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 اول فصل

 .داد نويد را تولدم روز نام به روزي و گذشت، و گذشت كه همچنان گذرد، مي زمان

 به رو همه خروس قوقوي قوقولي صداي و بود كرده پر رو فضا بارون نم بوي. بود شده صبح ديگه كردم، باز چشم وقتي
 موقع ديشب كه ساده نسبتا اتفاقي و امروز مهموني از زياد خوشحالي با رو، گذشته شب. كرد مي دعوت خواب از بيداري
 .داد تغيير درجه 360 زندگيمو مسير كه اتفاقي گذاشتم؛ سر پشت بود، اومده پيش برام لباس خريد

 به شروع بارون نم نم بودم، رفته خيابون به خاله و مامان همراه به الزم وسايل برخي و لباس خريد براي وقتي ديشب
 وارد بعضيها به. كردم مي نگاه دقت به تولدم جشن براي مناسب لباسي خريد براي رو بوتيكها تك تك. بود كرده باريدن

 كه بوتيكها از يكي به زياد، وقت صرف لز پس عاقبت. شديم مي خارج لباسها، مدل ديدن يا و قيمت پرسيدن از پس و
 و بلند قد. رسيد مي نظر به اي فهميده و باادب جوان فروشنده،. شديم وارد ،»معبود« بود نوشته ويترينش ي شيشه روي
 تار چند و بود كرده شونه باال طرف به رو اونها كه حالت خوش موهايي با درشت و سياه چشماني. داشت اي شونه چهار
 دست چند. بود تراشيده صورتش روي رو اون خدا انگار كه داشت هم كوچكي بيني. بود افتاده پيشونيش روي هم مو

 طبق قيمتش، پرسيدن و نظرم مورد لباس انتخاب از بعد. كنم امتحان رو اونها تا رفتم پرو اتاق به و كردم انتخاب لباس
 قابل اصال و آشناييم هم با ما كه گفت اون صحبت ضمن. كرديم قيمت سر بر زدن چونه به شروع ايرونيها، تمام عادت
 لباس اينكه ضمن. كرديم مي نگاه او به مبهوت و مات مامان و من. آورد ميان به سخن ديريني آشنايي از و نداره رو شما
 ».مبارك تولدتون« : گفت كرد مي بندي بسته زيبا كاغذي در رو

 و ما شما بگيد ممكنه» : پرسيد بود؛ شده عصبي كمي مامان. بشه سبز شاخ تا دو سرم روي بود نزديك ديگه بار اين
 »!داريد؟ ما با آشنايي چه و شناسيد مي كجا از دخترمو

 من به اگه ندارم، رو شما كردن ناراحت قصد اصال خوام، مي معذرت واقعا شما حضور از من» : داد جواب بالفاصله اون و
 ».دم مي توضيح براتون رو همه دخترتون تولد مهموني در شب فردا بديد، اجازه

 بعد و برگشتيم خونه به و كرديم ترك رو بوتيك او، با ما آشنايي قضيه موندن مبهم و زياد گفتگوهاي از بعد حال هر به
 بگم تونم مي جرات به كه روزي برسد؛ زودتر هرچه فردا صبح اينكه اميد به رفتم، رختخواب به مختصر شامي خوردن از

 .شد شروع او با من آشنايي تلخ ي قصه و شد دفن روز آن در ميالدم
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 پنجاه حدود در كه مهمانها. شدند مهماني غذاهاي و وسايل تدارك و كار مشغول همه صبح شروع و خورشيد طلوع با
 همراه به و نبودم كار بي هم من بين اين در. شوند جمع هم دور بعدازظهر هشت ساعت از بود قرار شدند، مي نفر شصت

 گنجايش نفر دويست اندازه به تقريبا بود؛ بزرگ خيلي پذيرايي اتاق. شديم پذيرايي اتاق تزيين مشغول ام پسرخاله
 همه. كشيد طول ظهر از بعد دو ساعت حوالي تا صندليها و ميز چيدن و اتاق كردن مرتب و تزيين كار بنابراين داشت،
 به زمان. رسيد مي خودش وضع و سر به بايست مي كسي هر ژس اين از. بود شده تمام ديگر هم كارها و بودند خسته
 بودم كرده دعوت كه را كساني همه تقريبا ساعت دو يكي از بعد. شد پيدا هم مهمانها كله و سر. گذشت مي سرعت
 نشسته كه هم عده آن و رقصيدند مي بعضيها كردند، مي پذيرايي خودشان از و بودند خوردن مشغول برخي. آمدند
 طرف آن به را توجهم اتاق در شدن باز صداي. كردند مي صحبت هم با نفري چند دو به دو يا زدند مي دست يا بودند
 تعجب از بود نزديك رسيدم، در نزديك به وقتي. رفتم در طرف به بعدي مهمان به گويي آمد خوش براي و كرد جلب
 ايستاده مقابلم در لب بر لبخندي با بودم، خريده او از داشتم تن به حاال كه را لباسم گذشته شب كه جواني. كنم سكته
 وقتي سكوت، لحظه چند از ژس. كنم دعوت داخل به را او بايد كردم فراموش كه بودم متعجب ورودش از قدري به. بود
 »!بايستم؟ در دم بايد كي تا من ببخشيد« : گفت زده خشكم سرجا من ديد كه

 .اومديد خوش هم خيلي و تو بفرماييد. كردم فراموش كه بود كننده غافلگير برام ورودتون اونقدر ببخشيد، آه؛ _

 و سالم آنها با و آشناست مهمانها اكثر با كه ديدم مي چون شد، برابر چند هم من تعجب شد، پذيرايي اتاق وارد وقتي
: گفت و گرفت من طرف به و درآورد جيبش از كوچكي ي شده كادو ي بسته و آمد من طرف به بعد. كند مي احوالژرسي

 ».خانوم ارغوان مبارك تولدت« 

 تو كي اصال و شناسي مي كجا از منو تو بابا، آخه: بگويم و بزنم داد خواست مي دلم. بگويم چه دانستم نمي بودم، شده داغ
 ... و بياي من تولد به كه كرد دعوت رو

 به بايستيد؛ اتاق وسط داريد خيال كي تا شما« :گفت كه مامان صداي با بعد شد، حكمفرما ما بين سكوت لحظه چند براي
 ».بشينيم طرف اون بريم بهتره« :گفتم و آمدم خودم

 زودتر ميشه ولي ممنون، آورديد برام كه اي هديه از خوب،« :گفتم بالفاصله و نشستيم و كردم پيدا خالي صندلي دو
 »!كنيد معرفي رو خودتون

 نمي شما اينكه سوم. كنيد پيچم سوال بعد برسم راه از بگذاريد اينكه دوم نداره، رو شما قابل اصال من هديه اينكه اول _
 »كنيد؟ پذيرايي من از خوايد
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 .كرديد پرت رو حواسمك كه خودتونه تقصير ببخشيد؛ من، خداي واي _

 .گشود سخن به لب سرانجام او و نشستم كنارش در كردم او از كه مفصلي پذيرايي از بعد و

 .تولدم روز استثنايي مهمان بود نريمان او

 آتش با تا گرفت دستهايش در را سردم دستهاي آمرانه چه و بردم، ياد از را زندگي دروغ هايش گفته در صادقانه چه
 .شوم گرم عشقش

 موقع آن تا كه عجيب من براي و بود هايم خاله از يكي شوهر خواهرزاده پنج از يكي او. شناختم را او حرفهايش بين در
 .بودم نديده را او

 با و عشق اين كنار در بايست مي اينكه تر ظلمانه و شد عشق اسير صدا بي اينگونه كه ات بنده حال به ببار آسمان، اي آه
 .ماند مي عشق اين

 خانه آنها، همه رفتن از پس. كردند ساز را هايشان خانه به بازگشت آهنگ مهمانان رسيد؛ نيمه به شب و گذشت زمان
 اين اينكه از خوشحال من و كند كمك ما به تا ماند مي خانه كردن مرتب و تميز براي كه گفت. او و ماندم من و شد خالي

 .بود زندگيم سراسر در شب بهترين

 زماني تا شد قرار ام خانواده موافقت از پس و كرد خواستگاري من از او تولدم روز شانزدهمين در يكسال، گذشت از پس
 به متا مختصري مراسم ضمن نتيجه در. كنيم برگزار را عروسي مراسم آن از بعد و شويم عقد هم با بيگرم، ديپلم من كه
 .درآمديم هم عقد

 تمامي در كه بود نريمان اين و. گرفتم ديپلم من مدت اين در و شدند سپري نيز سالها و ها ماه حتي و ها هفته و روزها
 موسيقي در هنر رشته سوم سال دانشجوي نريمان. درسهايم در من براي كمكي لحظه به لحظه و بود كنارم در ساعات

 و داد مي دست احيانا كه بيكاري اوقات براي و فروخت را لباس بوتيك درآمديم، هم عقد به اينكه از پس ماه چند او. بود
 را بوتيكش فهميدم كه روزي. شد شريك دوستانش از يكي با طالفروشي مغازه يك در زندگي هزينه كمك براي

 اين چرا داشتم، زندگيم تو من كه بود خاطراتي بهترين از يكي بوتيك اون نريمان،« :گفتم و شدم عصباني خيلي فروخته،
 »؟!كردي مي مشورت من با حداقل كردي، رو كار
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 به هم و برسم درسهام به هم تونستم نمي سنگين؛ و زياده درسهام كه دوني مي خوب خودت ارغوان، نشو عصباني _
 چيزي اون چون نداشتم، بوتيك اون به احتياجي ديگه من ضمن در. بود فروختن فكر بهترين بنابراين. تو به هم و اونجا
 .آوردم دست به خواستم مي كه رو

 !رو؟ چيزي چه _

 .رو ارغوان اسم به داشتني دوست و مهربون دختري _

 .بياري در عصبانيت از منو بايد جوري چه دوني مي خوب _

 .رفت دانشكده به او و كردم خداحافظي او از لبخندي با و

 حس عالم دختر سعادتمندترين او كنار در و او با را خودم. شد مي تر صميمي و صميمي روز هر نريمان و من بين ي رابطه
 پا من زندگي شبهاي در كه بود پاك روياي يك او. بودم غريبه واژه اين با و نفهميدم را غم معني هرگز او با كردم؛ مي

 موضوع توانست كه روزي تا كرد تالش بسيار ماندن اين براي و ماند او. بت يك من براي و بود ديگري دنياي از گرفت؛
 جشن مقدمات و شدند دعوت مهمانان مادرم، و پدر موافقت از پس. كنه مطرح مادرم و پدر با را عروسي مراسم گرفتن
. شد فراهم نريمان كمك با و سرعت به...  و صندلي ميز، كيك، شيريني، ميوه، قبيل از پذيرايي وسايل تمام. شد فراهم
 كنار در كه وقتي. بود شده زيبا چقدر و آمد مي نريمان به شلوار و كت اين چقدر. شد برگزار شكوهي با عروسي مراسم

 داشتم دوست و عشق اگرچه. بود كرده پر مرا وجود افتخار و برتري نوعي احساس گفتيم، مي آمد خوش مهمانان به او
 .دارد مراسم اين از فراتر مرزي

 آنچه هر. دارم دوست بيشتر را او من كه دريابد شدن خرد اين آواي با تا كردم خرد را ام سينه ماندن كنارش در براي
 حرمت به و بمانم كنارش در تا كردم عمل و دادم اهميت بود معقول كه آنجه تا هايش خواسته به. دادم او به خواست
 در را ها ثانيه و ها لحظه تمام هميشه. نكرد كوتاهي من خوشحالي براي هم او. نكردم كوتاهي ستايمش مي كه عشقي
 .شاديهاش و غمها در بودم، كنارش

 روي عقابي كه را سفيدش گيتار تشويق، عنوان به هم او. آموختم نريمان از خوبي به رو گيتار و ارگ نواختن مدت اين در
 من مال گيتار آن كردم مي آرزو هميشه كرد، مي كار گيتارش با نريمان وقتي. كرد هديه من به بود، گسترده بال آن

 .كردم مي خوشحالي احساس دل ته از بودم رسيده آرزويم به كه حاال و باشد،
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 قطعه چند تك تك يا و اتفاق به داشتم، شركت نريمان همراه كه خانوادگي جشنهاي از بسياري و اعياد در اوقات اغلب
 نهايت لحظات اين. گرفتيم مي قرار تشويق مورد و كرديم مي اجرا مهماني بيشتر شادي براي گيتار و ارگ يا موسيقي
 .بود من شادي روزهاي

 .نبودم تنها ديگر من و كرديم ازدواج هم با نريمان و من كه گذشت روز آن از سال دو و آشنايي از سال سه

 

 دوم فصل

 داشت تيره سبز رنگ به چشماني نيما كه تفاوت اين با نريمان، زيبايي به بود پسرس. نيما اسم به داشت برادري نريمان
 درست و خوشگذران و هوسران بسيار ولي بود برده ارث به پدربزرگش از را آن و كرد مي برابر چند را اش زيبايي كه

 از يك هيچ نداشتند؛ هم به شباهتي اصال عبارتي به و داشتند فرق هم با درجه 180 برادر دو. بود نريمان مقابل نقطع
 .نداشت وجود نيما در نريمان خصوصيات

 تحصيل ادامه بيشتر دبيرستان دوم سال تا و نداشت اي عالقه هم تحصيل به نريمان برعكس و نداشت معيني شغل نيما
 كه هركاري خالصه تصويري، صوتي، لوازم حتي و عتيقه فرش، طال، دالر، فروش و خريد: زد مي دست كاري هر به نداد؛

 همين به نبود؛ راضي اصال نيما كارهاي اين از نريمان پدر خان خسرو ولي ".باشه فراوون سود اون توي " خودش قول به
 تريلر يك نيما براي باشه، داشته هميشگي و دائم شغلي نيما اينكه براي و نيما با بحث و جر و صحبت كلي از بعد خاطر

 بيشتر چون. تماشا هم و باشد فال برايش هم تا كند كار المللي بين نقل و حمل شركت يك براي كه خريد اسكانيا
 از بعضي در. داد در تن دردسر پر خودش قول به كار اين به هم نيما ميشد، خالصه خارجي كشورهاي در سفرهايش
 رفته گردشي به ما هم و نباشد تنها او هم تا ميكرديم همراهيش نريمان و من, هم كشور از خارج يا و داخل سفرهاي

 .باشيم

 وقت هيچ كه بود سفري. بود سير و ماهي زيتون، تريلر بار سفر اين در. بود چين به سفر نريمان، همراه به من سفر اولين
 قديم كاخهاي ها، موزه مثل ديدني جاهاي از خيلي و گرفتيم زيادي عكسهاي ديدني و بزرگ كشور اين در. نرفت يادم از

 .گذشت خوش نيما همچنين و ما دوي هر به سفر اين چقدر. ديديم را چين بزرگ ديوار همينطور و امپراتوري

 كرده ازدواج هم با ما. ميكرد راضي مرا و بود كافي ما براي همين و بوديم هم كنار در ما. بود زياد ما ٔنفره دو سفرهاي
 و نريمان دانشگاهي دروس اتمام از پس آينده سال عيد بود قرار. نداشتيم شخصي ٔخانه عنوان به اي خانه ولي بوديم
 و نيما همراه به كه سفري در. كنيم زندگي كشور آن در آمريكا، در من اقامت شدن درست همينطور و مدركش گرفتن
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 نريمان، عموي پسر چون و شد داده كشور اين در هم من اقامت ترتيب بوديم، رفته آمريكا به تفريح براي نريمان
 چه هر تا بود ما براي بزرگي امتياز و نبود پردردسري كار اقامت، برگه گرفتن بود، آنجا مقيم پيش مدتها از فرهاد،
 انتظار و ميكردم زندگي او ٔخانواده همراه به و نريمان پدري ٔخانه در من خاطر همين به. شود انجام ما كار زودتر

 .دونفره و مستقل زندگي يك به يافتن دست انتظار ميكشيدم؛

 

 سوم فصل

. برداشتم را گوشي تلفن زنگ صداي با كه ميكردم تمرين گيتار و بودم نشسته اتاق در. دارم خاطر به خوب را روز آن
 چطور را خبر اين نميدانستم. نريمان دايي خان بهزاد فوت به منجر و مغزي ٔسكته خبر. بود وحشتناك خبري حامل راوي،
 خوبي حال و بودم شده مبهوت خبر اين شنيدن از هم خودم. برسانم نريمان مادر جون پروين مخصوصاً خانه، اهل به بايد

 از پس. دانستم نمي چطور؟ اما. رساندم مي خانه اهل گوش به را خبر بايست مي و بودم مرگ قاصد تقدير هر به. نداشتم
 . بگويد مادرش به ميداند صالح كه طور هر او تا بدهم نريمان به را خبر اول كه گرفتم تصميم كردن، فكر كمي

 از خوانندگي مهمتر همه از و سازي آهنگ نويسي، نامه فيلم كارگرداني، _ ميكرد كار تلويزيون و راديو در خان بهزاد
 محال من براي هم تصورش كه شد پا بر قيامتي خانه، اهل گوش به خبر اين رسيدن با. ميرفت شمار به او كارهاي جمله
 و قساوت نهايت در زني - بودم نبرده واقعيش ٔچهره به پي هرگز زمان آن تا كه زني خان بهزاد زن مرجانه اما. بود

 .بود خوشحال هم خيلي حادثه اين از كه انگار و ريخت اشكي قطره حتي نه و آورد ابرو به خمي نه -  سنگدلي

 آنها تمامي در آرامش با توأم حالتي با مرجانه و شد برگزار افسوس و آه نهايت با ختم و ترحيم مراسم تقدير هر به
 .كرد شركت

 اسم به پدرش دوستان از يكي با ازدواج قصد مرجانه شديم خبر با كه بود نگذشته چهلم مراسم از روزي چند هنوز
 و همسر عنوان به را او كسي كه نبود مردي محسن آخر بود؛ مصيبتي چه ديگر اين من، خداي واي. دارد را محسن
 را موضوع اين هم مرجانه خود و داشت هم زيادي سني تفاوت مرجانه با اينكه مخصوصاً كند، انتخاب زندگي شريك
 موافق كامال ازدواج اين با مرجانه. بود پولدار تاجري ضمن در و گذران خوش و عياش مردي محسن ولي. ميدانست خوب
 بود اين فاميل اعتراض و عصبانيت برابر در اش بهانه تنها و داشت محسن شبيه اخالقي خصوصيات هم خودش چون بود
 .نميام بر اونها ي عهده از تنهايي من و دارن پدر به احتياج ها بچه ": ميگفت كه
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 فاميل از ازدواج اين با و كرد ازدواج محسن با او و نداشت خريدار مرجانه پيش غريبه و فاميل حرف اينكه كار نهايت
 .نرفت كسي ياد از هرگز خان بهزاد مرگ داغ ولي شد سپرده فراموشي دست به هم مدتي از پس و شد طرد

 

 چهارم فصل

 از نيلوفر.او اخالقي خصوصيات كليه با نيما به شبيه لحاظ هر از بود،دختري نريمان خواهر و خانواده فرزند آخرين نيلوفر
 و سن هم تقريبا كه بود شده آشنا پسري خواند،با مي درس راهنمايي سوم يا دوم كالس در كه وقتي از پيش،يعني مدتها
 دوره در نيما و سهراب.داشتند هم با كمي آمد و رفت و بودند آشنا هم با تقريبا هايشان خانواده البته.بود خودش سال

 سطح نظر از اش خانواده و سهراب ولي.بودند دوست و همكالس هم با دبيرستان اول سال دو يكي بعد و راهنمايي
 معتاد نوجواني سنين همان از سهراب اينكه وجود با و حال هر به.نبودند نريمان خانواده مناسب زياد اجتماعي و فرهنگي

 نيلوفر و سهراب دعوا و جدال كلي از كشيد،بعد مي ترياك سرگرمي و تفريح براي فقط خودش گفته به و بود ترياك به
 .هوس روي از داشتن دوست هصرف ب فقط و فكر بدون ازدواجي-كردند ازدواج هم با

 .داشت انتظار ان از نبايد هم خوبي پايان كنم مي فكر و نداشت خوبي شروع دو ان زندگي كال

 شد آشنا پسري با دانشگاهيش دوستان از يكي طريق از نريمان دخترخاله سهراب،هديه و نيلوفر ازدواج از پس ماه شش
 حرفهاي و آمد و رفت ماه يك از بعد.كرد مي زندگي) واشنگتن( آمريكا سالگي،در هفت شش كودكي،تقريبا سنين از كه

 نام آرمان كه پسر اين و هديه كشم مي خودمو نكنم ازدواج اون با اگر و فرصته بهترين اين كه هديه خود اصرار با و اوليه
 .كردند ازدواج هم داشت،با

 پر و فعال بود هديه،دختري.داشتند قرار مخالف و مختلف سطح دو در اخالق نظر از سطح،ولي هم خانواده دو از دو اين
 در تحصيلي،چه مراحل تمام در كه طوري زرنگ،به هم بسيار نو زبا مترجمي آخر سال دانشجوي و جوش و جنب

 تنها و تنبل و پا و دست بي و تحرك بي بود پسري آرمان كه حالي بود،در اول نفر دانشگاه،هميشه در چه و دبيرستان
 اين وجود با دانم نمي بود،كه ساختمان كشي نقشه و معماري مهندسي رشته در دكتري مدرك داشتن داشت كه حسني
 !بگيرد مدركي و بدهد خواندن درس به دل بود توانسته چطور پايي و دست بس

 و كامياب نامهاي به شدند داشتني دوست و زيبا پسر دو صاحب آرمان و ماه،هديه دو يكي و يكسال تقريبا از پس
 زيبا پپسر دو اين وجود با ولي.پرستيد مي را آنها وجود تمام با آرمان بودندو پدرشان به شبيه حيث هر از دو آن.كامران

 هديه ناشايست رفتار از آنها بيشتر كه گفت شد مي و نداشت تمامي آرمان و هديه هاي مشاجره و اختالفات كوچولو و
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 فرق آرمان نظر و فكر با زندگيش اصال و فكرش نبودو راضي و قانع داشت كه چيزهايي به وقت هيچ شد،چون مي ناشي
 .بود هديه فكر بدون و عجوالنه ازدواج عواقب از اين و داشت

 

 پنجم فصل

 شركت محمود نام به دوستانش از يكي عروسي جشن در نريمان اتفاق به كه روزي- نشده پاك ذهنم از هنوز روز آن
 مدت اين در و ساعت ربع سه مدت به تقريبا اي قطعه- نواخت زيبا و شاد اي قطعه پيانو با نريمان عروسي آن در.كردم

 چشمهايشان در اشك خوشحالي و شعف شدت از ها بعضي.ها بچه از نرسيد،حتي گوش به كسي از صدايي كوچكترين
 .نشدني فراموش و ناب بود اي لحظه كه راستي به و بود زده حلقه

 .شد نريمان گيتار و ارگ نواختن در هم من استاد و بود خان بهزاد او دايي موسيقي در نريمان استاد

 .بود نشاط و تحرك سرشار و فعال پسري نريمان

 كه قتي و آن مثل -  بود مريض شدت به كه وقتي حتي باشد، نشسته تنها جايي كه بود نديده ساكت را او كسي وقت هيچ
 از بيشتر كند، استراحت و بماند رختخواب در روز نصف حتي يا روز يك حداقل تا كردم كاري هر. بود گرفته سرخك

 با البته برسد؛ موقع به بود گذاشته دانشگاهش استاد با كه قراري به تا رفت، بيرون خانه از و نماند خانه در ساعت يك
 در شدن بستري به و شد تبديل ماه يك به بود هفته يك حداكثر درمانش طول كه سرخكي كه شد همان و تب درجه 39

 .آورد دست به را خودش كامل سالمتي او نيم و ماه يك تقريباً گذشت از بعد حال هر به. كشيد بيمارستان

 از ماليمي نسيم بود؛ كرده پر را فضا گنجشكها صداي كردم، باز بود باغ به رو كه را اتاق پنجره. بود بهاري روز يك صبح
 وسايل برخي كردن جمع مشغول صبحانه خوردن از پس. شد مي آرامش باعث كه وزيد مي اتاق داخل به ها پرده الي البه

 ضمن و برويم كرج به هم با گردد، مي بر دانشگاه از نريمان كه عصر بود قرار چون شدم، نريمان و خودم نياز مورد
 از نريمان و بهرام. كنيم شركت بهرام اش صميمي دوستان از يكي تولد جشن در خودش براي شلواري و كت خريد
 از را آنها كه بود دانشگاه اين و بودند هم كنارِ در را دبيرستان و راهنمايي دبستان، دوران. بودند شده بزرگ هم با بچگي

 نباشد، تنها اينكه براي و بود خانواده فرزند تنها بهرام. بود كرج در شيمي آخر سال دانشجوي بهرام. بود كرده جدا هم
 ي خانه به بهرام، براي اي هديه و داشتيم احتياج كه لوازمي خريد از پس. كردند مي اقامت كرج در هم مادرش و پدر
 كه بود جمعه روز بامداد نيم و دو يا دو حدود ساعت. رسيديم آن اواسط در ما و بود گرمي و شاد مهماني. رفتيم آنها

 بخ صبح و بمانيم را شب كه كردند اصرار خيلي خودش همينطور و بهرام مادر و پدر. برگرديم تهران به گرفتيم تصميم
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 و برگردد تهران به امشب همين كه دهد مي ترجيح است، خسته خيلي چون كه گفت نريمام ولي. برگرديم تهران
 .برگشتيم

 كه داد روي سرعت با و ناگهاني چنان سانحه كه بوديم، نرفته بيشتر كيلومتر پنج هنوز واقع در بوديم، راه ي نيمه در
 و صورت. كنم باور توانستم نمي ديدم مي كه را چيزي و كردم؛ مي نگاه خود اطراف به مبهوت و مات لحظه چند براي
. بود حركت در اتومبيل كف سمت به فرمان از خون از باريكي جوي بود، خون در غرق اتومبيل ي شيشه حتي و لباس
 با كه شنيدم مي را مردم فريادهاي از گنگي صداي فقط نداشتم؛ هم را كشيدن فرياد قدرت كه بودم وحشتزده آنقدر
... و... كشه مي نفس... س زنده دختره... كنه خبر آمبوالنس و بِره يكي... اند مرده دو هر انگار: گفتند مي وحشت و ترس
 .گذشت مي حادثه آن از روز سه و بودم بيمارستان تخت روي كردم، باز چشم وقتي و نفهميدم؛ چيز هيچ ديگه

 نگاهي بعد و كردم نگاه اطرافم به! وحشتناك چقدر! بينم مي خواب! كنم مي چكار اينجا من! افتاده؟ اتفاقي چه من خداي
 مي پايين دستم طرف به چكه چكه كه بود آويزان ميله از خوني ي كيسه فقط كرد، نمي درد بدنم جاي هيچ خودم، به

 من صداي با. بود نريمان اسم شد خارج دهانم از خفه فريادي صورت به كه اي كلمه اولين هست يادم خوب. آمد
 و نيستم خواب ديگر كه فهميدم سفيد، لباسهاي آن در آنها ديدن با. شدند اتاق وارد بخش دكتر همراه به پرستارها
 شانس ياد؟ مي يادتون چيزي كرج؛ ي جاده در كرديد، تصادف شما": گفت دكتر! افتاده؟ اتفاقي چه پرسيدم بيدارم؛
 "...ولي شده؛ وارد بهتون بزرگي ي ضربه اما برداشتيد، كوچك خيلي خراش چند فقط آورديد،

 كشيدم؛ مي نفس سختي به كرد، مي سنگييني سرم در چيزي. فهميدم آخرش تا را دكتر ناتمام حرف "ولي" گفتن با
 بيهوشي روز پنج اين در يعني. بود "ولي" آن از بعد روز پنج آمدم هوش به وقتي و نفهميدم را دكتر حرف ي بقيه ديگر
. شدند مي هوشي بي زمانهاي از جزئي هم كم ساعات اين كاش اي و. بودم بهوش را آن ساعت چهار يا سه فقط

 عشقهايمان هم؛ از دور اتاقهايمان

 ...حيف صد و افسوس ولي بودن هم كنار در آرزويمان و آميز؛ جنون

 .شد اتاق وارد پرستاري بود، ميز روي تختخواب كنار كه اضطراري كليد دادن فشار با

 .ببينم اونو خوام مي -

 .الزمه دكتر ي اجازه كار اين براي كه دونيد مي -

 .بكنيد رو كار اين زودتر بهتره -
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 اين در. گذشت سالي قدر به من براي ولي نكشيد طول بيشتر دقيقه چند پرستار و برگشت و رفت. شد خارج اتاق از و
 چطور اصالً! بوده؟ شديد حد اين تا تصادف يعني... بميرم بايد هم من... باشه؟ مرده اگه!... مرده؟ يعني كه بودم فكر
 لجباز ي دنده يه... ولي. گرديم مي بر صبح اي، خسته كن، استراحت و بمونيم رو شب گفتم بهش چقدر!... افتاد؟ اتفاق

 .شدند اتاق وارد بخش دكتر اتفاق به پرستاري كه بودم سرگرم اوهام اين با... و

 به كه آورديد بزرگ خيلي شانس دونيد، مي": گفت ديگر كارهاي و خون فشار و نبض گرفتن و احوالپرسي از پس دكتر
 ".نشده وارد آسيبي هيچ جنينتون

 .كرد صدا سرم در سنگ روي پتك كوبيدن مثل دكتر حرف اين

 !جنين؟ كدوم! جنين؟ -

 !هستيد؟ باردار ماهه سه كه نداريد خبر شما يعني -

 اين كه بودم نريمان حال فكر در آنقدر حال هر به. كنم گريه يا و بخندم ناراحت؛ يا باشم خوشحال بايد دانستم نمي
 به شما با كه آقايي عمومي حال دونيد، مي": گفت مي كه آمدم خودم به دكتر كالم با. كردم فراموش زودي به را مسئله

 اينو و كنيد مالقات رو ايشون فعالً شما باشه صالح كه كنم نمي فكر. نيست بخش رضايت شما برخالف آوردند بيمارستان
 چه شما با آقا اون": كرد اضافه كوتاه مكثي از پس و ".گويم مي داريد شما فعالً كه جسمي و روحي وضع خاطر به فقط

 "دارند؟ نسبتي

 فقط كنم مي فكر كه صدايي با كردم، مي نگاهش دكتر پيش ي لحظه چند حرفهاي از گنگ و مبهوت هنوز كه من و
 را جلويش توانستم نمي من و شد جاري چشمانم از امان بي اشك سيل و ".شوهرمه اون": گفتم شنيدم را آن خودم
 ".ببينم اونو بايد حتماً دكتر، ولي": گفتم. بگيرم

 .كنيد صبر لحظه چند خوب، بسيار -

 اتاق به و نشستم آن روي ديگر پرستاري كمك با و آمد طرفم به چرخدار صندلي يك با پرستاري لحظه چند از پس و
 باند كامالً بدني و صورت با حركت، بدون و جان بي كالبدي و شد نمايان تختخوابي شد؛ باز در. رفتيم ويژه مراقبتهاي

 در. ديد نمي مرا و بود بسته كه بود بيرون زيبايش و نافذ چشمهاي همان فقط و بود كشيده دراز آن روي شده، پيچي
 مرا كه او به برسانم او به و كنم بلند صندلي روي از را خودم توانستم نمي كردم، سستي و رخوت احساس وجودم تمام
 به را خودم و شدم بلند صندلي روي از و كردم جمع پاهايم در را قُوايم آخرين. شنيد نمي هم را صدايم حتي و ديد نمي
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 شب دو تقريباً. شنيدم نمي او از كوتاه چند هر جوابي ولي كردم مي صدايش. كردم گريه بلند صداي با و رساندن تخت
 مي هم پي از شبها و صبحها. كردم نگاهش و نشستم ببندم را چشمهايم اي لحظه حتي اينكه بدون نريمان تخت كنار

 و آوازها اين از هيچكدام ولي دادند مي سر شاد هاي نغمه اي غصه و درد هر از فارغ ها پرنده صبح روز هر. گذشت
 چيز هيچ... نه و بيمارستان، حياط داخل بهاري گلهاي بوي نه صبحگاهي، خوش نسيم نه. نداشت مفهومي من براي صداها

 .نداشتم وجود انگار كردم، نمي حس را

 دستم در محكم را نريمان دست كه درحالي داشتم، كه شديدي ي سرگيجه و خستگي فرط از كه بود سوم شب هاي نيمه
 پريدم خواب از هراسان. داد فشار را دستم كسي كردم حس كه بود نگذشته اي لحظه چند هنوز برد؛ خوابم بودم، گرفته

 "تويي؟ ارغوان": گفت ضعيف بسيار صدايي با و داد را جوابم بار اين. كردم صدا را نريمان و

 .تو پيش هستم، اينجا من. منم. بله بله، -

 خوبه؟ حالت سالمي، ببينم، -

 چند از پس. دادم فشار را اضطراري زنگ زياد خوشحالي با و بودم؛ تو حال نگران فقط. خوبه هم حالم و سالمم... بله -
 زد، حرف اون دكتر،... دكتر": گفتم فراوان خوشحالي با. شدند اتاق وارد عجله با پرستار سه همراه به كشيك دكتر لحظه

 ".كرد صدا منو و اومد هوش به باالخره

 به بايد و بزرگيه خيلي شانس اين بودن كُما حالت در روز يازده از بعد خوشبختانه بله،": گفت اوليه هاي معاينه با دكتر و
 ".كنيم شكر خدا درگاه

 به و نيست چيزي كه بدهم اميد او به كه كردم مي سعي و زدم مي حرف نريمان با گذشت؛ واقعه اين از ساعتي چند
 سكوت لحظه چند از پس. زد مي حرف كلمه چند اوقات بعضي هم او. گرديم مي بر خانه به و شود مي خوب زودي
. دردناك و ضعيف صدايي _ زند مي حرف نيرو تمام با و فراوان دردي با كه بود مشخص كامالً صدايش از. كرد صدايم
 دادي من به مشترك زندگي سال چند اين توي كه چيزهايي تمام خاطر به ارغوان،": گفت و كرد دراز طرفم به را دستش

 و ام شرمنده كردم كوتاهي موردت در كه چيزها خيلي بابت از و دادي من به رو سالمتي و شاد زندگي تو. ممنونم ازت
 "...و ندارم تو با زدن حرف براي فرصتي ديگه كه دونم مي. ببخشي منو كه خوام مي

 اين نريمان،": گفتم و كنم جلوگيري مورد اين در زدنش حرف از تا بردم جلو نزند حرفي ديگر اينكه عالمت به را دستم
 زندگيِ سر گرديم برمي و شي مي خوب تو بگذريم، حرفها جور اين از كه بهتره زوده؛ خيلي حاال براي گفتنش حرفها

 ".دارم خوب خيلي خبر يه برات من حاال خودمون؛
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 .سالمي تو اينكه از بهتر و تر خوب خبر چه -

 !شه؟ مي باورت شي، مي پدر زودي به تو نريمان، كن گوش -

 "...و باشي خودت مواظب خيلي بايد تو خوشحالم؛ خيلي ارغوان، عاليه خيلي اين": گفت و زد لبخندي

 از. بكشد نفس راحت توانست نمي. كرد مي خرخر نفسش و بود افتاده سرفه به شدت به. بزند حرف نتوانست ديگر
 پايش به دكتر آمدن با. كردم صدا را دكتر و زدم فرياد. بودم شده هول كنم، چكار دانستم نمي. آمد مي خون دماغش
 "...بديد نجاتش كنم مي خواهش كنيد، كمكش خدا خاطر به دكتر": كردم التماس و افتادم

