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 اي شيشه قلب

 طاهري.ف:نويسنده

 

 1 فصل

 سال دبيرستانسه سوم كالس در.ميگرفتم را ديپلم بايد و بودم ناچار اما.ميخورد هم به بود مدرسه و درس چه هر از حالم
 مشغول خاصي علت به هركدام كه بود دختراني و زنان از مملو شبانه دبيرستان.ميكردم تمام را درسم بايد زدم،اما جا در

 روزانه دبيرستان انضباط و نظم و ها گيري سخت از كه اين ان و بودم خرسند بسيار نظر بك از.بودند خواندن درس
 با را مسافت اين ليال دوستم خاطر به بود،اما طوالني نسبتا مسافت.ميكردم طي پياده را خانه تا دبيرستان مسير.نبود خبري

 .نمانم عقب او از ميكردم سعي نيز من.ميكرد پيروري مد از و امروزي بود دختري ليال.ميگشتيم بر و ميرفتيم هم

 بخواهم كه اين به برسد چه بود من خواندن درس سرسخت مخالف پدرم.گرفتم را ديپلم بود كه طوري هر باالخره
 به داشتم دوست من بود،اما زياد خيلي من ازدواج سر بر خانواده فشار.بود من خط اخر گرفتن ديپلم.بروم دانشگاه
 مشغول را خودم ميرفتو سر بشدت ام حوصه گاهي.شدم نشين خانه باالخره.پدر خواست نه كنم ازدواج خود دل خواست

 خانه به و كرده ازدواج كه شنديم.ميشد كمتر ليال منو دوستي رابطه روز به روز.نداشت فايده ميساختم،اما كاري سرگرم و
 برايم كه خاستگاراني بين از كنم،اما ازدواج گرفتم تصميم نيز من.است گرفته پيشي من از ميشد معلوم.است رفته بخت

 :ميگفت و ميكرد نصيحتم هميشه مادر.ميگرفتم خاصي ايراد و عيب كدام هر از.نبود ميلم باب هم نفر يك حتي ميامدند

 تا هم او.ميماند مادرش و پدر دست روي و ترشيده،ميشود بگذرد ان زمان از اگر.كند ازدواج ميتواند سني تا هم دختر-
 ات زندگي سراغ برا كن شوهر داري رويي و رنگ

 :ميگفتم جواب در و ميگرفت ام خنده مادر هاي حرف از

 خوب را او اول درجه در كه كرد خواهم ازدواج كسي با من.ندارم خاستگارهايم مورد در شناختي كوچكترين من-
 باشم دومعاشقش ي درجه در و بشناسم
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 ازدواج او با بخواهد من از و بيفتد پايم گيرد،به قرار راهم سر كسي كتاب توي هاي داستان مثل ميخواستم خدا از هميشه
 در اند كرده ازدواج هم با عاشقانه مفر دو كه ميشنيدم كنار و گوشه از وقتي.بود شده ارمان يك برايم شدن عاشق.كنم

 ميبردم حسرت دل در و نميگنجيدم خود پوست

 

 بودم كشيده دراز بستر در و داشتم بااليي نسبتا تب.ميكرد دردر بدنم تمام.بودم رمق بي و حال بي سرماخوردگي علت به
 .زدم چنگ را تلفن گوشي و كردم دراز را دستم.شدم بلند جايم از درد و ميلي بي با.شد بلند تلفن زنگ صداي كه

 ....الو...الو...بفرماييد....الو-

 نميگفت؟ چيزي چرا اوردم نمي در سر اصال

 بفرماييد....الو-

 بلند تلفن صداي هم باز كه گذاشتم جايش سر را نميزد؟گوشي حرف بود؟چرا كسي چه اين من خداي.سكوت هم باز
 :گفتم دماغي تو صداي با و چسباندم گوشم به و برداشتم را گوشي.شد

 ...الو....الو....بفرماييد-

 را خودم و كشيدم راحتي نفس.كردم جدا پريز از را دوشاخه و كوبيدمو را تلفن گوشي عصبانيت با نيامد صدايي هيچ اما
 روي كه را ابي ليوان و نشستم بستر در و شدم بلند.ميسوخت شدت به گلويم.داشتم تهوع و سردرد.انداختم تخت روي
 روي را سرم.بلعيدم را ان اب جرعه دو با بود قرصم خوردن وقت.انداختم ساعتم به نگاهي برداشتم بود تختم كنار ميز

 امد در صدا به خانه زنگ كه گذاشتم بالش

 كردن سر چادر ي حوصله و حال.شدم بلند ناچار به نبود بردار دست اما.نهادم هم روي را پلكهايم.ندادم اهميت
 گشودم را در تامل با و انداختم سرم روي را روسري.نداشتم

 :گفت من من با.انداخت زير به را سرش و كرد تبسمي من ديدن با جواني مرد

 بسارده اقاي منزل-

 :گفتم و خواستم معذرت و كردم اي عطسه ناخواسته

 داشتيد؟ بله،امري-
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 شم؟ داخل ميفرماييد اجازه اومدم حشمت اقا طرف از من-

 :گفتم اخم با و كردم نگاهش متعجب

 شيد؟ داخل چه كيه؟براي ديگه حشمت اقا-

 :گفت عصبي بود،كمي انداخته دوش به را سنگيني فلزي كيف كه جوان مرد

 شوفاژهستم كار تعمير من-

 :گفتم دستپاچگي با

 ايد امده كاري چه براي شما نشدم ميكنم،متوجه خواهش.بله...بله اه-

 چاي تا رفتم اشپزخانه سمت به و كردم راهنمايي زمين زير به را او.كرد اي سرفه تك.شد رفتموداخل كنار در جلوي از
 كنم درست

 :گفت كه شنيدم را او بهد،صداي ساعت يك

 نيست؟ موردي ديگر.كنيد روشن ميتوانيد شوفاژرا و شد تمام من كار.بسارده خانم ببخشيد-

 :گفتم و كردم بلند را صدايم اشپزخانه از

 شود طرف بر تان خستگي تا كنيد ميل چاي ليوان يك و بفرماييد ميكنم خواهش-

 :گفت كه شنيدم را او صداي.كردم ابراز را خواسته اين چرا نميدانم

 خدافظ...بروم بايد و دارم ممنون،متشكرم،كار خيلي-

 پي عطسه چند.شد بسته اهسته در برسانم او به را خود امدم تا.بود نكرده رد مرا دعوت كسي خال به تا شدم،زيرا دلخور
 .شد سرازير ازچشمانم اشك كه و امد سراغم به پي در

 بلند خانه زنگ صداي باز كه بودم خورده نصفه را چاي.ريختم چاي ليوان يك خودم براي و شدم آشپزخانه داخل
 مادر قيافه و كردم باز را در ريخت ميز روي چاي از مقداري طوريكه كوبيدم ميز روي را ليوان شد خرد اعصابم.شد

 ميز روي را خريد هاي كيسه و رساند آشپزخانه به شتابان را خود.بود انداخته گل صورتش سرما از.شد ظاهر روبريم
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 و ريخت خود براي چاي يك و ماليد بهم را دستهايش.زد رضايت از لبخندي گاز روي قوري و كتري ديدن با داد قرار
 انار و پرتقال و سيب ديدن با.كردم باز ديگري از پس يكي را ها كيسه در و نشستم او روبروي.نشست صندلي روي

 .بگير ات بيني جلوي را دستمالت:گفت اعتراض با و كرد اخمي مادر.گرفت ام عطسه و خنديدم

 .كردم را اينكار:گفتم و شدم دلگير مادر حرف از

 كثافت اين اه:گفت دلخوري با كرد گره درهم را ابروهايش و برگرداند من از را صورتش دادم نشان او به را دستمال و
 .خورد بهم حالم عقب چيه؟ببرش كاريها

 تا.هستين پسرانتان فكر به ش همه.نيستيد من فكر به كه هم شما.خوردم سرما!مادرم وا:گفتم و شدم بلند و كردم اخمي
 است؟ خري كدام ميترا هستند مهدي و محمود

 .كردم ترك را آشپزخانه و

 خواهر.ميدانستند دردسر و ننگ را دختر و بركت را پسر آنها.بودند دوست پسر من خانواده داشت حقيقت واقعا
 بمن.است پدري خانه وضعيت از بهتر ميگفت.ناخواسته آنهم كرد ازدواج و خالص وضعيت اين از به را خود زود بزرگترم

 برايم اجبار به و بزور به كنم زندگي عالقه و عشق با ميخواستم من اما كنم خالص را خود و ازدواج كه كرد پيشنهاد نيز
 پدر حمايت با.آمد مي بدرد قلبم رفتارها اين مشاهده از البته!ميگذارد فبرق برادرهايم و من بين مادر نداشت اهميت هم
 حرفي كوچكترين اثر بر و بودند كرده پيدا زيادي گستاخي و جسارت بودند كوچكتر من از كه محمود و مهدي مادر و

 پدر نزد شكايت و شكوه.ميزدم لگد آنها به و ميكردم دفاع خود از نيز من.ميگرفتند لگد و مشت و ناسزا باد به مرا
 .ميكرد جسورترشان آنها از حمايت و طرفداري با پدر زيرا نداشت تاثيري

 جلوي از.بروم بيرون خانه از جديد كتابي خريد براي گرفتم تصميم يكروز اينكه تا ميشدند سپري هم سر پشت روزها
 .ماند خيره بود آمده ما بمنزل شوفاژ تعمير براي كه جواني مرد آن به چشمم كه ميكردم عبور ها مغازه

 !داشت گيرايي و بشاش قيافه كردم تبسمي او لبخند ديدن با زد لبخندي من ديدن با بود صحبت گرم حشمت آقا با كه او

 كه برداشتم كتاب از چشم زماني و شدم خواندن مشغول راه بين در و نكردم صبر خانه تا.گرفتم را ام عالقه مورد كتاب
 خبره؟سر چه كن صبر:زد فرياد مادر بعد اندكي شدم مطالعه مشغول دوباره و زدم در.ديدم خانه در مقابل را خود

 آوردي؟
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 نداره؟با زنگ خانه مرگته؟مگر چته؟چه دختر:غريد من ديدن با مادر.شد گشوده برويم ناهنجاري صداي با در
 ديوانه؟ كجاست حواست!...توام

 قفل داخل از را در.بردم پناه خود اتاق به و.شدم خانه وارد اعتراضي كوچكترين بدون ميخواندم را كتاب كه همانطور
 .شدم مطالعه مشغول و كشيدم دراز تخت روي و كردم

 بستم آهسته را كتاب.خواندم را پايان كلمه كه برداشتم كتاب از چشم زماني اما گذشت طريق بهمين ساعت چند نميدانم
 عاشقانه زندگي چه.بودم داستان شخصيت زهره جاي من كاش اي:گفتم دل در و بستم را چشمهايم.چسباندم سينه به و

 .كرد شروع احمد را اي

 بو.آمد نمي صدايي و سر.كردم گوش خوب.شدم خارج اتاق از و دادم قرار ديگر رمانهاي كنار در كتابخانه داخل را كتاب
 ساعت رنگ زرد هاي عقربه!من خداي واي انداختم هال ديواري ساعت به نگاهي.نبود خبري هم غذا بوي از و كشيدم

 .ميداد نشان را بعدازظهر 3/5

 پف و خر و بود افتاده فرش روي بالش از سرش اومهدي كنار.بود خواب مست مادر كشيدم سرك ديگر اتاق به
 تند و تند داشت كه ديدم را محمود تعجب كمال با و رساندم آشپزخانه به را خود وصدايي سر كوچكترين بدون.ميكرد
 .ميخورد ناهار

 پشت به را خود پاورچين پاوچين شدم خيره او به عصباني.بود اش هميشگي عادت!اب جرعه يك و برنج قاشق يك
 روي از ها گرفته برق مثل.آوردم در صدايي خود از.نشد من ورود متوجه بود خوردن سرگردم كه او.رساندم سرش
 مرا گرد چشماني و پر دهاني با.شد واژگون خوري ناهار ميز روي خورش و برنج بشقاب طوريكه شد بلند صندلي

 بر محكم درنگ بدون و برداشت ميز روي از را قاشقش.گرفتم را دلم و افتادم بخنده او العمل عكس و قيافه از.نگريست
 خوب.حقته ديوونه احمق:گفت و بلعيد را اش لقمه. زد خشكم سرجا.نگريستم را او متعجب من اينبار.آورد فرود من سر

 .نكني غلطها اين از باشي تو تا خوردي

 و لوس دختره.كنم كارت چه ميدانستم وگرنه ميخورم ناهار دارم كه حيف:گفت تهديد نشانه به و كرد گره را مشتش
 .بيمعني

 .رفت بيرون آشپزخانه از و انداخت بمن تندي نگاه چشمي زير.كشيد غذا خود براي و برداشت را ديگري ظرف

 .بردم پناه خود اتاق به دوباره بود شده كور اشتهايم و بود گرفته درد بشدت سرم.آمد در اشكم
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 درد نقطه دست كف با.نفهمم را كلمات معناي تا ميشد باعث سردردم اما.كردم مشغول را خود و انتخاب را شعري كتاب
 .گفتم محمود به ناسزا چند لب زير.است آمده باال كوچك توپ يك مثل كردم مشاهده تعجب كمال با و دادم ماساژ را

 دستهايم.شود گرم كمي تا كردم زيادتر را اش دريچه بود تختم كنار شوفاژ شدم خيز نيم بود سرد كمي اتاق داخل هواي
 اي كودكانه فرياد صداي نفهميدمبا چيزي ديگر و آمد سراغم به خواب بستم را پلكهايم و دادم قرار سرم زير را

 دختر رسانيدمسيما حياط به را خود عجله با شناختم را صدا كردم تيز خوب را گوشهايم گشودم هم از را چشمهايم
 دست من مشاهده ميكردبا تعقيب ميچرخيد حياط دور و بود دوچرخه بر سوار كه را كنانمهدي شكوه كه ديدم را خواهرم

 ميترا خاله:گفت اش كودكانه لحن با بوسيدم و كردم بغل را انداختاو من آغوش در را خودش خندان و برداشت تعقيب از
 جان خاله آخه:گفتم و كشيدم بلندش و مشكي موهاي به دستي و كردم خوابي؟تبسمي مي اينقدر چرا شدي بلند خواب از

 بودم خسته

 جان سيما برد خوابش درد خستگي از:گفت و شد اتق وارد محمود حين همين در

 ؟ كو مامان پس: گفتم و گرفتم را دستش و گذاشتم پايين را نگفتمبچه وچيزي كردم نگاهش غضبناك

 آزمايشگاه رفتند مامان با: گفت مهدي اينبار

 افتاده؟ اتفاقي مگر: كردم نگاهش متعجب

 جون خاله بياره برام ني ني ميخواد ماماني:گفت اش كودكانه شوق و ذوق با و خنديد سيما

 جوري بد سيما بيايند،آخر منير و مادر تا كنم گرم را او سر كردم گرفتم،سعي آغوش در را او و زدم رضايت از لبخندي
 بگذارد ناسازگاري و گريه بناي و بگيرد اي بهانه داشتميترسيدم عادت منير به

 منير ديدن با سيما شدم خوشحال بسيار منير ديدن از. كرد باز را در بازگشتندمحمود آنها و آمد خانه زنگ صداي باالخره
 آغوش در را او و زدم لبخندي منير ديدن انداختبا منير آغوش رادر خود و رسانيد او نزد حياط رابه خود دوان دوان

 دختر يا پسر مباركه:گفتم گوشش در آرام و گگرفتم

 .نيست معلوم كه هنوز ممنون: گفت و انداخت پايين را سرش زده شرم منير

 بذارريم را اسمش بود پسر اگه كردم نذر من باشه پسر كنه خدا:گفت بود نمانده پنهان گوشش از حرفها اين كه مادر
 علي
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 خدا وا:گفت گاليه با و رفت هم در مادر قيافه.مياد هم به سيما و ،مينا مينا بذار اسمشو ،منير بود دختر شايد معلوم چه
 پسر بايد بسه پشتش هفت براي داره كار؟يكي چي ميخواد باشه دختر نكنه نزنخدا را حرف اين خدا تورا بده مرگم
 نداره اي ديگه چيز غصه و دردسر جز دختر پيريه عصاي اصال بركته و نعمت پسر.باشه

 دختردوست بيشتر كه من پسره از غمخوارتر دختر مادر اتفاقا:گفت و فشرد خود به را او و كشيد سيما سر به دستي منير
 پسر يه باشم داشته كچل و كور دختر هفتا حاضرم نعمته دختر ميگه داره را نظر همين هم شوهرم پسرحامد تا دارم

 ندارد فرقي پسر و دختر ميشود همان بخواهد باالسرس آن چه ؟هر باشد چه كه منست دست مگر تازه.باشم نداشته

 پنچرگيري و كني پدرت كمك ميتواني تو ميكند فرق كه است زدمعلوم فرياد و كرد خراب من سر را دليش دق مادر
 .ديگر ميگويم اين واسه است خوب پسر ميگويم اگر ميتوانند مهدي و ،محمود كني تعمير را ماشين تواني ؟مي كني

 و امر تا ميخواهيد نوكري براي را ها پسر شما نيست اونا كله تو ميترا فكر عوض در: گفت و كرد دفاع من از منير
 بوديدو دختر هم خودتان روزي كه باشد يادتان مادر مهمتر همه از كنند اطاعت اعتراضي كوچكترين بدون را دستورتان

 ادامه منير حرفهاي شنيدن با مادر افتادم خنده به منير حرفهاي ز هستيد گل دسته مثل دختر دو صاحب و كرديد ازدواج
 ميكنه مردم تقديم دستي دو و ميكنه بزرگ دل خون هزار با را دختر ادم اينكه خاطر به ميزنم حرفي اگ من دختر: داد
 كه بود حرفهايي ميزد حرفي و داشت شكايتي اگر ميگفت راست مادر. نداره پسر و دختر نميكنه فرقي من براي نه وگر
 و عليل پسر چند آدم آبروريزيه و ننگ ،مايه دردسره دختر ميگفت بود مخالف سخت پدر اما. بود شنيده كنار و گوشه از

 روي را پدر نوازش دست هرگز.بود بيزار مرگ حد به دختردارشدن و دختر از باشه نداشته دختر يه باشه داشته ذليل
 اسير و زنداني من بوداما كرده ازدواج زود منير منيرزيرا با تا داشت لج سر بيشتر من با پدر. بودم نكرده احساس سرم

 من البته ميزد آور رنج حرفهاي و ميگفت سزا نا و ميكرد بهانه را چيزي جهت بي و خود بي بودم پدرم حركات و حرفها
 سرايت نيودند بيش نووجواني كه هم مهدي و محمود به فكر طرز اين ولي نداشت اهميت برايم ديگر و بودم كرده عادت
 . بود كرده

 .كرديم آماده را شام بساط و برداشتيم بحث از دست پدر ورود با

 در داشتم دوست بيشتر من كردم نام ثبت نداشتم آن به اي عالقه كمترين كه خياطي كالس در مادر پافشاري و اصرار با
 مهمتر چيز همه از دوز و دوخت و خياطي دختر يه براي: ميگفت مادر اما كنم نام ثبت انگليسي زبان و كامپيوتر كالس
 رو رويه پدر شديد مخالفت با ولي كنم نام ثبت هم خود عالقه مورد كالس در كنم راضي را مادر شدم موفق باالخره.است
 كه ميكردم خدا خدا آوردم نمي در سر دوز و دوخت و برش از اصال شدم،اما خياطي كالس روانه بيكاري ترس از. شدم
 كردم حس اينكه تا ميكردم طي تنها را كالس تا خانه مسير هميشه.برگردم خانه به من و بگذرد زود ساعت دو اين
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 مند عالقه او به وار ديوانه كه امدم خودم به زماني من و شدند مي سپري هم سر پشت روزها را من حشمت آقا شاگرد
 بود اگاه ام غصه و غم از ساخت مي وار اميد اينده به مرا اش كننده اميدوار و قشنگ هاي حرف با نيز او.  بودم شده

 مي احساس و بود او گاهم تكيه ببرم ياد از را خانواده محبت كمبود اميزش محبت هاي حرف با تا كوشيد مي همواره
 به انديشيدم مي او به ها ساعت و شدم مي او هاي حرف غرق هستم دنيا دختر ترين خوشبخت باشم او با اگر كردم

 جرم يك ما خانواده در خاطرخواهي كنم بازگو را بهانه اين علت نداشتم جرات اما دادم رد جواب زيادي خواستگاران
 ميكرد سكته حتما فهميد مي پدر اگر شد مي محسوب

 نظاره مشكوك را رفتارم برده بويي قضايا از بود مهدي از بزرگتر سال دو كه محمود كردم مي حس بودم مراقب خيلي
 مال بر و شود باخبر پدرم ترسيدم مي زيرا كنم صحبت مورد اين در سعيد با گرفتم تصميم داشتم بدي احساس ميكرد
 من نابودي و مرگ با بود مساوي رابطه اين شدن

 از كنم مالقات او با بود خانه از دور كه پاركي در ديگر ساعت نيم تا بود شده قرار گذاشتم سعيد با مالقاتي قرار پنهاني
 خورد مي را خونم خون بودم نرسيده هنوز من اما بود گذشته دقيقه 10 معين ساعت

 قرمز چراغ پشت هنوز من و گذشت ساعت نيم شود خفه گلو در فرياد تا گرفتم را دهانم جلوي انداختم ساعتم به نگاهي
 مقصد به بعد اندكي باالخره كنند پيدا فراري راه پي در پي هاي بوق با كردند مي سعي كدام هر ها ماشين بودم ترافيك و

 در اشك نبود خبري او از اما نگريستم را اطراف نااميد بود رفته احتماال نيست قرار سر ديگر او كه دانستم مي رسيدم
 قدمي چند ناتوان و رمق بي كنم ترك را پارك تا برگشتم فرستادم لعنت ترافيك و راننده به دل در بست حلقه چشمانم
 ببينم را خود مخاطب تا برگشتم كرد صدايم اسم به كسي كه برداشتم

 گفت و زد لبخندي نگريست مرا حيران كردم پرخاش ها ديوانه مثل او ديدن با

 ميخواين كه را مجازاتي هر شديم بدهكار سركارخانم به هم چيزي يه كنم شكايت من اينكه عوض...! وا است خوب-
 !سركارخانم بفرماييد امر حاظرم ميل كمال با من بفرمايين را بنده

 : گفتم و گرفت ام خنده او شوخي از

 :گفت ناراحتي با ندارم وقت زياد من بسه شوخي-

 دادي مي توضيح برام تلفني خواهم مي گفتم حشمت اقا به ميترا دوني مي همينطور هم من-

 : گفتم و شدم خيره او عسلي چشمان به و كشيدم اهي
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 گفتم مي برات بايد و بود مهمي مساله اخه=

 : گفت دلهره و ترس با كرد نگاهم هراسان و متعجب

 بزن حرف ميترا خدا به را تو اره؟ اند فهميده... مادرت....  پدرت افتم مي پس دارم خدا را تو بگو هان شده؟ چه ؟ چيه-

 گفتم شوخي به و گرفت ام خنده اش قراري بي و ترس اين از

 و حمايت به من از بيشتر خودت كه تو بده دلداري منو قراره كسي چه ببين خدا را تو! ؟ كني مي غش داري كه تو-
 ممود كنم مي فكر اما است كم خيلي درصدش البته....  كنم مي فكر بگم خواستم مي اقا خير نه داري احتياج دلداري

 جا براي او بدهد دستمان كاري ميترسم گرفته نظر زير مرا حركات تمام است روزي چند اخه شده دستگيرش چيزهيايي
 بكن كاري يه ترسم مي ندارد هم مرا ديدن چشم كه مخصوصا ميزند كاري هر به دست پدر دل توي خودش كردن
 توانم نمي ديگر سعيد

 : گفت و كشيد اهي فرستاد بيرون شديد بازدم يك با را اش سينه هواي سعيد

 چه به من كن نگاه گفتن كوچيكي گفتن بزرگي ايي؟ نمي بر بچه يك پس از تو محمود؟ شدم مي ترك زهره داشتم-
 كردم خوش دل كساني

 : گفتم و دادم نشان ناراحت كمي را ام قيافه و كردم نگاهش چشمي زير

 چمه؟ مگر بخواهد دلت هم خيلي

 كوتاهي مكث از بعد نكنم مختل را افكارش تا كردم سكوت نيز من رفت فرو فكر به و ماليد هم به را هايش دست سعيد
 : گفت امد طوالني من نظر به كه

 خواستگاري شما خانه اييم مي هفته همين جمعه شب كنم مي صحبت مادرم با من ميترا-

 و زد لبخند سعيد كردم تبديل پودر به و فشردم دستم در را بيسكوييت كه شدم زده هيجان چنان حرف اين شنيدن از
 :گفت

 .اي ديوانه تو كنند مي فكر مردم كني جلب طرفمان به را همه نگاه كه نكن رفتار جوري يه خدا را تو ؟ كني مي كار چه-
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 را دستم و كردم پاك را ها ان مانده پس دستمال با شود جدا دستم از ها بيسكوييت خرده تا دادم تكان را هايم دست
 ))هستم تو ديوانه من بله: ((  گفتم دل در و بردم فرو لباسم جيب داخل

 مرد با عاشقانه داشت نخواهم غمي و غصه هيچ ديگر كردم مي حس داشتم مي بر قدم سبكبال نداشتم ارزويي هيچ ديگر
 اماده بود شده ساخته محبت و عشق از هايش ستون كه زندگي يك براي را خودم كرد خواهم زندگي ام رويايي و دلخاه

 مبهوت و مات منير گذاشتم ميان در منير با را موضوع كند زمين روي ادم خوشبخترين مرا تا ميرفت كه زندگي ميكردم
 : گفت متعجب و امد خود به لحظه چند از بعد شد خيره من به باز دهاني با و نگريست مرا

 كردي شوخي اگر گويي مي دروغ شود نمي باورم كه من نه... نه شدي؟ سير جانت از مگر ؟ كردي كار چه تو ميترا-
 بود اي مزه بي و بد شوخي خيلي كه بدون

 و گذاشتم او مقابل را چايي استكان ريختم چايي او و خودم براي رفتم او كوچك اشپزخانه سمت به و شدم بلند. ا كنار از
 :دادم ادامه خونسردي با

 خواستگاري بيايند جمعه همين است قرار دارد حقيقت نكردم شوخي من منير نه-

 اشكارا دستش و بود پريده رويش از رنگ انداخت قندان داخل بگذارد دهان در خواست مي كه را قندي حبه منير
 :گفت من من با ميلرزيد

 ميكشد را تو پدر باش كفن فكر به است خوانده ات فاتحه... شدي بخت بد!  شدي بيچاره واي-

 :گفتم و انداختم باال را ام شانه او هاي حرف به اعتنا بي

 و جون از را يكي.كنن اعدامم قتل جرم به تا نكشتم هم را كسي.باشم داده انجام بدي و شرعي غير كار كنم نمي فكر _
 پدر ناراحتي باعث كه شدم مرتكب كبيره گناه مگر كنه خواستگاري رسما ميخواد تازه طور همين اونم.دارم دوست دل

 و تعريف او از پدر خود بارها و ها بار.را ش خانواده هم خودش هم.شناسه مي كامال اونو پدر كه اين تر مهم همه شود؟از
 .بشه نصيبش سعيد مثل دامادي كه شود مي هم خوشحال تازه بشه ناراحت كنم نمي فكر كرده تمجيد

 :گفت و نگريست مرا واج و هاج منير.كردم ادا خاصي غرور با را اين

 از پدر كه داني مي بهتر خودت.كشد مي را دويتان هر هستيد هم خواه خاطر شما بفهمد اگر سيما جان به!قسم خدا به -
 چه كردند؟پدر ازدواج باهم بعد و شد پسري خواه خاطر كه مان همسايه دختر هست يادت.است زار بي كارها جور اين
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 را خودش دختر پدر مخالفت با هم آخر.انداخت راه قشقرقي چه يادته.بريزد را دو هر خون خواست مي.نكرد كه ها
 .را خودش بعد كشد مي تورا اول خدا به كرده را كار اين خودش دختر بفهمد اگر واي.كنار كشيد

 :گفتم شوخي به

 كرده انتخاب زندگيم براي را نفر يك.ام نداده انجام زشتي كار كه من ترسي؟خوب مي چرا را،منير تو هم بعد شايد _
 پدر تسليم ناخواسته است؟تو جرم و گناه اين كجاي تو نظر به.بدهم خانواده تشكيل خواهم مي هم حاال.ام

 بن به و نشوند مشكل دچار فردا تا باشند داشته هم از كافي پسرشناخت و دختر كند،بايد مي فرق حاال شدي،درست،ولي
 ...نرسند بست

 :گفت و كرد اخمي منير

 هم من.داره دوست جونش اندازه به منو آن.نداريم مشكلي كوچكترين حامد و من.بيرون بكش من زندگي از پاتو _
 را دردش و دوري تونم نمي هم حاال.نشست دلم به مهرش كم كم اما نداشتم اي عالقه بهش اولش كه درسته.همينطور
 .كنم تحمل

