  يدوپهلو يحرفها: شدم و گفتم ادهيپ

 .ريشب بخ.متشكرم

 .دهد كه شما را رنجانده ام يلحن تشكر نشان م نيا: شد و گفت  ادهيپ لياتومب از

كاذب داشته  يهايكه خوشباور نيدهم برنجم تا ا يم حياست و ترج يو زبان باز ياز چاپلوس ندتريرنجش خوشا نيا:  گفتم

 بتياگر فردا همكاران از غ.صراحت لهجه شماست نيكه در وجود شما مورد توجه من قرار گرفته هم يتنها خصلت ديشا.باشم

 ....كه خودتان نيا ايد يكه سفر رفته ا ميشما پرسش كنند به انها بگو

در مورد صراحت لهجه ام  دوارميبود و ام يشب خوب.رميگ يقبل از رفتن با پوراشراق تماس م: را قطع كرد و گفت  فمحر

 !ريشب بخ.ديباش دهيرا گفته و از من نرنج قتيحق

بلند  يمبل رها كردم و ازادانه و با صدا يو خود را رو افتميارامش  شهيخانه كه شدم از سكوت و سكون ان برخالف هم وارد

به  ايا( دمياز خود پرس يدارم چند ناسزا نثارش كردم و بغض خود را فرو نشاندم و سپس رو يرو شيكه حكمت را پ ييگو

 )نرنجد و اسان ان را قبول كند؟ ادانتق دنيوجود دارد كه از شن يانسان يراست

ماس متعلق به مادر بود كه از سالمت خود و ت نياول.تلفن را فشردم اميلباس بلند شدم دكمه دستگاه ضبط پ رييتغ يبرا يوقت

و  رميمتعلق به پرند بود كه خواسته بود با او تماس بگ اميپ نيخبر داده و روز ورودش را اطالع داده بود و دوم گرانيد

 .ام حبس شد نهينفس در س يشدم و لحظه ا خكوبيم يبرجا دمياو را شن يصدا يمتعلق به عماد بود وقت اميپ نيسوم

امده كه به تو  شيپ يكار مهم.خواهم تو را مالقات كنم يو م رانيمن امده ام ا.عماد هستم ريسالم تارا ، شب بخ:( ته بودگف او

 .) ريمن در هتل استقالل هستم حتما با من تماس بگ.شود يهم مربوط م

بعد به خودم )تواند داشته باشد؟ يم يچه كار مهم( دم،يبه تماس گوش كردم و از خود پرس گريبار د كيتلفن نشستم و  كنار
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پنهان كرده بود و حاال قصد  خچالياست كه در  يهم به دنبال ارز ديشا رديامده تا لوازم خود را پس بگ ديشا( گفتم ،

و اشنا  ليدوست و فام انيكه بر من وارد نمود و در م يداده كه بعد از ضربه ا ازهاما چطور به خود اج.برداشتن انها را دارد

در ) دهد؟ بميتواند فر يم گريهنوز گمان دارد كه اغفال شده و بار د ديشا رم؟يفكنده ام كرد بخواهد كه با او تماس بگسرا

و هراسان از جا بلند  دميفكر برخود لرز نيبا ا.) من به خانه امده و هنوز هم در خانه باشد ابينكند در غ(به خود گفتم  يان

و و  دميجستجو با عجله لباس پوش ياز مواجه شدن با او چنان هراسناكم كرد كه به جا شدم تا خانه را جستجو كنم اما ترس

را برداشته و با  نكه عماد ا نيگمان ا لمياتومب دنيبا ند.شدم  اطيبدون ان كه در اتاقها را قفل كنم وارد ح فميبا برداشتن ك

كه  يبا تلفن همراهم با تنها كس ابانيخ ييدر روشنا. را گشودم و به حالت فرار از انجا دور شدم  اطيخود برده است در ح

من : مضطربانه گفتم . دميشن يبود كه م يسروش اسمان ييحكمت گو يصدا. تواند كمكم كند تماس گرفتم يگمان داشتم م

 .ديبه كمك دارم لطفا كمكم كن اجياحت

 د؟ييچه شده،شما كجا: ديپرس يرانشد و با نگ شانيپر زين حكمت

 .من سر چهارراه هستم:  گفتم

 كدام چهارراه؟: ديپرس

 !نجاستيترسم او ا يمن م. خودمان ابانيخ:  گفتم

 .نجاستيا يك دييو به من بگو ديرا قطع نكن د،تلفنيارام باش ديكن يسع. ميا يمن دارم به طرف شما م: گفت حكمت

 .ديله كنلطفا عج. عمادامده. عماد:  گفتم

 ده؟ياو شما را د.راه نمانده شتريب قهيو چند دق ادهيخوب باشه سرعتم ز اريبس:  گفت

 ديدونم چه با يمن نم.. من. كند يحاال نگاهم م نيدارد هم ديشا. ستميگمان نكنم اما مطمئن ن: اطرافم نگاه كردم و گفتم  به

 .بكنم

بگو كجا  قايدق. فاصله دارم ابانيخ كيمن فقط با تو . يترس ياز او م نطوريكه ا ستين يعماد كه جان. ارام باش: گفت  حكمت

 ؟يهست

 .همه مغازه ها بسته اند يعنيالبته مغازه بسته است،. يفروش ينيريش يطاق ريز:  گفتم
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 .ديد ميچراغ قرمز را رد كنم شما را خواه نيمن ا. دانم كجاست ،نگران نباش  يم:  گفت

 لشيبا مشاهده اتومب. رساندم  ابانيخود را به جدول خ ديكه او را خواهم د نيا ديدوختم و با ام بانيگفتگو چشم به خ يجا به

 .رفتم و به محض ان كه توقف كرد سوار شدم شيپ

 : ديسكوت كرد كه من بتوانم ارامش خود را به دست اورم و پس از ان پرس يحركت كرد و لحظات حكمت

 رخ داده؟ يكه چه اتفاق ييبگو يتوان يــ م ــ

اكتفا نكرده و به خانه هم سر  يكنم كه او به تماس تلفن يمن فكر م. رميعماد امده و از من خواسته كه با او تماس بگ:  گفتم

 .زده

 د؟ياز كجا متوجه شد:  ديپرس

 .گذاشته غاميخودش برام پ:  گفتم

 .كه به خانه شما وارد شده ديبود كه از كجا متوجه شد نيمنظورم ا:  گفت

 .خانه را دارد ديضمن ان كه او هنوز كل. نبود لمياتومب: تكلن دادم و گفتم  سر

 :  ديبا صدا خند حكمت

 كه من شما را مقابل در خانه مادرتان سوار كردم؟ ديفراموش كرد. خانه مادر پارك شده كيكه نزد لتانياتومب

 ...امده و از يكنم كه او به قصد سوئ يحال من فكر م نيبا ا: اهم را دراورد و گفتم  يحكمت صدا گفته

 .ميدانست يرا م نيا يكارخانه امده و ما همگ ديخر ياو برا: صحبتم را قطع كرد و گفت  حكمت

 تواند با من داشته باشد؟ يم يو چه كار مهم نديخواهد مرا بب يچرا م:  دميپرس

 .تازه دارد يشنهاديپ ديشا: گفت  حكمت

 .با او روبرو شوم  ستميو حاضر ن نميرا بب خواهم او ياما من نم:  گفتم

اما تارا . ديبا او روبرو شو ديخواه يشود كه شما نم يمتوجه م ديريبا او تماس نگ يوقت. ديخوب ارام باش اريبس: گفت  حكمت

  ؟يكن يوقت چه م ،انيكه ممكن است در شركت با او روبرو شو يفكر كرده ا چيه

باورند كه حضور تو در شركت به  نيهنوز بر ا گرانيو د ميخبر دار زينژاد از همه چ نيخاطر داشته باش كه تنها من و مت به
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تنها : لب گفتم ريز. يبا او روبرو شو يحفظ منافع خودت هم كه شده مجبور يپس برا. ست ياهنچ اريتام الخت ندهيعنوان نما

 .شوم يبا عماد روبرو نم ييكنم اما به تنها يكار را م نيا ندازميب رخطمن اگر شده تمام منافعم را به ! نه

 ستياما باور كن كنجكاو شده ام كه بدانم كار مهم او چ. كنم كه شما دو نفر را با هم تنها نگذارم يم يمن سع: گفت  حكمت

 .دارد تيبرا يشنهاديو چه پ

 م؟بكن ديچه با دياياگر در نبود شما او به شركت ب:  دميپرس

 در نبود من؟: ديبا لحن متعجب پرس. كه فراموش كرده بود قصد سفر دارد  ييگو

 د؟يستيمگر شما عازم سفر ن:  گفتم

كجا  چيكار او به ه انيمن فردا صبح شركت خواهم بود و تا پا. انداخت قيشود سفر را به تعو يچرا اما م: و گفت  ديخند

 .نخواهم رفت

 .كه شما را به زحمت انداختم متاسفم نيممنونم و از ا:  گفتم

رسانم تا با  يشما را به منزل مادر م. دياست كه با من تماس گرفت يمن موجب خوشحال يچرا كه برا ديمتاسف نباش:  گفت

 خانه گرم است؟ ايا. دياسوده استراحت كن اليخ

 .بمانم داريرس باست كه تا صبح از وحشت و ت نيبهتر از ا. ستياگر سرد هم باشد مهم ن:  گفتم

حق با : و گفتم  دميپارك شده ام افتاد به گمان خود خند ليكه چشمم به اتومب يمرا به در خانه مادر رساند و هنگام حكمت

 ....بود و  هودهياصال ترس و وحشتم ب ديشا. كرد يشده بودم كه مشاعرم خوب كار نم شانيشماست ان قدر پر

. نميب يصبح در شركت شما را م. ست يبهتر از نگران ديبخواب ير حال با اسودگسخنم را قطع كرد و گفت ك به ه حكمت

شدم و  يگريكرده بود دچار ترس و وهم د ياسودگ ينيب شيپ ميوارد خانه مادر شدم برخالف انتظار حكمت كه برا يوقت

هوا  يو سرد ييترس از تنها..خود قفل كردم يپناه بردم و در را به رو قمبار از ترس تمام چراغها را روشن كردم و به اتا نيا

دانم چه  ينم يكردم و به درست يبا افكار مغشوش سپر يساعت.دادم با همان لباس به بستر بروم حيلرزانم كرده بود و ترج

 بود خوشحال شدم و از دهيكش ككه دزدانه به اتاق سر دينور خورش دنيباز كردم از د دهيد يوقت.زمان خواب مرا در ربود

 .گرفته و بستر را ترك كردم رويشب را بدون ماجرا پشت سر گذاشته ن ياهيو س يكيكه تار نيا
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 !نميب يكه شما را م خوشحال

بودم ناباور بودم نگاه به در اتاق دوختم  دهيكه از ان چه كه به گوش شن يبرداشتم و در حال انهيجمله نگاه از را نيا دنيباشن

 .ديرا د رتميح يوقت.پشت سر خود بسته بود كه عماد وارد شده بود و ان را

 .ديا يبه شما م استيواقعا كه ر.ديچقدر برازنده شده ا!ايخانم دن نياتاق شركت مخصوص بهتر نيبهتر: و گفت  ديخند

 بنشنم؟ ديكن يتعارفم نم:  ديحوصله اش را سراورد و پرس سكوتم

 د؟يكن يچه م نجايشما ا: دميپرخاشگر پرس يبلند شدم و بالحن زيپشت م از

 .كردند و من هم امدم خدمتتان  تيدوستان مرا نزد شما هدا: گفت  خونسرد

 به چه منظور؟:  دميپرس

 ..و  ديباورند كه شما همسرم هست نيبه گمان دوستانمان هنوز برا.نبد يمنظور خاص: باال انداخت و گفت  شانه

 .ستميشما نهمسر  گريدانند كه من د يهمه م ديكن ياشتباه م:  گفتم

 كنند؟ تيداشت تا مرا به اتاق شما هدا ليكرد و گرنه چه دل يانها م يخبر ياز ب تياما رفتارشان حكا:  گفت

 .ديامده ا نجايا يحال حاضرم كه بشنوم به چه منظور نياما با ا. دانم يمن هم نم:  گفتم

من بدون تو خوشبخت !تارا...كه  ميكه امدم تا بگو نيامدنم بود و دوم ا ليدل نيمهمتر نيا.تنگ شده بود تانيدلم برا: گفت

كه ما به هم  يدر مدت چند ماه.برگردم اما ناموفق بودم ميگذشته زندگ وهيكردم فراموشت كنم و به ش يسع يليخ. ستمين

ان  يتوانم رو ينم يگريشده كه جز عشق نام د ختهيبرانگ يبه تو در قلب و وجودم احساس ستين ميبود كينزد

كنم  ياقرا م.هم متوجه شده و مرا به باد سرزنش گرفته تاير يشده كه حت يبه گونه ا ؟رفتارميكن يحرفم را باور م.مبگذار

مهرت چنان در  يكه روز دبو نيكردم ا يكه هرگز به ان فكر نم يزيدادم اما چ بتيكه در مورد تو ستم كردم و اگاهانه فر

 يحت.انجام بدهم يبازگشت تو هركار يكه حاضرم برا ميمن امدم تا بگو. كنم يكه قادر نباشم بدون تو زندگ نديوجودم بنش

 مانميكه چقدر پش يبپرس نياز پرند و جالل الد يتوان يم.انجام دهم ييدست بكشم و هرطور كه تو بگو زيحاضرم از همه چ

 .به من بده تا جبران كنم گريفرصت د كي.

 چيباوركن ه.يمانيپش يكه كرد ياز كار يتا باور كنم كه به راست ريبرو بم ؟لطفأيجبران كن يخواه يم: زدم اديخشم فر با
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و درشت من ارام  زير يبا فرستادن قراردادها يتوفكر كرد.كند  يخبر مرگ تو خوشحالم نم دنياز شن شتريب ايدر دن يخبر

گذشت و  گريحاضر شدم با تو همقدم شوم د يچشم داشت چيو بدون ه نهصادقا يكنم؟اگر روز يو فراموش م رميگ يم

 نجايقصدت از امدن به ا.كنم، قبول نخواهم كرد تيتا در مقابل ،همراه يتمام و مال و مكنتت را به من ببخش يامروز اگر حت

ضربه .يكن فراموششو بهتر است  ستين اتيح ديدر ق گريد يشناخت يكه م ييتارا يهرچه كه هست، خوب است كه بدان

نام تو چنان  يتو، حت يچهره تو ، صدا.لرزاند يو وجودم را م ديا يمثل كابوس به سراغم م يكه بر من وارد كرد ياپيپ يها

 يديند يبيتا لطمه و اس ينفرتم اگاه شد زانيحال كه از م.ستيبر ان تصور ن يكه حد و حصر نديافر يدر وجودم م يانزجار

 .يشو كينكن به من نزد يهم سع گريدخارج شو و  نجاياز ا

 يو به جا يخواهم كرد كه عالقه گذشته را به دست اور يخورم كار يقسم م ياگر به من فرصت جبران بده: گفت  عماد

 .......و نفرت نهيك

 !جا خارج شو نينداشته ات را برباد نداده ام از ا يو ابرو دهينكش اديتا فر! بس كن: زدم  اديفر

 .روم يخوب م اريخوب ، بس اريبس: را باال برد و گفت  شين قبول درخواستم دستهابلند شد و به عنوا عماد

 .كنم يبازگشت تو تالش م يبرم و برا ينم اديتو را از  يبدان لحظه ا اما

 )بكنم؟ ديچه با( دم،يرها كردم و از خود پرس يصندل يخلرج شدن عماد از اتاق بدن لرزان خود را رو با

 نيتاب و توان بلند شدن و از اتاق خارج شدن را از دست داده بودم و باا.كردم يبودم و فكر محركت نشسته  يب يساعت

كه  يزمان.و اتاق را ترك نكنم نميدادم بنش حيترج د،يشركت خواهم د دوريكه اگر اتاق را ترك كنم او را در كر تيذهن

كنند و خبر دار شوند كه  ياطالعات جمع اور ميو از او و الهه خواستم كه برا مبا دفتر شبنم تماس گرفت ابميتوانستم خود را ب

 .كه رفته نيا ايهنوز عماد در شركت است  ايا

 .داشت يخواه شيدر پ يسخت يتو روزها ياهنچ يگفتم كه با امدن اقا يرا م نياتفاقا داشتم به الهه هم: گفت شبنم

خواهم  يشده ام و نم يراستش در اتاقم زندان.خواهم يخاطر از شما كمك م نيهم كنم با او روبرو نشوم و به يم يسع:  گفتم

 .نميتا در شركت است او را بب

 .كنم يدهم و بعد به تو تلفن م ياب م يسرو گوش: گفت  شبنم
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است من  نرايكه او در ا يتماس خود را اما ه كردم كه اگر او از شركت خارج شده، من هم به خانه برگردم و تا روز باقطع

دادن شبنم از رفتن عماد و ترك كردن موجب شد تا من هم بالفاصله شركت را  نانياطم.كنم يهم از امدن به شركت خوددار

 .خانه شوم يترك و راه

بهت زده  يشدم كه لحظه ا ريعماد چنان متح دنيزنگ خانه برخاست و چون ان را گشودم از د يلباس نداده كه صدا رييتغ

 : نگاهش كردم و خواستم در خانه را ببندم كه مانع شد و گفت 

 .كنم يكنم به حرفم گوش كن خواهش م يــ تارا ، خواهش م ــ

 .ميندار يبا هم حرف گريما د:  گفتم

 ....و بعد ميرا به توبگو يمطلب ديمن با:  گفت

 .است دهيفا يب:  گفتم

كه اجازه  نيا ايو  رونيب ايبا من ب ايكنم  يرهگذران با تو حرف بزنم خواهش مخواهم در مقابل چشم كنجكاو  يك نم گفت

 .بده من داخل شوم

دهم با پوراشراق صحبت  يم حيباشد ترج ياگر هم مطلب. ميكه بزن ميندار يچه گفتم ؟ ما با هم حرف يديمگر نشن:  گفتم

 و او هم به منئ دييشما حرفتان را به او بگو. كنم 

 .شتريساعت و نه ب كيفقط . خودم با تو صحبت كنم ستيبا ينكن من م لجاجت:  گفت

 . شدم ميعماد از درجه خشمم كاست و تسل زيالتماس ام لحن

 .را بردارم فميصبر كن ك:  گفتم

در . روانه كنم وسيكنم و او را ما يستادگيا شيتوانم در مقابل در خواستها يمطمئن بودم كه م ميشد ياز خانه خارج م يوقت

 تيرا به بام تهران هدا لياو اتومب. ميزد يمقابله با هم محك م يخود را برا ايو گو ميكرده بود اريهر دو شكوت اخت لياتومب

اشتباه را مرتكب شد چه با  نيبا خود فكر كردم كه با اوردنم به بام تهران بزرگتر. ميبود رفتهبار  نياول يكه برا يمكان. كرد

عماد بدون ان كه نگاهم كند همان طور كه به روبرو نظر داشت لب به .به جوش امد گريخشمم بار د گيذشته دگ ياداوري

مواجه شد كه همه  يبا اشكال مايبودم هواپ تدر حرك رانيا ينشسته و به سو مايدر هواپ يوقت: سخن باز كرد و گفت 
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از تمام مال و  ميكنم همه ما حاضر بود يفكر م قيدر ان دقا. حيفج يترس از سقوط و مرگ. مسافران را دچار ترس كرد

به هر  ميدر همان لحظات بود كه با خود عهد بستم كه اگر سالمت فرودا. مينيباند بنش يفقط سالم رو ميمكنت خود بگذر

زنم چون  ينم يشده حرف نيحال از عشق و محبت كه در دلم با خونم عج. و بخشش تو را بدست اورم تيكه شده رضا يمتيق

 قيكه در ان دقا يريخواهد بپذ ياما تارا دلم م. يكه باور نكن يكه قبول دارم حق دار يگذاشت رياعترافم را به حساب تزو

 تايتصاحب ثروت،من و ر يبرا يوقت. كنم كه در مورد تو اشتباه كردم يم قرارتارا ا.بود ميرو شيتنها چهره تو و فرزندانم پ

قرار بود من .رديبگ يپا نيوصلت دروغ نيا دريكه ممكن است عالقه ا ميموضوع فكر نكرد نيبه ا هرگز ميديكش ينقشه م

خانم گفتم  زهيمن به عز.كرد رونشيب دانيو بعد از م فتياندك او را فر يكه بشود با مهر يدختر ايازدواج كنم ان هم با زن 

باور كن . نديزن بب نيگذارم خود را خوشبخت تر يم ارشيكه در اخت يكن كه ساده دل باشد و با امكانات دايپ ميرا برا يكس

 شيكه من جستجو يكرد كه تو همان يم كيتو مرا تحر يروح ليامد و پرند با بر شمردن خصا انيصحبت از تو به م يوقت

ند چرا كه به من جواب نباش كه او تو را قبول ك دواريام اديعمو جان ز( گفت  يخنده جالل وقت يهستم ،اول امتناع كردم ول

 اديبه  يبود يكه دخترك يمن چهره تو را وقت. نميكنجكاوم كرد كه تو را بب.)داد و ممكن است به تو هم جواب نه بدهد يمنف

كه ثروت جالل تو را  يدر سر دار يو چه افكار يشده ا يا افهيو چه ق يلحال چه شك نميجالب بود كه بب ميداشتم و برا

نگاهم به  يوقت يدر مهمان. شده ام  رانيخاطر كوتاه امدم و فراموشم شد كه به چه منظور وارد ا نيبه هم. وسوسه نكرده

فكر نكرده و در دل به  خودمدر ان هنگام هم به  يباور كن حت. كردم نيافتاد در دل انتخاب جالل را تحس تيبايصورت ز

شود سر فرود  ايخواست نظرم را جو يبا اشاره جالل كه م يهمان شب وقت. شد غبطه خوردم يهمسرت م يكه روز يمرد

 يتيدر موقع.را از دست داده و به حالش دل سوزاندم يبودم كه برادرزادم گوهر ناب شهياند نيباز هم در ا.كردم ديياوردم و تأ

عجله كن و به او فرصت  يديعمو جان اگر پسند: ( كرد  گوشم زمزمه ريبعد از شام جالل ز ايش از شام بود يدانم پ يكه نم

خدا گواه است كه خواست دلم ! نه .نبود بيقر يدر خواستم برا.و مرا واداشت تا درخواستم را مطرح كنم)فكر كردن ر ا نده

را  يكردم كه دارم مثل همه مراسم يحس م.بودم دهيان را نچش مزهكه نداشتم و  يخفته جوان يكردم و ارزو يرا براورده م

و روبرو  ديبا طلوع خورش اياما قدم زدن و تفرج كردن در باغ رو. بود اوردهيدهم كه در حسرتش سوخته و دم برن يانجام م

 ميكه برا يكنم و جواب وسيما اكنم، بهانه اوردم كه تو ر يقلبم زندگ يكه برا ستميتوانم و ازاد ن يتلخ كه نم تيشدن با واقع
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اما گذشت تو وقبول .ناكام بسوزم يعمرم در حسرت عشق يباق يمن امده بودم برا.از زبانت بشنوم .سخت اما راه نجات بود

تو در خواستم را  يوقت.وجود نداشت يكاش كه نقشه ا يگشود و ا مي،مرا به عرش برد و در سعادت را برو شنهادميپ

 كيشر.بدانم كيعشق موجب شد تا تورا شر يدرك معنا ديو ترد.شستبرجانم ن ينيخدنگ بد ب يابيمكا نيدر ع يرفتيپذ

 يكه تالش دار دميد يم.كنم و ارتفاء مال بدهم يگذار هيدر شركت سرما يكه خواست ياشتباه كرد.يدر سود و نه زندگ

شهرت و  فتهياو تورا دوست ندارد بلكه ش دبه خود گفتم عما.يبر يلذت م يباش گرانيكه بهتر از د نيو از ا يشو يشخص

ذهنم خارج كنم و با بردن تو به المان و تماس  يداشتم فراموش كنم از كشو يرا كه سع يپس من هم نقشه ا.مال توست

اه حسرت  گريچه زمان بار د يدان يم.رود يم شيپ لمانيخوب و مطابق م زيدادم كه همه چ نانيبه او اطم تايگرفتن با ر

در  هيسرما گريد يات را به همراه مقدار هيكه حكمت به من گفت كه تو مهر ي؟روزاقرار كردم كه اشتباه كردم و دميكش

اه تارا، .يمنظور نكرده ا يزيخودت چ يبه من تعلق دارد و برا هيكه سرما يو به همه گفته ا يشركت به كار انداخته ا

كه به چه  ييبار تو بگو نيپس امدم تا ا.كردم يراهم را جبران م شتباها ستيبا يچاره كار نبود و م واريبر در و د دنيسركوب

استفاده كنم تا من  يروح زخم خورده ات از چه مرهم اميالت يكنم و برا ليات را به مهر تبد نهيتوانم خشم و ك يم قيطر

 ؟يهمان عماد شوم كه تو دوست داشت

كنم و  يمن دارم ازدواج م!رهيد يليخ: م گفت.ديفرو بار دهيكه به بغض نشست و به همراه اشك از د يخنده ا.دميخند باصدا

او ثابت كرده عشق را فقط به خاطر .خواهد يام م يخودم و به خاطر سادگ ياو اگر چه پول و ثروت تو را ندارد اما مرا برا

 .....گرفته از ريخود عشق دوست دارد و تاث

كه مرا  يكن يم يرل باز‘ يدرست باشد تو دار يحرف نيندارد چن ؟امكانيتو نامزد كرد: سخنم را قطع كرد ادشيبا فر عماد

 .يكن وسيما

حاال لطفا مرا به خانه .كنم يفكر نم گريكنم و به گذشته د يمن دارم ازدواج م. است قتيو ان چه گفتم حق ستين يرل‘:  گفتم

 .كنم يمرا ازاد بگذار تا خوشبخت زندگ يمعتقد يبه ان چه كه گفت يبرگردان و اگر به راست

 يم ياحساس سبك.بود كيالوان شهر درخشنده تر از اسمان تار يچراغها.شده بود رهيساكت نشسته بود و به روبرو خ عماد

 ياز پله ها گريكه دل او را سوزانده و به او اجازه نداده بودم بار د نياز ا ديشا.دانستم ينم يكردم و علت ان را به خوب
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 گاهيبار هم كه شده او را در جا كي يانسته بودم در مقابلش قد علم كنم و براتو هاز ان سو ك اياحساسم باال بروذ  نيبلور

وادارم كرد  گريام انداخت و بار د ازهيسكوت ان چنان ازار دهنده بود كه به خم.و احساس غرور كنم نميتر از خود بب نييپا

 .برگردم ديلطفا حركت نكن من با. ميكه بگو

 ! ؟بله،بلهيهان چه گفت: كرده بودم، به خود امد و با گفتن  داريب نيسنگ ياز خواب ييرا گو عماد

 ؟يفراموش كن يزود نيبه ا يچطور توانست: ديمحزون پرس يبا اوا يرا روشن كرد و هنگام رانندگ اياتومب

 يرا م گرانيمظنون د يو نگاهها يبود ياگر تو هم م.گرفته بود يبود كه تازه پا ياز قدرت عشق شتريقدرت نفرت ب:  گفتم

از ان چه تحمل كردم تحمل  شيكه ب يتوانست يگمان نكنم كه م يديشن يدار انها را م شيدو پهلو و ن يو حرفها يديد