 روي ببريد باال را درجه... كنيد وصل... ي درجه روي... كنيد آماده را شوك دستگاه. شنيدم نمي وضوح به را دكتر صداي
 تونه نمي رو بيشتر اين از شوك و كرده مغزي خونريزي اون. نداره امكان بيشتر اين از شه، نمي... دوباره... ي شماره
 .بگذاريد راحتش بهتره. كنه قبول

. بست را چشمهايش اي لحظه از پس و كرد نگاه من به هم او. كردم نگاه چشمهايش به بار آخرين براي و رفتم كنارش
 از را او سرنوشت دست. نكرد باز را آنها وقت هيچ ديگر و شد خاموش هميشه براي چشمهايش زيباي و فروغ و برق آن
 ...حاال ولي بود من براي باني سايه و كمك هميشه كه دستي گرفتم، دستم در را سردش دست. گرفت من

 چطور اون بدون و اون از بعد دانستم نمي و تنها تنهاي. بودم تنها ديگر حاال. گذشت چطور تلخ هاي لحظه اين دانم نمي
 .بودن او با و جواني شور پر خاطرات از پر اتاقي و خانه _ بگذارم اتاقش درون به پا

 كنم؛ شركت مراسم در بقيه مثل هم من نداد اجازه نريمان مادر جون پروين ولي شد، مي برگزار بخاكسپاري مراسم
 در بلكه مراسم اين در تنها نه. نيست صالح اصالً آنجا در حضورم و شده ضعيف كافي ي اندازه به ام روحيه كه گفت

 افتاده تخت روي خانه در يا كه نبودم بيش جسدي هم من مدت اين تمام در. نداشتم شركت ي اجازه هم بعدي مراسم
 مسئله گذشت، هفتم مراسم از كه روزي چند. بودم سرم زير و بيمارستان تخت روي بيهوش يا و كردم مي گريه و بودم
 جاي خوشحالي اين نريمان ياد به ولي شدند، خوشحال خيلي اولش. گذاشتم ميان در مادرم و جون پروين با را بچه

 ".خوام نمي اونو و نداره ارزشي و مفهوم برام نريمان بدون بچه اين وجود جون، پروين": گفتم. داد گريه به را خودش

 مي بزرگش و يارم مي دنيا به رو ت بچه خودم كنم، مي نگهداري و مواظبت ت بچه و تو از خودم نداره، امكان اين ولي -
 .كنم

 .نيست عملي درواقع و ندارد امكان كار اين كه دانستند مي خوبي به مامان هم و او هم ولي
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 سري يك كردن سپري و چهلم مراسم از قبل بود؛ دار سابقه و زبردست و ماهر ماماي يك كه جون پروين كمك با
 آخرين در نريمان كه را اي بچه و شدم بستري جون پروين دوستان از دكتري نظر زير و بيمارستان در اوليه مقدمات
 مدت اين از پس. بودم بستري بيمارستان در روز ده تقريباً. كشتم بود، شده خوشحال خبرش شنيدن از عمرش لحظات

 از يكي ويالي فرستمش مي نيلوفر با كنه، پيدا آرامش كمي ارغوان اعصاب اينكه براي": بود گفته مادرم و پدر به نيما
 ".شماله تو كه دوستام

 حضور بدون اي خونه به برگشتم؛ خانه به و شد بهتر حالم نيلوفر مراقبتهاي و پرستاري با و هفته يك گذشت از پس
 تاريك و مجهول اي آينده به و بودم نشسته تختش روي و او اتاق در. نبود بيش خوابي هنوز نظرم در حادثه اين. نريمان

 از پس. نشست بود تخت روي روبه كه صندلي روي. شد اتاق وارد نيما و شد باز در كه كردم، مي فكر بود انتظارم در كه
 .كند موعظه خودش قول به كه بود اون نوبت بار اين احوالپرسي،

 نگاهم لحظه يك در. بودند ريخته داغ سرب گوشهايم در اينكه مثل نبود، مفهوم برايم زد مي كه را حرفهايي از كدام هيچ
. كرد مي استفاده گيتارش سيم تعمير براي تيغ اين از نريمان. بود تخت كنار ميز روي كه افتاد جراحي كوچك تيغ به

 هميشه تو او كنار در و او با هستي؟ چي براي تو نيست نريمان كه حاال: گذشت دهنم از برق سرعت به فكري ناگهان
 نمي ولي داشت نظر زير مرا حركات تمام نيما. بريدم ساعد تا مچ از را دستم رگهاي و برداشتم را تيغ... نبودي؟ تر راحت
 چشمهايم ديگر كردم حس اينكه تا دادم ادامه آنقدر را كار اين. داد نمي نشان خودش از العملي عكس هيچ چرا دانم
 كه ديدم كردم باز چشم وقتي كشيد، طول چقدر دانم نمي كه مدتي از بعد. افتادم تخت روي بيهوش و بيند نمي را جايي
 آرزو بار هزار لحظه آن در. داشت لب به ترحم سر از لبخندي كه بود نيما ديدم كه هم را كسي اولين و بيمارستانم در

 "!چرا؟": پرسيدم. بود مرده نيما، مصرف، بي موجود اين نريمان، جاي به كاش اي كه كردم

 چرا؟ چي -

 !اينجا؟ آوردي منو چرا -

 . بديم دستت از راحتي اين به كه خوايم نمي ما.  هستي نريمان يادگار تنها تو -

 ! ؟ نگرفتي منو جلوي اول از چرا ، دير اينقدر چرا ولي -

 . ببيني خودتو ي نسنجيده كار عاقبت خواستم مي -

 . ببينمت خوام نمي ، بيرون برو ؛ اه -
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 خان خسرو و جون پروين كه كردم تكرار را جمالت اين فريادي چنان با داشتم دست در كه دردي و عصبانيت شدت از
 دلسوزي و ترحم از هايي نشانه هم و بود عصبانيت از حاكي هم نگاهشان.  شدند اتاق وارد شتاب با و هراسان مامان و

 » ؟ زني مي داد چرا ، ارغوان شده چي« :  گفت مامان.  دادشت

 ».  دادند نشون مرحمت و لطف زيادي من به نسبت كمي ارغوان فقط ، نبود چيزي« : داد جواب نيما و

 ».  آوردت بيمارستان به و رسيد دادت به زود نيما كه دخترم آوردي شانس« : گفت خان خسرو

 ».  كرد نمي رو كار اين هيچوقت كاش اي« : گفتم

 ؟ داري درد حاال ، ببينم -

 . زدند گره هم به رو رگهاش انگار.  كنه مي درد خيلي دستام ، بله -

 . خورده بخيه تا يازده دستت هر چون ، بكنه درد هم بايد -

 خبر خودم و بريدم هم رو صورتم نكنه ؟ كنيد مي نگاه فقط و ساكتيد چرا« : گفتم و كردم نگاه مامان و جون پروين به
 ».  ندارم

 ».  بود بعيد تو از واقعا ، ارغوان نمونده گفتن براي حرفي« : گفت جون پروين

 بود مواظبم خيلي بخش دكتر.  بودم بستري بيمارستان در روزي چند حال هر به.  بود چه حرف اين از منظورش دانم نمي
 . بود گذاشته اش عهده به را مسئوليت اين نيما كنم فكر كه آمد مي ديدنم به مدام و

 ».  شخصيت و خانواده اين با خانومي!  بعيده شما از ، كامياب خانوم« : گفت معاينه ضمن يكروز بود جواني پسر كه دكتر

 ؟ زنيد مي حرفي همچين كه شناسيد مي مو خانواده و من شما مگه -

 . زد حدس را چيزهايي اوقات بعضي ميشه آدمها بيان طرز و برخورد طرز و قيافه روي از ولي ، نه -

 . بود شده ممكن ، غيرممكن چيز هر من براي و بود گذشته نداشتما انتظار و بعيدها از حرف -

 ؟ رسيد مي نظر به نااميد و خسته خيلي -

 . رسيديد نمي هم اينجا به بوديد من جاي اگر شما -
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 . نبود عاقالنه و منطقي كار كرديد شما كه هم كاري اين اما -

 . نداشتم اين جز اي چاره فرار براي ولي ، دونم مي -

 نشيم اونها تسليم و نكنيم خم سر و بايستيم مقابلشون در ، كنيم مقابله اونها با و كنيم فكر بايد مشكالت از رهايي براي -
. 

 . كنم مي اعتراف -

 !؟ چيزي چه به -

 كه دم مي قول بهتون و نميشه اينطور هرگز ديگه ي دفعه ولي رسيد دادم به كسي و خوردم شكست بار اين اينكه به -
 . نشم مزاحمتون ديگه

 از ، بياريد تشريف اينجا به كه وقت هر ولي.  كنيد فكر منطقي كمي نيستيد حاضر و هستيد اي يكدنده و لجباز آدم شما -
 اما ، خوب خبر يه راستي.  كنم مي پذيرايي ازتون...  و بخيه نخ و سوزن و سرم با و شم مي خوشحال نهايت بي ديدنتون

 . نميگم مژدگاني بدون

 ! محفوظه هم مژدگانيتون ؛ بگيد رو خوبتون خبر -

 . بريد اينجا از تونيد مي و مرخصيد شما صبح فردا -

 . بودم شده خسته خيلي ، عالي چه -

 ؟ ما پذيرايي از يا ما از -

 . باره مي طرفش هر از مرگ و تنهايي كه اتاقها اين از ، بيمارستان فضاي از ، هيچكدوم از ، نه ، نه -

 . اومديد اينجا به كه بود خودتون تقصير -

 ».  نره يادتون من مژدگاني« : گفت شد مي خارج اتاق از اينكه ضمن

 مامان به رو ، نديدم بقيه كنار را بابا وقتي.  آمدند بيمارستان به نيما معمول طبق و نيلوفر ، مامان ، جون پروين فردا صبح
 »؟ نداره خبر بابا مگه« : گفتم
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 !؟ خودت كردن مجروح يااز بيمارستان از تو مرخصي از ، چيز چه از -

 ! ؟ نيست شما با كه هم حاال ولي.  داره كار و شلوغه سرش شايد گفتم نيومد مالقاتم به كه روز چند اين.  دومي از -

 بهش چيزي هم ما و بهتره ندونه چيزي پدر اگر گفت نيما.  هستي بستري بيمارستان در تو كه نداره خبر پدرت ، نه -
 . نگفتيم

 ! همينه باشه كرده خوب كار يه اگه!  ممنون خيلي -

 دسته از يكي فورا.  دليل چه به زدم حدس بالفاصله.  آيد مي طرفم به كه ديدم را دكتر آمدم بيرون اتاق از كه وقتي
 ، شما مژدگاني هم اين« : گفتم و گرفتم طرفش به دكتر رسيدن محض به و گرفتم بود نيما دست كه را بزرگي گلهاي
 ».  نرفت يادم كه ديديد

 . رفتيم خانه به خداحافظي از بعد و

.  گرفت دلم دوباره ، داد مي را او بوي ميز روي هاي عكس قاب حتي جا همه كه نريمان از خالي اي خانه ، خانه ديدن با
 گمشده شايد تا ، كردم باز را ها اتاق تك تك در ، ميزش كشوي ، كمدها در.  كردم نگاه دقت با را اتاق هاي زاويه تمام
 . نداشتم باور را رفتنش هنوز آخر ، كنم پيدا آنها از يكي در را خودم ي

 حس ترين خوشبخت خودمو كه هايي لحظه در درست! ؟ كوتاهه اينقدر غم و شادي بين ي فاصله هميشه ، من خداي ، آه
 . نريمان و من زندگي بهار در شوم و زودرس بود خزاني اين ؟ افتاد مي اتفاقي چنين بايد ، كردم مي

 بابت يك از تنها ؛ بود انگيز غم چقدر.  ميشد خالصه نشدني فراموش و شيرين چهارسال در فقط من زندگي ي همه
 كه كساني شوند مي پيدا فهميدم ، بردم پي زندگي حقيقت به او با و او كنار در را سالها اين اينكه از ؛ بودم خوشحال
 ديگران به دارد واقعي وجود و هست كه آنطور را دوستي و عشق و است رويي دو و دروغ و نيرنگ از دور به زندگيشان

 و اذيت موجب و دهم ادامه ، بودم نريمان كنار در كه آنطور را زندگيم بايد ، بودم تنها كه هم حاال و كنند مي هديه
 بودن زنده اين در شايد و ، بمانم زنده كه بود خورده رقم اينطور هم من سرنوشت حال هر به.  نشوم ديگران ناراحتي
 . ناچيز و كم اندازه هر ولو ديگران براي باشم كمكي بتوانم

 پروين از.  بود مانده نريمان چهلم به ديگر روز دو.  گذشت سرعت به هفته يك شدم مرخص بيمارستان از كه زماني از
.  كرد موافقت نكنم گريه زياد كه من از قول گرفتن با هم او و نشود مراسم در حضورم مانع تا كردم خواهش جون

 آرام و بودم ايستاده اي گوشه فقط.  كردم نمي گريه زياد ، همه انتظار برخالف و شد برگزار آرامش كمال در مراسم
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 به.  نزند سر من از ديگران انتظار برخالف كاري تا آوردم فشار خود به و كردم كنترل را خودم خيلي.  ريختم مي اشك
 . آمد برنمي من از تحمل جز كاري و كردم مي حس شديد دردي بود دستم در كه هايي بخيه در خاطر همين

 به هم نگاهي نيم اوقات بعضي و كردند صحبت هم با مدتي جون پروين و مامان ، رفتيم خانه به وقتي مراسم اتمام از پس
 راجع خانم پروين با ، ارغوان چيه دوني مي« : گفت مامان و آمدند طرفم به دو هر گفتگو دقايقي از پس.  انداختند مي من
 ».  بهتره خودت ي خونه به برگردي كه كنم مي فكر من.  كردم مي صحبت خودمون ي خونه به تو برگشت به

 خودت ي عهده به اونو رد يا قبول هم ما و گرفته تو براي مامان رو تصميم اين البته« : گفت بالفاصله جون پروين
 ».  گذاشتيم

 گردم برمي خودم موقع به.  زوده خيلي برگشتنم براي حاال ولي.  نيست خونه اين تو من جاي ديگه كه دونم مي« : گفتم
 ».  خونه

 كه كمي.  كردم گريه بلند صداي با و افتادم تخت روي و رساندم نريمان اتاق به را خودم و رفتم باال ها پله از بالفاصله و
 اين و خونه اين از من رفتن وقت كي ، بمونم اينجا بايد كي تا من يعني ؛ كردم فكر و نشستم تخت روي ، شدم آرومتر

 موردش در موقع به. زوده خيلي نهايي تصميم گرفتن براي حاال كنم تحمل رو اينجا از دوري تونم مي يعني ؛ ميشه اتاق
 . كنم مي فكر

 

 ششم فصل

 رختخواب در را خودم ، وزيد مي داخل به خنكي نسيم پنجره از.  بودم رختخواب در هنوز من ولي بود صبح ده ساعت
 و پريدم خواب از تلفن زنگ صداي با كه بود نگذاشته اي دقيقه چند هنوز ، رفتم خواب به دوباره و كردم جا به جا كمي

 ». بفرماييد بله«: برداشتم را گوشي

 خانوم؟ ارغوان -

 . هستم خودم ، بله -

 . خوام مي معذرت واقعا.  كردم بيدارتون خواب از اينكه مثل.  شدم مزاحم كه بخشيد مي ، سالم -

  ؟ بكنم بهتون كمكي تونم مي.  شم بيدار كه بود وقتش ديگه.  كنم مي خواهش -
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 هستيد؟ نيما همسر شما. شما دور دوستان از و هستم گيتا من. نكردم معرفي رو خودم كه بخشيد مي -

 .داريم هم با دوري فاميلي فقط نخير،: گفتم و كردم تمسخر به اي خنده جمله اين شنيدن با

 هم با حضوري مالقات يه باشيد موافق هم شما اگر كه دونم مي بهتر ولي. كنم شروع بايد كجا از دونم نمي راستش -
 .باشيم داشته

 بشناسمتون؟ بايد چطور نديدم، اصال رو شما من ولي. ندارم حرفي من باشه، -

 .خيابون سر البته دنبالتون، ميام با بعدازظهر شش ساعت شنبه سه روز. شناسم مي كامال و ديدم رو شما من -

 چيه؟ ماشينتون -

 .نكنيد صحبت كسي با فعال مالقات اين از كنيد سعي. دارم هم ديگر خواهش يه راستي. رنگ اي سرمه پژو يه -

 .باشيد مايل شما طور هر -

 .شش ساعت شنبه سه روز تا پس -

 خودش قول به من؛ با. باشد داشته من با تواند مي كاري چه كردم فكر خودم با گوشي گذاشتن و خداحافظي از بعد و
 اي چاره حال هر به. ببينيم را همديگر فردا همين خواستم مي او از گاش اي. بود مانده روز دو مالقات روز تا. نيا همسر
 .ماندن منتظر و كردن صبر جز نداشتم

 اطراف رسيدم، كه خيابان اول به. امدم بيرون خانه از كه بود مانده قرار به دقيقه ده هنوز. رسيد هم شنبه سه روز باالخره
 بوق صداي شنيدن با كه بودم اطراف هاي اتومبيل تماشاي مشغول. كردم نگاه رنگي اي سرمه پژو كردن پياده براي را

 نشانه به لبخندي و سر دادن تكان با كه بيشتر كمي يا ساله سي تقريبا جوان بود دختري راننده. برگشتم عقب به اتومبيلي
 :گفتم احوالپرسي و سالم از پس. شوم سوار تا خواست من از اتومبيلش در كردن باز با و اشنايي

 مطلب اصل سر بريم سريع نيست بهتر خانم گيتا خوب -

 .مومنده يادتون به خوب اسمم كه بينم مي -
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 مي و كنيد مي خطاب نيما همسر منو دليل بدون و زديد زنگ ما منزل به اتفاقي، خيلي صبح، روز يه! بمونه هم بايد بله -
 بريم، پارك يه به هم با باشيد موافق اگه دارم، پيشنهادي! دونم نمي منظور چه به كنيم، مالقات رو همديگه كه خواهيد
 .كرد صحبت شه مي تر راحت و بهتر باز فضاي توي اونجا

 .شماست ميل طور هر -

 .نشستيم نيمكتي روي هم اتفاق به و كرد متوقف پاركي نزديكي را اتومبيلش و

 !كردم ناراحتتون خيلي كه كنم مي فكر شدم، مزاحمتون اينطور كه خوام مي معذرت شما از خيلي -

 .نيست مهم اصال -

 دبيرستان دوران در نيما، خواهر نيلوفر اب اول يعني. هستم اينها نيما خانواده قديمي دوستان از يكي من راستش -
 از بعد ولي. نيما و من شدن اشنا به سرانجام و شد كشيده ما بين خانوادگي امد و رفت به دوستي اين كه شدم دوست
 .زد هم به رو نامزدي و شد جدا من از نيما بوديم نامزد هم با رو اخر سال سه كه دوستي سال شش

 دليل؟ بي -

 ولي كنيم ازدواج سال همون تابستون كه بوديم گذاشته قرار ما. نفهميدم رو اش دليل هرگز من و شد جدا دليل بي اون -
 پايان از بعد. بود بزرگي ضربه اين و بودم پزشكي دندان اخر سال دانشجوي من موقع اون. ريخت هم به ناگهان چيز همه

 فاميل اشناي دكترهاي از يكي با نباشم نيما فكر به ديگه اينكه براي مادرم، همچنين و پدرم پيشنهاد به و تحصيالتم
 .كرديم متاركه سال دو از بعد ولي كردم ازدواج

 بدونيد؟ بايد ديگه رو يكي اين دليل -

 .بشه دار بچه تونست نمي اون. شن نمي جدا هم از دليل بدون وقت هيچ شوهر و زن. بله -

 حل رو مشكل اين شه مي داره وجود روزها اين كه مختلفي هاي درمان با و دارند رو مشكل اين زوجها از خيلي خوب، -
 .كرد

 مكرر ازمايشات وطي كرديم مراجعه اين در متخصص پزشك چند به دليل همين به و كردم مي رو فكر همين من بله، -
. نبود راضي و نه گفت مي اون ولي بودم راضي هم پرورشگاه از بچه اوردن به حتي من. عقيمه صد صددر كه شد مشخص
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 مرد. بگيرم تو از رو شدن دار بچه حق يعني رو، تو حق اين كه دم نمي اجازه خودم به من و جووني هنوز تو گفت مي
 .شديم جدا هم از اون اصرار با باالخره ولي بشم جدا او از خواستم نمي من. داشتيم هم خوبي زندگي بود، خوبي خيلي

 .متاسفم خيلي -

 را گوشي شما كه هم روز اون. باشه نكرده ازدواج هنوز اگر البته كنم، صحبت نيما با دوباره گرفتم تصميم مدتي از بعد -
 پرسيدم ازتون كه بود دليل همين به. بشم مطمئن كردنش ازدواج از چيزي هر از قبل ديدم بهتر و كردم شك برداشتيد

 خودم بين واسطه رو شما كه افتادم فكر اين به نيستيد، همسرش شما شدم مطمئن اينكه از بعد. نه يا هستيد همسرش كه
 كمكي و كنيد درك رو من احساس كه اميدوارم. نه يا كرده ازدواج اون كه نيستم مطمئن هم هنوز البته بدم، قرار نيما و

 .باشيد من براي

 .نكرده ازدواج هنوز نيما نه، -

 چيه؟ وساطت مقام در اينجا من وظيفه حاال خوب: گفتم كوتاه مدتي از بعد و

 البته. كنيد صحبت نيما با كه خواستم مي است؛ عاجزانه خواهش يه فقط. نيست كار در اي وظيفه اصال. كنم مي خواهش -
 .كنيد صحبت خودتون طرف از خواستم، شما از من كه نگيد

 !يام؟ برمي اش عهده از كه كنيد مي فكر -

 .مطمئنم صد در صد -

 !چيه؟ بابت اطمينان همه اين -

 به مربوط مراسم تمام در من. دارم خبر مشكالت و ها سختي با شما اراده از من. قوي خيلي حدس و حدسه يه فقط -
 با بينم مي كه حاال و. چهلم مراسم از غير البته نبوديد، مراسم در حالتون وخامت علت به شما ولي. داشتم شركت نريمان

 گوش حرفهام به اينكه از حال هر به. گم مي افرين بهتون كرديد، حفظ رو خودتون روحيه و اومديد كنار مشكل اين
 مي خونه تا. كردم خسته رو شما خيلي. ممنونم شما از و خوشحالم دل صميم از كنيد، كمك من به شديد حاضر و كرديد

 .رسونمتون

. دونم نمي چيزي شما قديمي مسئله از من كه دونه مي نيما اينكه و اومده پيش من براي سوال يه اينجا خانم، گيتا خوب -
 بزنم؟ حرف باهاش خودم طرف از بايد چطور
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 .برديد پي مسئله اين به داشتيد نريمان با كه خاطراتي و حرفها خالل از كه بگيد تونيد مي -

 در تحصيالتش وقتي كه زد، مي حرف خودش از او حركت ضمن. افتاديم راه به خانه طرف به و شديم اتومبيل سوار هم با
 و دارد ليسانس رشته اين در حاضر حال در و پرداخته زيان رشته در تحصيل به رسيد، پايان به پزشكي دندان زمينه

 دختر تنها. است مشغول كار به خودش مطب در هم صبحها و كند مي تدريس خصوصي دبيرستان يك رد بعدازظهرها
 ماه شش باشند انها دوي هر پيش اينكه براي مادرش و پدر. كند مي زندگي سوئد در كه دارد هم برادري و است خانواده

 با من نيما، رضايت جلب صورت در شد قرار رسيديم كه خونه به. مانند مي او پيش ايران در را ديگر ماه شش و سوئد در
 .شديم جدا هم از و گذاشت اختيارم در هم تلفني شماره منظور همين به. بگيرم تماس او

 ثانيه چند كه اوردم شانس. برود بيرون خانه از خواهد مي لباس بزرگ ساك يك با كه ديدم را نيما شدم، حياط وارد وقتي
 .كنيم صحبت باهم كمي يه خانه برگرد زودتر ري مي كجا هر: گفتم نيما به. نديد را گيتا او و رسيديم زودتر

 .زاهدان رم مي دارم بگو االن همين -

 گردي؟ برمي روزه چند كار؟ يا ري مي تفريح براي كني؟ چيكار ري مي اونجا -

 .گردم برمي روزه سه دو و رم مي تفريح براي -

 خوش سفر. كنيم مي صحبت هم با برگشتي كه وقت هر باشه كنه؟ تفريح بره ادم كه جاست هم اونجا واال دونم نمي -
 .باش خودت مواظب و بگذره

 .نيست كاري هيچ امكان فعال كه گفتم و دادم اطالع او به را نيما مسافرت قضيه داشتم اختيار در گيتا از كه تلفني شماره با

 برداشتن با و پريدم خواب از زنگ صداي با چهار ساعت صبح روز يك. گذشت زاهدان به نيما مسافرت از روز چهار
 .شنيدم خط سوي ان از را نيما صداي گوشي

 .كردم بيدارت موقع بي كه ببخش ارغوان، سالم -

 كجايي؟ اصال اوردي؟ خودت سر باليي كردي؟ تصادف افتاده؟ اتفاقي ببينم، -

 .كنم مي تعريف برات رو چيز همه خودم بدي، زدن حرف مهلت من به هم دقيقه چند اگه -

 .باش زود پس -
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 بريم بزنيم جا همون از گرفتيم تصميم روز دو از بعد زاهدان، بريم دوستان از تا چند با بود قرار كه دوني مي راستش -
 .بگي ، داشتي باهام واجبي كار اگه تا بزنم زنگ گفتم. بمونيم اينجا رو اي هفته چند ممكنه. رفتيم و تركيه

 كه وقت هر باشه شه، نمي صبح چهار ساعت هم اون تلفن، پشت از و بره مي هم زيادي وقت و هست واجب كار، -
 .ندارم رو ديگه فاجعه يه تحمل ديگه. باش خودت مواظب ديگه يكي تو دم مي قسمت خدا رو تو ولي. برگشتي

 .شدم خوابت مزاحم كه ببخش هم باز و نداريد؟ اي ديگه امر خانم، چشم -

 او من چون. بدهد نشان مظلوم و مطيع را خودش خواست مي اينكه از. گرفت ام خنده بود گرفته كه اي گانه بچه لحن از
 تمام. نداشت شكمش در راست روده يك. است خطرناكي افعي چه كه دانستم مي شناختم مي خودش از بهتر را

 .بندي خالي خودش قول به و گذراني خوش و تفريح در شد مي خالصه زندگيش

 بابت يك از تنها من و. نلفني حتي نه اي نامه نه خبري، كوچكترين بدون كشيد طول ماه يك نيما، مسافرت هفته دو
 خوش ادم دونستم مي و شناختم مي خوب را او كه انجايي از ولي. باشد كرده تصادف مبادا بودم، او نگران. بودم نگران
 هم كساني كرده فراموش و گذراند مي خوش دارد زيادي و داشته كار حتما كه دادم مي دلداري را خودم است، گذراني

 هيچ گفت مي. گرفت مي را نيما سراغ مدام و نداشت من از كمي دست هم گيتا. هستند راهش به چشم مرز طرف اين
 باشه؟ افتاده براش بدي اتفاق نكنه. نداشتم شانس زندگيم تو وقت

 نيما كه گفتم مي او به. نداشتم گيتا به دادن دلداري جز كاري نداشتم خبر نيما از هم خودم كه موقعيت ان در من و
 .دارد هم اي خانه كه كرده فراموش و شده غرق خوشي در زيادي

 هشت و سي. بروم خودمان خانه به را روزي چند گرفتم تصميم بنابريان. بودم بيزار تلفن زنگ از. شدم مي كالفه داشتم
 با بلكه نگفت، امد خوش او به كسي تنها نه. برگشت خانه به او و شد تمام باالخره نيما براي دلواپسي و انتظار روز

 را در وقتي. شد بلند در زنگ صداي كه بودم نشسته خانه در. شد رو روبه هم جون پروين و خان خسرو شديد سرزنش
 خدا رو تو: گفت و كرد دستي پيش امدي، خوش بگويم خواستم تا. شدم رو روبه نيما ناراحت و گرفته قيافه با كردم، باز

 .برم و برگردم جا همين از اونطور، چرا و اينطور چرا كه كني اعتراض خواي مي هم تو اگه نكن، شروع ديگه تو ارغوان

 نيفتي؟ پس گرفتي، پيش دست كه شده چي ببينم تو بيا تو حاال خوب خيلي -

 .بفرماييد گوشم سراپا خوب: گفتم كرد استراحت ساعتي دو يكي اينكه از يعد

 .اونطرف بريم گذاشتيم قرار ها بچه با گرفتم تماس تو با كه روزي اون واال -
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 كجاست؟ ديگه اونطرف -

 .امريكاست منظورم -

 ثاني در بودي، كرده رو كار اين هم قبال اينكه كما اونجا، بري تونستي مي تر ارحت خيلي قانوني راههي از كه تو خوب، -
 !شدي؟ وارد خالف راه از چرا ديگه ، توئه شغل از قسمت اين

 .گفتم ها بچه به رو همين منم -

 .ها بچه واقعا اون از نه زنم مي حرف تو از دارم من. ها بچه ها، بچه ميگه هي -

 .خواد مي هم كمتري پول ضمن در. تره راحت و بهتر خيلي اينطوري گفتن اونا حال هر به -

 سي. داشت رو چيزها اين انتظار هم بايد ديگه، نادون عده يك دست بده رو عقلش تو، مثل نادون يه وقتي ديگه، همين -
 .گذاشتيد مي نگراني و انتظار تو رو اقوامتون چهارماه سه بايد نبود، چيزي كه روز هشت و

 بزنم؟ حرف دارم اجازه حاال -

 .بفرماييد -

 اون. شديم امريكا خاك وارد و گذشتيم مرز از شبونه شناختن، مي خوبي به رو اطراف هاي وكوه كه بوميها همراه به -
 هركاري كسي هر از. كنيم كار ايد كهب فهميديم شد خالي هامون جيب وقتي ولي گذشت، مي خوش بهمون خيلي اوايل
 .سراغش رفت اومد برمي

 !درسته ها، رستوران در شويي ظرف يا ها، دستشويي كردن تميز حتما بود؟ چي كارهاتون خوب -

 .بود بهتر خيلي گفتي كه اينهايي از ما كارهاي. نيست درست كدوم هيچ نخير، -

 بودند؟ چي خوب كاهراي اين ببينم بگو خوب، -

 شركت يه توي بود مسلط مادريش زبان به و بود هندي هم مادرش و داشت زبان ليسانس كه دوستا از يكي احمد -
 توي ها بچه از ديگه يكي كامران. نبود كافي حقوقش خوب ولي. شد ترجمه كار مشغول هند، سفارت به وابسته كوچك،

 ....و كرد مي بندي بسته رو ها مشتري توسط شده خريده اجناس ماركت سوپر يه

 كردي؟ مي كار چي تو بگذريم دوستات از -
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 تبليغاتي پوسترهاي نه، بزنم، فرياد و داد و خيابون وسط واستم اينكه نه. كردم مي تبليغ رستوران يك براي هم من -
 .كردم مي تزيين اور اشتها شكلهاي و ها جمله با رو اونها زير و كشيدم

 برگشتيد؟ كه شد چي-

 باقي چيزي انداز پس و خوراك و خورد براي داد مي رو اتاق ي كرايه كفاف فقط اورديم مي در كه پولهايي راستش-
 .برگرديم دوباره كافي ي سرمايه با تا گرفتيم تصميم و برگشتيم كه بود اين.نميموند

 كه ميدونستي منو موقعيت و روز و حال نه؟تو بود، زياد كاري ي مشغله علت به نگرفتي،البد تماس كسي با چرا خوب-
 !داشتي؟ نگه خبري بي و انتظار تو منو ماه يك حال اين با.هستم ادمي چطور

 .نميگذاشت باقي گرفتن تماس براي ،جايي كم امد در خدا به كن،ولي فكر مايلي كه طور هر-

 !ميشه؟ تموم چقدر ادم براي امريكا تو نامه يه نوشتن ي هزينه ببينم-

 داشتي؟ چيكار من با بگو تو بگذريم،حاال اينها ام،از ارغوان،خسته كن بس ديگه-

 !موند؟ يادت چيزي يه عجب چه-

 .بگويم بايد چه اصال و كنم شروع بايد كجا از نميدانستم

 " اينجا مياد گيتا شب فردا ":گفتم و بگويم را موضوع اصل حاشيه و مقدمه بدون ديدم بهتر پس

 "!كيه؟ ديگه گيتا؟گيتا ":گفت و كرد جا جابه كمي مبل روي را خودش. خورد جا حسابي گيتا نام شنيدن از

 نريمان مراسم تمام حتي و ،هديه نيلوفر عروسي توي كيه،تازه گيتا كه ميدوني خوب هم كني،خودت بازي فيلم نميخواد-
 .داشت شركت

 !بگه؟ چي،چي كه اينجا مياد شب فردا تا حاال-

 !مياد؟ چي براي بدوني كه شدي كنجكاو حاال.نميشناختيش كه حاال تا-

 هم رو تو افتاده براش زندگي توي كه اتفاقاتي بابت از.شنيدم هم رو حرفهاش تمام و كنه صحبت تو با كه بياد ميخواد-
 كن سعي كني، ردشون خواستي و نبودي موافق اونها با اگر و كن گوش حرفهاش به دقت به اومد كه وقتي.ميدونم مقصر

 .رو خودت فقط نه كنه، راضي رو همه كه بياري كننده قانع دليل يه
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 .ميكردم ازدواج باهاش اول همون داشتم دوست اونو اگه من خوب-

 حاال و نداري دوستش كه نفهميدي موقع اون چطور!نه؟ مگه نامزد هم رو اخر سال سه و بوديد هم با سال شش شما ولي-
 !ميگي؟

 ...درسته كامال تو حرفهاي بله-

 توي شده كه هم بار يك براي ميكنم خواهش ولي ميگذره چي سرت اون توي نميدونم!داري؟ ترديد چرا چي، پس-
 ...تو برگرده،پيش ميخواد دوباره بود تو از شدن جدا از بعد كه اولش ازدواج از بعد اون. باش عاقل زندگيت

 - 53ص.-كنه قبول رو تو مثل بشري وجود شده حاضر كه ميكنه فكر چي نميدونم.ميشه خوشبخت تو با ميكنه فكر چون

 و محكم اونقدر دليلت حتما.نه گي مي راحت خيلي باشي شنيده رو حرفهاش از كلمه يك حتي اينكه بدون تو وقت اون و
 داري؟ دوست و اي ديگه دختر ببينم.ميزني حرف صراحت اين با كه هست كننده قانع

 .كيه اون بفهمه نميتونه هيچكس ولي دارم دوست و اي ديگه دختر بله-

 !داري؟ عالقه بهش تو ميدونه.چي تو مقابل طرف-

 .نميدونم.بگم بهتر يا.نه-

 تا كنم كمكت جوري يه بتونم شايد.كيه بگو حداقل بودم نديده ديگه اينجوري!چيه داشتن دوست اين ي فايده پس-
 .خوبيه دختر گيتا من نظر به صورت اين غير برسي؛در بهش

 .نميكنم ازدواج اون با من ممكه نه،غير-

 سر پسري وقت هيچ او.رفت بيرون خانه از اي كلمه گفتن بدون بالفاصله و شد بلند كه بود نشده تمام كامال حرفش هنوز
 .نبود منطقي و راه به