 :پرسيدم تعجب با

 هست يادت.شدي مند عالقه او به آوردي دنيا به را سيما كه زماني باشه؟تو زندگي اول نبايد عالقه و عشق اين چرا _
 بودي؟ ما خانه توي هفته روز هفت

 :گفت عصبانيت با و كرد اخمي منير

 هم من دوني نمي را شرت و خير تو.نكن ميخواي كن گوش ميخواهي نصيحت من از.بريز سرت بر ميخواهي خاكي هر -
 .نداره اي فايده بزنم سرم توي هرچه

 :گفتم گريه ميان در و انداختم منير آغوش به را خود.شد جاري اختيار بي اشكم

 .نيستيد من آينده و من فكر به فهمد؟چرا نمي مرا حال كسي چرا _

 :گفت بغض با منير.افتادم هق هق به و

 .بزرگه خدا.نباش ناراحت _
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 :گفتم گاليه با و كشيدم باال را ام بيني آمدم بيرون او آغوش از

 پدر كني،با مياني در پا كه اين كشي؟عوض مي نشون و بدهي،خط ام دلداري كه اين عوض.هستي اونا مثل هم تو _
 .ندارم را كس كسم،هيچ بي من اصال.نيستي خوبي خواهر هم.كني صحبت

 به و برداشتم شكايت و گريه از دست.شد جمع چشمانش در اشك كه طوري.افتاد خنده به هايم حرف و چهره حالت از
 اين تا گذشت روال اين به مدتي.افتادم خنده به او خنده از هم من.افتاد خنده به بيشتر ديد كه مرا تعجب.شدم خيره او
 :گفت دلسوزانه و گرفت را دستم منير كه

 به مرا كه بودي تو اين.دانم نمي خود همراز را كسي تو جز من.هستي من مونس و غمخوار خوبم،تو خواهرم،خواهر _
 زندگي و آينده از داشتم را كار اين توان اگر كنم؟من حمايت تو از ميخواهي چطور حاال.كردي اميدوار آينده و زندگي
 را آن تاوان كه نكرديم هم نيستيم،گناهي ما مقصر خوب.كردم نمي ازدواج اجبار به گذاشتم نمي و كردم مي دفاع خودم
 او مغز و شده بزرگ طور اين چون ندارد گناهي هم او خوب.كم تحصيالت و پايين فكر سطح با داريم پدري.بدهيم پس
 .بگذارد پا فرزندش هاي خواسته روي است حاضر كسي چه وگرنه اند كرده پر روش اين به را

 :گفتم و نگريستم را او زده غم

 .است بهتر طوري اين.كند آگاه را پدر خودش روش با تا كنم صحبت مادر با بهتره _

 :گفت هراسان و داد تكان شدت به مرا و كشيد جيغي من هاي حرف شنيدن با منير

 .نكني را كار اين وقت شدي؟يه ديوانه مگر _

 :گفتم و كردم نگاهش متعجب و حيران

 .نيست پدر مثل كه چرا؟مادر _

 :گفت و داد تكان سري منير

 مي پا به شر بدتر كند درست را كارها كه اين عوض مادر كه داني مي بهتر خودت اما دارم قبول را حرفت است درست _
 .نكن را كار اين خواهي مي مرا نظر اگر ميترا نه....كند

 :گفتم و شدم خيره او چشمان به
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 كنم؟ كار چي خوب _

 را پيازي.شدم ملحق او به نيز من بعد اي لحظه.شد خانه آشپز داخل و انداخت ساعت به نگاهي.شد بلند جايش از منير
 .شد سرازير چشمانش از اشك و كرد مي خرد

 :گفتم نارحتي با

 كنم؟ كار چه گويي مي خوب _

 :گفت و فشرد هم روي را هايش پلك منير

 خواستگاري؟ آيند مي جمعه گي نمي مگر.نزن حرفي اصال من نظر به _

 .آيد مي گويد،حتما نمي دروغ من به او.اره خوب _

 :داد ادامه و گشود را هايش چشم از يكي منير

 حرفي كن سفارش او به هم تو.كند نمي ترديد و شك هم كند،كسي مي خواستگاري نداره،رسما ناراحتي كه اين خوب _
 .كردم كمك ناهار تهيه در او به و گرفتم تازه نيرويي منير هاي حرف با.خواهد مي چه خدا ببينيم نزند،تا

 من به شب آن در آمدنش با نيز او.كردم رفتار معمولي و سرد خون خيلي منير توصيه به.رسيد فرا جمعه شب باالخره
 .داشت خواهند مهمان ديگر ساعت چند تا كه بودند خبر بي همه.داد مي قلب قوت

 باالخره اينكه تا. كردم كتاب خواندن سرگرم را خود او ي خواسته و منير ي اشاره با. بود ساعت ي صفحه به نگاهم مدام
 درست را اش بريده تصبيح داشت پدر. كرديم بدل و رد منير با نگاهي. درآمد صدا به خانه در زنگ و رسيد فرا 9 ساعت

 .خواندند مي درس هم مهدي و محمود. بود آشپزخانه داخل نيز مادر. كرد مي

 : گفت هميشه مثل و خونسرد و كرد محمود به نگاهي پدر

 .زنند مي كن،زنگ باز را در بابا پاشو! گلم جان،پسر محمود -

 : زد فرياد حياط داخل از محمود. نبود دلم تو دل. رفت حياط سمت به و شد بلند اجبار به محمود

 .دارند كار شما با! پدر -
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 حرفي كوچكترين بدون پدر. ديدم مي منير سيماي در را نگراني. كردم صلوات فرستادن به شروع و. ريخت دلم هري
 : گفتم و كردم منير به رو. بودم ستيز و جنگ در خود با. كرد ترك را اتاق

 ...خبردار كسي يا باشد؟ زده را قولش زير نكند شده؟ چه يعني -

 : گفت و پريد حرفم ميان منير

 نشدي؟ زني،خسته مي حرف چقدر! شده چه ببينم بگذار باش آرام -

 خواهرش و مادر و گُل دسته و سعيد ديدن با. نگريستم را بيرون پنجره از و كردم خوردم،اخمي يكه منير صحبت طرز از
 ..نشست چشمانم در شادي برق

 : گفتم هيجان با و پريدم پايين و باال و كشيدم هورايي

 .خواهرش و مادر با. آمد،آمدند منير؟ ديدي ديدي؟ -

 واژگون فرش روي پايش جلوي قند قندان كه رساند،طوري پنجره به را خودش عجله با من هاي حرف شنيدن با منير
 .برويم ديگر اتاق به كه كرد اخطار ما به.. ياا..ياا گفتن با پدر كه ريختم قندان داخل را قندها حبه سريع. گشت

 منير و بستم را در. بردم ديگر اتاق به كشان كشان را منير خندان و عجله با. گنجيدم نمي خود پوست در خوشحالي از من
 : گفت و كرد اشاره شكمش به. كشاند بيرون من آغوش از را خود و آورد در خود از صدايي منير. فشردم آغوش در را

 .كردي خفه را خدا بنده -

 .ايستادم گوش و كردم نزديك در به را خود. خنده زير زديم دو هر او حرف از

 .گفت مي آمد خوش آنها به كه شنيدم را مادر صداي. شد اتاق وارد كنان... ياا سعيد

 مي كه شد بلند بار اين پدر صداي. بودند شده مزاحم شب موقع آن كه كرد خواهي معذرت مادر و پدر از سعيد مادر
 : گفت

 .آورديد صفا. است خودتان خانه چيست؟ ها فرمايش اين كنم مي خواهش -

 اي؟ كرده گم راه كردي؟ فقيرا بيچاره ما ياد عجب چه! گل سعيد آقا خوب. خداست حبيب مهمان
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 : گفت پدر سؤال جواب در بود مادرش از تر جوان كه خواهرش صداي بار اين

 .نيست استخاره هيچ حاجت خير كار در اند گفته قديم از بسارده آقاي -

 : گفت و كرد اي خنده پدر

 چيست؟ خبر كار سالمتي به حاال. گوييد مي گُل شما بله،بله -

 : گفت پدر صحبت ادامه در سعيد مادر بار اين

 خودتان غالمي به را سعيد بفرماييد اجازه اگر كه برسونم مباركتون و شريف عرض به كه اين مزاحمت از غرض...وا -
 ميترا شما كدبانوي و گُل دختر ياد اينكه تا كنم قبول خانمي و عروسي به را كسي چه كه كردم مي فكر هميشه. كنيد قبول
 .افتادم جان

. داشت اي فهميده و خوب مادر چه. شوم زمين نقش خوشحالي از بود نزديك آن يك سعيد مادر هاي حرف شنيدن از
 : گفت سعيد مادر به خطاب و كرد اي سرفه تك پدر

 كسي چه. است معرفتي با و خدا با جوان هم سعيد آقا. داريد نظري چنين شما كه است من سعادت و افتخار باعث اين -
 سعيد؟ آقا از بهتر

 گفت آهسته منير. داد مي نوازش خواب در را سيما موهاي كه انداختم منير به نگاهي. كردم تازه نفسي پدر هاي حرف با
: 

 كرد؟ قبول پدر شد؟ چه -

 : گفتم خوشحالي و هيجان با

 .كن صبر دانم نمي. كرد قبول اينكه مثل -

 كه طوري بلند صداي با پدر كه دادم نوازش را گوشم ديگران و مادر ي خنده صداي. چسباندم در به را گوشم دوباره
 :گفت. شد آنها خنده باعث

 درس خواهد مي ندارد ازدواج قصد فعال من دختر برسانم مبارك عرض به گيرد،بايد نمي انجام وصلت اين متأسفانه -
 .كند ازدواج تواند مي هم بعدا.. هست هميشه شوهر. بشود اي كاره خودش براي و برود دانشگاه به و بخواند
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 داد،با قرار بالش روي مرا سر. رساند من به را خود دوان دوان منير. رفتم حال از و زد خشكم پدر هاي حرف شنيدن از
 : گفت وحشت و ترس

 ؟ هان شنيدي؟ چه شد؟ خبر چه رفتي؟ وا ها مرده مثل چرا شد؟ چه -

 جاري اشكم و شدم خيره اي نقطه يه نداشتم را حرفي يا حركت گونه هيچ قدرت. نواخت صورتم به آرام ضرباتي و
 :داد ادامه ناالن و هراسان و داد تكان شدت به مرا روزم و حال ي مشاهده با منير.شد

 شده؟ چه بگو كنم مي سكته دارم خدا به را تو نه؟ يا شده چي ميگي. توأم با ميترا؟ ميترا؟ -

 : گفتم آمد مي بيرون چاه ته از صدايم انگار كه طوري آرام. گرفت را گلويش راه بغض و

 .داد آنها به رد جواب و آورد بهانه بخواهد مرا نظر آنكه بي... پدر...پدر -

 و كرد نزديك در به را خود. كرد نگاهم ناباوري با. ساخت رها مرا منير. گريستم زار زار و گرفتم آغوش در محكم را او
 .شود مي سفيدتر لحظه به لحظه اش چهره رنگ كردم احساس شدم خيره او به من. ايستاد در به گوش

 او از و كشيدم دراز بستر در منير كمك با داشتم سرگيجه. كردم احساس سرم در را شديدي درد. داشت حقيقت پس
 ميان در. كردم گريه صدا بي و نشستم در پشت و كردم قفل را در ناتوان و شدم بلند. بگذارد تنها مرا كردم خواهش

 عصبي پدر اما. دهد در تن ازدواج اين به تا خواست مي پدر از زده غم مادر. شنيدم را پدر و مادر ي مشاجره صداي گريه
 : زد مي فرياد

 .شود مي مرد پدر سايه با پسر. آمده بار پسري چه نيست معلوم نباشد سرش باالي پدر كه پسري خانم -

 : گفت كنان التماس مادر

 و متين دارد؟ عيبي چه سعيد مگر. بگيرد سامان پدر بي و يتيم جوون اين بذار. بردار ها حرف اين از دست بيا مرد -
 كه است جواني خوب خدا به. ندارد كسري و كم مردونگي از خدا شكر كه نيست زير به سر و آقا. هست كه نيست باوقار
. كند نگهداري مادرش از دل و جان از كه شود مي پيدا پسري چه. نكرده خم قد زندگي مخارج پس از پدر سايه بدون
 به. نكن مقايسه ديگر هاي جوان با را او فرستاده بخت خانه به را او و كرده تهيه پيشاني عرق با را خواهرش حهيزيه تازه
 .نسبه و اصل با و نجيب و آبرودار. ست پسري خوب قسم مهدي و محمود جان به خدا

 :غريد پدر
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 باطن به بايد كه حالي در كنيم مي نگاه آدمها ظاهر به ما كوچك، شهر اين توي كه است اين سر موضوع جان خانم نه ـ
 هم وضعي تازه نيست؛ وزندگي خانه مرد آن. خورد نمي آب او از چشمم. ندارم اعتماد پسرك اين به من. كرد رجوع
 .ندارد

 :گفت و داد سر اي خنده مادر

 سنگش حاال نداشتي را او ديدن چشم كه تو هستي نگرانش و كني مي فكر اش آينده به و شده عزيز ات واسه ميترا چه ـ
 شده؟ خبر چه زني؟ مي سينه به را

 :گفت شمرده پدر

. دادم دو هر پاي به را جوانيم. بياندازمش آتيش در دستي دو نيستم حاضر ولي آيد نمي خوشم دختر از من كه درسته ـ
 .شدن بزرگ تا كردم خرجشان قدر چه داني مي

 :گفت اي گرفته صداي با مادر

. رفتن دانشگاه اهل نه و است درس اهل نه او. نزن دختر اين بخت به لگد! داني مي خودت. بود گفتن من از بهرام ـ
 پاكي اين به جوان! است حيف. ديگه خالف نه و دوده اهل نه پسره رود، مي زور به است اش آينده نياز كه هم را خياطي
 پري كه حاال. اش زندگي و خانه سر برود بگذار است، شوهرش موقع ديگر هم ميترا. زند نمي را امان خونه در ديگر
 هان؟ ندهيم؟ پسرش به دختر چرا كند مي التماس خانم

 :زد فرياد و شد عصباني پدر

 اصال شوي، رد من جنازه روي از مگر! خانم نه. است كرده كور و خام را تو طور اين كه دارد چه پسره اين دانم نمي من ـ
 طرز از موهاش، فرم از پوشيدنش، لباس طرز از. آيد مي بدم پسر اين از من بگويم برايت را حقيقت بگذار داني مي

 خانم نه بشم؟ نما انگشت خواهي مي. نيست ما خانواده و فاميل تيكه اين بيزارم؛ چيزش همه از كردنش، صحبت
 .بخوابم خواهم مي كن مرتب مرا جاي پاشو! كن فراموشش

 :گفت دلخوري با مادر

 .بخواب بعد بخور، نون لقمه يك شه؟ مي چه شام پس شام، ـ

 :گفت حوصله بي پدر
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 .بخوابم رم، مي ندارم اشتها ـ

 حاال خدايا. بود شكسته هم در اش خانواده و سعيد و خودم غرور. ام شده خرد كردم احساس ها حرف اين شنيدن با
 قلبم موضوع اين به كردن فكر از. كرد مي فراموش مرا سعيد حتما كردند؟ فري جه من مورد در اش خانواده و سعيد

 و انداختم تخت روي را رنجورم و خسته تن و شدم بالن. شد سو كم و متورم چشمانم كه كردم گريه قدر آن. شكست
 با. دارم تندي تب كردم احساس. پريدم مي لرز و ترس با خواب از و ساختند نمي رهايم آشفته هاي خواب اما خوابيدم
 ».خواهم نمي را بار نكبت زندگي اين ديگر. بميرم تب توي بگذار« :گفتم خودم

 ديگر و رفت روشنايي به رو هوا كه شدم غرق خود افكار در قدر آن. نداشت مفهومي و معنا برايم زندگي سعيد بدون
 .نفهميدم چيزي

 كه ضعفي با. كشيدم بيرون تخت از را خود هراسان. خورد مي اتاقم در به محكمي ضزبات كه كردم باز چشم زماني
 .شد گشوده ناهنجاري صداي با در و چرخاندم را قفل و كردم دراز را دستم داشتم

 رمق بي و ناالن مادر. كشيد آغوش در مرا ديدنم با منير. ديدم خود مقابل پريده رنگ اي چهره با هراسان را منير و مادر
 :گفت گرفته صدايي با بود گراييده زردي به اش چهره كه منير. شد خيره من به و داد تكيه ديوار به

 بودي؟ خواب. ميترا رفت راه هزار دلم ـ

 :گفتم بودم خبر بي چيز همه از كه من

 /شده چه مگر آره ـ

 :گفت و گرفت دارش تب دست در مرا دست منير. كردم اشاره مادر به و

 تا ندادي جواب اما زدم در به خيلي. كردم صدات خيلي. آوردي خودت سر باليي ديشب موضوع خاطر به كردم خيال ـ
 ...كه اين

 :گفتم و پريدم حرفش ميان

 كردم؟ خودكشي كرديد فكر و ـ

 :گفتم و نشستم تخت روي. افتادم خنده به
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 .نكردم كه كبيره گناه. برم نمي بين از را خودم هستند شدني حل كه مسائلي سر هرگز من. نزن صابون را دلت خود بي ـ

 يخ دست در را دستم. نشست من كنار. آمد من سوي به داد مي گوش مدير و من هاي حرف به پيش اي لحظه تا كه مادر
 :گفت و گرفت سردش و زده

 حاضر ات صبحانه پاشو حاال. كند قسمت چه خدا تا نيست كه قحطي. ديگر نفر يك نباشد اين. شود مي درست چيز همه ـ
 .كني ضعف و غش شوهر خاطر به كردم نمي فكر... نمانده رويت به رنگ. است

 در او با كردم نمي هم جرات. برم مي رنج جه از من كه بود خبر بي مادر اما خنده، زير زديم منير و من مادر حرف اين با
 .بگذارم ميان

 خواستگاري به دوم بار براي دارد قصد گفت و گرفت تماس من با تلفني سعيد كه اين تا گذشت موضوع اين از هفته يك
 :گفت جوابم در اما كردم منع كار اين از را او. بيايد

 .بده رضايت وصلت اين به پدرت تا آيم مي آنقدر ـ

 اين زيرا كنم، منصرف فكر اين از را او تا كنم كار چه دانستم نمي. نداشت او تصميم در تغييري من هاي حرف و بهانه
 .اش خانواده و سعيد با درگيري هم شايد پدر دعواي و مشاجره جز نداشت اي نتيجه كار

 را سعيد حرف نيز او اما. كردم بازگو را جريان او براي و گرفتم تماس او با اجبار به. بود هاله سعيد خواهر به اميدم
 :گفت و كرد تصديق

 .است مشكالت حالل خودش او كن واگذار خدا به. نخور غصه و نباش نگران هم تو. شود مي راضي پدرت باالخره ـ

 پدر تا.ميلرزيد وجودم تمام.نبود دلم تو دل.بيايند ما منزل به شب فردا شد قرار و دادم خواسته اين به تن هم من ناچار به
 به گذرايي نگاه پدر امد در صدا به خانه زنگ كه شب فردا تا نيفتاد اتفاقي هيچ اما ميرسيد اخر به من عمر ميكرد صحبت

 :گفت و كرد مادر به رو و انداخت من

 هستي؟ كسي منتظر تو ست؟انسيه كسي چه شب وقت اين-

 :گفت و انداخت باال متعجب را هايش شانه مادر

 ميشود معلوم باشد كه هر كن باز رو در برو حاال نه
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 :گفت و كرد گره هم در را ابروهايش مادر كرد ترك حياط قصد به را اتاق پدر بودند رفته منير منزل به مهدي و محمود

 باشد؟ كي ميكني فكر-

 :دادم جواب خونسرد من

 !ندارم كه غيب بدانم؟علم بايد كجا از-

 خانواده و سعيد گفتم خود با ميكرد صحبت و بود گذاشته باز نيمه را در پدر نشد داخل كسي اما كشيدم سرك پنجره از
 :پرسيد متعجب مادر كه نشتم جايم سر هستند پدر دوتات حاتما نيستند او

 بود؟ كي-

 :كردم زمهزمه لب زير بيتفاوت

 نميدانم-

 با را ان و برداشت چشم از را اش استكاني ته عنك بود عصبي و بافروخته صورتش شد وارد پدر طالني نسبتا مدت از بعد
 در را موهايم و شد گالويز من با و انداخت من به را خشتي و بد نگاه زد چشم به دوباره و كرد تميز پيراهنش گوشه
 ياريم به مادر اوردم نمي در سر پدرم عمل اين از كشيد مرا ها ديوانه مثل ناگهان نگريستم را او حيران گرفت چنگ
 هاي نفس با بود شده سفيد گچ مثل رنگش بود نمانده برايش رمقي مادر بيچاره ساخته رها پدر چنگ از مرا و شتافت
 :گفت تندي

 چه و بود ؟كي كرده كار چه ميشوي؟مگر گالويز بربخت اين با شده؟چرا مرگت شدي؟چه ديوونه مرد؟مگر شده چه-
 داشت؟ كار

 زد فرياد بيايد من سراغ و بزند كنار را مادر ميكرد سعي كه پدر

 كردي بزگر دختر ممنون خيلي نكند درد دستت-

 كردم پدر به رو گريان و هزاسان ميلرزيد شدت به دستهايم ميزد تند تند باشد افتاده صياد دام در كه گنجشكي مثل قلبم
 :گفتم التماس با و

 دلگيريد؟ اينطور شما كه ام كرده بدي كار چه مگر پدر شده چه-
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 وارد صورتم و سر به پي در پي ضرباتي و كشيد مرا موهايم و كرد دراز را دستش پدر كرد تاييد مرا ي گفته نيز مادر
 بردارد من سر از دست پدر تا ميكرد التماس و ميكوبيد خود صورت سرو بر مادر شد سرازير ام بيني از خون كرد

 كن ولش خدا به را تو مرد كن ولش پدرت خاك ارواح به رو تو بهران-

 و گذاشتم زانو روي را سرم نشستم اتاق كنج اي گوشه و ساختم دور او از را خود كرد رها مرا پدرش اسم شنيدن با پدر
 :گفت بلندي صداي با بود گرفته را چشمانش جلوي خون كه پدر كردم گريه

 سرو پيش را ابرويت هم اخرش بخورد ها حروم به نمك اين به بده كن كار خر مثل بيا بده هدر را ات جواني و عمر بيا-
 ببرند همسر

 :زد فرياد و كوبيد سرش توي بود شده تمام طاقتش ديگر كه مادر

 ميكنم سكته دارم مرد بگو ده هستي عصبي اينطور كه شده چه اخه كشتي منو كه نه؟تو يا شده چه ميگي-

 خانم؟ بشود چه ميخواستي-

 شد خيز نيم بودند ريخته پدر دل توي را همه بود دنيا در غصه و غم هرچه انگار شد خيره اي نقطه به و زد سرش توي و
 درد شكسته پايم مچ كردم احساس برم بيرون كه كرد اشاره من به و گرفت را پدر دست شتابان نادر بيايد نت سراغ تا
 در به را خود لنگان لنگان و اهسهته ميكشيد تير مدنم بند بند بنالم بدنم كجاي از نميدانستم ميرسيد استخوانم نغز تا

 كه بفهمد و بياورد در حرف به زا او شده كه طوري هر كرد سعي و داد دلداري را پدر مادر دادم گوش و رساندم ااتاق
 :گفت ناله و اه با پدر كوتاهي مدت از بعد چيست قضيه اصل

 قدر اين چرا نميدانم خواستگاري براي دنبالشون بودند انداخته را پسره ان دوباره تمام وقاحت با بودند رجبي خانواده-
 بيحياها خواستگاري امديم تق تق و گرفتند دست به گل دوباره كردم قانع را انها كه دارند؟من رو مردم

 كمال با ندارد ازدواج قصد من دختر كردم عرض شما به كه من ميگويم خانم پري به نميشود سرشان ابرو ها شرم بي
 جايي به دخترن خانم اره...كنند زندگيي جوان تا دو اين بگذاريد است راضي وصلت اين به دخترتان ميگويد پرويي
 چه ريخت ابروم شدم پول يه سكه انسيه كن باور ها غلط چه ندارم حرفي من بيايد كه ميدهد پيغام پيغام كه رسيده

 پسره خود انداختم پايين را سرم خجالت از نباشد دنيا ميخواهم كه مهدي و محمود جان به!خدا بگويم؟به ميتوانستم
 عمو ميگويد و شده خيره من چشمهاي توي نميشود سرش كوچك و بزرگ و نداره ستاره يه اسمان 7 توي كه هماني
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 شبت نون به هنوز تو هرته شهر كرده فكر برداشته دو نداره هيچي عوضي مرتيكه كنم خوشبختش ميدهم قول بهرام
 ميگويم را سعيد ؟خواهر بود چه اسمش دختره بگيري؟ان زن ميخواهي وقت ان محتاجي

 :گفت دستپاچه مادر

 ميگي؟ را هاله!هاله-

 ميگفت زد اتش را قلبم ميزد حرفهايي چه نميداني كرده شوهر پسره ترحم و ديگرون صدقه و كمك با كه همون اره-
 اينكه عوض شما كنند زندگي سقف يك زير هم با ميخواهند تا دو هستيد؟اين ناراضي چرا شما ندارد حرفي دختراتان
 ميشويد؟ راهشان سد كنيد مساعدتشان و ياري بگيريد را دستشان

 :داد ادامه و زد دستهايش پشت

 كه را دختري من ميكشمش خدا به احترام بي بزرگنر احترام ديگر شده اي زمونه دوره چه كن نگاه خرابيه دنياي چه-
 بياورد بار به ننگ تا است بهتر بميرد ميبرد را سرش نمخواهم بشود ريزيم ابرو باعث

 :گفت التماس با مادر

 فرق پيش سال هفت با زمانه يعني دارد فرق اسمان تا زمين منير با او مقصري تو كرده؟خوب گناهي چه مگر بهرام-
 شوهر بايد باالخره دختر بره بده خوب دارند دوست را اگرهمديگر خوب بدهي شوهرش زور به نميتواني كه تو كرده
 نباشد؟ خودش نظر و ميل با نه؟چرا يا كند

 :گفت كنان پرخاش پدر كردم فرموش را غمم و درد مادر حرفهاي شنيدن با

 با دخترش بگويند نيفتم ان و اين دهن توي اما بميرم حاضرم بشم؟من نما انگشت ميگويند؟بگذارم چه بره؟مردم بدم-
 تلفن ندارد را خانه از رفتن بيرون حق هم امروز از نشنوم را حرفها اين و بده مرگم خدا نه...كرد؟نه شوهر خاطرخواهي

 به ناپيدا سرش ان كه مياوردم سرشانن باليي برسد خانه در به پاشون بار يك اگر باشد راحت خاطرم تا ميكنم قطع هم را
 ميكنم تلخ برايت را زندگي ميكنم كبودت و سياه برداري دختر اين از چشم اگر نگفتي نگي خانم ميگويم تو

 :گفت گريان مادر

 ندهد را امتحانش زحمت همه اين از بعد كه نميشود دارد خياطي امتحان ديگر هفته يك ؟ميترا كاريست چه اين اخه-

 من دختر بفهمونن هم به اشره با همه فردا تا بهتره بپوسه بمونه خانه دبه انجام نميخواد بشود ابروريزي باعث كه كاري-
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 خاطره به مشاجره و دعوا همه اين پس گرفت درد قلبم كردم فراموش را دردم نسپردم گوش پدر حرفهاي به ديگر
 ننگ و ابروريزي باعث خواستگاري بود؟اگر رحم بي و سنگدل انقدر پدر چرا من خداي بود سعيد مجدد خواستكاري

 زنگي ستون نفرت و كينه و خشم بايد پس است شد نما انگشت عالقه و عشق نيست؟اگر ننگ باعث چيزي چه است
 بايد ياري جاي به پدر ميخوردم؟چرا كتك مرگ حد تا بايد ان جرم به كه بودم شده مرتكب گناهي چه باشد ها انسان
 ميزد ديگران نزد عزت و ابرو از دم هميشه كه من پدر كند؟چرا دلگير خود از را ها ان و مسخره را سعيد خانواده بايد
 بودم شنيده را او اجداد و نياكان حرفهاي و خاطرات بس از بودم شده ؟خسته باشد ابرويي بي سمبل خودش بايد حاال

 ميگويد دل در حتما بترسد اينه از بايد انداخت راه به پدر كه ابروزيري با زيرا ميكشيد كنار را خود اگر داشت حق سعيد
 دارم نااهلي زن پدر عجب

 آسمان.زدم كنار شيشه جلوي از را گلدار توري پرده بود قهر من با خواب دادم سر گريه و انداختم تخت ري را خود
 داستانها شخصيتها ياد و رفتم فرو فكر به.ميخنديدند آرزوهايم و من به زنان چشمك ها ستاره.بود مهتابي و صاف
 را زندگيشان باالخره ديگران پادرمياني با كه طرفين از يكي پدر مخالفت.بودند كشيده رنج و درد من مثل نيز آنها.افتادم