 ريو پنهان كردن ان در ز يدر اوردن حلقه نامزد.رفتار خود بود و لگدكوب كردن احساسم زترياما از همه نفرت انگ.يكن

كه گول  رميرا بپذ قتيحق نيرنگ تر شود و ا يرنگ و ب يكه موجب شدند محبتم ب گريد يزهايچ يليخ.........لباسها ووو

خود را ازار نده  اديپس ز.نمدا يو من هم خود را مقصر م ستياما همه اشتباهات متوجه تو ن.دست تو شده ام چهيخورده و باز

 .همسر و فرزندت برگرد يو به سو

 .دارم ياما من دست از تو برنم: گفت  باخشم

 يبالغ يما هر دو انسانها.اوريرا در ن يفارس يها لميقهرمانان ف يادا: گفتم  زيتمسخرام يشدم و با خنده ا يهم عصب نم

 .ميو به راه خود برو ميريبگ ميخودمان تصم يبرا ميتوان يكه م ميهست

 )يكرد كه دعوتش را قبول ياشتباه كرد( خشمش مرا ترساند و با خود گفتم ،  ادياز فر شياو ب سكوت

را مقابل در  لياتومب يوقت.دميكش يدلگرمم نمود و نفس اسوده ا ابانيدر خ لهايو خوشبختانه حضور اتومب ستمينگر ابانيخ به

 ،يرا به دست اور يخوشبخت ياگر توانست: كه گفت  دميرا شن شيشوم صدا ادهياز ان كه پ شيخانه مادر نگهداشت پ

 .كن يخوشبخت زندگ

 .متشكرم:  ميتوانستم بگو يكه برلب داشت وجودم را لرزاند و به سخت ينبود اما لبخند زيام ديكالمش تهد لحن

 .خواهم ازدواج كنم يم: مادر گفتم  به

 ؟يكار كن يچ يخواه يم: ديرا كم كرد و پرس ونيتلوز يصدا
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 .خواهم ازدواج كنم يم:  گفتم

 ؟يبا چه كس: ديپرس

 .اش را لكه دار كند يت و خوشنامكه به خاطرم حاضر بود شراف يبا كس:  گفتم

به خودش هم گفتم كه بهتر است !باشد اما در مورد تو نه  دهيپسند يرجوع دوباره كار ياريبس يممكن است برا: گفت  مادر

 .فكر كند شيفراموش كند و به همسر و بچه ها شهيهم يتو را برا

 د؟يزن يحرف م يشما از ك: م  ديپرس

 ست؟يمگر منظور تو عماد ن:  ديپرس

 د؟يشما با او تماس داشت:  دميپرس

كه بهتر است تو را فراموش  ميگو يرا م نيو من هم هر روز هم رديگ يكه از سفر برگشتم هر روز تماس م ياز روز:  گفت

ز است كه وهم برم چند رو.حرفهاست نيحرمسرا را دارد از قماش همسرش انتخاب كند، اما او پروتر از ا اليكند و اگر خ

 يارام نم ندازديبه راه ن يزيبه گمانم او تا جنگ و خونر.كند يو تالف اورديب تسر برادر ييغربت بال تيداشته كه نكند تو وال

اش كنند تا دست از سر تو بردارد و ما را به حال خودمان  حتيو نص نديبنش نياز پرند خواهش كردم كه با جالل الد.شود

 و چكاره است ؟ ستيك اوحاال بگو .كار خود برود يشود و پ ديناام دشيام ياگر تو ازدواج كن ديشا.بگذارد

 .ازدواج كنم ياله يگرفته ام كه با اقا ميتصم.اشناست:  گفتم

 .....كند و  يعماد كار م ياست اما او برا ياو مرد خوب: گفت  مادر

 .دهد يكتاب عماد را هم انجام مدر ضمن حساب .كند يخودش كار م ينه مادر او برا:  گفتم

اگر برادرت موافق . يو نظر او را هم بپرس يبا تارخ هم مشورت كن ياز ان كه به او جواب بده شيبهتر است پ: گفت  مادر

 .همه راحت شود اليدست و ان دست نكن و زودتر ازدواج كن كه خ نيا گريباشد د

و  ميكرد ديترد ميرا بردار يكه گوش نياز ا يزنگ تلفن بلند شد و نگاه من و مادر درهم گره خورد، هر دو لحظه ا يصدا

 .دييالو بفرما: را برداشتم و گفتم  يزنگ زده شد و من گوش نيسوم.كار را انجام دهد نيا يگريكه د ميبود دواريام

 .ديحكمت قلبم ارام گرفت و با اشاره به مادر فهماندم كه نگران نباش يصدا دنيشن با
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 .كارخانه ديخر يشوم برا ياز من خواسته فردا صبح با او راه ياهچ ميتماس گفتم كه بگو: گفت  حكمت

 د؟يو شما هم قبول كرد:  دميپرس

 كردم؟ يقبول م ستيبا ينم: ديپرس

 !نه ديدانم شا ينم:  گفتم

 .......هر كدام از انها.كرد حتهيام يبا مسائل خانوادگ ديرا نبا يتارا، مسائل شغل: و گفت  ديخند

 شما انجام بدهم؟ بتيدر غ ديبا يمن چه كار.بله حق با شماست : را قطع كردم و گفتم  حرفش

 التانيخ ديبه شركت برو ديبود كه شما را اگاه كنم كه اگر خواست نيقصدم ا.چيه: سكوت كرد و پس از ان گفت  يا لحظه

 .اسوده باشد

 .خدانگهدار.ديممنونم كه اگاهم كرد:  گفتم

 بود ؟ يك: ديرا گذاشتم مادر پرس يگوش يوقت

 .رود تا او كارخانه بخرد يخبرداد كه فردا باتفاق عماد م.ياله ياقا:  گفتم

 ؟يده يجواب م ينطوريچرا ا: ديمادر شد و پرس رتيموجب ح لحنم

اما .است يگريبهتر از د نيكنم و گمان دارم كه ا يكه باز هم دارم راه اشتباه انتخاب م نياز ا.هستم  يدم عصباناز خو:  گفتم

 .است كه هر دو مثل هم هستند نيا تيواقع

 يبلكه دار ستيخانم ن زهيانتخاب من و عز گريد نيا يفتيبار خوب بازكن كه در چاه ن نيچشم و گوش ات را ا: گفت  مادر

 .ماند ينم گريحرف هم د يو جا يكن ينتخاب مخودت ا

 !، نه ان ، هر دو بروند به درك نينه ا: خشم بلند شدم و گفتم  با

خود از  هيبود كه با اعضاء صحبت كنم و با مطالبه سرما نيفكر در سر داشتم و ان هم ا كيعازم شركت شدم  يوقت صبح

كه بدون عماد و حكمت بر پا شد موجب  يجلسه اضطرار ليتشك.كنم يگذار هيدور از انها سرما يطيشركت خارج و در مح

در  يگذار هينژاد با گفتن سرما نيمت.خود را ابراز كرد تيذهن كيكه به قصد اگاه شدند هر  يو هنگام ديهمه گرد يشگفت

خواهد بود و باالخره هم  يباشد در كنارش ناه تهام يدارد و پوراشراق با گفتن هر كجا نام اهنچ يشتريب يكارخانه سودده
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كردند، به هنگام  ديتمج راان  ياگاه شوند بر كارم صحه گذاشته و حت يخود بدون ان كه به علت واقع يبا برداشتها گرانيد

از .پرداخت شود هيسرما هيالحساب پرداخت شده بود تا در وقت مناسب بق يقرار داشت كه عل فميدر ك يترك شركت چك

 .رفتم و درخواست كردم كه خانه ام را بفروشند، ان هم مبله با تمام امكانات ان يشركت به اژانس معامالت ملك

فرار از افكار  يخسته در خانه را باز كردم و داخل شدم از سكوت و سكون ان و نبود مادر در خانه خوشحال شدم و برا يوقت

كس را از كارم مطلع نشود و  چيگرفتن كارها ه انيام بود كه تا پا يخواست قلب.رهم گذاشتمب دهيگوناگون به بستر رفتم و د

كوتاه امدن  يشد و با كم دايخانه ام پ يبرا يكردم مشتر يم ينيب شيزودتر از ان چه كه پ.باشم رندهيگ ميتنها خودم نصم

 دنيد يبرا ينيحس يرا ترك كردم و به همراه اقااز پول و تراول محضر  يفيبرگه را امضاء كردم و با ك يپا متيبرسر ق

و با  دميكه داشتم مناسب د يهدف يانجا برا. يمجتمع تجار كينوساز در طبقه دوم  ياپارتمان.شدم يراه يتجار يساختمان

كوچك وارد خانه  يكيبا ك يشب وفت.محضر حاضر شده و ان ملك را به نام خود ثبت كردم گريموافقتم دو روز بعد بار د

: ديخواهم به او بدهم خوشحال پرس يخوش در خصوص ازدواج م يكه خبر نيبه گمان ا كيجعبه ك دنيشدم مادر با د

 ؟يردباالخره موافقت ك

 .خورد ياست كه به درد كارم م يو لوكس كياپارتمان ش: بودم اما خود را به تجاهل زدم و گفتم  دهيرا فهم منظورش

 ؟ هيرت چمنظو: ديپرس مادر

 يخواهم با سهم شركت برا يهم مانده اوردم كه م يمقدار.دمينوساز خر يخانه را فروختم و اپارتمان.دمياپارتمان خر:  گفتم

 .خودم كار كنم تا مجبور نباشم هر روز با انها روبرو شوم

 ؟يتارا چكار كرد: ديو پرس دياز چهره مادر پر رنگ

كنم و شبنم و الهه هم كمكو  ريدا يخواهم حسابرس يم: كردم و در اخر افزودم فينشستم و تمام ماجرا را تعر خونسرد

 .ديكن نانيبه من اطم.موفق خواهم شد ديباوركن.خواهند كرد

 ؟يبا لوازم ان خانه چه كرد: ديپرس نياندو هگ مادر

 .ام را فردا از انجا خارج كنم يبا لوازمش فروختم و لوازم شخص كجايخانه را :  گفتم

 .يكرد يمشورت م يو با كس يگرفت ينم ميكاش زود تصم يا: گفت  مادر
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 يكنم تا شركت راه اندز يخواستم خواهش يم.رنديگ ياموختم كه از اب صاف و زالل كره م يسه سال تجربه از كسان:  گفتم

 فيعماد تعر يراكم و كاست ب يدانم او تمام اخبار را ب يمخصوصا پرند كه م ديخصوص صحبت نكن نيدر ا ينشده با احد

 .گردم يكه بر م ديدان يرفته سفر و نم يهفته ا كي يكه برا دييهم تماس گرفت بگو ياگر اله.كند يم

 ؟ يكن يم ياز او هم مخف: ديپرس مادر

را كنار  يو خاطرم اسوده شد پنهانكار ديرس انيبه پا يمراحل ادار يوقت.گريكس د چيفقط و فقط خودمان و نه ه.بله:  گفتم

 .ميگذار يم

 .يكن يچه م يكه بدان دوارمياما ام يخوب هر طور كه تو بخواه اريبس: گفت  مادر

 .تا موفق شوم ديدعا كن ميفقط شما برا.دانم يدانم مادر، م يم: و گفتم  دميرا بوس صورتش

دوستانه با حضور شبنم و همسرش و  يتارا افتتاح شد و جنس يشركت حسابرس عتيطب ييشروع فصل بهار و شكوفها با

خانم : ام را در مورد اپارتمان و مبلمان ان ستودند و شبنم گفت  قهيهمه حسن سل.و نامزدش و من و مادر برگزار شد يرتيس

 كدام است ؟ زمنيم سيرئ

 .د و نشستندخود را انتخاب كردن گاهيبه خود گرفت و هر چهار نفر از مهمانان جا يگريجمله ، جشن صورت د نيا با

 تا به ما رجوع شودپ ميصبر كن ديكه با نيا اي ميكار دار يخانم تهام: ديپرس رجهانيپ

كار  نياست، دوم يديتول كيكار مربوط به  نياول.ديپشت راست كن دياورم كه نتوان يم تانيان قدر كار برا: و گفتم  دميخند

 .....كار نياست و سوم ييمربوط به كارخانه مواد غذا

 .شروع شد يگارينشده ب يچيمن هنوز ه يخدا: گفت  شبنم

كه چه  يبس كن شبنم فراموش كرد: گفت  زيام خيدارد اما همسرش با لحن توب يكه شبنم قصد شوخ دميفهم يبه خوب من

 كرد؟ تمانيحما يكس

 

 يم ديبده صيكه تشخ يزتا رو ديگرفته ام كه حق شناس باشم و مطمئن باش اديمن  يخانم تهام: رو به من نمود و گفت  بعد

 .مثمر ثمر باشم در كنارتان خواهم بود تانيتوانم برا
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هم من با او  ستميمثمر ثمر ن شيبرا گريبدهد د صيكه تارا تشخ يروز زميهمسر عز: انداخت و گفت  يشانيبرپ نيچ شبنم

 .تواند از شر من خالص شود يهواهم بود و نم

 !بنده ضأيا: و گفت  ديبلند خند يبا صدا يرتيس

كه من بتوانم انجام  ستين ي؟كاريپس من چ:  ديشود و مادر كه حوصله اش سر امده بود پرس ميتقس انمانيشب كار م همان

 دهم؟

 .از كار ماست رتريشما خط تيو مسئول ديكن يم استيشما برهمه ما ر: و گفتم  دميرا در اغوش كش مادر

 .ديدار ازين ينفر ابدارچ كيشما به : گفت  مادر

 .و متفرقه را انجام دهد يبانك يهم بداند و كارها يلداريكه تحص: گفت يرتيس

بهتر از  ييبه فردا ديو با ام ميديرا بوس گريكديهنگام ترك شركت صورت . او هم اماده به كار است اما از فردا صبح:  گفتم

بلند كه ذهن خواب الودم بشنود  يياصداكرد ب يرفتن به رختخواب خود را اماده م يبرا يهمان شب مادر وقت.ميهم جدا شد

 .تماس گرفت و نگران تو بود يهامروز ال ميفراموش كردم كه بگو: گفت 

 نماس گرفت ؟ يك:  دميگشوده شد و پرس گريبار د يداريخسته از ب چشم

 ير تو از بركنارخواست بداند كه منظو يم. مطلع شده انيتازه از سفر برگشته و تازه از جر اياز ظهر،گو شيپ: گفت مادر

 .يچكار كن يخواه يو م ستيچ

 د؟يشما به او چه گفت:  دميپرس

دانم  يگفتم نم ؟يكار دچهيپرس يوقت. يگرد يانجا برنم گربهيو د يخودت كار كن يبرا يگفتم كه تو قصد دار: گفت  مادر

 : گفتم .تماس را قطع كرد دينكرد و با گفتن سالم برسان يسوال گريو او هم د

 .تمان شود زيهمه چ ديبا. را بشنوم  شيخواهم صدا يبفهمد كه نم ديبا. ــ سه بار هم با خودم تماس گرفت اما جواب ندادم ــ

كارم روبرو  زيم يبر رو ييبايوارد شركت شدم با سبد گل ز يروز صبح وقت كياز شروع كارمان گذشته بود و  يروز چند

چسپانده شده  يگل يخورد كه رو يتيزيچشمم به كارت و. زده شده بود ميبه رو دختران كه انهيشدم و با نگاه و لبخند موذ

 يشما و همكارانتان ارزو يو برا ميگو يم كيتبر مانهيشركت را صم سيناس: (نوشته بود  نيكارت را برداشتم چن.بود 
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 )يحكمت اله. دارم تيموفق

 سبد گل را اورد؟ يچه كس:  دميپرس يرتيس از

 .در را باز كرد درياقا ح: باال انداخت و گفت  شانه

علت  نيشده بود و به هم يدر طبقه اول ساختمان به من معرف يوتريبود كه توسط شركت كومپ انساليم يمرد دريح اقا

داده بودند كه او را به نام كوچكش خطاب كنند و تنها من بودم كه او را با نام  حيدشوارش همه ترج يكم ليداشتن فام

 گلها را اورد؟  يچه كس: دميوارد شد پرس وزدم و ا شيصدا يوقت.زدم  يصدا م انلوياق  لشيامف

شناسم  يمن او را م.سر نبش يگلفرش نيهم.يگلفروش يپسر جوان: ام دو خت و گفت  دهيپف الودش را به د زوير چشمان

 .ست يرتيجوان با غ

 ميبرا يفنجان چا كيلطفا .يداد ابانيدر مورد گلفروش سر نبش خ يخوب ممنونم كه اطالعات كاف اريبس: و گفتم  دميخند

 .اريب

 دايرا پ مانيجا ياله يبا خود فكر كردم وقت.رز كبود يغنچه گلها.دمييو بو  دميكش شيسبد گل را پ دريخارج شدن اقا ح با

فكر بودم  نيدر هم.ديبگو كيبرشركت را ت سيتأس گريد ياو هم با سبد گل ديعماد هم خواهد دانست و شا نأيقيكرده باشد 

 يسالم اهو: عماد در گوشم نشست كه گفت  يصدا دييالو بفرما گفتنو  يكه تلفن زنگ خورد و با برداشتن گوش

 .مبارك باشد ميتماس گرفتم كه بگو.دهيرم

 يدانم ان قدر پر غرور يم: را ارام و بدون لرزش باشد، پس با گفتن ممنون، سكوت كردم و او ادامه داد ميكردم صدا يشع

 تيفردا برا ايكه امروز  دهيتدارك د تيكار برا ينژاد كل نيكه مت ياما خواستم بدان يكن يرا از من قبول نم يكمك چيكه ه

 .....و يرينگ دهيناد را رمرديپ كيدرخواست  دوارميام.اورد يم

و  ميتمام سال تقاضا دار يما برا.ينساز نجايروانه ا و او را ينكن يباز رمرديپ ياست با ابرو ؟بهتريزن يبچه گول م:  گفتم

 .ميكس ندار چيبه مساعدت ه ياجياحت

هم از طرف دوستان و شركاء  يكوچك هيو هد ديا ياو به هر حال م: كه گفت  دميخنده عماد در گوشم زنگ زد و شن يصدا

كه تو  ستيبهتر ن.ينيمرا بب ونيزيامشب تلو نيدر اخبار هم يتوان يم يراست.ديايخوشت ب دوارمياورد كه ام يم تيسابق برا
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 ؟ييبگو كيكارخانه را به من تبر يهم راه انداز

از ان  ادتريز يكه من خانه را پس گرفتم ان هم با مبلغ نيا گريخبر د: سكوت كردم و او ادامه داد گريبار د!گفتن مباركه با

مبلمانش  نايمت خواسته ام كه توسط دوست مشتركمان ماردر ان بدهم و از حك يراتييدلرم تغ اليخ.يبود يچه كه فروخت

 .كند

 .را گذاشتم يو بدون ان كه منتظر جواب شوم گوش ن؟يندار يكار گريد:  دميرا از دست دادم و با خشم پرس يخونسرد

وارد  يشب هنگام وقت.چشمم دور كنم شيعماد فكر نكنم و چهره ارسال كننده گلها را از پ يكردم به گفته ها يروز سع تمام

امان از دست شما ( او با گفتن  دميكه صورتش را بوس ياكده بود متعجب شدم و هنگام ييعمو كه به تنها دنيخانه شدم از د

 ؟ديچه شده عمو جان كه به زحمت افتاده ا:  دميافزود و پرس رتمي، بر ح) ديكن يم داررا به چه كارها وا رهايجوانها كه ما پ

بگو كه حرف  ميو برا نيبش ايب.نميو شما را بب اميرحمت بود كه توانستم ب.زحمت كه چه عرض كنم: صاف كرد و گفت  نهيس

 .هيحسابت چ

 .نه من  وترهيدونم عمو جان اشكال از كامپ يچه م: ام نشد و من هم با همان لحن گفتم  يشوخ عمو موجب دلگرم لحن

من هنوز هم به .كند يكه اشتباه نم يحساب سنت نيماش.بهتر چرتكه است وترياز كامپ: و گفت  ديبلند خند يبا صدا عمو

 .كنم يحساب م تيبرا يدر ان يكنم و اگر تو هم بخواه يعمل م وهيهمان ش

 !كه تارخ مرتكب شد ، تو نشو ياشتباه: شد و گفت  يباره جد كيعمو به  لحن

 اشتباه ؟:  دميپرس متعجب

 نيبله مادرت شاهد است كه چند بار به تارخ گفتم كه از سفر چشم بپوش و هم: و بعد رو به من گفت  ستيبه مادر نگر عمو

او كجاست  نيحاال بب.خانواده بدهد اما گوش نكرد كه نكرد ليدهم تا تشك يكردم كه پرند را به او م شنهاديپ يحت.جا كار كن

 .و دختر من كجاست

 : عمو ادامه داد.و مرا به سكوت دعوت كرد ديبه دندان گزجواب عمو را بدهم كه مادر لب  خواستم

زن دارد كه داشته باشد او .كن  يعمر خوشبخت زندگ كيكه درخواست عماد را قبول كن و  ميــ حاال هم امدم تا به تو بكو ــ

 شيساعت پ نيهم.كند كه نتواند دو خانواده را اداره  ستيعماد هم ندار ن.  نيطرف كره زم نياست وتو ا نيان طرف كره زم
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نفر كار  صدي، س ستيكارخانه دست كم دو يتو.كرد  يكه كارخانه را راه انداز دميد ونيزيتلو يبود كه من و مادرت او را تو

ادم  كيكه  ينشست نيا ديبه ام ديشا ؟يهست يمنتظر چ.تواند تو راهم اداره كند  يپس م. رنديكنند وهمه انها حقوق بگ يم

گه چون عماد از  ينه ادم پولدار؟زن داداشم م ستتو ادم گشنه گدا اقتيل يعني.تو  ديايخانه ب نيپابرهنه گشنه گدا از در ا

گه تا خرش از  يكسدروغ نم چيپرسم كخ مگه ه يمن ازت م. ياونو ببخش يستياول دروغ گفته تو ذوق تو خورده او حاضر ن

 هخوب ب ستياصال روزنامه الزم ن..يروزنامه بخون يتون يو م يهست يكرده ا ليتحص دختر...پل بگذره هان؟خوبه ماشاء ا

كس با  چيشده كه ه يو چند تا ادم كالش و حقه باز زمونه طور ينيب يچند تا ادم صاف و صادق م نياطرافت نگاه كن و بب

ها هستند كه  يليباور كن كه خ.رسد و همه مجبورند كه به هم دروغ بگن تا خرشون نلنگه ينم يبه جا يو درست يراست

ناز  شيداره كه برا يبيكن و از خود بپرس عماد چه ع يو كالهت رو قاض نيبش. يخورند و خودت خبر ندار يحسرت تو را م

 يچه م يمگر ادم تو زندگ.كردم يم راحت المونيدادم و خ يداشتم به عماد م گهيدختر د هيمن خودم اگه . يكن يم

مردشون  هخواد ك يهمه دلشون م.كنن كه عماد داره  يو راحت زندگ ارنيكنن كه پول به دست ب يخواد؟همه جون م

 نيخب ا.من و خواهش كنه كه با تو صحبت كنم شيپ اديدوستشون داشته باشه كه عماد داره و به خاطر عالقش حاضر شد ب

 .خوشبخت شدن كم باشه؟به من بگو تا به عماد بگم برات فراهم كنه يمونه كه برا يم يچ گهيهم ازعالقه د

و  نييپا طونياز خر ش ايب.خوام  يو من بد تو را نم يزيعز ميتو به قدر پرند برا: گفت يسكوت كرد و بعد از لحظات عمو

 يم يخب چ.نهيراحت بره نوه شو بب اليزن داداشم با خ.تون يبه زندگ نيبچسب نيعقدت كنه و بر گهيبار د كيبگذار 

 .امشب جواب ببرم ديبا ؟منيگ

 ....شما درست عمو جان اما من  يحرفها: مادر نگاه كردم و گفتم  به

 .ساعت حرف نزدم كه اما بشنوم كيمت !اما ياما ب: نگذاشت جمله ام را تمام كنم و گفت  عمو

 .كنم يعماد شرط دارم اگر قبول كرد من هم موافقت م قبول درخواست يبرا يگم، ول يخوب اما نم اريبس:  گفتم

خوب .دختر خوب يحاال شد: عمو به تبسم نشست و گفت  يلبها.و هم مادر دميهم من د ديجه رونيكه از چشم عمو ب يبرق

 .يدار يبگو چه شرط و شرط

 .همسرش را طالق بدهد و تمام ثروتش را به نام من كند: ترس زمزمه كردم با
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هم شد شرط كه  نيا:  ديپرت كرد و پرس زيم يشاه مقصود خود را با خشم برو حيدر خواستم تسب دنيبا شن عمو

 يزندگ يمنبع روشن يميعقل سل چياش بوجود امده و ه ياند كه اصل داروندار عماد از قبال زن فرنگ دهيفهم ؟همهيگذاشت

 .كند ياش را كور نم

 .ستياست و ان چه كه دارد متعلق به خود او ن چيخود ه يكه عماد به خود ديدان يخوشحالم كه شما هم م:  گفتم

مختلف مال خود اوست و  يسهام در شركتها نيكارخانه و چند نيارث نصراهللا خان و هم.ستيمفلس مفلس هم ن: گفت  عمو

 .ندارد يبه زنش ربط

چشم  ديبه من عالقمند است با يم او اگر به راستكن يمقدار از ثروت عماد قناعت م نيهستم و به هم يمن دختر قانع:  گفتم

 .....اش بپوشد و  يياز همسر و دارا

 !دو تا بچه داره ؟عماديخوا يم يو چ يگ يم يچ يدان يم: ديكش اديفر بايتقر عمو

كه همسر عماد  ديخواه يباز هم از من م نهايكنم كه با دانستن همه ا يدونم عموجان و از شما تعجب م يبله م:  گفتم

 د؟يشما به سرنوشت ان دو تا بچه فكر كرده ا.شوم

 نيا يدر ثان.گردد يزند و بر م يرود به انها سر م يعماد هم م.ندارند يهستند و مثل ما وابستگ يانها خارج: گفت  عمو

برسد  شيبه بچه هاارزو دارد ثروتش بعد از خودش  شيگفت كه عمو يم نيجالل الد.ندارد يمشكل عماد است و به تو ربط

 .يتو هست يرانيباشد و مقصود از مادر ا يرانيكه مادرشان ا

 ايجدا شود و  تايانتخاب كند و از ر ديمن را با اي.را با هم داشته باشد زيتواند همه چ ينه عموجان او نم:تكان دادم و گفتم  سر

 .كند رونيكه فكر ازدواج با مرا ازسر ب نيا

 !اولمان يسر جا ميباز كه برگشت: شد و گفت  نيخشمگ عمو

 .اورميب يچا تانيروم برا يم: بلند شد و گفت  مادر

را بگم و  نياما قبل از رفتنم ا.كنم يزحمت نكش زن داداش من رفع زحمت م: بلند شدن مادر، عمو هم بلند شد و گفت  با

و مثل بچه ها  ياما بهت بگم هنوز هم بچه ا يش يسال م يس گهيدو سال د يكيو  يستيبچه ن گهيتارا تو درست كه د.بعد برم

 .يكن يفكر م
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 !شه  يخوشبخت باشه خب نم يخدا نخواد كس يمن تالشم را كردم اما وقت: رو به مادر گفت  بعد