 .كردم باز را در در زنگ صداي شنيدن با كه بود ظهر روزنزيك ان فرداي

 .داتشند لب به خوشحالي و رضضايت از حاكي لبخندي نيما مخصوصا دو هر. بودند ايستاده در پشت گيتا و نيما

 . هم كتار در انها دوي هر ديدن از بلكه نيما ديدن از نه و گيتا ديدن از نه بودم متعجب من ولي
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 ي تهيه گفتگو،براي كمي و احوالپرسي از پس.كرد تعجب ديدنشان از هم مامان.كردم دعوت داخل به را انها حال هر به
 "ارباب؟ شدي راضي اينطوري":گفت و شد ملحق ما به هم نيما لحظه چند از بعد. رفتم اشپزخانه به مامان همراه به غذايي

 هنوز البته!ميكني چيكار داري بدوني كه باشي عاقل اونقدر ميكنم فكر.امروز رامي به نه ديروز سماجت به نه.واال نميدونم-
 .دارم شك هم

 و خونشون رفتم ديشب كنم؟منم ازدواج گيتا با كه نميخواستي مگه.داشتي دوست تو كه كاري همون1ميكنم؟ چيكار-
 .هستيم حضورشما در هم حاال و كنم ازدواج باهاش حاضرم كه گفتم

 .بگيريد تصميم بعد و كنيد صحبت هم با كمي اول كه بود اين منظورم من ولي-

 تو ي عهده به و عروسي روز انتخاب هم گيتا.زديم ، بزنيم بايد كه هم رو حرفهايي تمام و گرفتيم خودمونو تصميم ما-
 .گذاشته

 .غذا از بعد براي بگذاريم رو حرفها ي بقيه بهتره. ندارم حرفي من خوب-

 لج ديگران يا خودش با ادم كه نيست بردار شوخي زندگي ، نيما ميدوني":گفت ها زميني سيب گرفتن پوست ضمن مامان
 . منطق و عقل با كن فكر خوب.بزنه ديگران و خودش زندگي ي ريشه به تيشه و كنه

 .رسيد پايان به صميمي و گرم محيطي در غذا صرف

 . شديم جمع هم دور اشپزخانه كردن مرتب از بعد

 باورم هنوز راستش.گزارم سپاس و ميخوام معذرت دل صميم از دادم شما به كه زحمتهايي از جون، ارغوان: گفت گيتا
 ميگم كه اين البته.گذاشتم شما ي عهده به و عروسي روز انتخاب من.كنم شروع نيما با جديدمو زندگي قراره كه نميشه

 .تر ساده عقد يه و ساده جشن يه فقط ، نه ميونه، در مفصلي جشن و مراسم نكنيد فكر عروسي

 من.نداريد اي ديگه مشكل و هستيد روزش منتظر فقط و شده گرفته هم ها تصميم و شده زده حرفها ي همه اگر خوب-
 كردي؟ صحبت هم خان خسرو و جون پروين با نيما راستي.اينده شب جمعه همين گم مي

 .نداشتند حرفي اونا بله-

 .بس و خودتي مقصر بشي پشيمون بعدا اگه چون... نيما توست با نهايي تصميم هم باز پس-
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 .هستم اماده كامال من-

 .باشيم تداركات فكر بهتره پس-

 سي از بيشتر كه بود قرار.بود شده گذاشته من ي عهده به هم مهمانان كردن دعوت.داشتيم وقت روز پنج جمعه تاروز
 .بودم هم موفق ميكنم فكر و ميكردم انتخاب در رو دقت بايدنهايت بنابراين.طرف دو هر از البته نباشند نفر

 كه وسايلي همراه به را زندگي يك ي اوليه وسايل و خريدند اي خانه هم اتفاق به هم گيتا و نيما كوتاه ي فاصله اين در
 .كردند مرتب خانه در بود اورده اش قبلي همسر ي خانه گيتااز

 .رسيد راه از مهمانانش با جمعه روز بالخره

 زيبايي دختر گيتا.بود تر برازنده و زيابتر خيلي عروسي سفيد لباس از كه داشت تن بر اسمان ابي رنگ به زيبا لباسي گيتا
 .بودند هم ي برازنده نيما كنار در لحاظ هر از كه كشيده اندام بودبا

 هم ي برازنده نيما دركنار لحاظ هر از كه كشيده اندامي با بود زيبايي دختر گيتا.بود تر وبرازنده زيباتر خيلي
 با ساعت چهارپنج از بعد هم شدندومهماني اعالم وشوهر ورسمĤزن محرم هم به عقد ي صيغه شدن باخوانده.بودند
 .وتنهايي وخاطراتم ماندم من هم برگشتندوباز هايشان خانه به رسيدوهمه پايان به خوشي

 آن در.افتادم ونريمان خودم كنان عقد مراسم بود،ياد آن به مربوط ودعاي عقد ي صيغه خواندن مشغول عاقد وقتي
 »!نه بگي ميخواي كه يا!بگي؟ بله ميخواي كه هستي مطمئن ارغوان راستي«:گفت مي نريمان مجلس

 !ميشه؟ نه،چي بگم وقت يه خوب،اگه-

 .كني امتحان روببيني عاقبش مايلي خيلي اگه-

 جواب منتظر كه باراول.فهميد نريمان نگاه از را ونگراني شدناراحتي مي وضوح شد،به دعا خواندن مشغول عاقد وقتي
 كه بارسوم وبراي كنم اسير خودمو چي نه؛براي: گفتم هم نه؛باردوم:  بشنود،گفتم نريمان فقط كه طوري بودند،آرام

 شك بودنم زنده به ديگه«:وگفت كشيد عميقي نفس نريمان.بله بود،گفتم منفي جواب شنيدن صدرصدمنتظر نريمان
 ».داشتم

 چرا كه بودم ونگران داشتم شك نيما به نسبت هنوز دلم ته بودولي خوشحال هم گيتا كه اين از بودم خوشحال هرحال به
 .كند برطرف هارا ترديد توانست مي آينده هرحال به.است كرده موافقت ازدواج اين با عجله بااين ناگهان
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 به گذشت،شايد مي اي مسئله بدون اينكه. اي مسئله هيچ بودوبدون عادي گذشت،اوضاع مي وگيتا نيما ازازدواج سال يك
 ما ي خانه گذراندويا مي دوستانش با را هفته روزهاي بقيه.نبود درخانه روز سه ازدويا بيشتر درهفته نيما كه بود اين دليل
 ديدن كم دليل،يعني همين به هم گيتا.شد مي كشورخارج باراز حمل براي هم يكبار وهردوماه.بود جون پروين پيش

 را تنهايي كارش اين با خواست مي شايد.كرد مي پر دادن ومهماني رفتن مهماني با را بيشتروقتش نيمادركنارخودش
 .كند مي فراموش نيما دركنار بودن با روزي كرد مي فكر كه را تنهايي.كند حس كمتر

 جزءنازها هم اين كه كردم فكر.آمد خانه به وافسرده پريشان حالتي نيمابا روز يك.گذشت اول ازسال دوماه يكي
 اضطراب ازشدت ديدم داشته،وقتي اي ساده بگومگوي گيتا با هم آوردوشايد مي در خودش از هميشه كه است واداهايي
 »!افتاده؟ اتفاقي نيما«:پرسيدم.باشد ديگري چيز بايد مسئله لرزد،فهميدم مي بدنش تمام ونگراني

 ...گيتا...گيتا-

 !شده؟ چي ببينم بزن حرف زودتر!چي؟ گيتا-

 .پايين افتاده حياط هاي ازپله داشت كه اي سرگيجه علت به بود،صبح حامله چهارماهه گيتا كه دوني مي-

 چطوره؟ كجاست؟حالش ،حاال خوب-

 ....ولي تقريبĤخوبه خودش حال.بيمارستان بردمش-

 .داريد زياد دارشدن بچه براي هم ووقت جوونيد هنوز شما. خوبه روشكر خدا كه خودشه مهم. خوب خيلي

 كني؟ صحبت وباهاش بري شه داده،مي دست از رو خودش ي روحيه اون ولي-

 بيمارستانه؟ كدوم حاال.رم مي باشه!شدي مند عالقه بهش كه بينم مي-

 ...بيمارستان-

 اونجا؟ بود رفته نه،صبح هست،مگه پيشش جونم پروين-

 .گيتاست پيش بيمارستان تو االن مامان آره-

 داره؟ خبر گيتا مامان ببينم-

 .رفتند پيش نيستند،دوهفته ايران كه نه،اونا-
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 را خودش من باديدن.بود ايستاده گريان چشماني با جون دراتاق،پروين درراهرو،نزديك.رفتيم بيمارستان به نيما با
 اصآلنمي خدا كه اين ارغوان،مثل بيني مي«:گفت آرامي به كردوبعد گريه به شروع خفه صدايي وبا انداخت من دربغل
 »!بشم دار نوه من خواد

 خوابيده تخت روي گيتا.شدم اتاق ووارد كردم قناعت متأسفم ي كلمه گفتن به كنم؛فقط پيدا او براي جوابي نتوانستم
 تا نشستم تختش كنار مدتي.رسيد مي نظر به وخسته ضعيف هم نبودوخيلي مرده رنگ به شباهت بي صورتش رنگ.بود
 صحبت باهام تا اومدي كه دونم مي.ارغوان سالم«:وگفت زد ومراديد،لبخندي بيدارشد كه وقتي.بيدارشود خواب از

 شكايتي هيچ اين وجود من،با احتياطي يابي بود خدا وتقدير خدا خواست كه دونم نمي دارم،ولي قبول جيزرو كني،همه
 »كجاست؟ نيما راستي.ندارم

 بدم؟ خبر مامانت به ميخواي راستي.نشسته ماشي توي بود،پايين نگرانت خيلي

 .كنم نگرانشون خوام نمي.برگشتن كه هروقت يا.ميگم بهشون شدم مرخص كه خودم.نيست نه،احتياجي-

 نداري؟ احتياج چيزي ببينم،به-

 .شدم مزاحمت ببخش.ممنون خيلي نه-

 ونگران كني استراحت خوب كن سعي هم رم،تو مي ديگه من.بهتره منم از تو ي روحيه.بودم حالت نگران اينكه مثل-
 .ميشي مادر زودي به هم تو نباش،باالخره

 پرسيدن از شدوبعد ناراحت كردم؛خيلي تعريف ماجرارابرايش.بود خانه خان خسرو.برگشتم خانه به خداحافظي از بعد
 .رفت بيرون خانه بيمارستان،فورآاز نشاني

 چشم از وضوح به شد مي را ناراحتي خودش ي گفته رغم رفتم،به ديدنش براي وقتي.رفت خانه به گيتا روزبعد دوسه
 او واز ماندم گيتا پيش را چندروزي كه ازاين بعد.گذراند مي را نقاهتش دوره بايست مي او هرحال به.ديد هايش

 نيستي خونه ارغوان،وقتي ميدوني«:وگفت شد خوشحال خيلي باديدنم.برگشتم جون پروين ي خانه كردم،به پرستاري
 با بعد ولي بيا زودتر كه وبگم بزنم زنگ خواستم چندبار.گه مي همينو هم خسرو.گيره مي ميمونه،دلم زندون مثل اينجا
 تنهايي اون به تا كنم تجربه رو كوتاه هاي تنهايي اين كه بهتره پس.بري خونه ازاين روزي توبايد باالخره گفتم خودم
 ».شدي خسته خيلي.كني استراحت وكمي بري تو بهتره خوب،حاال.كنم عادت بزرگ
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 و برداشتم را نريمان هاي عكس آلبوم.كرد استراحت شدآنجا مي مگر كنم،ولي استراحت كمي تا رفتم نريمان اتاق به
 لحظات چه.برگشتم زمان آن شيرين خاطرات به.بوديم گرفته همدان به سفر از كه افتاد هايي عكس به.چشمم.زدم ورق

 .بودم ندانسته را لحظه ازآن كدام هيچ قدر كه افسوس وصد بودم گذاشته سر پشت را خوشي

 من ي خانواده ،يعني دوطرف، هاي خانواده اتفاق به را ازدواجمان از عيد اولين ،يعني سال آن عيد بوديم گذاشته قرار
 هجده هفده،ويا.بوديم وسايل كردن جمع مشغول روزرا آن تمام.كنيم سفر همدان به نزديك ازدوستان وچندنفر ونريمان

 ديگران ولي رفتم مي غار اين ديدن به كه بود بار اولين من.بود صدر علي غار ما اصلي ماشين،مقصد باشش بوديم نفر
 كه اين از وبعد كرديم حركت حال هر به.كردند مي تعريف آن از وخيلي بودند ديده را غار اين هم ديگر دوبار يكي

 كه گفتند مي.دارد قرار اسم همين به دردهي صدر علي غار.رسيديم غار به شب هاي ،نيمه بوديم روزدرراه تقريبĤيك
 پيدا ، بودند گرفته نظر در ما براي قبل از كه را اي خانه.اند كرده نامگذاري آن كاشف اسم به را غار واين ده اين اسم

 به پا وقتي.  كرديم حركت غار طرف به فردا ظهر حوالي و خوابيديم همه ، وسايلمان دادن سامان و سر از بعد و كرديم
 بيرون من كه گفتم.  آمدم بيرون غار از بالفاصله و گرفت فرا را وجودم تمام عجيبي ترس ، گذاشتيم غار محوطه درون
 وارد دوباره ، چندان دو ترسي با و مامان و نريمان اصرار به و نكرد قبول كس هيچ ولي برگرديد و برويد شما تا مانم مي
 سوراخ و كند برخورد سنگي به قايق اگر كه ميترسيدم آن از ، ميكردم نگاه آب به وقتي.  تشستيم قايقي داخل.  شدم غار
 ميكردم نگاه غار سقف به وقتي يا.  ميميريم حتما و بدهد نجات را ما نميتواند كس هيچ عميق و سرد آبهاي آن در ، شود

 ، بود ترتيبي هر به اينكه خالصه.  سرم روي بيفتد قنديلها آن از يكي مبادا تا آوردم مي پايين را سرم بالفاصله ترس از ،
 همه كه بودم زده غر غار در آنقدر چند هر.  رسيد پايان به ما غارنوردي تا كردم تحمل را غار انگيز وهم و سرد فضاي

 آخي« :  گفتم و كشيدم عميق نفسي ، رسيديم غار بيرون آزاد و سبز فضاي به وقتي.  بودم كرده كالفه را نريمان بخصوص
 با نريمان كه بودم نگفته را كلمات آخرين هنوز» .  بميرم بود نزديك ترس از ؟ برديد منو كه بود جا اونم.  شدم راحت ،

 همين و»  ؟ كني شروع ميخواي هم اينجا ؟ نبود بس كردي غر غر تو اون همه اون ، دختر كن بس« :  گفت عصبي حالت
 ، نبود كه خودم دست ، خوب.  بود برخورده من به خيلي.  نزدم حرفي هيچ ديگر شب تا چون ؛ بود كافي من براي حرف

 . ميترسيدم

 بزهايي و گوسفندها بوي.  بود تميزي و قشنگ خيلي روستاي.  بزنيم قدم روستا در كمي گرفتيم تصميم ديگران اتفاق به
 هواي بهتر و مهمتر همه از و ، ميگذشت ده وسط از كه باريكي نهر صداي و محلي نان بوي ، ميشدند رد كنارمان از كه
 خانه به شب ، جمعي دسته گردش اين از بعد.  آورد مي سرحال را آدم و داشت ديگري هواي و حال همه ؛ پاك و تازه
 در صحبت كمي اينكه از بعد و خورديم مختصري غذاي ، بودند خسته همه چون و برگشتيم بوديم كرده اجاره كه اي

 ، بيدارم هنوز من و خوبيدند همه ديدم وقتي.  من جز به رفتند رختخواب به همه ، ميرفتيم بايد فردا كه جاهايي مورد
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 شش ساعت هم صبح و برد خوابم كي نفهميدم كه شدم پهلو آن و پهلو اين رختخواب در آنقدر.  شدم خواب بي بيشتر
 امروز وگرنه ، كنم صدا و سر ديروز مثل زياد نبايد كه بود حواسم هم دقيقا و شدم بيدار من ، بودند خواب در هنوز وقتي
 زدم صورتم به آبي.  شدم حياط وارد و كردم ترك را اتاق صدايي كوچكترين بدون بنابراين.  ميشد خراب ديروز مثل هم
 دنبال به كه اردكها جوجه و مرغها جوجه ديدن.  شدم ماكيان و مرغها به صاحبخانه زن دادن غذا تماشاي مشغول و

 با كه بازيگوش االغ كره خوردن شير و ، ميزدند نوك ميپاشيد برايشان خانم ليال كه هايي دانه به و ميدويدند مادرشان
 شهر در كه هايي لحظه – بود ديدني و جالب خيلي برايم ، بيابد بيشتري شير تا ميزد مك مادرش پستان به ولع و حرص
.  خوردم صميمي و خوب محيط يك در آنها با را صبحانه خانم ليال همسر ، آقا محمد تعارف با.  كرد پيدا را آنها نميشد
 كمك با و شدند بيدار خواب از يكي يكي هم ما خوب همسفران و خانواده افراد كه بود نيم و ده يا ده حدود در ساعت

 . بخورم صبحانه بروم كه دنبالم آمد خان خسرو ، صبحانه شدن آماده از بعد.  كردند آماده را صبحانه هم

 ».  ندارم ميل ، نميخورم من« :  گفتم

 ! ؟ نداري ميل هم حاال ، نخوردي چيزي حاال تا ديشب از.  ميشه مگه

 . جونتون نوش ، بخوريد شما ، خوردم صبحانه هفت ساعت من آخه ، خوب

 با ديروز از اون« :  گفت و آمد طرفم به عصبي اي قيافه با نريمان كه بود نگذشته خان خسرو رفتن از اي دقيقه چند هنوز
 كجا و كي بپرسم ميشه!  خوردي صبحانه تو ميگه بابا ، ببينم.  نميخوري غذا و ميكني ناز كه حاال از اينم ، غر غر همه اون
 »! ؟

.  هاش بچه و خانوم ليال و آقا محمد با ، جا همين ، صبح هفت ساعت.  ميگم هم تو به گفتم بابا به ، بپرسي ميتوني كه بله
 بشيد بيدار خواب از شماها تا ميموندم اگه من.  بخورم چيزي شما با و بدم افتخار بهتون نميتونم ديگه كه كن قبول پس
 . بودم كرده ضعف گشنگي از حاال تا كه

 . من پيش بشين بيا فقط پس.  ارغوان هستي بازي زبون و شيطون دختر چه تو

 . ميدم افتخار بهتون رو يكي اين ، باشه

 همدان تا صدر علي ده فاصله.  شديم آماده همدان به رفتن براي ، صبحانه بساط كردن جمع از بعد.  رفتيم اتاق به هم با و
 و داشتيم زيادي فرصت ناهار وقت تا بنابراين ، بوديم خورده دير را صبحانه چون و بود كيلومتر هشتاد يا هفتاد حدود در

 بابا ، سينا بوعلي هاي مقبره از ديدار صرف ما وقت بقيه ، ناهار خوردن از بعد.  كنيم گردش شهر در حسابي ميتوانستيم
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 حكم.  نميكردم حس كمبودي هيچ ، بودم نريمان كنار در چون مدت اين تمام در و شد ديدني موزه چند و عريان طاهر
 . شود دور او از هم لحظه يك نميخواهد و ميكند امنيت احساس مادرش دست گرفتن با كه داشتم را خردسال كودكي

 و اي قهوه آنها دوتاي كه داشت چابك و زبا خيلي اسب سه آقا محمد.  ميگذشت صدر علي ده در ما اقامت از روز سه
 زياد خواهش با.  بود آنها جمع در هم بازگوش و قشنگ خيلي االغ كره يك كه داشت هم االغ راس چهار.  بود سياه يكي
 پسرش شرط به البته ، كرد قبول هم او.  كنم سواري كمي تا بگذارد اختيارم در را سياهش اسب تا خواستم آقا محمد از
 اسب روي وقتي.  رفتيم وسيعي دشت به نيلوفر و نيما ، نريمان ، آقا محمد پسر ، محسن همراه به پس.  بياد ما همراه هم

 محسن از كه شفاهي آموزشهاي با ولي ترسيدم كمي ، بود رامي خيلي اسب اينكه با ، گرفتم دست به را دهنه و نشستم
 نگاه به فقط هم نيلوفر.  بردم لذت امكان حد تا كاري سوار از و گرفتم دست به را اسب هدايت زود خيلي ، بودم گرفته
 رم اسب كه بود نگرفته دستش به را افسار و دهنه هنوز ، نشست اسب روي و شد نريمان نوبت وقتي.  كرد قناعت كردن
 و برداشت كوچكي خراش سرش فقط ، نديد چنداني آسيب خوشبختانه.  انداخت زمين به را نريمان جفتكي با و كرد

 سر و دست با ما و بشود اسب سوار نكرد جرات ديگر ، بود ترسو كمي كه هم نيما حادثه اين از بعد.  شد زخم آرنجش
 . برگشتيم خانه به نريمان زخمي

 نمانده جايي طوالني نسبتا مدت اين در.  نشدني فراموش و ماندني ياد به روز نه – كشيد طول روز نه همدان از ما ديدار
 مغول قوم كه كرديد پاكسازي رو شهر همه شما« :  بابا قول به.  باشيم نخريده كه بود نمانده چيزي و باشيم نديده كه بود

 ».  بود نياورده شهري هيچ سر باليي همچين

 خوشي روزهاي اين ميدانستم اگر اما.  برگشتيم تهران به و رسيد پايان به سفر تلخيها اوقات و شاديها همه با حال هر به
 ميكردم سعي ، ميدهند اندوه و غم به را خودشان جاي و نميگردند بر هيچوقت ديگر ، ميگذرند باد و برق سرعت به كه
 از كس هيچ كه افسوس صد ولي.  نشوم نريمان بخصوص ، كسي رنجش باعث و بكنم را استفاده نهايت روزها از كه

 ! نميداند كسي ، باشد بيخبري اين در هم زندگي شادي شايد و ندارد خبر آينده

 

 هفتم فصل

 در و ميكردم جمع بود افتاده زمين روي كه را اي رسيده گردوهاي و ميزدم قدم آرام خان خسرو گردوي باغ در داشتم
.  بود شده انگيز دل و لطيف ، بود باريده گذشته شب از كه باراني نم با باغ هواي.  ميريختم داشتم دست به كه سبدي
 و هميشگي ماليم لبخند همان با ، نشسته راحتي صندلي يك روي كه ديدم را نريمان ، كردم نگاه بالكن به ، باال به وقتي
 گردوها كردن جمع مشغول دوباره و دادم تكان دستي كردم نگاهش حركتي كوچكترين بدون مدتي.  ميكند نگاه مرا
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 خانه نه ، نبود هم بالكن از اثري ، نبود هم صندلي از اثري حتي ؛ نبود كس هيچ كردم نگاه باال به دوباره وقتي اما.  شدم
 از هراسان كه بود بلند آنقدر صدا اين و كردم صدايش بلندي صداي با.  بود پوشانده غليظ ابري را جا همه.  باغي نه و اي

 . پريدم خواب

 خان خسرو به كمك براي قبل شب او.  شد ظاهر در آستانه در مضطرب و شتابزده نريمان خاله پسر همايون من فرياد با
 »! ؟ ارغوان افتاده اتفاقي« :  پرسيد دلهره و تعجب با ، حالت آن در من ديدن با و بود آمده آنجا به كارها بعضي در

 ؟ چنده ساعت.  بود وحشتناك كابوس يه فقط.  نه

 . نشده هشت هنوز

 »! ؟ باشه ممكنه كسي چه زودي اين به صبح يعني« :  گفتم.  كرديم نگاه هم به متعجب دو هر در زنگ صداي با

 وقتي.  برگشت دقيقه چند از بعد و رفت بيرون اتاق از حرف اين دنبال به و»  كنم باز درو ميرم من« :  گفت همايون
 براي ارغوان شو بلند« :  گفت همايون.  ايستاده كنارش هم گيتا كه ديدم را همايون ، كردم نگاه در طرف به دوباره
 ».  بدم خبر پروين خاله به ميرم من.  داريم مهمون صبحانه

! ؟ اي خسته ، ميرسي نظر به گرفته خيلي« :  گفتم.  كرد جلب را توجهم كه بود چيزي اولين گيتا عبوس و گرفته قيافه
 » ؟ كجاست نيما

 . ميگرده بر ديگه دقيقه چند و داره كار بيرون ميره گفت و رسوند منو

 !؟ گيتا افتاده اتفاقي

 تلخ بازي – بازيه جور يه گفت ميشه.  گذاشت اتفاق بشه اسمشو نميكنم فكر ديگه اينو ؛ اتفاق از بيشتر چيزي يه
 . شيم جدا هم از بايد كه رسيديم نتيجه اين به نيما و من.  سرنوشت

 ! داره عالقه تو به اونكه!  ميكني شوخي حتما

 رو اي ديگه دختر اون كه ميكنم فكر من.  نداشت من به اي عالقه هيچ هم اول از نيما.  نيست ميون در شوخي هيچ ، نه
 ! داره دوست

 !؟ نميپرسي ازش چرا ، خوب
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 شدم حاضر حتي ؛ كيه دختر اون كه بكشم بيرون زبونش زير از تا گرفتم كار به بود الزم كه نيرنگي و حيله هر و پرسيدم
 سعادت و خوشبختي خاطر به گرفتم تصميم هم باالخره.  هيچي ، نگفت هيچي ولي.  كنم كمكش اون به رسيدن در كه
 راحت خيلي ، گفتم بهش رو تصميمم وقتي.  برسه اش عالقه مورد دختر به بتونه تر راحت اون تا ، بشم جدا اون از ، نيما
.  بياين محضر به ما با شهود عنوان به همايون و خان خسرو اتفاق به شما كنم خواهش تا اينجا اودم هم حاال.  كرد قبول
 . بگيره وقت و بده انجام رو اوليه كارهاي تا رفته هم نيما

 ».  نيستم من نه...  طالق اما ، چيزي يه بود ازدواج مسئله اگه باز.  بكشيد خط رو يكي من دور« :  گفت همايون

 »! ؟ بشيد جدا بايد ديگه كه شده جدي اونقدر موضوع حاال« :  گفتم گيتا به

 . جون ارغوان است نتيجه بي و بيهوده نيما و من كردن زندگي و گذشته حرفها اين از كار ديگه

 زنگ صداي با.  ميزديم حرف هم با گيتا و نيما طالق مورد در داشتيم هنوز جون پروين و نيما و من و گذشت ساعتي يك
 گفتم گيتا به.  رفت بيرون اتاق از همايون و» .  كني معطلش كن سعي« :  گفتم همايون به.  كند باز را در رفت همايون در
 حاضري ، كنم منصرف شدن جدا از اونو و كنم صحبت نيما با من اگه ، كن فكر خوب و كن گوش خوب گيتا ، خوب« : 
 » ؟ كني زندگي اون با هم باز

 حرف تو از هميشه اون! ؟ داره دوست رو كسي چه اون بفهمي ميتوني ببين پس.  كنم چيكار بايد ديگه نميدونم واال
 . داشته شنوي

 تو نقشي هيچ تو و داره عالقه اي ديگه دختر به اون ببيني اينكه از نميشي ناراحت و نميكشي زجر آيا اينصورت در
 !؟ نداري زندگيش

 . بشه تر راحت برام كمي زدگي شايد صورت اون در

 !؟ تر راحت چرا

 و آسايش براي.  هستم اون خونه توي خدمتكار يك عنوان به من و نداره من به اي عالقه هيچ كه ميفهمم موقع اون چون
 . ميخرم جون به رو رنجي هر.  ميكنم بتونم كاري هر نيما راحتي و آرامش

.  بخواي تو كه جور هر نميدونم!  نداره رو حرفها اين ارزش كه نيما آخه!  پسره اين خاطر به ، گيتا هستي آدمي عجب تو
 اگه ولي.  ميشم كار به دست خودم و نميگم چيزي تو به ، بود آشنا نيما نظر مورد طرف اگه.  ميكنيم ديگه كار يه حاال

 ؟ موافقي ؛ بدي انجام ميدوني صالح كه كاري هر تا ميگم تو به.  بود غريبه
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 با نيما و شدند اتاق داخل عصبي هاي قيافه با نيما و همايون موقع همين در.  بود رضايتش از حاكي كه داد تكان سري
 ، بياين ما همراه ندارين دوست اگه« :  گفت باشد جون پروين با انگار صحبتش روي كه طوري بغض با توام فريادي
 ».  نمياين كه بگين راحت خيلي ميتونين

 ما ، كن روشن رو ماشين برو تو.  بشيم حاضر تا كن صبر فقط.  ميان هم خان خسرو و همايون.  ميايم حتما ما نه« :  گفتم
.  رفتم اتومبيل طرف به ، شدم آماده اينكه از بعد.  رفت حياط طرف به و نشست فرو عصبانيتش از كمي» .  اومديم هم

 » ؟ هستي چي منتظر« :  گفتم ، نشستم اتومبيل داخل وقتي

 . همايون و بابا ، گيتا

 . نميان كه اونها ولي

 ! نميشه كه نباشند اونها تا!  ارغوان بود اي بيمزه شوخي جور چه ديگه اين

 . نميشه يا ميشه ميگم بهت من ، برو و كن روشن رو ماشين تو

 . كنم گز و بگردم تو خاطر به رو خيابونها كه ندارم اضافه وقت من!  ارغوان كن گوش

 . كافيه بشيم دور اينجا از كمي فقط ، بگرد كه نگفتم منم

 كدام هر.  بوديم ساكت دو هر راه طول در.  افتاد راه به و كرد روشن را اتومبيل نيما فراوان مگوهاي بگو از پس باالخره
 خاموش از پس.  كرد توقف و كرد پيدا خياباني كنار در را خلوت اي گوشه نيما.  كند شروع ديگري كه بوديم منتظر
 »!  كني شروع هاتو موعظه نميخواي خوب اتومبيل كردن

 اين ، هست كه ، باشه يادت اگه.  كني فكر خوب ، كاري هر دادن انجام از پيش ميخوام فقط ، نيست كار در اي موعظه
 لحاظ هر از و كردي فكرهاتو خوب كه گفتي هم تو و گفتم بهت كني ازدواج گيتا با بود قرار كه روزي همون رو حرفها

 ؟ درسته ، هوا باد و بود دروغ همه تو تهگذش حرفهاي كه معلومه پس ، موافقي ازدواج اين با

 . كنم فراموش اونو بتونم گيتا با ازدواج صورت در كه ميكردم فكر.  نبود دروغ كه كن باور نه

 من و كرد حرفش كردن گم رد براي كوتاه اي سرفه و شد دستپاچه ، باشه زده اي نسنجيده و خالف حرف اينكه مثل بعد
 »! ؟ نشد كه ميكردي فراموش بايد رو چيزي چه يا كسي چه ، ببينم« :  گفتم بالفاصله بودم اي لحظه چنين منتظر كه هم

 . بدم جواب بهت نميتونم ، ارغوان متاسفم
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 ؟ اشياست يا آدميزاده جزء بگو حداقل

 . كنم فراموشش نتونم كه نداره اهميت من براي اونقدر شيء.  ارغوان كردي شروع هم باز

 !؟ غريبه يا آشناست ، ببينم

 . غريبه آشناي

.  بده خاتمه وضع اين به ميكنم خواهش.  نيما ميكنم كمك تو به حتما من ؟ كيه غريبه آشناي خودت قول به اين بگو پس
 ! بزني دلتو حرف نتوني كه نيستي خجالتي اونقدر تو

 هيچ.  شده پوچ و معني بي ، نميدونه اون و دارم دوستش كه دختري خاطر به من زندگي كه سالهاست ، ارغوان ميدوني
 خواستم بارها و بارها.  نميفهمم چيزي روزهاش و شبها گذشت از و ميگذره هدف بي زندگيم ، نداره معني برام ديگه چيز

 بگم بهش نتونستم هرگز من و گذاشتند پيش پا ديگران و افتاد زيادي اتفاقات.  نشد ولي ، كنم صحبت باهاش كه رفتم و
 و ايه دنده يك و لجباز دختر اون.  ممكن غير برام رو زندگي ادمه و ميكنه خرد منو ذره ذره كه همينه و دارم دوستش كه

 و گاه تكيه زندگيم توي تا ، دارم رو داشتنش آرزوي و دارم احتياج بهش كه همونيه درست و اراده با و محكم هم خيلي
 خاطر به حاضرم.  نفهميد هرگز اون ولي – غمهاش و تنهايي تو – بودم كنارش در رو زندگيم وقتهاي خيلي.  باشه من پناه

 . بگذرم هم زندگيم از حتي باشم اون با اينكه

 پايين به چشمهايش از اشك هاي قطره ، حرفهايش شدن تمام با و گفت داشت گلو در كه بغضي با را آخر جمله چند اين
 . بودم نديده غمگين و جدي اينقدر را نيما وقت هيچ من.  چكيد

 بشناسم خوب رو تو نظر مورد شخص اون كه ميكنم فكر من.  هستي جدي اينقدر زدن حرف تو كه باريه اولين كه ميبينم
 مثل درست ، داره دوستت و داره عالقه تو به هم اون.  نداره ازدواج قصد حاالها حاال اون كه بگم ميتونم هم جرات به و

 به بچسبي كه بهتره تو ولي شده نگران و كرده مسئوليت احساس ، تو آينده خاطر به ، تو بخاطر وقتها خيلي ، برادر
 كه بود راهي ، گيتا با ازدواج حال هر به.  دختره اون قلبي خواهش اين چون ، بكشي بيرون اون زندگي از پاتو و زندگيت
 چون ، كني زندگي و بايستي پاش هم آخرش تا كه هستي مجبور و كردي انتخاب سالمت و صحت كمال در خودت
 خوب اينو هم تو و حساسيه دختر گيتا.  كنه بندي شرط اون روي و بگيره بازيچه به آدم كه نيست چيزي ديگران زندگي
 بعيده تو از كه واقعا.  گذاشتي پا زير رو شخصيتش و غرور راحت خيلي و دادي اجازه خودت به اين وجود با.  ميدوني

 ، همايون تنها نه چون بگردي ديگري شهود دنبال بري بهتره ، هستي اولت حرف سر باز حرفها اين با اگه هم حاال.  نيما
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 ذهنت از رو ارغوان اسم و نگذار قدم ما خونه به هرگز ديگه هم اين از بعد و نيست كاري چنين به راضي هم بابا بلكه
 . بگير تصميم داري دوست كه طور هر هم حاال ؛ بشي جدا گيتا از كه صورتيه در اينها تمام البته.  كن پاك

 . نريمان بخاطر ، ارغوان ميكنم خواهش

 خواستم وقتي.  رسيديم خانه به تا نشد شنيده و گفته ما بين حرفي ديگر و گذاشتم لبهايم روي سكوت نشانه به را دستم
 و»  خونه ميريم ما ، بياد بگو گيتا به برو« :  گفت اشك با توام شديد بغضي با و گرفت را دستم ، شوم پياده اتومبيل از

 . است دلخور من از دلش ته كه بفهمم ميتوانستم خوب من ولي ، نشست لبهايش روي رضايت از تلخ لبخندي ظاهرا

 ».  دادي گوش خوب حرفهام به اينكه از نيما ممنون خيلي« :  گفتم

 من ديدن با ، بزنند حرف هم با اينكه بدون ، بودند نشسته هم دور خان خسرو و جون پروين ، همايون ، گيتا خانه در
 . نشست لبهايشان روي به رضايت از لبخندي همه ، ديدند مرا خوشحال قيافه وقتي.  ايستادند و شدند بلند همه