 .كردم زمزمه لب وزير زدم لبخندي شدم اميدوار بخود داستانها اين ياد با ميكردند آغاز خوشي با

 .ميكند ياري مرا حتما او است بزرگ خدا

 .نفهميدم چيزي ديگر و آمد سراغم به خواب و گذاشتم هم روي را پلكهايم

 ام دلداري پدر نبود در مادر.نماند پنهان مادرم و پدر ديد از من حركت كوچكترين مدت اين در.گذشت باد مثل يكماه
 ميتوانستم نه و داشتم رفتن بيرون حق نه بودم خبر بي سعيد از تمام روز سي. ميكرد تشويق اميد و صبر به مرا و ميداد
 من در هم اگر.نداشتم را مهماني و شلوغي حوصله و حال.ميشد ضعيفتر اعصابم روزبروز.كنم صحبت او با تلفني

 سعي و ميزد سر بمن يكبار روز چند هم منير.بودم شده زنداني.ميشدم روبرو پدر سخت مخالفت با بود ميلي كوچكترين
 منير دار خنده حرفهاي و سيما شيطنت و شوخي اما بكاهد زندگيم دهنده آزار و گرفته هواي و حال از حدودي تا ميكرد
 .نداشت من روحيه در تاثيري

 منير.كند فراموش مرا و برود خودش زندگي سراغ بگويد سعيد به ميداند خودش كه طريقي به كردم خواهش منير از
 منير بعد روز سه.داد تن بناچار ديد مرا خواهش و اصرار وقتي اما.ميترسيد مرگ بحد پدر از چون كند سكته بود نزديك
 ترك را اتاق سيما از مراقبت هواي به و گذاشت تنها مرا و داد دستم به را اي نامه و آمد من نزد هراسان و خندان
 سالم عزيز ميتراي:بود شده نوشته گشودم عجله با را نامه.گفت
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 پاردمياني تا خواستم ياري حشمت آقا از.باشد بخدا همواره اميدت باشي نداده دست از را اميدت اسارت بند در اميدوارم
 اينهمه اليق من ميكني تحمل را عذاب اينهمه من بخاطر كه هستم زده خجالت و شرمنده بسيار من.كند راضي را پدرت و

 رها بند اين از را خود و كني فراموش مرا ميخواهم تو از قلب صميم از شدي درمانده و خسته اگر.نيستم گذشت و محبت
 .باشد بخدا اميدت فقط.برنميدارم تالش و تقال از مرگ پاي تا كه بدان را اين اما نيستم امر اين به راضي من زيرا.سازي

 سعيد

 چنين و برداشتم را كاغذي تكه شدم بلند كن كمكم!بزرگ خداي.گريستم اش كلمه هر براي و خواندم بار چندين را نامه
 :نوشتم

 سالم!گرامي سعيد

 هوا و حال اين در تو بخش اميد حرفهاي از سپاسگزارم و ممنون بسيار نوشتي سطر چند برايم و كردي لطف اينكه از
 .باشد بخدا اميدت نيز تو.ميكنم تحمل را ها غصه و دردها همه جان پاي تا نيز من خرسندم بسيار

 ميترا

 با و كرد داخل در الي از را سرش گاه آن.ميكرد خداحافظي پدر و مادر با كه شنيدم را منير صداي كردم تا را نامه
 نداري؟ كاري ميرم دارم من:گفت خوشحالي

 بود؟ نوشته خواندي؟چه

 كردم اشاره به سر با.است شده شادي و نشاط اين باعث كه ميباليد خود به و خرسند بسيار نيز من خوشحالي از نيز او
 .سعيد به بده اينرا:گفتم.دادم او به را نامه.شود وارد

 را كار آن اگر من.نخواه را اين ديگر من از ميترا خدا رو تو نه:گفت و كشيد خفيفي جيغ كشيد عقب را خود هراسان
 .نه اماديگر كردم گير سعيد با روردبايستي تو كردم

 .بروي ميتواني خوب خيلي:گفتم دردمندانه و كشيدم آهي و گرفتم او از را نامه

 را منير.شد جاري اشكم.است رفته منير كه فهماند بمن در شدن بسته صداي.ايستادم پننجره پشت و شدم درو او از و
 قيافه ديگر نميخواستم زيرا برگرداندم رو او از.داد تكان هوا در برايم را دستش و شد سرازير ايوان هاي پله از كه ديدم
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 كوچك سنگي هاي تكه با منير ديدم نگريستم حياط داخل متعجب.كرد برخورد شيشه به چيزي كردم حس.ببينم را او
 ميكني؟ چه:گفتم و دادم تكان را سرم و كردم اخم گرفته نشانه را شيشه

 !زودباش پايين بنداز رو نامه نامه:گفت اشاره با

 حياط فرش روي رقصان نامه. كردم پرت را ونامه گشودم را پنجره عجله با!كنم چه نميدانستم خوشحالي و هيجان از
 .افتاد

 كرد صدا بود گل چيدن سرگرم كه را سيما.گذاشت كيفش داخل و برداشت را نامه شد خم كرد اطراف به نگاهي منير
 .رفت بيرون در از و كرد خداحافظي

 .زدم رضايت از لبخندي

 :بود گفته طور اين حافظ گشودم هم از را كتاب صلوات فرستادن با آنگاه.كردم نيتي و برداشتم را حافظ شعر كتاب

 گفت نوخاسته گل با چمن مرغ صبحدم

 شكفت تو چون بسي باغ راين د كه نازكم

 ولي نرنجم راست از كه بخنديد گل

 نگفت معشوق به سخت سخن عاشق هيچ

 .شدم خارج اتاق از و بستم را حافظ كتاب كشيدم آهي

 مشغول من بدون هم دور همگي.آمد بدرد قلبم ديدم آنچه از و رفتم اشپزخانه به.ميكردم ضعف و گرسنگي احساس
 آنگاه انداخت پدر به گذرايي نگاه و نوشيد ابي ليوان.ماند گلويش در غاذا انگار من مشاهده با مادر.بودند ناهار خوردن
 .شد سرد ناهارت دخترم بيا:گفت

 را غذايش بمن اعتنا بي پدر دوختم پدر چهره به را نگاهم.بكند نميتواند كاري پدر وجود با كه فهميدم و نگريستم او به
 با من اما!بنشينم تا كرد اشاره بمن باسر و كشيد عقب برايم را صندلي بود محمود از تر مهربان كمي كه مهدي.ميخورد
 و كردم كنترل را خود اما گرفت را گلويم راه بغض.نداشتم پدر جوار در غذا خوردن به ميلي كوچكترين صحنه اين ديدن
 .ندارم ميل من!جان نوش:گفتم
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 .شود جاري چشمانم از آزادانه اشكم گذاشتم و بردم پناه اتاقم به و

 

 2 فصل

 جهت بي و زد مي فرياد پدر. شد هم بدتر اوضاع بلكه نشد باز اي روزنه تنها نه حشمت آقا درمياني پا با و گذشت ماه دو
 و كرد مي كبود و سياه را بدنم قطوري زنجير ضربات و كمربند ضربات با. انداخت مي راه كاري كتك. گرفت مي بهانه
 : كه بود اين حرفش اصل

 با تو. ندارم رفتن خيابون و كوچه روي ديگر. شدن باخبر سروپا بي و ول پسره اون با تو عاشقي و عشق از مردم ي همه -
 سگ ديگر وقت آن شود سفيد دندانهايت مثل موهايت تا دهم نمي شوهرت شد طور اين كه حاال. كردي بازي من آبروي

 .ذاره نمي محل تو به هم

 به توصيه هميشه سعيد. شديم مي باخبر هم حال از و نوشتيم مي هم براي خطي چند گاهي سعيد و من منير طريق از
 و مردم نزد اعتباري و ارزش كه سعيد عموي بار اين. شد مي تر سخت و تر مشكل روز روزبه اوضاع اما. كرد مي صبر
 با ، ساله 50 مردي آقاجبار. زد نمي حرف حرفش روي كس هيچ كه بود كسي او. آمد ما منزل به شبانه داشت بازار

 بسته نقش مهر جاي طوالني هاي سجده اثر ب او پيشاني وسط. داشت نوراني و مهربان صورتي و بود گندمي جو موهايي
 حالل هميشه. بود داده سامان و سر را بضاعت بي پسر و دختر چندين حال به تا توانش حد در كه باخدا انساني.  بود

 از بعد آقاجبار. بود برخوردار مردانگي شهرت و رسم و اسم از كوچكمان شهر در خاطر همين بود،به مردم مشكالت
 : گفت و كرد پدر و مادر به رو چاي صرف

 داريد؟ برنمي كدورت از دست چرا -

 بديد؟ ادامه وضع اين به خواهيد مي كي تا

 شين؟ نمي خير ي وسيله چرا

 .ره نمي پيش از كاري كه توزي كينه و لجبازي با

 و لعنت خودتان براي آخرت ثواب جاي به داره،چرا ثواب خدا به. بذاريد هم دست در را جوان دو اين دست بياييد
 كنيد؟ مي جمع نفرين
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 : گفت خونسردي و اخم با و انداخت پايين را سرش پدر

 من براي آبرو رجبي ي خانواده.. ميگذره چه توش كه نيستيد آگاه من دل از. خبريد بي جا همه از شما! جبار آقا -
 خوب. خدا به...نه...نه بديه پسر گويم نمي. نيست ما تن ي وصله سعيد. بزرگ و كوچك زبان ورد شدم خدا به. نگذاشتند

 ...اون بگم چطور

 : گفت و پريد پدرم حرف ميان جبار آقا

 و نزند حرف حرفت شود،روي مخفي سوراخ 7 توي ترست از حامد مثل خواهي مي چون نيست تو ميل باب سعيد -
 فرق زمونه كه كني باور خواي نمي چرا! حسابي مرد جان، آقا است؟ درست كند اطاعت اعتراضي كوچكترين بدون
 ربطي من به و نه بگم يا كنم؟ صحبت شما با خواسته من از سعيد كه بدم آزار رو ام بچه و زن بيام هم من پس كرده؟
 فكر به بايد. زودگذره دنيا روز دو اين! من جان! من عزيز! بهرام اقا ميشه؟ خورد شخصيتم. شكند مي غرورم نداره؟
 با قتش و روز. اندازم مي راه خودم رو عروسي بساط نشده دير هم حاال. است مهم دنيا آن. باشي دنيات آن براي ثواب
. كاره و زندگي مرد. بكشد بيرون آب از را گليمش تواند مي اشت خوبي پسر سعيد ، قسم شرافتم به بهرام آقا. شما

 .نخوريد غصه شما. كنم مي كمكش بتوانم كه جايي تا هم خودم

 : گفت و داد تكان سري پدر

 نيستم راضي وصلت اين به من نكند، كمتان مردانگش و برادري از خدا. كنيد مي بزرگواري. جبار آقا داريد لطف شما -
 از توانيد مي شما. ساخته خودش از است راضي وصلت اين از من دختر گويد مي كه هم هركسي. دخترم نه و خودم نه

 آتيش توي رو دخترم مردم حرف خاطر به توانم نمي كه زنن،من مي ها حرف خيلي مردم تازه. بپرسين ميترا خود
 مان زندگي بگذارند و نشوند مزاحم ديگر كه بفرمايين محترمتون برادر ي خانواده به كنم مي خواهش هم شما از. بندازم

 .بكنيم را

 : گفت دلگير و افسرده مادر. شد بلند جايش از خورد،آنگاه گره هم در مدتي براي نگاهمان.  افكند من به نگاهي جبار اقا

 .بفرمايين كنم مي خواهش. نزدين چاي و ميوه به لب كه شما جبار؟ آقا كجا -

 : گفت گرفته اي چهره با جبار آقا

 .شم،خداحافظ نمي مزاحمتون ديگر خوب. شده صرف قبال! ممنون -

 .كرد راهنمايي را جبار آقا ديگر حرف و تعارف بدون پدر. كرد ترك را اتاق و
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 از بعد. كردم قفل داخل از را در و رساندم اتاقم به را خود عجله با و دوان دوان مهدي ي گفته به جبار، آقا رفتن از بعد
 به شدن داخل و در شكستن قصد محكم ضربات با و آورد هجوم در سمت به و شد بلند پدر فرياد صداي كوتاهي مدت
. بشكند در كه داشت امكان لحظه هر شديد هاي تكان با. گريستم مي گريه صدا بي و لرزيد مي تنم تمام. داشت را اتاق
. كردم فكر خود بدبختي به و كشيدم دراز فرش روي و كردم تازه نفسي. خوابيد صدا و سر مهدي و مادر دخالت با اما
 باشم؟ داشته اظهارنظر و انتخاب حق ديگر دختران مثل نبايد چرا

 مادر خدا بنده. رسيد نمي نظرم به راهي بود،اما اذيت و آزار و شكنجه اين از آزادي و رهايي ذهنم و فكر تمام روز و شب
 من از اگر و شد مي تار و سياه خودش روزگار كرد مي حمايت من از اگر. كند چه كه بود مانده سرگردان وسط اين

 رنجور شمع دور پروانه مثل نبودند خانه محمود و پدر كه زماني كرد؟ مي چه را اش مادرانه احساسات داشت برمي دست
 .بود محتاج دلداري و حمايت به بيشتر او خود اما داد مي دلداري هايش حرف با مرا و چرخيد مي من وجود شده

 رهايي باعث هايش ميانجيگري گاهي كه طوري ، شده خوب و صميمي بسيار من با اش رابطه مهدي كردم مي احساس
 به و شده مرد بزرگتر برادر عنوان به كرد مي احساس. بود پدر خود دوم ي نسخه محمود اما. شد مي پدر دست از من

 مي او مقابل گاهي مهدي. بودم بيزار او از. كرد مي پا به معركه بدتر بخواباند را آتش اينكه جاي به و برخورده او غيرت
 داشت سال 15. بود كوچكتر محمود از سال دو او و زد خواهد را او شود من آزار باعث اگر كه كرد مي تهديد و ايستاد

 اي اراده كوچكترين خود از نبود پدر حمايت اگر و بود استخواني و الغر كه محمود خالف بر بود تنومند و گير كشتي اما
 .نداشت

 گوش به ديگري از بعد يكي پيغام، پشت پيغام. كرد صدا شهر در توپ مثل جبار آقا با پدر سرد رفتار از بعد روز چند
 پنهاني مهدي يا مادر را شامم و نهار حتي. بودم كرده زنداني را خود نيز من و بود گذشته از تر عصبي پدر. رسيد مي پدر
 شده بيچاره. بود پنجره راه از منير و من تماس. عيار تمام زنداني يك بودم شده. رساندند مي من به پدر چشم از دور و

 خاطر به مادرش بود نوشته اي نامه در سعيد. لرزيد مي بدنش تمام كرد مي را كار اين كه هردفعه. من پستچي بود
 با. خواهم نمي اي خانواده چنين با را عروسي من كه كرده كفش يك توي را پايش جبار عمو با پدرم زشت برخورد
 مي من از گذشته مثل سعيد. بود شده تا دو مشكل حاال. افكند سايه دلم بر نيز ديگري ي غصه و غم خودم مشكا داشتن
 .بودم شده سير خود بودن زنده از شد؟ مي مگر اما نگيم، دل به و كنم تحمل خواست

 خواندن مشغول و ربود او دست از را نامه محمود منير غفلت اثر بر روز يك اينكه شدند،تا مي سپري هم سر پشت روزها
 .رساندم او به را خود هراسان. شد

 كنيم؟ سر بر خاكي چه ميترا:  گفت مي مدام. كرد مي گريه و لرزيد مي منير. آوردم خانه داخل را او و كردم كمك
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 در. ندارد او از كمي دست روزم و حال فهماند منير به انگشتانم لرزش سازم،اما پنهان را خود ترس و ناراحتي كردم سعي
. بود شده خون ي كاسه دو مثل پدر چشمان. شديم خيره در به هردو. شد باز مهيبي صداي با راهرو ورودي در موقع اين
 از را قطورش كمربند جوابي و سؤال بدون و آورد هجوم من طرف به پدر. خورد مي تكان پدر دست در سعيد ي نامه
 .بودم شده خم درد از. كرد جدا كمر

 .نداشت فايده افتادم،اما پدر پاي به و دادم قرار صورتم محافظ را هايم دست

 لبخند. بود ايستاده در ي آستانه در كه ديدم را محمود. كرد مي وارد ضربه خشمگين و سنگدل و رحم بي جالد يك مثل
 منير به حواسم تمام پدر لگد و مشت زير. كرد مي تماشا را پدر و من خاموش و ساكت و داشت لب بر آميزي تمسخر

  دراز فرش روي حال بي كه بود

 : زدم فرياد. است باردار او كه آمد يادم به ناگهان. بود كشيده

 .رفت دست از!منير خدا رو تو پدر. رفته حال از! منير! منير! پدر -

 به رو التماس و جيغ با. بود كرده ترك ورزش سالن قصد به را خانه مهدي و بود رفته بيرون خريد براي مادر بدبختانه
 : گفتم و كردم محمود

 .توأم با! شده اش چه منير ببين بيا! نستا وا آنجا سر بر خاك -

 : زد فرياد و دويد منير سوي به و آمد خود به گاه آن و كرد منير به نگاهي محمود

 .خورده بهم حالش منير! پدر! پدر -

 و ناالن. نديد او از العملي عكس هيچ اما داد تكان را سرش. شد خم منير روي و برداشت من زدن كتك از دست پدر
 لبم ي گوشه از كه را خوني ي باريكه. كردم آب ليوان يك تقاضاي محمود از و دادم قرار پايم روي را منير سر گريان
. پاشيدم منير صورات به پي در پي قطره چند. برگشت آب ليوان يك با محمود. كردم پاك دست پشت با بود جاري
 مژه منير. است بسته طوق چشمانش زير كبود اي حلقه كردم احساس. شد گشوده هم از منير هاي پلك بعد اي لحظه
 .برداشت را پدر و من ترس. ناليد درد دل و درد كمر از و داد سر اي ناله بعد. داد تكان بار چند را سياهش و بلند هاي

 دست از كار و بود كرده جنين سقط منير و گذشته كار از كار متأسفانه رسانديم،اما بيمارستان به را او محمود كمك با
 .آمد برنمي معالج دكتر
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 حامد. شد جاري اشكش و رفت حال از ها مرده شد،مثل منير حال جوياي وقتي. رساند بيمارستان به شتابان را خود حامد
 و سر بر مادر. نداشت زدن حرف جرأت پدر از ترس علت به اما بود شاكي پدر دست از و دانست مي مقصر را پدر

 : گفت مي گريان و زد مي خود صورت

 و پوچ افكار اين با شدي، ديوانه باشي،تو جوابگو بايد خودت شد؟ خوب حاال. نشوندي سياه خاك به رو همه تو! مرد -
 زنداني تو دست توي و خوره مي كتك روز شبانه كه ميترا دخترم از آن. كني مي روز سيه و بدبخت را همه ات پوسيده
 .نداري فرق نفهم زبون و درنده حيوون يك با تو. كشتي دستي دستي رو گناهش بي ي بچه كه دخترم از هم شده،اين

 : داد ادامه و زد اش سينه به بعد

 .بگيره گند بوي ات الشه بشي؛الهي زمينگير الهي. بده زجرت خدا ميدي زجر منو كه طوري همين مرد الهي -

 : گفت و زد محمود سر به اي ضربه سپس

 مرده؟ ذليل. شدي مردم وصي و وكيل تو مگر كني؟ مي دخالت كه داره ربطي چه تو به اصال. سرت تو عالم خاك -

 : گفت اعتراض با محمود

 . . . توانم نمي كه من. برد مي را ما آبروي دارد آخر -

 سر بر خاك. خوره مي بهم حالم بابات آن و تو ي قيافه ديدن از كه نزن حرف مردونگي و غيرت از ديگر تو! شو خفه -
 .بياد پيش وضع اين ذاشتين نمي بودين آبرو فكر به اگر. تون جفت

 كوچكترين بدون ، شده پيشامد اين باعث كه ديد پدر. كرد اشاره بود كشيده دراز بيمارستان تخت در كه منير به و
 .كرد ترك را بيمارستان حرفي

 مهدي. شديم خانه راهي مادر و محمود اشاره با. گريست مي صدا بي منير. داد دلداري را او و ايستاد منير سر باالي حامد
 كتك و شد ور حمله محمود طرف به خشمگين و عصبي. دادم توضيح را چيز همه او براي. شد مان غيبت علت جوياي
 !شد خنك دلم. زدم او به آميزي تمسخر لبخند من بار اين. زد او به مفصلي

 : گفت مي و داد مي فحش محمود به و كرد مي گريه هم سيما. بود شده ظلم اش بچه و منير به وسط اين ولي

 .بد محمود دايي. بزنه،بكشتت رو تو گويم مي بابام به. مياد بدم تو از من بدي، تو. كشتي مامانو ني ني مياد بدم ازت -
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 توانستم نمي و كرد مي درد بدنم تمام را؟ سيما يا منير را؟ خودم يا را مادر. بدهم دلداري بايد را كسي چه دانستم نمي
 تسكين براي قرصي. كردم مي سرگيجه و درد چشم احساس. بود كرده ورم و شده سياه صورتم. بردارم قدم يك حتي
 .بلعيدم آب بدون و يافتم دردم

 اطالع بدون پدر. كردند سرهم اي قصه و ساختند اي شايعه هركدام و پيچيد همسايه و در ميان در منير جنين سقط خبر
 از و آمد ما منزل به ناراحت و عصبي سعيد مادر. بود زده كتك مرگ حد به را او و بود رفته سعيد سرغ ديگران و من
 عمل جواب در و كردد نظر صرف كار اين از حشمت آقا و حامد وساطت با كند،اما شكايت خواست مي او. كرد گله مادر
 : گفت پدر

 .اش همديگه چشم توي چشممان و هستيم همسايه كه افسوس -

 حيران بقيه و مادر و پدر و بلند صداي با هم خنديدم،آن مي علت بدون گاهي. بودم شده ديوانه ها حرف اين شنيدن از
 : بود گفته پدر كرد خواستگاري پدر از مرا سعيد باز روز و حال اين با. نگريستند مي مرا

 .خوره نمي تو درد به و شده ديوانه من دختر -

 : بود گفته قاطعيت با هم سعيد

 .كنم مي خواستگاري شما از را ديوانه ميتراي من نيست مشكلي -

 .بود كرده تكرار را گذشته هاي حرف هم باز پدر و

 ام،يعني واقعي سن از بزرگتر چندسال را خودم شدم مي خيره آينه به وقت هر. شدم مي رنجورتر و تر نحيف روز به روز
 و هياهو از دور و خلوت اي گوشه داشتم دوست. نداشتم را صدا و سر و شلوغي ي حوصله اصال. ميديدم سال يك و بيست
 .كردم مي خواب كمبود احساس. بخوابم و بگذارم بالش بر سر صدا و سر

 و روحي فشار ، اذيت و آزار. ندارد را ما ي خانه به آمد و رفت حق كه كرد تهديد را او منير از دلجويي جاي به پدر
. فرستادم مي لعنت خود بر گاهي. كنم چه دانستم نمي. بودند شده تحمل قابل غير برايم محمود ي ابلهانه هاي مراقبت

 قرار ستم و ظلم مورد همه اين و كردم مي ازدواج گذشته هاي سال در كاش اي. داد نمي روي هرگز پيشامد اين كاش اي
 و من وضع ترها بزرگ داشت ازدواج قصد هركس. فاميل پسران و دختران عبرت بوديم شده سعيد و من. گرفتم نمي

 .زدند مي مثال برايش را سعيد
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 را دلم حرف كه بهتر چه خوردم مي كتك هميشه كه من. گرفتم را خودم تصميم باالخره. كنم تحمل توانستم نمي ديگر
 و دارم عالقه سعيد به كه گفتم مي كنده پوست و رك و. ايستادم مي پدر جلوي شده كه هم بار يك براي بايد. زدم مي
 .كنم ازدواج او با خواهم مي

 .بافت مي بافتني مادر. رفتم مجاور اتاق به و آمدم بيرون اتاق از افكار اين با

 بيرون را اش روده و دل و بود كرده باز را دارش زنگ كوچك ساعت هم پدر. كردند مي تماشا فيلم هم محمود و مهدي
 .كرد مي تعمير داشت خودش قول به و بود ريخته

 : گفتم و كردم پدر به رو. شد بافتن سرگرم و زد لبخندي من ديدن با مادر. نشستم مادر كنار

 .دارم حرف شما با من -

 دل در. شدم مسلط خود بر بود،اما برداشته مرا ترس. كند جايش از را ساعت هاي عقربه و كرد نگاهم زيرچشمي پدر
 »است آخر صلح از به اول جنگ« :  گفتم

 اين از كردم حس. رفتم مي ور لباسم گوشه با. بود شده سرد يخ تكه مثل بدنم. لرزيدند مي انگشتانم و بود خشك دهانم
 .نزد حرفي پدر. گيرم مي قلب قوت كار

 دل در.برگشتم سرجايم دوباره اما كنم ترك را آنجا تا شدم خيز نيم. بشنود مرا هاي حرف نبود مايل فهميدم را او منظور
 »كنم؟ حجت اتمام پدر با ام نيامده من مگر«:  گفتم

 : گفتم و شدم خيره فرش ترنج گُل به او ي چهره به كردن نگاه بدون

 دل به اي كينه شما از تنها نه ايد زده مرا اينكه با دارم دوست جانم ي اندازه به را شما من جان پدر،،پدر...پ...پ -
 .ام آزرده خيلي را مادرم مخصوصا ، ام خانواده اعضاي ساير و شما من. شده افزوده محبتم و عالقه برشدت ندارم،بلكه

 گناه بي و آرام اش چهره چقدر. داشت برنمي من صورت از چشم و بود گذاشته كنار را بافتن ها حرف اين شنيدن با مادر
 : دادم ادامه. بود

 هرگز شما اما.  گفتم مي پيش سال سه بايد كه هايي كنم،حرف بازگو برايتان را دلم حرف خواهم مي! مادر! پدر -
 من از كينه و نفرت جز شما. ندارم شكايتي و گله. دارم تصميمي چه ام زندگي و آينده براي بدانيد،كه مرا نظر نخواستيد
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 به تا بودم پسر من شد مي چه خدايا گويم مي گذارم مي بالش بر سر وقت هر كنيد باور. ايد نداده راه دل به ديگره چيز
 ؟.باشم پدر كمك غصه و آبروريزي جاي

 و داشت زير به پدرسر ميكرد پاك را اشكهايش روسري گوشه با و گريست مي صدا بدون و آرام من هاي حرف از مادر
 و خالي ميخواستم بود خواهد چه پدر عكسالعمل كه نبود مهم برايم ديگر ميداد ادامه خود كار به من حرفهاي به اعتنا بي

 من نظر مهربانم پدر خوبم پدر: دادم ادامه و كشيدم آهي كردم تازه نفسي كنم ابراز را ام عقيده و نظر و شوم سبك
 است خوبي پسر سعيد من عقيده به ميكنم تحمل شده كه هم ديگر سال صد كنم ازدواج خود نظر و خواست با كه اينست

 هم خود فرزندان به را عمل آزادي اين كرديد انتخاب خودتان را زندگيتان شريك شما كه طور همان زندگي مرد و
 برداريد لجبازي اين از دست هم شما دارد فرقي چه پسر و دختر بدهيدمگر

 تا بودم آماده بود شده كر انگار نديدم او چهره در عصبانيتي و ناراحتي گونه هيچ افكند من به نگاهي چشمي زير پدر
 باريك را نورش بي و رنگ سبز چشمان گذاشت كنار را داغان و درب ساعت پدر بگيرد كتك باد زير مرا و كند پرخاش

 شود خونريزي و خون اگر ميترا بده گوش تو ؟حاال شد تمام حرفهايت خوب: گفت آرام و آورد جلو كمي را سرش كرد
 اين هرگز و ام زنده من حاضر حال در. محال است محال بكند آويز حلقه را خودش پسره اگر بكشي را خودت تو اگر

 اينقدر بايد نميدهم اجازه هم ديگران به بلكه كني شوهر هوا به سر پسره اين به نميدهم اجازه تنها نه نميدهم را اجازه
 فرصتي ديگر و آيد مي سراغت به ازراعيل جناب هم موقع آن شود سفيد دندانهايت مثل موهايت تام بماني من خانه در

 محال بدان را اين ولي دهي انجام بخواهي كاري هر ميتواني حال است خوبي تنبيه نداري برقص و بزن و ازدواج براي
 از را ازدواج و پسرك آن فكر شديپس نشين خانه عمر آخر تا كه كن فرو گوشت در را اين بدهم رضايت من است
 كن بيرون سرت