 .بازنده باشم شهيبوده كه هم نيشانس من هم ا: ماتمزده گفت  يبا لحن مادر

مادر از بدرقه عمو برگشت و  يوقت.نداشتم ستادنيكالم مادر خم شده و توان ا ينيعمو را بدرقه كرد و من هم از سنگ مادر

همسر  ديكه دوست دار دييگو يچرا با صراحت به خودم نم: زدم اديپارچه اتش شد و فر كيمقابلم نشست تمام وجودم 

برنده شدن  يمن سد راه شما برا ييكه گو ديمقابل عمو چنان نمود درسرخورده و درمانده  يعماد شوم؟چرا مانند ادمها

گفت من حق ندارم كه به خاطر  يعمو راست م.ديسفر كن ديراحت به هركجا دوست دار اليروم تا باخ يم نجايمن از ا.هستم

 دميشام به بستر خز خوردنبدون .روم يجا م نيگردم و از ا يمن فردا صبح به دنبال جا م.خودم سعادت شما را هم نابود كنم

 .)كار را نخواهم كرد نياشكار بود كه ا ميكنم؟اما چون روز برا يرا عمل دميتوانستم تهد يشد اگر م يچه م( گفتم ، و به خود

 يكه دوستشان دار يكسان انيو طرد شدن از م يبدنام رفتنيپذ يعنيكردن  يزندگ ييداشتن و به تنها يهمسر خانه ا بدون

 نيدانست هرگز ا يان بود كه مادر خوب م انگريب دميشان ندادن از تهدتفاوت بودن مادر و واكنش ن يب.و دوستت دارند

 .ديخر واهمنخ يخود بدنام ينخواهم كرد و برا يفكر را عمل

ارام است كه  يايدر ميبه ظاهر زندگ.در اثر فشار در حال خردشدن است ميكنم كه استخوانها ياحساس م: شبنم گفتم  به

 انيهمان طور كه فشار اطراف.نديب يكس نم چيبرپاست كه ه يطوفان اياندازد اما در ته در يرا به فكر شنا كردن دران م نندهيب

 يبه خوشبخت يخواهد مرا قدم يگرفته است و هر كس به سهم خود م يخواه ريو خ يچون دلسوز ييبر روح و جانم معنا

همه  نيمن كه ا يكس دلش برا چيو جالب ان كه ه ستيهمه فشار ك نيدانم كه عامل ا يفهمم و م يمن م.كند كينزد

كنم كه از  يخسته شده ام ، اقرار م ميخواهم بگو ينم.كنند يم ياو دلسوز يسوزد و همه برا يكنم نم يرا تحمل م ينيسنگ

انتخاب  انيسرنوشتم طلسم شده م.توان مقاومت ندارم گريمن د.شوم نينمانده كه با صورت نقش زم يزيدر امده و چ يپا

 زدن،  گرانياتش به خرمن د دن،يشيخالصه شده در وجود اند يوجود ندارد و خوشبخت يفرد سوم.ان ايو  نيا ايدو مرد 

 گرانيكردن و به مال د يباال رفتن، دزد هيهمسا واريظرف سائل را كش رفتن، از د يكردن، سكه ها غيرا از لب تشنه در اب

 يعنينفرت و مفهوم نفرت  يعنيعشق  يباشد معنا نيابد و خوب را با هم عوض كردن كه اگر  يخالصه جا.طمع داشتن

 شود چند تا؟ يدو ، دو تا م قيطر نيبودن در درس حساب به ا گخن.كنم يانكار م هودهيپس من عاشق عمادم و ب.عشق
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 خودت؟ يبس كن تارا، پس باورها: گفت  شبنم

در  ايشوم و  يبهشت م يراه اي.شود يم نيفردا سرنوشتم مع.ختميچون نادرست بود پاره كردم و دور ر شبيهمان د:  گفتم

دادگاه  يرأ يرا برا يچه انتظاركشنده ا نيفهمم كه محكوم يچقدر انتظار سخت است و تازه م.رميگ يم يقعر جهنم جا

 .كنند يتحمل م

 !با برادرت مشورت كن:گفت شبنم

او به من گفت خواهر كوچولو ، من نگران .صلحت سر خم كردهم يبه عماد باور را او هم به سو يده هزار دالر بده:  گفتم

با هم خوشبخت  ديتوان يكه نم يقانعش كن يكه بتوان شينديب يريتدب.يكه عماد را دشمن خود كن نميب يتوام و مصلحت نم

 .ديشو

 .ريوالنه نگعج ميكنم عجله نكن و تصم يفقط خواهش م ميبگو ديدانم چه با يشده ام كه نم جيانقدر گ: گفت  شبنم

كرد و نگاهم  يانتخاب م ميمقصد را پاها.به راه اقتادم ادهيفكر كردن و قدم زدن از خانه خارج شدم و پ يرسم پدر برا به

در وقت  ياز تصادف تيكه حكا شهيش يباعث درخششان شده بود و خرده ها ابانيخ ياسفالت مرطوب ر ا كه نور چراغها

راه كج  يخال مكتين يكرد و به سو كريدر و پ ياب خورده نگاهم را متوجه پارك ب يچمن و برگها حهيزا.داشت ابيغ

را در سفر  ييبا خود فكر كردم و فكر كردم و راه رها.جهان بستم  ييبايز يانگاشته چشم به رو دهيحضور عابران را ند.كردم

 .....ايده دور افتاده و پرت و  كيبه  ديشا يتنها و پنهان يسفر.دميد

 نم؟يانم بنشتو يم

 دم؟يد يخوابم برده و خواب م ايا.خانه ايهستم چون شركت  يدر مكان ديشناختم و به گمانم رس يصدا را م نيا صاحب

 داريام ب دهيدر مشامم عطر نارنج نشست، د) پس كو، كجاست؟( دم،يبرهم فشرده و از خود پرس دهيشدن د دارياز ب نگران

 .دانسته نشست يبا حضورش وجب فاصله را كاف.شد

 ؟يكه با صراحت حرف دلتو بزن ستين ؟بهتريده يجواب نم ميبه تماسها ست؟چرايكارها چ نيهدف از ا: ديسال م پرس يب

 !نيراحتم بگذار فقط هم:  گفتم

 .)ديا يبه او م ديچقدر رنگ سف( به خود گفتم ،.ديو شلوار سف راهنيپ.با نگاهم بدرقه اش كردم.شد و حركت كرد و رفت بلند
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دلم  يتو.بالل، عطر را در خود حل كرده بود يبه ره بو به راه افتادم سر بلوار بو.بود يعطر نارنجش در هوا باق يردپا

داشتم .دست چپم يقطره افتاد رو نيدوم.پلك چشم چپم يرو ديباران چك يقطره ا. گرفتم  شيو راه خانه را در پ دميخند

 .....كردم، قطره سوم قطره سوم يفكر م

 !يسوار ميخوشگله بپر باال بر يا: گفت  يموتور

 .يبا ننه ات برو سوار: لب گفتم  ريز.شور بود و تلخ.لبم يبلند كردم، قطره افتاد رو سر

 .)گلذان گل شب بوست يبو( بو را حس كردم و به خود گفتم، اطيپشت در ح.ناخوانده را پاك كردم يقطره ه سركوچه

پرنده شوق را در )نجاست؟يحكمت ا يعني( دم،يو از خود پرس ديلرز ميهردو پا.ش بوددست يچا ينيحجاب داشت و س مادر

 !ميمهمان دار نجايا ايتارا ب: بردم كه مادر گفت  يبه اتاق م يقفس حبس كردم و ان را پنهان

انوانم مال ز ييشش قدم فاصله بود گو.بار امده بود نشسته بود نينخست يكه برا ميبه من داشت و در همان مبل قد پشت

 .موقع مزاحم شدم يب: امد كه گفت  شيصدا.خودم نبود

 .در امدم ييو از تنها ديخوشحالم كرد: گفت  مادر

 تارا خانم بودند كه امدند؟: ديسربرگرداندن از مادر پرس يحضورم را حس كرده بود اما ان قدر غرور داشت كه به جا او

 .بله: و گفت  ديخند مادر

سالم .بروم شيموجب شد گام بردارم و پ رييتغ نيا.حضور مهمان نزاكت نشان دهم يكرد كه برا يبا اشاره به من حال بعد

 .ستاديا شيپا يحالم رو دنيبا پرس شينداشت و به جا كيسردم عل

ر در حضور با نياخر يرا برا ميمن امشب مزاحم شدم تا حرفها: را برداشت و گفت  شيتعرف مادر نشست و فنجان چا با

 يو داور ديطرف بشنو يب يقاض كيچون  دوارميدارم و ام ازيو قضاوت ن يمادر ، من به داور.شما بزنم و بعد رفع زحمت كنم

روشن شدن ذهن شما جسارت  ياما مجبورم برا ديجسارتم را ببخش.كنم ينم مانعالقه را كت نيمن به تارا عالقمندم و ا.ديكن

 .به خرج دهم

 : ، سكوت كرد و حكمت ادامه داد ديكنم راحت باش يمتعجب از كالم و لحن حكمت با گفتن خواهش م مادر

داشتم كه در  يماريمن مادر ب.احساسم مناسب نبود ييبازگو يشروع شد كه متاسفانه زمان برا يــ عالقه من به تارا از زمان ــ
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بود و هر بار كه به  رينظر پزشكان معالج متغ.روانه كنم يواستگارخ يبود و حالش مساعد نبود كه او را برا يبستر مارستانيت

بود كه او در مراسم  نيا ميتنها او را داشتم و ارزو ايمن در دن.كه رو به وخامت .دميشن يرفتم نظر متفاوت م يم دنشيد

 .ديحرفم را درك كن ديتوان يو م ديشما خود مادر.ازدواجم شركت داشته باشد

با .است يتارا ازدواج كرده و همسرش مرد متمول دميو متاسفانه در سفر بودم كه شن: د و حكمت ادامه دادسرفرود اور مادرم

دانست  يكردم و به خود باوراندم كه ممكن بود اگر تارا م يخوشبخت يارزو شيو برا رفتميبود اكا پذ يان كه ضربه سخت

اما در سفر به .ها خود را ارام ساختم شهيگونه اند نيرد و با اك ياعتناء نم ستمدارم هرگز به درخوا يمجنون و بستر يمادر

هم دارد  يو دوست داشتن بايمسجل شد و دانستم كه او نه تنها همسر دارد بلكه دو فرزند ز ميبرا ياهنچ تيماه يالمان وقت

ماجرا را  مين كه پس از بازگشت، خود تارا برايتا ا.و چرا تارا را به عقد خود دراورده ستيكنجكاو شدم كه بدانم هدف او چ

 يم يبه دنبال كس طيو در ان شرا ميبود دهيهر دوضربه د.را وداع گفت يدار فان زيجدا شد و مادر من ن يگفت و از اهنچ

مرا مقصر  بود كه گمان دارم هنوز هم دهيو متاسفانه تارا مرا برگز ميخود بدان يها ياريكه او را گناهكار و مسبب بدب ميگشت

و  ياما بازگشت اهنچ.داند يرا خوب م نيهستم و خودش ا يتارا، به خاطر تارا حاضر به انجام هر كار يمن برا.داند يم

مادر من ارزو دارم .اقدام كننده، نظاره كننده شوم ياورد كه مجبورم ساخت به جا شيپ يرجوع باز هم مانع ياقدامش برا

 نيروشن ب ديبا يزندگ كيشروع  يمن معتقدم برا.خودم بخواهد يو خودم را برا اردهمسرم با تمام وجودش مرا دوست بد

 .برد انيبود و هاله ها را از م

 يجبر و العالج ياز رو ايهمسرم شده  اريو اخت ليهمسرم با م ايفمر كه ا نيبا ا يباشم و عمر ريگريمرد د هيكه سا نياز ا من

 !به دنبال داشته باشد يخوشبخت ينيچن نيا يمتنفرم و گمان نكنم كه زندگ

باشد هر قدر هم زن تالش كند مرد  انيدر م ينيشك و بدب يپا يحق با شماست وقت: و گفت  ديكش ياه بلند ارياخت يب مادر

 .باور نحواهد كرد

زاد فكر چه دوست دارم ا.توانم كمكش كنم يمورد است كه متاسفانه نم نيانتخاب كند و تنها در ا ديتارا با: گفت  حكمت

ام را به  يكس اجازه نخواهم داد كانون زندگ چيمطمئن باشد كه به ه ديو اگر مرا انتخاب كرد با رديبگ ميكند و ازاد تصم

به اصول و شرافت ، خانه و  يبند يو پا يكنم و در عوض وفادار يم ميرا به او تقد ما يمن تمام جان و مال و هست.رديبگ يباز
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 يمطمئن باشد كه به خود اجازه نم ديرا انتخاب كند با يمن به تارا عالقمندم اما اگر او اهنچ!مادر.طلبم يخانواده را از او م

رفتم  رونيخانه ب نياز در ا يامشب هم وقت نيهم.روم ياز شركت م الشيخ يراحت يو برا ياش شوم و برا يدهم مزاحم زنگ

 .گردم يبرنم ديتا مرا نخوان

كه انجام  يو من به ارزش كار ديپسرتان باال برد هيشما مرا همپا يروز: رو به مادر گفت  ستيبه ساعت دستش نگر حكمت

شما محفوظ شده بدانم و  شيرا پ گاهميخواهد جا يكه تارا انتخاب خواهد كرد، دلم م يريواقفم و ممنون، جدا از مس ديداد

 .ديمرا خبر كن ديترد چيبدون ه ديداشت ازياگر به وجودم ن

 .خواهد بود نطوريكه هم ديمطمئن باش: گفت  مادر

مادر در راهرو و به بهانه سر زدن به غذا ما را تنها . ميو بدرقه اش كرد ميحكمت بلند شد من و مادر هم بلند شد يوقت

گاه اسمان  چيه دوارميام: و گفت  ستيبرد تا در را باز كند و در همان زمان هم به من نگر شيحكمت دست پ.گذاشت

 !ريشب بخ.نمينب ينت را ابرچشما

 ؟ ستيتارا نظرت چ: نشست و گفت  ميرفتن حكمت، مادر روبرو با

و خوشبخت  يخوشبخت.ديانگشت شما بدرخش يكه بر تارك عده ا ستيان تاج مرصع ن يكنم خوشبخت يمادر فكر م:  گفتم

 .قناعت كردن يعني يخوشبخت.بودن دوست داشتن و عاشق يدواريام يعني يخوشبخت.داشتن ياز زندگ بايدرك ز يعنيشدن 

 .با حكمت اغاز كردن يعني يخوشبخت: راه نطقم را بست و گفت  مادر

در مورد محبت او نسبت به  گريمن انتخابم را كردم مادر و حاال د.درك معنا كردن يعني يبله خوشبخت: و گفتم  دميخند

 .ندارم ديترد چيخودم ه

 تيكه عمو.ميگو يمن م يحت.ديسر و صدا عقد شو يو ب ديبهتر است عجله كن يشنو يخوب اگر از من م اريبس: گفت  مادر

 يزود به گوش اهنچ يليو او هم به پرند خواهد گفت و خ ديگو يم تيرا به زن عمو شيهم خبردار نشود چه او تمام حرفها

 .رسد يم

 .كنم يكار را خواهم كرد و فردا صبح به او تلفن م نيهم:  گفتم

 يكند.زدم يبود و در بستر غلت م دهيخواب از چشمم رم جانيكه تمام چراغها خاموش شد از ه يب هنگاموقت خوا در
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او هم .رميتماس بگ ديبا( در بستر نشستم و به خود گفتم ،.تابم كرده بود و قرار و ارام نداشتم  يساعت ب يحركت عقربه ها

 .)شود كيمن شر جانيدر ه ديبا

تابم كه در  يهمه ب نيچرا من ا: گفتم  ديچيپ يدر گوش شيصدا يوقت.تلفن نشستم و شماره گرفتم يكودكانه پا يوجود با

 يگذاشته در خواب است؟من ان قدر ب نيست سر به بال يتاب يب نيكنم؟چرا ان كه موجب ا ينم داياتاقم گم شده و در را پ

خواهند در شوق كودكانه  يمن دلم م.ت فاصله استو چهار ساع ستيصدو ب كيرسد تا بخواهم صبح شود  يتابم كه گمانم م

 .ام او باشد و عطر بهر نارنجش

 .در گوشم نشست ديلرز يم جانيحكمت كه از ه يصدا

 نانيپس حرف بزن تكرار كن تا اطم.خواب اي دارمياست و ناباورم كه ب ستادنيدر حال ا جانيــ اه تارا باوركن كه قلبم از ه ــ

 .دارميكنم كه ب دايپ

 دهيگذارد كه عرق شرم را د يدارد و نم انياتاق جر يكه درهوا يياست جادو يباران عطر يكنم در بو يحس م:  گفتم

است و در  يمهتاب يكلمات.نوازد كه بخوان يكند و مرا شالق مهرش م يانگارم و هم اوست كه واژه ها را كنار هم مرتب م

 .مثل پولك براق است يكيتار

 !بخوان : گفت  حكمت

 .ستيجمله اول دوست است و جمله دوم به گمانم خوانا ن:  گفتم

 ست؟يدارم ن: ديپرس

 .ستياما گفتنش اسان ن ديشا:  گفتم

 .دارم كه در سر فصلش نوشته دوستت دارم يرو شيپ يكتاب! تارا .اندازه خشنودم  نيفهمم و به هم يم:  گفت

بار بود  نياول ييبه هنگام خواندن خطبه گو.شاهدان من بودند ادهزيو عل رجهانيبود و دوستانم كه پ يمحضر، دكتر مراد در

در اتاق كوچك محضر سفره .داشتم كه دستانم را به لرزش انداخته بود يترس جان،يو به همراه ه دميشن يرا م اتيكه ا

 يبود و اشك چشم ، اشك شاد بايز زياما همه چ.كه از ان خودمان نبود ميبودنشسته  يبرپا بود و ما برخوان سفره ا يعقد

به دستمان داده شد و حكمت  ديشو ريهم پ يباگفتن به پا مانيخطبه خوانده شد حلقه ها يوقت.بود و حسرت و اندوه نبود
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 .رميخوشبخت كردنت به كار گ يخورم ان چه در توان دارم برا يقسم م: گفت 

حضرت قائم بود و تمام كوچه و  الديان شب شب م.بودو اشك پا گرفته در چشمش گواه صداقت كالمش  ديلرز يم شيصدا

 .بود ييغرق در نوربود و روشنا ابانيخ

افتابه  ؟تكتديكرد يچراغان نهيراستش را بگو حكمت چقدر هز: گفت يگرفت و به طعنه و شوخ لميتا توانست ف يمراد دكتر

 ؟يچيلگن هفت دست باشد و شام و ناهار ه

اصرار داشتند كه  زادهيو عل يرتيكه چرا س ميديمن و حكمت تازه فهم ميكه وارد خانه شد يو هنگام دنديبه هزل او خند همه

 .بود يغذا خال يو تنها جا دهيشام چ زيم.شده بود نيتزئ ييباياپارتمان غرق گل بود و به ز.خانه حكمت را داشته باشند ديكل

 .و نگاهش كنم نميكه دوست دارم بنش باستيان قدر ز: گفتم  زادهيعل به

كه  ديزيمن و الهه عز ياما شما ان قدر برا.خودم يشب عروس يرا گذاشته بودم برا زيم شيطرز ارا نيا: و گفت  ديخند

 .به شما ميكرد هيهد

 زيم يكادو شده رو يو شبنم جعبه ا رجهانيپ.من است به شما هينكنند، هد ريشام امشب هم خدا كند د: گفت  يمراد دكتر

 : نم گفت گذاشتند شب

 .عشق به شما ياست از خدا ينيبلور سيما هم تند هيــ هد ــ

غذا دسر موز بود كه حكمت به دهانم گذاشت و باعث  يقاشق به جا نيگرفت و اول گريد يشام جلوه ا زياورده شدن غذا م با

 .همه شد حيتفر

شاعرانه  يبام خانه بزم يحكمت گل كرد و بر رو طنتياز شب گذشته خانه مان را ترك كردند تازه ش يمهمانها پاس يوقت

 : داد و گفت  بيترت

 يمن فكر م.ميشو كيانها شر يو در شاد ميخانه بخت كن يرا راه يعروس ميمراسم ساده مان توانست يما با برگزار!ــ تارا  ــ

 .كمكمان خواهد كرد خواهانه رياهداف خ يبه ما خواهد داشت و برا يكه ان باالست نگاه مهربان تر ييكنم خدا

 اديدر طول راه به .ميكن دنيكه او در ان رشد و نمو كرده بود د يتا از خانه ا ميگذراندن ماه عسل به گرگان رفت يبرا ما

و  ييبزرگ و روستا يحكمت را خانه ا يخانه پدر.زنده شد مانيو خاطرات ان سفر برا ميافتاد ميداشت نايكه با مار يسفر
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 :و به حكمت گفتم  دميد بايز

 ؟يرا بفروش نجاياد ا يــ دلت م ــ

به خانه  گريبار د يباگردش در خانه و مزرعه وقت.ان را به تو نشان دهم يتا همه جا ايحاال كه خوشت امده ب: و گفت  ديخند

 انجا كجاست؟: دميشباهت به انبار نبود اشاره كردم و پرس يبزرگ كه ب يبه ساختمان ميبرگشت

 .ستين يدنيد يسوله است و جا:  گفت حكمت

نشان دادن خانه و مزرعه از خود ابراز كرده بود در  يكه برا ياما شور رفتيپذ.دوست دارم داخلش را نگاه كنم:  گفتم

 : و گفتم  دميصورتش ند

 !يستيبه نشان دادن ن لياگر ما ستين يــ اجبار ــ

 .ستين يدهم مسئله ا ينشانت م:زد و گفت لبخند

 .هم اصطبل يانبار پنبه است و قسمت:قفل در را باز كرد گفت يوقت

 ؟ياسب هم داشت:دميپرس

 .رفت ينم شياز پ يروستاست و بدون اسب و قاطر ان وقتها كار نجايا: و گفت ديصدا خند با

بزرگ  يها يگون.ديتاب يبه درون م يكوچك رياز سقف نورگ دينور خورش.دميرا د عيبه قول حكمت سوله بزرگ و وس اي انبار

در اخر انبار بود  يگريدر د.سرپا نگه داشته بودند نيمع يبا فاصله ا يچوب يهم انبار شده بودند و انبار را ستونها يرو يافيال

خواب انباردار  يهم جا نجايا: ان نطرم را جلب كرد و گفتم  يكهنه بررو يو تشك يچوب يكه به فاصله چند متربا ان تخت

 است؟

 .خلوت و دنج من است يجا نيا: لبخند زد يتلخ به

 .ست يمال دوران نوجوان.خلوت من بود يگفتم جا يم ديبا: زده ام تبسم كرد و گفت  رتينگاه ح به

 نجا؟يبا ان همه اتاق چرا ا:  دميپرس

 ييايخوابها و رو نيتر نيريدانم كه ش ياما م.داده بودم حيرا به اتاق ترج نجايدانم كه چرا ا ينم يخودم هم به درست:  گفت

 ؟يگنج مرا تماشا كن يدوست دار.تخت به صبح رسانده ام  نيهم يشبها را رو نيتر
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 .ينشو جانيقول بده كه دچار ه: و گفت  ديكش رونيب يچوب يتخت جعبه ا ريخم شد و از ز حكمت

دراورد و  ياو كتاب.كه نبود گنج بود يزيدرون جعبه تنها چ.تخت گذاشت و چفت ان را باز كرد يجعبه را برداشت و رو او

:( نوشته بود.صفحه اولش را بخوان.در دوران مدرسه است زهيجا نياول نيا: و نشانم داد و گفت  ديجلدش را دست كش يرو

 نياول:دراورد و به دستم داد يكيحكمت كارت تبر).شهرستان گرگان يولاحزار مقام ا يبرا يحكمت اله يبه اقا ميتقد

 .يانه در دوران جوانعاشق كيتبر

 ).مهتاب( و امضاء كرده بود ).ميگو يم تيسال نو را به شما و خانواده محترمتان تهن:(بود نيمضمونش ا كارت

 .......شدم و  ليفارغ التحص رستانياست كه از دب يكارت مال سال نيا: كنم گفت  ينگاهش م ديد يوقت حكمت

 .نده حيتوض ياگر دوست ندار: گفتم

 .است كه گرفته ام يزيهمه جوا: اورد و گفت رونيجعبه را با هم ب اتيمحتو هيخوشحال شد و با عجله بق حكمت

 ؟يستيگرسنه ن: دينگاه نكردم و او همه را به جعبه برگرداند و پرس هيبق به

 .كنم ياماده م يمن هم چا يبرگرد ؟تاتويبرو ديخر ييشود به تنها يم.كنم يخواهد در خانه اشپز يچرا اما دلم م:  گفتم

فكر كردم كه  يبه زن گريد يبار با نگاه نيبا رفتن خكمت وارد ساختمان شدم و ا. ميرا ترك كرد يقبول كرد و انبار حكمت

بود و  يامروز لياشپزخانه فاقد گاز و وسا.كرده يفرزندش تالش م گانهيهمسر و  شياسا يرفته و برا ياتاقها راه م نيدر ا

مكه موفق  يوقتم را گرفت و هنگام يكار مدت نيا.قابل استفاده شود گريتا بار د دهييمجبور شدم سماور را سا يچاتهبه  يبرا

ناخشنود  يكرده بودم با حالت يچا ياماده ساز يكه برا يخسته از تالش.ديبه روشن كردن سماور شدم حكمت هم از راه رس

 كه امكانات ندارد؟ يخانه ا يبرا ديهمه خر نيا: گفتم 

 ....كه يخودت خواست: ماند و او متعجب از سخنم گفت  يدر دست حكمت برجا ديخر يلونينا يها بسته

 .تا بتوانم استفاده كنم ميسماور را بسا يچا هيته يمجبور شدم برا. خچالينه گاز دارد نه  نجاياما ا.بله :  گفتم

و نگاه كن  نيبش ايب زم،يعز ايب: گذاشت و دستم را گرفت و گفت نيرا بر زم لونهايكه عامل خشمم را شناخته بود، نا حكمت

 .كرد هيخوشمزه ته يشود غذا يم خچاليكه بدون گاز و 

كرده بود پاك كردم و  يداريكردن ان مشغول شد و من هم برنج كه خر زيگرفته بود و خودش به تم يماه حكت
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 .باشد ليكه حدس زدم فام ديتو را بغل كرد و بوس يكه بود؟ طور ميديمزرعه د يكه تو يرمرديحكمت پ:دميپرس

 .ميا هيما با هم همسا.ست ياو صاحب قطعه بغل: سر تكان داد و گفت  حكمت

 ..............پدر ديحساب او با نيپس با ا:  گفتم

سبد از  كي يكنجكاو يبه جا شود يم! لطفأ بس كن تارا : معلوم بود گفت  ياش به خوب يبلند كه ناخشنود ييبا اوا حكمت

 ؟يبه من بده يياشپزخانه قرون وسطا

بود و  زانياو خيبر گل م ميرو شيسبد پ.گذاشته و به اشپزخانه پناه بردم نيرا بر زم ينيفدر كالم او بر من گران امد كه س ان

 ياشتباه در اغاز زندگ نياول( م ،در حال غروب را نگاه كردم و به خود گفت ديو خورش ستادميرو به پنجره ا.دميد يان را نم

 !)ديجد

 ........متاسفم من اصال: نشسته گفتم  غضيبه  يحكمت كه به دور شانه ام حلقه شد با صدا دست

 نيريش يتو را برا ستيبا ياشتباه بود و من نم نجايامدن ما به ا.خوام يمن معذرت م: اش چسباند و گفت  نهيرا به س سرم

 يما امشب م.كند يم ميبرد به گذشته و از حال جدا يم ارياخت يمرا ب نجايا!اشتباه كردم.اوردم يم نجيبه ا مانيزندگ اميا نيتر

 تيبايگوش ز زهيحرفم را او نيا.يوجود من گريد مهيتو ن!تارا.گذارم يجا ، جا م نيرا هم اتو من خاطر بايهتل ز كيبه  ميرو

 كه بهت گفته باشم دوست دارم؟ اديم ادتي يراست.كن كه من قلب و روحم متعلق به توست

 شم؟ يخفه م يماه يكه بهت گفته باشم دارم از بو اديم ادتيتو هم ! نه:  گفتم

 شيكمكم كن ات ايب.داره يفيخوردن هم ك يخال يخال يماه:برداشت و گفت  واريد خيكرد و خود سبد را از م ميرها حكمت

 .روشن كنم

كردم و در همان هنگام با  ينگاه م هايكباب ماه يگل افتاده و به حكمت برا يغالهاكنار منقل اتش نشسته بودم و به ز در

) گرفته ام ادي يرا از مراد يمن طبخ ماه( خود عهد بستم كه هرگز و هرگز به گذشته او اشاره نكنم اما خود حكمت با گفتن 

گفتگو كند  يريگيدر مورد ماه يبا دكتر مراد به گذشته اشاره كرد و من هم با سكوت خود به او مجال دادم كه از خاطراتش

 .سورمان كامل شد يچا وانيبود و با دو ل يذيشام لذ.