 »! ؟ باشي خبر خوش« :  گفت گيتا

 و جدايي از ديگه كه ميدم قول بهت.  بريد خونه به هم با تا توست منتظر هم حاال و پايين اومد شيطون خر از نيما ، هستم
 . نزنه حرف شدن جدا

.  نميكنم فراموش رو تو كمكهاي هرگز.  كمك براي آماده هميشه و مهربون و خوب فرشته يه ، ارغوان اي فرشته يه تو
 !؟ داره دوست رو كسي چه كه پرسيدي ، ارغوان راستي

 . پرسيدم ، بله

 !؟ بود كي ، خوب

 هم به كه قولي خاطر به و كسيه چه كه بزنم حدس تونستم خودم ولي ، نگفت بهم اسمشو چه اگر ، آشناست قرار از
 طالق هوس دوباره وگرنه بري زود نشده عصباني نيما تا بهتره ، ديگه خوب خيلي.  معذورم اسمش آوردن از ، داديم
 . رفت او و بوسيدم را گيتا و خنديديم هم با و.  ميكنه

 

 از رو اونها زندگي تو.  دخترم كنه حفظ رو تو خدا« :  گفت و كرد تشكر من از و بوسيد مرا خان خسرو گيتا رفتن از پس
 ».  بشي زندگي و خونه صاحب زودي به هم خودت كه اميدوارم.  دادي نجات نابودي
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 . آينده سال چهار سه تا حداقل – ندارم ازدواج قصد فعال من ولي ، ممنون خيلي

 . رفتند بيرون اتاق از خان خسرو با و كشيد دل ته از آهي جون پروين

 ، اس همديگه به نسبت زياد عالقه از ميگن.  بشن جدا هم از ميخوان مدام ، ديوونند اينكه مثل دوتا اين« :  گفت همايون
 »!  آره

 . نكني پيدا عالقه همسرت به زياد و نشي ديوونه اونا مثل كردي ازدواج روز يه اگه باش مواظب تو

 

 هشتم فصل

 بود ارزش بي چقدر كه ميبينم ميكنم را فكرش حاال وقتي كه موضوعي خاطر به نريمان با هم من كه افتادم روزي آن ياد
 . كردم پيدا اختالف

 آن از يكي هم روز آن.  آمد نريمان منزل به من به گيتار دادن ياد براي خان بهزاد كه شد شروع آنجايي از ما اختالف
 كدام هيچ كه نميخواست دلم هم طرفي از.  نداشتم جديد درس گرفتن براي كافي تمركز و حوصله اصال كه بود روزهايي

 اين در خوشبختانه و شدم قبلي درس تحويل مشغول گفتن خدا خدا با.  كنم ناراحت را خان بهزاد و نريمان يعني ، آنها از
 به.  ميكردم اشتباه مرتب و كنم جمع خوب را حواسم نتوانستم جديد درس در ولي.  نيامد پيش مشكلي هيچ مرحله
 »! ؟ ميزني اشتباه رو همه ؟ ارغوان كجاست حواست امروز كه معلومه هيچ« :  گفت و شد عصباني نريمان دليل همين

 . كنم جمع خوب رو حواسم نميتونم ، ندارم كافي حوصله امروز.  متاسفم

 ! زدي عالي خيلي رو قبلي درس ولي

 . ميكنم خواهش ، كنيم تعطيل رو جلسه اين ؟ ديگه جلسه براي باشه نميشه حاال.  بود شده تمرين اون ، خوب

 . تمرينه وسط كه حاال نه ميگفتي اول همون بايد اينو

 شروع خان بهزاد اينكه از قبل ميخواستم وگرنه باشم نكرده احترامي بي خان بهزاد به خواستم ، نيفتاده اتفاقي كه هم حاال
 . بگم كنه

 » بيارم شربت ميرم من پس« :  گفتم نكنه پيدا ادامه بحث اينكه براي و
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 . ميارم خودم من ، بده ادامه و بشين تو

 ؟ كنيم تعطيل رو جلسه اين موافقيد ، بگين چيزي يه شما خان بهزاد.  ندارم حوصله كه بگم بايد چطور ، نريمان

 . ديگه كن موافقت هم تو ، دايي خوب.  تعطيل جلسه اين ، بفرماييد.  ندارم حرفي كه من.  ميل كمال با.  بله

 ».  بيارم شربت برم تا نگو هيچي ديگه ، نريمان خوب« :  گفتم

 . بد چه ، خوب چه.  كنه پيدا ادامه آخرش تا بايد شده شروع كه اي جلسه من نظر به

 فكر ، بديد ادامه نفر دو شما ، ميرم من ، خوب« :  گفتم بلند صداي با كه بودم شده عصباني نريمان لجبازي از آنقدر
 در طرف به و پوشيدم را لباسم ، باشم آنها طرف از جوابي شنيدن منتظر اينكه بدون و» .  باشيد تر موفق اينطوري ميكنم
 . رفتم حياط

 روي زياده اينكه مثل ، دايي« :  ميگفت خان بهزاد به كه شنيدم نريمان از را جمله اين ، ميشدم خارج اتاق از اينكه ضمن
 ».  كردم

 تويي« :  گفت مامان ، در كردن باز با ، رسيدم كه خانه به.  بودم شده كوچه وارد من چون ، بود شده دير خيلي ديگه ولي
 »! ؟ ارغوان

 . مامان منم ، بله

 . داره كار تو با تلفن بيا

 !؟ كيه

 . نريمان

 » بفرما« :  گفتم و گرفتم مامان از را گوشي

 ! ارغوان باشي نارنجي نازك و رنج زود اينقدر نميكردم فكر

 !؟ بگي همينو فقط كه زدي زنگ
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 اونجا ديدم وقتي.  باغ تو رفتي كه ميكردم فكر ، خونه بري كه نميكردم فكر اصال.  مقصرم من ، كردم قبول ، خوب خيلي
 ؟ درسته.  كنم غافلگيرت كه شدم موفق خوشبختانه و خونه رفتي كه زدم حدس ، نيستي

 . مياد در آب از درست اتفاقا كه ميزني اي ساده خيلي حدسهاي هميشه تو.  درسته كامال ، بله

 . ميخوام معذرت ميگم هم باز

 . گذشت ديگه ، نيست مهم

 . دنبالت ميام عصر خودم.  ميخوريم بيرون رو شام ، كن گوش راستي

 . نبودم من اصلي مقصر كه هرچند ، كن عذرخواهي خان بهزاد از من طرف از

 . خداحافظ عصر تا پس.  بخواي تو كه طور هر

.  ميرسيد پايان به ديگري مسئله هيچ بدون و سادگي همين به جوان زوجهاي تمامي اختالفات و مشاجرات همه كاش اي
 از خيلي و سليقه اختالف و نظر اختالف حال هر به.  نكنند پيدا اختالفي هم با هيچوقت ديگر هم گيتا و نيما كاش اي

 دو هر زندگي آنكه بهتر و است زياد جوان هاي خانواده مخصوصا ، ها خانواده همه در ديگر بزرگ و كوچك مشكالت
 جا به جاوداني و ارزش با خاطراتي و شود ماندني ياد به و داشتني دوست و شيرين موقع به و صحيح تصميمهاي با طرف
 . بگذارد

 طوالني زمان اين گذشت با هم هنوز و نريمان منتظره غير و ناگهاني فوت از سال سه ؛ گذشت سال سه تقدير هر به
 ، دهم ادامه تنها را راه بقيه مجبورم و نيست كنارم در ديگر كه بپذيرم بايد ناچار به ولي ، است سخت خيلي برايم باورش

 . كردم چنين اين كنون تا كه همينطور

 ، بار آخرين براي تا كردم باز را اتاق در.  نگردم باز اتاق آن به هرگز و كنم جمع نريمان اتاق از را وسايلم گرفتم تصميم
 بزرگ پيانوي ، موسيقي هاي جزوه ، كتابها ، عكسها آلبوم.  بياورم خاطر به را هايم گذشته تمام ، آن اطراف به نگاهي با

 شيرين و تلخ خاطرات از انبوهي و نكرد تن به هرگز و خريد نريمان شوم روز آن كه شلواري و كت و...  و رنگ اي قهوه
 كردن مرتب و لباسهايم كردن جمع و اثاث برداشتن ضمن.  ميشد حبس اتاق اين در ميبايست همه و همه ، ماندني ياد به

 برداشتم كاغذي ؟ چيز چه ولي بنويسم چيزي كه كردم فكر.  ديدم مركب شيشه يك و خطاطي قلم يك ميز روي ، اتاق
 : نوشتم بالفاصله فكر بدون و بردم فرو مركب در را قلم و

  آغاز ما زندگي شد كه روز آن
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 گداز و سوز اين افسانه شد آغاز

  بسوز گفتند و دلي ما بر دادند

 بساز گفتند سوختيم چو ديدند 

 . بستم هميشه براي را در و آمدم بيرون اتاق از

 

 نهم فصل

 گذشت كه همچنان ميگذرد زمان هم باز و

 كمك به ميكرد باز من روي پيش را زندگي از جديد صفحه جرات به كه فصلي ميشد شروع من زندگي در جديدي فصل
 دستيار عنوان به اموزشي دره يك از پس بود ماهر جراحي و قلب پزشك كه مختاري پارسا دكتر نريمان دوستان از يكي
 ميكردم كار وجودم تمام با و داشتم عالقه نيز ان به كه بودم كرده شروع را خوبي كار شدم كار به مشغول عمل اتاق در او

 ميكردم كار مطب در هفت تا سه ساعت از هم ظهرها از بعد و بودم بيماستان در هفت ساعت از صبحها

 تمام تقريبا شد مي متحير ادم كه ميداد بازي انچنان دستش را جراحي چاقوي بود ورزيده و حاذق پزشكي مختاري دكتر
 يكي جز به بودند يافته بهبود كامال همه بيمارانش و بود همراه موفقيت با همه بود داده انجام بحال تا او كه هايي جراحي

 بود نكرده گوش عمل از بعد هاي توصيه به يا بود كرده مراجعه دير يا كه بود بيمار طرف از كوتاهي هم ان كه نفر دو
 مهمانيها بعضي در دكتر همسر پريسا با كه بار دو يكي ميگذشت مادرش عموي دختر با ازدواجش از نيم سال دو تقريبا
 هرگز دكتر و نميدانستم چيزي او باطن از ولي يافتم مطلوب همسري و مهربان دختري را او ظاهر در داشتم مالقات
 نميزد حرف من يبا همسرش درباره

 هواي اين كه بود حيف خيلي چون امديم بيرون خانه از گردش براي مامان اتفاق به بود بهاري زيباي روز يك جمعه عصر
 دسته يا تك تك درختها روي كه گنجشكها قشنگ صداي رفتيم شهر زيباي پاركهاي از يكي به بدهيم دست از را لطيف
 راحتي به كه پاكي هواي ميگذشت قديمي بزرگ درختهاي زير از ما كنار از كه باريكي جوي صداي ميخواندند اواز جمعي
 كه صدايي با كه ميكرديم صحبت و ميزديم قدم و بوديم مشغول زيبليي همه اين با ميداد جال را انها و ميشد ها ريه وارد
 و راهنمايي دوستاي بهترين از يكي فريبا او كنم باور نميتوانستم ميديدم كه را چيزي برگشتم عقب به ميخواند اسم به مرا

 همانجا و رفت امريكا اياالت از يكي ميامي به ديپلم گرفتن از پس كه بود اين داشتم او از كه خبري اخرين بود دبيرستانم
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 و كرديم بغل را يكديگر بسيار شادي با سال شش از بعد من روبروي بود اينجا حاال و كرد ازدواج كورش عمويش پسر با
 پرسيد مادرش و شوهرش و خودش حال از و شد خوشحال خيلي او ديدن از هم مامان بوسيديم را هم بار چندين

 نبودي؟ امريكا تو ميكني؟مگه كار چي اينجا دختر:گفتم و نشستيم نيمكتي روي

 و حوصلگي بي احساس كمي هم امروز ايران اومدم مادر ديدن براي كه ميشه ماهي يك ميكنم زندگي اونجا من چرا-
 و خوب دوست يه تونستم كه عالي چه و كنم استفاده پارك هواي از هم و بزنم قدمي هم تا پارك بيام گفتم كردم سردرد
 ببينم هم قديمي

 نميكنه زندگي تو با مامان مگه فريبا راستي-

 بهش يكبار وقت چند هر فيروزه و من سخته براش اونجا در كردن زندگي ميگفت باشه همينجا كه داد ترجيح اون نه-
 ايم امده مامان ديدن به اتفاقي هم با دو هر فيروزه با هم بار اين ميشيم خبر با حالش از و ميزنيم سر

 جمعه شب را مامان و من فريبا كرديم مرور را گذشته گاهيئخاطرات و گذرانديم پارك در را ساعتي چند اينكه از پس
 ان در حتما كه گرفت وقل من از زياد اصرا با و كرد دعوت مادرش منزل در خانوادگي و كوچك مهموني يك به اينده

 شديم جدا هم از طوالني خداحافظي يك از بعد و كردم قبول ميل كمال با هم من و كنم شركت

 پسر با ازدواج و ايران ترك از بعد كه گفت هايش صحبت حين در فريبا كرديم صحبت فريبا درباره مامان با راه بين در
 در حفاري طرح يك حاضر حال در و شد التحصيل فارغ شناسي باستان و حفاري رشته در و داد تحصيل ادامه عمويش
 هم روي و گرفته عهده به را اي رايانه شركت يك مديريت هم كورش است كار به مشغول ميامي نزديك روستاي
 زندگي كانادا در است دختر ديگري و پسر يكي كه فرزندش دو و شوهر با هم فيروزه خواهرش دارند خوبي زندگي
 ميكند

 خالل از و برداشت را گوشي مامان زد زنگ تلفن كه برويم فريبا مهماني به شديم حاضر مامان و من و شد جمعه روز
 يك نشاني از چون باشد افتاده اتفاقي بايد كه فهميدم صحبت دقيقه چند از پس است نيلوفر كه فهميدم صحبتهايش
 هم عقل بي پسره اين باالخره ارغوان: گفت و امد طرفم به سرعت به مامان مكالمه قطع از پس شد زده حرف بيمارستان

 گيتا مالقات بيمارستان بريم كه گفت نيلوفر شدند كوچولو دختر يك صاحب نيما و گيتا شد پدر

 دوست اگه شما ولي نميمونم گيتا پيش بيشتر دقيقه چند من حال هر به فريبا خونه ميريم داريم كه ميدونيد مامان ولي-
 بياين فريبا خونه به ميتونيد بخواهيد هم اگر و بمونيد اونجا ميتونيد داريد
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 كسي اولين گيتا اتاق كردن پيدا از پس شديم خارج بيمارستان مقصد به خانه از مامان همراه به كه بود شده عصر ديگر
 به كه اشكي با من ديدن با و نميشد بند جا يك و ميپريد پايين و باال ها بچه مثل كه بود خوشحال انقدر بود نيما ديدم كه

 شدم پدر من شدم پدر من ارغوان:گفت داشت چشم

 شديم اتاق وارد هم با كرد جور و جمع شرا خود نداده انجام اي عاقالنه عمل فهميد اينكه مثل بعد

 به كدام هر و بودند نشته گيتا دور لبخندي با همه پدرش خان جمشيد و گيتا مادر جيران نيلوفر جون پروين خان خسرو
 :گفت نيما ميكردند تعريف اشان نوه از نوعي

 نيست گيتا شبيه تو نظر به ارغوان-

 اونه شبيه خيلي چرا-

 ":گفت من به رو جون پروين و

 كرد اجابت منو دعاي خدا و شدم دار نوه هم من باالرخه ارغوان ديدي-

 :گفت گيتا مادر جيران

 باشه بيشتري رفاه در تا سوئد تو خودمون پيش ببريمش بايد رسيد سالگي پنج به وقتي تندرستيه و سالم بچه-

 گفتم تبريك گيتا به و بوسيدم را بچه صورت هم من

 بيمارستان بقيه نيما و گيتا از عذرخواهي با بود گذشته هفت از شدم ساعت متوجه ناگهان كه بوديم مشغول حرفها اين با
 باال انقد و داشت بلبل صداي كه زنگي همان بچگي دوران در همان ايستادم در پشت رسيدم فريبا خانه به كردم ترك را

 بود نشده عوض چيز هيچ و بود همانطور چيز همه ميرفتيم باال در از اوردنش در صدا به براي هميشه كه بود نصبشده
 :گفت در پشت از صدايي فشردم را در زنگ

 كيه؟اومدم-

 رفتيم خانه داخل به هم با و بوسيدم را يكديگر و كردم بغل رو فريبا ديگر بار يك شدو باز در بود فريبا صداي

 ديدنش از انقدر بود فريبا مادر مهرانه شدخ خوشحال ديدنش از كه را كسي اولين جور وا جور ادمهاي بودداز پر خانه
 بودند نفري دومين پسرش و دختر همراه به فيروزه بوسيدمش بار چندين و كردم بغلش و پريدم كه شدم زده هيجان
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 اي گوشه فريبا با من به انها متقابل معرفي و ديگران به من معرفي و احوالپرسي و سالم از پس شناختم مجلس ان در كه
 كار اين به تمايلي وقت هيچ شود زنده گذشته خاطرات تا ميرفت باز و بود شادي و خوب فضاي نشستيم پذيرايي سالن از

 حقيقت در نبود خوشايندي چيز من براي گذشته خاطرات مرور خودم و چيز همه خاطر به كه نريمان بخاطر نه نداشتم
 كرد خودش متوجه منو فريبا صداي كه بودم سرگرم افكار بااين شوم خوشحال ان ياداوري با كه نداشتم زيادي چيز

 ؟ فكري تو ارغوان كجاست حواست-

 شده تنگ براش دلم ؟خيلي نياوردي رو مامان چرا ببينم

 تو گفت و رسوند مخصوص سالم رفت بيمارستان به بود شده نوزادي صاحب كه دوستامون از يكي عيادت براي مامان-
 مياد ديدنتون براي حتما مناسب فرصت يه

 نشدي؟ دار بچه هنوز تو ارغوان راستي-

 بزن بچه حرف بعد كردي ازدواج بپرس اول فريبا-

 پس كردي ازدواج پيش سال چند تو كه ميكردم فكر من بعيده يكي تو از نكردي ازدواج هنوز كه بگي ميخواي يعني-
 رو كسي تابحال اگه راستي ها موندي عقب دختر؟زودباش پير كنن صدات ؟ميخواي..كه موندي؟نكنه مجرد هنوز چرا

 دورانه تو اومد يادم تازه چطوره؟راستي دام تو ميندازمت زود دارم سراغ زياد خوب پسرهاي من نگرفتند نظر در برات
 كجاست؟ شد؟حاال چطور نريمان اومد يادم بود؟ها چي اسمش داشتي نامزد يه تو دبيرستان

 كنم فكر باشي داشته منو حرفهاي شنيدن حوصله كه بهتر فرصت يه براي بگذاري بهتره نيست حرفها اين وقت اينجا-
 باشه بهتر اينجوري

 پيش رفتم نباشم تنها اينكه براي هم من و رفت من كنار از مهمانان از پذيرايي براي عذرخواهي با فريبا اين از پس
 شويم اشنا هم با بيشتر تا كرد صدا را عسل و عليرضا او خودمان درباره صحبت كمي از پس فيروزه

 بود ساله پنج چهار و بيست حدودا هم عليرضا و ساله پانزده تقريبا عسل بود شده بزرگ چقدر عليرضا من خداي واي
 يا و دوازده هم هم عليرضا و ساله چهار يا سه عسل ديدم كنند ترك را ايران اينكه از قبل بار اخرين براي را انها وقتي

 چقدر. كوچكتر سال سه دو يا و من سن هم شايد هم عليرضا و سال و سن اين با دختري عسل حاال و بودند ساله سيزده
 با بود دختري كه عسل برعكس عليرضا. قوي و برآزنده اندامي با شده، مردي خودش براي حاال او. گذرد مي زود زمان
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 هم با كمي. داشت سياه رنگ به موهايي و تيره چشماني نبود، ها اروپايي به شباهت بي كه بلوند موهايي و روشن چشماني
 .كرديم صحبت

 و آنجا را تحصيل زمان كه طوري به موقت طور به البته داشته، اقامت كانادا در سالگي پنج از گه گفت خودش از عليرضا
 ادامه و خوانده درس همانجا و نيامده ايران به هرگز ديگر بعد به سالگي دوازده از و گذرانده مي ايران در تابستان
 كه سالته چند مگه عليرضا،« :گفتم. شده ساختمان مهندسي ي رشته در دكتري مدرك دريافت به موفق و داده تحصيل
 » داري؟ دكتري مدرك

 اينكه جاي به روهم دانشگاهي دروس و گذروندم سال هفت در فقط رو عمومي تحصيل ي دوره سال دوازده كل در من ـ
 در و كارم به مشغول شركت يك در و دارم چهارسال و بيست هم حاال و كردم طي سال شش در بگذرونم، سال هشت در

 .هستم ام مرخصي دوران گذروندن مشغول هم حاضر حال

 به. بود نكرده اثر او در زياد هنوز آنجا هواي و حال انگار و زد مي موج صميميت و صداقت خوش بوي حرفهايش در
 لحظه در درست. كرد مي استفاده انگليسي كلمات از بيشتر و اشكال كلي حرفهايش در و كرد مي صحبت فارسي زحمت

 نو، آدمهاي و نو محيطي نو،به صحبت هم يك به ـ شدم دعوت مهماني اين ه ارم، احتياج نو چيزي به كردم مي فكر كه اي
 تعويض از پس. برگشتم خانه به و كردم ترك را آنجا همه از خداحافظي با و شدم بلند كه شد مي نزديك يازده به ساعت
 بابا كه زديم حرف آنقدر. كردم صحبت مهماني آدمهاي و مهماني ي درباره مامان براي شب نيمه از پاسي تا هايم، لباس

 كه نگذاريد و بزنين حرف اينطور خواين مي كي تا تا دو ما ببينم،« :گفت و كند اعتراض ما پچ پچ به شد مجبور باالخره
 به دو هر بابا حرف اين با و» .فردا براي بگذاريد رو اش بقيه! صبحه؟ سه ساعت كه دونيد نمي شايد بخوابم؟ من

 .رفتيم رختخواب

 براي هم و بگويد امد خوش گيتا به هم تا گرفت كوچكي مهماني نيما.  شد مرخص بيمارستان از گيتا بعد روز چند
 نمي وقت هيچ اينكه مثل باريد، مي شديدي و تند باران و بود يهار فصل در باراني روز يك عصر. بگذارد اسمي دخترش
 متوقف را ما تلفن زنگ صداي خانه ترك موقع. شديم مي آماده يمان ي خانه به رفتن براي مامان و بابا.بيايد بند خواست

 نحتواي از و شد تر صميمي حرفهايش مدتي از پس ولي بود رسمي كالمش لحن ابتدا. برداشت را گوشي مامان. كرد
 .كند مي صحبت فريبا با كه فهميدم كالمش

 .ارغوان به دم مي رو گوشي من هستم، ديدارشون منتظر بگو و برسون سالم بقيه و مامان به جون، فريبا باشه ـ

 .داد من به را گوشي بعد و
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 خيلي مهموني.  دادم زحمت حسابي. كنم تشكر شب اون مهموني از و بزنم زنگ بهت نتونستم كه ببخش. فريبا سالم ـ
 .گذشت خوش خيلي من به و بود عالي

 من. داري وقت كي ببينم خواستم مي راستي. گذشته خوش تو به اينكه از خوشحالم خيلي! زحمتي چه كنم، مي خواهش ـ
 .داشتم كوچيك كار يه تو با من هم و ببينه رو مادرت مامان، هم تا تون، خونه بيايم روز يه خواستيم مي فيروزه و مامان و

 دوشنبه امروز ببينم بزار. شوم مي خوشحال هم خيلي بياي، توني مي باشي داشته دوست كه روز هر. كنم مي خواهش ـ
 چطوره؟ شام صرف به شب شنيه پنج... براي است،

 .ديگه وقت يه براي باشه شام باشه، بهتر عصرونه كنم فكر نه، شام براي ، نه نه، ـ

 كني؟ مي تعارف داري ـ

 غذاهاي ي مزه هنوز. زياده وقت شما ي خوشمزه شامهاي خوردن براي نكن، عجله زياد ضمن در. نداريم تعارف نه ـ
 خدا بينمت مي كه عصر شنبه پنج تا پس بعد تا كنيم مي قناعت عصرونه يه بودن به فعالً دندونمه زير مامان ي خوشمزه

 .حافظ

 .افتاديم راه نيما ي خانه طرف به هم با همه شنبه، پنج روز ي عصرانه قرار گذاشتن از پس

 خيلي بود نيما با حق كه بينم مي كنم، مي نگتهش روز چند از بعد كه حاال. قشنگي كوچولوي دختر چه من، خداي واي
 .گيتاست شبيه

 بگذاريد؟ چي اشمشو داريد خيال گيتا، ببينم ـ

 .كني پسشنهاد اسمي يه بايد هم تو البته كنيم؛ كشي قرعه اسمها بين قراره كرده، پيشنهاد اسمي يه كسي هر واال ـ

 .خودته دختر گه كني فكر خواد مي دلم چيه؟ تو پيشنهادي اسم خوب،

.. بود من دختر اون اگه خوب،...كنم فكر كمي ايد سختيه، كار اسم انتخاب راستش. كرديد غافلگير منو شما بگم چي ـ
 .خاطره گذاشتم مي اسمشو...  اسمشو

 ».بياد در تو اسم اميدوارم ارغوان. كنيم شروع رو كشي قرعه و بنويسيم بهتره. مناسبيه و قشنگ خيلي اسم« :گفت نيما
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 و ريختند طرف يك در و كردند گلوله نوشتندو كوچكي كاغذ روي را همه. شد مي تا بيست كنم مي فكر. بود رياد اسمها
 ي نوشته اسم و كرد باز را آن و برداشت كاغذي هم او. كند انتخاب را يكي كه خواستند گيتا پدر از بعد و زدند هم خوب
 .زد حلقه چشمهايم در شوق اششك من و زدند فرياد خوشحالي از گيتا و نيما. »خاطره«:خواند را آن روي

 گذشته خوش خاطرات ياد ه داد، دختري ما به خدا روزي يك اگر گفت مي هميشه نريمات كه بود اسمي همان »خاطره«
 .خاطره گذاريم مي را اسمش داشتيم، كه اي

 .كنم برآورده را او آرزوي صدها از يكي توانستم اينكه از خوشحالم حاال و

 وجود به كجا از دانستيم نمي كه مخصوصي دروني خوشحالي. داشت خاص طراوتي و تازگي من براي شنبه پنج ز رو صبح
 كه بوم روز آن عصرانه فكر در. گرفتم مرخصي دكتر از عصر براي بيمارستان، كار شدن تمام از پش روز آن صبح. آمده
. كردم تزيين مربا و خامه با را آن روي و پختم كوچكي كيك خانه، كردن مرتب از پس. كنم درست بايد چيزي چه

 مهرانه و عليرضا، و عسل فيروزه، و فريبا كردم باز كه را در آمد در صدا به خانه در زنگ كه بود نشده پنج هنوز ساعت
. نشستم فريبا كنار و كردم مختصري پذيرايي احوالپرسي، و خوشامدگويي و آنها راهنمايي از پس. شدند داخل فريبا

 در بوديم، شده بزرگي دخترهاي اينكه با مدرسه، شدن تعطيل از بعد كه آورديم ياد به را دبيرستان ي دوره خاطرات
 فريبا، ي خانه زدن زنگ موقع بوديم، كوچكتر خيلي وقتي بارها بارها يا و كرديم يم فرار زديمو مي را ها خانه زنگ كوچه

 ما داد و جيغ صداي از و زمين افتاديم مي باالخره كه خورديم مي تكان و لغزيديم مي آنقدر و رفتيم مي باال هم كول از
 ...و كرد مي باز را در و آمد مي جون مهرانه

 نداري؟ بچه تو فريبا راستي ـ

 و داريم دوست خيلي رو كارمون ما. كنيم نمي فكر بچه آوردن به هرگز كه كاريم سرگرم اونقدر كوروش و من راستش ـ
 !شد؟ چي نامزدت! نكردي؟ ازواج حاال تا چرا كه بگو تو حاال راستي و مزاحمه يه فقط بچه وسط اين

 آماده براي بهتره« :گفتم فريبا به بشنوند همه كه طوري بلند صداي با ترسيدم، مي سواالت اين طرح از هميشه كه من و
 .رفتيم آشپزخانه به شديم بلند و» .بريم آشپزخونه به هم با عصرونه كردن

 !افتاده؟ بدي اتفاق! پريده؟ اينقدر رنگت چرا! كردي؟ چراوحشت ارغوان، شده چي ـ

 البته كنم، تعريف برات بِبرتا رو نونها اين بشين بيا... احتياتي بي سرنوشت، اتفاق،! بگذارم بايد چي اسمشو دونم نمي ـ
 !داري حوصله كافي اندازه به اگه



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                      مست عشق رقص 

w W w . 9 8 i A . C o m  49 

 !اومده روزت به چي ببينم كن تعريف زودباش ـ

 به هم نگاهي هيچ و ريختم مي اشك. كردم تعريف برايش را سالها آن تمام داشتم، گلو در كه اي كهنه بغض با سپس
 به. كردم مي كار فقط كردن صحبت ضمن. كرد باز سر دوباره كند، پيدا التيام رفت مي كه اي كهنه زخم. كردم نمي فريبا
« : گفتم. كرد مي گريه صدا بي و آرام. كردم نگاهش و نشستم فريبا روي روبه صندلي روي رسيديم كه حرفهايم انتهاي
 دوست تو چون ولي. بشه ناراحتي و رنج همه اين باعث مبادا تا كنم بازگو كسي براي زندگيمو اتفاقات نخواستم وقت هيچ
 رقم اينطور هم من قسمت و سرنوشت خوب،. گفتم برات بودي، شنيدنش به مايل هم خودت و هستي، و بودي خوبي
 اصالً راستس. شد طوالني خيلي غيبتمون كه كنم مي فكر. بقيه پيش بريم كن، پاك رو اشكهات پاشو هم حاال. خورده

 ». درسته بگي، خواستي مي چيزي تو اينكه مثل كردم، فراموش

 .ديگه وقت يه براي باشه آره ـ

 و ميارم، بعداً هم رو يكي اون دارم، برمي رو يكي اين هم من بردا، رو سيني اين زودباش پس. داري دوست كه طور هر ـ
 .بمونه خودت پيش حرفها اين كنم مي خواهش ديگه، چيز يه

 .باش مطمئن حتماً ـ

 اومدم« :گفت. بود شده دستپاچه كمي. شديم او متوجه دو هر عليرضا ي سرفه صداي با آشپزخانه، از شدن خارج ضمن و
 ».بزنيم حرف هم با و باشيم هم دور تا اومديم اينكه مثل زنيد، مي حرف چقدر دوتا شما بخورم، آب كمي

 مي حس مختصري گرفتگي هم اش چهره.  صدا در و رسيد، مي مشام به ترحن و دلسوزي بوي نگاهش، و صحبت طرز از
 ...شايد و فهميده چيزي من حرفهاي از شايد كه كردم فكر. شد

 روي. رفتم آشپزخانه به عليرضا به آب دادن براي عصرانه، ميز چيدن از بعد و رفتم پذيرايي اتاق طرف به حال هر به
 مزاحمتون امروز ما كه ببخشيد« :گفت و شد بلند احترام براي من باديدن كرد مي فكر چيزي به و بود نشسته صندلي
 ».باشه ادبي بي كار اين شايد گفتم ولي بردارم آب خواستم. شديم

 حرفهاي از اينكه مثل. بود ناراحت هنوز فريبا. شديم ملحق بقيه به هم با و برداشتم را كيك ظرف و دادم او به آب ليواني
 .بود خورده ضربه من

 »رسي؟ مي نظر به گرفته كمي فريبا« :گفت مامان
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 مي خوب مسكن يه خوردن با البته كه شم، مي درد سر اوقات بعضي و دارم حساسيت بهار فصل به من نيست چيزي ـ
 .شه

 به شما با چرا چطوره؟ شهرتون جون فيروزه راستي« :گفتم و كردم فيروزه به رو نشود، فريبا پاپيچ زياد مامان اينكه براي
 »نيومدند؟ ايران

 سازي طال قسمت در امير. بگيره مرخصي نتونست اما بياد، ايران به ما همراه خواست مي دلش خيلي امير راستش ـ
 شده، زياد كارشون كه وقته چند. داره عهده به رو طالها ساخت بر نظارت و طراحي سمت شركت، يك به متعلق كارگاهي

 ما همراه ديگه ي دفعه اون كه شد قرار و اومديم ايران به تنها ما و نكردند موافقت امير مرخصي با اونها هم همين براي
 .بياد

 هستيد؟ اينجا كي تا حاال ـ

 .ديگه ي هفته سه تا نهايت كنم مي فكر ـ

 هم من دونه مي هم فريبا. باشيم هم با بيشتر و ببينيم رو همديگه بيشتر كنيم سعي بهتره هستيد اينجا كه وقتي تا پس ـ
 واقعيم دوست و كنه پر منو تنهايي واقعاً بتونه كه كسي ولي زيادند من بر و دور آدمهاي البته ندارم، رو كسي و تنهام
 .شه نمي پيا باشه،

 .گرفتند نشنيده را آن ولي شدند متوجهش همه كه كرد كوتاهي ي سرفه عليرضا لحظه اين در

 بديد قول ما به بايد البته. كنيم مي كم رو زحمت ما بديد اجازه اگه خوب،« :گفت فريبا مامان كه بود هشت نزديك ساعت
 از بعد و» .بديد افتخار ما به شام شب يه هستند، اينجا اينا فريبا تا بزنيمو سر هم به بيشتر ارغوان بهقول اين از بعد كه
 .شديم جدا هم از طوالني نسبتاً خداحافظي يك

 را پركاري روز و بودم برگشته كار سر از تازه اينكه با بود مطبوع هوايي با عالي بسيار روز يك عصر بعد، هفته دو
 هشت دختربچه يك روي مختاري دكتر صبح كه بود موفقي عمل دليل به شايد دانم نمي. نبودم خسته ولي بودم، گذرانده

 مي تماشا تلويزيون و كردم مي استراحت داشتم. شدم خوشحال خيلي بود، كه دليلي هر به ولي. بود داده انجام ساله
 دارن، كار باتو در دم ارغوان« :گفت لحظه چند از بعد و »كيه؟«:پرسيد ازگوشي بابا. آمد در صدا به در زنگ كه كردم،
 ».اومده بيمارستان طرف از گفت
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 از كلمات اين گفتن با همزمان. بدن بهم مطب تو تلفني، رو پيغام تونستند مي! اومدم خونه به تازه كه من بابا، مطمئنيد ـ
 »!بيمارستان؟ طرف از! شما« .خوردم جا در پشت ي چهره ديدن از. كردم باز را در و رفتم پايين حياط هاي پله

 كه بكنم اعالم چطور اينجا در رو حضورم دونستم نمي اصالً راستش. كردم معرفي خودمو عنوان اين با كه ببخشيد سالن ـ
 .داشتم شما از كوچيك خواهش يه راستش. نشه آشفته ناگهانيم اومدن از فكرتون

 بگو زودتر حاال. نيست مهم ولي شد، آشفته قدري ذهنم كردي، كه فكري رغم علي بگم بايد خان، عليرضا جناب خوي، ـ
 !خونه در اومدي اينجوري اونم شب؛ وقت اين كه داري چكار