 و كمربند ضربات با را حرفهايش گذشته هاي دفعه مثل اينبار چرا نگريستم او به متعجب رسيد پايان به پدر هاي صحبت
 كه بود مدتي. ميگشت ديگري تنبيه دنبال و شده خسته زدن از ديگر گفتم دل در و زدم تلخي ؟لبخند نكرد بيان زنجير

 خوشحال بسيار صدايش شنيدن از گرفتم تماس او با پنهاني كرد وصل را خانه تلفن پدر اينكه تا بودم بيخبر سعيد از
 بود صميمي و محبت با چقدر محمود خالف بر كند باخبرم تا بود مراقب مهدي شد سرازير ام گونه بر شوق اشك و شدم
 گفتم و كردم شكايت سعيد به پدر رفتار و اخالق از كند جبران اي گونه به را اش گذشته بد اعمال و رفتار تا ميكرد سعي
 مي دست را او و ميزند كوفت اوسر به مادرش كه ميكرد گله خود نيز سعيد نيستم تحمل به قادر و شده تمام طاقتم ديگر
 امال مراقب چشمي چهار محمود مانند هم مهدي ميكرد فكر پدر كنم قطع را گوشي بايد كه فهميدم مهدي اشاره با اندازد

 به را خود عجله با پدر ورود با است زده غم و خسته من براي مهربان و خوب همدرد اينكه از خبر بي است من رفتار و
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 غرق كردم وانمود ميداد نشان اتاقم به را او ورود پدر گامهاي صداي كردم كتابي مطالعه مشغول را خود و رساندم اتاقم
 به شديد بازدم يك با را ام سينه درون هواي شد دور آن از اهسته و كشيد اتاق به سركي پدر هستم كتاب خواندن در

 با تماسي گاهي مهدي همراهي با ميشد سپري سرعت به روزها كردم داني قدر و تشكر مهدي از دل در و فرستادم بيرون
 من با كمي ام كرده فراموش را سعيد من اينكه هواي به نيز پدر ميشديم آگاه هم حال از طريق اين به و ميگرفتم سعيد

 اين است سال چند كه است چيزي چه پسر اين وجود در مگر ميترا: پرسيد من از مهدي روز يك بود شده مهربانتر
 اين از را خودت و نميگويي بله آنها از يكي به چرا داري زيادي خواستگارهاي ؟تو ميكني تحمل را ها درد ئ بدبختي
 اينقدر است نه همان بريزد هم به زمين و آسمان اگر بگويد نه وقتي مشناسي را پدر كه ؟تو نميدهي نجات مخمصه
 قدر كرديد ازدواج كه فردا آيا دارد را اذيت و آزار اينهمه لياقت سعيد آيا كردي چه خودت با ببين نده زجر را خودت
 سيماي در. ميگويم خودت براي من بردار لجبازي اين از دست بيا نميداند ؟بخدا ميداند را گذشت و فداكاري اينهمه
 كه را پرتقالي و زدم تلخي لبخند بود اشك از پر دزشتش عسلي چشمان بود نمايان غصه م غم آثار مهربانش و رنجور
 او متاسفانه اما بود محمود وجود در كمي دلسوزي و مهرباني اين كاش جان مهدي: گفتم و دادم او به بودم كنده پوست
 وقت شديĤن كه عاشق شوي بزرگ بگذار نداري سعيد از كافي شناخت تو اما نيكو و متين تو حرفهاي است پدر مثل

 او كنا در ميداني و داري اعتماد او به دل و جان از خودت چون نيست مهم خودت جز چيز هيچ و هيچكس حرف ميفهمي
 افسوس: گفت و ايستاد شد بلند زد لبخندي مهدي شو دور من از نيامده محمود تا شو بلند هم حاال شد خواهي خوشبخت

 زير را سرم شد جمع چشمانم در اشك او حرف شنيدن از انداختم مي راه را عرمسيت خودم نه وگر ندارد صدا دست يك
 و مشكي موهاي ميان سفيد موي تار چند ميكردم حس ميشد الغرتر و نحيفتر روز به روز مادر. نبيند را اشكم تا انداختم

 منير ديدن براي خواستم مادر از همين براي بود شده تنگ سيما براي مخصوصا منير براي دلم. كرده خوش جا او براق
 حشمت اقا مغازه جلوي از بايد كه وبد طوري منير خانه مسير شد راهي اعتراضي بدون هم او شويم او خانه راهي

 و رفت داشتم آرزو زماني بودم نديده را ها مغازه و خيابان اين من كه ميگذشت سال سه.نبود ديگري راه ميگذشتيم
 زد پهلويم به آرنج با مادر كنم چه نميدانستم خوشحالي از ميسوختم حسرت در حاال اما شود تمام دبيرستان به آمدهايم

 دو ميشد تندتر و تندتر قلبم ضربان ميشدم نزديكتر حشمت آقا مغازه به و ميداشتم بر كه قدم هر كنم كنترل را خود كه
 خيره آن داخل به رسيديم مغازه در به باالخره بيفتم مادر روي و بدهم دست از را تعادلم خوشحالي از بود نزديك بار سه

 نشد ما متوجه و بود كاري گرم سر نيز او نديدم را ديگري كس حشمت آقا جز و نبود سعيد از اثري گشتم هرچه شدم
 خروج اجازه كه حاال من خداي. برخاست نهادم از آه كرد پنهان بيشتر را خود صورت و كشيد پايينتر را چادرش مادر

 ريخت فرو آرزوهايم و آمال كاخ و گرفت درد قلبم بود رفته كجا نبود او ببينم را او سال سه از بعد ميتوانستم و داشتم
 زنگ مادر رسيديم منير خانه در به باالخره نداشتم سيما و منير ديدن به ميلي هيچ انداختم زير به را سرم و كشيدم آهي
 مامان زد فرياد و پريد پايين و باال خوشحالي از ما مشاهده با و كرد باز را در سيما كوتاهي مكث از بعد. درآورد صدا به را
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 با. شد ظاهر در آستانه در متعجب منير. ديگه بيا بيا اومده بزرگ مادر مامان امده خاله جان جانمي ميترا خاله جان
 كرديد گم راه عجب چه گفت و زد لبخندي دويد ما سمت به ايوان هاي پله از دوان دوان نگريست را مادر و من ناباوري

 لبخند گشود من روي به را آغوشش و جست بيرون مادر آغوش از كرد من به رو بوسيد و گرفت آغوش در را ما ؟و
 دچار من خواسته و من خاطر به بود مهربان و خوب چقدر كردم بارانش بوسه و گرفتم بغل در را او و آوردم لب به تلخي

 و شاداب صورت اندوه و غم از اي هاله بود شده گذشته از رنجورتر و تر نحيف آمد مي نظر به بود شده بغرنجي مششكل
 سيما نميگنجيد خود پوست در خوشحالي از منير شديم پذيرايي وارد مادر و منير تعارف با بود گرفته بر در را خندانش

 فراهم اي هديه براي بود رفته يادم و نبودم خود هواي و حال در ميداد من نشان را بازيهايش اسباب و ها عروسك هم
 درد كمرم كجاست حواست.... ميترا...  ميترا: گفت و شد خيره ام چهره به گرفت من جلوي را چاي سيني منير كنم

 حامد و خودت حال كن تعريف بشين بيا خوب: گفت و زد لبخندي مادر كردم رد را تعارفش و خواستم معذرت گرفت
 با مادر. نيستيم بد شما مرحمت به شما هاي پرسي احوال از: گفت طعنه وبه نشست من كنار منير: است طور چه جان

 پدرت بيرون، زديم خانه از هم االن ميداني را پدرت اخالق كه خودت دخترم جان منير: گفت اي گرفته و غمگين صورت
 تازه هوايي و آب يك هم گفتم بود شده تنگ خيلي تو براي دلش ميترا. گردد مي بر ظهر از بعد و رفته شهر از خارج
 .ببيند رو تو هم و كند

 :گفت و گرفت دستش در مرا دست. كرد من به محبتي پر نگاه منير

 براي دلم هم من. كنه پا به خون و ببينه منو پدر ترسيدم اما بزنم سر تو به پنهوني خواستم مي بارها جان ميترا كن باور ـ
 .شده تنگ تو

 :پرسيد آرام و دوخت مادر به برگرفت من از را نگاهش

 نداد؟ رضايت پدر شد؟ چه قضيه راستي ـ

 :گفت پر دلي با و كرد مرتب را اش روسري زد، پاهايش روي مادر

 بچه كه هم حاال. ببينم رو مهتاب و آفتاب رنگ گذاشت نمي و بودم عروس تازه كه زماني از آن را، پدرت كند ذليل خدا ـ
 تكه يك كه گلم دختر ببين. نگذرد ازش خدا لج، سر افتاده عزيزم، نه. بدبختند و كشند مي زجر آنها شدند، بزرگ هايم
 ... و درآمده روزي چه به بود ماه

 :گفت و پريد مادر حرف ميان سيما
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 كني؟ بازي من با مياي ميترا خاله ـ

 :گفتم و گرفتم را او دست. شدم بلند جايم از و كردم اي خنده

 كنيم؟ بازي چه حاال نه؟ كه چرا ـ

 :گفت و پريد پايين و باال خندان و شاد سيما

 باشد؟ هستم، مامانت هم من. مني دختر تو بازي، خاله بريم ـ

 :گفتم دلخوري با

 .مامان من دختر، تو نه، ـ

 و لخت موهاي. شد تر نمك با شيرينش و كوچگ صورت و كرد اخمي. نيامد خوشش حرفم از كشيد، را دستم سيما
 :گفت و دوخت من به را درشتش و سياه چشمان. زد نار چشمانش روي از را اش مشكي

 .پوشند مي دامن ها مامان ببين پاته، شلوار. نپوشيدي دامن كه تو هستم، مامان من نخير، ـ

 :گفتم. گرفت ام خنده او حركات و حرف از

 كنيم؟ كار چه مامان، تو باشد ـ

 منير. است رفتن زمان كه كرد اعالم مادر. كردم فراموش را اؤ نبودن و سعيد مدتي براي و كردم بازي سيما با ساعتي دو
 :گفت مادر اما بمانيم، جا آن ناهار براي الاقل يا بگذرد اؤ پيش مرا تا خواست مادر از

 .ميĤورد سرمان بااليي چه ميداند خدا تو، ديدن هم آن آوردهام بيرون را ميترا من، بفهمد اگرپدرت -

 :گفت گوشم در منير خداحافظي هنگام

 .ميكرد بحث و جر مادرش با گمانم به. ميĤمد سعيد خانه از دعوا صداي ديشب -

 :گفتم نشود متوجه مادر كه طوري من

 .ميزند شور دلم منير. نبود مغز ميĤمديم كه هم االن -
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 ميترا خوب. كند كمكتان خدا. است مادرش درگير تو مثلي هم اؤ باشد افتاده خاصي اتفاق نميكنم فكر نشو، ناراحت -
 .بيا تو القل. بيايم نميتوانام كه من. بزن سر من به هم باز جان

 .رسيده لبم به جانم خدا به! هستم روز سيه و بدبخت قدر چه من كه ميبيني -

 :گفت و فشرد آغوش در مرا منير مادر كنجكاوي با

 .شود راضي پدر كنيد كاري يه مادر خدا به را تو. بمانيد بيشتر داشتم دوست خيلي مادر -

 مجبور اما نگذارم، تنها را او ميخواست و بود چسبانده من پاي به را خود گريان سيما. داد تكان تاسف روي از سريع مادر
 را اؤ الاقل. باشد مغازه سعيد كه ميكردم دعا دل در. افتاديم راه به خانه سوي به و كرديم خداحافظي. ميرفتيم بايد و بودم
 پاهايم. ميشنيدم سينهام ديوار و در به را قلبم شدن كوبيده صداي. ميديدم بود شده كه هم لحظه يك براي سال سه از بد
 .نداشتند رمقي و حس كوچكترين و نبودند خودم مال

 مزه را خون شوري. بود كرده ايجاد لبم بر كوچكي شكاف دندانم فشار اثر بر ناراحتي شدت از. ميرفتنم كلنجار خودم با
 .كردم مزه

 :گفت غضب با مادر

 .بنداز پايين رو سرت. ميكني نگاه رو طرف آن و طرف اين چرا. نيست خوب كاريه؟ چه اين دختر -

 :گفت كه بود چاقتر آنها از يكي. دادند نشان هم به مرا و كردند عبور ما كنار از رهگذر زن دو كلمات اين اداي هنگام در

 !ها اينه شده، پسره خاطرخواه ميگن كه بهرام دختر -

 كمال با و كردم نگاه را سرم پشت و برگشتم گرفتم، فاصله زنها از قدم چند كه زماني. كرد تعقيب نگاه با مرا ديگر زن
 در كردن رنگ مشغول كه شناختم را سعيد پشت از. ميكنند تماشا مرا رفتن و زده خشكشان جايشان سر ديدم تعجب
 باال را دستش. بود رنگ فرچه دستش در. برگرداند من طرف به را صورتش. شد دشوار برايم كشيدن نفس. بود مغازه
 مدتي براي نگاهمان. زد خشكش حالت همان در و داد تكيه مغازه در به خود محافظت براي را ديگرش دست و گرفت

 .بود آماده بند زبانم اما بزنم، حرفي يا كنم سالم كردم سعي. نداشتم را حركتي گونه هيچ قدرت. خورد گر هم در
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 اين در را سعيد و من كه مادر. بزنيم نتوانستيم هم كلمه يك حتي ديدم را او كه سال سه از بعد. بود شده رنجور قدر چه
 كوچه به. مينگريست مرا حالت همان در سعيد هنوز. كرد دور مغازه در از كشان كشان و گرفت مرا دست ديد وضعيت
 :گفت عصباني و زد سرم توي گرفت، من بازوي از آوري رنج و ريز نيشگون مادر. شديم داخل خودمان

 چطور مردم نديدي. سبكسر دختره. ميكند زندوني خانه توي رو تو پدرت كه ميكني رو كارها همين شده ذليل د -
 هم؟ به زدين زل چيه خوبيه، چيز حيا و شرم. ميگردند نگاهت

 !سعيد ديدن خوشحالي از بلكه مادر، حرفهاي خاطر به نه اما شد جاري اشكم. كشيد مرا و انداخت خانه در به را كليد

 را خود رضايت و دهد تن ازدواج اين به بايد كه است كرده مشاجره مدرسه با كه شنيدم سعيد از ماه دو گذشت از بد
 در و نبود وصلت اين به راضي اؤ نسنجيده حرفهاي و جبار آقا با پدر بد رفتار خاطر به مادرش اما كند، اعالم قبل مثل

 .كند ازدواج من با تا شود رد او جنازه روي از بايد كه بود كرده اعالم سعيد جواب

 بي نيز من خواهش و التماس و كند صحبت پدر با شخصأ خود ميخواست. كرد دعوت خدا به اميد و صبر به مرا باز سعيد
 .داد خواهد رخ ناگواري اتفاق حتما بار اين ميدانستم. ماند ثمر

 اعتراضي كوچكترين بدون او. كند منصرف تصميمش از را اؤ و صحبت سعيد با تا كردم خواهش منير شوهر حامد از
 :گفت و كرد قبول

 هم به را اوضاع بيشتر كارش اين با دانم مي خوب را اين اما ميدهم، انجام ميل كمال با بربيايد كاري من دست از اگر -
 .ميشود هم خودش و تو رنجش باعث بلكه ميريزد،

 كار اين كرد تمنا حامد از منير. بودند آگاه هم رفتار و روحيات از خوب خيلي و بود حامد دبيرستان دوران دوست سعيد
 اي روزنه شايد تا كند كاري ميخواست حامد اما. شود درگير حامد با بار اين و شود متوجه پدر ميترسيد زيرا نكند، را

 .شود باز كور گره اين براي

 درست مشغول آشپزخانه در مادر. نبود خانه پدر خوشبختانه. آمد ما خانه به پدر ديدن بهانه به حامد روز چند از بعد
 :گفت آرام او. بود حامد براي چايي كردن

 نمي ديگر گفت مي. بكند را قضيه قال گرفته تصميم راستي راست او. بود فايده بي سعيد با من كردن صحبت! ميترا -
. شود مي او شرخوردگي و شكست باعث بده، هم شما خانم خواهر براي تازه گفت مي باشد؛ آن و اين زبان ورد تواند
 .بدهد فيصله را كار و بيايد كوتاه بايد ما از يكي
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 :گفت و كرد براقش و پرپشت و سياه موهاي الي دستي. نشست زانو چهار. كرد جا به جا كمي جايش در را خود حامد

 مي خوشبخت وضعيت اين با تو نه و دهد مي رضايت پدرت نه ميترا. كن قبول تر بزرگ برادر يك عنوان به مرا حرف ـ
 به و كني فراموش است بهتر. شناسم مي كه است سال هشت را پدرت اما دادم، حسادت يا دخالت قصد نكن فكر. شوي

 .زدم هم سعيد به من را ها حرف اين. اي شده شكلي چه ببين بينداز خودنت به نگاهي. برسي زندگيت

 :پرسيدم نگراني با

 گفت؟ چه خوب ـ

 .افكند من به نگاهي دلهره با حامد

 ميرم بيرون اش زندگي از شخصا من بياورد زبان به را ها حرف اين ميترا خود اگر گفت-

 شدم اميدوار بيشتر اينده به و درخشيد قلبم در نوري ها حرف اين شنيدن با

 :گفتم و زدم رضايت از لبخندي

 بخواهد چه خدا تا ميمانيم منتظر هم باز كرديم صبر سال چند ما-

 هنوز رفت تلويزيون سمت به و داد من به اخم با را ميوه هاي كيسه امد خانه به پدر كه بود نشده تاريك كامال هنوز هوا
 امد در صدا به خانه زنگ كه بود نشده كامل تلويزيون تصوير

 و رفت حياز در سمت به كنان غر غر پدر است در پشت سعيد ميدانستم چون ريخت فرو قلبم در زنگ صداي شنيدن از
 با شد در شدن بسته مانع اون اما بست را در سعيد ديدن با پدر ميكردم تماشا پنجره پشت از گشود را ان تامل از بعد
 راه از هنوز محمود شدند وارد هم محمود و مهدي حين همين در انداخت داخل به را خود فورا و گشود را در دست فشار

 خورد كتك مرگ حد تا و اورد كم پدر و محمود ضربات زير اما كرد دفاع خود از سعيد شد گالويز سعيد با نرسيده
 :زد فرياد و كرد پدر به رو خشم با و كرد پرتاب كناري به را محمود و امد خود به بود شده ميخكوب سرجايش كه مهدي

 ميخواهيد؟ جانش از چه كشتيد را مردم جوان-

 كنده سر مرغ مثل نيايد در صدايم تا بودم گرفته محكم را دهانم شد سرازير گونه روي اشكم حركات الين ي مشاهده با
 را خود انها فرياد و داد صداي با مادر نداشتم هم فرياد و داد جرات نميبرد پيش از كاري دعا و صلوات و ميزدم پدر و بال
 :زد فرياد و رساند مادر به را خود محمود شد زمين نقش وخيم وضعيت ان در سعيد ي مشاهده با رساند خياط به
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 هستي؟ گوري كدام ميترا ميترا-

 مهدي رساندم حياط به را خود دوان دوان شد مهيا فرصت اين و برسانم حياط به را خود تا ميگشتم اي بهانه دنبال به
 و ضهف حالت سعيد ي پريده رنگ و خونين صورت ديدن با شد خانه داخل و انداخت شانه به را سعيد گريان و هراسان
 من بردند داخل را مادر پدر كمك با محمود.گريستم و دادم تكيه خشكيده توت درخت به... داد دست من به سرگيجه

 دويدم انها دنبال به نيز

 تاب افكند من بر را اش غمزده نگاه كند جا از را قلبم اش ناله صداي بود كشيده دراز بيرمق هال قرمز فرش روي سعيد
 اورد هجوم من سمت به پدر گريستم بلند صداي با و دادم قرار مهدي هاي شانه روي را سرم و دارم دست از را تحملم و
 به رو و كشيد فرياد سرش و داد هل سمتي به را پدر بار ياولين برا و امد ام ياري به مهدي.گرفت چنگ در مرا موهاي و

 :گفت من

 بيا زود و كن درست قند شربت ليواني-

 او به اي جرعه و گذاشت پاهايش روي را سعيد عجله با او رساندم مهدي به را ليوان و كردم فراهم قندي اب عجله با
 شده سفيد گچ مثل رنگش و بود ترسيده كه پدر نشست مهدي كمك با و زد كنار را مهدي دست حال به سعيد نوشاند

 سخن به لب ناالن و ناتوان سعيد بدهد سعيد به تا دادم مهدي به دستمالي فورا ميكرد زي را اتاق عرض و طول مدام بود
 :گفت ميكرد پاك دستمال با را صورتش هاي خون كه حالي در و گشود

 دادي اجازه اگر بگويم شما به را تصميمم هم من بگذاريد پس رسانديد كمال به را مردانگيتان و انسانيت شما ابراهيم اقا-
 ي خانواده و شما ميگيرد سر وصلت شما اطالع بدون و پنهاني وگرنه ميشود حل ابرومندانه نشديد وصلت اين مانع و

 خواستگاري قانوني و رسمي طور به را دخترتان من كه است سال سه منديم عالقه هم به دو هر ما كه ميدانيد محترماتان
 كرديد خردشان و كوچك تان خانه از انداختنشان بيرون و انها انداختن دست با بار هر اما فرستادم واسطه بارها كردم
 بار هر اما شدم وارد دري هر از من كردي رد خونسردي كمال با هستن قائل ارزش و احترام برايش همه كه را جبار عمو
 خوردم بست بن به

 :داد ادامه و فرستاد بيرون ارام را اش سينه درون نفس و كشيد اهي

 مخالفت مدام و داريد نفرت من از طور اين شما كه زده سر من از اخالقي چه يا ام كرده كار چه نميدانم كنيد باور-
 زندگي يك ميخواهيم و داريم عالقه هم به دخترتان و من رفت نخواهد پيش طور اين ديگر كه بدانيد را اين اما ميكنيد
 .بود همراه دردسر و مشكل با ان شروع متاسفانه اما كنيم شروع را دردسر بدون و ساده
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 مادر به بودم كرده درست سعيد براي كه را شربتي بودم شده غافل او فكر از اصال داد سر ناله و اه و شد بلند مادر صداي
 كمي تا ببرد حياط به را مادر تا خواست محمود از مهدي كرد گريه به شروع انگاه كشيد نفس پي در پي مادر خوراندم

 بخورد تازه هواي

 موهاي به دستي مهدي بود امد و رفت حال در مدام و نميداد سعيد هاي صحبت به گوش بود شده كرد انگار كه پدر
 :گفت ارام و كرد پاك بود شده خشك سعيد چشم ي گوشه كه را خوني كشيد سعيد پرپشت

 ميشناسي خوب را پدر كه امدي؟تو اينجا به چه كردي؟براي چه شد؟مگر طوري اين چرا-

 :گفت و دوخت من به را اش دردمندانه نگاه

 هان؟ قيمتي چه به اخه-

 :گفت و شيد اهي سعيد

 وحشيه انقدر محمود نميدونستم جونم قيمت به-

 اش استكاني ته عينك و كرد تنگ را چشمانش كرد نگاه سعيد خيره باشند كرده متصل انها به برق كه هايي ادم مثل پدر
 پدر كه كنم حمايت سعيد از تا انداختم جلو را خودم شد ور حمله سعيد به ها ديوانه مثل ناگهان كرد جا به جا كمي را

 كرد من زدن به شروع و ساخت جدا كمر از را كمربند

 را پدر چشمان جلوي خون شدم مخفي مهدي پشت من ايستاد پدر روي روبه و داد تكان سختي به را رنجورش تن سعيد
 :زد فرياد بود گرفته

 شدي؟ من خانه وارد حقي چه ميخواي؟هان؟به چه جا اين هرزه پسر...تو...تو روشن چشمم-

 كند وارد ديگر اي ضربه ميخواست كرد سعيد نثار كمربند با اي ضربه بود شده سعيد حضور متوجه تازه پدر اينكه مثل
 شد خيره پدر چشمان در و كرد پرت اي گوشه به عصبانيت با را ان و گرفت را كمربند سعييد كه

 شما شخص براي كه احتراميه خاطر به نزدم حرفي و كردم تحمل را شما هاي اهانت و توهين حال به تا اگه سارده اقاي-
 ...وگرنه بود شما خاطر به باز اونم ندادم نشون العملي عكس محمود ضربات مقابل در ديديد اگر بودم قائل

 :گفت مزاج تند و عصبي امده در حدقه از چشماني با پدر
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 نيستي بشو ادم خوش زبان با تو بيارن در رو پدرت بيان ميگيرم تماس بكني؟االن ميخواستي غلطي هان؟چه چي وگرنه-
 بپوسي و بميري همانجا و باشي زندان توي عمرت اخر تا ميكنم كاري

 :گفت تاسف با و داد تكان را سرش زد تلخي لبخند سعيد

 با چه ميكنم ازدواج شما دختره با باالخره كه ديد خواهي بزنم را اخرم حرف بگذاريد اما مياد بي كارها اين شما از-
 اذيتتان و ازار و مخالفت چه شما رضايت

 افكند من بر گذاريي نگاه كشيد اش گونه روي دستي سعيد انداخت لرزه به را ديوار و در سعيد صورت بر سيلي صداي
 او به چه نشدم متوجه كرد صحبت او با و رساند او به را خود دوان دوان مهدي كرد ترك را هال و انداخت پايين را سرش
 اين از قدر چه داد شكنجه مرا مرگ حد تا و كرد قفل را در ديد تنها مرا كه پدر ميفشرد را قلبم او سكوت ااما ميگفت
 داشتم نفرت تريكب بد و پهن كمربند

 :گفتم گريه ميان در

 هرچه مادر جان به ميميرم االن بسه داره در خدا به پدر بگيد شما هرچه ميخوام معذرت پدر كردم اشتباه كردم غلط-
 بگوييد شما

 را خودم گشودم چشم زماني شدم زمين نقش و نكردم احساس دردي هيچ ديگر كه طوري داد دست من به ضعف حالت
 مثل چيزي اوردم فشار خود مغز به بودم كشيده دراز تخت روي من و بود اتاقم نگريستم را اطرافم ديدم اشنايي جاي در

 مغز تا درد اما شوم بلند خواستم گذشت ديدگانم جلوي از سينما ي پرده پثل روز ان اتفاقات تمام گذشت ذهنم از برق
 شدم خيره سقف به و گذاشتم هم بر پشم ناتوان رسيد استخوانم

 :گفتم دماغي تو و گرفته صداي با شد وارد در به اي ضربه

 نداره زدن كه در اين بفرماييد-

 مهدي سوي به و شدم بلند ناله و درد با زده هيجان شد ظاهر كشيده قامتي با مهدي نيرومند و ورزيده اندام بعد اي لحظه
 خنده با و شد خوشحال من هيجان و لبخند از گرفتم را او دست ببرم پناه او اغوش به ميكشيدم خجالت شتافتم
 ها؟ خانم خانم چطوري:گفت

 با.ديد مرا تعجب.شدم خيره او به متعجب و حيران.گرفت من ديدگان جلوي بود كرده مخفي پشتش در كه را دستي
 .مبارك تولدت!جان ميترا:گفت و كشيد دل ته از آهي گشاده رويي
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 ميكرد سعي هميشه و داشت بياد مرا تولد ساله هر كه بود كسي تنها او زيرا.شد جاري اشكم حرف اين شنيدن محض به
 .كند شاد اي هديه خريدن با مرا

 بغض با و داد نوازش را موهايم مهدي.انداختم او آغوش رادر خود و نكردم شرم و خجالت احساس ديگر
 ناراحتي؟هان؟ است كوچك چون اينكه نيامده؟يا خوشت خريدم كه اي هديه از چيه؟نكند:گفت

 نه:گفتم و زدم لبخندي بزور.بود شده جمع رچشمانش د اشك.نگريست ديدگانم در و ساخت جدا آغوشش از مرا
 روز ميشود پيدا كسي اينكه از.خوشحالم است من فكر به كه هست كسي اينكه از!غمخوارم نه!عزيزم نه!جان داداش
 .است شوق از من اشك خوشحالم بگويد تبريك را تولدم

 .گشت جاري اشكش و تركيد بغضش بود كرده كنترل بسختي را خود كه او

 خريدي؟ چي حاال!خوب:گفتم و خنديدم گريه ميان و كردم عوض را حرف خاطر بهمين

 زردي به اش چهره.شد اتاق وارد مادر.باشم مسلط خود بر كردم سعي.گرفتم را هديه و كردم دراز را دستم
 اما بود كرده مكدر را اش صميمي و مهربان صورت غصه و غم.بود كرده پر را صورتش غصه و غم از چروكهايي.ميزد
 روي دستي.است رنج و درد از مملو سكوتش كه بود فهمانده بمن حركاتش و نگاه با بارها.آمد نمي بر او دست از كاري
 .كردند خلوت برادر و چيه؟خواهر:گفت و زد لبخندي و كشيد ام شده بافته موهاي