 .وقت رفتن است: گفت حكمت
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 كجا؟:  دكيپرس

 .هتل: گفت

 .تا صبح سركنم ييايتخت رو يرو يدارم كه امشب تو انبار ميتصم.اميمن نم:  گفتم

 ؟يميان تخت قد ي؟رويتو انبار: ديو پرس ديقاه خند قاه

 .كه فقط مخصوص توست نيا اي نميبب ييايرو يتونم خوابها يخواد بدونم كه من هم م ياره دلم م:  گفتم

 ؟يبخواب يتو انبار يدار ميتصم يراست يراست: ديپرس

 .نينكن يبله، البته اگه شما حسود:  گفتم

 .رو عوض كنم يانبار يهوا ديبا.روم اماده ش كنم يپس م: گفت

 .كنم يرو جمع م يو پاش جنابعال ختيمن هم ر:  گفتم

دستمال به .بود ييروستا كي بتيامد در ه رونيكه ب يرفت و هنگام گريقابل وصف به اتاق د ريغ يكه حكمت با وجد دميد

و  دميبه ظاهرش خند. ان انداخته بود يگشاد كه رو يراهنيبه پا داشت و پ يكرد يگره زده بود و شلوار شيموها يرو

 ست؟يلباسها چ نيا: دميسپر

 دهيرا ند مانيتازه چكمه ها.دارد نجايا نيدست مثل هم كياو هم .ستيفله گ يبه قول دكتر لباسها: خود نگاه كرد و گفت به

 .ينگذار يبه انبار يام پا امدهيتارا قول بده تا من خودم دنبالت ن.يا

 .........احاف و تشك يتوان يكه نم ينفر كياخه : دميپرس

 .تو فقط صبر كن تا من برگردم.با من نهايهمه ا: را قطع كرد حرفم

 يچا يگريفنجان د يرفع خستگ يحكمت رفت، به بهار خواب كه چون بازار مكاره شده بود سر و سامان دادم و برا يوقت

بهار  يو رو دميترسپارس سگان  دنياما از تنها در اتاق ماندن و شن ستميدانستم حكمت هست و تنها ن يبا انكه م.دمينوش

دادم برگردم به  حيترج.دمينشن ييپارس سگان صدا يخودم و صدا يصدا جز.دميبلند حكمت را نام يو به اوا ستادميخواب ا

 يمجله ا يواريفكر كه ممكن است در كمد د نيدر اتاق جستجو كردم و با ا.اتاق و با خواندن مجله اس سر خود را گرم كنم

و دو جفت  يريگيدر كمد را باز كردم و چشمم به دو چوب ماه.لباس داده بود رييم كه حكمت تغشد يكنم وارد اتاق دايپ
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دست رختخواب تا به طاق  نيكمد چند گريدر لنگه د.چيه گريو دو تا ساك افتاد و د يريچكمه ساق بلند و دو تا كاله حص

افتاد  يجلد ياز كتابها را بردارم چشمم به دفتر ب يكيخم شدم تا .دميشد بود و در طبقه كف كمدچند دفتر و كتاب د دهيچ

 )حكمت است يكوچك يعكسها( به خودم گفتم،.ان چسبانده شده بود ديصفحات سف يكه عكس رو

كه  ييرو عكس داشت و در صفحه مقابل نوشته ها كيبود صد برگ كه فقط  يدفتر.برگشتم گريرا براشتم و به اتاق د ان

 يو شاداب يحكمت، نشانگر تندرست يدك.ان عكسك خياست راجب به عكس و ثبت تار يحشر دميخواندن فهم يچون سطر

 دميد يكودك را در اغوش زن نيدر صفحه بعد هم.برسر يفتنبا يبه گردن و كاله يتپل و خندان با پستانك يكودك.او بود

كه  دميه از شباهت او به حكمت فهمحكمت در كنارش ك يكنون بتيبه ه يبود و مرد ستادهيا ينسبتا بلند كه كنار درختچه ا

 حكمتكردم  يسع.در كالس مدرسه يبود و پس از ان عكس يعكس خانوادگ نيچند.باشد يعكس متعلق به پدر و مادرش م

عكس حكمت .ستيكه اشتباه كرده ام و او حكمت ن دميكنم و پس از حدس با خواندن سطر روبرو فهم دايانها پ انيرا در م

 ياز حكمت كه به گونه ا يهنر يو عكس. ييدانشجو يدسته جمع يعكس ،ييبه تنها ياز دكتر مراد يمقابل دانشگاه، عكس

 ايا:(نوشته نشده بود، اما در پشت ان نوشته بود يعكس سطر يروبرو.ردرا در مشت دا ديخورس ييگرفته شده بود كه گو

وقت به  چيه چارهيب:(الش سوخت و به خود گفتمباره دلم به  كيبه ) ؟يام شو يزندگ نيراست ديرسد كه تو خورش يم يروز

 يينقش صورت او را در جا ديبود به گمانم رس بايعروس ز.بود نشسته در كنار عروس يعكس بعد زن.)عكس نشد نيارسال ا

 يحكمت حق داشت كه نم( با خودم فكر كردم .زده بود خيو تار) مهتاب يعروس:( در سطر روبرو نوشته شده بود.لم دهيد

با شتاب بلند شدم و البوم را به سر .ديا يم ييپا يكه صدا ديبه گمانم رس) بنشاند گريد يچهره، چهره ا نيا يتوانست رو

اشتباه .ستادميو همان جا منتظر ا ختميدر سماور اب ر.رفتم كه گمان كند مشغول كار هستم شپزخانهبرگرداندم و به ا شيجا

 كيتا .نمانده تمام شود يزيچ گريد: بلند گفت يكند با صدا ميبدون ان كه جستجو نكرده بودم و او وارد اتاق شده بود و

 .برگشته ام يريپوست بگ ميبرا اريخ

چهره محبوبه اش را كشف  ابشياز نگاهم بفهمد كه در غ دميترس يدادم همان جا بمانم و با او روبرو نشوم چه م حيترج

 يسفر خدانياز .گردد ياسوده شد كه دارد به سله برم الميخ دميخانه شنرا از پشت پنجره اشپز شيپا يصدا يوقت.كرده ام

زنگ تلفن  يصدا) كند؟ يهمه وقت انجا چه م نيا( و ب خود گفتم، دميرا چ نخارج كردم و ا وهيم ميكه به همراه اورده بود
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 يسالم مامان، چه خوب كرد: گفتم جانيبا ه دميمادر را شن يكه صدا يبه گوشم خوشتر امد و هنگام ييهمراهم از هر نوا

 .يتماس گرفت

 معلوم هست؟ ديشما كجا ست: گفت مادر

تا از  اورميشما را ب ديبا.باستيچقدر بزرگ و ز نجايا ديدان ينم.حكمت  يبه خانه پدر ميما امده ا ديدان يشما كه م:  گفتم

 .در ذهنتان بوده شهياست كه هم ييهمان جا.دينيخودتان بب كينزد

 حال حكمت خوب است؟: ديرسپ مادر

 .شد يحالش گرفته بود اما بعد عاد يكم:  گفتم

 ديايب رونيخوش از انجا ب يكن با خاطره ا يسع.نديب يكند مادر و پدرش را م يحق دارد به هر طرف كه نگاه م: گفت مادر

 .انجا را بفروشد ديايكه دلش ن

 انجا چه خبر؟ دييشما بگو.چشم:  گفتم

قسم خوردم خوشحال شد  شيكرد اما بعد كه برا ياول باور نم.را گفتم زيكه تارخ زنگ زد و من همه چ نيخبر ا: گفت مادر

 .سفر ديخواست به تو حكمت زنگ بزند كه گفتم رفته ا يگفت م كيو تبر

 حال سها كوچولو چطور بود؟:  دميپرس

 .گه ينم يزياو به من لج كرده و از حال پسرش چ.نگفت  يزيتارخ چ: گفت  مادر

 .نيقبول نكرد نينيبب كينوه تون رو از نزد نيچند بار خواسته كه دعوتنامه بده شما بر.حق داره:  گفتم

 ن؟يگرد يبرم يشما ك!تارا.بفرسته ميشدم و به تارخ گفتم برا يراض گهيد: گفت  مادر

 مادر، دلت برام تنگ شده؟ هيچ: و گفتم  دميخند

مواظب .شد اديپول تلفن ز.دارم بم خونه ت تا به گلدونهات اب بدم اليفردا خ.كنه يم ونهيخونه ادمو د نيا: و گفت  ديكش اه

 .نيو موقع برگشتن زنگ بزن نيخودتان باش

با روشن كردن ضبط نوار محبوب حكمت را گذاشتم و .را باز كردم و نشستم ليتماس از اتاق خارج شدم و در اتومب باقطع

 ؟يخواب: ام را باز كرد دهيحكمت د يصدا.ه ، به سفر المان فكر كردمچشم بر هم نهادم و به خودم، به گذشت
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 .گرفت يم يوقت كمتر يبساز يديجد يانبار يخواست ياگر م:  گفتم

 .ايرا باز كن و با من ب تياخمها: گفت

 .ميبر نيسوار شو با ماش ايتو ب.اميبا تو ب يكيامكان نداره تو تار:  گفتم

 .تا درها رو قفل كنم يصبر كن دياما با ميرو يم نيباشه دختر تنبل با ماش:  گفت

 يسفر ييگو ميسوار شد يوقت. اميخودم ب دياما نه صبر كن با ار،يرا هم ب وهيپس سماور را هم خاموش كن و ظرف م: گفتم

شد و  ادهيله، حكمت پ.مقابل س.و دو تا متكا ليو اج وهيتا م ياز فالسك چا م؛يبا خود اورده بود زيهمه چ ميدار شيدر پ

 .تو ميبر يرو م نيماش: گفت 

 .كرد مانيكه داده بودم پش يشنهاديانجا مرا از پ ينور كم سو.حكمت در را از داخل چفت نمود ميداخل شد ليبا اتومب يقت

 .برو جلو: كه گفت  دميحكمت را شن يصدا

 يبود از گلها يفرش ميپا ريز.ستادميمبهوت به تماشا ا يكه كنار تخت بود نگهداشتم و لحظه ا يستون كيرفتم و نزد شيپ

زده بود و چند شاخه گل  يدور تا دور تخت پشه بند.دو شمع در حال سوختن بود شيكنه درخت كه رو كيو  ونجهي

 .داده بود ييبايافتابگردان به پشه بند ز

 ييروستا كيحجله گاه : و گفت  ديخند زميام نيكنده گذاشت و به نگاه تحس يرا اورد و رو وهيو م ياز صندوق چا حكمت

 .است

 .ارميو من در مقابل تو كم م يپر احساس يليحكمت تو خ.كنم فيتوانم توص يكه نم باستيان قدر ز:  گفتم

سوخته و  مهيعلف است و دو تا شمع ن يصورت مشت نيا ريدر غ نديبب بايرا ز نهايتواند ا يم ياحساسات كي: و گفت  ديخند

 .بود يدنينبود و ماه و ستاره ها هم د يكاش اسمان ابر يا. زميبر يچا تيتا برا نيبش ايحاال ب.يحصار تور كي

 .كنم ييرايتا من پذ نيبش ،يتو خسته ا گفتم

نوار دلخواهش را بلند كردم و  يرا روشن كردم و صدا ليو ضبط صوت اتومب ختمير يچا شينشست و من برا يسخن چيه يب

 : دميپرس

 د؟يكن يم تيمن احساس رضا فهيــ خل ــ
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 .در حد اكمل است زيخاتون من ، همه چ يبل: را گرفت و كنار خود نشاند و گفت  دستم

اما من خوشحالم كه اجازه .ميكرده باش يسپر يانبار كيكس باور نخواهد كرد كه ما دو روز را در  چيه: حكمت گفتم  به

 ييبايز فيتواند توص يكس مثل تو نم چيباوركن ه.نميرا از منظر چشم تو بب ايدن ييبايشوم و ز كيشر تياهايدر رو يداد

تا  ايو ب. ايپلك ها را بتكان، كفش به پا كن، و ب.شعر سهراب از لب تو هو گوش دادن ب!مخمل سبز ونجهي يبرگچه ها.كند

 با تو  نديبنش يكلوخ يو زمان رو.كه پر ماه به انگشت تو هشدار دهد  ،ييجا

 .شعر رو بخون نيبرام هم گهيبار د كيجا  نياز ترك ا شيكنم پ يبود حكمت؟خواهش م يچاش  هيبق

 : نگاه در چشمم انداخت و گفت  حكمت

 

 .خواند يمرغ جهان م نيكن ، دورتر گوش

 ها  ي، و باز شمعدان كدستياست، و لسيس شب

 .شنوند يشاخه فصل، ماه را م نيصدادارتر و

 جلو ساختمان ، در فانوس به دست و پلكان

 گوش كن ، م،ياسراف نس در

 تورا  يزند از دور قدم ها يصدا م جاده

 پلك ها را بتكان،كفش به پا كن،.ستين يكيتار نتيتو ز چشم

 كه پر ماه به انگشت تو هشدار دهد و ييتا جا ايو ب ايب و

 با تو نديبنش يكلوخ يرو زمان

 .قطعه اواز به خود جذبب كنند كيثل شب اندام تورا ، م ريزاميوم

 است در انجا كه تو را خواهد گفت ، ييپارسا

 .است كه از حادثه عشق تر است يبه نگاه دنيرس زيچ نيبهتر

 

 .ميگذراند خانه و مزرعه را تر كرد ميخواه نجايرا ا التيكه تمام تعط ميتصم نيو با ا ميبست يرييتغ چيه يرا ب يانبار در
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به ما نشان  ينكند چرخ گردون از سربخل و عناد ضربه شست.ترسم ابراز كنم يانقدر دوستش دارم كه م: شبنم گفتم  به

: گفت  يو او با شاد حتيپرند قلبم فرو ر يرا برداشتم و از صدا يگوش.زنگ تلفن باعث شد حرفمان ناتمام بماند.دهد

 !گم عروس خانم يم كيتبر

 .ممنونم:  گفتم

 .كردم يكار را م نيتارا بودم هم يگفتم من هم اگر جا نيالل الدبه ج:  گفت

 .شوهرش پا را دراز كند ميزن خوب ان است كه به قدر گل: گفت  ياست اما وقت يخوشحال شدم كه پرند از كارم راض قلبا

اغناء شود اما من  نانيتا چشم ظاهرب رديبگ ميرا برا يعروس نيحكمت قصد داشت باشكوهتر.اشتباه نكن دختر عمو:  گفتم

 .كنم ياست كه دعوت م ييان و مهمانها يدر سادگ يعروس كيمخالفت كردم چون باور داشتم كه شكوه 

 ينق م يبه زندگ شيبه جا اي يزد يحرف م يدانم اگر عمئ عماد نبود باز هم شكوه سادگ يمن نم: و گفت  ديصدا خند با

 ؟يزد

 كيو تبر يممنونم كه تماس گرفت.ستمين يكس ونيداند كه به من مقروض است و من مد يعمو عماد شما خود خوب م:  گفتم

 .يگفت

 بود؟ يك: ديرا كه گذاشتم ، شبنم پرس يگوش

 .كرد يم انيبرادرزاده عماد، چون با غلظت تمام واژه عمو را ب ميبهتر است بگو ديشا.پرند ميدختر عمو:  گفتم

 گفت ؟ يخوب چ: ديپرس شبنم

خواست به  يو در لفافه م رديمجلل بگ يعروس ميكه حكمت پول نداشت تا برا ديخواست بگو يم چيه: م و گفتم كرد نگاهش

 .و گدا ميريكند كه ما فق يمن حال

 .و دورتان را خط بكشند ديزيچ يهمان بهتر كه گمان كنند شما ب: و گفت  ديخند شبنم

 .كند يزبان نثارم م شيكند و او چقدر متلك و ن يبعد تلفن م يداند كه چه كس يخدا م.تازه شروع ماجراست نيا:  گفتم

و چه تهمت ها كه  ميديهم كم حرف و سخن از دوست و اشنا نشن رجهانيمن و پ!يياعتنا يچاره كار سكوت و ب: گفت  شبنم

كننند كه عشق شما  يمكم كم همه باور .ميرا به كام خودمان تلخ نكرد يو زندگ مياعتناء گذشت ياما من و او ب.بر ما نبستند
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 ،يكي ستيشده و خواستم بهت بگم بد ن اديتارا كارها ز يراست.رديقرار بگ خنحرف و س ريمحكمتر از ان است كه تحت تاث

 .يدو نفر استخدام كن

مادر خوشحال  دنياو با د.مادر مهمانمان بود ديحكمت از راه رس يشب وقت.كنم يباشد در موردش با حكمت صحبت م:  گفتم

 .ديلباس داد كنار مادر نشست و حالش را پرس ريياز كار روزانه را فراموش كرد و پس از ان كه تغ يشد و خستگ

 .بگذارند انيخوبم، اگر اطراف: گفت  مادر

 .كنم كه سكوت كند اما او به من نظر نداشت يو اشاره به مادر حال ماءيبا ا خواستم

 شده؟ يمگه چ ان؟ياطراف: ديپرس حكمت

صبح اول وقت تماس گرفت و با !تارا يكرده مخصوصا عمو نيشما همه را خشمگ يسرو صدا يب يعروس: گفت  مادر

 .به نام تارا ندارد يصراحت گفت كه برادرزاده ا

ه اماد يكه فقط در وقت خوش يشيقوم و خو.را ندارم يمن هم جز شما و تارخ كس: ان كه سخن مادر را كوتاه كنم گفتم  يبرا

 .وقت نباشند چيخوردن و سور و ساط باشند همان بهتر كه ه

 .ديمردك هم زنگ زد و تا توانست مال و ثروتش را به رخم كش نيا: و ادامه داد امديكوتاه ن مادر

رخ داده اما گوشش به حرف  يچه اتفاق نديحكمت بلند شد و امد بب نياز دستم افتاد زم وانيو ل دميكالم مادر برخود لرز از

نژاد  نياگر مت.شركت جر و بحث كرد و مرا خائن و دزد ناموس خواند يامروز با من هم تو: مادر بود و در جواب او گفت 

 .فراموش نكند هرگزدادم كه  يبهش م يوساطت نكرده بود درس

تو كه با داشتن زن و بچه،  ايدزد ناموس منم  يگفت يتو بهش م.ستيداند كه دزد ناموس ك ياو خودش خوب م: گفت  مادر

 ؟يداد بيرا فر يدختر معصوم

كه پشت  ميدانست يما خوب م.چرخ حرف و نقل مردم بچرخد يام رو يخواهم كه زندگ يمن نم.ديلطفا بس كن: زدم داد

 فيگوش به اراج دينبا گريد ميكه به راه خود برو ميگرفت ميتصم يدانستم؟وقت يسرمان حرف و سخن خواهد بود، نم

 .ميبده گرانيد

 رندياو انتظار نداشت كه همه جانب مرا بگ.كرد كه خونسرد باشم حتينژاد هم مرا نص نيمت!حق با توست تارا: گفت  حكمت
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من امروز .خصوص حرف بزند نيجرات نكند پا به شركت بگذارد و اگر گذاشت در ا گرايبه گمانم د.كنند تيو از من حما

 .حال كردم يكل

 .زيسر م دييبفرما: و گفتم  دميچ زيم يرو دهيكش غذا

 ديداشتم به تارخ زنگ بزنم و از او بخواهم كه برود با زن عماد صحبت كند، شا ميصبح تصم: نشست گفت  زكهيپشت م مادر

 .رديعماد را بگ ياو بتواند جلو

 يبرم ينم كه او به زوددا يمن م.ديندارد تارخ را نگران كن يمادر لزوم: من و حكمت در هم گره خورد و حكمت گفت نگاه

 .خوابد يگردد و با رفتن عماد اشوب م

 .گفت دست كم دو نفر يشبنم م.داره ديبه كارمند جد ازيشركت ن: بدهم گفتم  رييان كه موضوع صحبت را تغ يبرا

 ؟يچ گهيد.دم در سه نوبت يم يفردا اگه: گفت  حكمت

 !من و مادر بگو ه؟بهيشده تارا؟موضوع چ يچ: ديو حكمت پرسشد  ريجواب اشكم سراز ياما به جا يچيه گهيبگم د خواستم

كس،  چيه.نه تو ، نه مادر، نه تارخ.نهيبب بياس يخوام كه كس يمن نم.نابود بشه ميترسم زندگ يم.ترسم ياما م ،يچيه: گفتم

 .كس چيه

 كنم؟ يعماد و عذر خواه شيفردا برم پ يش يم يراض ايا.نهيبب بياس يكس ستيقرار ن: دستم را گرفت و گفت جكمت

 .برپا بشه يخوام انتقام و انتقام كش ينه، فقط نم:  گفتم

 .داده بودم انيوجودم اجازه غل يسكوت كرده بودم و به دلهره ها م،يگشت يمادر را به خانه رسانده برم يشب وقت اخر

 ؟يكن يفكر م يبه چ: ديپرس حكمت

 .چيه:  گفتم

 ست؟ين نطوريا.يكن يبه نزاع صبح من و عماد فكر م يچرا دار: گفت

 .دميبخش يمن هرگز خودم را نم ،يبود دهياگر تو صدمه د:  گفتم

 بود؟ ياسم كتابم چ ادي يم ادتي يراست.تمام شد باور كن گهيد: گفت  حكمت

 .ادي ينم ادمينه : لبخند زدم و گفتم  شيرو به
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 ........اسم كتاب بود عشق من به دختر.اومد ادميفرصت بده تا فكر كنم اهان  يكم: گفت

 !ونهيخل د ،يحتم:  گفتم

ها دختره  يخل باز نيمردك عاشق هم يراست ياما راست!يگ يرو من نگفتم خودت م نيا: و گفت  ديبا صدا خند حكمت

 .ست

 ؟يهست ،يستيتو كه اون دختر خل ن: ديكنم پرس يبا خشم نگاهش م ديد يوقت

 يم يانها دو نفر كه دستمزد كمتر انيشدند كه از م يداوطلب همكار يمتقاض نيدر روزنامه صبح و عصر چند ياز اگه پس

دادم و بعد  يشبها به وقت امدن حكمت اول من گزارش روزانه م.ميكرد يدو ماه را در ارامش سپر.استخدام شدند دنديطلب

ندهد و من هم به  يبود كه از عماد اخبار نياو بر ا يسع.كرد يم تياز ان حكمت بود كه از شركت و اتفاقات رخ داده حكا

دو  يحواسم متوجه گفتگو ارياخت يروز به هنگام كار، ب كي.ان دو اتش بس امضاء شده است انيدلخوش بودم كه م نيهم

 يچدن اسم اهنيانها جلب كرد، شن يكه توجهم رابه گفتگو يزيچ.كردند يشد كه ارام با هم صحبت م ديكارمند جد

 .را دست كم گرفت ياهنچ دينبا: گفت  يم ينعل داشت به اصالن نيزر.بود

 م؟يكن ياو جاسوس يكه ما برا نهيمنظورت ا: ديپرس ياصالن

 ده؟ يحقوق مفت به ما م يكرد ياليچه خ: نعل گفت  نيزر

 .ستين يكه خبر نجاياخه ا: گفت  ياصالن

 .ميكه ازمون خواسته انجامش بد يكار ديما فقط با.دونه ياو خودش بهتر از ما م: نعل گفت  نيزر

 دم؟ينشن ديزد ميخانم صدا: ديپرس ديپر يصندل ياز رو درياقا ح.بلند شدم و به اشپزخانه رفتم زيپشت م از

 :دميارام پرس يياو نشستم و با صدا يصندل يرو.اب بخورم وانيل كينه پدر جان از نشستن خسته شدم امدم :  گفتم

 ست؟يشود ك يكه از شركت خارج م يكس نيــ پدر جان اخر ــ

 .خود من: درنگ گفت  بدون

 ؟يجز شما چه كس:  گفتم

 .اول خانمها و بعد اقاها: فكر كرد و گفت  يكم
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 ؟ياز اقاها چه كس دميپرس

 .نعل نيو زر ياصالن.اون دوتا:  گفت

 ديمنتظرم بمان ابانيدر خ: گفتم  يرتيبه شبنم و س ديه رسكار ك انيساعت پا.كارم برگشتم زيو پشت م دمياب را نوش وانيل

 .كارتان دارم

 .است نيدر شرف تكو ياتفاق ديبچه ها سوار شو: گفتم . بودند ستادهيشركت كه خارج شدم هر چهار نفر به انتظار ا از

 چه شده؟: ديپرس يرتيچهار نفر سوار شدند و س هر

 !دو نفر ،يكينه  ميجاسوس دار:  گفتم

 دو نفر؟: گفت  رجهانيپ

 .كنند يكار م ياهنچ يهستند كه برا يان دو جاسوسان.دميرا شن شانيبله ، خودم امروز حرفها: گفتم

 ست؟يمنظورشان چ: ديپرس زادهيعل

 .ديمراقب باش شتريخواهم ب يخاطر است كه از شما م نيدانم و به هم ينم قيدق:  گفتم

 .كند كه در شركت بسته بشه يخواهد كار يم.غلط نكنم قصدش تخته كردن شركت است:گفت  شبنم

 .بهتر است ديعذرشان را بخواه: گفت  رجهانيپ

 اخر به چه بهانه؟:  گفتم

كارمند  ليخاطر تعد نيروبرو شده و ان طور كه مد نظرتان بوده نشده و به هم يكه كار با كساد ديوانمود كن: گفت  زادهيعل

 .ديكن يم

 .شود عذرشان را خواست يكار كردن انها مانده و م يشيماه از ازما كي:گفت  يرتيس

 .دياخراج ميفردا بدون مقدمه بگو نيشود هم ينم.ميوجود به زمان محتاج نيبا ا:  گفتم

و  ميده يو ما هم زمزمه فسخ قرارداد چند شركت به نام را سر م ديخود را ناراحت نشان ده يدو سه روز: گفت  زادهيعل