 .شه مي مربوط شما تجربيات به تقريباً كه شده پيشنهاد من به كاري ـ

 مورده؟ چه در ـ

 .كنيد كمك من به پزشكي اطالعات برخي آوري جمع موردي در خواستم مي باشيد، موافق شما اگر ـ

 رشته به ربطي هيچ و مهندسيه...  و ساختمان كشي نقشه مورد در تو شغل دونم، مي من كه اونجايي تا عليرضا، ولي ـ
 .نداره پزشكي

 بيمارستان يه نقص بدون و كامل ي نقشه كشيدن شركت، يه طرف از راستش ندادم توضيح خوب كه ببخشيد منو. آه ـ
 صدا و سر نظر از هم ايمني، اصول ي كليه رعايت با وهمراه كامل نشه شده خواسته من از و شده پيشنهاد من به خصوصي

 مورد در پزشكي اطالعات برخي دونستن با فقط كار اين دادن انجام و باشه همديگه از ها بخش بودن مستقل هم و
 . نيازمنديم شدت به شما راهنمايي و كمك به بنابراين ، ميسره و مقدور ها محل ديگر و ها بخش وضع چگونگي

 !؟ بموني ايران كه قراره كي تا تو مگه ، ببينم_

 سريع خيلي بايد تاره اين چون كنم مي فكر كه بمونم اينجا طرح اين پايان تا كه شد قرار اينجا دولت موافقت با راستش_
 . بكشه طول يكسال حدود چيزي بشه، اجرا و آماده

 !؟ كنند مي چيكار عسل و فريبا ، فيروزه پس_

 .بشه تموم طرح اين تا ، ميمونم جون مهرانه پيش من و ميگردند بر ديگه هفته تا اونا _

 . ميدم خبر بهت و كنم مي فكر هم پيشنهادات مورد در و هستي ما مهمون حاالها حاال پس ، خوب _
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 به عليرضا آمدن از هم او و كردم تعريف بابا براي را عليرضا آمدن قضيه.  رفتم داخل و بستم را در خداحافظي از پس و
 چه ببين اصال يا كنم نمي باز براش رو در كنه معرفي خودشو البد كرد مي فكر طفلكي ":  گفت و كرد تعجب شكل اين
 ". خودته با عليرضا پيشنهاد قبول يا رد حال هر به ، كرده معرفي رو خودش اينجور كه كرده خودش پيش اي ديگه فكر

.  ميگشتم خواندن براي كتابي دنبال كردم نگاه ام كتابخانه به ، رفتم اتاقم به آشپزخانه كردن مرتب و شام خوردن از پس
 : بود نوشته ، كردم باز را كتاب عليرضا مورد در نيتي با و برداشتم را حافظ كتاب ، جستجو اندكي از پس

 داني تو كه نشان بدان سعادت صبح نسيم

 داني تو كه زمان آن در كن فالن كوي به گذر

 است آب و تشنه حديث ما با تو تيغ خيال

 داني تو كه چنان بكش.  گرفتي خويش اسير

 بيمارستان از وقتي فردا را تصميم اين و كنم تجربه را عليرضا با كار كه شد باعث و گرفتم نيك فال به را شعر اين
 همه عادت طبق صبح شش ساعت. خوابيدم حافظ اشعار از ديگر كمي خواندن از بعد بنابراين.  بگويم عليرضا به برگشتم

 به.  كردم مي شروع را كاري پر روز ظاهرا.  شدم بيمارستان راهي ، صبحانه خوردن از پس و شدم بيدار خواب از روزه
 عمل براي را نفر اولين تا رفتم بنابراين.  بودند نفر پنج ، كردم نگاه شدند مي عمل بايست مي امروز كه بيماراني فهرست
 شدنش آماده و مختاري دكتر آمدن تا و بود صبح نيم و هفت بودند گرفته نظر در عمل اولين براي كه ساعتي.  كنم آماده

 دكتر وقتي.  بود من با بيمار كردن بيهوش اوقات وبعضي.......  و قلب ضربان ، خون فشار كنترل مثل مقدماتي كارهاي ،
 خنده با كه نبود هميشه مثل.  بود سنگين هايش قدم.  شدم او گرفته و عصبي قيافه متوجه گذاشت عمل اتاق به پا با آمد
 او به كردن كمك ضمن "؟ كنيم شروع طرف كدوم از رو حمله ، ها بچه خوب ": گفت مي همه به رو و شد مي اتاق وارد
 "!؟ افتاده اتفاقي دكتر ": پرسيدم او از آرام دستكش و لباس پوشيدن در

 ...... بعد براي باشه_

 ؟ كنيد كار ميتونيد و خوبه حالتون كه مطمئنيد_

 موقع و عمل پايان تا نباشيد ناراحت شما نيستند من كارهاي براي مانعي وقت هيچ شخصي مسايل باشيد مطمئن بله _
 . راحت خيالتون استراحت
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 از بيش. بود دكتر پيش حواسم تمام ، كشيد طول نيم و ساعت چهار كه جراحي طول تمام در.  شديم كار مشغول و
 ترك را اتاق و گفت نباشيد خسته همه به عمل پايان از پس.  ريخت مي عرق شدت به و كرد مي دقت كارش در هميشه
 بردن و جراحي محل بستن و زدن بخيه شامل كه پاياني كارهاي دادن انجام از بعد.  رفت خودش استراحت اتاق به و كرد
 ها تكنسين بقيه و من عهده به برخي كه ديگر كارهاي و نبض و قلب ضربان و خون فشار دقيق كنترل و بخش به بيمار
 ": گفتم ، بود گرفته.  كرد مي نگاه ها دوردست به و بود كشيده دراز تخت روي.  شدم اتاقش وارد دكتر اجازه با ، بود

 يا و كنم موكول فردا به رو عمل ميتونم ايد خسته كه كنيد مي فكر اگر داريم وقت ساعت يك تقريباً بعدي عمل تا دكتر
 ".بده انجام رو ها عمل كه كنم خواهش نوري دكتر از

 توجه ام آشفته ظاهر به ؟ بيام در پا از خانوادگي كوچيك مشكل يه خاطر به كه ضعيفم اينقدر من كه كنيد مي فكر _
 . زياده تحملم ، نكنيد

 !؟ دكتر افتاده بدي اتفاق _

 جز كه گفت ميشه.  كردم عادت بهش تقريبا من.  هميشه مثل ، پريسا و من بين بود كوچك مشاجره يه فقط ، نه _
 . شده زندگيم جدانشدني و هميشگي

 بيشتر اش خواسته به و كنيد درك بيشتر رو پريسا بايد هستيد اي كرده تحصيل آدم يه كه شما ، دكتر بييده شما از ولي_
 به ولي برم قاضي به طرفه يك كه نيست صحيح اصال ميدونم ، كنم مي صحبت اينطور كه ببخشيد منو البته!  بديد اهميت

 . زندگيه الزمه متانت و طاقت و صبر حال هر
 

 خيلي ممكنه ميدونست اينكه به علم با اون و بودم شغل همين در رفتم پريسا خواستگاري به وقتي ، ارغوان دوني مي _
 بايد و كنه تحمل رو وضع اين نميتونه ديگه كه ميگه حاال و كرد ازدواج من با نرم اصال يا و برسم خونه به دير من ها شب
 ! كنم چيكار بايد نميدونم من راستش ، بكنيم مورد اين در اساسي فكر يه

 مي صدا كوچك اسم به مرا او گذشت مي دكتر با من آشنايي از كه طوالني نسباتا مدت اين از پس كه بود بار اولين اين
.  كنيد كم هاتون جراحي تعداد از و بپذيريد بيمار كمتر مطب در.  كنيد كم كارهاتون از كمي ، دكتر خوب ": گفتم.  كرد
 شما.  ميكنيد پيدا پريسا كنار در بودن و استراحت براي بيشتري فرصت هم و مياد كمتري فشار شما به هم طوري اين
 ". بگذرونه شما با و شما كنار در رو روز شبانه از ساعتي كه داره حق هم همسرتون كه كنيد قبول بايد



 

 

 كتابخانه نودهشتيا                                      مست عشق رقص 

w W w . 9 8 i A . C o m  54 

 اون به بايد كه دادم تعهدي كشورم بمردم نسبت ، گرفتم رو مدركم من كه روزي ارغوان ميدوني خوب هم خودت تو _
 . باشه خودم زندگي رفتن بين از بهاي به اگر حتي.  كنم عمل بهش و بمونم وفادار

 مي تصميم عجوالنه ضمن در و احساساتي داريد خيلي ": گفتم دكتر به آن دادن موقع و كردم درست قهوه فنجان يك
 تصميم مناسبترين و بهترين ميتونيد درست فكر با ولي ، محفوظ هم تعهدتون و درسته و منطقي كامال شما حرف.  گيريد

 ديگه دقيقه ده تقريباً ، باشيد آماده بهتره ": گفتم ساعتم به نگاهي با بعد ". كنيد انتخاب رو راه بهترين و بگيريد رو ها
 ". شدم استراحتتون مانع هام حرف با كه ببخشيد ، ميشه شروع بعدي عمل

 . بشم مسلط اعصابم و خودم به و كنم پيدا آرامش تو با كردن دل درد با كه شدي باعث ، برعكس _

 به ، بودم گذاشته سر پشت را كاري پر روز.  رفتيم عمل اتاق طرف به و شديم خارج اتاق از دو هر حرف اين دنبال به و
 بودم خسته خيلي.  برگشتم خانه به كه بود شب هشت ساعت و نرفتم مطب به روز آن ، بيمارستان كار بودن زياد دليل
 ام عالقه مورد شاعر از شعري كتاب.  رفتم خودم اتاق به روزانه كارهاي مورد در صحبت كمي و شام خوردن از بعد

 خيلي چون.  كردم خواندم به شروع و كردم باز را اي صفحه.  نشستم صندلي روي.  بخوانم تا برداستم كرمانشاهي معيني
 ديوار روي سوزن با كه كاغذي سرم باالي.  بروم تختخواب به تا شدم بلند و نخواندم بيشتر اي صفحه چند بودم خسته

 خودم قبل شب را كاغذ آن كه آمد يادم تازه ".عليرضا به تلفن ": بود نوشته آن رون كرد جلب را توجهم بود چسبيده
 شماره رفتم تلفن طرف به.  نبود يادم اصال چون.  كردم را كار اين كه خوب چه و نكنم فراموش تا زدم آنجا و نوشتم
 " هلو ": گفت خودش عادت طبق و برداشت را گوشي عليرضا خود.  گرفتم را فريبا مادر منزل

 "؟ چطوره حالت.  سالم عليرضا كاناداست اينجا كردي فكر `: گفتم

 "!؟ چطوره حالتون ، كردم عادت شماست با حق ، ببخشيد منو ": گفت و شناخت مرا فوري

 . آمدم بيمارستان از تازه آخه ، شدم مزاحمت وقت دير كه ببخش_

 . شدم شما اذيت باعث پيشنهادم با كه ببخشيد منو بايد شما _

 ؟ بشم مشغول بايد وقت چه و چيه تو برنامه مورد در اينجا من وظيفه ببينم بگو حاال خوب ، ميكنم خواهش_

 !؟ كرديد قبول رو پيشنهادم شما يعني _

 . بكنم بايد چيكار نميپرسيدم تو از كه نميكردم قبول اگه ، معلومه خوب _
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 . ميدم توضيح براتون رو كاريمون برنامه كوچك گردش يه ضمن و دنبالتون مطب ميام من عصر فردا بديد اجازه اگر_

 . خداحافظ فردا تا و برسون سالم هم اصال و مامان و جون مهرانه و فريبا به.  ندارم حرفي من ، باشه_

 با.  شدم بيدار خواب از ". ديگه پاشو ، كنم صدات چقدر شد هشت ساعت ارغوان ": ميگفت كه مامان صداي با صبح
 از بعد رسيدم كه بيمارستان به.  داشتم خيرٔتا كه بود بار اولين اين.  دويدم بيمارستان طرف به و زدم صورتم به آبي عجله

 بودندن شده متعجب و نگران تاخيرش از همه ظاهرا.  نرسيده هنوز كه گفتند گرفتم را دكتر سراغ وقتي ، لباس تعويض
 مختاري دكتر كه بيماراني.  شد بيشتر نگرانيم نداشت بر را گوشي كسي و گرفتم تماس منزلش با وقتي.  خودم جمله از

 معمولي و خونسرد قيافه كرد مي سعي خيلي.  آمد ده ساعت مختاري دكتر و كرد معاينه نوري دكتر كرد مي ويزيت بايد
 را كارهاي خالصه اضافي گفتگويي هيچ بدون بنابراين.  نماند پنهان من نظر از او ساختگي چهره اين ولي بگيره خودش به
 بقيه به حاال بهتر ، خوب ": گفت مصنوعي لبخند با او و دادم شرح آرايش بود داده انجام ساعت آن تا نوري دكتر كه

 زياد حواسش معاينه وقت و كرد تشكر او از نوري دكتر ديدن با راهروها از يكي از عبور حين در و ". ميرسيم كارهامون
 شوخي بيمارانش با هايش معاينه خالل در وقتها بعضي داشت عادت او.  نميزد حرفي هيچ كارهايش بين در.  نبود جمع
 پزشكي خاطرات از يا و كرد مي سوال نريمان مادر و پدر حال و مارم و پدر و من حال از.  ميپرسيد حالشان از و كرد مي
 اجازه خودم به.  بود خشكيده داشت لب بر هميشه كه قشنگي لبخند.  بود ساكت كامال امروز ولي.  كرد مي تعريف اش

 سكوت بنابراين.  بشوم او خصوصي زندگي وارد اين از بيشتر نميخواستم چون ، بپرسم را سكوت اين علت كه ندادم
 . دادم گوش كرد مي بيمارانش براي كه تجويزهايي به و كردم

 من ، كنيم صحبت هم با كمي شود نمي مزاحم اگر خواست من از رفتيم بيمارستان رستوران به ناهار خوردن براي وقتي
 منتظر.  بوديم ساكت دو هر.  رفتيم بيمارستان پشت باغ به هم با و برداشتم مختصري غذاي بنابراين.  كردم قبول هم

 همه امروز ، مختاري دكتر ": پرسيدم و كردم شروع من ناچار او سكوت علت به و كند شروع دكتر اول كه بودم
 امروز كه هم شما.  نميداد جواب تلفن به منزل در كسي ولي گرفت تماس منزلتون با خيلي سرپرستار.  بودند نگرانتون

 خواستم بار چند.  نداشتيد رو هميشگي بشاش و شاد قيافه امروز! ؟ افتاده اتفاقي.  شدند نگران بيشتر همه اومديد دير
 من از كه حاال و باشم كرده دخالتي شما خصوصي زندگي توي ندادم اجازه خودم به ولي بپرسم شما از رو علتش جساراتا
 كه اميدوارم ، كنم مطرح رو سوال اين كه دادم اجازه خودم به و شمردم غنيمت رو فرصت كنيم صحبت هم با خواستيد

 "! ببخشيد و من جسارت اين

 آفرين بهت دلم توي و بردم لذت هايت حرف در ادب رعايت حال عين در و گويي رك اين از هميشه ارغوان ميدوني _
.  نبود پريسا ، خونه رفتم كه ديشب.  پريساست با من اساسي و اصلي مشكل كه شدي متوجه حاال تا كنم مي فكر.  گفتم
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 پريسا حتما كردم فكر هم من.  برم پدرش خونه به شب تا بود خواسته من از اون در كه بود نوشته من براي يادداشتي
 چيز قضيه فهموند من به پريسا عصبي قيافه رسيدم آنها خونه به وقتي.  اونجا رفته و شده تنگ مادرش و پدر براي دلش
 و سالم از بعد و كردم حفظ رو ظاهرم موجود وضع رغم علي.  بزرگه جنجال يه برپايي براي دعوت اين و است اي ديگه

 به رو بحث موضوع شكيبا آقاي صحبت ساعت نيم از بعد.  شدم پدرش با صحبت مشغول پريسا مادر و پدر با احوالپرسي
.  باشي كنارش و خونه توي بيشتر تو كه ميخواد و نيست راضي اصال موجود وضع از پريسا كه كشوند دخترش و من

 اين با رو خودش نميتونه يا نميخواد اگه كه بگيد بهش هم رو اين بهتره پدر ": گفت پدرش حرف تائيد در هم پريسا
 با ، نكردم ازدواج كارش با من.  بشم خارج زندگيش از ميتونم راحت خيلي من بده تطبيق ميخوام من كه زندگي جور
 آقاي بنابراين.  كنه آورده بر نميتونه شغل و كار يك كه دارم انتظاراتي شوهرم از و كردم ازدواج مختاري پارسا دكتر
 فكر خوب بتونيد شما تا ميمونم جا همين من تصميم اين گرفتن تا و قاطع تصميم يه البته ، بگيري تصميم كه بهتره دكتر
 بر و مورد اين در گفتگو كمي از بعد هم من و كرد ترك رو اتاق سرعت به بعد و بده اطالع پدر به رو نهايي جواب.  كنيد

 منزل به و كردم خداحافظي پريسا مادر و پدر از ، بوده همين شغلم وضعيت اول روز از من اينكه گفتن و داليل شمردن
 امروز كه شد اين و موندم خواب صبح كردم مي صحبت آنها با مورد اين در ديروقت تا چون و رفتم خودم مادر و پدر
 هم حاال.  ميخوام معذرت بابت اين از.  شدم شما جمله از ها خيلي نگراني باعث اينكه مثل و رسيدم بيمارستان به دير

 كه بگرم بايد تصميمي چه ؟ چيه من تكليف كه بدونم دوست يه اون از مهمتر و همكار يك عنوان به رو نظرت ميخواستم
 من.  كني كمك من به ميتوني حتما تو.  بشه اي ديگه جور كه ميتونست و شد اينطور چرا كه نخورم رو حسرتش آينده در
 ؟ درسته ، كردم مطرح كسي خوب پيش رو دلم در

 چيزهاي نريمان با مفيدم ولي كوتاه زندگي توي من دكتر ميدونيد ": گفتم و كشيدم عميقي نفس ، كردم سكوت اي لحظه
 و موقع به و سريع تصميمات گرفتن.  آنها برابر در پذيري انعطاف ، مشكالت برابر در صبر.  گرفتم ياد اون از رو زيادي

 اين در كه كمي تجربه با من نظر به هم حاال.  داد ياد من به اون به زندگي كه بود چيزهايي جمله از....  و صحيح همچنين
 و بريد مرخصي به رو روزي چند يا ، كنيد كم رو كاريتون هاي ساعت از كمي گفتم قبال كه طور همون بهتره دارم مورد

 رو زندگي كمي.  باشه مفيد شما دوي هر روحيه تغيير براي كه كنم مي فكر ، كنيد سفر هوا و آب خوش جاي يه به هم با
 كار همه برگشتنش خاطر به حاضرم كه منه لحظه هر آرزوي ، داريد شما كه هايي لحظه اين خدا به.  بگيريد تر راحت
 بياد كوتاه كمي زندگي موندن پايدار خاطر به طرف دو از يكي كه الزمه ها وقت بعضي ولي ، نه هميشه حال هر به.  بكنم

 افتاده دهن از و شده سرد حسابي كه چند هر ، بخوريم رو غذامون ديگه كه بهتره هم حاال.  بكشه كنار ديگري نفع به و
 به بعد و شديم غذا خوردن مشغول حرفي كوچكترين بدون دو هر من حرف اين با و ". خوبه گرسنگي رفع براي ولي

 همسرش با تلفني كه شنيدم بود شده بهتر دكتر حال ، بوديم مطب در كه ظهر از بعد.  رفتيم بيمارستان ساختمان طرف
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 در شهر هاي رستوران از يكي در شام خوردن ضمن هم با تا برگردد خانه به شب كه خواست او از و كرد مي صحبت
 . شدم خوشحال واقعاً دكتر تصميم اين از.  كنند صحبت هم آينده مورد

 با چون هم من و كرديم تعطيل را مطب دكتر پيشنهاد به بنابراين ، نداشتيم هم بيماري ، بود نشده شش هنوز ساعت
 بود مانده هفت به اي دقيقه چند.  كردم سرگرم اطراف آن هاي مغازه ديدن با را خودم ، داشتم قرار هفت ساعت عليرضا

 طرفم به من ديدن با.  ميرسد نظر به مضطرب هم كمي و ايستاده مطب در كنار كه ديدم را عليرضا و برگشتم مطب به كه
 "!؟ تعطيله مطب چرا! ؟ افتاده اتفاقي چه ": پرسيد تعجب با و آمد

 . كرديم تعطيل زود رو مطب همين خاطر به ، نداشت هم بيماري ضمن در ، بود خسته كمي دكتر امروز_

 . شديم سوار و رفتيم اتومبيل طرف به دو هر حرف اين گفتن با و

 و است مضطرب كمي كه شدم متوجه كرديم مي صحبت هم با كه همچنان راه در.  كردم مي سردرد احساس كمي
 اولين اين ": گفت پرسيدم را دليلش وقتي.  كند مي صحبت فارسي هميشه از كمتر ديگر و كند مي ادا لكنت با را كلماتش

 "! نه يا بيام بر اش عهده از خوب ميتونم نميدونم ؛ ميترسم ، كنم كار خانم يه با قراره ايران تو كه باره

 ؟ نيست اي ديگه چيز كه مطمئني!  زياده كمي يه قضيه اين براي دلهره و اضطراب همه اين من نظر به ولي _

 . باش مطمئن. .....  بله ، بله ، بله_

 كار همچين به دست دارم كه باره اولين اين كه ميزدم رو حرف اين ميبايست كه هستم من اين اصال ؟ چيه دوني مي_
 . ميكنم همكاري سازي ساختمان تاره يه توي خارجي مهندس يه با و ميزنم بزرگي

 . خارجي مهندس نگيد من به ديگه ميكنم خواهش _

 "؟ بخوريم ماشين توي و بگيرم چيزي يا تو بريم ": گفت و ايستاد كوچكي شاپ كافي مقابل حرف اين گفتن از بعد و

 . بهتره بشينيم پارك تو بريم و بگيري اگه_

 اتومبيل مسير و داد من به رو ها بستني.  برگشت بزرگ بستني تا دو با بعد دقيقه چند و شد پياده اتومبيل از حرف اين با
 . كرد عوض پاركي طرف به رو

 كمي سردردم كه كردم حس عميق نفس چند از بعد.  اكسيژن از سرشار و پاك هواي ، بود خوب خيلي ، پارك هواي
 اصال و ؟ چيه منه عهده به كه كارهايي حاال خوب ": پرسيدم بستني خوردن ضمن و نشستيم نيمكتي روي.  شده بهتر
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 كار دنبال كه تو اصال و هستي كاره چه كه بودي گفته آنها به تو مگه! ؟ كردند پيشنهاد تو به رو كار اين كه شد چطور
 "!؟ نبودي

 رو مداركم تمامي ميشدم محسوب خارجي آنها نظر از و نبودم اينجا ٔتبعه من چون ، اومديم ايران به ما كه روزي اون _
 و اينجا در چه و كانادا در چه سكونتم محل ؟ چيه شغلم اينكه مثل.  پرسيدند من از زيادي چيزهاي و كردند كنترل

 من از تعهد گرفتن و آنها تائيد با و دولتي هاي ارگان به مدارك اين تمام ارجاع از بعد.  اينجا به اومدنم دليل همينطور
 نشوني و تلفن شماره چون مدتي از بعد و شد داده ايران به ورودم اجازه من تجارب از استفاده و احتمالي همكاري براي
 تعارض با شدن آشنا براي هم من و دادند پيشنهاد من به رو كار اين و گرفتند تماس من با ، داشتند اختيار در رو منزل
 و داخل محيط دقيقاً بايد شما ؛ شما از من خواهش بگم بهتر يا شما كار اما و ، كردم قبول رو كار اين ايراني مهندسان كار

 هر دقيق جاي نقشه كشيدن حين در من تا بديد شرح من براي هاش دستگاه كليه با ري مدرن بيمارستان يك خارج
 آنها به موقكار در كه رو ديگه چيزهاي خيلي و بيماران ؛ پزشكي كادر استراحت اتاق ، عمل اتاق جمله از ها اتاق از كدوم
 سنجيده و دقيق كامال كارهاتون و ها حرف تمام اينكه ، دارم شما از كوچك خواهش يه فقط.  كنم مشخص كنم مي اشاره
 ، بشه جلوگيري احتمالي خطاي هر از تا باشه

 . استاد چشم_

 كه نميدم خودم به رو اجازه اين شما برابر در هرگز ، نكنيد تكرار رو كلمه اين هم ديگه ": گفت و كرد تلخي ي خنده
 ". بدونم شما استاد رو خودم

 از بعد و دادم شرح برايش را بيمارستان محيط از قدري كار شروع عنوان به و دادم مثبت جواب حرفش اين به لبخندي با
 . شديم اتومبيل سوار و ". برسوني خونه به منو كه بهتره ديگه ؛ ديروقته عليرضا خوب ": گفتم ساعتم به نگاهي با مدتي

 "؟ باشه روزي چه بعدي جلسه ارغوان خانوم خوب ": پرسيد ، كرد توقف خانه مقابل وقتي

 برگزار ما خونه تو رو بعدي هاي جلسه ميتوني بنابراين ؛ آزادم بعد به ظهر از بعد هفت ساعت از تقريباً روز هر من _
 ؟ چطوره ، باشه بهتر طوري اين كنم مي فكر ، كني

 !؟ نيستم شما مزاحم اينطوري من كه ميكنيد فكر_

 و نيستي مزاحم اصال كه باش مطمئن ؛ گرفتي ياد كم مدت اين توي ها ايراني از خوب رو هاي تعارف كه ميبينم ، خوبه _
 . خداحافظ بعد ديدار تا و برسون سالم همه به.  ميشم خوشحال ديدنت از
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 تائيد مرا سر با هم او و كردم تعريف بابا براي ، داشتن عليرضا با كه را گفتگوهايي و ها برنامه و ها نقشه تمام خانه در
 . كرد

 . خوابيدم مطالعه بدون بنابراين.  بودم خسته خيلي و بودم گذاشته سر پشت را كنندهاي خسته روز

 از وقتي.  كرد جلب را توجهم كه بود چيزي اولين مختاري دكتر خندان و شاد قيافه ، شدم بيمارستان وارد كه فردا صبح
 ". قيافه شد اين ، دكتر باشيد خبر خوش ": گفتم بروم رختكن به تا شدم مي رد كنارش

 .ترفيه زنگ باشه تعريفش ولي هستم_

 . كند تعريف خودش مناسب وقت در تا شدم منتظر ولي ، چيست خوشش خبر كه بودم مطمئن

 و گرم هاي صحبت خاطر به بايد كامياب خانم ": گفت و كرد صدا مرا ، شد كم بيماران تعداد از متن در وقتي ظهر از بعد
 ادامه مشتركمون زندگي به تا كنم متقاعد رو پيسا تونستم كه بود شما هاي حرف خاطر به.  كنم تشكر ازتون شما موثر
 از بعد امكان صورت در و كنم كم قدري بيمارستان در كاريم هاي ساعت من كه اين به مشروط كه ميدونيد البته ، بده

 ياداشت يك دادن ضمن و". نزنه هاش حرف همه زير دوباره كن دعا فقط.  نرم بيمارستان به ديگه مطب از بعد ظهرها
 ". موقت طور به البته ، شما جديد كاري هاي ساعت هم اين ":  گفت من به كوچك

 . ميشين زشت خيلي قيافه اين از غير با چون.  باشيد خندون و خوش هميشه كه اميدوارم.  كرديد خوشحالم واقعاً دكتر_

 از ها عمل تعداد ها صبح.  كردم نگاه جديدم كاري هاي ساعت به.  كردم ترك را اتاق لبخندي با حرف اين گفتن با و
 شش ساعت بيمار نبود صورت در هم متن و ضروري كامال موارد از غير به البته.  بود رسيده عمل دو به عمل پنج چهار

 . شد مي تعطيل

 فريبا مامان مهرانه ": گفت مامان رسيدم كه خانه به.  كرديم تعطيل را مطب كه بود نشده شش هنوز ساعت روز آن عصر
 شده چيزي! ؟ اومدي زود امروز چرا راستي.  باشيم هم دور كه گفته ، كرد دعوت رو ما شام ، شب فردا و كرد تلفن صبح

 "!؟

 . بره همسرش پيش خونه به زودتر كه كرد هوس مختاري دكتر فقط ، نه _

 ؟ بخريم براشون كوچيك چيز يه بريم باشه بهتر نميكني فكر ، راستي _
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 خوابم موقع چه نفهميدم كه بودم خسته آنقدر.  رفتم خودم اتاق به و ميريم ديرتر ، كنم استراحت كمي بگذاريد ، چشم_
 . پريدم خواب از " بستن ها مغازه پاشو ارغوان ":  ميگفت كه مادر صداي با كه خوابيدم چقدر نميدانم.  برد

 "؟ چنده ساعت مگه ": پرسيدم

 . نيم و هشت_

 . ميشم حاضر االن ، االن _

.  كسي چه براي يا و بخريم بايد چيز چه كه نميدانستيم.  كرديم ترك را خانه مامان همراه به دقيقه ده تقريباً از بعد و
 از بعد و شديم خانگي لوازم مغازه وارد منظور همين براي و بگيريم نظر در منزلشان براي چيزي داديم ترجيح بنابراين
 ديگر هاي مغازه ديدن از بعد و خريد آنرا و كرد انتخاب را بزرگي تقريباً كريستال گلدان مامان زياد جستجوي و گشتن

 خوردن ضمن.  چيدم را سفره و كرديم حاضر را شام صورت به مامان كمك به كه بودم گرسنه آنقدر.  برگشتيم خانه به
 "؟ كنم آماده تا ميپوشي رو پيرهنت كدوم شب فردا ، بابا راستي ": پرسيدم بابا از

 !؟ بريم كجا قراره شن فردا مگه_

 !؟ نگفتيد بابا به مگه مامان ؟ كرديد فراموش زودي همين به ، نكنه درد دستتون_

 . گفتم خونه اومد كه ظهر ، چرا_

 "! شديم دعوت فريبا مامان خونه شب فردا ما كه نميدونيد شما يعني ": گفتم دلخوري كمي با بعد و

 ؟ كنم صحبت كي با من پس ، خانومند همه كه شما مهموني ارغوان ولي ، ميدونم چرا_

 ؟ نيست مرد اون مگه ، ببينم!  عليرضا با_

 . ميگذره خوش بهتون بيشتر ، بريد تنهايي كه بهتره هم شما.  نيست من سال و سنّ هم ولي!  هست چرا_

 . رفتم اتاقم به و كردم جمع را سفره دلخوري با بعد و!  بابا بدجنسيد خيلي_

 خسته كه آنجايي تا شب هر ، شدم بيمارستان وارد عمل به مربوط كارهاي مورد در تحصيل و كافي تجربه بدون چون من
 بود كرده معرفي من به مختاري دكتر كه را پزشكي هاي كتاب از برخي خواب از قبل ساعت دو يكي معموالً نبودم
 و بدن حياتي اعمال كنترل شامل ، ويژه هاي مراقبت ، جراحي ابزارهاي معرفي مورد در ها كتاب اين.  كردم مي مطالعه
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 تحمل و پذيرفتم مي بايد ناچار به ولي بود سختي كار.  خواندم مي را آنها بايست مي لزوما كه بود غيره و اوليه هاي كمك
 . كردم مي

 دكتر زده وحشت و لرزان صداي ، برداشتم را گوشي.  پريدم خواب از تلفن زنگ صداي با كه بود صبح شش ساعت
 "!؟ افتاده اتفاقي ، هستيد مضطرب انقدر چرا! ؟ دكتر شده چي ": پرسيدم كوتاهي سالم از بعد.  شناختم را مختاري

 . دارم احتياج خيلي كمكت به بيمارستان برسون زود خودتو ، ارغوان باش زود_

 من كمك به حياتي طور به كسي كه نبود طوري بيمارستان در من پست چون.  كردم تعجب خيلي دكتر حرف اين از
 "! باشم داشته مفيدي كمك بتونم كه نيستم اي كاره بيمارستان در كه من دكتر ولي ": پرسيدم.  باشد داشته احتياج

 . كن سوال باش زود نگفتم ، بيمارستان بيا باش زود گفتم!  ارغوان كن بس_

 را خودم آژانس با و شدم آماده باالفاصله بودم، متعجب هنوز اينكه با دكتر تماس قطع از پس.  كرد قطع را گوشي و
 زير و ميزدند قدم شتابزده و مدام ها بعضي ، طور همين هم راهروها.  بود شلوغ انتظار اتاق.  رساندم بيمارستان به فوري
 تك تك براي صبر آرزوي و آنها همه به گذرا نگاهي از پس.  كردند مي گريه ها خانم از برخي و كردند مي زمزمه لب
 را دستم شتاب با و شد بلند باالفاصله و رساندم مختاري دكتر اتاق به فورا را خودم ، بودند بيماري نگران دل كه آنها

 پنج دخترك ديشب ": گفت ، نبود دو مسابقه به شباهت بي كه عمل اتاق به رفتن مسير در. رفتيم بيرون اتاق از و گرفت
 عصبيه و كنه مي گريه انقدر بچه ولي بشه عمل فورا تا اوردندن بيمارستان به داره مادرزادي قلبي نارسايي كه رو اي ساله
 ، نيومد بر كاري هم بخش روانكار از.  مادرش حتي ، بشه نزديك بهش كسي نميذاره ، كرد كنترلش شه نمي اصال كه

 . كن شروع رو كارت و شو آماده باش زود حاال. مطمئنم البته كه كني كاري بتوني شايد كردم فكر

 لحظه يك كه بود شديد اتاق داخل هاي آدم صحبت و گريه صداي انقدر.  شدم عمل اتاق وارد هايم لباس تعويض از پس
 زيادي خواسته.  كنند ترك را اتاق تا خواستم همه از و رساندم او تخت كنار به را خودم.  گرفتم را هايم گوش و ايستادم

 نگاهش و نشستم تختش روي آرام.  كرد مي گريه هنوز دخترك.  شد علمي من خواسته مختاري دكتر اشاره به ولي بود
 نگاهش بعد و كرد انداز بر را اتاق چشم گوشه با و كرد كم اش گريه صداي از كمي شده ساكت اتاق فهميد وقتي.  كردم

 هم او تا شد باعث و نشست لبهايم روي بر ماليم لبخندي اختيار بي ، دخترك مختاري دكتر چهره ديدن با. افتاد من به
 روي كه را سردي عرق دستمالي با و كردم پاك را هايش اشك ، شد ساكت كامال وقتي.  بزند لبخند هايش گريه خالل در

 هم به صدا بي كه اي لحظه از بعد.  بشود بدل و رد ما بين كلمه يك حتي اينكه بدون.  كردم پاك بود نشسته صورتش
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.  داره درد ، ندارم دوست رو عمل من!  نكنن عمل منو كه بگيد شما ميشه ، خاله ": گفت اي بچگانه لحن با ، كرديم نگاه
 "! كنم بازي سارا با نميتونم ديگه كنن عمل رو من ،اگه ميدوني

 نميدانستم.  كردم فراموش كه بودم مضطرب آنقدر ولي. بود گفته من به را دخترا اسم دكتر ، عمل اتاق به ورودم از قبل
 مي را همديگر بود مدتها كه انگار.  ميزد صدا خاله مرا راحت خيلي او كه بود جالب خيلي برايم و كنم صدايش بايد چه كه

 درد اصال كه ميدم قول بهت من ميترسي ازش عمل درد خاطر به فقط اگه ؛ من كوچولوي دوست خوب ": گفتم.  شناسيم
 سارا كه ميبيني بشي بيدار كه هم وقتي و ميخوابي راحت تو و ميزنم بهت درد بدون و كوچولو آمپول يه من.  باشه نداشته
 اتفاقي برات و كني عمل نخواي و بترسي تو اگه ولي....  ولي.  كني بازي باهاش تو كه منتظره و نشسته كنارت هم كوچولو

 "؟ كنه بازي كي با سارا ببينم بگو بيفته

 "؟ ديديد منو ساراي شما خاله ": گفت بغض با و چكيد تخت مالفه روي آبياش چشمان گوشه از اشك قطره يك

 سارا بگم االن همين ميدمِ قول بهت من نكني گريه ديگه كه ي بد قول و باشي خوبي دختر تو اگه و ديدم قشنگم آره_
 ؟ چطوره اينجا داخل بياد

 . نداشتم اي چاره ديگر حاال ولي زدم را حرف اين چرا دانم نمي

 ؟ خاله ميدي قول بهم_

 ؟ بيداره يا خوابه االن سارا تو نظر به ، كردم عمل بهش دادم قول كه كسي هر به حاال تا من ، معلومه_

 . بيداره اون _

 ببرمش ميخوام بگم سارا به راستي.  اينجا بيارن رو سارا كه بگم بابا و مامان به ميرم من ، كن استراحت كمي تو پس _
 !؟ دوستش كدوم پيش

 . ارغوان.  منم هم اون ، خاله نداره بيشتر دوست يه سارا_

 صحبت ضمن مختاري دكتر.  بودم كرده فراموش را اسمش كه بود همين خاطر به پس.  خوردم جا اسمش شنيدم با
 تقال آنقدر كوچولو ارغوان.  كند مي صدا مرا كردم فكر من و كرد تكرار را ارغوان اسم بار چندين راهرو طول در هايش

 ترك را اتاق آرام و بوسيدم را صورتش.  رفت خواب به زود يخيل بنابراين.  بود شده خسته حسابي كه بود كرده گريه و
 بيمارستان رئيس اتاق به بنابراين.  بيندازند خيرٔتا به سارا آوردن تا را عمل و باشند مواظبش تا خواستم بقيه از كردم
 كار عمل اتاق يطمح در كوچك و سالم بچه دختر يك حضور براي اجازه گرفتن.  گذاشتم ميان در او با را قضيه و رفتم
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 تمام پذيرفتن و ارغوان حال وخامت به توجه با و من اصرار و خواهش با ولي بود خطرناكي ضمن در و سخت
 صادر كار اين اجازه ارغوان بيهوشي تا اول ثانيه چند براي فقط سارا حضور شرط به و من توسط اقدام اين مسوليتهايش

 بين در.  ببرد ارغوان پدر و مادر پيش مرا را خواستم و رفتم مختاري كترد پيش بيمارستان رئيس از تشكر از پس.  شد
 زود كه گفتيد چي كوچولو اون به نميدونم.  كنه مي معجزه.  است العاده فوق شما زبون كامياب خانم ":؛ گفت اون راه

 ". هميشه مثل ، دبو شاهكار بود چي هر.  رفت خواب به قشنگ لبخند يه با اينكه تر عجيب همه از و شد آروم

 از بعد.  گذاشت تنها را ما و كرد معرفي عطائي آقاي و خانم را آنها مختاري دكتر.  ايستاديم جواني آقاي و خانم كنار
 . پرسيدم سارا درباره آنجا از دادن دلداري و صحبت كمي

 را بزرگش پدر ارغوان البته.  بوده بزرگش پدر هديه اون.  ارغوانه عروسك اسم سارا كامياب خانم ":  گفت عطائي خانم
 به تونسته كم سنّ اين با ارغوان كه ما تعجب باعث و بود كنارش در هميشه سارا حاال تا سالگي يك از ولي نديده هرگز

 ". بزرگش پدر و ارغوان بين روحيه ارتباط يه اين شايد نميدونم.  كنه پيدا عالقه اينقدر عروسك يه

 ": گفتم پس.  كردم مي تصور كه است آن از تر ضروري خيلي سارا وجود كه كردم احساس عطائي خانم حرف اين با
 كنيد عجله لطفاً و شماست كوچولوي دختر خواهش اين البته ؟ اينجا بياريد رو سارا و بريد كه كنم خواهش شما از ميشه

 يك خانم سارا اين كه حاال كردم مي فكر خودم با.  كردم ترك را آنها كنيد توكل خدا به و نباشيد ناراحت گفتن با و".
 . گفتم او به را عروسك موضوع و رفتم بيمارستان رئيس اتاق به دوباره.  نيست كار در مشكلي ديگر پس است عروسك

 كنيد عفوني ضد رو عروسك كه نشه فراموش فقط.  نداره اشكالي من نظر از كار اين ":  گفت و خنديد بيمارستان رئيس
." 