 .خريده هديه برايم مهدي تولدم روز بخاطر:گفتم و دادم نشان مادر به را هديه خاصي هيجان با

 ممنونم خيلي تو از!جان مهدي آفرين:گفت و نگريست مهدي به غرور و افتخار با.شد گيراتر خوشحالي از مادر لبخند
 .پسرم

 .آمد يادم آهان...بدهم بتو ندارم اي هديه اما توست تولد روز امروز پس:گفت و كرد بمن رو

 .كرد ترك را اتاق و

 بود كرده چشمگير و زيبا نكردني باور طرز به آنرا خدا نام كه بود زيبايي پالك گشودم هم از عجله با را مهدي هديه
 هست؟ اجازه:گفت و زد لبخندي مهدي.برداشتم هم را زنجيرش زدم لبخندي

 عزيزم؟ برادر از بهتر كسي چه بله:گفتم نشاط و هيجان با

 .ميكرد من نثار را اش خالصانه مهرباني و دريغ بي محبت مهدي دستان گرمي كردم او به را پشتم و
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 خود با مواقع اكثر و ميخوردم آنرا حسرت دل در هميشه من كه داشت زيبايي بسيار لباس دست در.شد وارد خندان مادر
 شده تنگ من براي اين بيا:گفت و كرد دراز من بطرف را لباس ميداد؟مادر بمن را لباس اين مادر اگر ميشد چه ميگفتم
 .توست اندازه

 ...مادر...نه...كنم قبول نميتوانم...ميكنم خواهش.من نه شماست برازنده اين مادر نه:گفتم و كردم نگاه مادر به متعجب

 .كردم قبول مادر اصرار با را لباس

 تنها اين و بود زده مرگ حد تا مرا تولدم روز پدر كه نميرفت يادم هرگز.بود هميشگي صميميت و مهرباني اين كاش اي
 .نبخشد را پدر هرگز خواستم خدا از و كردم وحشت ام قيافه از ديدم رآينه د را خود زمانيكه.بود او هديه

 .بودم بزرگ كاش اي:گفت افسردگي با و نمود بمن رو مهدي كرد ترك خريد قصد به را خانه مادر وقتي

 آره؟ ميگرفتي زن ميرفتي حتما:گفتم شوخي به كرد ادا حسرت با را اين

 يك حرف به كسي چه اما ميذاشتم سعيد دست توي را تو دست قسم بخدا بودم بزرگ من اگر نه:گفت و زد تلخي لبخند
 باور.ميدهد شير بوي دهنت نخور را هيكلت گول ميگن.ميزنند ذوقم توي بزنم حرف ميخواهم تا.ميده گوش بچه پسر
 .بكشي زجر همه اين نميگذاشتم ميترا كن

 يك خوب آيد نمي خوشش او از پدر حاال.نديدم بدي او از منكه است خوبي بسيار پسر سعيد:داد ادامه و كردم تازه نفسي
 تو رو پدر ندهم اجازه ميدهم قول مردانه امروز همين از باشم تو زجر و شدن اب شاهد نميتوانم اماديگر جداست بحث
 از بزرگتر به كه زورش.ميكنم ادب وقتش به هم را محمود نكنم را اينكار اگر نيستم مرد قسم شرافتم به كند بلند دست

 .كنم ادبش چطور ميدانم ميكند خالي تو سر را دليش دق نميرسد خودش

 اين!من برادر نه:گفتم و شدم خيره او درشت چشمان به.آمد بدرد قلبم محبت و مهرباني اينهمه از و گرفتم را دستش
 حرفهاي تاثير تحت خوب.است بزرگتر سال دو تو از باشد چه هر. بايستي بزرگترت برادر جلوي نبايد تو.نيست راهش
 و بد خصلت اين تا دارد زمان به احتياج او.است تنيده ترديد و شك و بدگماني تارهاي خودش دور و گرفته قرار پدر

 .كنه دور خودش از را ناپسند

 رآينده د وگرنه بردي پي خودت اشتباه به زود خيلي تو:دادم ادامه و آوردم بر سينه از آهي و كشيدم دستش روي دستي
 كار فهم و عقل با كن سعي هميشه!جان مهدي.نميگذاشت راحتت اي لحظه بدگماني و خودخوري ميشدي مشكل دچار
 اين از را او هميشه.شده بزرگ عقايد اين با و است گناه بي هم پدر!ميداني.بده قرار مشق سر را محمود و پدر اخالق كني
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 توقع ميتوان گذاشته سر پشت اينگونه را خودش عمر الز سال 50 كه كسي از چطور خوب.اند كرده تهي كارها قبيل
 .ميبرد رنج بيماري اين از هم پدر خود.داشت ديگري

 قطع را حرفهايم محمود آمدن با.بيندشيم فردا به و كنم فراموش را ها گذشته تا خواست من از حرفهايم شنيدن با مهدي
 با داشتم دوست چقدر.كند سير را خود تا رفت آشپزخانه به هم بعد.گرفت را مادر سراغ مزاج تند و عصبي محمود.كردم

 هم منير با او.بكاهد غمم از كمي و بدهد دلداريم داشتم دوست چقدر بخندم و بزنم حرف او با مهدي مثل.بگيرم انس او
 .است بيزار دختر فرزند داشتن از كه بودم شنيده او زبان او از بارها.داشت را برخورد همين

 بار نيامده؟چند پيش برايش مشكلي شب آن برخورد از بعد نه؟آيا يا است سالم ايا نميدانستم و بودم بيخبر سعيد از
 صحبت او با مكرر تماسهاي از بعد اينكه تا رفته بيرون تعمير براي ميگفت حشمت آقا هربار اما گرفتم تماس او با پنهاني
 .نيست نگراني جاي و است خوب گفت شدم حالش جوياي و كردم

 سعيد.شدم گوش سراپا منهم.نپرم حرفش ميان نشده تمام حرفهايش تا و بدهم حرفهايش به گوش تا خواست من از
 :گفت

 نميدانند آنها اما قائلم ارزش برايشان!ندارد اهميت هيچكدام من براي!من مادر و تو پدر شده تا دو مشكل معلوم قرار از
 هستيم تو و من اين ميترا ميداني ميزنند مخالف ساز كه است سال 4 نزديك االن.ميكنند بازي تو و من زندگي با دارند كه
 و اندازند مي غبغب در بادي غرور با باشد مراد وفق بر و خوب زندگيمان اگر.كنيم زندگي سقف يك زير هم با بايد كه

 بر مشكالت پس از بايد پس.كرديد خودتان ميگويند و ميكشند كنار را خود شويم مشكل دچار اگر و كرديم ما ميگويند
 .ندارد ربطي بما.آييد

 خاتمه بازي اين به بايد كه ام رسيده نتيجه اين به:داد ادامه باز و كرد تازه نفسي ميلرزيد آشكارا سعيد صداي
 ديگر آنوقت.نميخورد تكان اب از آب و برميگرديم مدتي از بعد برويم شهر اين از روزي چند براي بايد ميترا.بدهيم

 .ميدهند رضايت و نيست كار در مخالفتي

 گفتم زده وحشت ريختند من روي سرد اب سطل يه انگار حرف اين شنيدن با

 مي چه مردم وقت ان ميكنند سكته مادرم و پدر نميدم كار اين به تن هم بميرم اگه من...نه.....كجا؟نه كنيم فرار چي-
 كن بيرون سرت از را فكر اين سعيد... نه ايم شده ان و اين سوژه كافي اندازه به ريزد مي ابرويمان پاك ديگر ؟ گويند

 :گفتم نداشتم ديگري حرف نيز من كرد سكوت سعيد
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 خداحافظ خوب-

 :گفت بالفاصله سعيد

 دليل اينكه بدون داده رد جواب پدرت بار هر و ام كرده خواستگاري تو از پي دي پي من سال چهار ميترا ببين نكن قطع-
 قائل ارزش برايشان تو و من اما كنند نمي فكر ما ي اينده و جواني به و نيستند ما فكر به انها چطور باشد داشته محكمي
 است محال داري تو كه پدري اين با ذردبگ هم سال صد اگر خدا به ميترا ؟ باشيم

 گفتم و پريدم حدفش ميان

 ..و است پدرم باشد چه هر نكن صحبت اينطور من پدر مورد در-

 گفت و پريد من خرف وسط او بار اين

 كه من است عادي برايشان دهيم انجام كاري اگر پس دانند مي را تو و من ي رابطه مردم همه نداشتم بدي منظور من-
 مي انها به و ميگرديم بر مدتي از بعد و كنيم مي ازدواج هم با انجا مشهد ميرويم بدهيم انجام شرعي غير كار نميگويم
 بدهي جواب االن خواهد نمي بكن را هايت فكر است رسمي و قانوني كار اين كرديم ازدواج هم با ما گوييم

 گفتم زده وحشت و هراسان

 همديگر است بهتر ندارم من كه خواهد مي جرات و دل كار اين نكن حساب من روي ندارم را كار اين جرات من نه نه-
 كنيم فراموش را

 گفت زده غم و گرفته صداي با من اخر حرف شنيدن با سعيد

 دير چه اه كردم مال لگد تو خاطر به را شخصيتم احساسم غرورم سال چهار جهت به نيستي عمل اهل تو دانستم مي من-
 از خوردم كتك بزرگوارت پدر پدرت دست از تو خاطر به خوردم را تو حرفهاي گول كه بگو را ساده من شدم متوجه
 و كس هر زبان زخم نشنيدم كه ها حرف چه شود مي زمين نقش تلنگر يك وبا ندارد ادميزاد ي قيافه كه جوجه ان دست
 ايستادم مادرم جلوي تو خاطر به كنيم فراموش گويي مي سادگي اين به حاال و.. تو خاطر به خريدم دل و جان به را ناكس
 نيست حرفي باشد بشنوم بايد را ها حرف اين حاال كردند طردم فاميلم

 گفتم بغض با ديدم انطور را سعيد روز حال وقتي
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 با شود مي ريزي خون و ابروريزي باعث سعيد ميترسم خدا به ايد نمي بر من از كه خواهي مي من از را كاري تو اخر-
 حافظ خدا دهم مي را جوابت فردا كنم فكر بده اجازه حال اين

 بدون نيز او دهد قرار اختيارم در پول مقداري خواستم او از و زدم صدا را مهدي گذاشتم گوشي روي شتابان را گئشي و
 گرفتم تصميم راهي دو سر بر بودم مانده كنم كار چه دانستم نمي داد تحويل من به داشت كه را پولي تمامي چرا و چون

 نمي يادم از سعيد هاي حرف لحظه يك براي بودم خيال فكر حال در مدام امد نمي خوابم اصال شب بگيرم تماس منير با
 > كردم مي كار چه بايد بزرگ خداي داد مي رنجم مدام و رفت

 مي روشني به هوا شد مي چه ازار و شكنجه همه اين پس ميزدم سرباز اگر و ترسيدم مي ان عاقبت از ميكردم قبول اگر
 از را ام اينده همسر به عالقه و عشق من بريزم سرم بر خاكي چه كه سرگردان بودم مانده بودم بيدار هنوز من اما رت
 مي مند عالقه او به اينده در شايد كردم مي انتخاب را كسي خواسته نا منير مثل كاش حد اين تا نه اما بودم خواسته خدا
 ميدادم او ي خواسته به تن پدر بند و قيد از رهايي براي كاش اي چرخيد مي مراد وفق بر ام زندگي و شدم

 نمي دردسر و ننگ ي مايه مرا او مگر كرد نمي فرقي پدر براي من نبودن يا بودن نداشت فايده پشيماني كه افسوس اما
 در مادر ومحمود مهدي من خاطر به زند مي مرگ حد سر تا كمربند هاي ضربه زير مرا كه نبود پدر همين مگر دانست؟
 ان نبود خبري مشيجره و دعوا ريزي ابرو از ديگر كرد مي فراموش مرا رفتم مي من اگر كشيدند مي رنج و بودند عذاب
 گيرند نمي قرار هم روي در رو محمود و مهدي و نميگرفت بغل غم زانوي و داشت نخواهد مرا ي غصه ديگر پدر وقت

 است زندگيم گاه تكيه سعيد چون مردي كنم اغاز را ام زندگي و شوم همراه سعيد با و كنم ترك را انها بود بهتر اري
 به مرا ميتواند كه اوست برسم سعادت و خوشبختي مرز به تا شد خواهم همگام او با مشكل هر دربرابر محكم و استوار

 كند هدايت سعادت و ارزو هاي قله

 در رساندم حياط به را خود پاورچين پاورچين انداختم شانه به را هايم لباس ساك صدا سر بدون و ارام مقرر ساعت سر
 تاريكي از لحظه يك براي بود منتظرم سعيد كوچه سر امدم بيرون و كرد باز را ان پدر جيب از كليد برداشتن با بود قفل
 ارام رساندم او به را خود لرزان هاي قدم با و ساختم دور خود از را ترس سعيد ي اشاره با اما ترسيدم فرار و سكوت شب
 گفت و گرفت را ساكم كرد سالم

 هان؟ ميترا نشد ات متوجه كه كسي سالم-

 : گفتم لرز و ترس با
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 ؟ كنيم كار چه حاال خوب نشد متوجه كسي نه-

 رويم مي برسانيم ترمينال به را خودمان بايد شود مي پيدا يكي ي كله و سر االن نيست جايز ما ناندن اينجا بريم بيا-
 بيفت راه خوب مشهد

 كشيدم بو و بستم را چشمانم كرد خود بي خود از مرا رطوبت بوي بودند اب از مملو و خيس ها خيابان باران خاطر به
 مي نگريستم اطراف به لرزان و هراسان افتادم راه او دنبال سعيد اشاره با داشتم دوست باران از پس را هوا چقدر

 و سست پاهايم زد مي شدت به قلبم ترسيدم مي هم خودم كشيدن نفس صداي از ببيند شب موقع ان را ما كسي ترسيدم
 سعيد رسيديم ايستگاه به بدوم او با قدمي هم براي بودم مجبور من داشت مي بر قدم عجله با سعيد بودند شده سنگين
 جايم سر من كردند صحبت هم با كشيد پايين را شيشه اتومبيل ي راننده رفت جلو ارام و داشت نگه را اتومبيلي
 گذراندن از بعد شد دور انجا از و كرد غرشي اتومبيل شديم سوار و رفتم جلو هم من سعيد اشاره با بودم شده ميخكوب
 رسيديم ترمينال به مسافتي

 اورد بيرون را شده تا كاغذ و گشت را پيراهنش جيب داخل كرد من به نگاهي سعيد نگريستم را سعيد حيران و متعجب
 : گفت و

 ؟ بشويم اتوبوس كدام سوار بايد ببينم بيا دنبالم شب 10 حركت ساعت نوشته بليط در

 دل در و شد تكميل اتوبوس نشستيم خود هاي صندلي روي بود مسافران كردن جا جابه و سوار مسول كه مردي كمك با
 بستم را هايم چشم خستگي علت به افتاد راه به جاده سياه

 و كرد من به گذرايي نگاه سعيد بود پيچيده اتوبوس در صدايي سر گشودم هم از هراسان را هايم چشم اتبوس ترمز با
 گفت

 بخواب بگير است بازرسي ايست نيست چيزي-

 رابستم هايم چشم ارام و شد راخت خيالم

 كردم مشاهده خود سر باالي را نظامي لباس با مردي گشودم را هايم چشم دوباره مردي محكم و سرد صداي شنيدن با
 مرد بود هويدا خوبي به او ديدگان در اضطراب و ترس بود پريده هم او رنگ انداختم سعيد به نگاهي متعجب و حيران
 گفت و كرد اخمي

 داريد نسبتي چه اقا اين با شما خانم-
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 :گفتم لرزان

 هستيم نامزد هم با-

 گفت و زد پوزخندي مرد

 هستيد؟ نامزد گوييد مي شما شماست برادر كويد مي كه اقا اين-

 گفت خشم با و كرد سعيد به رو

 هستم شما با شويد بلند خانم شود مي معلوم پاسگاه در بياييد من همراه لطفا

 و التماس با كردند مي نگاه ما به خيره وزنان مردان بود گرفته فرا را اتوبوس عجيب سكوتي انداختم اطاف به نگاهي
 گفتم خواهش

  هم با ما گفتم راست خدا به ايم كرده چه ما مگر.. اقا..اقا

 : زد فرياد و پريد حرفم ميان مرد

 .نشويد ديگران وقت مزاحم قدر اين كنم مي خواهش -

 به و شدم بلند جايم از بغض و دلهره با نيز من. كرد بلند صندلي روي از را او حركت يك با و زد چنگ را سعيد لباس
 از آنها دنبال

 !كرد مي فرار و بود ترسيده هم او انگار. رفت پيش جاده در زيادي سرعت با اتوبوس. شدم پياده اتوبوس

 : گفت بود الغر سربازي كه راننده. شديم نظامي ماشين داخل مأمور آن ديت اشره با

 بريم؟ كجا سروان جناب -

 : گفت سروان

 .پاسگاه -

 .گرفت را وجودم لرز و ترس. رفتيم حال از حرف اين شنيدن با سعيد و من

 .شد جاري اشكم و كنم كنترل را خود نتوانستم
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 : گفت ديد چنين مرا كه سروان

 .كنيم مي وظيفه انجام و مأموريم هم ما كنيد؟ نمي رجوع خود عقل به اقدامي هر از قبل چرا -

 به آنها جواب و سؤال با. ديدم آنجا مسئول و رئيس مقابل در و انتظامي نيروي پاسگاه در را خود كه آمدم خود به زماني
 ناچار

 .شود معلوم ما پدر،تكليف ي مراجعه با تا دادم را منزل تلفن شماره و آدرس

 پدر نظر از كه دانستم مي خوب. برسانند دامغان به را خودشان فردا شد قرار. گرفت تماس خواهرش با هم سعيد
 مستحق

 باشد؟ مشكوك سعيد و من ي قيافه بايد مسافر همه آن بين از چرا! بودم بدشانس و اقبال بد چقدر. مرگم

 تا سر از بردند،نگاه مي سر به زندان در گوناگون هاي جرم به كه زناني جا آن در. بردند سلول به زني مأمور همراه مرا
 برنمي پايم

 افتاده زندان و سلول به كارم كردم نمي باور تركيد بغضم. كند جا از را قلبم زندان هاي ميله شدن بسته صداي. داشتند
 .باشد

 !بزرگي آبروريزي چه من خداي واي

 بدهم؟ پس تقاص بايد كه بودم شده مرتكب جرمي چه

 .انداخت اندامم بر لرزه زندان سياه ديوار

 زل من به پريشان و آشفته هاي قيافه خسته،با زنان. بود داده زينت را زندان كدر ديوار...مجرمين ها،امضاهاي يادگاري
 .بودند زده

 ديگران او جز به. نبود افراد اينگونه ميان در زندان در او جاي. كرد جلب را نظرم جواني و زيبا زن آنها بين در
 به اعتنايي كوچكترين

 قدي ديگري. كرد مي مطالعه روزنامه و بود كشيده دراز تخت روي بود الغري و سياه زن كه آنها از يكي. نكردند من
 و داشت كوتاه
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 بلندي نسبتا قد كه زن سومين. بود عروسك براي مو كردن درست مشغول و رسيد مي نظر به سال 40 تا 35 حدود
 با داشت

 سنگيني و بم صداي با و كرد من به تندي نگاهي زيرچشمي. بود لباسي دوز و دوخت حال در رنگ آبي بلند پيراهن شلوار
 :گفت

 است؟ مرگت چه من؟ به زدي زل چرا چيه -

 : گفتم دستپاچگي با و دزديدم او از را نگاهم

 .خوام مي هيچي،هيچي،معذرت -

 هاي ميله. شدم خيره كهنه ايه قهوه موكت به و گرفتم بغل غم زانوي و نشستم كثيف و متروك زندان از اي گوشه در
 به زندان

 .خنديدند مي افكارم به و كردند مي كجي دهن من

 : گفت و نشست زانو چهار رويم روبه.  زد لبخندي و شد نزديك من به گيرايش و نافذ چشم دو با سيما خوش زن

 فساد؟ قاچاق؟ دزدي؟ كردي؟ خالف -

 : گفتم و پريدم حرفش ميان

 .كدام هيچ...نه...نه -

 : گفت و گذاشت زانويم روي نگريست،دست را پايم تا سر زن

 اين. اند آورده اينجا به مغازه يك از دزدي جرم به را...من...من آوردي؟ در زندان از سر كه كردي كار بگو،چه راست -
 كه هم ها

 .نشو نزديك آنها به. قاچاقچي يا فاسدند يا بيني مي

 : گفت و كرد تر آرام را صدايش

 هان؟ كردي؟ چكار نگفتي خُب. كنند مي درت به راه از -
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 : گفتم و دادم تكيه ديوار به را سرم

 كرديم،شايد صبر تمام سال 4. نگذاشتند ام خانواده كنيم،اما ازدواج هم با بود قرار يعني...نامزدم با كردم فرار خانه از -
 راضي

 پدرمان و مادر فردا است قرار. هستيم جا اين هم حاال. كردند شك ما به مأمور دو دامغان شهر در كه اين تا...شوند
 .بيايند

 :دادم ادامه و كشيدم آهي

 ه=غصخ از و نكند سكته آن از قبل اگر. كشد مي مرا حتما بار اين نيفتد،آخر پدرم چشم به چشمم اما بميرم حاضرم -
 نميرد

 .ام آورده شانس

 : گفت و زد تلخي لبخند و شد متوجه زن. گرفت را گلويم راه بغض

 راضي اگر.  شود مي راضي هم پدرت. زندگيات پي رويد مي و كنند مي عقدتان هم بعد. دارند نمي نباش،نگهت نگران -
 نباشد

 نيستي؟ گرسنه. كن استراحت كمي و شو بلند نخور غصه. كنند مي جلب را رضايشت جا همين

 بخوابم،اما كردم سعي و كشيدم دراز صدا و سر پر و قراضه تخت روي او راهنمايي با و دادم تكان نه عالمت به را سرم
 و فكر

 !حال چه در و كجاست سعيد دانستم نمي. گذاشت نمي راحتم اي لحظه خيال

 

 3 فصل

 : گفت سرد و خشك زن. شديم خيره در به زني،همه مأمور آمدن با

 هستيد؟ شما از يك كدام بسارده ميترا -

 : گفتم هيجان با
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 .هستم من...من! خانم -

 كه زني به رو. بود رسيده فرا رفتن وقت. كرد باز را سلول اش،قفل كرده پف و آلود گوشت صورت و درشت هيكل با زن
 مدت اين در

 : گفتم و بودم؛كردم شده آشنا او با كوتاه

 .بشود حل هم تو مشكل اميدوارم. خداحافظ -

 .داد تكان برايم را دستش و زد تلخي لبخند زن

 از. انداخت اندامم بر لرزه همه و ناله،همه و فرياد،شيون و صدا و سر. گذشتم ديگر هاي سلول جلوي از مأمور همراه
 ي محوطه

 شده جواب و سؤال آن در قبال كه اتاقي. شديم اتاقي وارد گاه آمديم،آن پايين پله چهر از. گذشتيم تاريكي و باريك
 آن از. بوديم

 .نيامد يادم ديگري چيز و شدم زمين بر نقش ديدم مي چه

 .بود گرفته اش چرمي مچي ساعت با مردي دكتر را دستم نبض كه گشودم چشم زماني

 و پاسگاه،متأسف رئيس. بودند زده حلقه اتاق در من سعيد،گردادگرد مادر و شدم،پدر،مادر،سعيد،هاله خيره اطراف به
 به حيران

 .بود زده زل من

  پدر نزد كنان ايستادم،التماس پا يافتم،سر باز را ام رفته دست از قواي كه كمي

 من دختر كه كن فراموش هم تو ندارم تو اسم به دختري ديگر من گفت خشمگين و كرد دور خود از مرا پدر اما رفتم
 مادر آغوش به شد جاري اشكم خودت با ميدوني خودت ديگر آورده در كجا از سر دخترم بگم مياد شرمم من بودي
 نگاه سعيد مادر آنگاه كرديم بدل و رد سعيد با نگاهي ماند ساكت پدر خالف بر اما گرداند رو من از هم مادر بردم پناه

 ناديده مرا وجود همه انداخت زير را سرش و زد تلخي لبخند هاله گرداند رو من از نيز او انداخت من به آميزي تمسخر
 مادرتان و پدر ظاهرا آييد در هم عقد به بايد شماها گفت تمام خونسردي با پاسگاه ريس گرداندند رو من از و گرفتند
 در هم عقد به پاسگاه همان در را سعيد و من آييد مي در هم عقد به فرارتان و خودتان خواست به اما هستند مخالف
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 ان از گاهي تكيه بدون م كس بي تنها كردند تركمان هاله و سعيد مادر و مادر و پدر عقد صيغه خواندن از بعد آوردند
 آرام و سنگين گامهايي با بوديم كرده سكوت دو هر ديدم مي سعيد چشمان در را ترس و اضطراب آمديم بيرون پاسگاه

 ما ديدن با ميگذشت آنجا از اتومبيلي ميرفتيم كجا به بايد گاهي تكيه و پول بدون ميكرديم كار چه بايد افتاديم راه به
 به را ما: گفت خسته و گرفته ؟سعيد كجا داداش گفت و اناخت ما به آينه از نگاهي راننده كرد توقف تر جلو قدم چند
 حال در مردم نگريستم خيابان به افتاد راه به جاده در رمق بي و شد كنده جا از مبيل اتو ميشوم ممنون برسانيد هتل يك
 به نشد من متوجه و بود غرق خود افكار در وا اما دوختم سعيد چهره به و گرفتم خيابان از را نگاهم بودند آمد و رفت
 مادر و من مادر و پدر بود سعيد و من منتظر سرنوشتي چه شدم خيره بيرون به مجدد و كشيدم صندلي روي دستي ناچار
 نه نداشتيم اختيار دز زيادي پول بودند سنگدل و بيرحم چقدر رفتند و كردند آواره غريب شهر يك در را ما سعيد

 با سعيد كردم سعيد به رو ايستاد تندي حركت با ماشين كه بودم غرق خود افكار در هيچ و هيچ غمخواري ،نه آشنايي
 با كه ديدم را زيبايي سنگي و بزرگ ساختمان خود مقابل در شدم پياده او از بعد ناچار به شو پياده گفت سر اشاره

 قسمت به شديم هتل وارد دو هر و گرفت مرا دست سعيد آمدم وجد به هتل عظمت از درخشيد مي فراواني چراغهاي
 ميخواهيم اتاق گفت مرد به سعيد گفت مقدم خير ما به خندان و بشاش صورتي با يلند قد مردي رسيديم هتل اطالعات

 در كيفم از را خودم شناسنامه شتابان شناسنامه گفت و افكند من به نگاهي داشت تن به روشني شلوار و كت كه مرد
 كه زماني. كرد نگاهي سعيد و من به و گشود هم از و داشت بر را شناسنامه و زد لبخندي مرد گذاشتم ميز روي و آوردم
 مرد مدتي از پس كرد اطاعت لبخند با نيز سعيد كنيد پر را فرم اين گفت و گذاشت سعيد جلوي بزرگي كاغذ شد مطمئن
 ايد آمده عسل ماه گذراندن براي بگذرد خوش شما به هتل اين در اميدوارم گفت و داد سعيد به كليدي زنان لبخند
 از پس يكي را اتاقها شماره كردم تقليد او از نيز من رفت باال ها پله از و گرفت را كليد بله: گفت و زد تلخي لبخند ؟سعيد
 به رو و گشود را در هيجان با نشاند سعيد لبان روي لبخندي 333 نظرمان مور شماره اينكه تا گذرانديم نظر از ديگري

 تا كرد مي را تالشش تمام سعيد ميرفتيم بيرون اوقات گذراندن براي ها روز آمدي خوش ات خانه به: گفت و كرد من
 بايد بود شدن تمام حال در داشت اختيار در سعيد كه پولي كم كم نگذارد منفي اثر من ي روحيه بر مادر و پدر از دوري
 كنند استفاده او از دارند تعمير به نياز هتل شوفاژهاي اگر كرد صحبت هتل مسئول با همين براي ميكرد پيدا كاري

 چرا و چون بدون نميگنجيد خود پوست در خوشحالي از سعيد داشت تعمير به مبرمي نياز هتل شوفاژهاي خوشبختانه
 دست به شوفاژها تعمير از كه پولي زيرا كند اجاره نقلي خانه و بگردد كاري دنبال به سعيد آن از بعد شد قرار پذيرفت

 كار دنبال به ساعتها و شد مي خيابانها روانه هتل در كار از بعد كوفته و خسته بود هتل در ما هفته يك پول تنها آورد مي
 آنها به تا بمانيم دامغان شهر در شده كه طور هر خواستيم مي گشت مي بر هتل به رمقي بي با هم سر آخر گشت مي