شك و  يكند و جا يشما هموار م يرا برا نهيما زم يحرفها.ميكه ممكن است امروز و فردا اخراج شو ميكن يوانمود م نيچن

 .ماند ينم يشبهه باق
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 .ان روز گذاشته شد يفردا يو قرار برا ميبا نظر او موافقت كرد همه

 زميحدس بزن عز: ديكه به دست داشت اشاره كرد و پرس يحكمت از در اپارتمان داخل شد، به پوشه نارنج يشب وقت هنگام

 ست؟يداخل پوشه چ

 .معلوم است كه كاغذ است.يدنيست نه پوش ينه خوردن!ييعجب معما: و گفتم  دميخند

 .ستيمفاد كاغذ چ يو حدس بزن ييمهم است كه بگو تي؟ايخب چه كاغذ: ديپرس

 كارخانه؟ كيچند سهم از  ديخر: گفتم . حكمت سرتكان داد. مناقصه كيبرنده شدن در :  گفتم

و دو برگ كاعذ را دراوردم و  دميخسته شده بودم پوشه را از دستش قاپ يسوال ستيباز هم سرتكان داد و من كه از ب حكمت

 .بلند خواند يبا صدا

 :به نگاه متعجبم ، حكمت چشمك زد و گفت .ت كرده بودنددعو يپوشاك ما را به همكار ديكارخانه تول دو

 من محفوظ است؟ يتوريزيحق و سيــ خانم رئ ــ

 :ديحاال او بود كه متعجب نگاهم كرد و پرس.اگر مجبور به بستن شركت نباشم، بله حق شما محفوظ است:  گفتم

 ست؟يــ منظورت چ ــ

انجام گرفته  ليكه در اتومب يم بازگو كردم و در اخر جلسه فوق العاده ابود دهينعل را شن نيو زر ياصالن يچه از گفتگو ان

 ست؟يكار چ نياو از ا ؟منظوريكن يتو چه فكر م: ديبود و نظرات تك تك انها را گفتم و بعد پرس

 .يكن يخواهد بداند كه تو چه م يم قتيدرحق.ميكن ياست كه بداند ما چه م يفقط كنجكاو ديشا:  گفت

 شود؟ يم دشيعا يچه سود:  دميپرس

 .اعمال نفوذ كردن:  گفت

 .را اجرا كن تا بعد زادهينقشه عل: گفت  حكمت

 يپس چهره ا.قرارمان افتادم اديشدم و به هنگام ورود به دفترم  ادهيدر مقابل شركت پ ليخوشحال و خندان از اتومب صبح

متوجهم كرد كه نقشه اجرا شده و من  يبا زدن چشمك يرتيبه محض ورود، س.و نگران به خود گرفتم و داخل شدم نيغمگ

 يبرا يوقت.پاسخ دادم و به اتاقم پناه بردم تا هنگام ظهر يبا سرد يمگمن هم به سالم ه.كنم يرل خود را باز‘ ستيبا يم
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 :اندوهبار گفتم  ينشستم بالحن زيخوردن غذا پشت م

دفاترشون رو به ما بدن منصرف شدن  يدو تا شركت كه قرار بود حسابرس ،يكيدچار مشكل شده و  يــ بچه ها شركت كم ــ

بماند اما اگر موفق  يهمچنان در كنار هم باق يميجمع خوب و صم نيكنم كه ا يخود را م يمن سع.ميشو دينا ام دياما ما نبا

 .كه خدا كمكمان كند ميكن يدعا م يهمگ پس.دو نفر صرفنظر كنم ،يكينشدم مجبورم از 

 .ميماندگار گريكه چند روز د دييبا صراحت بگو يخانم تهام: گفت  جهانريپ

 يو به فردا ميخور يپس با اشتها غذا م.مياز دست بده ديرا نبا مياما امروز كه همه با هم هست.شود يفردا روشن م:  گفتم

 .ميدواريام امدهين

 ريتحت تاث.نميبب نيرا هم غمگ ينعل و اصالن نيزر يخواست حت ينبودم و دلم نم يكرده بودم راض يكه باز ينقش از

خوردن از دست داده بودم و پس از دو قاشق كه به زور فرو داده بودم بلند شدم  يرا برا مياشتها يخودم به راراست يحرفها

 .ستيحالم خوش ن ديمرا ببخش: و گفتم 

 .دييبفرما: به در اتاق خورد بلند شدم و گفتم  يكه تقه ا يوقت.دميكاناپه دراز كش ياتاقم را بستم و رو در

 حالت خوبه؟: ديوارد شد و پرس يرتيس

 .كنم يم ياحساس ضعف و سست:  گفتم

 .وقت رفتنه:  گفت

از  يحاك يرتيشبنم و س يدر خانه تلفن ها. از انها جدا شدم دواريام يبالحن يرا برداشتم و به وقت خداحافظ فميشدم و ك بلند

 ياما با گذشت دو روز از ان ماجرا و عاد.شود يكار معلوم و مشخص م جهينت يكه به زود نيكردنم بود و ا يرل باز‘خوب 

 .تماس نگفته است ينعل با اهنچ نيما وجود ندارد و زر نيدر ب ينيكه خبر چ ميشد يم دواريام ميبودن اوضاع داشت

 نجاست؟يا يحدس بزن چه كس: امد و گفت  اطيشتابان به ح يرتيقدم به شركت گذاشتم س يصبح روز سوم وقت در

 امده؟ ياهنچ: دميو پرس ختيسوال او قلبم فرو ر از

و  ندياست كه امده با چشم بب يزنم او قاصد يمن حدس م.امده ينيرينژاد با گلدان و ش نيمت ياقا.نه : سر تكان داد يرتيس

 .حاصل كند نانياطم
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 حاال كجاست ؟:  دميپرس

 .به چه منظور امده ميعجله كن تا بفهم.كرده ييرايپذ درياقا ح.دفتر كارت يتو:  گفت

از حضور مهمان وارد دفتر  يعالقگ يشدم و با ب نيغمگ دميد ينژاد را در جبهه مقابل خود م نيكه مت نيبار از ا نياول يبرا

 اديگفت و در مقابل طعنه ام كه گفتم چه عجب  كيشركت را تبر يو راه انداز ستاديگشاده مقابلم ا يينژاد با رو نيمت.شدم

 : و گفت  ديخند د،يمن كرد

 .كنم يم يبه خاطر قصورم عذرخواه.امدم يم كيگفتن تبر يها برا نيزودتر از ا ستيبا يــ حق با شماست و من م ــ

فرزندش را رها كند و  يدرتوانم قبول كنم پ ياست كه نم نيام از شما نه به جهت شركت بلكه به خاطر ا يگله مند:  گفتم

 .حال او نباشد يايجو

 يكند و حالش را نم ينم ادياست كه چرا او از پدر  نيهم زيپدر از دختر ن يو گله مند: گفت  ينژاد با لحن پرانه ا نيمت

 پرسد؟

حال خوشحالم  نيبا ا.دهد يوبه دختر گزارش م نديب يكند و پدر را م يم دايپ قيدارم كه هر روز توف يچون من قاصد:  گفتم

 حال شما چگور است؟.نميب يكه شمارا م

اوضاع شما را  كيشما را ندارد و مرا روانه كرده تا از نزد يناراحنت دنيمجنون كه تاب د كيهمه خوب، اال : نژاد گفت  نيمت

 .............درست است كه شما نيا ايا.خبر ببرم شيو برا نميبب

 شده؟ يزيچ: ديكرد و پرس رينژاد را متح نيبود مت ارياخت يخنده ام كه ب يصدا

از  يقسمت زين ينگران نيا اينگران است  ياو به راست ايا.ديرا مجنون خواند يشما اهنچ نميب يجالب است كه م ميبرا:  گفتم

 شده ام و قلبا خوشحال شود؟ نيحاصل كند من خاكستر نش نانينقشه اوست كه اطم

اما گمان دارم كه .نميب ياش را م يخبرم و تنها رفتار و سكنات ظاهر ياش ب يمن از مكونات قلب ديباور كن: نژاد گفت  نيمت

 يرساند كه قصد و نقشه سوئ يكارش م نيا.نگران اوضاع شماست و مرا با چند كار نان و اب دار روانه كرده يبار به راست نيا

 .ندارد و هدفش كمك به شماست

دانم  يمن نم.چرخ شركت را بگرداند ندهيكه تا سال ا ميدار يخواسته ام و كار هم به قدر كافكمك ن ياما من از كس:  گفتم
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 .ديكن نانيدهم تا اطم يقراردادها را نشانتان م ديكه حداقل شما نگران من نباش نيا ياما برا.اخبار نادرست داده يچه كس

 ييهمه كار جا نيبا ا ايا: دميرا نشانش دادم و در اخر پرسانها  كيب كيشدم و پرونده قراردادها را مقابلش گذاشتم و  بلند

 ماند؟ يم يباق ينگران يبرا

كه  نيرود خوشحالم و از ان خوشحال تر ا يم شيپ لتانيكارها مطابق م نميب يكه م نياز ا: نژاد سر تكان داد و گفت  نيمت

كه  ميدر ضمن خواستم بگو.دياز عهده امور برامده ا يو به خوب ديندار ازيكه شما به كمك او ن ميبگو يتوانم به اهنچ يم

 .هست كه موش است يكس نكارمندا نيبه گمانم در ب ديمحتاط باش

دانستم تا چه حد  ياگر نم.گناه است يدادم كه من اشتباه كرده و او ب يم يدواريبه خود ام يول.شناسم يبله او را م:  گفتم

 .بخشم يشود و خود را نم يخواستم اما متاسفانه وجدانم معذب م يمامروز عذرش را  نيگرفتار و مقروض است هم

داشتم  يوقت.كند يماند و خودش تو را محافظت م يخدا دور نم ديدختر جان رقت قلبت از د: نژاد بلند شد و گفت  نيمت

كنم و خوشحالم  يروم خود را سبكبال حس م يكرد اما حاال كه م يم ينيام سنگ نهيس يامدم غم عالم رو يطرف شركت م

 .يكن گذشته را فراموش كن يعنكن و س يتلق يرفتار مجنون را جد.امدم دنتيكه بد

 .كار را كرده ام البته اگر او بگذارد نيمن ا:  گفتم

 چكار داشت؟: ديوارد اتاقم شد و پرس يو به بهانه ا اورديتاب ن يرتينژاد رفت س نيمت يوقت

 .كردم و برگشت وسشيامده بود كه ما با چند قرارداد نان و اب دار:  گفتم

 .نعل جاسوس است نيپس زر: ديپرس

 يخبر دروغ پول به كس يكه برا ستين يدرست شود چون عماد ادم يدردسر مانيگمان نكنم از جانب او برا گريد:  گفتم

 .بدهد

 .نطورهيهم:  گفت

 ه؟يبرنامه چ حاال

 .ميخوف و رجاء نگهدار انينعل را م نيو زر ميبه كارمان ادامه بده ديما با.چيه:  گفتم

كه اشك  ديماجرا ان قدر خند دنيحكمت پس از شن.كردم يم يروزيو پ يارام و خوش داشتم و احساس سبك يشب خواب ان
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چون او  يادم يبرا: را فراهم كرد و گفت  حينژاد اسباب تفر نياخبار مت دنياو با تجسم صورت عماد پس از شن.اورد دهيبد

نبود كه بشنود ما به  نيتر از ا يكار يضربه ا چيرش به سنگ خورد هيكند و ناموفق ت يرا باز يت نقش ناجخواس يكه م

 .ميندار ازيكمك او ن

 يم اطيبلند در دو طرف درب ح هيپا يشده بود و به رسم گذشته دو چراغ زنبور يالمپ چراغان يچه بن بست با رشته ها.ك

گذشته  زيام طنتيو ش نيريكه در ان دوران رفته و خاطرات ش ييها يو عروس يبچگ اديمرا به  يچراغ زنبور دنيد.سوخت

 .ستادميسست كردم و به تماشا ا يپا يانداخت و لحظه ا

 چرا بهتت زده؟: ديرا گرفت و پرس ميبازو ريز حكمت

 .افتادم يدوران كودك ادي:  گفتم

خانه  زرگيو  يميقد اطيح ميلذت ببر شتريتا ب ميشو داخل ايب.بر پا كردند يچه خوب كردند كه مراسم را سنت: گفت

و غالبا هر  اديتعداد مهمانها ز.اشغال كرده بودند يو صندل زيرا م اطيالوان بود و دور تا دور ح يغرق در نور چراغها زادهيعل

كه با مانتو نشسته و از  ديصحن باعث گرد كيدر  انيحضور خانمها و اقا.خود اختصاص داده بود يبرا يزيم يخانواده ا

خود و عروس به ما اختصاص داده  گاهيدر كنار جا يزيبه استقبالمان امد و م زادهيعل.ميمهمانها محروم بمان يلباسها دنيد

 :كرد و گفت  كيبه صورتم نزد دنيبوس يصورتش را برا يوقت يرتيس.شود

 ؟يامديمراسم عقد ن يــ چرا برا ــ

 .دهم يم حيتوض تيبعد برا:  گفتم

 .باالخره طلسم من هم شكسته شد: و گفت  ديخند

 .يخوشبخت باش:  گفتم

انها موجب شد تا از جشن  نيريكودك ش.رفت انيام از م يبگيحس غر رجهانياز ما شروع شد و با امدن شبنم و پ ييرايپذ

تو كه  س،يخانم رئ يخسته شد: را از اغوشم گرفت و گفت اريبه هنگام صرف شام شبنم مه.كنم يغافل گردم و تنها با او باز

 ؟ينك يچرا خودت اقدام نم يانقدر بچه دوست دار

 يدارد فراموشمان م يندگ يها يكه خوش ميما انقدر نگران فردا هست( شبنم مرا به فكر فرو برد و با خود گفتم ،  گفتن
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 .)شود

او .داشت ياز همه ما مسن تر بود و سابقه درخشان ياز لحاظ سنكه  يخانم ضراب.به جمعمان افزوده شد يگريد كارمند

از  يو عار يما رسم يگفتگوها.عمل كند فشيداد در سكوت به وظا يم حياز ما نداشت و ترج كي چيدوستانه به ه يرفتار

نقل اخبار از .ديابه استخدام در تيكار كند و در صورت رضا مانيبرا يشيكرد كه چند ماه ازما شنهاديخود او پ.بود تيميصم

 نميتوانستم او را بب يم يكارم به خوب زياز پشت م.نمود يم رنگيرفتارش را ب يكرد و سرد يم تيو منظم بودن او حكا قيدق

كه وارد  يروز.با او تماس گرفته بود يتلفن كرده بود و نه كس ينه به كس شيدر ان مدت ازما.شوم قيو در حركاتش دق

 .ديبرو ديتوان يم: لبخند زدم و گفتم  شياجازه رفتن خواست به رو يساعت يدفترم شد و برا

 كجا رفت ؟: ديبه اتاقم امد و متعجب پرس يرتيپس از رفتن او س.ان كه نگاهم كند با گفتن ممنون از در خارج شد بدون

 .ده باشدامد نكر شيپ شيمشكل برا دوارمينگفت اما ام يزيبه من چ: تفاوت شانه باال انداختم و گفتم  يب

 .سوزاند يشركت دل م يكند و برا ياست اما خوب كار م ياو زن مرموز: نشست و گفت  ميروبرو يرتيس

 !شود يكم كم رفتارش دوستانه م ديتحمل اش كن:  گفتم

 .ديد يياو خوابها يبرا يضراب يكنم اقا يتارا، گمان م يراست

 ست؟يمگر او متاهل ن: دميپرس متعجب

داشته و حاال  ايهمسرندارد؟گو ؟مگهيدر مورد كارمندانت ندار ياطالعات چيكه ه يهست يسيتو چخ خانم رئ:گفت  يرتيس

 .زن است وهيب

 !فضول نقدهيعروس هم شده ا.شود يان روز شب نم ينداشته باش ديكه تو اخبار جد يروز: گفتم  يشوخ به

تازه به تو  يكنم مرا بگو كه امده بودم خبر ينم يفضول گهيباشه د :و گفت  دهيبلند شد و نشان داد كه از كالمم رنج يرتيس

 .بدهم

 ؟يچه خبر: دميشدم و پرس كنجكاو

از ان جا  يمسائل مال يكرده و به خاطر بعض ياهن فروشان كار م يكاينعل در سند نيزر ميبه من چه كه بگو: و گفت  ديخند

 .اخراج شده
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 .نكرده ديرا ق نيا ياما در فرم استخدام:  گفتم

در  ياهنچ يدزد به استخدام اقا ياقا نيهم يمن دزد هستم؟اما جالب است كه بدان ديبگو ديا يم يكدام دزد: گفت  يرتيس

 .كند يم ياو جاسوس يامده و برا

 .خبر دوم دست دوم است:  گفتم

كه به ما كار ارجاء كرده اند تماس گرفته و  يربطياقا با تمام صاحبان ذ نيا.پس خبر سوم را بشنو كه گرم و تازه است:  گفت

 .با انها در ارتباط است

 ؟ هيمنظورت چ:  دميپرس

بد . ميمستق ريكند اما به طور غ يم يدارد حساب ساز ،يحسابرس ياست كه او به جا نيا زادهيحدس بزن من و عل:  گفت

 !مخصوصا كارخانه پوشك را .ياو را كنترل كن ليشدن شركت فا ليبعد از تعط ستين

 .شد ليتبد نيقياو حدسشان به  يشدن شركت عروس و داماد به كمكم امدند و با كنترل نمودن كارها لياز تعط بعد

 نينعل كوچكتر نيخواستم خواهش كنم در رفتارتان نسبت به زر يم.ديهمه خسته نباش: بلند شد و گفت  نيخشمگ حكمت

 .سواالتم جواب دهد يبه بعض دياز اخراج با شياما پ. را بخواهم تا من خود عذرش دينده يرييتغ

 .امده شيالهه به من گفت كه چه پ: وارد شركت شدم شبنم به استقبالم امد و گفت  يروز بعد وقت صبح

 .ك شود.مشك ديخونسرد باش او نبا:  گفتم

 !با شما حرف بزنم ديمن با يهامخانم ت: به دنبالم وارد شد و گفت  يوارد شدن به دفترم خانم ضراب هنگام

 .دييبفرما: مبل اشاره كردم و گفتم  به

 ؟ هيموضوع چ:دميو مشوش بود پرس دهيرنگ پر.به صورتش نظر داشتم فميك ختنينشست و من هم ضمن او او

عمل  روسيشركت چون و ياز من خواسته شده كه برا م،يمن امده ام كه به شما بگو: ام دوخت و گفت  دهيرا به د نگاهش

 .ستيكار از من ساخته ن نيا ديكنم اما باور كن

 د؟يكن يكار م ياهنچ يشما هم برا:  دميپرس

 .من مجبورم بودم كه قبول كنم: سر فرود اورد و گفت  يضراب
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 م؟يدان يكه خودمان نم ميكن يچه كار م نجاياخه چرا؟مگر ما در ا:  گفتم

 يم يكرده و حساب ساز يكه شما با صاحبان شركتها تبان نيبرا يشود مبن جمع يشما مدارك هيقرار است برعل: گفت  يضراب

 يمقدار ينعل با نام شما با صاحب كارخانه پوشاك تماس گرفته و در قبال سند ساز نيزر.نپردازند يقانون اتيتا انها مال ديكن

 .كرده افتيهم پول در

 و شما؟:  دميپرس

شما و اقرار كردم تا از  شيخاطر امدم پ نيبه هم.گذارد يو عذاب وجدان راحتم نم نميب يم شانيمن شبها خواب پر:  گفت

 .عذاب اسوده شوم نيا

من .توان كاركردن ندارند گريكه د يريرا بپردازم و پدر مادر پ لشانيخرج تحص ديخواهر دارم كه با كيدو برادر و  من

خوب  ييتالش بازوان خودم خانواده ام را اداره كنم و انسانها هنوز ازدواج نكرده ام و با خود عهد كرده ام كه با زحمت و

كاركند تا  ستيبا ياو م.ستينعل بهتر از من ن نيزر يوضع زندگ.ستين يپول مشروع ،يپول اهنچ.جامعه بدهم ليتحو

 .قروض پدرش را پرداخت كند

 بله ؟. ديبرس تانيمن به ارزوها يكه با نابود ديگرفت ميو همه شما تصم:  گفتم

 .كند يناخواسته وادار م يكارها يليانسان را به خ اجياحت: گفت  يضراب

مگر مشكالتت برطرف شده اند كه . يو انجام نداد يشد مانياز ارتكاب پش شيو نمونه اش خودت كه پ ستميموافق ن:  گفتم

 ؟يشده ا مانيتو پش

 .نه انها هنوز وجود دارند: گفت  يضراب

 دهيشما را ند يمن گفته ها ديو به كارتان ادامه ده ديخوب برگرد اريبس. است و به خواب نرفته داريوجدانت هنوز ب:  گفتم

اگر او . دينخواهد رس يينرسد هرگز از راه كج به جا يياز راه راست به جا ياگر كس ديياز طرف من بگو يبه اهنچ. رميگ يم

تنش از شركت رخت بربست و به  ننعليو زر ياج اصالنبا اخر. محفوظ است تانيجاجا  نيهم ديشما را اخراج كرد برگرد

 .حالت نرمال درامد

و  ابانيسنگفرش خ يزرد و قرمز بر رو يوجود برگها.را دگرگون كرده بود عتيشروع شده و منظره طب زييپا زانير برگ
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از شركت دور نشده بودم كه  يهنوز مسافت.كنم يط ادهيراه را پ يرا رها كرده و مقدار ليوسوسه ام كرد كه اتومب ادهرويپ

در  البيبزرگ كه س يجو يكه در ترك او نشسته بود مرا به سو يو مرد شترو با سرعت از كنارم گذ ادهيدر پ يموتو سوار

و  دنديگرد يكاشته شده بودند مانع از سقوطم به جو يچو هيكه در حاش ييخوشبختانه وجود درختچه ها.ان روان بود هل داد

من : مرد با وحشت گفت .كردندواقعه بودند به كمكم امدند و مرا بلند  نيكه شاهد ا يزن و مرد جوان.ادمدرختچه افت يرو

 .كه موتور سوار به عمد شما را هل داد دميد

 .عبور باز بود و مخصوصا به سمت شما امدند يراه برا: جوان افزود وزن

 .طه پاره شده بوددو نق ،يكيبودم و تنها مانتوام در  دهيند يبياس خوشبختانه

 د؟يدار ديدرد كه ندار: ديپرس مرد

 .خوشبختانه نه:  گفتم

 رم؟يبگ يتاكس تانيكه برا نيا اي ديدار لهيوس: ديپرس

 .هست لهيممنون وس:  گفتم

 يگرفتم و هنگام شيناخوادگاه راه خانه مادر را ئر پ.به راه افتادم لياتومب يكردند و رفتند و من هم به سو يدو خداحافظ ان

 ؟يتصادف كرد: ديسر و وضعم متوحش شد و پرس دنيكه زنگ در را فشردم و مادر ان را بازكرد از د

 .دو نفر قصد داشتند مرا بكشند: و گفتم  هيگر ريپاسخ زدم ز يجا به

 كيكنم و فقط  يم هم اشتباه فكر ديشا:ارام ساختنش گفتم  يكرد و برا مانيناباور مادر، مرا از گفتن پش اديفر يصدا

 .تصادف بود

 سرت امده؟ ييبگو چه بال: گفت  مادر

 .من هم شرح ماجرا را بازگو كردم و

بگذارد اما او با حكمت تماس گرفته  انيرا در جر سيخواهد پل يگمان كردم كه م.با شتاب بلند شد و كنار تلفن نشست مادر

 يخواستم به مادر اعتراض كنم كه درد.ما قصد جان تارا را كرده اند بود و بدون مقدمه گفته بود زود خودت را برسان به خانه

 مارستانيبود روانه ب دهيبا امدن حكمت كه تا سر حد مرگ ترس.به اسمان بلند شد ادميجانكاه در شكم احساس كردم و فر
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حكمت در اوج .است دهيند يلطمه ا نيمحتلف دكتر خبرداد كه باردار هستم و خوشبختانه جن شاتيو ازما نهيبا معا.شدم

هفته درمان در خانه و استراحت  كي.ختيفرو ر دهياشك از د يو مادر هم از شاد ديخبر قاه ، قاه خند نيا دنيخشم با شن

ام ان چنان مادر وحكمت را به وجد اورده بود كه موضوع تصادف را  يخبر باردار.دوماهه نيكامل و چند دارو و البته با جن

و با افشاندن  ديپروا از حضور مادر دراغوشم كش ياو ب.رفتار بچگانه حكمت دور از انتظار من و مادر بود.فراموش كرده بودند

 .يرا براورده كرد ميتارا، ممنونم كه ارزو: چند قطره اشك گفت 

 !از خدا تشكر كن اقا حكمت: گفت  مادر

 !خداوندا شكرت:سربه اسمان بلند كرد و گفت  حكمت

شب خرس  كي.شب عروسك كي.اورد يم يا هيهد مينم در خانه مادر گذشت و حكمت هرشب براهفته استراحت كرد كي

و من و مادر  ديخر يمن م يبود كه او برا يكودكانه ا يايبال و باالخره اتاقم پر از هدا سيشب توپ و راكت ب كيو  مونيو م

او  دنياز د.هم با انها بود يخانم ضراب ادتيع نيامدند و در دوم ادتميعدوستانم پس از مطلع شدن به .انداخت يرا به خنده م

طرف از : در گوشم گفت  يكه به دست اورد و دور از چشم ضراب يفرصت نيهم خوشحال شدم و هم متعجب و شبنم در اول

 .كرده رييتا اسمان تغ نيزم

گذارم اب، از اب تكان  يكت راحت باشد من نماز شر التانيخ: گفت  يكرد و هنگام جدا شدن ضراب يييراياز انها پذ مادر

 .بخورد

هفته استراحت  كيپس از .)فرصت با حكمت درباره مشكالت او صحبت كنم نيدر اول ديبا( كردم و با خود گفتم ،  تشكر

و  هيداند چقدر توص يخدا م.سفر به اراك بود، ان هم به مدت پانزده روز يشدم حكمت هم راه يشركت م يراه يوقت

 يد يقول م: حكمت گفت .شدم ادهيپ ليبود كه از اتومب يوقت لقو نيداده بودم و اخر فراوانيرش گوش كرده و قول هاسفا

 ؟ياز خانه خارج نشو ديخر يبرا يو تا من برنگشته ام حت يكه مواظب خودت باش

 .راحت باشد التيخ.دهم يقول م:  گفتم

خواهش كرده بود كه تا امدنش  زادهيحكمت از عل. را باور نكرده است ميدانستم دا نگران است و قول ها يرفت اما م حكمت

 يدر همان روز وقت.كه صبحها مرا به شركت برساند و هنگام غروب مرا به خانه برگرداند يمعن نياز سفر اژانس من شود به ا
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 ييرا در اوردم كه در بازكنم كه صدا اپارتمان ديبا رفتن انها كل.دست تكان دادم يرتيس يشدم و برا ادهيپ زادهيعل لياز اتومب

 تارا؟: كه گفت  دمياز پشت سرم شن

اما چنان .انگارم و در را باز كنم دهيكردم صدا را نشن يسع.نميرا شناختم اما جرات نداشتم سربرگردانم و مخاطبم را بب صدا