 . ممنون خيلي و حتما بله _

 كمي كردم سعي و نشستم عطائي خانم كنار.  بود گذاشته ارغوان پدر رفتن از ساعت نيم. رفتم انتظار اتاق در طرف به
.  شود مي عمل ارغوان كه است بار دومين اين كه كرد مي صحبت دخترش از هايش اشك خالل در.  بدهم او به آرامش
 ، اول عمل از بعد.  داشت احتياج عمل دو به كامل بهبود براي دخترش اينكه و نداشته بيشتر نيم و سال يك اول دفعه

 روز چند.  كند برخورد مشكل به تنفس جمله از ، روزانه كارهاي انجام نظر از او كه شد موكول موقعي به عمل دومين
 كبود بكشد نفس درست نميتوانست.  شد بيهوش و خورد بهم حالش ، كرد مي بازي عروسكش با داشت كه وقتي پيش
 فوري بايد كه دادند تشخيص آزمايشات طي و بيمارستان به آوردنش از بعد.  بود افتاده خس خس به نفسش و بود شده
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 به را عمل پذيرفتن انجام و كرد گيري بهانه به شروع گذاشتيم ميان در خودش با را موضوع كه هم وقتي.  شود عمل
 . انداخت تعويق

 را ارغوان مادر و پدر و گرفتم را سارا.  رسيد راه از هراسان و زنان نفس دخترش عروسك با عطائي آقاي هنگام اين در
. كردم صدايش آرام و نشستم كنارش بود خواب در هنوز ارغوان.  رفتم عمل اتاق طرف به سرعت به و گذاشتم تنها
 فرياد خوشحالي از كردم بغل را سارا و ميزنم لبخند او به كه ديد مرا وقتي ولي كرد بغض اول ، كرد باز را چشمانش وقتي
 ". من ساراي ": گفت و كشيد بلندي

 "؟ باشه ، كني عمل خودت قول به كه توست نوبت هم حاال ، كنم مي عمل قولم به من كه عزيزم ديدي ": گفتم او به

 . بمونيد من پيش سارا و شما خاله_

 ؟ بزنم بهت كوچولو آمپول يه من ميذاري حاال ، دوستشه حال نگران خيلي سارا ، ميمونم كه معلومه_

 دكتر اشاره با بيهوشي آمپول تزريق از پس.  كرد موافقت من با بود كرده بغل محكم را سارا كه حالي در سر اشاره با و
 تزريق موقع ، بود سارا به ارغوان توجه تمام.  كنند شروع را كارشان و شوند اتاق وارد آرام كه خواستم بقيه و مختاري
 . شد بيهوش زيبا لبخندي با و نشد او همكاران و دكتر ورود متوجه حتي او.  نكرد احساس دردي اصال بيهوشي آمپول

.  بودند شده خسته واقعاً همه رسيد پايان به موفقيت با عمل وقتي.  كشيد طول ساعت پنج تقريباً.  بود مشكلي واقعاً عمل
 اتاق طرف به خوشحالي با.  بودند خوشنود و راضي همگي آن خوب نتيجه و عمل آينده از ولي.  مختاري دكتر مخصوصا

 شنيدن با.  بدهم كردند مي تهي قالب داشتند دلهره و اضطراب از كه اي بيچاره مادر و پدر به را خبر اين تا دويدم انتظار
 تشكر من از ": گفتم ، كرد تشكر من از و بوسيد مرا عطائي خانم هم بعد و كردندن بغل را همديگر دو هر خبر اين

 كنه موافقت عمل اين با تا كرد متقاعد رو ارغوان كه كنيد تشكر بزرگش پدر بگم بهتر يا سارا از بعد ، خدا از اول ، نكنيد
 ". مختاري دكتر از بعد و

 ؟ ببينيمش ميتونيم حاال _

 ، هستيد خسته خيلي.  كنيد استراحت و خونه برين شما كه بهتره هم حاال.  ميشه ديگه ساعت چهار ، سه ولي ، نه حاال _
 . گيرم مي تماس باهاتون موقع به خودم من

 در هم سارا و بود خوابيده راحت و آرام.  بودند برده را ارغوان كه جايي.  رفتم بخش طرف به آنها از خداحافظي از بعد و
 . بود شده او روحي آرامش باعث بود چه هر حال هر به ؟ ميگذارد چه دختر اين سر در نميدانستم.  بود نشسته كنارش
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 كرده عادت او به خيلي.  نداشتم خوبي احساس.  شد مرخص بيمارستان از ارغوان بودن بستري هفته سه از پس امروز
 من به كار اين در هم مادرش و وپدر ميماندم كنارش و رفتم نمي خانه به حتي ها شب بعضي داشتم دوستش.  بودم

 و گرفت من طرف به هديه عنوان به را اي بسته و آمد من نزد دخترش بردن موقع ارغوان مادر.  داشتند كامل اطمينان
 بياد خوشتون كه اميدواره و خرده براتون ارغوان اونو ، شماست زحمات و ها فداكاري از اي ذره جبران فقط اين ": گفت

 ". ارغوان خودتون كوچولوي دختر.  كنيد فكر اون به هميشه ديدنش با و

 ناچارم ارغوانه طرف از چون ولي ؛ بس و بود وظيفه بود چي هر ، باشه داشته جبران به نياد كه نكردم ماري كه من اما_
 . كنم قبول

 دوست عروسك سارا.....  كنم باور نميتوانستم را ميديدم كه چيزي ، من خداي واي.  كردم بازش فورا و گرفتم را بسه
 صندلي روي ، رفتم ارغوان طرف به.  بود نشده جدا آن از لحظه يك حتي شرايط ترين سخت در كه ارغوان داشتني
 چقدر سارا كه ميدونم ، كنم قبول رو تو قشنگ هديه اين نميتونم من ، عزيزم كن گوش ": گفتم بود نشسته چرخدار

 خودت پيش اين ، داره دوست من از بشتر خيلي رو تو اون.  بود تو كنار هم عمل اتاق توي حتي اون ، عزيزه تو براي
 "؟ موافقي ، بده من به يادگاري براي ديگه چيز يه و بمونه

 شما هم من.  بزرگ پدر اندازه درست ، داره دوست خالي هم رو شما سارا خاله:  گفت و بوسيد را صورتم و كرد بغل مرا
 ؟ داري دوست منو هم شما خاله. بمونه شما پيش اون كه ميخوام و داره دوست خيلي رو سارا هم و

 . دارم دوستت كه معلومه_

 ؟ من پيش مياي بازم خاله راستي.  نكنيد اذيتش و كنيد مواظبت خوب ازش كه بدين قول فقط ، بگيرين رو سارا پس_

 . ميدم قول بهت ، قشنگم اره_

 . كرديم خداحافظي هم از و بوسيدم را صورتش و

.  كردم گريه چقدر كه نبودم متوجه.  كردم نگاه را شدنشان دور لحظه آخرين تا و ايستادم در جلوي.  بود سختي جدايي
 ارغوان ديگه كن بس ": گفت دكتر.  كردم پاك را صورتم و آمدم خودم به زد پهلويم به مختاري دكتر كه اي ضربه با

 ". كني استراحت كمي و بري اتاقت به بهتره ، كن كنترل خودتو كمي يه ، كني مي اذيت رو خودت داري خيلي

 به را اش سالمتي اينكه از بودم خوشحال ولي.  بود خالي خيلي بيمارستان در جايش حاال بودن هم با هفته چند از پس
 براي روزش آن حل از ، ميرفتم خانه به وقتي روز هر بود بستري بيمارستان در ارغوان كه موقعي تا.  بود آورده دست
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 آن.  آمد بيمارستان به ديدنش براي دوبار يكي و بود شده ماند عالقه ارغوان به دور از هم مامان كه طوري گفتم مي مادر
 را ماجرا.  داشتند خبر عروسك ماجراي از چون ، كردندن تعجب ديدنش از همه بردم خانه به را عروسك وقتي روز

 . گفت آفرين كوچولو ارغوان احساس به بابا و كردم تعريف برايشان

 هاي كتاب وسط جايي.  باشد نظرم مقابل در هميشه تا بگيرم نظر در سارا براي را جا بهترين كه بود آن وقت حاال
 ديد توي ميكردم نگاه كه اتاق جات هر از اينكه بهتر همه از و بود خوبي جاي.  دادم جا آنجا را سارا و كردم باز كتابخانه

 . بود

 

 دهم فصل

 دو از پس كه شد قرار و رفتم ديدنش به هم بار يك و زدم حرف تلفني او با بار چند بود شده مرخص ارغوان كه زماني از
 . بيايد بيمارستان به دوباره معاينه براي ماه

 مي ما خانه به بيمارستان ساختمان تاره روي كار براي عليرضا شب هر حاال.  بودند رفته ايران از عسل و فيروزه و فريبا
 مادر ، مهرانه خانه به كار پايان از پس شبها او.  كردم مي كمكش اشتياق با ولي بودم خسته هميشه اينكه با من و آمد

 رفت مي كارش سر به جا جمعا از صبح و ميماند ما خانه در را شب كشيد مي طول وقت دير تا كار اگر و رفت مي بزرگش
 موارد ، حرارتي تاسيسات فقط.  بوديم رسيده كار اواسط به تقريباً و گذشت مي ما كار شروع از نيم و ماه يك تقريباً حاال. 

 موردشان در عليرضا براي آنها تشريح از قبل بايست مي كه بود مانده بيمارستان سبز فضاي طراحي و ساختمان ايمني
 با تا رفتم مي زيرزمين به بيمارستان رييس اجازه با شدم، مي بيكار بيمارستان كه اوقات بعضي بنابراين ، كردم مي تحقيق
 فراموش كه نوشتم مي ، باشند مهم كردم مي فكر كه را ها گفته از بعضي. كنم گفتگو حرارتي بخش فني مسئول
 انها همه كه چرا كشيدم مي را ديگر چيزهاي خيلي يا بود مشكل انها درباره توضيح كه ها قسمت از بخشي طرح.نكنم
 اسان تقريبا برايم عليرضا هاي كمك و ها راهنمايي با ولي بود سخت خيلي نداشتم اي تجربه چنين حال به تا كه من براي
 .بود شده

 توجه بي كمي او كه شدم متوجه كار حين در كرديم، مي كار شب نميه دو تقربيا ، وقت دير تا عليرضا با كه شبها از يكي
 بنابراين. شده خسته او و ايم كرده روي زياده كار در شايد كردم فكر. است مضطرب كمي ضمن در و من هاي حرف به

 »باشه؟ شب، فردا براي بگذاريم و كنيم تعطيلش ديگه بهتره شدي، خسته خيلي امشب كنم مي فكر«:گفتم

 .باشه اي خسته تو اگه ولي نيستم خسته نه...نه _
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 اومده؟ پيش مشكلي كارت توي. ميگه اي ديگه چيز ت قيافه ولي_

 ...ولي هاست، مدت دارم، مشكلي خودم مشكل توي نه_

 من به توني مي. هستم فريبا خاله هم من كني فكر بهتره يا بدوني اسرارت و رازها محرم رو من ميتوني تو چي؟ ولي_
 ميگم؟ چي و چيه من منظور ميشي متوجه ببينم، كني، اطمينان

 سوالي يه مدتيه«:گفت و كشيد عميق نفسي. زدن قدم به كرد شروع اتاق در و شد بلند كوتاه مكثي از پس. بود ساكت
 ».ميده ازارم و كرده مشغول رو ذهنم

 .كنم كمكت بتونم شايد بپرس، خب_

 ازدواج حال به تا چرا. مصمم اي اراده كار، در سرشار استعدادي با هستيد هنرمندي و جذاب دختر شما ارغوان،_
 .بديد جواب سوالم به نداره اشكال اگه ولي.نيست شما زندگي در دخالت قصدم البته نكرديد؟

 روز ان بفهمد؟ خواست مي را چيز چه سوال اين كردن عنوان با كرد؟ مطرح را سوال اين چرا. كردم نگاهش لحظه چند
 .شنيده را چيز همه كه دانستم مي آب، ليوان اشپزخانه، در پشت ما، خانه مهماني عصر،

 كردم تجربه كوتاه چند هر رو مشترك زندگي و كردم ازدواج يكبار من دوني مي خودت كه همونطور عليرضا، دوني مي_
 خود فعلي زندگي با و كنم زندگي خاطراتش با دارم دوست من. باشم داشته رو اي دوباره تجربه قصد كه كنم نمي فكر و

 حريم به كن سعي كنن، مي درددل هم با دارن قديمي دوست دوتا كه ديدي ديگه دفعه ديگه، چيز يه.ندارم مشكلي هيچ
 .نشي وارد شون محرمانه صحبتهاي

 داره فريبا خاله كه ديدم وقتي ولي بودم اومده اشپزخونه به اب خوردن خاطر به فقط روز اون كه خودم مي قسم ارغوان،_
 دونستم مي اينكه با و افتاده بدي اتفاق كردم فكر و شدم نگران ميكنيد، صحبت بغض با داريد هم شما و كنه مي گريه
 .دادم گوش هاتون صحبت به خوشبختانه يا متاسفانه نيست، صحيح كارم اين

 حاال،.كني فراموش جا همين رو ها حرف اين تمام كن سعي پس عزيزي، برام فريبا مثل هم تو كافيه، ديگه خوب، خيلي_
 .بخير شب. بخوابي بري بهتره من، هم اي، خسته تو هم

 به ديگر نميخواستم ضمن در و بودم خسته واقعا ولي سوال پشت وسوال بدهد ادامه ميخواهد هم هنوز كه دانستم مي
 بيرون اتاق از و داد را بخيرم شب جواب سردي به چون بود فهميده هم عليرضا را اين نم ميك فكر و برگردم گذشته
 .رفت
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 زودتر تا كند تمام تر سريع را كار كه كرد مي سعي عليرضا اينده هاي شب طي. بود رفته شدم بيدار خواب از وقتي صبح
 كه را وسايلي توجه بدون كه بود دستپاچه انقدر اوقات بعضي و كرد مي كار عجله با داشت، عصبي حالتي. برگردد خانه به
. كرد مي عصبي را او بيشتر من كار اين و گرفت مي ام خنده حركاتش از وقتها بعضي. انداخت مي زمين به بود دستش دم

 به دادن جواب از شود نمي هميشه كه بگويد بگويد، من به چيزي خواست مي نگاهش با انگار كردم مي نگاهش وقتي
 جذابيتي با هميشه نگاهش. داشت وجود خاصي برق هايش چشم در بود عصباني اينكه با. رفت طفره ديگران هاي سوال
 شبيه هايش حالت تمام. بود سخت برايم هايي لحظه چنين در او ديدن. نبود نريمان چشمان به شباهت بي كه بود همراه
 به شد مي كه انجايي تا كردم مي سعي بنابراين. زد نمي حرفي هيچ و بود عصباني اي مسئله از كه نريماني. بود نريمان
 چرا«:گفت گرفته صدايي با كرد مي جمع را ها گزارش كه حالي در شب، ان كار شدن تمام از پس. نكنم نگاه هايش چشم

 »فراري؟ حال در هميشه

 چه از يا چيز چه از«:گفتم ساختگي تعجبي با بودم او طرف از منتظره غير حرفي شنيدن منتظر هميشه تقريبا كه من
 »كسي؟

 از رو كار اين كنم، صحبت بهات خواستم بار چنين نداني، را سوالت اين جواب كه هستي ها حرف اين از تر زرنگ تو_
 و گرم هاي صحبت از. هستي ولي باشي، اي دنده يك و لجباز دختر كه نمياد بهت... ولي.كردم امتحان مختلف هاي راه

 ازدواج؛ براي نفر دو اشنايي يا و خانوادگي اختالف حل مورد در داري، هنوزم و داشتي ديگران با كه اي كننده اميدوار
 بشه؟ تموم چيز همه ديگه كه نيست وقتش برداشتي؟ خودت زندگي براي رو مثبت هاي قدم و كارها اين از يك كدوم
 خودت به متعلق فقط تو بگم، بهت هم ديگه چيز يه بذار كني؟ زندگي اونا مثل و باشي ديگران مثل هم تو خواي نمي

 يه باش، مطمئن ، ندي رو اجازه اين اونها به تو اگر و دارند انتخاب حق هم ديگران باشي، داشته انتخاب اجازه كه نيستي
 پس. برداري قدم اونها با و بگذاري قدم راهشون به و كني موافقت باهاشون كه كنند مي مجبورت زود، يا دير ، روزي
 بودم شنيده تو از زيادي هاي تعريف مغرور؛ خانوم دختر بگيري زندگيت براي عاقالنه تصميمي كنيو فكر درست بهتره
 .رو همه ميكني، خرابشون داري ولي

 هايش حرف جواب در كلمه يك حتي كه امد مي عجيب نظرم به و بود شده عوض انقدر صحبتش لحن و عليرضا رفتار
 كه همينطور. كند بلند ديگران براي را صدايش عليرضا كه بودم نشنيده يا و نديده وقت هيچ. كنم دفاع خودم از و بگويم

 كه شنيدم را بابا صداي اتاق از او شدن خارج از پس. كرد ترك را اتاق خداحافظي بدون كردم مي نگاهش تعجب با
 عليرضا ارغوان؟ افتاده اتفاقي«:پرسيد تعجب با و شد اتاقم وارد مامان او دنبال به و كرد مي صدا مرتبه چندين را عليرضا
 »شد؟ عصباني كه زدي بهش حرفي بود؟ تو تقصير نكنه ببينم بود؟ عصباني انقدر چرا رفت؟ كجا شد؟ چش
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 خودم از من نذاشت حتي و شد عصباني هم بعد. ميزد حرف همش اون البته. كرديم مي صحبت هم با داشتيم ، مامان نه_
 .كنم دفاع

 كردي؟ مي دفاع خودت از اون برابر در بايست مي كه زده سر تو از خطايي كار مگه_

 كاري.گرفت مي تصميم من براي و ميزد حرف من زندگي اينده از داشت اون. هرگز خودم نظر از ولي بله اون نظر از_
 .هستم خودخواهي ادم من و دارند سهم من اينده تو هو ديگران گفت مي.نيست مربوط اون به اصال كه

 خودت نظر. بدي حق بهش كمي يه بتوني شايد كني فكر بهش عاقالنه و درست اگه. ني ميك فكر چطور خودت خب-
 چيه؟

 عاقالنه و درست. كني فرار خودت اينده از نكن سعي« :گفت اشپزخانه به رفتن ضمن او. كردم مي نگاه مامان به تعجب با
 ».كن فكر

 چه؟ براي مقصرم؟ من واقعا يعني. كردم مي فكر مامان اخر جمله و عليرضا هاي حرف به و نخوابيدم صبح تا را شب ان
 ...و كنم؟ ازدواج خواهم نمي اينكه براي

 و. داشت عمل يازده ساعت روز ان دكتر كه بود يارم بخت. رسيدم بيمارستان به دير صبح گذشته شب خوابي بي دليل به
 انجام كه كارهايي روي رو حواسم تونستم نمي و بود پرت حواسم عمل موقع. بود بيماران ويزيت مشغول ده ساعت تا

 عمل اتاق از بعد را مختاري دكتر وقتي. رفت مي گيج سرم كردم، شديد سردي احساس عمل از پس. كنم متمركز ميدم
 »مطب؟ يا ميشي خسته بيمارستان كار از ببينم. مياي خسته خيلي نظر به« :گفت چيز هر از قبل ديدم اتاق در

 بديد اجازه اگه. ام خسته و كشم مي عذاب كه روحمه بابت از.نيست جسمم به مربوط من خستگي دكتر؛ هيچكدوم از_
 روزي چند كه مطب تونه مي فقط نداريد، احتياج من به زياد بيمارستان توي كه ميدونم ، ميرم مرخصي به رو روزي چند
 .ميخوام معذرت بابت اين از كه بكشيد منو جور بايد

 خندون حال عين در و بااراده و مصمم چهره. ميشه كارهام در قدرت و قوت باعث جا دو هر در تو وجود نيست اينطور_
 زنده و شاد روحيه تو. منه براي دهنده حركت عامل يه مثل تو وجود. نكنم حس رو خستگي كارهام تو كه ميشه باعث تو
 تر نزديك هم به برادر دو از نريمان و من كه اونجايي از ولي كنم دخالت تو شخصي زندگي تو خوام نمي. داري اي

 ميون در من با تمايل صورت در برخوردي مشكلي به وقت يه اگه و بدوني خودت برادر منو هم تو ميخواد دلم بوديم،
 مي هم من كه نيست اين منظوريم البته. كردي راهنمايي رو من خوبي به تو و كردم رو كار اين من كه همونطور بذاري
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 مثل.باشم صبورت سنگ تونم مي حداقل ولي كنم كمك اونها به و بربيام ديگران با همدردي پس از تو خوبي به تونم
 از نيستي تو كه روز چند اين توي هم پريسا و من شايد. كني استراحت روزي سه دو و بري بهتره زدم، حرف زياد اينكه

 راستي. مياي بر مشكالتت پس از خودت داري تو كه اي اراده با مطمئنم من. رفتيم مسافرت به و كرديم استفاده فرصت
 .ميرم خودم شم، نمي شما كار مزاحم ممنون، خيلي نه_برسونمت؟ ميخواي

 .كنم خبر اژانس يه كن صبر پس_

 خودم مختلف و پريشان هاي فكر با انقدر.رفتم خانه طرف وبه شدم اتومبيل سوار و كردم تشكر دكتر از اتومبيل اومدن با
 پيش در حسابي روي پياده يك شدم متوجه امدم خودم به وقتي.شم مي دور خونه از دارم نشدم متوجه كه بودم درگير
 كه خانه به. افتادم راه خانه طرف به شدم پياده كه اتومبيل از.نداشتم اين جز اي چاره بود طرفه يك خيايبان ون و دارم

 اتفاقي«:پرسيديم هم با دو هر ديدم رو مامان كه اي لحظه در.شدم روبرو مامان وحشتزده تقريبا و متعجب قيافه با رسيدم
 »پريده؟ رنگ چرا اومدي؟ زود اينقدر چرا:دليل دو به بپرسم، رو سوال اين بايد من كنم مي فكر«:گفت مامان و»افتاده؟

 .گرفتم مرخصي روزي چند هم مختاري دكتر از.كنم استراحت كه اومدم. م خسته كمي. نيست چيزي_

 شده؟ چطور حالت مگه_

 نزد؟ زنگ كسي ببينم.كنه مي درد سرم_

 بودي؟ كسي تلفن منتظر مگه. نه_

 .بخوابم ميرم من نيست، مهم_

 خوردي؟ ناهار_

 .نكنيد بيدارم لطفا بودم خواب هم شام براي اگه. ندارم اشتها نه

 يك مثل ديگر مسائل خيلي و ها زبان زخم ها، نصيحت ها، حرف گذشته، اتفاقات و حوادث تمام رفتم، رختخواب به وقتي
 براي كه بود هفت ساعت.برد نمي خوابم اصال كه بود مشغول قدري به فكرم.كرد عبور چشمهايم پرده برابر از فيلم

 به دادن سالم از پس. كرد مي نگاه تلويزيون بابا و ميزد حرف تلفن با مامان.بيرون رفتم اتاقم از مسكن يك خوردن
 چيزي به ارغوان«:گفت و امد اتاقم به مامان بعد دقيقه چند.برگشتم اتاقم به مسكن خوردن از پس و رفتم اشپزخانه
 »نيستي؟ گرسنه نداري؟ احتياج
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 .ميگم بهتون حتما خواستم چيزي اگه. ممنون خيلي مامان نه_

 خوب رو دخترم من افتاده؟ اتفاقي چه كه بگي من به خواي نمي.حالته نگران كه گفت مي. زد زنگ مختاري دكتر راستي_
 اين توي. كنه نمي فكر و نميشه خيره نقطه يه به و كنه نمي كز اتاقش توي ها ساعت علت بدون كه دونم مي. ميشناسم

 من با هميشه مثل واي نميخ چرا. نشدي متوجه كه بودي فكر توي انقدر تو ولي زدم سر اتاقت به بار چند ساعت چند
 هميشه تو.شي مي سبك قدري كارت اين با حداقل كنم بهت كمكتي و كنم باز مشكلت از اي گره نتونم اگه كني؟ صحبت
 به كمك براي اماده و حاضر حال همه در. راهنما كتابچه يك مثل درست.هستي و بودي نمونه و الگو ديگران براي

 بغل غم زانوي و نشستم ساكت از بهتر كنم مي گيري؟فكر نمي كار به خودت براي رو ها تجربه اون حاال چرا. ديگران
 .باشه گرفتن

 و امير سهراب، محمود، نيما، _بشم مند عالقه اي ديگه پسر به نتونستم هرگز نريمان فوت از بعد! مامان ميدوني_
 يكي ودردهاشون اونها با رو خودم كردم سعي و برادر خواهرو مثل بودم صميمي باهاشون. ديگه خواستگارهاي...

 نريمان جاي تونند نمي و نتونستند كدوم هيچ...ولي كردن نمي مضايقه كمكي هيچ از بودن، برام خوب صحبتي هم.بدونم
 تونستم حاال تا كارهاش و اون به كردن فكر با اصال. نميشه جدا من ذهن از هم لحظه حتييك اون فكر.كنند پر برام رو

 دختر من اونها نظر به.دونن مي مقصر منو همه چرا دونم نمي ، عليرضا پسره اين حاال و دارم نگه پا رو و زنده خودمو
. دارم م اينده زندگي براي انتخاب حق حدي تا من ميگن.باشم داشته اوها با رو رفتارها اين ندارم وحق هستم خودخواهي

 مثل دختري كمتر خدا به بكشم؟ عذاب بايد و مقصرم واقعا ايا نكردم؟ و كردم مي بايد چيكار كنم؟ چيكار بايد من حاال
 هر و هستند برم و دور كه ادمهايي با من بگين شما نيست؟ كافي اين كنه، تحمل رو روحي رنج همه اين تونه مي من

 كه كنم برخورد چطور بايد ، كنم ازدواج باهاشون خواهم نمي اينكه جرم به هم اون هستند شكستنم و سقوط منتظر لحظه
 اين اواز با ديگه خودش ولي.بخونه الاليي ديگران براي تونه مي فقط شما دختر اين مامان؟ بينيد نشن؟مي رنجيده من از

 .بره نمي خوابش الاليي

 بغل را مامان.تركيد بود كرده خوش جا گلوم در مامان ورود لحظه از كه بغضي. بگيرم را خودم جلوي نتوانستم ديگر
 بدترين در حتي نروم، سراغش به هرگز كردم سعي نريمان فوت از بعد كه اي گريه. كردم گريه بلند صداي با و كردم
 من.  كرد باز سر باره يك به بودم كرده پنهان ساله چند اين كه بغضي تمام. كنم تحمل نتوانستم ديگر حاال ولي. شرايط

 .بگيرم را جلويش نتوانستم

 جاي تونه نمي كس هيچ گي، مي راست تو» : گفت مي. داد مي ام دلداري و بوسيد مي مرا و بود كرده بغلم محكم مامان
 فرق هم با هم اونها اخالقي خصوصيات نيستند، جور يه آدمها چون باشه، اينطور هم نبايد و كنه پر تو براي رو نريمان
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 با و زمان مرور به. باش داشته صبر. ها غريبه به برسه چه كنه مي فرق هم با هم تو و من اخالق و رفتار حتي داره،
 ».شه مي درست چيز همه تو هوشياري

 مي ام، خسته خيلي. نيومد اينجا به من تحقيقات گرفتن براي امروز ناراحته؟ و رنجيده من از عليرضا كنيد مي فكر شما _
 .بخوابم خوام

 مي بر ئدوباره نباش، ناراحت« :گفت رفت مي بيرون اتاق از كه حالي در برق، كليد كردن خاموش از بعد و شد بلند مامان
 ».گرده

 روز هر عادت طبق صبح. برد خوابم كه بودم درگير افكار اين با ساعتي يك. آوردند هجوم فكرها و شدم تنها دوباره
 بلند. كنم سرگرم را خودم چطور و كنم كار چه بايد بيكارم كه حاال دانستم نمي. شدم بيدار خواب از صبح شش ساعت
 تا ماندم منتظر و چيدم مفصل اي صبحانه ميز و كردم دم چايي و رفتم آشپزخانه به صورتم و دست شستن از پس و شدم

 .شدند بيدار خواب از بابا و مامان كه هفت ساعت

 »خجالت؟ يا بخوريم صبحانه بايد ما رنگيني، سفره چه! به به« : گفت بابا ميز ديدن با

 ».كنم پذيرايي خودم از حسابي بايد داره، خوردن امروز صبحانه» : گفت بالفاصله مامان بابا، حرف اين دنبال به

 براتون طوري روز چند اين توي خوام مي. من با آشپزي هستم، خونه كه رو روزي چند اين بدين اجازه اگه خوب،» : گفتم
 ».شن مي سرد دارن چاييها كنيم شروع بهتره ديگه، خوب. بشه زياد وزنتون كيلو چهار سه هركدومتون كه كنم آشپزس

 مامان و رفت كارش سر به بابا ميز، كردن جمع از بعد. خورديم مي صبحانه هم با كه بود بار اولين اين سال چند از پس
 .رفت بيرون خانه از خريد براي ساعتي، يك از بعد هم

 شنيده خط پشت از صدايي ولي برداشتم را گوشي زنگ چهارمين صداي با. زد زنگ تلفن كه بودم ظرفها شستن مشغول
 حتما بود كسي هر گفتم و گذاشتم را گوشي بنابراين ضعيف، هم صدا و بوده دور راه از شايد كردم فكر خودم با. شد نمي

 رغم به خورديم، صميمي و گرم محيطي در را شام و ناهار. شد تكرار بار چندين شب تا كار اين. گيرد مي تماس دوباره
 نوعي احساس ولي مختلف، افكار از بود پر سرم و داشتم خودم به نسبت بد احساسي و كرد مي درد هنوز سرم اينكه

 .بودم مادرم و پدر كنار در چون داشتم نيز آرامش

 چه كه فهميدم كرديم، مي صحبت مختلف مسائل مورد در مامان با آشپزخانه در كه وقتي كار خالل در بعد روزهاي
 .داشتم مفيدي و پرثمر روزهاي اينكه خالصه و بدهم انجام بايد را كارهايي چه و دادم انجام اشتباه را چيزهايي
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 كه بود يك يا دوازده تقريبا ساعت كنم مي فكر. بودم كتاب ي مطالعه مشغول عادت طبق خواب، وقت شبها، اين از يكي
 احوالپرسي و سالم يك از بعد. شناختم خط پشت از را عليرضا مادر فيروزه، صداي. برداشتم را گوشي. زد زنگ تلفن
 سه دو تا» : گفتم جوابش در و كردم تعجب سوالش اين از. پرسيد عليرضا حال از من از طوالني، نسبتا و صميمي، و گرم
 »!افتاده؟ اتفاقي مگه ببينم؛ ندارم، خبري ازش كه روزه چند ولي. بود خوب خيلي حالش بود، من پيش كه قبل روز