 به گرفتم تصميم نيز من آمد نمي كنار ما با شهر اين اما آيد مي بر مشكلي هر پس از سعيد آنها غياب در كنيم ثابت
 به امد/ نمي بر كاري هيچ سعيد دست از و خواستند مي كالني كرايه و پيش پول ميرفت كه جا هر زيرا كنم كمك سعيد
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 را هتل ظرفهاي سعيد غياب در ضامني نه و خواهد مي پيش پول نه است راحتي و امن جاي هتل كه افتادم فكر اين
 سعيد و نكشيد طول زياد اما نبود بد انداز پس براي ولي بود اندكي پول ميكردم دريافت دستمزد روزانه و ميشستم
 او از را چيزي تا بود خواسته من از هميشه او زيرا لرزيد مي پايم تا سر خواند فرا خانه آشپز از مرا كه شدزماني متوجه
 جواب كردم سالم او به ترس با و كردم خشك اي پارچه با را دستانم بود گراييده سپيدي به رويش و رنگ نكنم پنهان
 را اتاق در همين باال برو فقط گفت و گذاشت لبم روي انگشت من سعيد گفتم من من با باال برو زود گفت و داد را سالمم

 تخت روي كرد دعوت نشستن به مرا بست را در و شد وارد من سر پشت سعيد شدم وارد ترسان من و گشود من رئي به
 و قلب كارت اين با كرد را كار اين چرا من ميتراي ميترا: گفت غمزده اما شمرده و آرام و نشست من روي به رو نشستم

 از دست قسم خدا به اما كنم فراهم را تو راحتي و آرامش وسايل نميتوننم من كه دزسته كردي دار جريحه را من روح
 را سرش ؟ چرا جان ميترا كردي را كار اين چرا كردي زنده من در را عمر يه خستگي كارت اين با تو نميدارم بر تالش

 خواهم رو به زو سزا نا و كتك با كردم فكر نداشتم سعيد از را خوردي بر چنين توقع زيرا كشيدم نفسي انداخت زير به
 من كه از درست جان سعيد گفتم و فشردم گرمي به را دستش نشستم سعيد كنار و شدم بلند زدم گرمي لبخند شد

 هستم سهيم بختي بد و سرگرداني اين در هم من خوب اما ام داده كار اين به تن تو با مشورت بدون و كردم اشتباه
 خوب ميگردي بر كوفته و خسته و ميريزي عرق روز و شب تو نيست كه بدي كار تازه كنم كمك تو به اي ذره ميخواستم

 خانه از كرديمنبايد اشتباهي كار ما جان سعيد ميداني باشم تو شن آب شاهد و بگذارم دست روي دست نميتوانستم من
 من گرفته را جلويت كسي چه برو بروي تواني مي خوب:گفت و شد عصباني حرف اين شنيدن با سعيد كرديم مي فرار
 من مگر گفتم خود با و نگريستم اتاق آينه در متعجب و حيران كرد ترك را اتاق قهر حالت به و نكردم مجبور را تو كه
 هزار دلم بود نگشته بر هنوز سعيد اما بود شب شد ناراحت او كه گفتم اي كننده ناراحت و بد چيز چه يا و كردهام چه
 از اگر ميرفت و گذاشت مي تنها غريب شهر اين در مرا او اگر داشت نمي بر دست ازمن اي لحظه خيال و فكر رفت راه
 سختي به را پلكهيم آمد سراغم به خواب كه كشيدم را انتظارش آنقدر... من خداي واي... باشد آمده ستوه به آوارگي اين
 زانوهايم روي سرم بود فايده بي اما سازم دور خود از را خواب كردم سعي صورتم شستن با بار دو بودم داشته نگه باز
. بود برگشته سعيد گشودم چشم ارام كرد سنگيني هايم شانه روي چيزي كردم احساس نفهميدم چيزي ديگر و شد خم
 پلك و شدم دلگرم او آمدن از. بود انداخته ام شانه روي اي ملحفه. كردم ام شانه به يهنگا. كرد خاموش را چراغ آرام
 .بستم را ايمه

 خرم به گرفتيم تصميم ہباالخر كنيم؟ ہچ كه سرگردان بوديم ہماند. كاري نه و درآمدي نه آشنايي، نه غريب، شهر آن در
 آب از را گليمش و كند پا و دست خود براي كاري آشنايي توسط توانست مي سعيد جا آن بود چه ره. برگرديم آباد

 آقا پيش خودش قبلي كار سر مه شايد. بود ميشگيه و آشنا شهر خودمان، شهر جا آن باشد؛ چه ره. بكشد بيرون
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 مشتركمان زندگي از ہما يك. شويم يهرا ہنكشيد ته پولمان تا شد؛ قرار و كرديم يكي را ايمانهفكر.  رفت مي حشمت
 اما. ايستاديم مي خودمان پاي روي بايد سعيد گفته به. بوديم ہنديد خوشي روز كنم چه كنم، چه جز و گذشت مي

 مه ہروزمر مخارج پس از كنيم؟ فكر ہآيند و فردا به توانستيم مي طور چه. بوديم محتاج مه شب نان به كه ما چگونه؟
 به رو بغض با سعيد ہرا بين در و شديم ترمينال يهرا و كرديم جمع بوديم؛ ہآورد ہمراه كه را كمي وسايل. آمديم برنمي

 :گفت و كرد من

 نميكنم فكر! ميداني ميشديم؟ رانده طور اين بايد كه بوده چه ما دوي هر گناه ايم؟ كرده چه تو و من ميدوني! ميترا -
 شب. نكند كسي بي و تنهائي احساس مادرم تا ميكندم جان شب تا دستم همين با كن باور. باشد دل سنگ قدر اين مادرم

 كنند؟ كمكمان نميتوانند هاله و مادر حاال يعني. بفرستم بخت خانه به را هاله تا كردم روزگار و

 :گفتم سعيد دلداري و دلجويي براي و زدم تلخي لبخند

 .است كوتاه جا همه از دستش. نكن قضاوت بد موردش در. است خوبي دختر او كن باور. است مردم زن هاله! خوب -

 :گفت و شد خيره من صورت به و كشيد آهي سعيد

 سعادتمند و خوشبخت سقف يك زير من با كه اين اميد به كردي تحمل را من مشكالت همه آوردي، پناه من به تو -
 .شوي

 :داد ادامه و كرد خندهاي

 .آوري... سرگردن... من با اما بودي، تر راحت او اذيت و آذر با بودي كه پدرت خانه. شد بدتر اوضاع اينكه مثل اما -

 :گفتم و پريدم حرفش ميان

 را ترسش سخت و بدتر اين از حاضرم. نيست چيزي كه اين دارم دوست را تو من ميزني؟ تو كه چيست حرفها اين نه -
 هان؟ نيستي؟ گرسنه. بردار حرفها اين از دست خدا به را تو. كنم تحمل هم

 :گفت و شد جابجا اش صندلي در كمي و زد لبخندي سعيد

 ...تا گرفته نوكري از حاال. شود درست چيز همه تا ميكنم كار قسم شرافتم به. كنم جبران را روزها اين ميدم قول -

 :گفتم و دادم او به و كردم باز. آوردم بيرون بيسكويتي و بردم كيفم داخل را دستم. كند تمام را حرفش نگذاشتم
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 زندگي خوب. ارزد مي دنيا اندازه به برايم هستم تو كنار در كه همين. نزن حرفها اين از خدا به را تو. است بس ديگر -
 .كنيم توكل خدا به و باشيم صبور بايد هم ما.  دارد زياد و كم

 :گفت و كرد تشكر. برداشت را بيسكويتي سعيد

 مثل... كن مجسم خودت پيش. بخورن رو حسرتش فاميل تمام كه آورم فراهم زندگي چنان برايت ميدم قول تو به ولي -
 ما كه كساني وقت آن. بياره قهوه برات ميدي دستور كلفتت به و انداختي هم روي رو پات دادي لم مبل روي خانم يك
 .بريم آنها خانه به شب يك كه ميكنند دعوا هم با مشتاقانه چه كردند، طرد رو

 :گفتم پر دهان با و گرفت خندهام او فكر از

 ميشود؟ چه! بزرگ خداي واي -

 پردردسر و كوچك دنياي در. خنديديم و گفتيم كرديم، بحث ديگر چيز هزاران به راجع و كرد عوض را موضوع سعيد
 و گذشتم هم بر چشم قشنگ و طالئي روزهاي اميد به. كردم خستگي احساس. ميانديشيديم كارهايمان و گذشته به خود

 .خوابيدم

 كه ديدم را دختراني. بست نقش لبانم بر لبخندي جمعيت، ازدحام و ترافيك و آمد و رفت و ماشينها صداي و سر از
 :گفتم دل در. خوردم را روزها آن حسرت و ميشدند خانه روانه مدرسه از گروه گروه،

 »!بودم ابتدايي اول سال آموز دانش هم االن كاش «

 .نبود بيش آرزويي اين اما

 را چيز همه سعيد، و من ديدن و ماه يك گذشت با كردم مي فكر. شديم خودمان خانه راهي من خواسته و اصرار به
 بيخود خود از مرا مهدي صداي بعد اي لحظه. فشردم را حياط در زنگ. پذيرند مي باز آغوش با را ما و اند كرده فراموش

 :گفتم و كردم سعيد به رو نشاط و شور و هيجان با. شود كنده جا از بود نزديك قلبم. كرد

 !عزيزم مهدي است، مهدي -

 :گفت و زد لبخند من خوشحالي از سعيد

 ...داري هم حق خوب اي شده زده هيچان دانم مي كن، كنترل را خودت -
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 سياه موهاي را صورتش گذشته خالف بر. شد ظاهر در آستانه در نيرومندش و بلند قامت با مهدي و شد گشوده حياط در
 جا از برق مثل ناگهان. نگريست مرا پاي تا سر متعجب و ناباورانه. زد خشكش سعيد و من ديدن از. بود پوشانده كمي و

 نيز من. گرفت ام گريه شوق از. كرد مي صدا را اسمم لبخند، و اشك ميان. انداخت من آغوش در را خود و شد كنده
 لحظه اين اما بميرم، بودم حاضر. بود داشتني دوست و زيبا من براي قدر چه لحظه اين. كردم بوسه غرق را او صورت
 زدن حرف ياراي. دادم نشان را سعيد دست، اشاره با و آوردم بيرون خود آغوش از را او گاه آن. نرسد پايان به شيرين
 و زرد درختان هاي برگ ، پاييز فصل رسيدن فرا خاطر به. شدم داخل بودم افتاده هق هق به كه طور همان. نداشتم

 .آمد درد به دلم صحنه اين ديدن از. بود شده انباشته آنها پاي در خشكيده،

 آبي حوض. شد زنده برايم همه كه بودم سپرده خاك به را اي خاطره آن از گوشه هر در. نگريستم را حياط زواياي تمام
 قدر چه نداشتم؛ بيشتر سال شش كه زماني. كشيدم جوض به دستي. زدم تلخي لبخند. ماهي از خالي اما شكل، مربع و

 قلبم خاطرات آن يادآوري با. شدم نمي موفق پدر خشونت با اما بياورم، بيرون آب از را قرمز هاي ماهي بودم كرده سعي
 با مرا مهدي. شدند ملحق من به سعيد و مهدي آمد؟ نمي صدايي داخل از چرا بودند؟ كجا محمود و مادر و پدر. درآمد به

 :گفت و كرد نگاه حسرت

 داشت طاقتم ديگر خدا به توست؟ نگران دل كه داري برادري نگفتي. بود شده ذره يك برات دلم بودي؟ كجا دختر -
 بوديد؟ كجا را ماه يك اين. شد مي تموم

 :گفت شيطنت با و انداخت سعيد به داري معني نگاه

 آره؟ گذشت؟ خوش عسل؟ ماه بوديد رفته -

 :گفت و شد قرمز شرم از سعيد صورت

 !كرد؟ شود مي چه خوب -

 :گفتم و كشيدم آهي دل در

 ».شور و شادي نه بود؛ غصه و غم ماه! عسلي ماه چه«

 :گفت خندان مهدي. گرفتم را مادر و پدر سراغ

 .سربازي خدمت رفته هم محمود است، تعميرگاه معمول طبق هم پدر سفره، رفته مادر -
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 :گفتم خوشحالي با آخر جمله شنيدن با

 كي؟ خدمت؟ رفته محمود -

 :گفت خونسردي با

 .است خوب برايش. بيايد عقل سر كمي يك اميدوارم. شديم راحت دستش از شود، مي روزي بيست -

 :گفتم شوخي به. داد سر ناله درد از. كشيدم خود طرف به و گرفتم را او گوش

 .رسد مي هم خودت نوبت -

 پذيرايي اتاق مبل روي را خود. بود نشده عوض چيز هيچ مدت اين در. شديم خانه وارد او تعارف با. كردم رها را او
 !ما خانه برويم گويم مي تو به ديدي گفتم، او به نگاه با. خورد گره هم در نگاهمان. كردم نگاه سعيد به غرور با و انداختم

 :گفت و زد لبخندي. نشست رويم روبه سپس. كرد پذيرايي ما از مهربان ميزبان يك مثل مهدي

 .كن تعريف خبر؟ چه -

 :گفتم حال همان در و كندم پوست و برداشتم را سيبي

 كردند؟ چه مادر و پدر من نبود در! مهدي -

 :گفت و كرد گره هم در را ابروهايش مهدي

 اتفاق آن گفتي و گرفتي تماس تو هم بعد.افتادند بيماري بستر كردي،در ترك را خانه تو فهميدند مادر و پدر كه زماني _
 باالهره دختر گفتم،اين ديديد گفت مي پدر.كند سكته بود نزديك پدر كن باور.برسانند را خودش زود بايد و افتاده
 نظر به اما.دانيد مي خودتان كه آن از بعد.شدند راهي مادر شوهرش،با و منير و من اصرار با برد؟باالخره مي مارا آبروي

 كه گفتيد مي او به قبل از الاقل يا داد مي رضايت كرديد،پدر مي صبر ديگر كمي يك اگر.كرديد اي گانه بچه كار من
 .كنم عوضش بذاريد.شد سرد چايتون!سعيد آقا.گذشته ها گذشته هم حاال.داريد كار اين به تصميم

 ار تكه يك مهدي سعيد اصرار با.گرفت مهدي بود،جلوي شده تقسيم مساوي قسمت چهار به وسط از كه را پرتقالي سعيد
 :پرسيدم دلهره با و كردم مهدي به رو و برداشتيم را ديگر اي تكه هم من و پرتقال

 دهد؟ مي نشان خود ار العملي عكس هستيم،چه اينجا هم االن و برگشتيم ما كه بشود متوجه پدر اگر!مهدي _
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 :گفت متعجب لحظه چند از بعد و رفت فرو فكر به مهدي

 ....خوب ولي...دانم نمي _

 :داد ادامه من دلداري براي و

 ديگر كه را منير.كند غش خوشحالي از است ممكن كه مادر.شود مي هم خوشحال سعيد و تو ديدن با!كرده فراموش _
 هم شما.ندارد جايي نفرت و كينه.اوست داماد سعيد ديگر حاال ، كرده فراموش را گذشته كه باش مطمئن هم پدر.نگو
 دخالت حق من. ميزنم حرفي همچين من كه ببخشيد البته.كرديد بدي كار هم شما چون.نگيريد دل زد،به حرفي پدر اگر

 .هستم شما كوچك من ببخشيد خودتان آقايي و بزرگي به سعيد آقا هم شما.بگويم بود الزم اما ندارم

 :گفت سعيد

 .كنم مي خواهش _

 :داد ادامه و كند پاك را دستهايش تا كشيد را دستمالي و

 مغزشان ولي هستند بزرگ همه امروز متاسفانه بود،اما شما مثل فكرشان سطح همه مهدي؟كاش چيستاقا ها حرف اين _
 .كنم جبران و باشم زنده ممنونم،اميدوارم اندازه بي هم شما از.است كوچك

 برخورد اينگونه سعيد با ورود،مهدي لحظه در كردم نمي فكر.شدم شاد دل ته از سعيد و مهدي كردن صحبت طرز از
 .كردم رضايت احساس دو آ ودل دردو مشاهده با اما.كند

 سعيد چشمان در را نگراني اين.بود پدر بابت از من نگراني تمام.كردم مي آماده نيز پدر و مادر ورود براي را خودم بايد
 و بود شده ذره يك هم محمود براي دلم.بخنداند را سعيد منو كمي شيطنت و شوخي با كرد مي سعي مهدي.ديدم مي هم

 .ميشد محسوب تنم پاره و برادر نبود،اما مهربان من با چند هر.ببينم نيز را او داشتم دوست

 سوالي پرسيدن بدون و زد لبخندي سعيد.چسباندم گوش به و برداشتم را گوشي.كردم حركت تلفن سمت به و شدم بلند
 گرم صداي بوق چند شنيدن از بعد.گرفتم را دلخواهم شماره.شدم دلگرم او لبخند از.شد مهدي با صحبت سرگرم دوباره

 :گفت اي زنانه و

 بله؟ _

 :گفت اي كودكانه و صداي بار اين.گرفتم را شماره دوباره كردم،اما قطع سريع
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 الو...بفرماييد...الو _

 خشم با و شد بلند زن صداي.گرفتم را شماره سوم بار براي.شد قطع ارتباط اما شدم بيخود ازخود او صداي شنيدن با
 :زد فرياد

 ميشي؟ مزاحم داري؟چرا آزار مگر _

 :گفت منير كه طوري افتادم گريه به و كنم حفظ را خودم آرامش نتوانستم ديگر منير صداي شنيدن با

 ....الو....بفرماييد....الو...الو _

 :گفتم گريه ميان در.كردند مي نگاه متعجب مرا مهدي و سعيد.دادم قرار سرجايش را گوشي

 .كشيدم خجالت!سعيد.كنم صحبت نتوانستم اما منير به زدم زنگ _

 را در تا شد بلند مهدي.شد بلند خانه زنگ صداي كه كرد دعوت آرامش به مرا سعيد.گذاشتم اش شانه روي به سر و
 :گفت اي دلسوزانه لحن با سعيد.بگشايد

 .نكن بسپار،گريه خدا به را خودت و باش آرام.ميدهم قول تو ميشود،به درست چيز همه _

 را او حيران و متعجب.است زده زل جايي به حركت بدون چرا آوردم نمي در سر.شدم خيره او به.زد خشكش ناگهان
 :دادم تكان

 شده؟سعيد؟ چه سعيد _

 سعيد از كمي دست نيز حال،من.كردم مشاهده پذيرايي اتاق در آستانه در را مادر اندام.نگريستم سعيد نگاه امتداد به
 به و بود ايستاده حركت بدون كه را مادر.انداختم مادر آغوش به را خود شتابان.آمد ام ياري به كه بود گريه اين.نداشت

 .كردم بغل بود زده زل سعيد و من

 !مادر!جان مادر_

 .فشرد آغوشش در مرا سپس.كند برانداز را پايم تا سر تا كشيد بيرون خود آغوش از مرا مادر.دادم سر را گريه و آه

 بوسه غرق اورا.بوئيد مي مرا و كشيد مي بدنم و سر روي ميزد،دست صدايم مادر.كرديم مي درددل كنانا گريه دو هر
 :گفت گريان مادر.كرد
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 .نميخوام تو از چيز هيچ ديگه خدايا.برگردوندي من به رو دخترم كه ممنونم تو از!زهرا فاطمه يا شد آورده بر حاجتم _

 :گفت مي مدام مادر.كنند جلوگيري خود هاي اشك ريزش از كردند مي سعي سعيد و مهدي

 .سعيد آق اومدي خوش...بودي؟ كجا دخترم!جان ميترا_

 و ريخت فرو قلبم!شد زمين نقش و كرد غش مادر كه گذشت روال اين بر مدت چه نميدانم.فشرد آغوش در مرا و
 :گفتم گريه با و كردم بلند را مادر سر.كردم درست قندي اب ليوان عجله با و رساندم آشپزخانه به را خود هراسان

 .بميرم من الهه!جان مادر _

 و آوزد هجوم من به ناگهان.زد پلكي مادر.ريهتم مادر باز نيمه دهان در خوري مربا قاشق با را شربت حال همان در و
 با و داد تكان شدت به مرا مادر.نگريستم مادر به دلخوري با.كردم درد احساس كه فشرد،طوري محكم مرا هاي شانه

 :گفت اي گرفته صداي

 دختر بود خوش نكردي؟دلم كه ها چه من با تو ميترا ميرد،نه؟آخ مي غصه از مادرت بوديد؟نگفتي كجا حاال تا -
 .دادي زجر هميشه مرا تو...تو دارم،اما غمخوار.دارم

 من حامي بدون كه كردم مي شكايت و شكوه بايد من چون.شدم مند گله مادر از دل در.داد تكيه ديوار به سعيد كمك با
 تجربه با كه ها شدم،آن مرتكب را زشتي عمل و بودم نادان من.رفتند و كردند رها غريب شهري در را سعيد و

 گذرايي نگاه.فرستادم بيرون عميق بازدم يك با را نفسم.كرد مي درد شدت به سرم.كردم مي پوچي چرا؟احساس.بودند
 مادر به و كشيدم آهي.كرد مي نگاه من به گرفته و درهم صورتي و گراييده زردي به اش چهره رنگ كه انداختم سعيد به

 :زد فرياد بدي لحن و خشونت با و كرد سعيد به رو.برداشت گام دوسه ناله و آه با مادر.شود بلند تا كردم كمك

 مردم پيش مارا آبروي خوب.درآوردي چنگم از مرا دختر خوب!نسب و اصل بي!مادر و پدر بي ولگرد پسره _
 ...تو.ريختي

 :گفتم ناراحتي با و پريدم مادر حرف ميان

 به كه نداريد حق شما.كنيد مي صحبت دامادتان با داريد كه باشد است؟يادتان كردن صحبت طرز چه اين!مادرجان_
 شما به را اجازه اين بزنيد،اما صورتم بزنيد،توي داد بگوييد،سرم بيراه و بد من به ميخواهيد هرچه.كنيد توهين من همسر
 ...من...كنيد تحقير را سعيد كه دهم نمي
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 :گفت خنده ميان.ترسيدم لحظه يك براي كه خنديد،طوري وحشتناكي طرز به مادر

 !...دامادت!همسرم_

 :گفت و داد تكان تهديد نشانه به را دستش و كرد نگاهم خيره.شد محو اس خنده

 و كند ات مسخره و بيندازد دست تورا مدام.كرد خواهد لگدمال را غرورت و خرد، رو تو روزي اقا همين باشد يادت _
 اين من باشد ايستادي،يادت مادرت و پدر جلوي تمام گستاخي با كه بودي تو نكردي،اين رها مرا كه بودي تو بگويد،اين

 !دختر زدم بتو كي را حرف

 چرا.گذشته حرفها ميخواهيد؟اين جانش از چه.كن رها را او مادر بسه:زد فرياد! بايستد خاموش نميتوانست ديگر مهدي
 اشتباهات اينكه عوض كنيد جبران را فراق و دوري اين كه اين كرده؟عوض ازدواج ديگر او كه كنيد قبول نميخواهيد

 كه شما برداريد چ پو و گانه بچه كارهاي اين از ميدهيد؟دست آزار حرفهايتان با را او بياوريد بيرون دل از را گذشته
 .كرده سرايت هم شما به پدر افكار انگار نبوديد اينطوري

 آينه تا ميرويم اينجا از ما.دارند حق نزن را حرفها اين!جان مهدي نه:گفتم و گذاشتم مهدي شانه رو دستي كشيدم آهي
 ببخشيد مرا.ميخواهم معذرت قلب صميم از شما از من!مادرجان.نكنيد حقارت احساس ما ديدن با شما و نباشيم شما دق
 سر نبودم راضي هرگز دارم دوستتان دنيا اندازه به كه خودتان بجان! قسم بخدا.رنجاندم را پدر و شما بدم كارهاي با كه

 طرف از من.بكنيم كاري چنين تا شديد باعث مخالفتهايتان و لجبازيها با خودتان خوب اما بگيريد بدل كينه من از سوزني
 يكماه كه همانطور من.نبينم نگران و افسرده را شما هرگز و باشيد خندان و سرحال اميدوارم و ميخوام معذرت سعيد
 .نيستم عذاب و رنج و هجران اين به راضي هرگز بدانيد اما ميروم شما پيش از كرديد طردم پيش

 كه بود مادرم اصال.برويم!جان سعيد:گفتم و انداختم سعيد عرق از خيس صورت به را غمبارم و خسته نگاه كشيدم نفسي
 .برويم ديدمش

 و كردم خداحافظي مهدي از.كرد تماشا را ما رفتن مبهوت و مات مادر.شديم رفتن عازم و برداشت را ساك سعيد
 جبران را تو هاي خوبي اين تا باشد عمري اميدوارم.متشكرم هستي و بودي من فكر به اينكه از!جان مهدي:گفتم
 .كرد نميشود كاري و اينست منهم سرنوشت دارد سرنوشتي آدمي هر نكن هم گريه نخور غصه!عزيز مهدي.كنم

 از مملو دلش اما گفت چيزي يك بود عصبي مادر نرويد خدا رو تو:گفت كنان التماس و گرفت را سعيد دست مهدي
 .ميكنم خواهش...ميكنم خواهش.بگوييد ميترا به چيزي يك شما نگيريد بدل بخدا را تو شماست به نسبت محبت و عشق
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 قبل از گفتي تو كه را اينها همه جان مهدي:گفت اي زده غم صداي با بود نشسته صورتش روي غصه و غم غبار كه سعيد
 كه اي عالقه و عشق بخاطر من.است بزرگ هم ميترا و من خداي.برود هميشه براي بايد ميشود رانده كه كسي ميدانستم

 .امديم اينجا به و كردم قبول را اش خواسته داشتم او به

 بزير سر پدر!شد سبز سرراهمان و آمد سرمان به ميترسيديم آنچه از.شديم خيره در به سه هر.شد باز ناگهان حياط در
 و آورد در جيبش از را كوچكي دستمال.شست حوض شير زير را سياهش دستهاي.بود نديده را ما هنوز و انداخته
 براي.زد خشكش ما ديدن با ناگهان.زد چشم بر را عينكش.كرد مرتب را بلندش و پهن سبيل و ريش و پاك را صورتش

 پدر قيافه ديدن با.بوديم پدر از حركتي گونه هر آماده سعيد و من.نداشت حركت و زدن حرف قدرت كوتاهي مدت
 .شد جاري چشمانم از اشك

 خود كرد سعي سعيد.نماند پنهان من ازديد موضوع اين و كرد لرزيدن به شروع سرتاپايش و كرد وحشت پدر از سعيد
 .برسد داد به خدا:كرد زمزمه آهسته مهدي.برداشت گام ما بسوي ارام آرام پدر.كند كنترل را

 ايستاد من روبروي پدر.كردم سالم عجله با.ميزد تندي به اسير گنجيشكي مثل قلبم.نداشتم سعيد از كمي دست نيز من
 گوشه آميزي تمسخر لبخند كرد برانداز را سعيد سرتاپاي.زد چشم به دوباره و آورد در چشم از اي لحظه را عينكش

 چطوريد؟!داماد شاه:پرسيد طعنه با بود بسته نقش لبش

 گدايي؟ اي آمده يا اي كرده گم راه!كفشدوز پسرادر:كرد سعيد به را پشتش سپس

 سري شما به ادب رسم به بوديم آمده خير:گفت و انداخت بزير را سرش بود شده دلخور او برخورد از كه سعيد
 و داد نشان را در تمسخر به پدر.نميشويم شريف اوقات مزاحم اين از بيش ديگر و ميكنيم زحمت رفع هم حاال.بزنيم
 .بفرماييد دراز هم جاده باز راه:گفت

 بغض با و آمد بدرد قلبم بيتفاوتي همه اين از.پنداشت ناديده بكلي مرا وجود و نكرد بمن اعتنايي كوچكترين پدر
 خوبه؟ كه حالتون! جان پدر!پدر:گفتم

 و گرفت مرا دست سعيد.كردند دعوت سكوت به مرا و انداختند بمن نگاهي سعيد و مهدي. گرفت نشنيده مرا حرف پدر
 ام سينه در كه را دلم حرف بدهد اجازه فهماندم او به نگاه با و كردم رد را او دست من اما كنم ترك را آنجا ميخواست
 دستش عصبانيت با پدر بوسيدم گرفتم را او دست.ايستادم پدر مقابل و رفتم جلو قدم چند.بگويم پدر به ميكرد سنگيني

 پدر! جان پدر:گفتم بغض با و زدم تلخي لبخند پدر عمل اين از روبرگرداند و كرد نگاهم نفرت با و كشيد پس را
 پدري من رحق د هم شما كه بدانيد اينرا اما نبودم شما براي خوبي فرزند من اينكه براي بكنيد را اينكار داريد حق!خوبم
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 را شما اما گذشت من از ميدانستيد را داشتن دوست معني شما كاش اي اما دارم دوست را شما قلب صميم از من.نكرديد
 گذشته ميخواهيد شما شايد!نميدانم كنند ازدواج خودشان سليقه به مهدي و محمود بدهيد اجازه ميدهم قسم بخدا