ان قدر  ايتارا، ا:گفت  يوقت.شدم يق نمداشتم در را بازكنم و موف يسع يدر ورد يدر اپارتمان به جا ديبودك كه كل دهيترس

 ؟ينيببمرا  يخواه يمنفور شده ام كه نم

 .ندارم يمن با شما كار:  گفتم

 .ميبگو كياما من امده ام كه ازدواجت را تبر:  گفت

 .ديبرو نجايكنم از ا يخواهش م.متشسكرم ميگو يو من هم م ديگفت:  گفتم

 .ماند يجواب نم يشما ب ينزاكت يب ديروم اما بدان يم:  گفت

دزدانه نگاه  ابانيبه خ ياز پشت پرده وقت.و ان را بازكردم و داخل شدم و بالفاصله ان را قفل كردم افتميرا  يدر اصل ديكل

گرفتم صبر كنم تا او حركت كند و برود و من هم در  ميتصم.كند تا سوار شود يرا باز م لشيكه دارد در اومب دميكردم د

جانم : را برداشتم و گفتم  يكه حكمت است گوش نيتلفن كه بلند شد با گمان ا گزن يصدا.مادر بروم شيخانه نمانم و پ

 !دييبفرما

 يگوش.زد يحرف نم رندهيامد اما تماس گ يم ابانيازدحام خ يصدا.منتظر شدم دييو من با گفتن الو، الو بفرما امدين يييصدا

 .دييبله بفرما:را برداشتم و گفتم  يبار با خشم گوش نيلباس داشتم كه تلفن مجددا زنگ خورد ا ضيتعو اليرا قطع كردم و خ

 ؟يزن يم اديچرا فر.سالم تارا، من هستم حكمت: ديچيپ يحكمت در گوش يصدا

 .زنگ زد اما حرف نزد.داشتم ياز تماس تو مزاحم تلفن شيپ:  گفتم

حالت چطوره  نميبگو بب.خودت را نگران نكن.اه گرفته صحبت نكردهاشتب دهيفهم ديشا: ارامم كند پس گفت  خواست

 .ياست؟صبح كه چندان قبراق نبود

 .مادر شيدارم بروم پ اليخوبم و خ:  گفتم

 .شبانه از خانه خارج نشو.تو شيپ دياينه، به مادر زنگ بزن او ب: گفت  ينگران با
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 با اژانس؟ يحت:  دميپرس

 .با اژانس يبله حت:  گفت

 .كنم يكار را م نيخوب هم اريبس:  گفتم

كارخانه را  يمردك به قدر نيا.كنم و به تهران برگردم فيرد عتريكنم كه كارها را هرچه سر يم يمن سع: گفت حكمت

 .شناسد يشلوغ كرده كه سگ صاحبش را نم

 .زود برگرد: او به در خانه امده بود اما منصرف شدم و گفتم  شيپ يساعت نيكه هم ميبه او بگو خواستم

 .كنم مواظب خودت باش يكار را م نيهم:  گفت

 يليدانم كه خ ياورم م يو شام هم م ميا يم: از قطع تلفن با مادر تماس گرفتم و نظر حكمت را گفتم قبول كرد و گفت  پس

 .يدوست دار

 .بله: را برداشتم و گفتم  فونيا يزنگ خانه به صدا درامد گوش از تماس من و مادر گذشته بود كه يساعت

 .بله:  دميپرس گريبار د كيكس به سوالم جواب ندا  چياما ه دميرا شن يعبور موتور يصدا

به پشت  يو نگاه ميايب نييوادارم كرد كه در را باز كنم و از پله ها پا يرا گذاشتم اما كنجكاو يگوش دمينشن يچون جواب و

بار بالفاصله  نيا.دميزنگ شن يخواستم مجدد پله ها را باال روم كه صدا.بود فتادهيبه داخل ن ينامه ا ايبرگ  چيه.اندازميدر ب

 .مادر خوشحال شدم دنيدر را گششودم و ازد

 ؟يكرد يپشت در چكار م: ديپرس

 .باه كردمنامه اورده است اما اشت ميبرا يپستچ ديزنگ زدند به گمانم رس:  گفتم

 خيتا غذا  ايب.مردم مزاحمت درست كنند يبرا ديا يخوششان م.وقت شب؟كار مزاحم است نينامه ان هم ا: ديخند مادر

 .مينكرده شام بخور

تلفن همراه را برداشتم و مادر هم تلفن خانه را  يو من گوش ميشد داريتلفن همراه و خانه هر دو ب يشب از صدا يها مهين در

پدر سوخته هر كه هست : گفت  ديرس يبه نظر م يعصب دهيمادر كه از خواب پر.صحبت نكرد يو كس مياما هردو ناموفق بو

 .كند تمانيخواهد اذ ياشناست و م
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و  مياما صبح هر دو كسل بود ميوفق شدكه پس از تالش م ميخواب رفته را به چشم بازگردان ميكرد يقطع هر دو تلفن سع با

كرد شب من مهمان او شوم و تا امدن حكمت از رفتن به خانه خود  هيمادر به هنگام ترك خانه توص. ميبشاش نداشت هيروح

 .شركت حركت كردم يبه سو زادهيو عل يرتيبا قبول درخواست او به اتفاق س.پشم بپوشم

 .ديرس يمادر نگران به نظر م: ديپرس يرتيس

نبود و چند بار ما با هم كنتاك  ياو جوان ارام.نعل باشد نيكار زر ديگفت به گمانم با زادهيشرح ماجرا را دادم و عل شانيبرا

 .ديمواظب باش شتريخوب است ب.كه كوتاه امدم ميكرد دايپ

ناگوار كردم  يو احساس حادثه ا ختيقلبم فرو ر.ديا يكه شتابان به طرفمان م ميديشبنم را د ميوارد شد يسه نفر يوقت

 .گفت با مامور امده يكه او داشت م دميد دميكه من رس يزودتر از من خود را به شبنم رساند و هنگام يرتيس

 امده؟ يچه كس:  دميپرس

وبرو هم با گفتن بهتر است شما با او ر زادهيعل. كنم تو وارد نشو يتارا خواهش م.با مامور امده ياهنچ ياقا: گفت  شبنم

 .دهم يكنم و به شما اطالع م يم قيمن تحق: مرا از جلو رفتن بازداشت و خودش ادامه داد دينشو

 .ديمنتظر بمان ليدر اتومب ديبرو: را به دستم داد و گفت  لشياتومب چيسوئ بعد

اضطراب و .نداشتم يكار اهنچ يبرا يهيبود و توج ييلحظات طاقت فرسا.سنگر گرفتم لياز شركت خارج شدم و در اتومب من

 ستادنيبه دنبالم امد توان ا يرتيس يوقت.و تهوع كنم نميبنش يحالم را منقلب كرده بود و مجبور شدم كنار جو ينگران

 :را گرفت و گفت ميبازو رياو ز.نداشتم

 .يكن تياز او شكا ديكرده كه خودت با ريرا دستگ يشب از مقابل خانه ات دزد ياهنچ.شركت ييايب ديــ تو با ــ

 ؟يدزد ؟ اهنچ: دميناباور پرس يوقت.كردم يشده و مفهوم ان را درك نم جياما گ دميشن يرا م يرتيس يحرفها

و  رديگ يرود او را م يخانه ات باال م واريدارد از د يدزد دهياو از مقابل خانه تان در حال عبور بوده كه د ايگو: گفت  يرتيس

 .يكن تيدزد شكا هيبر عل ديحاال تو با

انها را در دفترم .روشن شود ميروبرو شوم تا ماجرا برا يگرفتم خودم با اهنچ ميها ناباور بودم اما تصم دهيان كه از شن با

متاسفم كه صبح .يسالم خانم تهام: و گفت  ستادياو در مقابلم ا.دينوش يرا م شيخونسرد چا يكه اهنچ يمالقات كردم در حال
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 .متان را خراب كردم، اما مجبور بود

 سركار؟ ستيموضوع چ:  دميسخن با او ، رو به مامور كردم و پرس يجا به

در حال باال رفتن  يشوند كه دزد ياقا هنگام عبور از مقابل خانه شما متوجه م نيشب گذشته ا: كرد و گفت  ينگاه به اهنچ او

 ليتحو يو به كالنتر ريزد را دستگشود اشان دخالت كنند و د يموجب م يليخانه شماست و به گمانم نسبت فام وارياز د

 .همسرتان الزم است ايشما و  تيپرونده نخست شكا ليتشك يابر.شده سابقه دار است ريدزد دستگ.دهند

 .ندارم يتياما من شكا:  گفتم

 ؟ييگو يچه م يدان يتارا م: ديشد و پرس يموجب تعجب همه مخصوصا اهنچ سخنم

 .دانم يبله م:  گفتم

 .امضاء كنم ديالزم است امضاء كنم بده ياگر برگه ا: رو به مامور كرده و گفتم  بعد

 د؟يمطمئن يخانم تهام: ديپرس زادهيعل

 !بله:  گفتم

اش برجسته و رنگ چهره اش سرخ شده  يشانيپ يكه رگها يهم برخاست در حال يبه پا خاست و به دنبال او اهنچ مامور

 .شدند ايبعد از رفتن انها دوستانم گردم را گرفتند و علت را جو.بود

. نخواهد شد كيبه خانه ما نزد گريد يشبياسوده باشد كه دزد د التانيخ.او نخواهم كرد ونيمن خود را مد: و گفتم  دميخند

 نيمت: و گفت  ديتو را مطلع كرد؟خند يچه كس دميپرس يدانست و وقت يكه با حكمت داشتم او موضوع را م يدر تماس تلفن

 .دهيشن ينژاد كه خود او هم ازاهنچ

 ؟يو دزد سابقه دار را ازاد كرد يانجام داد يكه كار درست يمطمئن! تارا: ديپرس بعد

 ...........روشن است كه اشتباه نكرده ام و  ميهمسر خوبم مثل روز برا:  گفتم

من هر چه .كه مراقب باش ميگو يحال باز هم م نياما با ا.يكن يرا اسوده م الميخ يكن يصحبت م نانيبا اطم يوقت:  گفت

 .كند يكه گرفتارترم م ديا يم شيپ يليكنم كه زودتر به كارها سر و سامان بدهم و برگردم اما مسا يم يسع

 .نگران كننده وجود ندارد زيچ چيه انجيا.اسوده باشد و سر فرصت به كارها سرانجام بده التانيخ:  گفتم
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 يان شب تلفن ها.دميترس يم يكه به حكمت داده بودم چندان مطمئن نبودم و كم يخاطر نانياز قطع تماس به اطم پس

بود كه در  يكودك اداورينوزاد  يلباسها.بود دهيخر ميشد كه مادر برا يكودك ليو وقتمان مصروف به وسا ميمزاحم نداشت

سفر .كرد يو حواسم را به خود معطوف م داريكوتاه مرا از غفلت ب گاهگه يكرد و با ضربان يبطنم داشت ارام، ارام رشد م

: گفت  يكرد وقت يم يو دلتنگ يبماند اظهار خستگ گريكه مجبور بود چند روزه د نيپانزده روزه حكمت گذشته بود و او از ا

 . ميگرگان شو يراه يكن كه به محض امدن چند روز يزيبرنامه ر يشركت را طور يتارا، كارها

صبح ان شب گوش به زنگ .ينده رييكنم به شرط ان كه خودت برنامه را تغ يكار را م نيخوب ا اريبس: و گفتم  دميخند

و باز هم ساعت  گريساعت د ديكه سخت مشغول كار است به ام نيتلفن حكمت بودم و چون تماس نگرفت با گمان ا

ان شب اضطرابم به مادر .جواب مانده بود يمن هم ب يسهاتلفن همراه او خاموش بود و تما.هنگام شب صبر كردم گر،تايد

 .مشهود بود يكند اما به خوب ياش را از من مخف يداشت نگران ياو گرچه سع.برد يكرده بود و خوابش م تيهم سرا

 د؟يمادر چرا نمب خواب:  دميپرس

 يم دارتيب رديتو اسوده بخواب اگر حكمت تماس بگ.شده ام نيكردم و سنگ يزيشام ناپره: از ساعت گرفت و گفت  نگاه

 .كنم

 يرا باخود به بستر برده و در همان حال تماس م يگوش.رفت يام به بستر رفتم اما چشمم به خواب نم يباطن ليم برخالف

 .حاصل بود يگرفتم اما ب

نژاد تماس گرفتم و از  نيبا مت افتمياو را خاموش  يگوش گريبار د يو هنگام صبح وقت ميبح رساندرا هر دو به ص يسخت شب

 .بگذارد انيخود را خواهد كرد اطالع كسب كند و مرا در جر يكرد اما قول داد كه سع ياطالع ياظهار ب.او سراغ گرفتم

و مادر  دميكش غيج ياز خوشحال.حوصله خود را اماده رفتن به شركت كرده بودم كه در اپارتمان باز شد و حكمت وارد شد يب

 د؟ييشما: ديبلند گفت و پرس يحكمت او هم وا دنيهراسان به سالن وارد شد و با د

 رخ داده؟ يشده اتفاق يگ: ديسالم پرس يو به جا ستيما نگر يمتعجب به هر دو حكمت

تا به حال صد بار تماس گرفتم و فقز  شبيد ؟ازيده يبه تلفنها جواب نم ؟چراييتو كجا: و من گفتم  ستيبه من نگر مادر

 .كه دستگاه خاموش است دميشن
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بعد رو به مادر كرد و .شارژ تلفنم تمام شده بود و من در راه بودم كه خود را زودتر به خانه برسانم: و خونسرد گفت  ديخند

 :ديپرس

 حالتان خوب است؟ شما

 يو بعد هم خاموش يتلفن يدزد و مزاحمها هيقض.داشتم تارا نفهمد يمن هم نگران بودم اما سع: سرفرود اورد و گفت  مادر

 .دستگاه تلفن شما دست به دست هم دادند و ما را نگران كردند

كردم  دايم و به محض ان كه فراغت پمن هم نگران شما دو نفر بود: دستك را گرفت و كنار خود نشاند و گفت  حكمت

 .ميده يو به خود استراحت م ميكن يم ليكار را تعط.ميحاال كه خوشبختانه همه سالمت هست.حركت كردم

 .بروم خانه و استراحت كنم دياسوده شد و اگر اجازه بده الميبا امدن شما خ: گفت  مادر

 .رفتن مادر من هم با شبنم تماس گرفتم گرفتم و ورود حكمت را اطالع دادم و اداره شركت را به او سپردم با

 .ستيكن كه اصل موضوع چ فيو تعر نيكنارم بنش ايحاال دختر خوب ب: حكمت گفت .از قطع تماس پس

 .كنم يم تيحكا تيو برا زمير يم يمن هم چا يلباس بده رييگرم است تا تو تغ يچا: گفتم

و نشاط وجودم را با نقل  يحكمت در خانه ان چنان دلگرمم كرده بود كه به وجد امده بودم و دوست نداشتم كه گرم حضور

 يستيدر كنارم ن يوقت يدان يم چيه: دميحكمت كنارم نشست به صورتش زل زدم و پرس يوقت.ناخوش خراب كنم يواقعه ا

 ترسم؟ يكنم و م يخود را تنها احساس م

 يكنم كه دلم نم يم يانقدر احساس پوچ يستيدر كنارم ن يوقت يدان يتو هم م: و گفت  ديدست نوازش بر سرم كش تحكم

 يكه دارد در وجودت رشد م يخالصه شده در تو و ان كودك ميباوركن همه زندگ! به افتاب صبح نگاه كنم؟تارا يخواهد حت

كه چقدر دوستت  يدان يكوچولو نم.و حركت ديبود حاال شده كانون ام جباراز سر ا دنيخواب يفقط برا يخانه كه روز نيا.كند

 .فقط خودم و خداست كه از مهرم به شما اگاه است.دارم

 .كنم يخاطر خود را خوشبخت احساس م نيدانم و به هم يم: شانه اش گذاشتم و گفتم  يرو سر

و از  افتميبه امور كار بود، خود را تنها  يسركش يبرا يگريو داز نوه  داريد يبرا يكياغاز سفر مادر و حكمت به المان كه  با

كه مدتها فكر و ذهنم را به خود  يانجام نقشه ا ياما برا.كردم يم يمانينشده بودم احساس پش يكه به همراه انها راه نيا
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منظور  نيبه هم.كنم يا عملنقشه ام ر اليشوند و من بتوانم با فراغ خ يكه ان دو راه بودم دهيمشغول كرده بود بهتر ان د

در كنارم  زيپس از سفر انها من هم به سفر رفتم البته به گرگان و تنها هم نبودم بلكه با دوستانم عازم شدم تا انها ن يهفته ا

حكمت نقش گرفته بود  ياهيكه در رو يرا به گونه ا يانبارحكمت را دچار تحول كنم و  يداشتم كه خانه پدر ميتصم.باشند

دانستم كه  ياز ساختمان گذاشته شده بود و م داريو قرار د كتيمهندس ارشت كيصحبت و مذاكره با .كنم ليتبد تيبه واقع

كرد در مبان  دنياز خانه د يوقت يمهندس احمد.كرده و به دست او بسپارم هيلوازم را تخل هيكل ستيبا يبا وردم به انجا م

شد من هم خواسته ام را مخصوصا در مورد  اينظرم را جو حاتياورد و با دادن توض رونيب يكيد اورده كه با خو ينقشه ها

و  دياما اگر بدان.دانم تعجب شما از كجاست يم:و گفتم  دميكه با نگاه متعجب او روبرو شدم خند يكردم و هنگام انيب يانبار

كه انجا را ان طور كه همسرم دوست دارد بنا  ديده يهمسرم مهم است به من حق م يبرا يانبار نيا قدركه چ ميبگو تانيبرا

 .ديكن

 .كه هر دو بنا با هم ساخته شود رميگ ياست دو گروه از معماران را به كار م نطوريحال كه ا: گفت  ياحمد ياقا

از من دوستانم  شيبود كه ب تيما همرا با كارو فعال كين كيپ.ميو در انجا مستقر شد ميسه چادر ئر زسط مزرعه بنا كرد ما

داد در  يم حيبود و پس از نظارت بر كارها ترج وستهيبه جمع پنج نفره ما پ يمهندس احمد.شده بودند تيعهده دارمسئول

ود كه خود را است و عالقمند ب دهيند يميگرم و صم نيچن نيا يتا به حال دوستان هكرد ك ياو اقرا م.ما اوقات بگذراند انيم

كه قرار بود صبح ان روز  يشب.شد كه همه مان را متعجب كرد يچنان زود سپر هيده روز اقامت اول.مان كند يدوست كيشر

 : من به انها گفتم  ميبه طرف تهران حركت كن

 .كارباشم شرفتيتوانستم بمانم و هر روز شاهد پ يكاش م يــ ا ــ

تا  ديمراقب سالمت خود باش شتريمن بهتر است ب دهيبه عق.ديكه شما دار يتيموقع ياست اما نه برا يفكر خوب: گفت  زادهيعل

 .ساختمان يبنا

 ............هستند و  نانيبه كار ما نا اطم يخانم اله ديشا:گفت  يروبرو شد و مهندس احمد ياو با موافقت همگ نظر

همسرم از سفر  يعلت كه دوست دارم وقت نيان هم به ا.نگرانم يفقط كممن  ستين نطوريكه ا ديدان يخودتان خوب م:  گفتم

 .شده باشد نيساخته و تزئ نجايگردد ا يبرم
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روبراه  زيهمه چ ياله ياقا دنيبرود و تا قبل از رس شيدهم كارها مطابق برنامه پ يفهمم و به شما قول م يگفت م مهندس

 .باشد

هم  يمهندس احمد.حال عالوه بر تماس هر روز حكمت .داد دلگرم شده و با دوستانم برگشتم يكه مهندس احمد نانياطم با

در  يرتيخانه شبنم و س انيمن م.كار بگذارد  شرفتيپ انيو مرا در جر رديخود را ملزم ساخته بود كه هر روز تماس بگ

انها سرگرم كننده شده بود كه  ين ان چنان برااقامت كوتاه دو روزه ما.ندگذاشت يگردش بودم و انها مرا به حال خودم وانم

 ليتحو خيشدن به تار كيبا نزد.شده بود حمانيزد و باعث تفر يان دور م رامونيپ مانيپس از بازگشت نقلصحبت ها

مهندس  يها دنيبخش نانيكه به اطم يو اضطراب شده بودم به طور جانيدچار ه.گرفتن سفر حكمت انيساختمان و پا

 ياز سوار يدر مقابل شركت مسافربر يوقت.بار تنها و بدون دوستان نياما ا.عازم سفرشدم گريرده و بار دتوجه نك ياحمد

مزرعه حركت  يكردم و به سو هيدربست كرا يلياز همان شركت اتومب.به غروب كردن بود كيشدم ، افتاب نزد ادهيپ

تازه در ان هنگام بود كه متوجه خبط خود .بود دهيغروب كرده و شب از راه رس الكام ديخورش دميبه ان جا رس يوقت..كردم

رفتن و قدم برداشتن را نداشتم و تنها  شيجرات پ) ؟يكن يچه م نجايظلمت شب تك و تنها ا نيدر ا( دم،يشدم و از خود پرس

 : تماس برقرار شد او خندان گفت  يوقت.چاره را در تماس گرفتن با مهندس دانستم

داده  ليبه شما تحو گريدو روز د ،يكيرفته و  شيخوشحالم كه به شما خبر بدهم همه كارها مطابق برنامه پ يــ خانم اله ــ

 .خواهد شد

 .وجود دارد يمهندس اما مشكل يممنونم اقا:  گفتم

 ؟يمشكل؟چه مشكل: ديپرس

از قدم  يكنم قدم ياست كه جرات نم كيقدر تاران  نجايا.حاال در مزرعه هستم و متاسفانه تنها امده ام نيمن هم:  گفتم

 ...............ام ستادهيسر جاده ا.بردارم

 لهايچراغها اتومب ررسيدر ت ديكن يسع ميا يحاال م نيهم ديكجا نرو چيو ه ديهمان جا بمان: نگران گفت  يبا لحن مهندس

 !ديستينا

 .ممنونم:  گفتم
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ازار دهنده و ترسناك به وجودم غلبه  يفكرها.گذشت يكه به انتظار امدن مهندس احمد يقيدر قا.را قطع كردم وتماس

ذكر .در جهت مخالف جاده نشستم و به خواندن صلوات مشغول شدم  يپشت درخت.كرده بود و بدنم را به لرزش انداخته بود

سر از پشت درخت خارج  دميخود شن يرا در نزد لياتومب يصدا يقتو.داد و از تالطم وجودم كاست يصلوات قلبم را روشن

 .هستم نجايمن ا: زد بلند شدم و گفتم  يم ميمهندس كه به نام صدا دنيكردم و با د

 حالتان خوب است؟: ديامد و پرس شيپ

 .ام دهيترس يخوبم كم:  گفتم

 .ديمرتكب شد يخبط بزرگ: را باز كرد و گفت  لياتومب در

 .داشتم كه به مسائل فكر نكرده بودم جانيتباه بود اما ان قدر هكه كارم اش دميبله خودم هم فهم:  گفتم

و فردا  ديامشب را درخانه ما بد بگذران.ديتا صبح صبر كن دنيد يبرا ستيبا يبرق ساختمان قطع است و م: گفت  مهندس

 ............صبح

 ...............و  ديهتل برسان كيدهم لطفا مرا به  يبه شما زحمت نم: گفتم

 .خواب شما يدهم كه هم شام اماده است و هم جا يم نانيشناسم به شما اطم ياما مادرم منتظر شماست و چون او را م:  گفت

 .ام همه را به زحمت انداخت متاسفم يريتدب يب:  گفتم

 . ميوجود دارد برطرف كن ياگر اشكال دينيو بب ديايشد كه ب نطوربهتريا ديشا ديفكرش را نكن: و گفت  ديخند

 يوارد منطقه ا يوقت.كرده بودم نانيبرد فقط به او اطم يدانستم كه مهندس مرا به كجا م ينم طيعلت نا اشنا بودن با مح به

 .چقدر قشنگ است:  دميافتاد و پرس يياليلوكس و و يچشمم به ساختمانها ميروشن شد

 .ديد ديشده و فردا صبح خواه باتريز نهايساختمان شما از ا: لبخند زد و گفت  فميتعر به

از شكل ظاهرم همه .نمود تميهدا ييراياز من استقبال كرد و به سالن پذ يكه بگرم يو امروز كيش دميد يمهندس را زن مادر

 .راه برطرف شود يتا خستگ ديرا دراز كن تانيپا: به كاناپه تعارفم كرد و گفت  ييو با خشرو ديرا فهم زيچ

 ياو با گفتن خواهش م.رد كردم م،يرا بشو ميدست و رو ديد و تعارف او را با گفتن اگر اجازه بدهورم كرده بو ميپا يرو

 :كنم،گفت 
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 .دييايــ به دنبالم ب ــ

 گريكه مجدد به سالن بازگشتم د يخود را مرتب كردم و هنگام ييدر دستشو.كرد تيهدا يدر ياز سالن خارج و به سو مرا

 .ظاهر اشفته نداشتم

، مرا به اشپزخانه لوكس و )وقت بگذرانم شتريب يياشتا يو بعد برا ميكنم شام بخور يم شنهاديپ يخانم اله( با گفتن  مهندس

 .بردند بايز اريبس

امور اداره خانه را به عهده  دمينسبتا مسن كه بعد فهم يشده بود و خانم دهيچ زيم ينوع غذا رو نيكه گفته بود چند همانطور

به اتمام رسانده و چند  ايتاليخود را در ا التيمهندس تحص دميشام بود كه فهم زيدر سر م.از ما شد ييرايدارد مشغول پذ

 .است كه به وطن برگشته يسال

از پسرش در مورد من و دوستانم به  ياتيبا گفتن روا يجيخنم دكتر اله.خانم دكتر و دندان پزشك بود.يمهندس احمد مادر

 :خنده گفت

داشتم كه شما را از  ليتما يليدر جامعه وجود دارند و خ كدليو  كرنگيهنوز هم دوستان  دميشن يبود كه مجالب  ميــ برا ــ

از  شيكه تا پ ديو عجله دار ديتاب ينقل كرده كه چقدر شما ب ميبرا ارشيك.حاصل شد قيكه خوشبختانه توف نميبب كينزد

 كند؟ يا همسرتان با ساخت و ساز مخالفت ميا.امدن همسرتان كار ساختمان تمام شود

 .باشد زيسوپر شيخواهم برا يكار را ندارد و من م نيفقط او فرصت انجام ا.نه، ابدا:  گفتم

 طيشرا نيچون شما كه با داشتن چن يخوشا به حال همسرتان با داشتن همسر دلسوز:و گفت  ديبلند خند يدكتر با صدا خنم

 .ديدل او به خود زحمت بده نديوشاخ يبرا ديحاضر شده ا يدشوار

 هستند بله؟ ييايتاليبه گمانم همه ا.شما از راه برسد يسفارش يفردا قرار است دربها:گفت  مهندس

 نجايشود و ا يوارد م ايتاليكه از ا نتيكاب ياز سهامداران ان است، كارشان دربها يكيكه همسرم  يشركت.درست است:  گفتم

 .شود يمونتاژ م

 ؟ ديكن يشما هم در همان شركت كار م: ديدكتر پرس خانم

كنم و شركت  يخود كار م ياست كه برا يدو سال ،يكيداشتم اما  يالبته من هم سهم كوچك.كردم يكار م: و گفتم  دميخند
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همكاران من در  دنديمهندس د يهم كه اقا يو دوستان.است يمن حسابدار يليرشته تحص. كرده ام سيتاس يحسابرس