 طرح روي تو با شبها كه دونستم مي چون بشم، باخبر حالش از هم تو طريق از خواستم مي فقط نشو، نگران نه، _
 باش، ما پسر مواظب جون، ارغوان حال هر به. كنم صحبت باهاش بتونم و باشه اونجا شايد گفتم كنه، مي كار بيمارستانش

 كوچولو هديه يه عسل راستي. رسونه مي سالم بهت هم عسل. نداره مامان و شما جز رو كسي ايرون تو اون كه دوني مي
 .بياد خوشت كه اميدواره و برسه دستت به ديگه هفته تا كنم مي فكر فرستاده، برات

 .ممنونم واقعا انداخت، زحمت توي رو خودش چي براي. كنيد تشكر ازش خيلي و ببوسيد من طرف از رو عسل _

 .شدم مزاحمت وقت دير كه ببخش و برسون سالم خيلي مادر و پدر به جون، ارغوان خوب _

 .برسونيد سالم عسل و اميرخان به. گرفتيد تماس كه جون فيروزه ممنون _

 .كردم خداحافظي و

 تعريف براش رو افتاده اتفاقات تمام و زده زنگ مامانش به عليرضا حتما: آوردند هجوم سرم به افكار از موجي دوباره
 !عليزضاست طرف از شكلي به عسل ي هديه هم شايد افتاده؛ اتفاقي چه كه ببينه تا زده زنگ اينجا به هم اون و كرده

 اون! كنم مواظبت عليرضا از كه چه من به اصال. شد اضافه هم تلفن اين بود، ريخته هم به و آشفته كم افكارم خيلي
 مهرانه نيستم، بزرگترش كخ من نسپردن، من به اونو تازه ياد، مي بر خودش مراقبت پس از و بزرگيه پسر خودش

 .برد خوابم تا رفتم كلنجار خودم با كلي. كنه مواظبت ازش بايد مادربزرگش

 

 يازدهم فصل

 تماسي نه و آمد مي ما خانه به نه. نداشتم خبري عليرضا از هم هنوز و گذشت باد و برق سرعت به من مرخصي روز سه
 جون مهرانه با ترسيدم مي حتي! باشد؟ افتاده اتفاقي برايش واقعا نكند شدم؛ مي نگران داشتم كم كم ديگر. گرفت مي

 .شوم خبر با عليرضا حال از و بگيرم تماس
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 با كه ديدم را عليرضا خانه در دم گشتم، مي بر خونه به مطب از كه وقتي پنجم، روز عصر. نشد خبري هيچ چهارم روز تا
 خانوم قابل» : گفت و گرفت طرفم به را ها گل رسيدم كه نزديكش. ايستاده منتظرم زرد رزهاي از پر زيبا گل دسته يك

 ».ندارند ارزشي شما برابر در گلها اين نداره، رو خوبم

 چي« : گفتم. ديدم مي خواب داشتم هم شايد او؛ يا نبود خوب حالم من دانم نمي كردم؛ نگاه تاپايش سر به كمي يك
 شه مي! فارسي زبان كالس بودي رفته بود زده غيبت كه روز چند اين توي نكنه ببينم،! زني مي قشنگي حرفهاي شده،
 »!چيه؟ بابت گل دسته اين و تو خوشحالي اين بپرسم

 تو؟ بيام بذاري خواي نمي در؟ دم جا، همين _

 گيج و غافلگير حسابي گل، دسته اين با روز پنج از بعد ترت عجيب اومدن و ت منتظره غير و ناگهاني رفتن از واال _
 .تو بريم بهتره خب، خيلي. شدم

 از يادي عجب چه» : گفت ديدنش با و كرد تعجب عليرضا ديدن از هم مامان خانه در. شديم داخل هم با و كردم باز را در
 »!پسرم؟ بودي كجا دادي، افتخار كردي، ما

 .نگفتم چيزي اما كردم نگاه مامان به چشمي زير. نيامد خوشم اصال مامان آخر كلمه اين از

 ارغوان؟ درسته شده، برطرف تقريبا كنم مي فكر كه بود اومده پيش كوچيك دلخوري يه _

 كه باشه اومده وجود به كدورتي و دلخوري من طرف از كنم نمي فكر« : گفتم اش چهره به كنجكاوانه، و عميق نگاهي با
 »عليرضا؟ درسته باشن، كرده رو غلط برداشت اين ديگران اينكه مگر بشه، برطرف و بره بين از بخواد حاال

 موافقي؟ افتادي؛ عقب خيلي كه خودمون تحقيقات سر بريم چطوره بگذريم، صحبتا اين از بهتره _

 .داري دوست كه طور هر _

 .كني تحمل رو خودت هميشگي مزاحم هم باز و باشي داشته دوست تو اگر نه، من _

 ي دفعه از مانده باقي قسمتهاي بعضي ي نقشه كشيدن ضمن. شديم كار مشغول و رفتيم من اتاق به هم با و افتادم جلو
 ».گرفت تماس من با جون فيروزه پيش شب دو» : گفتم عليرضا به آنها، تشريح و قبل

 گفت؟ چي خوب، چه جدي _
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 خوبي هنرپيشه كه بگم بايد! زرنگ مثال آقاي! زد زنگ ما خونه به چي براي مامانت نداري خبر تو كه بگي خواي مي _
 .نيستي

 سكوت لحظه چند از بعد. بچگانه شيطنت يك از حاكي لبخندي اشت؛ لب بر مرموز لبخندي كردم مي نگاهش وقتي
 ».منتظرم من بيفته، خواد مي يا افتاده اتفاقي چه كه بگي خودت بهتره« : گفتم دوباره

 كني؟ آماده واقعيتها شنيدن براي رو گوشت توني مي خوب، بسيار _

 تلخ حتي بودم، واقعيتي هر پذيراي هميشه كنم، شون آماده بخوام حاال كه نبستم اونها روي به رو گوشم وقت هيچ من _
 .ترينشون

 من كه شنيد وقتي. بپرسه حالي تا جون مهرانه خونه زد زنگ مامان پيش، ب چند. كنيم مي شروع پس عاليه، خيلي _
 هرچي. كردم تعريف براش رو چيز همه ناچار هم من. كنه صحبت من با كمي تا خواست و شد نگران هستم، عصبي كمي
 ا تو بودن مخالف يا موافق صورت در حال هر به. بپرسم رو نظرت و كنم صحبت هم تو با كه گفت مامان. بود دلم تو كه
 .ايران ياد مي بابا همراه به ديگه هفته تا مامان مسئله، اين

 چه در رو نظرم شما! مخالفتي؟ چه موافقتي، چه اي، مسئله چه زني؟ مي حرف مبهم و گنگ اينقدر چرا! ايرون بياد _
 !بدونيد؟ بايد موردي

 بگي، من به رو نظرت بعد بشنوي، رو حرفهام همه و كني صبر خوام مي ازت و همينه، بگم خوام مي بهت كه رو واقعيتي _
 باشه؟

 !كن شروع زودتر خوب، خيلي _

 تو از رسما تا ايرون ياد مي مامان و كنم صحبت خودت ا اول تو، با ازدواج مورد در تا اينجا اومدم من امشب _
 مادرت و پدر با مورد اين در كمي هم قبال البته كنم، مي فكر دارم كه مددتهاست مورد اين در من. كنه خواستگاري

 اينجا به كه روز چند اين. باشي راضي تو اينكه ظرط به ندارند، مخالفتي ازدواج اين با اونها پدر، با مخصوصا كردم، صحبت
 مصال كني، اشاره بهشون تو ممكنه كه رو هايي بهانه و ايرادها تمام و بسنجم رو كار جوانب همه تا بود فرصتي نيومدم،
 من نظر از اين و شدم مطلع اون تموم از تصادفا من كه توست قبلي ازدواج بياري توني مي كه اي بهانه اولين. كنم كشف
 توست، قبلي همسر نكردن فراموش تو بهانه دومين. دارم دوست بديهات احيانا و خوبيها تمام با رو تو و نيست مهم اصال
 مهمترين تقريبا و سوم بهانه اما و. كني تالش و بخواي خودت كه صورتي در البته شه مي حل زمان مرور به هم اين كه
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 كه باشه تو به نسبت من بودن سن كم خاطر به شايد هم اون كه باشي مخالف من با يعني ازدواج، اين با تو اينكه اونها،
 كه بود من صحبتهاي اين حال هر به. توست خود با صد در صد تصميمش و نداره رو بحثي گونه هيچ جاي ديگه اين

 سه امروز. بگيري صالحه كه اونطور درست، تصميمي و كني فكر اونا همه به كه خوام مي تو از حاال و شنيدي رو تمامش
 در اينكه اون و اونها؛ ترين مهم و ديگه مطلب يه راستي. داري كردن فكر فرصت شنبه پنج ديگه هفته تا تو و است شنبه

 بگيري بايد تو كه تصميمي مهمترين و كنيم زندگي كانادا در من مادر و پدر پيش بايد كنيم، ازدواج هم با ما كه صورتي
 راحت و بهتر بتوني تا شم نمي مزاحمت ديگه من يان، مي ايرون به مادر و پدر كه عصر شنبه پنج تا پس. مورده اين در
 تا بشنوم، رو نهايي جواب تا گيرم مي تماس باهات ظهر حوالي شنبه پنج من. نمونه باقي ترديد براي جايي تا كني فكر تر
 .خداحافظ و ديدار اميد به. بريم مادرم و پدر استقبال به هم با موافقت ورت در

 اينكه. گذاشت تنها فكرهايم از انبوهي با مرا و فت او. بود گرفته نظر در را چيز همه بود، واضح و صريح خيلي حرفهايش
 مي ظر در را كار جوانب تمام بايست مي پس. بود سخت خيلي نشوم مشكلي دچار آينده در تا بگيرم درستي تصميم
 حرفهاي شبيه تقريبا او حرفهاي. كنيم صحبت هم با كمي تا بنشينم كنارش در خواست من از بابا شام از پس شب. گرفتم
 نظرم به كه صورتي در داشت، راهنمايي جنبه و بود پدرانه لسوزي روي از بابا حرفهاي كه تفاوت اين با بود، عليرضا
 به تحكم نحوي به كه كردم مي حس من و شد مي ختم دلسوزي نوعي با شايد هم آن ازدواج، به فقط عليرضا حرفهاي
 نشان من به را درست راه دقيقا كه راهنمايي يك. دارم احتياج راهنمايي به هم باز كه كردم فكر خودم با. داشت همراه
. كنم طي بايد كه راههايي دادن نشان و نصيحت نه كامل، اطمينان و صراحت با نه يا بله كلمه گفتن صرفا يعني بدهد،

 فرصتي يافتن و صبح فردا تا بايست مي پس. بگذارم ميان در هم مختاري دكتر با را موضوع گرفتم تصميم بنابراين
 .كردم مي صبر مناسب

 نشده بيدار هنوز مامان. رفتم آشپزخانه به صورت و دست شستن از بعد. شدم بلند خواب از هميشه از زودتر خيلي صبح
 ده ساعت عمل چون و رفتم بيرون خانه از و پوشيدم لباس بخورم، چيزي اينكه بدون چايي، كردن درست از بعد. بود

 داشتم ده ساعت تا زيادي فرصت هنوز. رفتم بيمارستان تا پياده بنابراين داشتم، موقع آن تا زيادي وقت و شد مي شروع
 پارك از پس دكتر همراه به و رسيد هم دكتر اتومبيل بيمارستان در به من رسيدن با همزمان. رسيدم بيمارستان به كه

 كامياب، خانوم ببينم« : گفت دكتر رختكن به رسيدن تا راه بين در. شدم بيمارستان وارد احوالپرسي و سالم و اتومبيلش
 حالتون. ياد نمي بهتون اصال لبخند بدون چهره كنيد باور! شدند؟ غرق وقت يه نكنه! افتاده؟ اتفاقي كشتيهاتون براي

 »!اومده؟ پيش مشكلي خوبه؟
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 چون مناسب، فرصت يه توي باشه گفتنش ولي كنيد؛ كمك بهم كه خوام مي ازتون و بزرگ تقريبا مشكل يه دكتر، بله _
 .بره مي زيادي وقت

 بزرگي مشكل بايد» : گفت من ديدن با. بود رسيده من از زودتر دكتر شدم، عمل اتاق وارد وقتي لباس تعويض از بعد
 .شديم مشغول كار به لبخندي زدن با دو هر و» !گذاشته تاثير هم سرعتتون توي كه باشه

 موضوع اين به نسبت من چون شايد البته. بود همراه ترحم و دلسوزي با كه شدم مي دكتر نگاههاي متوجه عمل حين در
 .دارم احتياج دلسوزي اين به كه كردم مي حس بود هرچه. رسيد مي نظرم به طور اين نگاهش بودم، حساس

. نكرديم پيدا گفتگو براي فرصتي هم بعد روز دو تا بلكه نيامد، پيش مناسبي فرصت بوديم مطب در كه عصر تا تنها نه
 .بداند را مشكلم و كند صحبت من با زودتر چه هر تا شده، كنجكاو خيلي دكتر كه ديدم مي

 هم با كمي بتونيم راه توي شايد رسونمت، مي من ارغوان، كن صبر» : گفت دكتر مطب كردن تعطيل موقع شنبه روز
 ».باشه مهم خيلي مسئله بايد گرفتم نتيجه بودي،پس خودت توي كردم مي فكر اونچه از بيش امروز. كنيم صحبت

 از«:بوديم،گفتم ساكت دو هر كه اي لحظه چند از بعد.شديم اتومبيل سوار دكتر اتفاق مطب،به كردن مرتب از پس
 و كنم چيكار بگيد من به كه خوام مي شما هستيد،از كاملي همسر ضمن در و تجربه با و حاذق دكتر يه شما كه اونجايي

 .كردم تعريف برايش بود داده رخ را آنچه تمام فشرده طور به بعد و».كنم انتخاب رو راهي چه دقيقاً

 :گفت شد تمام حرفهايم وقتي.نزد حرفي كوچكترين و كرد گوش صحبتهايم به وجود تمام با و مدت تمام در دكتر

 ».گذاشتي ميون در هم با رو مشكلت و دونستي اليق منو تو كه بالم مي خود به و خوشحالم دل صميم ارغوان،از دوني مي«

 .نگيريد كم دست رو خودتون دكتر،اينقدر كنم مي خواهش -

 قرار اخالقش و رفتار تأثير تحت خيلي اول همون بودم،از شده آشنا نريمان با تازه من كه موقع دوني،اون مي -
 فكر اين به هميشه.كنم استفاده زندگيم توي تجربياتش و اون از و بدم قرار الگو اونو كارهام در كردم مي سعي.گرفتم

 درك اونو تونست نمي كسي هر و داشت حساسي خيلي روح نريمان داره،چون اونو همسري لياقت كسي چه كردم مي
 چند هستيد،هر همديگه مناسب واقعاً كه شدم،فهميدم آشنا هم تو با و كرد انتخاب همسري براي رو تو نريمان وقتي.كنه
 جز جا،آرزويي هر و هميشه بودم،ولي نريمان جاي به من كاش اي داشتم آرزو و كردم مي حسودي شما دوي هر به كه

 پسر هر تو،آرزوي همسري و تو داشتن.هستي و بودي اي فهميده و خوب دختر تو.نداشتم شما دوي هر براي خوشبختي
 اونو همسري لياقت تو گفتم خودم به بار هر ولي بيام خواستگاريت به خواستم بار چنديدن نريمان فوت از بعد.جوونيه
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 اونقدر.كردم نمي پيدا كردنش عنوان براي مناسبي كردم،موقعيت مي راضي نحوي به رو خودم گاهس هم اگر و نداري
 دست حتماً.كردم ازدواج پريسا با پدرم پيشنهاد به اينكه تا انداختم تعويق به رو كار اين و كردم دست اون دست اين

 حرفهام اين با كه دونم مي.نرفتي بيرون من فكر از هم لحظه يك حتي تو بود،ولي كرده مقدر اينطور سرنوشت و تقدير
 از كه باريه اولين حرفها اين كن باور ولي احمقيه مرد عجب گي مي خودت با حتماً و شدي غافلگير و كردم گيجت حسابي
 زندگي و زندگي به منو دلنشينت حرفهاي با تو.گذاشتم درميون تو با كه خوشحالم و ياد مي زبونم به مغزم محدودة
 پدر ديگه وقت چند تا من و ست حامله حاال پريسا.دارم خوبي زندگي خدا شكر هم حاال و كردي اميدوار پريسا با كردن

 صحبت ازش كه عليرضا،اينطور مورد در اما و دونم مي محبتهات و تو مديون بابت اين از رو زندگيم و خودم و شم مي
 بايد كه بگم بهت دقيقاً تا خواستي من از.داره نريمان مثل خصوصياتي هم جهات برخي از كه ديدم خوبي پسر كردي،اونو

 در رو تضمين اين حاضرم و كنيد خوشبخت رو همديگه تونيد مي كن،حتماً ازدواج اون گم،با مي كني؛باشه،بهت چكار
 .بدم آينده داماد به تو مورد

 كرديد من از كه تعريفهايي تمام كنم مي فكر ولي كرديد من به رو راهنمايي بهترين شما.خوشحالم دل صميم از واقعاً،و -
 شما و بشه سپري خوبي به دوران اين كه داديد،اميدوارم كه بود اي العاده فوق خبر پريسا، مورد در.بود اغراق كمي

 مي بر من از كمكي مورد در اگر و بگيد تبريك پريسا به هم من طرف از.بشيد تندرست و سالم نوزادي صاحب
 مي دادنش انجام به مجبور منو قاطعيت همه اين با كه ممنون هم عليرضا با ازدواج مورد در.بگيد بهم و نكنيد يومد،تعارف

 .داشتم صراحتي چنين به احتياج دقيقاً كنيد،من

 .رفتم خانه به و كردم تشكر مختاري دكتر از.بوديم رسيده خانه به ديگر

 خاطر بدهم،به مثبت جواب عليرضا به خواهم مي كه خاطر اين به نه.دارم خوبي احساس من و است شنبه روز پايان امروز
 راهنمايي ترين صريح و بهترين ضمن در و كرد درك و فهميد خوب خيلي مرا او.داشتم دكتر با كه است شيريني درددل
 او.پدر شدند،مخصوصاً خوشحال خيلي دو هر.گذاشتم ميان در مادر و پدر با بودم گرفته كه را تصميمي شب.كرد را ممكن
 خوشبخت و داشت خواهي خوبي و راحت كامالً زندگي آينده در كه مطمئنم و گم مي آفرين تو انتخاب اين به من«:گفت
 بهت رو چيز يه بگذار سنجيدي،ولي مختلف حوانب از رو قضيه و كردي فكر كلي ازدواج اين براي كه دونم مي.شي مي

 رو دوري اين طاقت كه كني مي فكر.كني ترك رو ايران و ما بايد عليرضا، با ازدواجت از بعد كه دوني مي.كنم يادآوري
 »!كني؟ تحمل رو اونجا غربت بتوني و باشي داشته

 ماه،اينجا نه هشت تقريباً كنم مي ماه،فكر چند تا كه كرده قبول عليرضا البته.كردم فكر اينها همة به بابا،من دونم مي -
 گرفتن از بعد هم، اون از بعد و بشه تموم اون طرح هم و بگيرند منو اقامت اجازه بتونند مادرش و پدر هم تا مونيم مي
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 مي نيستم اينجا كه هم مدتي اون توي ضمن در.باشيم كانادا در رو ماه شش و اينجا در رو ماه شش تونيم مي ما اقامت
 تجربه رو دوري بايد اومده،ولي بار لوس كمي شما دردونة دختر كه درسته.بياين من پيش كه كنم دعوت شما از تونم

 يه فقط.كردم آماده چيز همه براي رو خودم كه بينيد مي پس.كرده كسب نوعي به رو تجربه اين هم حال تا اينكه كنه،كما
 .هستم شنيدنش منتظر كه شماست صد در صد موافقت فقط هم اون و مونده چيز

 ».بشي خوشبخت كه اميدواريم مباركه،«:گفتند بگويند چه كه بودند كرده هماهنگ هم با قبل از كه انگار و

 كشيدم،به دراز تخت روي.رفتم اتاقم به و بوسيدم را دو هر كردم؛روي تشكر ازشان و گرفت ام خنده جوابشان اين از
 فقط و نداشت عملي بيمارستان در دكتر صبح فردا.كردم فكر داشتم رو پيش كه اي آينده و گذشته كه اي گذشته

 .دلشوره و دلهره بدون بخوابم،خوابي بيشتر توانستم مي نداشت،پس احتياجي من به و كرد مي ويزيت را بيمارانش

 اين تا نداشت سابقه وقت بودم،هيچ كرده تعجب هم خودم.بود نيم و ده ساعت.شدم بيدار خواب از مامان صداي با صبح
 تا برگشتم آشپزخانه اتاقم،به كردن مرتب و شير ليوان يك خوردن از بعد.شرايط ترين خسته در بخوابم،حتي روز وقت
 ناهار مامان،امروز«:كردم،پرسيدم تعجب بود ديده غذا براي كه تداركي از.كنم كمك مامان به ناهار كردن آماده در

 »!داريم؟ مهمون

 چطور؟ -

 !كرديد نمي درست غذا اينقدر وقت هيچ نفر سه براي شما واال -

 مي خاطره و گيتا با ناهار امروز كه گفت و زد زنگ بخوابي،نيما رفتي ديشب كه تو.داريم زدي،مهمون حدس درست -
 .شده تنگ تو براي دلش خيلي گيتا گفت مي.اينجا يان

 هم حاال و رسونه مي گوشش به رو خبرها باد كه همينطوره،انگار هميشه.بودم مي اومدنش منتظر من،بايد خداي واي -
 .خبره چه كه بده؛ببينه آب گوشي و سر خودش تا ياد مي البد

 .بعيده تو از كه واقعاً!زني مي كه چيه حرفها شدي؛اين بچه ارغوان،مگه كن بس -

 :گفت من جلوي زميني سيب سبد يك گذاشتن با و

 در اون.نزني نيما به اي حرفي،طعنه باش مواظب هم اونها اومدن موقع و بزن غر كمتر و بگير پوست رو اينها باش زود«
 ».كني صحبت اينطور موردش در تو كه نيست صحيح و كرده كمك خيلي تو به گذشته
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 كارهاي به را كار،خودم اين داد انجام از پس. شدم ها زميني سيب گرفتن پوست مشغول و گفتم شيطان بر لعنتي لب زير
 مي نزديك دوازده به تقريباً ساعت.بود من آيندة مورد در سفارش و نصيحت مشغول هم مامان و كردم مشغول ديگر
 را همديگر بار چندين و گرفتم بغل را گيتا و كردم باز را در.شد بلند در زنگ صداي كه بودم چيده را ناهار ميز.شد

 بعد.زدم او گوشتي و چاق گونة به هم بوسه وچند.گرفتم بغلش از را خاطره و كردم نيما به هم گرم سالمي.بوسيديم
 دوست و خوشگل و شده،سالم دختري به،چه به«:گفتم و كردم گيتا به رو رفتيم مي خانه داخل به هم با كه همينطور
 ».داشتني

 ديگه و متنفري ما از كه ارغوان،شنيدم راستي« :گفت نيما و كردند،نشستند احوالپرسي و سالم هم مامان با اينكه از بعد
 »!ببيني رو ما خواي نمي

 »داده؟ بهت رو خبر اين كسي چه بپرسم شه موثقه،مي خيلي خبر اين«:گفتم خشن كمي و جدي اي قيافه با

 !ها شنوه مي راستو حرفهاي آدم كه شه مي ببين،اينطوري.گفتم چيزي يه من نكنه،حاال درد شما دست-

 خسته اونقدر شبها بعضي ضمن در.دارم جون پروين از رو نفرتون سه هر سالمتي خبر هميشه.نگير دل كردم،به شوخي -
 ماهشه؟ چند خاطره گيتا، راستي.مونه نمي باقي خودم براي هم مطالعه فرصت حتي ديگه كه يام مي خونه به

 كه نگرفتي تصميم هم كارت؟هنوز با كني مي چيكار تو.ماه پنج توي رفت شد تموم پيش روز سه تازه ماهش چهار -
 كني؟ ازدواج

 و بخواد خدا گرفتم،اگه تصميمهايي يه كه گفت شه مي هم ازدواج مورد در.هستم راضي ازش و خوبم كارم با واال -
 .كنم مي خبرتون موقع بشه،به درست

 توي بود،انداخت بغلش كه را تعجب،خاطره از يا بود شعف و خوشحالي از دانم نيما،نمي كه بود نشده تمام حرفم هنوز
 رو كسي تو يا... يا اومده خواستگاريت به كسي!تصميمي؟ جور چه« :گفت فرياد نيمه حالت به تقريباً و گيتا بغل

 »!كيه؟ اون بگي شه مي!پسنديدي؟

 مي جريان در هم رو شما موقع به.نيست مهمي چيز هنوز كه گفتم!شدي هول اينقدر چرا!خبره نيما،چه باش داشته صبر -
 .گذارم
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 اينكه رغم به.نشستيم ميز دور همه.كرديم حاضر را ناهار گيتا اتفاق به و آمد هم بابا كه بود مانده يك به ربع يك ساعت
 كنجكاوي و داد مي نشان را اين از غير چشمهايش باشد،ولي داشته طبيعي و عادي رفتاري و قيافه كرد مي سعي نيما

 .فهميد نگاهش از شد مي كه بود چيزي

 وجود با.پوشيدم لباس آشپزخانه كردن مرتب از پس بنابراين.رفتم مي مطب به بايد من و شد مي نزديك سه به ساعت
 خداحافظي هم نيما از و بوسيدم را خاطره و گيتا هم من.نكرد قبول نيما شام،ولي براي آنها داشتن نگه براي مامان اصرار
 شود، دلخوري باعث كه نزنيم حرفي هم به كه كرديم سعي خيلي نيما و من كه دانست مي مامان.رفتم مطب به و كردم
 .گفتيم هم به نيشخند و نگاه بگويم،با هم به نتوانستيم كه را چيزها خيلي حال اين با ولي

 خارج موقع.كرديم تعطيل قبل روزهاي از ديرتر خيلي را مطب روز آن بنابراين.هميشه از بود،بيشتر شلوغ خيلي مطب
 و تون خونه بيام امشب داريد دكتر،دوست راستي« :گفتم دكتر به بچگانه اي خنده با در بستن ضمن و مطب از شدن

 »!نزنه كتكتون وقت يه بكنم،كه پريسا پيش شمارو شفاعت

 از پيش مدتها كه بود شيطنتهات اون از يكي هم اين.شدي شيطون خيلي امشب«:گفت جوابم در قشنگ لبخندي با دكتر
 اين شه مي كي راستي.باشه آينده داماد شاه و تو انتظار در خوشي لحظات اين از بعد كه اميدوارم.بود رفته همه ياد

 »كرد؟ مالقات رو خان عليرضا

 .زودي به -

 ندادي؟ بهش رو جوابت هنوز -

 نظر به.تره مطمئن اينطوري گه مي.بشنوه خودم از رو جواب و بگيره تماس من با خودش صبح شنبه پنج كه شد قرار.نه -
 كنم؟ اعالم رو خودم موافقت بايد چطور شما

 .بزرگترها،بله اجازة با بگو.راحت خيلي -

 .دكتر نكنيد شوخي -

 پنج مگه راستي.آسوني همين به.مثبته كني،جوابم تضمين منو خوشبختي دي مي قول اگه بگي توني خوب،مي.ببخشيد -
 !داريم مهم خيلي عمل يه!بيمارستان؟ بيايي خواي نمي صبح شنبه

 .بديد مرخصي من به شه مي اگه ظهر از بعد براي ولي.گيره مي تماس من با بيمارستان هم عليرضا.يام مي كه البته -
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 .عليرضا مادر و پدر استقبال فرودگاه بريم قراره چون

 بزرگ شيريني جعبه يه و خوب خبر يه با شنبه كه اميدوارم.بگذرون خوش رو شنبه پنج عصر و برو.ميل كمال با.بله،بله -
 .برسونمت شو سوار بيا راستي.ببينمت بيمارستان جلوي

 .خونه بريد زودتر كه داريد،بهتره تأخير كافي اندازة به شما ضمن كنم،در روي پياده كمي يه خوام مي.ممنون خيلي نه -

 .افتادم راه به خانه طرف به خداحافظي از بعد و

 ديگر روز چهار هنوز شنبه پنج تا و است شنبه يك تازه امروز.گذرد مي دير زمان كشد،چقدر مي انتظار آدم وقتي
 خودم به زياد حالنبايد هر به.ميكردم فكر بيشتر كه بايست مي رسيديدم؛شايد نتيجه به زود و كردم عجله من شايد.مانده
 موضوع اين به راجع ديگر و برسم كارم به بيشتر فردا از است خورده،بهتر رقم جور اين من سرنوشت شايد.بگيرم سخت
 داشتم شلوغي هفته خوشبختانه نكنم فكر ان به ديگر كه است بهتر گرفتم،گرفتم،پس مي بايد كه تصميمي هر.نكنم فكر
 . باشم رفتنشان و امدن منتظر اينكه بدون گذشت مي برق سرعت به روزهايم بنابراين بعدازظهر هم و صبحها هم

 ديگر ساعت يك تا بايست مي كه بوديم بيماري ويزيت مشغول دكتر با من و بود نيم و يازده ساعت شنبه پنج روز صبح
 از بار چندين نشدم متوجه كه ميداد بيمارش عالئم و ها نشانه مورد در دكتر كه بود مطالبي به حواسم انقدر. ميشد عمل
 گفت مختاري دكتر باالخره.  كردند صدا مرا اسم بخش گوي بلند

 . دارند كار تو با تلفن پاي ارغوان كجاست حواست-

 . بود عليرضا برداشتم را تلفن.  رفتم بخش راهرو به بالفاصله

 : گفت احوالپرسي و سالم از بعد

 اخرش ميدونه كه باشه چيزي منتظر ادم اينكه بود سخت خيلي گذشت سال يك اندازه به برام هفته يه اين دوني مي-
 نيست واضح و روشن خيلي

 ؟ چيه نبودن واضح و روشن از منظورت-

 ؟ گرفتي تصميمي چه كه بگي زودتر شه مي.  توست جواب منظورم-

 . ميگم هم روشن و واضح و.  بله-
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 كردم تكرار بود گفته دكتر كه را حرفهايي ان عين درست و

 .شنيد را صدايش بود ايستاده من كنار كه پرستاري كه زد فريادي چنان خوشحالي از عليرضا سكوت لحظه چند از پس

 . نيست مهمي چيزي كه فهماندم او به لبخندي با

 . شنيدن تو صدا همه اينجا تر اروم كمي يه. خبري چه-

 عصر باش حاضر كنم مي تضمين را تو خوشبختي وجودم تمام با و حاضرم من نبود خودم دست ببخشيد.. ب..  ب-
 . برسون سالم مادر و پدر به.  شينه مي زمين به نيم و پنج ساعت پرواز چون دنبالت مطب يام مي نيم و چهار ساعت

 ديگه چيز يه دنبالم خونه بيا و كن لطف پس رم نمي مطب به امروز من.  كن گوش من حرف به هم دقيقه يه كن صبر-
 . باش هم رانندگي مواظب

 . رفتم بيمار اتاق طرف به و زدم پرستار به لبخندي گوشي گذاشتن از پس

 :گفت ارام رسيدم او به وقتي داشت خوشحالي و رضايت از نشان كه. زديم لبخندي دو هر دكتر ديدن با

 . كني دعوت مارو نره يادت وقت يه مباركه-

 . هستيد ما افتخاري مهمون كه شما حتما چشم-

 عمل پايان از بعد. كشيد طول ساعت سه.  بود مشكلي عمل.  شد شروع عمل.  رفتيم عمل اتاق به بيمار اتفاق به بعد
 .شدم خانه راهي و كردم خداحافظي دكتر از و كرده عوض را لباسم بالفاصله

.  درآمد صدا به در زنگ نيم و چهار ساعت راست درست.  كردم عوض را لباسهايم و خوردم ناهار عجله با رسيدم خانه به
 برسيم فرودگاه به زودتر بايد دارد عجله كه گفت او ولي كند استراحت كمي و بيايد داخل به تا خواست عليرضا از مامان

 . شديم فرودگاه راهي و كرديم خداحافظي مامان از دو هر بنابراين. 

 . كرد تشكر من از بارها و بارها راه در.و ديد عليرضا چهره در وضوح به شد مي را شعف و شايد

 فضاي خوشش بوي كه مريم گلهاي زرد رز گلهاي از بود پر كه بود بزرگ گل دسته يك اتومبيل عقب صندلي روي
 . بود كرده پر را اتومبيل

 : گفت و داد من به را گل دسته عليرضا. داشت تاخير ربع يك پرواز رسيديم فرودگاه به
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 . بيشتره هپيش بدي بهشون تو رو گلها اين كه بهتره-

 كردن صحبت هم هنوز هستند ايراني هم هات صحبت هم اكثر و هستي ايران در ماهه چند ايكه با عليرضا ميداني-
 ؟ بدي من به قولي يه خوام مي راستي كني مي استفاده انگليسي كلمات از كلي هات حرف توي و مشكله برات فارسي

 ؟ بگو حتما-

 ؟ بدي ياد هم من به رو انگليسي شه مي-

 . توست اينده زندگي واجب و مهم كارهاي از كي زبان گرفتن ياد بخواي من از تو كه نيست چيزي اين.  شه مي كه البته-

 كه ديدم را عليرضا مادر فيروزه شيشه پشت از. داشتم دلشوره كمي كرد اعالم فرودگاه باند بر را هواپيما نشستن بلندگو
 عليرضا پدر خان امير او كه فهميدم. داشت عليرضا به كه زيادي شباهت علت به بود ايستاده كنارش هم قد بلند مردي
 . ست

 و سالم هم خان امير با بوسيديم را همديگر و كردم بغلش و دادم فيروزه دست به را گل رسيدند كه ما نزديك
 . است نيامده او چرا اينكه و پرسيدم عسل حال او از و كردم احوالپرسي

 . ياد مي زودي به هم اون-

 : گفت و كرد عليرضا مادر به رو لحظه چند از بعد

 اعالم را خودش موافقت ما با هم و عليرضا به هم اينجا در حضورش با خانوم ارغوان كنم مي فكر خانم فيروزه خوب-
 . كنيم برگزار را رسمي مراسم ما كه مونده فقط كرد

 : گفت انگليسي به دستش به ضربه زدن با و كرد عليرضا به رو بعد

 . ها كردي پيدا خوبي عروس پسر هي-

 . رفتيم اتومبيل طرف به و امديم بيرون فرودگاه از

 ": گفت عليرضا رسيديم اتومبيل به وقتي

 ؟ بريم كجا حاال خوب-
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 : گفت فيروزه

 همه پسر نكن عجله هم اينقدر كنيم استراحت كمي بايد ايم خسته خيلي ما.  مهرانه مامان خونه ريم مي معلومه خوب-
 .صبر با موقع به چيز

 . برساند خانه به مرا تا خواستم عليرضا از و كردم خداحافظي انها از جون مهرانه خانه به رسيدن از پس

 : گفت و بوسيد مرا فيروزه

 مي تماس باهاشون حتما هم خودم من شيم مي مزاحمشون زودي به كه بگو و برسون سالم مادرت و پدر به من طرف از-
 . گيرم

 . رسونم مي حتما رو پيغامتون چشم-

 . كردم ترك را انها و

 : گفتم عليرضا به راه در

 هستي اون شبيه كامال تو و. داشتني دوست و مهربون. داري خوبي پدر-

 . داشتم خوبي انتخاب گفت و اومده خوشش خيلي تو از هم پدر-

 . باشد خودش مواظب خواستم او از و كردم خداحافظي رضا علي از رسيديم خانه به

 دلهره و ترس دچار ش تكرار از ديگر كه انقدر كردم مي تكرار همه براي بارها و بارها چقدر را جمله اين.  من خداي اه
 شدم مي

 بود داده اهميت ان به حال به تا كسي كمتر ولي گفتم مي ديگران به را جمله اين هميشه

 به شروع و كردم عوض را لباسهايم سرعت به كه بودم گرسنه انقدر بود كرده آماده را شام مامان.  شدم خانه وارد
 . كردم خوردن

 دادم مامان به را فيروزه پيغام بودم خوردن مشغول اينكه ضمن

 : گفت بابا
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 خان خسرو و خانم پروين به بهتره ارغوان راستي شه مي شروع خوشي و خوبي به داره چيز همه كه كنم مي فكر خوب-
 . باشن داشته حضور خواستگاريت مراسم در كه بخواي ازشون و بگي هم اونها به رو ماجرا و بزني زنگ هم

 وقته خيلي اخه.  باشه بهتر برم شون خونه به اگه كه كنم مي فكر و دم مي انجام فردا را كار اين بدي اجازه اگه بابا چشم-
 ؟ چطوره نديدم را اونها كه

 .برسون هم رو ما سالم رفتي خوبيه فكر-

 شدند مي بيدار خواب از ديگر روزهاي از ديرتر كمي ها خانواده اكثر بنابراين تعطيلي روز و بود جمعه فردا

 . بروم خان خسرو و خانم پروين ديدن به عصر كه گرفتم تصميم بنابراين خودم جمله از

 . شدم رفتن آماده و پوشيدم لباس كه بود نشده چهار ساعت

 : گفت مامان

 به خوب اي خاطره براشون كار اين نكن اصرار زياد كنند شركت خواستگاري مراسم در كه نكردند قبول اگه ارغوان-
 .نمياره همراه

 . رفتم جون پروين منزل طرف به و خريدم گل دسته يك و شيريني جعبه يك خانه ترك از پس

 كيه؟: پرسيد در پشت از صداي دادم فشار را در زنگ

 هستم ارغوان: گفتم وقتي بود خسروخان صداي

 : زد فرياد شادي با

 ... اومده ارغوان دخترم داريم مهمون پاشو پروين پروين-

 . كرد باز را در و

 از حتي بودم نيامده خانه اين به كه بود سالي دو. بود بسته را گلويم راه سفيد چسب يك مثل سنگين و تلخ بغضي
 . شدم مي باخبر حالشان از تلفن با فقط بودم نشده رد هم نزديكش

 . امد طرفم به هراسان جون پروين شدم حياط وارد
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 شديم جدا اينكه از پس. كرديم مي گريه فقط دو هر و انداختم بغلش به را خودم و گذاشتم زمين رو گل و شيريني جعبه
. 