 همسري به را مادر ناخواسته و بزور شما اگر.نداريم گناهي كوچكترين ما اما.كنيد جبران فرزندانتان با را خودتان
 .كنيد تكرار ما براي را خودتان گذشته و جواني اينكه نه باشيد فرزندانتان براي سرمشقي بايد برگزيديد

 و مروت و رحم كه شما اما خواستيد خودتان كه همانطور رفتم بيرون شما زندگي از منكه:دادم ادامه و كردم تازه نفسي
 .ميدهد را ظالم جواب كه بترسيد خود خداي از كم دست نميشود سرتان انسانيت

 دست و زد جستي سعيد آورد فرود من صورت بر تا كرد بلند را دستش.شد سرخ بناگوش تا من حرفهاي شنيدن با پدر
 بلند من زن روي دست نداريد حق شما:گفت و شد خيره پدر گرفته خون و قرمز چشمان در و داشت نگه هوا در را پدر
 من و من و است من همسر او حاال.كنيد سياه بند كمر و لگد و مشت زير را او نميتوانيد گذشته مثل ديگر بهرام آقا.كنيد
 .نميدم شما به را اجازه اين

 پايين را سرش سعيد.كرد او صورت حواله را محكمي سيلي و زد فريادي نداشت سعيد از را برخوردي چنين توقع كه پدر
 العملي عكس مهدي آقاي و ميترا بخاطر هم اينبار.ميكنيد كاري چنين شما كه است دوم بار براي اين:گفت و انداخت
 .ديد خواهيد بدي العمل عكس و نميكنم را اينكار سوم بار براي باشد يادتان خودتان ولي نميدهم نشان

 من نوبت.انداخت بيرون سرش پشت هم ساك و بيرون خانه از را او كامل وقاحت با و گرفت دست در را او يقه پدر
 پاك ام شناسنامه از را تو اسم من.ندارم ميترا بنام دختري من:گفت و كرد بمن رو آمده بيرون حدقه از چشماني با.شد

 .هستي آبروريزي و ننگ مايه تو!تو پدر من نه و مني دختر تو نه باشد يادت.ميكنم

 بار نكبت قيافه نميخواهم!بيرون برو من خانه از!بيرون برو!بيرون:زد فرياد و كرد اشاره در به اش سبابه انگشت با سپس
 شرم نميشه؟بي سرش خجالت.بذاري جا اين به رو پات كردي جرات چطور نميدانم بيشعور حياي بي دختره.ببينم رو تو
 شور مرده.بزني رو خانه راين د نداري حق ديگر.بيرون اندازمت مي سگ مثل خودم وگرنه بيرون برو!رو و چشم بي و

 .ببرن را پسره اين خودتو

 براي و كردم خداحافظي او از نگاهم با.ميگريست ارام فقط و نداشت زدن حرف جرات او.انداختم مهدي به گذاريي نگاه
 روي در كنار نااميد و شكسته دل سعيد.رفتم بيرون خانه از سنگين قدمهايي و سست پاهايي با نگريستم را پدر اخر بار

 در دو هر.كنم نگاه سعيد صورت به ميكشيدم خجالت شد بسته بلندي صداي با در.بود منتظر و نشسته لباسهايمان ساك
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 بهتر آنجا باشد چه هر ما خانه بريم بيا:گفت و كشيد آهي نزد حرفي مادرم و پدر رفتار از سعيد.برميداشتيم قدم سكوت
 .است

  را ما هم او.ميزند مخالف ساز ما ديدن با مادرت هم آنجا جان سعيد نه:گفتم التماس با

 .كند مي بيرون

 : گفت و پريد حرفم ميان سعيد

 .كند كاري چنين است محال. است مهرباني و خوب زن او. نكن مقايسه خودت مادر با مرا مادر! نه -

 شديم فروشي ساندويچ ي سعيد،راونه مادر ي خانه به رفتن از قبل. كرد قانع مرا هايش حرف با او اما كردم، التماس او به
. كرد مي بازي غذايش با و بود شده غرق افكارش در هم سعيد. نداشتم غذا به ميلي كوچكترين من بخوريم،اما غذا تا

 از خوشي دل سعيد مادر كه دانستم مي خوب هم را اين. نه يا كنم اعتماد سعيد حرف به كه راهي دو سر بر بودم مانده
 اميد با دو هر و پرداخت را ساندويچ پول سعيد. نداشتيم زندگي براي جايي كرديم،زيرا مي امتحان بايد اما ندارد من

 .داد خواهد رخ بدي اتفاق كردم مي فكر داشتم بدي احساس. شديم سعيد ي خانه ي روانه

 نه ولي. خورد مي بهم حالم فكرشان طرز و نگاه از كردند، مي نگاه خاصي حات با را ما كه ديدم مي را افرادي راه بين در
 .بودند پدرمان و مادر ، اصلي مقصر. سعيد نه و بودم مقصر من

 در كمي اما داشتم برمي گام تفاوت بي من. افكند من به گرمي نگاه ، من دلداري براي هم سعيد. داديم ادامه راهمان به
 .كردم مي شرم احساس دل

. نگريستم را او متهجب. ايستاد هم بعد. كرد آهسته را هايش قدم سعيد. شديم رد حشمت آقا ي مغازه در جلوي از
 : گفت سعيد

 .شوم كار به مشغول خودش پيش بگذارد يا. كند پا و دست كاري برايم بگويم و برويم حشمت آقا پيش است بهتر -

 : گفتم هيجان و درخشيد،باخوشحالي دلم در اي جرقه

 برو. كردي مي كار او پيش گي بچه زمان از باشد هرچه. گرفت را دستت شايد. است بزرگ خدا. برو! جان سعيد آره -
 .عزيزم
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 را اطراف نيز من. شد داخل و رساند حشمت آقا ي مغازه به را خود شتابان. گرفت تازه نيرويي من حمايت از سعيد
 نمي باورم. آمد من طرف به خندان و شناخت مرا نيز او. ديدم را دبيرستانم دوران قديمي دوست ليال ناگهان كه نگريستم

 گفت و خنديد ليال. گرفتم بر در را او و شدم ملحق او به سريع هايي گام با داشت آغوش در اي ماهه چند كودك ليال شد
: 

 چطوري؟! ها خانم خانم -

. است مهرباني و خوب مرد هم شوهرش و است راضي كه گفت و كرد تعريف اش زندگي از احوالپرسي و سالم از بعد
 .داشت نشاطي با و شيرين زندگي رفته هم روي. سحر نام به بود اي ماهه 9 دختر كودكش

 كه كردم اشاره او به. شد ملحق ما به هم سعيد لحظه همان در كه كردم ياد خوبي به مشتركم زندگي از دروغ به نيز من
 و كرد من به رو سعيد. رفت و كرد خداحافظي ليال كمي زمان مدت از بعد. كردم معرفي سعيد به را ليال. نزند حرفي فعال
 : گفت خوشحالي با

 بست بن به منزل مورد در اگر است،گفت خدايي با و خوب مرد حشمت آقا! ميترا كار سر برم فردا از شد قرار -
 .نكنيد حاضرم،رودربايستي گذاري خدمت در رسيديد؛من

 : گفت و داد تكان تأسف از سري سعيد

 ...بخواهد بيشتر برايش خدا. است بهتر خودي از رحمت صد ببين،غريبه -

 بود؟ كسي چه خانم اين! ها خانم خانم خوب

 : گفتم غصه و دغدغه بدون. نبودم سعيد كردن كار نگران ديگر. آوردم لب بر لبخندي

 .بود من دبيرستان دوران كالسي هم ليال -

 ...اما دارد خوبي زندگي و كرده ازدواج

 : گفت ديد مرا نگراني چون و پريد حرفم ميان

 در تو تا ببرم كار به را تالشم نهايت كنم مي سعي. دهم مي قول تو به داشت خواهي راحتي زندگي بعد به اين از هم تو -
 كشيدي سختي كمي كه است درست. ببري سر به آرامش
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 من به تا بزن لبخند. كن فراموش رو ليال موضوع هم حاال. شود مي جبران همه كشيدي،اما سختي كمي كه است درست
 .بدي خيال آرامش

 لب،آهنگي زير سعيد. شدم همگام او با و زدم لبخندي سعيد دلداري و من دلگرمي براي. شديم سعيد مادر ي خانه راهي
 تر پايين خانه دو كه منير خانه ديدن يا رسيديم سعيد ي خانه در به. داد مي كسي بي و غم بوي كه كرد مي زمزمه را

 و متعجب. افتاد راه به ديد من در را اشتياق اين كه سعيد. دوختم او ي خانه به را بارم حسرت نگاه. ريخت فرو بود،قلبم
 : گفتم و كردم نگاهش جيران

 بزني؟ زنگ خواهي نمي مگر كجا؟ -

 : گفت و فشرد را آن زنگ رسيد منير ي خانه به. آوردم نمي در سر اصال من.  زد لبخندي سعيد

 .مادر ي خانه بعد زنيم مي اينجا سري يه اول -

 خوشحال مرا كارش اين با كه كردم تشكر او از و رساندم سعيد به را خود دوان دوان و خنديدم دل ته از. كردم نمي باور
. شد خيره ما به مبهوت و مات سعيد و من ي مشاهده با و ظاهر در ي آستانه در مرتب و منظم حامد بعد اي لحظه. كرد
 : گفت و گرفت آغوش در را خوشحالي،سعيد با و خنديد بلند صداي با هم بعد و شد ديده بلش روي تبسمي كم كم

 .گويم مي تبريك! آورديد صفا! آمديد خوش! سالم -

 : گفت و كرد من به رو فشرد مي آغوش در را سعيد كه همانطور

 خانم؟ عروس چطوريد شما -

 : داد ادامه او. شد داغ صورتم حرف اين شنيدن از

 ايد؟ ايستاده بيرون چرا. تو بفرماييد خوب. بود شده ذره يك برايتان دلمان كنيد باور -

 .بفرماييد. است بد در دم بفرماييد.كنم مي بفرماييدخواهش

 نگاه و برگشت سعيد.بود كرده گير هم بيچاره سعيد. شدند من ورود مانع حامد و سعيد شوم،اما داخل خواستم من
 : گفتم و كردم حامد به رو. انداخت من به آميزي التماس

 .ايد كرده سد را راه كه ايد گرفته آغوش در محكم را سعيد چنان اما تو بفرماييد گوييد مي شما -
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 اما بود گرفته ام خنده او حركات از. كرد باز سعيد و من براي را راه و رها را سعيد و آمد خودش به من حرف با حامد
 .كردم كنترل را خودم

 او تماشاي محو. كردم سكوت به وادار را حامد و سعيد. ميديدم عروسكش با بازي سرگرم را سيما. شديم خانه داخل
 مي صورتش بر اش مشكي و صاف موهاي. شد نمي موفق اما كند، او تن تقال با را عروسكش لباس كرد مي سعي شدم،
 سيما. گرفتم را او ديد جلوي آرام و نشستم. رساندم او پشت به را خود پاورچين پاورچين. كرد مي كالفه را او و ريخت

 : گفت دلخوري با

 پوشونم؟ مي رو طال لباس دارم بيني نمي نكن! پدر اَه -

 جيغ من ي مشاهده با سيما. كشيدم آغوش در را او تپلش و كوچك هاي دست حرارت با.كشيدم هايم دست روي دستي
 متعجب و آورد بيرون آشپزخانه از سر دست به كفگير منير سيما صداي و سر يا. كرد بوسه در غرق مرا و كشيد بلندي
 : پرسيد

 . . . تو اي؟ آورده خودت سر باليي چه دوباره -

 منير. انداخت خنده به را ما ي سه هر منير ي قيافه. ايستاد مبهوت سرجايش و كند تمام نتوانست را حرفش ي بقيه
 را سيما. بگيرم را اشكم جلوي نتوانستم ديگر. برداشت گام من سوي به بود بسته بند پيش كه حالي در دست به كفگير
 شديدي درد كه زد سرم بر كفگير با اي ضربه ناخواسته منير. بردم پناه منير آغوش به كنان گريه و گذاشتم زمين روي

 : گفت خنده و گريه ميان در منير. ناليدم و كردم احساس

 .نشدم متوجه ، ببخشيد آه -

 آشپزخانه به هم منير و من. شدند صحبت مشغول سعيد و حامد. گفتند تبريك ما به كه بودند كساني اولين منير و حامد
 .كنيم صحبت كمي هم با تا رفتيم

 .بوديم كرده پيدا را همديگر دوباره طوالني مدت اين از بعد

 : گفت منير

 رفتي؟ مادر و پدر ديدن به -
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 و گزيد دندان به انگشت شد نمي باورش اصال كه منير. كردم بازگو منير براي را جريان تمام زده خجالت و شرمگين من
 : گفت

 ...مادر اما بود شكاك و بدبين اول از پدر. نبود طور اين كه او چرا؟ ديگر مادر! گويي مي دروغ! نه -

 : داد ادامه و رفت فرو فكر به

 را مسئله خواستيد مي شما. بود اشتباه كارتان كه كن قبول. شديد بدي و زشت كار مرتكب وسعيد تو ميترا داني مي -
 تان آينده و زندگي به هم حاال. بستيد خودتان روي به را ديگر درهاي عملتان اين با. رفتيد راهه بي به اما بدهيد فيصله
 چشم بسازد نو از را زندگي بايد تالش و كار با هم سعيد كند پيدا حقيقت مادر و پدر هاي ترديد نگذاريد. كنيد فكر

 تو خواهرم عزيز ميتراي كند شرمگين و زده خجالت اساسشان بي و پوچ هاي حرف خاطر به را آنها و كور را ها حسود
 همان تو نكنم باور كه طوري برانگيزي را هستم خواهرت كه من تعجب بعد به اين از كه كه كني زندگي طوري بايد هم

 با هميشه كن سعي دارد زياد ها سراشيبي زندي گفت و گذاشت دستم روي دست و كرد تازه نفسي هستي سابق ميتراي
 شد قرمز صورتم حرفها اين شنيدن از هستي آينده در ات بچه مادر و خانه خانم يك حاال تو برداري گام تدبير و عقل
 دوان دوان سيما و برگشت چاي ليوان دو با و زد سري غذايش به شد ؟بلند موافقي چاي با: گفت و زد لبخندي منير

 گفت و كرد پرخاش او به منير رفته سر ام حوصله من بازي برويم بيا ميترا خاله: گفت و انداخت من آغوش در را خودش
 خاله چرا گفتم و كشيدم سيما موهاي روي دست مهرباني ؟با كني نمي رهايش تو امده/ ها مدت از بعد ات خاله هم حاال: 

 ؟ باشد توانم نمي االن يگري وقت براي بذار اما جان

 ام شنيده سعيد از گفت منير است آسان ها بچه كردن راضي چقدر شد دور من از و باشد گفت و كرد تبسمي سيما
 كن دعا منير است بين خوش چقدر سعيد بابا اي گفتم و زدم لبخندي ؟ است درست كني زندگي مادرش با ميخواهي
 هم سعيد تازه دارد حق خدا بنده كرده پدر كه كارهايي اين با دارد خياالتي چه هم سعيد كند باز برويمان را در مادرش

 از برخوردي چنين مستحق گذاشته فرزندش دو پاي به را جوانيش و عمر كه زني چنين خدا به است كرده بد مادرش به
 خدا ؟به حمايتي نه پولي ؟نه ميكردي كار چه مدت اين در بگذريم مادرش و سعيد از حاال نبود اش گوشه جگر طرف
 تعريف برايش پياز تا سير از را ماجرا تمام هستند كجا دانم نمي ميگفت مادر نداشتيم شما از آدرسي و نشاني هم ما قسم
 خدا كه شو بلند: گفت اي گرفته صداي با حرفهايم پايان از پس بود گرفته دست در را دستم و ريخت مي اشك او كردم
 اوريد نمي شام چرا كه شد بلند سعيد و حامد هعتراض صداي بزرگه
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 يك من خواسته به آن از قبل اما شديم سعيد مادر خانه راهي و كدريم داني قدر و تشكر حامد و منير از روز آن فرداي
 كيه: شد بلند ايفون پشت از جوان و گرفته صدايي آورد در صدا به را خانه زنگ سعيد خريديم شيريني جعبه و گل دسته

 كن باز را در جان هاله منم گفت خوشحالي با و شناخت را صدا ؟سعيد

 هاله شدم خانه وارد و زدم لبخندي هم من شوم وارد كه خواست من از دست با و زد لبخند سعيد شد گشوده هم از در
 كاري ؟جه شده چه: گفت رسمي و خونسرد سعيد ديدن با بود شده رنجور و نحيف چه كرد طي ما سمت به را ها پله

 داري

 هاله طوري چه سالم: گفت و كرد حرفش چاشني لبخندي نياورد رويش به اما نيامد خئشش هاله برخورد طرز از سعيد
 مي جانش از چه است بس بدهي زجر را او خواهي مي ؟دوباره گفت تفاوت بي و خشك هاله ؟ كجاست مار خوبي جان

 كه ؟من كارتان پي رويد نمي پيش ماه يك مثل ؟چرا گفت و نگريست تمسخر با را پايم تا سر و كرد من به ؟رو خواهي
 او خواستم مي.... بده اجازه...  بود شده تنگ برايت نهايت بي دلم جان هاله: گفتم من من با ام گرفته قرار مخاطب ديدم

 خيره يعيد به و گرفت ازمن رو كني كاري شيرين نيست الزم: گفت اخمي با و كشيد عقب را خود كه بگيرم آغوش در را
 ردن به مرگش ايستد مي كار از قلبش است بيمار خدا به كن رها را مادر برو..  برو: گفت تهاجمي و عصبي حاتي وبا شد
 در جلوي و رسانيد ما به را خود دوان دوان هاله اما شديم وارد اجازه بي مادر مريضي شنيدن با من و سعيد. افتد مي تو

 كنار عصبانيت با را هاله سعيد كرد سد را ما راه و دهم نمي اجازه: زد فرياد و گشود هم از را دستهايش و ايستاد ورودي
 مادر شديم ميخكوب خود جاي در سعيد و من مادر ديدن با آمد مي ناله صداي مجاور اتق از شديم داخل دو هر و زد

 و زد زانو و رفت جلو شد جاري سعيد گان ديده از اشك كرد مي ناله و آه مدام و بود كشيده دراز بيماري بستر در سعيد
 سعيد به گشود چشم حركت اين با بود خواب كه خانم پري زد بوسه آن بر و گرفت دست در را خانم پري دست نشست
 و شد وارد در از هاله ميزدند زار آغوش در فرزند و مادر كشيد آغوش در محكم را او لحظه چند از بعد و نگريست خيره

 بدون من كرد من زدن كتك به شروع و آمد من سوي به سپس ساخت زمين نقش را او و كشيد را سعيد پيراهن پشت از
 او صورت به محكمي سيلي و كشيد كنار را هاله د»آ ياريم به سعيد ميكردم تحمل را هايش ضربه العملي عكس هيچ

 و عصبي اندازه اين تا مادر خاطر به ببخش من خاطر به خدا را تو: گفت خواهش و التماس با و گرقفت مرا دست نواخت
 ببريم بيمارستان به را مادرت كنم مي درك گفتم تلخخي لبخند با بگيرم را اشكم جلوي نتوانستم ديگر شده مزاج تند

 برخورد اين نميكردم فكر ميترا خدا به نداشتم را برخوردي چنين انتظار گفت و كشيد آهي سعيد نيست خوب حالش
 را مادرش سعيد كردم اطاعت ميبرم دكتر به را مادر من بمان جا همين تو شديم طرد راستي راست تو و من بيايد پيش

 من به خورده تير خرس مثل هاله شديم تنها هاله و من كه آمدم خود به زماني كرد ترك را خانه و انداخت دوش به
 هاله نگريستم او به و برگشتم كرد صدا مرا هاله كه بودم شستشو حال در يشورم را صورتم كه رفتم مينگريست
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 بد شما خوشي به گفتم و افكندم او به گذرايي ؟نگاه گذشت خوش عسل ماه: گفت طعنه به و كرد باريك را چشمانش
 نبود

 ار خودت ريختي را ما آبروي تو ؟ نكردي حيا نكشيدي؟ خجالت تو: گفت بود آمده در حرسش من تفاوتي بي از كه هاله
 ؟ توست مثل هم سعيد كردي فكر هستي پايي و سر بي خانواده

 كتابخانه سوي به و انداختم پايين را سرم نياوردم خود روي به سعيد خاطر به اما آمد جوش به خونم حرفهايش شنيدن از
 از چرا عفريته هستم تو با: زد فرياد و كشيد گرفت خشونت با مرا دست هاله رفتم بود كرده جلب را نظرم كه كوچكي
 چرب با كردي مي پيدا را خودت مثل كسي بايد تو نبودي برادرم و ما خانواده اليق ؟تو ؟هان روي مي طفره دادن جواب
 دختر تو تا كردي در به راه از را او تا زدي عاشقانه هاي حرف گوشش در انقدر كردي خامش زدي گول را برادرم زباني

 ؟آهي كي به ؟ ؟هان ات گشنه گدا خواهر يا غربتي ؟مادر عوضيت پدر ؟به نازي مي چيزت چه به گرفت را ترشيده
 و عسلي چشمان به شد خشك دهانم نشست پيشانيم بر سردي عرق هاله دهان از هم آن حرفها اين شنيدن با كشيدم
 بود كرده خانه آنها در عجيبي نفرت حاال اما كردند مي نثارم محبت و مهر گذشته در كه چشماني كردم نگاه هاله خمار
 ام زده حرفي چه يا ام كرده كار چه نميدانم من ضمن در نكش وسط را ها بزرگتر پاي ميكنم ،خواهش جان هاله: گفتم
  التماس پدرم به و آمدي ما خانه به بارها و بارها خواستگاري براي كه نبودي تو اين مگر دلخوري من دست از تو كه

 آزار باعث ما وجود اگر زني؟ مي نامربوط هاي حرف و كني؟ مي برخوردي چنين چرا حاال بدهد؟ رضايت تا كردي مي
 .كنيم مي ترك را اينجا سعيد آمدن محض به شماست

 .گريستم و بردم پناه اي گوشه به كه گرفت،طوري تمسخر باد به مرا و كرد خنده به شروع ها حرف اين شنيدن با هاله

. بردارم نان اي لقمه تا ديدم نمي خود در را جرأت اين اما كردم مي گرسنگي احساس. كردم تحمل را هاله سعيد آمدن تا
 سرپناهي فكر به بايد و بمانيم توانيم نمي هم جا آن كه فهميدم را موضوع اين هاله اخالق از. بيايد سعيد تا كردم صبر
 .سرمايه نه و داشتيم زندگي وسايل نه اما باشيم خود براي

 يا گرفت مي ايراد لباسم از يا هربار. نبود بردار دست نباشم،اما هاله چشم جلوي و كنم سرگرم را خود كردم مي سعي
 .كوبيد مي سرم بر پتك مثل را ام گذشته يا كرد مي ام مسخره

 بغل زير را هايش دست هاله) كن تحمل هم را اين كردي تحمل كه تو(  گفتم؛ مي خود با اما بود شده تمام تحملم و صير
 : گفت و نگريست را پايم تا سر گذاشت،زيرچشمي
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 !دربيايد آب از چه بعدها نيست كند،معلوم شوهر تلفن و نامه ، عاشقي و عشق با كه دختري -

 به را كردم،دستم نگاهش نفرت و خشم فشردم،با هم روي را هايم دندان. بگيرم ناديده را هايش حرف نتوانستم ديگر
 : گفتم و دادم تكان تهديد ي نشانه

 سرت باليي چنان قسم سعيد جان بدهي،به تحويل من به و كني بندي سرهم مزخرفات اين از ديگر بار يك اگر...اگر -
 .بيفتي پاهايم روي كه آورم مي

 : دادم ادامه و كردم تنگ را چشمانم

 به! خانم نه ام؟ داده انجام ناشايستي كار يا و ترسم مي تو از كه است اين خاطر به دهم نمي را جوابت كني مي فكر -
 .نداري اهميت برايم سوزني سر ي اندازه به حاال اما. بودم قائل برايت كه بود احترامي و عزت خاطر

 : دادم ادامه. نگريست مي مرا مبهوت و مات او. شدم خيره ديدگانش در. لرزيد مي وجودم تمام. كردم تازه نفسي

 خانواده و خود ي صدقه براي. كردند سوخت،رحم تو براي دلشان كردي،مردم شوهر آن و اين سر صدقه با خودت تو -
 زني؟ مي آبرو و مردم از دم حاال. فرستادند شوهر ي خانه به را تو و كردند فراهم پرتي و خرت شان

 .شو دور چشمانم جلوي از هم حاال. كردي مي خودت حال به بودي،فكري زرنگ اگر تو خانم

 .گرفتم او طرف به و كردم مشت را دستم

 .كنم مي خوردت لگد و مشت زير وگرنه -

. برداشتم كتابخانه از را شعري كتاب و شدم دور او از. كرد نگاهم نداشت؛متحير را العملي عكس چنين انتظار كه هاله
 خسته هم او. زدم مي هاله به را هايي حرف چنين نبايد. بود آمده بدم خودم از دل در. كردم مي سرگرم را خودم بايد
 روي را دستش آورد،حتي زبان به زد مي نبايد كه را هايي حرف او اما. بود دشواري بيمار،كار يك از پرستاري. بود شده
 .كرد بلند من

 با ببينم را دست صاحب تا برگشتم. كردم احساس ام شانه روي را دستي كه بودم مطالعه سرگرم مدت چه تا دانم نمي
 : گفتم خوشحالي با. كردم رها زمين روي را آن و بستم را سعيد،كتاب مهربان ي قيافه و گرم چشمان ديدن

 نشدم؟ ورودتان متوجه من كه آمديد كي -
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 .كرد گرم را سردم وجود خورشيد تابان ي اشعه مثله و زد شيريني لبخند سعيد

 : گفت و شد خيره ديدگانم در

 .شدي نمي متوجه اصال برد مي هم را خانه دزد اگر. بوديد مطالعه مشغول خانم سركار -

 : كرد زمزمه گوشم در آرام و گذاشت لبم روي انگشت سعيد. خنديدم بلند صدايي با او شوخي از

 !خوب. خنديم مي آنها به كند فكر شايد! نخند! عصبيه،يواش مادر! هيس -

 .نداشتي كه مشكلي هاله با من از بعد

 : گفتم و زدم تلخي لبخند

 .است خونگرمي و خوب دختر هاله باشيم؟ داشته مشكلي چه براي نه -

 هاله حال به تا وگرنه. گذارد مي تأثير انسان اخالق و روحيه بر بيمار،بدجوري يك از مراقبت و بيداري داني مي
 ...بود نكرده من به احترامي بي كوچكترين

 .نيست مهمي چيز كه...انشاا ؟ گفت چه دكتر چطوره؟ مادرت حال راستي

 .است سم مثل برايش. نخورد غصه و حرص زياد باشيد مراقب گفته دكتر است،منتهي گذشته بيماري همان -

 : گفتم و كشيدم آهي

 .خورد نمي كه هم چقدر -

 اين از. برگرداند را رويش من ديدن با. بود كشيده دراز بستري ميان در و جا آن در سعيد مادر كه رسيديم اتاقي به
 : گفتم و دادم دلداري را خود گرفت،اما درد قلبم برخوردش

 »داشت زيادي توقع نبايد است مريض او «

 به و شد بلند. خورد گره نگاهم در نگاهش اي لحظه. داد مي نوازش را آن و داشت دست در را مادرش دست هاله
. ست كرده دار جريحه را غرورش شدت به من هاي حرف كه فهماند من به اشكش از پر چشمان برد،اما پناه آشپزخانه

 .بود داده آزارم او تمسخر و ها طهنه اما خواست نمي را اين عنوان هيچ به دلم
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 خانم پري بستر كنار. آمدند مي سراغ به داشتم؛مدام نفرت و كردم مي دوري آن از هميشه كه چيزهايي چرا دانم نمي
 نگاهم با سعيد. دوختم سعيد به را ام دردمندانه نگاه. كشيد پس را دستش شدت به. گرفتم را دستش و نشستم

 روبر من از هيجان اما. كردم پاك دستمال با را اش پيشاني عرق و بوسيدم را بلندش پيشاني و شدم خم. داد دلداريش
 احساس باد وزش از. وزيد مي ماليمي نسيم. بردم پناه حياط به و گذاشتم تنها را مادرش و سعيد و شدم بلند. بود گرفته
 .رسيد مي نظر به شاعرانه و زيبا چه آبي و صاف آسمان. داد دست من به خوشي

 بو و بستم را چشمانم اختيار بي كه كرد سرمستم چنان آن ياس بوي. كرد خود بي خود از مرا نسترن و رز گل هاي بوته
 حياط اينجا برخالف. افتادم خودمان حياط ي باغچه ياد به. بود رويايي و زيبا چقدر. شدم غصه و درد هر از خالي و كشيدم

 و خشك بقيه و ميداد انگور كه بود مو درختان،درخت اين بين از فقط. بود،گيالس،سيب،مو،گالبي ميوه درختان از پر ما
 گل شدم خم.بود كرده ام شيفته رز گل ي بوته. رفتم جلو.ميزد موج شادابي و طراوت اينجا در اما. بودند شده ثمر بي