 .هستند يحسابرس شركت

 .مينگهداشته ا داريوقت ب ريرا تا د يمامان جان خانم اله: كه مهندس گفت  يبود و هنگام دهيما به درازا كش يصحبتها

كه انسان از مصاحبت شما خسته  ديزبان نيريشما ان قدر ش: و با گفتن بله متاسفم، از جا بلند شد و گفت  ديدكتر اه كش خانم

 .شود ينم

شب خوب  دوارميخوام و ام يباز هم معذرت م: كرد و گفت  تيهدا يكردم و خود خانم دكتر مرا به اتاق خواب تشكر

 .ديبخواب

حكمت ارام و  بتيبود كه در غ يشب نيان شب اول ديشا.لباس دادم و به بستر رفتم  رييتغ ريكردم و با گفتن شب بخ تشكر

درخواست  يادامه دوست يبرا يوقت يين صبحانه و به وقت جداصبح پس از خورد. به خواب رفته بودم شيتشو يب

 :صورتم گفت  دنيخانم دكتر ضمن بوس.كردم

 .خواهم امد دارتانيو به محض امدن به تهران به د رميپذ يم ليــ با كمال م ــ

 .ميو فه بايز اريو بس ديدار يمادر جوان:راه مزرعه به مهندس گفتم  در

 !يپانزدسالگ.زود ازدواج كرده يليمادر خ: و گفت  ديخند

 پس چطور به درس ادامه دادند؟:  دميپرس

درم در اثر  يوقت شيچند سال پ.امدم ايسال بعد از ازدواج به همراه پدرم عازم سوئد شدند و من در انجا به دن كي:  گفت

جالب است .ميمشغول شد نجايدو ا برگشتم و هر ايتاليبرگشت و من هم به خاطر مادر از ا رانيفوت كرد به ا ليحادثه اتومب

 .كه متعلق به شماست ستيمزرعه ا كيكه مزرعه پدربزرگم نزد ديبدان

 نام مادر شما مهتاب است؟:  دميپس ارياخت يو ب ديچيپ يزنگ يگوشم صدا در

 نكرد؟ يمادر خودش را به شما معرف: ديو پرس ديخند

 .اورم ينم اديبه : دادم و گفتم  سرتكان

دهد و مقابل  يحس كردم كه چشمانم نورش را از دست م.ديپدر مادر هست هيم مادر مهتاب است و شما همسابله اس:  گفت
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چقدر فكر ( تازه استنشاق كنم و در همان حال به خودم گفتم، يتا هوا دميكش نييرا پا لياتومب شهيش.شود يم اهيچشمم س

 ؟يحالتان خوب است خانم اله:  ديمهندس پرس!)  ما دهيچشمها را كجا د نياورم ا اديكردم تا به 

 .هم بودند گانيكه انها همسا يدر صورت اورد،ين اديكنم كه چطور مادر شما همسر مرا به  يتعجب م ديدان يم.بله خوبم: گفتم

دو كوچك كه هر  يزمان.بوده شيسال پ يليمال خ نياما به قول خودش ا.را به جا اورد ياله يچرا مادر اقا: گفت  مهندس

 ..........بودند و 

 .دميرس ياز سواالتم م يمن به بعض ديشا.هر چند كوچك بكنند ياشاره ا يياشنا نيتوقع داشتم كه خانم دكتر به ا:  گفتم

 .داشته باشد به شما خواهد گفت اديو اگر مادر به  ديامشب بپرس.ستين ريد:گفت  مهندس

 .كردند يمطرح م نايقيداشتند  ادياز ان زمان به  يشوم ضمن ان كه اگر خانم دكتر خاطرات يمزاحم نم گرينه د:  گفتم

 !مهندس ديواقعا اعجاز كرد: به اسمان بلند شد و گفتم  نميتحس يصدا ياز انبار ديو با بازد دميبنا شده د بايز اريرا بس خانه

 .ستين يانبار گريد نجاياما ا.ديديخوشحالم كه پسند: گفت  مهندس

حوض اب نما، و  نيا نهيشوم نيا.وجود داشته شهيهمسرم هم ياياست كه در رو ييهمان جا نياما ا.بله حق با شماست :  گفتم

 .ديشود با چشم تا ته مزرعه را د يبزرگ كه م يپنجره ها نيا

پنجره  نياز ا.ستين يشنهاديبد پ دميافتابگردان باز كنم كه د يگلها يبه رو يداد كه پنجره ا شنهاديمادر پ:گفت  مهندس

 .دينگاه كن

 نجايا.ديكرد يخوب اريكار بس: خوشحال گفتم .كه حق با اوست دميكه مهندس اشاره كرده بود رفتم و د يكنار پنجره ا به

 ست؟ين نطوريشود ا نييتز ديفقط با

 .برد تا خشك شود يزمان م يمدت ياماده است اما ساختمان اصل نجايا: گفت  مهندس

 ............نجايعجله ندارم فقط ا اديان قسمت ز يدانم و برا يم : گفتم

اسمان صاف باشد پنجره ها باز  نطوريكنند و اگر فردا هم هم زيدهم تم يشود و م يتمام م نجايامروز كار ا: گفت  مهندس

 يبه ساختمان اصل گريبا مهندس بار د.داشت ديشدن اثاث نخواه دهيچ يبرا يپس فردا مشكل يخواهند بود و برا

 .ريو سه اتاق خواب بزرگ و نورگ ييحمام و دستشو سيو اشپزخانه اپن و سرو يبزرگ به سبك امروز يسالن.ميبرگشت
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 .باشد دهيسرعت به اتمام رس نيبا ا بايساختمان ز نيشود ا يباورم نم: مهندس گفتم  به

 .شود يم يريوقت جلوگاست كه از اتالف  نيساخته هم شيپ يوارهايحسن د: و گفت  ديخند

به  يوقت ديبازد نيدر اخر.دميرس يتازه م يزدم و هر بار پس از تماشا به نكته ا يبار بود كه دور م نيچندم يرا برا ساختمان

 .درها را كار بگذارند ديدارد كه با يواريتمام اتاق ها كمد د: اشاره كردم مهندس گفت  واريد يتو رفتگ

هنوز  يكيبا اجازه تان دو تا از چادرها جمع شده ام .ميبه چادر بزن يسر دييايب: مهندس گفت  ميساختمان كه خارج شد از

 .درها از راه برسد ونيتا كام ديدر ان جا استراحت كن.پابرجاست

 يتخت خواب سفر ياو اجازه گرفت و رفت و به من فرصت داد تا رو.مهندس را قبول كردم و وارد چادر شدم شنهاديپ

 يساختمان فكر م نيكه كارها به موقع انجام شده بود خشنود بودم و داشتم به تزئ نيو قلبا از ا دهيدرازكش.نماستراحت ك

امد كه حكمت  ادميافتابگردان را داده بود و به  يگلها يپنجره به سو شنهاديامد كه مادرش پ ادميكردم كه گفته مهندس به 

كرد و از خود  ليام را زا يازار دهنده خوش يگردان اراسته بود و ناگهان فكر، هم به قول خودش حجله گاهمان را با گل افتاب

 نيبه خود گرفته؟اگر چن قتيحق مهمهتاب بوده كه حاال به دست من و پسر او جا ياهايحكمت، رو ياهاينكند رو(دم،يپرس

پدر به  دنيخانم دكتر هم به بهانه د نايقيعشقش را فراموش نكند و  نياول اديكرده ام كه حكمت هرگز  يباشد من كار

گرفتم تا حكمت  ميفكر ان قدر حسادت به جانم افتاد كه تصم نياز ا.) دياش را خواهد د ييايمزرعه سر خواهد زد و خانه رو

 افتني يفكر بلند شدم و از چادر خارج شدم و برا نيبا ا.كه خود دوست دارم بسازم يرا خراب كنم و به سبك نا امدهين

خوب و  دميد يان چه م.خوب نگاه كنم گريو فرصت كردم كه بار د افتمياو را در انجا .به راه افتادم يانبار يدس به سومهن

خود را به كار برده  قهيسل نجايشود در مفروش كردن ا يم(خود گفتم ،  با.كاست يان م ييباياز ز يرييبود و هرگونه تغ بايز

 .)حكمت عمل كنم يايخود نه رو ليمطابق م

كوچك بوجود اورم كه  يباغچه ا ميتوان ياز حوض هم م.نكند يو خاطره گذشته را تداع اديو مدرن كه  يامروز يناتيتزئ

 د؟يينجايشما ا يخانم اه:  ديمهندس كه پرس يبا صدا.كند نيشب بو فضا را عطراگ يگلها

 .ميشب بو در ان بكار يو گلها ميگلدان استفاده كن يكه از حوض به جا ستيبهتر ن ايا:و رو به او گفتم  سربرگرداندم

 .ديو نما را كامل كن ديكن نييبهتر است دور تا دور حوض را با چند گلدان تز: و گفت  ديام خند دهيعق به



 

 

كتابخانه نودهشتيا                       رحيمي فهميه  –شيدايي 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٤٤

 .بله حق با شماست:  گفتم

 

 .مينيانها را بب دهيدرها رس دييايب:  گفت

صدا  يدو تن از انها مرا به نام خانم تهام ميديبودند رس ونيت كامكه مشغول خارج كردن درها از پش يبه كارگران يوقت

 د؟يشناس يشما مرا م:  دمياز انها پرس يكياز  يبا كنجكاو.كردند يكردند و با من مثل دو اشنا احوالپرس

 يخوب سيشما رئ.ميكرد يشما كار م يبرا م؟مايشركتمان را نشناس سيبله چطور ممكن است ما خانم رئ:و گفت  ديخند

 .ديشد كه رفت فيح ديبود

 د؟يتعارف كن ديخواه يكه م نيا اي دييگو يم قتيحق: و گفتم  دميخند

به  ميتا ما فرصت داشته باش ديكرد ليكه شما پنجشنبه ها را تعط ميفراموش نكرد. ياست خانم تهام قتيحق:گفت  يگريد

 .ميكن يدگيهم رس مانيزن و بچه ها

 .كه فراموش شود ستين يزيبا حقوق چ يليتعط: گفت  يگريد ان

 .بوده يكردم كه موجب خوشحال يشنوم كار يك خوشحالم كه م گفتم

 .دوخته است شيبرا يخدانشناس بد پلپوش يام كه اهنچ دهيكجاست؟شن ياله ياقا:  دياز ان دو پرس يكي

 تا متوجه بشوم؟ دييشود روشن تر بگو يم:  گفتم

 .در جواب دادن كردند ديدو به هم نگاه كردند و ترد ان

 د؟يندار د،يماند شما كه به من اعتماد دار يخودمان م انيحرف م دينگران نباش: و گفتم  دميخند

 تيشكا ياله ياز اقا يشده كه اهنچ عيدر كارخانه شا: از ان دو گفت  يكيسر فرود اوردند به نشانه داشتن اعتماد و  هردو

 يخوب است كه اله نديگو يهمه م.كرده يگذار هياو را به نفع خود سرما ولياديكرده كه در اموال او اختالل كرده و مقدار ز

 . از المان برنگردد و همانجا بماند

 مطرح كرده؟ يتيشكا نيچن يكه اهنچ ديشما مطمئن:  دميپرس

 عهينباشد شا يتيتا شكا.زهايچ نديمرم نگو يزكيها تا نباشد چ يمياما به قول قد ميديشن گرانيواهللا ما هم از د: گفتند هردو
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 !ياهنچ نديگو يپوراشراق، همه م ديچرا نگفت.معنا ندارد

 . كه از شما اسم نخواهم برد ديتا چه حد صحت دارد اما مطمئن باش نميپرس و جو كنم بب ديبا.ديممنونم كه به من گفت:  گفتم

و به مهندس  امديدرها به چشمم ن ييبايكنم كه ز ياقرار م.تنها گذاشتند اليبه كار خود مشغول شدند و مرا با فكر و خ انها

 : گفتم 

 .برگردم تهران ديبا عتريامده كه من هررچه سر شيپ يــ كار ــ

 ن؟ييپس مسئله دكور و تز: ديپرس

 .بعد يماند برا يم:  گفتم

و خوشبختانه چند كاتالوگ  رميگ يمن خودم دكور هر دو ساختمان را به عهده م دينظر نداردر  ياگر شما طرح خاص:  گفت

 .ديانها را نگاه كن ديتوا يرسان م يتا شما را به اژانس م.به هراه دارم ليكه مد نظر خودم بود در اتومب

به  يساختمان اصل ياز انها برا يكيب بودو با انتخا يكيخوشبختانه نظر من و مهندس .ميكردم و به اتفاق به را افتاد قبول

 :مهندس گفتم 

 .يكيشود تا ان  يساختمان زودتر مبله م ايــ گو ــ

 .باشد ندتانيكنم كه خوشا يمبله م يان جا را هم طور دينگران نباش:  گفت

كردم و ان هم حكمت بود كه داشت  يفكر م زيچ كيتهران در حركت بودم تنها به  يكه به سو يكردم و هنگام تشكر

 دنيازشن.به محض ورود به تهران به اپارتمان خود وارد شدم و از ان جا با حكمت تماس گرفتم. شد يبدنام م يتوسط اهنچ

 كرده؟ تياز من شكا يكه اهنچ يا دهيتارا تو هم شن: گفت  كنماز ان كه من موضوع را مطرح  شيخوشحال شد و پ ميصدا

 ..........و  يو تماس گرفتم كه بهتر است انجا بمان دميامرز شن من هم:  گفتم

 .تو هم باورت شده كه من اختالل كرده ام ؟نكنديبمانم؟تا ك: ديبلند قطع كرد و پرس يرا با قهقهه ا حرفم

 يبرا يبه احر چيمن نگرانم كه او از ه.خلق نكرده يتر خداوند بنده ا فيو از او كث ستيكس ن چياز تو پاك تر ه:  گفتم

 .........كند و  ينم يضربه زدن به تو فروگذار

 يمدرك نيكوچكتر ياهنچ.اوست نه من نديب يم بيكه اس يبرگردم تا به او ثابت كنم كس ديو من هم با: گفت  حكمت
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به  تانيكننده از حال خودت و دخترم بگو كه دلم برا وسيما يحرفها يتوهم به جا.ستين ينگران يمن ندارد و جا هيبرعل

 .تنگ شده نجايا يقدر اسمان ابر

 .گردد يمادر هم با تو برم اي يگرد يتنها برم.و چشم به راه بازگشت تو ميما هر دو خوب:  گفتم

 يبمدد و روز باز م يكه مادر امده شب چمدان م يباز گشت است و به قول تارخ از روز يمادر عجول تر از من برا:  گفت

 .ميده يما به او حق ماو نگران توست و همه .كند

 امدنتان مشخص شده؟ خيتار:  دميپرس

 .نگران نباش خدا با ماست! تارا .ميهست رانيا گريما چهار روز د: گفت  حكمت

حكمت  يكردم و اگر الزم باشد برا اليتمام پس اندازمان را خرج ساختن و( و به خود گفتم ، ستمياز قطع تماس گر پس

مبله  يبالفاصله با مهندس تماس گرفتم و از او خواستم برا.)ميندار يپس انداز يگريكه از او دفاع كند د ميريبگ ليوك

مرا به عنوان همسر  ل،ياتومب شگاهيصاحب نما.از خانه خارج شدم لمياتومبفروش  ميكردن ساختمانها دست نگهدارد و با تصم

هستم مرا دعوت  ييمدل باال ليكه در فكر اومب نيرا دارم،با گمان ا لميفروش اتومب اليكه گفتم خ يشناخت و هنگام يم ياله

 .كنم دنياماده به فروش د يلهايكرد تا از اتومب

قبول كرد . ديخواهم زحمت فروش را شما عهده دار شو يفقط كم.كنم يداريخر ديجد ليندارم اتومب اليخ: و گفتم  دميخند

اگر الزم شد شركت را خواهم فروخت و ( به خود گفتم ،.روانه كرد ادهيپ يا پامرا ب رم،يگ يو با گفتن فردا با شما تماس م

 يدانست كه او م يشناخت و نم يرا نم يبه گمانم حكمت بهتر از من اهنچ.) زندان شود ينخواهم گذاشت كه حكمت راه

حكمت  تيبه محكوم يدانستم كه را يدر دست داشتم و م ييرا گو يحكم قاض شيشاپيمن پ.تواند چه كارها انجام دهد

 نيپس با مت.دميفهم يم ستيبا يان را داشت و م يادعا يبود كه اهنچ يدانستم مبلغ يكه نم يرچزيتنها چ.صادر كرده است

 .سوال كردم ياهنچ ياز او در مورد ادعا. نژاد تماس گرفتم 

نقص است اما  يشركت كامل و ب يچه تمام حسابها مياادعا دچار شوك شده  نيهمه ما از ا: دلسوز گفت  ينژاد با لحن نيمت

 .ونيليان است به مبلغ صد م يپا يدو فقر چك در دست دارد كه امضاء اله ياهنچ

 .امكان ندار ني؟ اما ا ونيليصد م:  دميصدا بلند پرس با
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 ..........اما ميباور نكرد ميديما هم تا چكها را ند: نژاد گفت  نيمت

 كرده است؟ افتيپولها را در نيا يو در قبال چه كار يچ يبه شما گفت كه حكمت برا ياهنچ:  دميپرس

 !يشركت و سهام گذار ديخر يبرا ايگو: نژاد گفت  نيمت

 در كجا؟:  دميپرس

 ......... ايدانم در كارخانه  ينم يبه درست:  گفت

شده و تمام  يداريدانند كه شركت با فروش خانه و خارج كردن سهم از شركت شما خر يهمه م.امكان ندارد نياما ا:  گفتم

است  يجعل ياهنچ يچكها.ندارد يبه جز شركت شما سهام گريد يكجا چياسناد و مداركش هم كوجود است و حكمت در ه

 .و به حكمت تعلق ندارد

 .و ماجرا را روشن كند دييايتا او ب ميصبر كن ديهمه با.شود يمشخص نم زيچ چيه دياين يتا خود اله:نژاد گفت  نيمت

( ادعا كرده و به خود گفتم ، ياست كه اهنچ يمبلغ نيفكر افتادم كه سه حكمت در شركت هم نيقطع تماس ناگهان به ا پساز

مان طور كه من ه ميكن ينا از صفر شروع م( به خود گفتم ،.)كند نيساقط و خاكسترنش يخواهد حكمت را از هست ياو م

 .) شروع كردم

رفتم و دفتر خاطراتش را  يكشف گذشته حكمت به سراغ جعبه چوب هينادرست با توج ايدرست  يارضاء حس كنجكاو يبرا

قدم به هال  يوقت.از ترس و دلشوره داشتم يدر ان لحظات احساس مبهم.اتاق را ترك كردم  نيپاورچ نيبرداشته و پاورچ

 چيتوانم بدون ه يان كه نگران از وارد شدن حكمت باشم م دوندم كه در خانه تناه هستم و بگذاشتم فراموش كرده بو

از صفحه اول شروع .بلكه ان قدر بخوانم تا تمام جمالت تراوش شده ذهن او را بخاطر بسپارم كباريدفتر او را نه  يدردسر

 :كه نوشته بود يكردم از سطر

 نام خداوند عشق  به

از عرقم  سيخ راهنيبر پ ميبود و وزش نس يهوا افتاب.داشتم يكردم حس خوب يداشتم كار م يعه باباجاندر مزر يوقت امروز

به مزرعه پدربزرگش،  ديايب ديشا.دانم يحال در كجا نم.ديبمن گفت كه او را خواهم د ياحساس.و لذت بخش بود نديخوشا

به  ياحساس بود كه خستگ نيبا هم.توانم بكنم يكه تصورش را نم ييجا ديشا ايدر راه برگشت به مزرعه خودمان و  ديشا
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از مزرعه خارج شدم هنوز  يكار كردم و هنگام غروب هم وقت ينكرد و تا هنگان غروب مثا اسب عصار دايوجودم راه پ

كه  دياو را خواهم د اتاق دربا گشودن  ديكوچه باغ، مقابل در مزرعه خودمان و دست اخر ام چيدر طول راه، در پ.بودم دواريام

كه در  يكند و هنگام ليرا زا دميمحال هم نتوانسته بود بارقه ام شهيخنده براند.امده باشد ينيباتفاق پدر و مادرش به شب نش

چه خبر؟گفت تو محله غوغا  دميسر شام از مادر پرس.زدم يشادمانه سوت م دميرا ند ياتق را گشودم و جز مادر و پدر كس

مادر با !رو به من گفت به سرش زده!اريو با گفتن بس كن زن پاشو شام ب دياورد و ابرو درهم كش يشانيبه پ نيپدر چ.بود

سر تكان داد و به  ه؟بابايك يعروس دميو از بابام پرس ختياز حرف مادر دلم فرو ر! هي، عروس هيعروس ديبلند خند يصدا

گذشته و تمام چراغها جز چراغ اسمان و تنها  مهيكه شب از ن نيبا ا اما.نگرفتم يدانم و من هم حرف مادر را جد ينشانه نم

 ..رود يم اسيبه  زين دميست ام يشمع من كه رو به خاموش

 نانهيكه غاز كرده ام خوش ب يرا پشت سر گذاشتم و به روز يدينا ام ديمن با طلوع خورش.داشتن  بايز يايرو يعني يدواريام

كنم تا او را  يخانه اش م يكردم مادر را راه دايخوب پ يشدم وشغل ليفارغ التحص يقتنه چندان دور و يروز. نگاه كردم

خواهم ساخت  باينو ز ييخانه راخراب بنا.كه او دوست دارد بوجود خواهم اورد  ران وقت مزرعه را ان طو.كند  يخواستگار

زند وانهارا نوازش  يگلها قدم م انيام كه در م دهيبارها د.ورزد  يافتابگردان عشق م يدانم كه عشق نور است وبه گلها يم.

 ينارنج سر مستش م يدوست دارد وبو را بيها س وهيم انيدانم كه پس از افتابگردان عاشف گل شب بوست وم يم.كند  يم

گفت گل  زيام طنتيش يبه تبسم ؟ييچا ايپنبه  دمياز او پرس شيباغ عمو جانيبود، در اله ينيچ يبه وقت چا. كند 

ازخود نگفت ، از .درد دل كرد  ميانبار امد وبرا يمادر به مهمان.مان افتابگردان خواهد بود  ندهيدانم كشت ا يم! بگردانافتا

 اليو در خ نديبب يدلش كه مرا در لباس داماد ياز من گفت و از ارزو. ايدن ييوفا ياز او گفت واز ب. نكرد  تيپدر هم شكا

و  يچا دنيبه رقص چ زهيغر يكه تنها از رو يساز يكالم و ب يب يبا موسق مانيرقص هر دو. ديرقص ميمرا داماد كرد و برا

و  ويغر يشامگاه يايبه مثابه در يمادر مهر ، عشق ، عطوفت و مهربان نگاهدر .ميديشكل گرفت و هر دو خند ينيخوشه چ

 يو بوسه بر امواج موها دمياغوشش كش در يوقت.را دارا بود يبر گونه اش طراوت شبنم صبحگاه دهيچند قطره اشك چك

 شهيحالت از هم توشدم؟گفتم نه مادر  يوقت يپسرجان راسته كه من ب ديام گذاشت و پرس نهيس يتابدارش زدم سر رو

 اگه خوب نشه؟ دمياما از خودم پرس.جمع باشه التيبهتره، خ
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 نيهم.ديام يسحر جزوه ها را مروركردن اما ب كيكتابها را ورق ورق زدن و تا نزد هودهيخواندن و كاركردن و ب درس

شام .بوته گل افتابگردان چال كردم ريرا از قلبم دراوردم و ز دياز مرزعه انها به خانه برگشتم نهال ام يبود وقت شبيد

 يپنهانو رقص چوب اجرا نكردم و  دميدوغ نوش يوانيل شيبود كه به اجبار از گلو فرو دادم و رو ييغذا نياو تلخ تر يعروس

ننگ را به جان  نيو ا ستميمرد ننگ است، اما من گر يبرا هيپدر گفت گر.تا شاهد بدرقه اش به خانه بخت نباشم ختميگر

 .دميخر

دل مجروح است  يتسال يحرفم از برا نيا ديشا.خاص خود را دارد يايدن يسرباز.را با لباس رزم عوض كردم يداماد رخت

 ييايرو يوقت است كه خوابها يليانبار شده اند و خ يكاغذ يكالغها ميو جزوه ها ستينشاداب  گريمزرعه د.رديكه ارام گ

 .ام كابوس شده اند

از فردا شروع .جزوه ها مال توست نيا وانهيو گفت احمق د ديخند.خاك ريعقلت كجاست؟گفتم بهمراه دلم ز ديپرس يمردا

 تحمل؟ ي؟مرد هم شده انقدر سست اراده و ب يديفهم يكن يم

 انيراه سقوط حفظ كرد و م مهيدارو بود كه مرا از ن نيبهتر ديشا.ناگوار بود دنيدوست شن كيو شماتت و اهانت از  خيتوب

 اي يو تباه يستيو رها شدن به ورطه ن دياز درخت ام دنيدست كش ايانتخاب با خودم بود .و اسمان معلقم نگه داشت نيزم

بستن با  مانياما راه اول پ.دشوار بود يو كم ديطلب يدادن و انتخاب دوم همت م و خود را نجات دنيرا محكم چسب ديشاخه ام

پس لباس .بود انيپوستم خون گرم در جر ريچرا كه هنوز ز دميراه دوم را برگز. بود و سقوط كردن تا ته جهنم بود طانيش

دانشگاه را  يكردم و سطر كوتاه قبول نبود شروع به خواند دهيكه سست ارده ام نام ياثبات به مراد يهمت بتن كردم و برا

 .تا باورم شود خواستن توانستن است دميخط پررنگ كش كيو دور نامم  دميكوب واريبد

 نيمادر، خرج سنگ يماريگفتم مرگ پدر ، ب يبه مراد.بود لياز ادامه تحص دنيام دست كش يحادثه زندگ نيتر احمقانه

فكر  دييسكوت كرد و سكوتش تا.وارد شوم كه بتوانم كمر راست كنم يگرياز راه د ديبا.صاحب يدانشگاه، مزرعه ب

 .كار شدم ربازا يكردم و در مزرعه رابستم و راه يمادر را بستر.بود

 ديو شا نديدوقلو ديشا.دارم نهيقلب دو قلب در س كي يام و به جا يياستثنا يگفتم غلط نكنم من موجود يدكتر مراد به

و گفت  ديخند يبه قهقهه ا.اغاز كرده اتيزنده شده و ح يو دو سالگ ياز دست دادم و در س يسالگ جدهيكه در ه يقلب
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! كه بدون ماه هم درخشش دارد تارا يگفتم ستاره ا ست؟يبگو نامش چ.يبار علقت را به گرو دلت نگذار نيمواظب باش كه ا

ه و با تجربه جلوه كند اما ناموفق است و دهد پخت يكه به خرج م يساده و محجوب است كه با همه سع يدختر بقدر نيا

منظورت خانم  كندن ديپرس يدكتر با شگفت.بار در مطب تو مال قاتش كردم  نياول.خام بودنش مرا جلب كرده است نيهم

و به مطب تو برش گرداندم  دميكش رونياو را از چاله ب يان شب وقت. و گفتم هم اوست  دميمن است ؟خند يمشتر يتهام