 : گفت و بوسيد را سرم و امد ام طرف به خسروخان

 ؟ اوردي خانه به نور.  دخترم اومدي خوش-

 : گفتم دادم مي خسروخان دست به را شيريني و گل كه حالي در

 . من نه نفره دو شما وجود بابت خونه اين نور بابا نزنيد رو حرف اين-

 آشپزخانه به تا شدم بلند شد سبك كه كمي.  كرد مي گريه هنوز جون پروين.  نشستيم و رفتيم خانه داخل اينكه از پس
 . برويم

 . بودم رفته پايين و باال انها از ها سال كه هايي پله همان. رفت نمي جلو پاهايم.  زد خشكم ها پله جلوي ها پله

 . نريمان اتاق.  شد مي ختم باغ به و اتاقي به انها انتهاي كه هاي پله

 پاهايم در را نيرويم تمام. كردم سرگيجه احساس شدت به كه گذشتند چشمانم جلوي از سرعت با چنان گذشته تصوير
 . نشستم صندلي روي قدري.  رساندم آشپزخانه به را خودم زحمت به و كردم جمع

 حال به دستي پيش چند همراه به و ريختم چايي و برداشتم استكان چند.  بود برپا گاز اجاق روي هميشه مثل چايي بساط
 برگشتم

 : گفتم انها روي به رو و

 تلفني هم دفعه واين كنم تحمل ديگه نتونستم. باغ درختهاي براي. خونه اين بوي براي. بود شده تنگ براتون دلم خيلي-
 . اومدم كه بود اين بپرسم را حالتون

 . گرفتم جون پروين طرف به هم بعد و خان خسرو طرف به اول و كردم باز را شيريني جعبه در

 . بودند امده ما خانه به كه گيتا و نيما از ديروز از.  زديم حرف هم با كمي.  نشستم كنارشان و

 . ماندم انجا را شام خسروخان اصرار به.  بودم نگفته چيزي خودم از هنوز من.  شد شب كه زديم حرف انقدر.  اينده از و
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 شروع طور چه دانستم نمي.  نشستم جون پروين كنار و ريختم چايي دوباره شام ميز كردن جمع و شام خوردن از بعد
 . بود شده سرد دستهايم. ميزد شدت به قلبم.  ترسيدم مي.  كنم

 : گفتم.  بشم مسلط خود بر كردم سعي

 ولي كشم مي خجالت شما از.  بگم براتون بايد چطور دونم نمي افته مي من براي تازه اتفاقاتي داره كه مدتيه ميدونيد-
 .... و. ديدم پارك توي اتفاقي را ستانم دبير دوره دوستان از يكي پيش وقت چند نمونده برايم ديگه اي چاره

 . كردم تعريف برايشان بود امده پيش كه را ماجراهايي تمام بعد

 در.  باشيد داشته حضور هم شما خواستگاري روز براي تا كنم خواهش يعني كنم دعوت شما از تا هستم اينجا هم حاال و
 . كنم مي رد رو ازدواج اين هم من صورت اين غير

 . كردم نگاه انها به دقت به رسيد اينجا به حرفهايم وقتي

 . بود بسته نقش لبش روي لبخندي هم جون پروين و ريزد مي اشك صدا بي و ارام خسروخان كه ديدم

 را دستش زدم زانو پايش جلوي رفتم خسروخان طرف به و شدم بلند افتند مو ازدواج اين با انها دو هر كه فهميدم
 بوسيدم

 : گفت داشت كه بغضي با او و

 . شنيدم سال چند اين توي كه بود خبري بهترين اين-

 : گفت.  بوسيدمش و كردم بغلش و رفتم جون پروين طرف به بعد

 . كنم مي ارزو پايدار خوشبختي برات.  كني ازدواج گرفتي تصميم باالخره كه دخترم خوشحالم دل صميم از-

 : گفتم انها هر به رو بعد

 رو خواستگاري دقيق روز كنم نمي فراموش هرگز رو محبتتون اين.  نگذاشتيد تنها منو كه ممنونم واقعاً شما دو هر از-
 . دم مي خبر بهتون

 نريمان ياد به.  كردم مي گريه باشم متوجه اينكه بدون خانه به راه در.  كردم ترك سكوت در را انها و پوشيدم لباس
 . افتادم
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 . بود شده شكسته خيلي شان چهره.  سوختند صدا بي را سالها اين چطور كه جون پروين و خسروخان تنهايي ياد به

 . دادم كه سالم.  شدم خانه وارد و كردم پاك را صورتم و شدم اشكهايم متوجه.  رسيدم خانه به

 . رفتم اتاقم به نديد مرا بود تلفن تعمير مشغول بود پايين سرش چون بابا ولي.  كردم گريه كه شد متوجه مامان

 : گفت و امد هم مامان لحظه چند از پس

 بيان كه كردند قبول حاال ببينم.. اونها براي حداقل بود الزم كه كنم مي فكر البته گردي مي بر حال اين با كه دونستم مي-
 ؟

 فيروزه راستي كردند پايدار خوشبختي آرزوي برايم و كردند مي گريه دو هر شدند خوشحال هم قلب صميم از و. بله-
 ؟ نگرفت تماس باهاتون جون

 كاش اي كه گفت و شد ناراحت خيلي. رفتي كجا كه گفتم هم من گرفت را تو سراغ و زد زنگ بار يك عليرضا فقط نه-
 نظر از هم شدي خسته امروز كه كنم مي فكر كني استراحت كمي بهتره هم تو.  مد يو مي تو همراه تا گفتي مي هم او به

 .. جسمي هم و روحي

 .رفت بيرون اتاق از

 چه دنبال بايد كه زدم حدس.  گشت مي چيزي دنبال دستهايم در كه انگار ديدم را دكتر بيمارستان جلوي فردا صبح
 . كرد صبر و نزد حرفي ولي.  باشد چيزي

 . كرد ويزيت بود كرده عمل پيش روزي چند كه را بيمارانش فقط و نداشت عملي دكتر امروز

 . امد مطب به تاخير كمي با دكتر و بود شلوغ خيلي مطب بعدازظهر

 . نباشم نگران خيرش تا بابت از كه فهماند من به و داد مرا سالم جواب لبخندي با ش ورود هنگام

 . بروم اتاقش به تا خواست من از پوشيد را سفيدش روپوش اينكه از پس

 ؟. نبود چيزي هم بيمارستان توي.  بينم نمي شيريني و گل از اثري اتاقم توي من: پرسيد

 ؟ داريد عجله چقدر شما خواستگاري ميان دارن اينكه مثل نكردند خواستگاري من از رسما هنوز اونها دكتر. كنيد صبر-
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 چه كه كنم درك رو مادرت و پدر ميتوانم هم همين واسه.  توست عروسي روز ديدن من آرزوهاي از يكي دوني مي-
 . اولين و بري بهتره خوب خيلي.  دارند احساسي

 تو بفرستي رو مريض

 موقع.كنيم تعطيل ررا مطب هميشه از زودتر دقيقه پنج توانستيم ما و شد انجام تمام دقت و سرعت با بيماران ويزيت
 "!نره يادت من طلب پس":گفت ،دكتر خداحافظي

 .صبح فردا تا خداحافظ.نيست مهم هيچي...ميشه راستي. باشيد شكمو اينقدر كه كردم نمي فكر.،چشم،چشم چشم-

 جون فيروزه با داشت مامان رسيدم كه خانه به.شدم دور او ،از بپرسد را سوالم ي دنباله بخواهد دكتر آنكه از پيش و
 فردا براي ديگه نفر چند و جون مهرانه و خان امير و فيروزه":گفت شد تمام كه صحبتهايشان.ميكرد صحبت تلفني

 ".بدي خبر هم خان خسرو و جون پروين به بهتره پس.يان مي اينجا به خواستگاري

 مي پنج نيم و چهار ساعت كه گفتند اونها باشه،چون خوب سه ساعت كه ميكنم فكر-بيان؟ كه بخوام ازشون ساعتي چه-
 .باشيم هم كمك بيشتر تا بگير مرخصي هم رو صبح فردا ميشه اگه راستي.يان

 ؟!نه يا رفته خونه به دونم بگيرم،نمي تماس دكتر خونه با بايد ولي.باشه-

 و خودم معرفي و پرسي واحوال سالم از پس.برداشت را گوشي پريسا.گرفتم را دكتر منزل شماره با و رفتم تلفن طرف به
 ،چند شوره مي رو روش و دست داره و رسيده تازه پارسا":گفت.گرفتم را دكتر دارشدنش،سراغ بچه بابت گفتن تبريك
 ".كنم صداش تا كن صبر دقيقه

 .بياري دنيا به سالمي كوچولوي تا باش خودت مواظب.جون پريسا ممنون-

 و كرد موافقت هم او و گفتم او به را فردا گرفتن مرخصي دليل. برداشت را گوشي ،دكتر پريسا با خداحافظي از پس
 كردي خوب چه و.  نداره عيب دفعه يه ،همين باشه ،ولي دارم احتياج كمكت به ؛هرچند مرخصيها اين از باشه تا":گفت
 در. بگيره رو تو جاي تونه نمي كسي چند ،هر بياد كه بگم مرادي خانوم به فردا عمل براي تونم دادي،مي خبر بهم كه

 ". برسون سالم و بگو تبريك مادرت و پدر به پريسا و من طرف از ضمن

 .بود...  ،و ،شيريني،ميوه ،گل شامل كه شد فردا احتياجات از فهرستي نوشتن مشغول ،مامان شام خوردن از پس

 "!باشيد داشته پركاري روز بايد نفر دو شما فردا":گفت بابا
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 "!كني؟ كمك من به خواي نمي تو يعني":گفت مامان كه بود نشده تموم بابا حرف هنوز

 . هستم شما خدمت در ظهر از بعد متاسفم،ولي ظهر تا-

 يك و چاي بسته ،يك خونه ميايي كه ظهر فقط.بياييم بر كارها همه ي عهده از ارغوان و من ميكنم فكر. ممنون خيلي-
 . باشيم شاداب و سرحال حسابي فردا تا بخوابيم بريم كه بهتره هم حاال. بخر قهوه بسته

 را ،لباسم سرپايي نهاري خوردن از پس. رسيد ظهر به سرعت به و شد شروع هايش دوندگي و ها پركاري تمام با صبح
 و جون پروين كه بود مانده سه به ربع يك ساعت. گذاشتم ميز روي را گل گلدان و شيريني و ميوه ظرف.كردم عوض
 خوشحالم دل ته از واقعا": گفتم. رسيدند راه از مريم و قرمز رز هاي گل از بود پر كه گل بزرگ سبد يك با خان خسرو

 ". ميده روحيه من به شما ،وجود هستيد اينجا امروز هم شما كه

 ي خاله شوهر و خاله و جون مهرانه و مادرش و پدر اتفاق به عليرضا پنج به ربع يك ساعت كه بوديم زدن حرف مشغول
 را آن داخل و زرد رز هاي غنچه ا راب قاب دور.  بود عليرضا دست قلب شكل به قشنگ و بزرگ گلي تاج. آمدند فيروزه

 ".مباركه":گفت آرام و داد من به را آن.بودند كرده تزيين قرمز رز شمار انگشت تعداد و مريم هاي گل با

 و قهوه آنكه از پس.ها آن به را ديگران متقابال و كرد معرفي اش خانواده و عليرضا به را جون پروين و خان پدر،خسرو
 كشيدم مي خجالت. بيفتد نريمان مادر و پدر به چشمم خواستم نمي.رفتم آشپزخانه ،به كردم تعارف همه به را شيريني

 ميانشان به و شدم ،خسته گذشت آنها زدنهاي حرف از كلي اينكه از پس. ام شده گناه مرتكب كردم مي احساس.
 به سرم به نقل شدن ريخته با كه بود ديگر جايي حواسم.،نبودم زدند مي كه هايي حرف و آنها بين انگار ،ولي برگشتم
 و زدند مي دست همه.دادم"بله" جواب كي نشدم متوجه حتي كه بودم شده غرق افكارم و خودم در آنقدر.آمدم خودم

 هم و من مادر هم و پدر هم ميكنم فكر.بود شده جمع چشمانم در ،اشك كنم كنترل را خودم نتوانستم. گفتند مي تبريك
 روز شد قرار. گفت مباركباد و كرد تعارف شيريني همه به و شد بلند خان امير. داشتند را حالت ،همين نريمان مادر و پدر
 هر اي خانواده و بگيريم كوچكي جشن هم جمعه روز.كنند عقد را ما و برويم محضر به امشب مهمانان اتفاق به شنبه پنج
 و تاريخ كه كردند توافق و.امدند مي ايران به هم عسل و وشوهرش و فريبا عسل روز آن تا. شوند آشنا هم با طرف دو
 . شود تعيين مجلش بزرگان ديگر حضور با جمعه روز رهمان د عروسي روز

 اين توانست مي ، شد مي دقيق و كرد مي نگاه من ي قيافه به كس هر موقع آن.بود كرده پر را وجودم تمام عجيب ترسي
 .سپردم يكتا خاق دست به را چير همه خدا به اميد با ،ولي كار پايان و سرنوشت ،از ترسيدم مي. ببيند را ترس
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 به را كار اين كه شدند مي دعوت مهمانان. شد مي آماده سرعت به چيز همه ،بايد بود نمانده بيشتر روز چند جمعه روز تا
 .بدهد انجام خودش صالحديد به تا گذاشتيم مامان ي عهده

 كند مي موافقت مختاري دكتر دانستم نمي.  بگيرم مرخصي كامل طور به را هفته اين تا بود ،الزم كار همه اين با و بنابراين
 دعوتش هم جمعه براي ضمن در و بگيرم مرخصي او از آنجا و بروم بيمارستان به را صبح دوشنبه گرفتم تصميم.نه يا

 .كنم

 فروشي گل مغازه اولين به.رفتم بيرون خانه از و شدم آماده سرعت به و شدم بيدار خواب از عجله با دوشنبه روز صبح
 و خريدم شيريني بزرگ جعبه يك و رفتم كناري مغازه ،به شود حاضر تا و دادم سفارش گلي دسته و شدم ،داخل رسيدم

 از بعد. دارد لب بر لبخندي و ايستاده منتظر كه ديدم را ،دكتر در جلوي.شدم بيمارستان گل،راهي گرفتن تحويل از بعد
 ".شديم حساب بي ،ديگه شما طلب هم اين":گفتم و دادم دستش به را شيريني و گل سالم

 جمعه روز براي را پريسا و او و كردم تعريف برايش را ديشب ماجراي ها راهرو طول در. شديم بيمارستان وارد هم با
 ".ارغوان كردي خوشحالم واقعا": گفت. كردم دعوت

 . برسم كارهام به تا بديد مرخصي من به هفته اين آخر تا خواستم ؛مي داشتم شما از خواهش يه-

 !نه؟ ،مگه كنيم مي كار هم با هم باز ازدواجت ببينم،بعد. برو خوب بسيار-

 .عليرضاست دست ديگه اون از بعد ،ولي بله بيشتر كمي يه ماه،يا هشت هفت تا-

 به حق ،كلي دادم ،آموزشت كشيدم زحمت برات ،كلي بيارم گير تو مثل ماهر دستيار يه كجا از ،حاال كه د بدش خيلي-
 !چي؟ ندم اجازه من اگه ببينم،حاال دارم گردنت

 .كنيد نرم پنجه و دست اون با كه ،بهتره عليرضاست دست موقع اون-

 .باشه خوشبختي و اقبال خوش داماد كنن،بايد حمايت اينجوري ازش و باشن داشته رو هواش االن از كه دامادي-

 .دارم كار كلي خونه ،توي برم من بدين اجازه دكتر،اگه خوب-

 بردار رو گوشي ارغوان،بيا باش زود":گفت مامان خانه به رسيدن محض به.رفتم خانه به و كردم خداحافظي دكتر از
 ".خطه پشت ،عليرضا
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 يام مي شو آماده پنج ساعت":گفت.چه براي نفهميدم ولي بود عصباني كمي ظاهرا. كردم سالم و گرفتم مامان از را گوشي
 ". خريد بريم هم با تا دنبالت

 آماده و زدم صورتم به آبي. شدم بيدار كه بود پنج نزديك. خوابيدم كمي و كشيدم دراز تختم ناهار،روي خوردنم از پس
 چيز چه اصال ما و چيزهاييه چه خريد از عليرضا مامان،منظور":پرسيدم مامان از شدم مي آماده كه اين حين در.  شدم
 "!بخريم؟ بايد هايي

 ... و ،كفش،لباس حلقه خريد ،مثل واجبه خريد سري يكي عروسي هر براي!ارغوان پرسي مي كه سواليه چه اين-

 .كنم تجربه رو ها چيز اين ديگه بار يه ندارم دوست من ولي-

 بار چه و دوم بار ،چه اول بار ايرونيهاست،چه رسم از جزئي ،اينها باشي نداشته دوست چه و باشي داشته دوست چه تو-
 جلب براي بهتره پس.كنه ازدواج ميخواد كه باره اولين ،عليرضا كردي تجربه كارو اين بار يك تو ضمن در... سوم

 زودتر حاال.باشي نداشته مخالف راي داره امكان كه اونجايي ،تا هاشون خواسته به گذاشتن احترام و ديگران رضايت
 .شه مي پيداش عليرضا شو،االن آماده

 خانه به ورود از پس عليرضا. كردم دعوت داخل به را او و كردم باز را در.آمد در صدا به در زنگ پنچ ساعت سر درست
 "!بيايين؟ خريد به ما با تا نشديد حاضر چرا ،شما مادر":گفت چايي خوردن و مامان با پرسي احوال و سالم و

 ياد؟ نمي شما با جون فيروزه مگه-

 .ببريم خودمون همراه شمارو تا خواست من از. نه-

 تا بخريد همديگه نظر با داشتيد دوست كه هرچي.باشه بهتر بريد،خيلي خريد تنهايي نفر دو شما اگه ميكنم فكر من-
 .برگردين هم موقع به و برسيد هاتون خريد ي همه به تا بريد نشده دير شيد،تا بلند هم حاال.بهتره كي سليقه ببينم

 "بخوريم؟ بيرون رو شام ما كه ديد مي ،اجازه مادر راستي":گفت و كرد مامان به رو عليرضا خانه از شدن خارج موقع

 .برگرديد زود كه كنيد سعي باشه،ولي!بده اهميت چيزا اين به خارجي پسر يه كردم نمي فكر-

 سفارش طبق هم من.هيجان و شوق از بود پر ها بچه مثل نداشتم،عليرضا كردن خريد به اي عالقه هيچ كه من برعكس
 .شود ناراحتيش باعث كه نگفتم چيزي مامان
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 حلقه: ،خريديم شود الزم روزي بود ممكن كه رسيد مي فركمان به كه چيز هر. كرديم خريد كلي شب تا
 كار چند و بودم بيمارستان در كه دو ساعت ؛تا بود اي كننده خسته روز من براي...  و شمعدان و ،كفش؛لباس،آيينه

 خانه به شام خوردن از پس.بوديم ها خيابان آواره و بود شب نيم و ده ساعت كه حاال از هم اين بودم،و داده انجام كوچك
 و استراحت كمي از پس عليرضا و كرديم منتقل خانه به مبيل اوتو از بوديم خريده آنچه عليرضا،همه كمك به. رفتيم

 .بگويد بهمن را روز آن برنامه و بگيرد تماس صبح فردا كه شد قرار و رفت خانه ،به بابا با صحبت

 حرفهايشان از. است صحبت مشغول تلفني جون فيروزه با مامان شنيدم كه بودك خواب رخت در هنوز فردا صبح
 :رسيدم را موضوع و رفتم آشپزخانه ،به شد تمام كه مامان ي مكالمه. بودم آلود خواب هنوز بفهمم،چون چيزي نتوانستم

 زندگي ايران در رو مدتي بايد حال هر به چون. باشيد هم خونه يه خريد فكر در بايد شما گه مي فيروزه":گفت مامان
 هم با تا دنبالت ياد مي يازده نيم و ده ساعت باش،عليرضا حاضر كه گفت.داريد احتياج بهش هم ها بعد بعالوه, كنيد
 ".كني انتخاب جور و جمع و كوچيك چيز يه كن سعي. ببينيد خونه بريد

 .مامان چشم-

 

 دوازدهم فصل

 اين.نيست عليرضا بابت از ترسم بار اين و است وجودم در هنوز دلهره و ترس ولي.  نيستم ،خواب بيدارم واقعا اينكه مثل
 نگران نبايد.بدهم اميد خودم به توانم مي كه آنجايي تا بايد. بخورد ضربه او و بيفتد خودم براي اتفاقي ترسيدم مي بار

 گذاشتن مشغول و شديم اتومبيل سوار بالفاصله و آمد عليرضا تا كردم خدا خدا آنقدر.كند غلبه من به ترس كه بگذارم
 يك دادن انجام از پس و شد يار ما با بنگاه،بخت دوازده ده به زدن سر از پس. شديم كوچك خانه يك كردن پيدا براي
 كه را لوازمي و ،وسايل جمعه روز مهماني از پس گذاشتيم قرار و خريديم نقلي و كوچك اي خانه ، اوليه هاي كار سري
 و فريبا روز ن آ صبح رسيد شنبه پنج روز و رفت مي پيش سرعت به كارها.ببريم مشتركمان خانه به بوديم خريده

 . آمدند ايران به عسل و شوهرش

 و رضا علي و من هاي خاله از تن چند و خون وپروين خان خسرو و رضا علي و مادرمن پدرو و آنها اتفاق به عصر
 ما عقد، صيغه شدن خوانده از پس و كرديم دعوت خانه به را عاقد فريبا پيشنهاد به و گرفتيم ساده جشني شوهرهايشان

 .درآمديم هم عقد به

 .ميكردند خوشبختي آرزوي برايمان و ميگفتند تبريك ما به و بودند خوشحال همه
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 تو ، عليرضا ": گفت و كرد عليرضا روبه خان خسرو ، تبريك گفتن از پس و آمدند ما نزد هم خان خسرو و جون پروين
 سعي ، كني حمايت ازش و باشي پشتيبانش هميشه كه بده قول ، ماست تن پاره ،ارغوان دارم دوست پسرم اندازه به رو

 ". باشيد هم مواظب هميشه كه كنيد

 لباسم برروي اشك قطره چند حال اين با.  كردم كنترل را خودم خيلي. كرد مي ام خفه داشت طناب مثل لعنتي بغض اين
 وجود دانستم نمي. بود شده جمع چشمهايش در اشك كه ديدم مي دور از رو بابا.  نماند مخقي رضا علي چشم از كه چكيد
 !آينده در تنهايي و ترس يا بود خوشحالي بابت از اشك اين

 .ميشد برگزار خودمان خانه در شب آن مهماني.  رسيد راه از مهمانهايش همه با جمعه روز

 در زنگ صداي هم بار اين. رفتيم مي در طرف به گفتن خوشامد براي عليرضا و من ، ميشد زده كه زنگي هر صداي با
 .كرد جلب رو جهم.ت كه بود چيزي اولين نيما قيافه و شد باز در.  رفتيم در طرف به رضا علي و من و شد بلند

 به را نيما و رضا علي.  گذرد مي چه اطرافشان دانند ني و اند شده بيدار طوالني خواب از تازه كه بود آنهايي مثل چهرهاش
 دكتر همسرش، و نيما از بعد. كردم شان راهنمايي پذيرايي اتاق به و بوسيدم را دخترش و گيتا و كردم معرفي هم

 ضمن در.كردم معرفي دكتر عليرضارابه و گفتم خوشامد آنها دوي هر به. شدند وارد گل سبد يك با پريسا و مختاري
 حسابي كردي، خودت نصيب رو تكي و خوب ،دختر خان ،عليرضا هي":گفت عليرضا به دكتر ، پذيرايي اتاق به رفتن

 ".بكن ازش مواظبت در رو سعيت نهايت پس مشكل، نگهداريش و ارزشه با قديمي جواهر يه مپل اون. بدون رو قدرش

 "...، چشم دونم، مي حتما، ":گفت مي مدام هم رضا علي

 چند از پس.  بخورم آب كمي تا رفتم آشپزخانه به ، كردم راهنمايي مناسبي جاي به را همسرش و دكتر كه اين از پس
 . آمد مي نظر به گرفته كمي آمد، هم رضا علي لحظه

 "!افتاده؟ اتفاقي ":پرسيدم

 اينقدر كه مردم اين با كردي چي.كنند مي سفارش بهم همه كه عزيزي كردم مي فكر اونچه از بيشتر اينكه مثل ولي. نه -
 !؟ شدي محبوبشون و دارن دوستت

 .كنند مي لوس منو و دارن زيادي لطف من به نسبت فقط اونها ، هيچي-

 تا بود خواسته مجلس بزرگان از تن چند از خان امير. برگشتيم اتاق به دو هر ميكرد صدا من كه جون فيروزه صداي با
 تاريخ. بگوييم را نظرمان تا خواستند رضا علي و من از نظرشان اعالن از پس هم آنها. كنند تعيين را عروسي وروز تاريخ
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 آنقدر آنها، رفتن و مهماني شدن تمام از پس. خدا معمولي روزهاي از يكي ، بود هاه همان جمعه آخرين شده، انتخاب
 .خوابيدم و رفتم رختخواب به وقت چه نفهميدم كه بودم خسته

 به را عروسي روز تا مانده باقي روزهاي تمام.  ميزدم چرت عمل شدن شروع تا. رفتم بيمارستان به معمول طبق فردا صبح
 .خودم خانه در چه ، مطب در چه ن بيمارستا در چه ، كردم مي كار فقط– ميرفتم كار سر

 شده حاضر هم ما خانه. بود آماده تقريبا چيز همه.  باشم آنها گذشت متوجه كه اين بدون گذشتند مي سرعت به روزها
 همه از بيشتر كه كسي بين اين ودر و كردند مي كمك و بودند مشغول نوعي به همه. بود شده چيده آن وسايل و بود

 گفت مي. ميداد انجام تنهايي به راخودش كارها همه... و وسايل بردن ، خانه كردن تميز– بود خسروخان ، ميكرد تالش
 كاري نتونستم كه نريمان براي. بدم انجام كاري برات بتونم و باشم موثر تو عروسي توي بتونم كه بود من آرزوي اين ":

 ". كنم مي اون براي حاال ، خودمه پسر مثل هم عليرضا بكنم،

 !افتيد مي پا از نكرده خداي تنه يه كه اينطوري آخه-

 .دخترم افتم نمي پا از چيزها اين با من-

*** 

 رفتم مي كار سر به كماكان من عروسي روز تا.  كند كمك من به خواست مي اش توانايي حد ودر خودش نوبه به هركسي
 .كردم مي كار وقت نيمه صورت به ، ميشد زياد خانه كار كه وقتها بعضي ،و

 خان خسرو اصرار و پيشنهاد به را عروسي جشن.  رسيد راه از خستگيهايش و دلهرها تمام با هم عروسي روز خره باال و
 مهمانان از پذيرايي براي كه داشت بزرگ وباغي حياط و بود بزرگ خانه اتاقهاي هم چون ، كردم پا بر آنها خانه در

 و شادي رنگ دوباره است بهتر و است كور و سوت و خاموش كه است سالي چند خانه اين گفت مي او.  بود مناسب
 . ببيند خودش به خوشحالي

 همان در ديدم، نريمان شكل به نظرم در عليرضارا لحظه يك. بود منتظره غير خيلي برايم دامادي لباس در عليرضا ديدن
 .مان عروسي روز در خودش، دامادي لباس

 و آمدند طرف به دو هر.ميزد حرف پدرش با داشت هم او رفتم، مي كلنجار هايم فكر با و بودم رضا علي تماشاي مشغول
 "!ميرسي نظر به گرفته و خسته كمي ارغوان؟ خوبه حالت ":گفت خان امير
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 استراحت يه به احتياج و ايم خسته ما همگي كه ميكنم فكر ام،البته خسته كمي فقط گفتيد كه نيست،همونطور چيزمهمي-
 .مشكله برام كمي هم لباس اين بودن البته. داريم حسابي

 "ارغوان؟ نداري الزم چيزي ":گفت و نشست كنارم رضا ،علي اميرخان رفتن از پس

 .ممنون خيلي ، بيار برام آب ليوان يه ميشه اگه ، كن صبر دقيقه يه نه ولي خوام، نمي چيزي نه،-

 . نشست كنارم در آمد فريبا ، رفت عليرضا كه اين از پس

 يه يادته.  شدم موفق هم باالخره!  دام توي ميندازمت خودم گفتم ديدي "گفت ازدواجمان، خاطر به تبريك گفتن از پس
 ". شد درست خود به خود خدا شكر كه بود همين كارم ؟ دارم كار باهات گفتم بهت روز

 .وسيع و بزرگ ، كردي پهن هم دامي چه و كني مي رو خودت كار تو ميدونستم-

 رضا علي و من كه رسيد آن وقت و رفتند مي يكي يكي مهمانها ، ميشد نزديك دوازده به ساعت. خنديديم هم با دو هر و
 عليرضا دست در مرا دست و آمد نزديك بابا. بوسيديم را مادرهامان و پدر عليرضا اتفاق به. برويم خودمان خانه به هم

 خدا به رو شما دوي هر خودت، دست كارها بقيه تو، تحويل ارغوان، ما دختر هم اين ، پسرم خوب":گفت و گذاشت
 .كرديم حافظي خدا آنها از حاضران شادي و هلهله ميان در و ". باشيد هم ميسپارم،مواظب

 اين از هفتهاي چند شد،بايد تموم عروسي، از اينم ":گفتم رضا علي رفتيم،به مي خانه طرف به و بوديم نشسته اتومبيل در
 ".كنم روباور جديدم زندگي بتونم تا بگذره ماجرا

 برام كردنت حفظ و داشتن نگه ولي نبود هم آسون البته ، نبود سخت خيلي برام آوردنت دست به ، ارغوان دوني مي-
 .مشكله خيلي

 !چطور؟

 .ترسم مي كمي ي دارم ومكرر، سخت سفارشات همه اين با راستش

 !شدي پشيمون زودي همين به

 .ايستادم آخر تا و نيستم پشيمون نه،نه،اصال
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 آقاي به بخت، خونه به دخترشون فرستادن موقع كه ايرانيهاست رسوم و رسم از جزئي حرفها اين ، عليرضا دوني مي
 .گن مي داماد

 كنم؟ كار مختاري دكتر با فعال ميتونم عليرضا،من راستي

 هستي من خونه خانوم حاال تو. بگير تصميم ميدوني صالح و مايلي كه طور هر و آزادي شغلت مورد در ميتوني،تو كه البته
 .كني شروع زودي همبه رو زبان يادگيري بايد كه باشه هم يادت ضمن در و

 .ميل كمال با حتما

 براي منزل در هم و رفتم مي كار سر به هم. بودم خانه خانم عليرضا قول به ومن ميگذشت عليرضا و من ازدواج از ماه سه
 حرفهايم و ميكرد درك مرا خوبي به و بود زندگي مرد او.داشتم وآرامي راحت زندگي.ميكردم تالش خودم و او آرامش

 آن كه بود شده باورم ديگر حاال. داشتم خوبي ،پيشرفت كرديم مي كار زبان باهم را ساعتي چند شبها. فهميد مي را
 .كردم مي شكر روز هر خدارا بابت اين از و سراغمĤمده به است، گريزان من از ميكردم فكر هميشه كه خوشبختي

 بيمارستان ساخت و كشي ونقشه برنامه ، شد حتمي عليرضا مادر پدر توسط كانادا در اقامتم از كه سال يك تقريبا از پس
 خيلي فاميل، بقيه و مادرم پدر ترك داشتم، ايران در شخص تعلقات از دلكندن. كرديم ترك را ايران ما شد، تمام هم
 .ميكردم تحمل بايد بودم، كرده قبول خودم چون ولي بود سخت برام

 و برداشتن به نيازي. شدم سفر عازم و برداشتم را كوچولو ارغوان عروسك ،بعالوه لباس كوچك چمدان يك فقط من
 به را زبان عليرضا كمك به ديگه حاال.  بود من مال حاال كه داشت اي خانه هم كانادا در رضا علي چون نبود اثاث بردن
 .بودم مسلط آن به و بودم گرفته ياد خوبي

 به و بود رضا علي شبيه كامال كه شديم فرزند صاحب عليرضا و من سوم سال پايان در.  گذشت ما ازدواج از سال سه
 .شود بزرگ او مثل و باشه باما اش خاطره و ياد هميشه تا گذاشتيم "نريمان"را اسمش او اصرار

 .گزارم شكر خدا گاه در وبه خوشحالم بابت اين از و راچشيدم دلپذيرش طعم و رسيدم واقعي خوشبختي به سرانجام من
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