شانه ام  يدكتر دست رو. گذشته در و جودم زنده شد اديطپد و  يم يرعاديغ يدم كه ضربان قلبم بگونه ااحساس كر

به نگاه بهت . گفتم اما من قصد ازدواج ندارم. از ان كه مرغ از قفس بپرد اقدام كن شيگم اما پ يم كيگذاشت و گفت تبر

كدام دختر حاضر است  يروان يبا داشتن مادر. هستم يطيدر چه شرا يدان يو گفتم تعجب ندارد تو كه م دميزده اش خند

 نيخودم قابل قبول است چرا كه طعم و مزه شكست را به هم يدانست اما برا يمنطق ريرا غ لميكند؟دكتر دل يبامن زندگ

را براورده  شيارزو نياخر ستيو بد ن ستيدكتر افاق گفت كه حال مادرتان مساعد ن.ستمين گانهيطعم ب نيو با ا دهيچش ليدل

نقش را  نيكنم ا ياز پرستاران خواهش م يكيكنم؟گفت از  دايعروس از كجا پ دميپرس. يشده بصورت مجاز يحت ديكن

در . ندارم يانجام شود حرف ديبا نكاريكه ا ديگفتم اگر شما گمان دار. ميكن يبرگزارم يجا جشن كوچك نيهمقبول كند و در 

رقص و .نشست يصندل يعروس مجلس شد و كنارم رو شيرانديخ يبرپا كردم و پرستار يمجلس عروس مارستانيباغ ت

خوابش  يصندل يو در اخر جشن رو ديخورد و رقص ينيريشربت و ش مارانيب رياز سا شيبو و مادر ب يدنيد مارانيب يكوبيپا

 ياورده كرده بودم تشكر كرد و مرا با قلبمادر رابر يفراهم كرده و ارزو مارانيب يخوش برا يكه روز و شب نيدكتر از ا. برد

 .كرد ياسوده راه يمجروح اما و جدان

ام از سر  يخواب يباورانم كه ب يبه خود م.برد يشده ام و خوابم نم نينژاد انقدر دسر خورده ام كه سنگ نيخانه مت در

شد كه بگمانم او جام زهر دوم را به  يمرد ليكه سوار اتومب دميابن كه تارا را د قتيحق. ستين نيا تياست اما واقع يپرخور

و همسر  يبه ما افزوده خواهد شد كه نامش اهنچ يكه عضو دمينژاد شن نيدر جمع دوستان بودم و از مت. من خواهد نوشاند

مد و ا مانياريبه  يعملم گفتم به موقع خانم تهام هيتوج يهمگان شد و برا رتيموجب ح لميدل يخنده ب. ستيتارا تهام ندهيا

هنوز  ديرس الميخ. ام  هيبود بر قبول نظر ياما سكوت انها مهر.نبود يقابل قبول هيبگمانم توج. نجات داد يما را از ورشكستگ

كه بر دلم  يرغم غم يانها شام را عل يفرونشاندن كنجكاو يو برا قيهستم مخصوصا خانم ها به حركاتم دق نيذره ب ريز
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 هخبر نه تنها باعث تكدر خاطرم نشده بلك نيكنند ا نيقيز حد معمول تناول كردم كه ا شينشسته بود خوردم و دسر را ب

 ياتاق حت نيوسكوت وسكون ا يياما حاال در تنها. برداشتم انيرااز م يديبرعكس خوشحال و با نشاطم كرده و هر ترد

تر و  قيشكست عم نيپرسم سوزش كدام يگذاسته جواب دهم واز خود م غاميپ ميحوصله ندارم به دكتر كه برا

 !تارا!اتار!كند تارا ي،كامل م نيسطر را با ا كيجانسوزتره؟خودكارم 

 ريز يخورد نيكه اگر زم ستين يادرسيفر چيكه ه نيسكوت و دم فروبستن وخود را مجاب كردن به ا. زدم يحرف م ديبا

شاهد  يپاك كن تاكس گرانيزانوانت را دور از چشم د باش و گرد سر يپس به خودت متك.و بلندت كند رديرا بگ تيبازو

 ديدرد را پنهان كن و به ام.ضجه ات را نشنو يكه گوش كس بكنات را در خلوت  هيلبخند بزن و گر.خوردنت نباشد نيزم

همدل و هم صحبت را چنان  كيبه  ازياما گاه ن.ام بودند و هستند يو دو سال زندگ يس يباورها نهايهمه ا.باش يكس يدارو

دكتر .هم رفت درما.تر است نيستگ ياز هر درد ييكه درد تنها ميبكشم و به همه بگو اديخواهم فر يكنم كه م ياحساس م

 براور يبرا ست؟گفتميچ يچك برا نيا ديپرس.گفتم بله حق با شماست.ديكرد يچه خوب كار ديديگفت د

هم  گريد يماريب ديشا.نوروز است ديع ينو برا يرخت يدر ارزو اياست و  ارتيان كه در حسرت ز.مارانيب يكردن ارزو ده

كه گذشته را رها  شهياند نيبا ا ختمياو يانبار خيرا به گل م اهميبه مزرعه كه برگشتم لباس س.باشد يدر حسرت لباس داماد

هرچه تمامتر دارد  يشرم يوب ييندار با پرو يچيمردك ه.است اكاريصفت و ر ستف بر هرچه ادم سالو.شمينديب نديو به ا

كاش  يسفر كردم و ا.خورد كه اسم او را نسان بگذارم يحالم بهم م.كند يم ياو نقش باز يدهد و برا يم بيهمسرش را فر

سپر كنم و دست  نهيبخواهم س هاشك روان شده برگونه چنان منقلبم كند ك يگمان نداشتم كه قطره ا.رفتم يسفر را نم نيا

نبود و مقبلم را سد نكرده بود  نميرياگر صبر دوست د.زميبر رونيرا ب ميخفته در گلو يادهايشوم و در ان حال فر بانيبه گر

بود كه خشم را فرو  نيچن.را لعنت كن طانياب سرد بنوش و ش يوانينشاند و گفت ل مياما او مرا بر جا.كردم يم نيچن

ان وقت  يكرد يجمع اور يمداخله از دور مراقبت كن و هرگاه مدرك كاف يخوردم و به خود گفتم تحمل كن و به جا

 !ماند باوركن يپشت ابر نم ديلبخند زد و گفت هرگز خورش ميصبر برو.كن شيرسوا

بدون نظم و  افتي يم ياست كه حكمت هرگاه فرصت نيشده بود كه گمانم ا لياوراق دفتر خاطرات به دفتر حساب تبد گريد

بود و هنوز هم حكمت خوانده شده  دهيرس مهيشب به ن.كرده ينوشته و خود را سبك م يماه و سال م خيتوجه به تار يب
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منهم بهتر است گذشته او را همچون خواسته  ديشا.مانده است ميبرا هكه با او روبرو هستم ناشناخت يدرون دفتر با حكمت

 .نكنم يكنجكاو نياز ا شيو ب زمياويب يانبار خيدلش به گل م

چشمم به او و  يدر فرودگاه وقت.ام كاسته بود يبه خود ارامم كرده بود و از درجه فشار روان ميها يسه روز گذشته دلدار در

انها نه تنها ارامم نكرد بلكه همه  يدادن ها يدلدار. و نوازشها  ستميبلند گر يبا صدا ييخوشامد گو يمادر افتاد به جا

 يتكه كالم حكمت كه دائم تكرار م.باره فرو بنشانم و خود را اسوده كنم كيبه  خواستم يم ييرا گو ريچند روز اخ يفشارها

را اسان گرفته  هيكه او قض نيازرد و از ا يم شتريوجود ندارد مرا ب ينگران يباوركن سوء تفاهم شده و اصال جا زميكرد عز

و من هم چنان  قتاديكند كارگر ن يازرده م را نيجن هيمادر هم كه گر يهشدارها.كرد يبود كوره وجودم را گداخته تر م

 . دميبار ياشك م

شوم و  ميهم باشد پس ناچارم كه تسل قتيحق ييگو يم يكه در مورد اهنچ يياگر حرفها:انجام حكمت براشفت و گفت  سر

 شياست كه پ ييوياخر سنارو نيا ميايب رونيسال تالشم را به او واگذار كنم و دست از پا درازتر از شركت ب ستيحاصل ب

 بكنم؟ ديمن چه با ييگو يحاال م.ميدار يرو

 .كنم يخفه اش م ميدستها نيو خودم با هم يزندان شو يدهم تو راه يدانم اجازه نم يدانم اما م ينم:  گفتم

 يم كيارام باش مطمئن باش در خفه كردن او من هم با تو شر:هر دو دستم را گرفت و برصورتش گذاشت و گفت حكمت

 م؟يوسط اتاق دارش بزن نياصال چطور است هم.شوم 

 ؟يفهم يم ينيبب بيخواهم كه تو اس يحكمت من نم: او مرا ارام كرد و گفتم  يشوخ حكمت و خونسرد لحن

تو را دختر مقاوم و سر .كند يتوست كه به روح و روانم لطمه وارد م يها هيبلكه گر نميب يصدمه نم يمن از اهنچ:  گفت

 نيا ايشده  فيضع مانتيا ايترسم چون خدا را دارم؟ ا ينم زيچ چيگفت من از ه يكه م ييپنداشتم پس كو ان تارا يم يسخت

 يوجود م يعرضه و ب يمرا ب ايحق خود و زن و بچه ام دفاع كنم، هان تارا؟ا ازتوانم  يكه نم ينيب يم يكه مرا ادم مفلوك

 ؟ينيب

 .نيمان را نابود كند فقط هم يتواند زندگ يدانم كه او م يفقط ممن .ستين نطوريخدا شاهد است كه ا: گفتم

 ياگر به قول تو وجدان قانون را بتواند خواب كند و به رو.تحمل داشته باش و نگاه كن: و گفت دينوازش بر سرم كش دست
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 .يمدت چكارها كرده ا نيكن و بگو در ا نانيبه اطم.هم وجود دارد كه او را به زانو دراورم يگريد يراهها.خود بازكند

كردم و در اخر گفتم  اديانجام شده به عنوان خبط و خطا  يصحبت كردم و از كارها لياز ساخت و ساز و فروش اتومب شيبرا

 : 

 .خواستم خوشحالت كنم اما تو را مفلس كردم يــ من م ــ

 

كند و چون مردان خط  يم يكه سازندگ ييتارا را دوست دارم، تارا نيمن ا: و گفت  ديو در اغوشم كش ديقاه قاه خند حكمت

حركت  دنشيد يساعت برا نيلك زده و اگر خسته نبودم هم يكه تو ساخته ا يخانه ا يمن دلم برا.كند يو خطوط معلوم م

 :بعد با لحن شوخ گفت. كردم يم

و بگو كه خانه را  ريفردا با مهندس تماس بگ.ميكن يم يشمال و ان جا زندگ ميرو يم مياست كه اگر باخت نيا تشيــ نها ــ

 .طبق برنامه مبله كند مانيبرا

گدار به اب  يكه ب ستمين يمن مرد.يمرا شناخته باش ديتو با.نگو چيه: خواستم اعتراض كنم انگشت برلبم گذاشت و گفت تا

او برگ بر .را فراموش نكن تاير زميعز.ان قدر از او مدارك در دست دارم كه نتواند انكار كند.دارم نيقيمن به برد خود .بزنم

اش خواهم كرد كه جرات بازگشت به المان را  ثتيح يان چنان ب.كند يمن باز رافتبخواهد با ش ياگر اهنچ.نده من است

رفته و ما را به حال خودمان  رونيتو ب ين از زندگاسا يكه فكر كنم اهنچ ستمين شيمن ان قدر ساده اند.نداشته باشد

از  تاير.اش دچار تالطم نشود يالبته ان اندازه كه زندگ.كردم  ارياو را هوش يرفتم و كم تاير دنيسفر به د نيدر هم.گذاشته

مصالح  يپا يوقتاما  زارم،يكه جاسوس باشم ب نيمن از ا.را كنترل كنم و به او خبر بدهم  يمن قول گرفته كه اعمال اهنچ

مالقاتش كردم به او خواهم گفت كه  يفردا هم وقت.كار را خواهم كرد نيا نميبب يباشد و ازاو نامرد انيخودم در م يزندگ

از  ميتوان يتفاوت كه من و تارا م نيبا ا.تو هم نابود خواهد شد يمن نابود شود مطمئن باش كه زندگ ياگر قرار است زندگ

 .يكه به خاطرش برگرد يكنند و نه مال تتيكه حما ينه همسر دار گريتو د يول ميصفر شروع كن

ناخوش بودم كه در مورد حكمت  ياخبار دنيرا شب كردم و هر لحظه در انتظار شن ميروز زندگ نيان شب سخت تر يفردا

مادر شام اماده كرده بود و .كه نگرفته بود رميگ يخوب است بعدا تماس م زيدر تمام تماسها او كوتاه گفته بود همه چ.بشنوم
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سفر  نينخواسته و ا يخوش ميوقت برا چيكه خدا ه نيو در اخر با گفتن ا ودكرده ب فيتعر مياز سفرش برا ختهيجسته و گر

كه حكمت در اپارتمان را باز كرد و  ديشب به ساعت اخر رس.بودن خود را ابراز كرده بود يتمام شود ناراض ينطوريا ديبا

پاسخ به  يعنيگونه  نيورودش به ا.يكوچك كينرگس در دست داشت و جعبه ك ياز گلها يكه دسته گل يالداخل شد در ح

 ؟يتو برد: دميو پرس دميتمام سواالت ناجوابم از شدت ذوق در اغوشش كش

 .امدم ياگر باخته بودم كه با دست پر نم: و گفت  ديخند

كن كه تا  فيتعر ميبرا:ديو پرس اورديشام بود كه مادر تاب ن زيدر سر م.دست به اسمان بلند كرد و خدا را شكر كرد مادر

 .برد يصبح خوابم نم

كه  ميگو يقدر م نياما هم.كرد فخواهميچشم تعر.مادر صبر كن تا شام در ارامش خورده شود: و گفت  ديخند حكمت

خانه  ونياز دكوراس يزنم اما وقت ياول گمان كرد كه دارم بلوف م.رفته باشم تاير دنيه دكرد كه من ب ياصال باور نم ياهنچ

به او .ميگو يفرستاده، مطمئن شد كه دروغ نم رانيتولد همسرش از ا يبرا يكه به تازگ يا چهيكه قاب قال نياش گفتم و ا

كه من  يدر تمام مدت.شان را به خود جلب كرده امكرده و محبت يكه در خانه اش مهمان بودم با دو بچه اش باز يگفتم ساعت

. ميكن يتالش م مانيزندگ نحفظ كانو يما برا يدر اخر به او گفتم هر دو.كرد يزدم ساكت نشسته بود و گوش م يحرف م

حال ان دو فقره چك را .  ميهم مراحمت بوجود اور يبرا مينكن يارزش قائل شده و سع گريكدي ميحر يپس بهتر است برا

موضع خود رابشناسم و بدانم  رميگ يكه با همسرت م يدر مقابل خودم انها را پاره كن تا من هم در تماس ايبه من برگردان 

او هر دو چك را مقابلم گذاشت و من هم انها را پاره كردم و در اخر گفتم بهتر است به . ميبگو ديم و چه نبايبگو ديكه چه با

كرد و گفت  ميشدم صدا يداشتم از دفترش خارج م يوقت.يو از من رفع اتهام كن يكه اشتباه كرده ا يهم اطالع بدهشركاء 

را هرگز فراموش  نيزنم ا يرا م زيهمه چ ديق ستيات خوشبخت ن يكه بشنوم تارا در زندگ ياما مطمئن باش روز يتو برد

 .نكن

داشتم كمتر  يدر طول سفر سع.نديرا بب ديجد يتا حكمت بنا ميشمال شد يهر دو راه ميكه به دست اورد يفرصت نياول در

 اريبس يكه با همه جوان نيو ا يپس در مورد مهندس احمد.از مشخصات ساختمان صحبت كنم تا جاذبه ان كمرنگ نشود

امده و مرا  يرايو مهندس به  دهيشب ترس يكيچگونه در تار كهسفر  نيكارازموده و ماهر است صحبت كردم و واقعه اخر
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 :گفتم طنتيش يباخود به خانه شان برده بود داد سخن دادم و بعد با كم

كه  يدانستم كه پدر بزرگ مهندس هم جوار ماست و زمان يمن نم.داشت يدوستش خواه ينياو را بب يــ مطمئنم كه وقت ــ

 .خوشحال شدم يليدانستم خ

 مزرعه ما؟: ديپرس نگاه كرد و ميسخن ناگهان به سو نيا دنياز شن حكمت

 .و من كر كردم كه از اقوام توست ميشد رويباشد كه در مزرعه با او رو ييكنم نوه همان اقا يگمان م.بله:  گفتم

 .نوه او باشد ديخب شا: به خود مسلط شد و گفت حكمت

است و  يكرده و مهربان ليمادر مهندس ه م زن تحص.خود مهندس گفت كه پدر بزرگش هم جوار ماست.ستين ديشا:  گفتم

 ............محبت را در حق من كرد كه تيان شب نها

 ؟يتو به خانه انها رفت:سخنم را قطع كرد حكمت

 .باستيهم ز يليمادرش دندانپزشك است و خ.خود مهند مرا به خانه شان برد:  گفتم

 او در مورد خانواده ما چه گفت ؟: گفت  حكمت

اشاره به پدربزرگش كرد و  ينكرد ضمن ان كه هنگام برگشتن بود كه مهندس احمد يينااظهار اش نياو كوچكتر:  گفتم

 .ميپدرش هست هيداند كه ما همسا يخانم دكتر هنوز نم ديشا

 .با ما مراوده داشته باشند يكه نخواسته باش دوارميام: ديو پرس ديكش ينفس بلند حكمت

 داريحتما به د ديا يبه تهران م يدكتر خوشم امد كه درخواست كردم وقت اتفاقا برعكس ان قدر از رفتار و منش خانم:  گفتم

 .رفتيكه پذ ديايما هم ب

 يپس از سكوت.كند يما رد و بدل شده فكر م انيكه م ييان بود كه دارد به مالقات ما و صحبتها انگريممتد حكمت ب سكوت

 :ديپرس يطوالن

 مشغول هستم؟  يكه به چه كار ديــ خانم دكتر از من سوال نكرد و نپرس ــ

به گمانم ان قدر كه از تو .حرف زدم كمتر از خودم گفتم  تيمن ان قدر كه از تو و شركت و مسافرتها: و گفتم  دميخند

كرده و  ليتحص يافراد يخطه هستند و همگ نيانها از افراد سرشناش ا: حكمت گفت .داند يكرده از من كمتر م دايشناخت پ
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 .خانواده دارد نيبه ا يكينزد يليخ يلينسبت فام يدكتر مراد.دصاحب نام هستن

از مادر صحبت كرد كه  يكرد كه شب را در خانه انها صبح كنم طور شنهاديمهندس پ يراستش وقت!چه جالب: گفتم  متعجب

 ييز زنان روستاگروه ا نيكه من عاشق ا نيا قتيحق.كه عاشق مهمان هستند روبرو خواهم شد ييروستا يگمان كردم با خانم

به خود  دمياو را د يزبانيجاخوردم و بعد كه م يدكتر به استقبالم امد لحظه ا نمخا ياما وقت.ندارم يبگيام و با انها احساس غر

 .مردم است نيا يذات صهيخص يو مهمان نواز يگفتم مهمان دوست

درخت پناه  نيپشت ا نجايمن ا: كه ان شب مهندس مرا سوار كرده بود به درخت اشاره كردم و گفتم  ميديسرجاده رس به

و تا  يببند ديرا با تيكنم و تو هم چشمها يم يمن رانندگ.شو ادهيرا نگهدار و پ ليحاال تو اتومب.ديگرفته بودم تا مهندس رس

 !كه نگفتم باز نكن يوقت

 .ديلرز يم ميزده ام كه دستها جانيان قدر ه: حركت كردم گفتم  يكرد وقت رييتغ مانيرا نگهداشت و جا لياتومب حكمت

 .به خود مسلط باش و ارام حركت كن: گفت  حكمت

مبهوت  اليو ينما دنيرا باز كن خودم از د تيچشمها مياز ان كه به حكمت بگو شيمقابل مزرعه نگهداشتم پ يوقت

( ديحكمت كه پرس يو اگر صدا ستادميبهد تماشا ا ارياخت يبود كه ب بايو بنفش بنا ان قدر ارامش بخش و ز ديرنگ سف.شدم

 .ينگاه كن ديشو اما نبا ادهيپ: او ، مرا به خود اورد و گفتم  يصدا.، نبود هم چنان غرق تماشا بودم)توانم باز كنم يم

 .حاال نگاه كن: و گفتم  ستادميا شد و من دستش را گرفتم و مقابل ساختمان ادهيپ حكمت

 ديد ياو هم چون مبهوت مجذوب ساختمان شده بود و از ان چه كه با چشم م.بود يدنيساختمان د دنيحكمت با د چهره

 مال ماست؟ نجايتارا ا: ديو پرس ستياو دوباره به من نگر.نداشت نانياطم

 .نيحاال داخلش را بب: باال بردم و در ساختمان را باز كردم و گفتم  نيمرمر يرا گرفتم و از پله ها دستش

خود را به  يسع تيان جا را مبله كرده بود و نها ييبايمهندس به طرز ز. بود يدنيما جالب و د يهر دو يبرا ميديد يچه م ان

اماده كنم حكمت  يگاز را روشن كردم تا چا يوقت ديپس از بازد. كار گرفته بود كه مطابق طرح انتخاب شده دكور شود

 : گفت 

 استئ يدر حد عال زيو همه چ يخرج نكرده ا هودهيزبان را ب يكنم پول ب يــ اقرار م ــ
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 : ديو پرس ستيكرد به چشمم نگر يجدا م هيكه مزرعه ما را از همسا يچوب ينرده ها دنيپنجره ها را گشود و از د حكمت

 :يدان يچه م گريو ،تو دــ تارا راستش را بگ ــ

 : كردم و گفتم  بغلش

 نيا. نخواهد كرد انتيدانم همسرم دوستم دارد و به من و فرزندش هرگز خ يكه م نيا نيدانم و مهمتر يرا م زيــ همه چ ــ

در صندوقچه دل نهان  زيعز يشوند و چون گوهر ياگر پاك باشند هرگز فراموش نم يدوران نوجوان يدانم كه عشقها يرا م

فقط انتظار دارم كه ان را از صندوقچه  يندازيگوهر را دور ب نيحكمت من هرگز از تو نخواهم خواست كه ا.مانند يم يباق

 .ياورين رونياش ب يبايز دنيبه رخ كش يبرا

 .ستيبر ان ن يان قدر دوستت دارم كه تصور: دستم را برگونه اش گذاشت و گفت  حكمت

شناخت مرا به  ياو كه از وجود سر از پا نم.را نشانت بدهم يتا انبار ميبرو ايحاال ب.دارم نانيداقت كالمت اطمبه ص:  گفتم

حس كردم كه زنوانش خم شده و .قفل ان را گشود ديو با ترد ستاديبه تماشا ا يلحظه ا يانبار كيو نزد ديدنبال خود كش

 امد؟يخوشت ن: دميست پرس يناراض ان يكه از بنا نيبه گمان ا ستين ستادنيقادر به ا

از ساختمان مورد  شيب يساده انبار يكه بنا ميتوانم بگو يبه جرات م.باشكوه است تارا، باشكوه است: لب زمزمه كرد ريز

بود  افتهي يو حوض اب نما كه با چهار گلدان گل شب بو جلوه ا نهينسوز شوم يبه اجرها دنيپسندش واقع شد و با دست كش

 : ديرو به من پرس

 .من بوده ييايسبك بنا طرح رو نيكه ا يدانست يــ تارا تو از كجا م ــ

و با گشودن  ينيتا ته مزرعه را بب يتوان يم يحاال اگر از پنجره نگاه كن.يكه حجله گاهمان را اراسته بود يياز ان جا:  گفتم

ان تخت كه  يبه جا بايان تخت خواب ز يبه جا بايز يم تخت خوابه نيا. يافتابگردان بهره مند شو يدر از منظره گلها نيا

 .ينيبب ييطال يتخت هم خوابها نيا يرو دوارميام

 .كم است زيچ كياما  يكه به خرج داد يا قهيبا همه سل: و گفت  ديتخت دراز كش يرو حكمت

 .است يتخت خواب دخترمان كنارمان خال يجا: نگاه متعجبم لبخند زد و گفت  به

 .تخت خواب داشت كيبا او بود و انجا تنها  حق
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 نيدارم ز نيقيتارا من  يدان يم.كنم يم هيخودم ته قهيدخترم و با سل يان تخت را من برا: دستم را گرفت و گفت حكمت

 يحاال كه در خواب صورت دخترم را م.ستنديدور ن تيكه از واقع يياهايرو.هستند قتياز حق يا ختهيام يپس تمام خوابها

 ياهايهمرنگ رو.خواهد بود يتخت خواب دخترم صورت.نميمعصوم را بب وهم ان چهره پاك  يداريكه در ب ستيدور ن نميب

 .ام يصورت

كه  ديسف يام گشوده شده؛ دفتر يدر زندگ يدفتر تازه ا عت،يطب ييحس كردم كه با اغاز شكوفا) نايروم(امدن  ايبه دن با

 .سميكرد بنو يكه او با امدنش به ما ارزان يدوست دارم در هر برگش فقط از دخترمان و سعادت

بود كه بهتر  دهيرس جهينت نيچون من و حكمت به ا زياو ن ديشا. امدين دارمانيدكتر هرگز به قولش وفا نكرد و به د خانم

تواند تابناك تر از گذشته باشد توجه نشان  يكه م ندهيه ااش فراموش كند و ب نيرياست گذشته را با تمام خاطرات تلخ و ش

افتابگردان نظر و  يكه طرح پنجره رو به گلها ميحكمت، نتوانستم به او بگو گذشتهام نسبت به  يتفاوت يمن با همه ب.دهد

 !خانم دكتر بوده است و نه من  دهيا

و گاه به لطف  نيريش يكارمان به هم، مرا گاه به سخنبودن اف كينزد يخود دانستم كه همسرم برا يبرا يازيرا امت نيا

من :( دانم كه خانم دكتر هم كارم را به حساب حسادت زنانه نخواهد گذاشت و در قلبش خواهد گفت يبنوازد و م يلبخند

 .) كردم يكار را م نيتارا بودم هم يهم اگر جا

 .ببرم انيخوب قصه ام را به پا ييدارم كه با شعر شب تنها دوست

 .خواند يمرغ جهان م نيكن ، دورتر گوش

 ها  ي، و باز شمعدان كدستياست، و لسيس شب

 .شنوند يشاخه فصل، ماه را م نيصدادارتر و

 جلو ساختمان ، در فانوس به دست و پلكان

 گوش كن ، م،ياسراف نس در

 تورا  يزند از دور قدم ها يصدا م جاده

 بتكان،كفش به پا كن،پلك ها را .ستين يكيتار نتيتو ز چشم
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 كه پر ماه به انگشت تو هشدار دهد و ييتا جا ايو ب ايب و

 با تو نديبنش يكلوخ يرو زمان

 .قطعه اواز به خود جذبب كنند كيشب اندام تورا ، مثل  ريزاميوم

 است در انجا كه تو را خواهد گفت ، ييپارسا

 .است كه از حادثه عشق تر است يبه نگاه دنيرس زيچ نيبهتر
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 پايان.

  » ي مجازي نودهشتيا كتابخانه «
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