 ام بيني ي ناحيه در را شديدي درد و كشيدم عقب را خود هراسان ناگهان كه كشيدم بود،بو قرمز خون مثل كه را رزي
 .كردم حس

 .شد جاري اراده بدون اشكم و كرد پر را صورتم عجيبي خارش و سوزش

 ي قيافه با و رساند را خود موقع به سعيد. كردم سردرد احساس. كرد پرواز بيرون به گل داخل از كنان وزوز زنبوري
 : پرسيد زده حيرت. شد رو روبه من دردآور و گريان

 شده؟ قرمز اينقدر صورتت چرا شده؟ چه -

 : گفتم و دادم نشان را گل دست با

 .كند مي دل و درد گل با دارد من از تر زرنگ يكي كه نفهميدم كنم، بو را گل خواستم مي -

 : گفت و گرفت اش خنده سعيد

 تو با من وگرنه بخوابد ورمش تا بگذارم آن روي مرهمي بيا...بادكنك،بيا يك ي اندازه شده دماغت! اي شده بامزه چه -
 .آمد نخواهم بيرون

 : گفتم و زدم او به تلنگري ناراحتي و درد با و آمدم خشم به او ي خنده از. شد اشك از پر چشمانش كه طوري. خنديد

 كني؟ مي ام مسخره ، باشي نگران اينكه عوض -
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 .كرد روشن را تلويزيون و زد تمسخرآميزي من،لبخند ي مشاهده با هاله. شدم خانه داخل و

 كوبيد مي اش سينه به داشت. كشيدم سرك اتاق به.داد مي ناسزا و فحش سعيد به او. شد بلند مادر فرياد صداي ناگهان
 : گفت مي دل ته واز

 !بيايم ات مرده سر الهي مكانيك بهرام دختر آه...بردي را آبرويم شوي،كه مرگ جوان الهي! نبيني خير پسر الهي -

 : كرد نگاهم متعجب و شد نزديك من به سعيد

 شده؟ چه -

 " گفتم و كردم جلوگيري اتاق به او شدن داخل از و گرفتم را او لباس

 !است عقرب در قمر اوضاع. بمان جا همين -

 سعيد و من به تندي نگاه هاله. زد مي سينه بر و كرد مي نفرين و ناله مدام مادر. انداخت ابروهايش در اي گره سعيد
 : گفت و زد كنار را سعيد هاله. دادم نمي نشان خود از ظعفي ي نقطه اما پيچيدم مي خود به درد از. انداخت

 دارد؟ تماشا چيه؟ -

 :گفت عصبانيت با و كرد راتنگ چشمانش و فشرد هم روي را هايش دندان سعيد

 هستي مادرش تو كه است اي بچه خاطر به دهم، نمي را هايت اهانت اين جواب و گويم نمي چيزي تو به اگر! هاله ببين -
 .شو دور چشمانم جلوي از و نكن زباني بلبل هم حاال. كردم مي خون از پر را دهانت وگرنه

 :زد فرياد بود؛ زده كمر به را هايش دست كه حالي در تمام گستاخي با هاله

 از بيني؟ مي را مادر. كردي نمي وصلت پا و سر بي دختره اين با و آوردي نمي باال گند گويي مي راست اگر تو! بابا برو -
 .هستيد دختره اين و تو هم آن مسبب. است مريض اش همه امروز تا خواستند را او پاسگاه طرف از كه روزي آن

 كنار را سعيد. كشيدم خفيفي جيغ. پيچيد اتاق در سيلي صداي. آورد فرود هاله صورت بر و كرد بلند را دستش سعيد
 :گفتم و زدم

 به طور چه تو. شود مادر خواهد مي فردا. نيست بچه ديگر كه او نكشيدي؟ خجالت كردي؟ كه بود كاري چه اين -
 دهي؟ انجام را زشت عمل اين كه دادي اجازه خودت
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 بلند بستر از رمق بي سعيد، و هاله مشاجره صداي با مادر. زد هم بر را در و رساند كتابخانه به را خود كنان گريه هاله
 رنگ. شد

 .انداخت بيرون در از را او و گرفت را سعيد دست. داشت برمي قدم نحيف و رنجور و پريده

 :گفت كرده كف دهاني با. زد مي نفس نفس نادر. كردم تعقيب را آنها من

 آرامش با بگذاريد. برويد خدا به را تو برويد. ببر هم را دخترك اين بودي پيش ماه يك كه جايي همان... برو... برو -
 را تو. ببر بيرون من خانه از را دختر اين كنم، حاللت را شيرم خواهي مي اگر سعيد خواهيد؟ مي چه جانم از ديگر. بميرم

 .شود مي گيرت دامن نفرينم. نده زجر مرا قدر اين پدرت خاك به

 :گفت كنان التماس و برگرداند من سمت به را سرش

 را ات جواني و كن بزرگ پسر دل خون با. آورد مي سرت عروست بال همين وقت آن. شوي مي شوهر مادر فردا هم تو -
 عقد به هم زندان در وقت آن. بگيرد نصب نه و دارد اصل نه كه را دختري برود من رضايت بدون وقت آن بريز، پايش به
 ...بيايند هم

 :داد ادامه و زد دستانش روي ضربه چند پي در پي

 .ندارم را مردم پچ پچ و ها نگاه تحمل ديگر من. بده مرگ مرا خدايا بدتر؟ اين از آبروريزي چه -

 :گفت و زد آن بر اي بوسه و گرفت را مادرش دست سعيد

 دار قصه شما ما آمدن با كردم نمي فكر خدا به. ندهيد زجر قدر اين را خودتان شما فقط. رويم مي ما باشد! جان مادر -
 ...خوب شويد مي بهتر من نبودن با شما اگر. روم مي من باشد. شويد

 :داد ادامه و كرد كنترل را خود اما لرزيد، صدايش و بست را سعيد گلوي راه بغض

 گذارم مي زمين به سر كه شب كه كاش. گرفت مي درد من قلب شما قلب جاي به كاش. جهنم به روم مي من خوب -
 ...مرده پسرت بدهند خبر شما به صبح

 سعيد مادر. كردم نگاهش غمزده و گذاشتم سعيد شانه بر دست. شد جاري اشكم و شكست دلم ها حرف اين شنيدن با
 :گفت و گرفت دست در را سعيد دست گريه ميان در



 

 

شيشه اي قلب   كتابخانه نودهشتيا  

w W w . 9 8 i A . C o m  79 

 حامله خواهرت. ندهيد زجرم اين از بيش قسم، پدرت خاك به را تو. نكنيد نگاه هم را سرتان پشت ديگر و برويد -
 .برويد. است من مراقب و كشيده دست اش زندگي از من خاطر به. است

 صدايم هاله كه شود سرازير از كه ساختم وادار را او و گرفتم را سعيد دست و كشيدم آهي. شد خيره من به كنان التماس
 در. گرفتم او از را ساك و آمدم باال دوباره بودم كرده طي كه را اي پله چند بود گرفته من طرف را ساكم. برگشتم. زد

 سعيد. نگريستم را مادر آخر بار براي. رفت منزل داخل و انداخت پايين را سرش شدم، خيره قرمزش و اشكي چشمان
 ساكت و خاموش من. بستم آهسته را در. كرد همراهي مرا سنگين هايي قدم و افكنده سري با بود، شده خم كمرش كه
 در سفيد موي كردم احساس و نگريستم اش چهره به. كشيد مي آهي بار، يك لحظه چند هم سعيد و داشتم برمي گام
 .بود شده كبود و گودرفته درشتش چشمان زير. كند مي كجي دهن من به او براق و مشكي موهاي ميان

 مي خيره آينده كه بار هر. نداشتم او از كمي دست هم من. كرد مي تنهايي و رنج از حكايت الغرش، و استخواني صورت
 نمي دركمان كس هيچ چرا شديم؟ مي رانده جا همه از چرا. ندارم را قديم شادابي و زيبايي آن ديگر كه ديدم مي شدم؛
 پايشان به بوديم حاضر. برديم خود اشتباه به پي قسم خدا به كنند؟ مان تنبيه رفتارشان اين با خواستند مي آيا كرد؟
 اما. بنگرند ما به گذشته ثل. تا كنيم عذرخواهي شهر مردم همه از بوديم حاضر. كنيم گذشت و بخشش طلب و بيفتيم
 باشد، آينده به اميدواري و دلخوشي از حاكي كه حرفي گفتن بدون هم، هاله و سعيد مادر و تفكر بدون مادرم و پدر

 كار مرد او. كند غلبه سعيد بر غصه و غم زندگي اول نگذار. كن كمكم خدايا. كنيم تركشان خواستند، ما از كنان التماس
 اش عالقه خاطر به همه شده، مستقل. كه هم اكنون شده بزرگ بدبختي و مشكالت با او. نيست رنج و درد مرد اما است،

 .داندند برگر روي او از

 تحمل را سنگدلي و رحمي بي همه اين من كوچك و نازك قلب طور چه... نرسيده اي مورچه به آزارم كه من! پروردگارا
 عاقبت دانستم مي اگر. گذاشتيم زندگي عرصه به پا سروري، و نغمه و خوشحالي بدون جشني، بدون وسعيد من كند؟

 فرد، آن پيشاني روي و دارد سرنوشتي كسي هر خوب. بيايد پيش وضع اين گذاشتم نمي هرگز است، چنين كارمان
 .است چنين هم سعيد و من سرنوشت و قسمت. اند نوشته را سرنوشتش و تقدير

 متعجب و داد تكان را ام شانه او. است كرده صدا مرا بار چندين سعيد كه نشدم متوجه و كردم مي دل درد خدا با دل در
 :گفت مرطوب چشماني با و نشد موفق اما بزند، لبخندي خواست. كرد نگاهم

 .شديم حساب بي هم با حاال ميترا خوب. من مادر از هم اين. اوست اميدمان آخرين. حشمت آقا پيش برويم -
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 حشمت آقا مغازه راهي آزاردهنده، افكار در غرق و افكنده سري با دو هر و زدم تلخي لبخند نيز من او، حرف شنيدن با
 .شديم

 نگاهي سعيد. شديم راهي خيابان سمت به و فرستادم صلواتي بفرستم، صلوات هزار 5: تن پنج نيت به كردم نيت دل در
 :گفت و انداخت من به

 .گردم برمي االن من باش، منتظر بيرون تو -

 :گفت نگراني و دلهره با و كرد من به رو كه بودم برنداشته بيشتر گام يك

 .كنم پنهان تو از كه نيست چيزي بيا؛ هم تو -

 كه زماني. بود ريزنقش اندامي و جوگندمي موهاي با سال، ميان مردي حشمت آقا. شديم داخل دو هر و زدم تلخي لبخند
 حشمت آقا ديدن با سعيد. فشرد گرمي به را سعيد دست ما ديدن با. كرد مي جمع را كارش ابزار داشت شديم؛ وارد
 صندلي روي كه كرد تعارف و داد خوشرويي با را سعيد و من سالم جواب حشمت آقا. كرد سالم و زد گرمي لبخند

 :گفت و كرد نبود بيش اي بچه پسر كه كرد شاگردش به رو حشمت آقا. كرديم اطاعت. بنشينيم

 .بياور و بريز چايي تا دو زود! اكبر -

 :گفتم و نگريستم حشمت آقا صورت به

 .شده صرف قبال. نيستم شما زحمت به راضي! ممنون خيلي -

 :گفت و گرفت دستمال با را اش بيني داشت، مختصري سرماخوردگي كه حشمت آقا

 .بپرسيد سعيد آقا از... نداريد قبول. دارد خوردن من چاي. ايد نخورده چاي نگفتم كه من -

 :گفت و زد اي خالصانه لبخند سعيد. كردم نگاه سعيد صورت به

 .نيست بد نباشد دروغ -

 :گفت داشت، را تعارف اين جز ديگري چيز انتظار كه حشمت آقا

 .كردي مي حسادت كردم مي درست من كه اي چايي به هميشه تو! بدجنس اي -
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 :گفت و كردم اش خسته و سياه صورت به نگاهي. ايستاد ما روي به رو چاي استكان سه با اكبر. زديم خنده زير سه هر

 .آقا نباشيد خسته -

 .برداشتم را چاي و

 .نكند درد دستت ممنون -

 گرفتم نظر زير را او حركات شد كارش مشغول دوباره و كرد حشمت آقا و سعيد تعارف را چاي و زد گرمي لبخند پسر
 تعريف برايم كه افتادم سعيد بچگي دوران ياد حركات اين مشاهده با ميكرد پاك استين با را اش پيشاني عرق كاهي
 حشمت اقا پيش اكبر مثل هم او داد دست از را جانش اتوموبيل تصادف اثر بر پدرش كه بود ساله دوازده او بود كرده
 بابا را او خاطر همين به بود كرده پر برايش را پدر جاي حشمت اقا اكنون بود رسيده سالگي 25 سن به و كرده كار

 ميكرد صدا حشمت

 :گفت سعيد چاي صررف اط بعد

 ايم امده بيايم؟حاال شما نزد كردم پيدا خانه مشكل اگر گفتيد كه هست يادتان حشمت بابا-

 :گفت و رفت هم در اش قيافه گذاشت دستش كنار ميز روي را اش نصفه چاي كرد سعيد و من به نگاهي حشمت اقا

 هم من نخور غصه بابا عزيز نداري فرقي هيچ من رضاي با تو پسرم جان سعيد ميايد پيش وصع ميدانستماين اينطور كه-
 و ميماند خوبي فقط دنيا اين در نكن فراموش هرگز را ات علي يا هم تو علي يا گفتم و شدم بلند زانوهايم روي تو مثل
 شوند زده خجالت و شرمنده خوبيهايت زا تا كن خوبي نده بدي با را بدي هر جواب باشد نكنيم؟يادت خوبي چرا بدي
 نخور غصه هم حاال

 :داد ادامه و كرد من به رو

 نباشيد خانه فكر به هم حاال است همين دنيا رسم دخترم-

 :گفت و زد اش سينه به ضربه چند دست كف با

 توي اب نميگذارم ميكنم مهيا برايتان ادميزاد جون تا گرفته مرغ شير از هستم نوكرتان خودم مرده حشمت بابا مگه-
 بخورد نكان دلتان
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 شد جاي اشكم و نتوانستم كنم كنترل را خودم كردم سعي هرچه گرفت را گلويم بغض محبت و مهرباني همه اين از
 :گفت و كرد اي اشاره سعيد

 نيست خوب نكن گريه-

 با و انداخت پرپشتش و سياه باروهاي به اي گره حشمت اقا نبود خودم دست اما ديدم اش زده غم نگاه در را التماس
 :گفت اي گرفته صداي

 بلند دخترم نكن گريه ديگر باشد حق به اميدتان است بزرگ خدا كردن گريه با نه اما ميشود درست چيز همه دخترم-
 ....شو

 :گفت و داد نشان را بزرگ ي مغازه از اي گوشه ساببه انگشت با

 پاشو دخترم نمردم كه من بگيره ماتم زندگيش اول شما مثل خانمي نداره خوبيت بشور را صورتت و دست برو-

 ديوار به كه اي شكسته و كوچك اينه به كردم ترك را انجا صورتم شستن قصد به و كشيدم اهي و انداختم زير به را سرم
 به دستي بود افتاده چروك و چين چشمانم زير باشم من اينه داخل تصور كه نميشد باورم شدم خيره بود شده نصب

 :گفتم دل در و براوردم دل از اهي و كشيدم صورتم

 داشت پدر را مهرابني و دلسوزي اين از كمي كاش اي خدايا-

 :گفت حشمت اقا شدم ملحق انها به بوريم بايد كه فهماند من به اشاره با و كرد صدايم صعيد

 ميخواهد چي حدا ببينم تا باشيد داشته سرپناهي بايد فعال دخترم-

 خوشحالي اين گرفتم را كليد شرمنده و زده هيجان درخشيد ديدگانم در خوشحالي برق او دست در كليد ي مشاهده با
 :گفت سعيد به و زد اميزي رضايت لبخند هم او نماند پنهان حشمت اقا ديد از

 است كريم خدا نباشيد هم نگران سالمت به برويد هستم منتظرت 8 ساعت صبح فردا پسرم سالمت به-

 امديم بيرون مغازه از سعيد كنار در مغرور و مست سر و كرديم تشكر حشمت اقا لطف از



 

 

شيشه اي قلب   كتابخانه نودهشتيا  

w W w . 9 8 i A . C o m  83 

 داشته خوبي زندگي ميخواستيم تالش و سعي با كه ميانديشيديم فردايكان به بلكه نميكرديم فكر غصه و غم به را بين در
 گاه تكيه به تنها ديگر حاال من و ميكرد ثحبت اينده از و ميخنديد نبود غمگين و افسرده مرد ان ديگر سعيد باشيم
 :گفت برايم سعيد مسير در كند فراموش را گذشته هم او تا ميكردم را خود سعي تمام بايد ميانديشيدم ام زندگي

 با ان از بعد ماست اختيار در بگيرد ساماني سرو رضا كه زماني تا هم خانه اين كگند داماد ا رضار است قرار حشمت بابا-
 كي است مرده كي بعد ماه سه تا است بزرگ خدا موقع ان تا ميكنم فراهم ديگري پناه سر حشمت بابا حمايت

 نيست خبردار هم خودش بعد ثانيه يك از زنده؟ادميزاد

 :گفت لب بر لبخندي و گشاده روي با و انداخت ا گليدر سعيد رسيديم رنگي اي قهوه در و اجري خانه به

 اومدي خوش خانم عروس-

 :گفتم و انداختم زير به سر شرمنده انداخت گل صورتم حرف اين نشيدن با

 باشه؟ نكن تكرار را كلمه اين ديگه-

 :گفت و خنديد سعيد

 كه بكن من گرسنه شكم حال به فكري حاال هستي خانم عروس هم ديگر سال صد من براي دروغه؟تو مگه خب-
 ميكند قور و قار دارد بدجوري

 تماشا را جا همه ابز دهاني با هردو حال همان در كرد باز را ورودي در سعيد اقتادم خنده به سعيد صورت حركت از
 افتادم گريه به اختيار بي وسايل با تميز و تر شده فرش اي خانه كرديم

 اسب تا ميكرد سعي اش باكره ماده اي قهوه اسب يا يك چوبي پلي روي كرد جلب را نظرم عكسي قاب لحظاتي از پس
 بدهند نجات بود شده نگون سر رودخاه در و داده دست از را خود تعادل رفته در زوار و كهنه پل از عبور هنگان كه را نر

 را ديگري چيز نفرت و كينه جز انسانها اما ميكردند درك را محبت معني حيوانات گرفت درد قلبم منظره اين از
 زندگي سر اماده و حاضر چه دارد پدرشوهري چنين حالش به خوش خوردم حسرت اينه عروس به دل در نميشناختيم

 نداشتيم دنيا مال از ديگري چيز ساك اين از چه؟غير سعيد و من اما امروزي و ضروري وسايل تمام با بزرگ خانه ايد مي
 او نزد بود شده غرق خود افكار در هم او كردم نگاه سعيد به نبود ديگري چيز كهنه هاي لباس جز هم ان داخل كه

 :گفتم مهرباني با و شتافتم
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 دارند؟ ميل چه خوب؟اقا-

 :گفت تصنعي لبندي با سعيد

 بيايم در شكممان خجالت از طور چه كه ميشود مشخص وقت ان داريم پول چقدر ببينم بگذار-

 نداشت وجود ان در غم كه بود اي خنده اولين اورد لب بر اي خنده نبود زيادي پول اورد بيرون و كرد جيبش در دست
 :گفت اخم با سعيد خنديدم هم من دل ته از اي خنده

 موافقي؟ بخوريم نيمرو ميتوانيم فقط خانم شرمنده-

 :گفتم و اوردم فرود را سرم

 نميكنم مخالفتي هرگز من بگويند سرورم چه هر-

 :گفت سعيد

 ميرود بيرون غاز مرغ تخم خريد قصد من خانم شازده خوب-

 به اينطور مرا چيز چه كه نمياورد در سر شد خيره من به متعجب سعيد شد جمع جشمانم در اشك كه طوري م خنديد
 :گفت واداشت خنده

 گفتم؟ چه ميخندي؟مگر شده؟چرا چي-

 :گفتم خنده ميان

 هان؟ بخري غاز مرغ تخم-

 :گفت و كشيد بلندش و خوشفرم موهاي روي دستي و كرد جور و جمع را خودش كمي بود شده متوجه تازه كه او

 رفتم من باشد دار خنده نميكنم فكر-

  نخندد تا كرد كنترل خيلي را خودش هرچند ديدم سعيد لباس روي را لبخند

 

 4 فصل
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 جز.گذشت اضطرابي كوچكترين بدون و خوب مشتركمان زندگي ماه سه اين در ميشدند سپري هم سر پشت روزها
 تنهايي احساس تا ميبرد بيرون خود با را سعيد گاهي منير شوهر حامد آمد نمي ما خانه به ديگري كس منيره و مهدي
 .بود كرده انداز پس هم كمي ميكرد دريافت حشمت آقا از كه حقوقي با سعيد نكند

 تشكر و زد لبخندي سعيد.كند خشك را صورتش تا دادم سعيد بدست را حوله و كردم پهن را كوچكمان سفره آنروز
 داريم؟ ناخوانده مهمان:گفت سعيد. شد بلند خانه زنگ صداي كه نشستيم سفره سر نفري دو.كرد

 .كن باز رو در برو ؟حاال ميداني كجا از:گفتم

 .قربان بله:گفت و ايستاد خبردار سعيد

 .نميكند فرقي سعيد مارد يا باشند مادر و پدر كنه خدا گفتم دل در.كرد حركت در سمت به و

 چيه؟:گفتم متعجب داشت دست در اي نامه پاكت سعيد.بودند نگرفته ما از سراغي حتي ماه سه اين در كشيدم آهي

 داريم؟ ناخوانده مهمان نگفتم:گفت خنده با سعيد

 ...هم ما دارد بابايي چنين كه بحالش خوش.پنجشنبه همين رضاست عروسي كارت:گفت و گرفت من بطرف را پاكت

 .افتاديم عروسي شام يك پس باشد مبارك:گفتم و پريدم حرفش ميان

 باشيم خانه كردن خالي فكر به بايد هم طرفي از ولي ميخوريم شام:گفتم خندان بخورد را رضا حسرت سعيد نگذاشتم
 .بگرديم خانه دنبال بايد فردا از.كند زندگي خانه اين در بايد رضا چون

 و رفت كنار هم سعيد.نداشتم خوردن شام به ميلي ديگر كه طوري.فرشد را قلبم بزرگي غم سعيد حرفهاي شنيدن از
 .كن جمع را سفره ندارم اشتها:گفت

 .بود سعيد عالقه مورد غذاي ماكاروني چون.آوردند مي را او كارت شام از بعد كاش اي گفتم دل در

 درد حشمت بابا دست!جان سعيد:گفتم او دلداري براي و نشستم كنارش ريختم چاي سعيد براي و كردم جمع را سفره
 قدرداني او از بايد.بود خيابانها در جايمان يا!ميشديم ان و اين سربار وگرنه داده قرار ما اختيار در را خانه بحال تا كه نكند
 كه نيست خودش مال.است پسرش مال خانه تازه.نميزد حرفي ما به نميكرد عروسي پسرش اگر كه ميداني خودت.كنيم
 .كند زندگي اينجا ميخواهد هم حاال و گرفته زن پسرش.بزند حرفي بتواند
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 خون با كه را نكرديم؟پساندازمان شروع صفر از ما مگر:دادم ادامه و گذاشتم سعيد شانه روي دست و كردم تازه نفسي
 غصه و ناراحتي اينكه.ميخوريم كمتر.ميكنيم اجاره و ميكنيم پيدا اي خانه و ميگرديم.ميخورد بدرد االن كرديم جمع دل

 .شوند سعادتمند تو و من مثل هم كنار در و باشد خوششان انشاهللا.اي گرفته بغل غم زانوي اينطور تو كه ندارد

 ...كردم خوشبخت خيلي را تو منكه:گفت و زد تلخي لبخند سعيد

 كس هر نكن ناشكري:گفتم سعيد جواب در داشتم احتياج غمخواري و دلداري به بيشتر خودم اما دادم دلداري را سعيد
 .بوده ما تقدير هم اين دارد قسمتي

 آنجا به را ناچيزمان وسايل و كرديم اجاره بود باالتر كوچه دو كه را قديمي و كوچك اي خانه حشمت آقا حمايت با
 كرده تهيه برايمان را ديگري وسايل و بخاري دوم دست كوچك تلويزيون يك گاز اجاق فرش تكه دو حشمت آقا.برديم
 نداده انجام برايم ماهها آن طول در پدرم را كارها اين از يكي.ميكشيدم خجالت او از!بود سعيد و من فكر به چقدر.بود
 .بود

 .شديم جديدمان خانه راهي سپس و كرديم مرور ولع با را ماه سه آن خاطرات دو هر كشي اسباب روز

 و پوشيدم را لباسم بهترين شويم رفتن آماده و بپوشيم را لباسهايمان سعيد و من شد قرار رسيد فرا موعود شب باالخره
 و حشمت اقا خانه بطرف و آمديم بيرون خانه از خندان و شاد دو هر.شد اماده هم سعيد.رسيدم وضعم و سر به كمي

 .رفتيم عروسي مجلس

 هيجان با.كرد بيخود خود از مرا زن چشمك چراغهاي و نورها رقص كردم مشاهده دور از را چراغاني هاي ريسه نور
 !ببين!ببين!زيبايي نورهاي چه!كن نگاه!زيباست چقدر!سعيد:گفتم و كشيدم را سعيد پيراهن خاصي

 .دادم نشان را آنطرف انگشت با و

 .شوند خوشبخت الهي زيباست چقدر!سعيد كن نگاه.اند كرده چراغاني قلب شكل ببين

 و دختر همه الهي ميترا.است آدم زندگي شب بهترين عروسي شب آره:گفت و خنديد من هيجان و خوشحالي از سعيد
 .شوند خوشبخت تو و من مثل پسرها

 در را وجودم ترس ناگهان.شد خيره من به نگاهها تمام من ورود با.شد جمع چشمانم در اشك سعيد حرف اين از
 داشتم؟ شاخ يا بودم غول من ميكردند؟مگر نگاه مرا مردم چرا برگرفت
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 كه اي گوشه در.گفتم تبريك او به زيبا و مهربان.بود شده ها فرشته مثل عروسي سفيد لباس در او.رفتم عروس بسمت
 و برداشتم آنها از چشم.بودند نااشنا برايم يگران اماد ميشناختم را دخترها و زنها از بعضي.نشستم باشم ديد در كمتر
 عليك سالم دو از.كردم مشاهده را نفر چند.باشم امان در ها پچ پچ و نگاهها اين از تا كنم پيدا را اشنايي كردم سعي
 بودند نشسته من كنار در كه زن دو.ميكرد مجبور را آنها كسي انگار.دادند را سالمم جواب رسمي و خشك آنها.كردم
 حرف من از آنها.دادم آنها حرفهاي به گوش اختيار بي.ميگفتند چيزي هم گوش در سپس و ميكردند برانداز مرا گاهي

 .كردند اي آبروريزي چه قادر پسر به رسيد خاطرخواهي با!است مكانيك بهرام دختر:ميزدند

 !شده اي زمانه دوره چه.كردند عقدشان هم همانجا.گرفتشان كميته.كردند فرار!خواهر آره واي

 .ميشود پيدا دخترهايي چه

 هم با جوان دختر چند من روبروي.بود من بخاطر پچ پچ اشاره و نگاه اينهمه پس فهميدم را موضوع حرفها اين شنيدن با
 ميترا:گفت و ايستاد روبرويم آمد من نزد شد بلند بود جلف خيلي كه دخترها از يكي.ميكردند اشاره بمن كنان پچ پچ

 .ام شنيده تعريف خيلي شما رقص از من برقصيد شيد بلند خانم

 ما خير از است رقصيدن نيستم بلند كه چيزي تنها من.اند رسانده عرضت به اشتباه عزيزم نه:گفتم و زدم لبخندي
 .بگذريد

 نميخورد اباديها خرم به كه اي لهجه با.بود كرده غليظي آرايش.شد ملحق بما صافش و بلند موهاي با بلند قد دختري
 .شويد بلند ما بخاطر:گفت

 :گفتم و كردم اخمي دختر عمل از.كشيد مرا دست و

 

 .دادم توضيح دوستتان به من كنم مي خواهش -

 : گفت اولي دختر

 .دهد نمي گير كسي هر به او. نينداز زمين را رويش. آمده تهران از ام خاله دختر -

 : گفتم. آمد بدم دختر كردن صحبت طرز از

 شوم؟ بلند من داريد اصراري چه شما -
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 : گفت بلند مو دختر

 .رقصند مي رمانتيك خيلي ها عاشق آخر -

 : گفتم و افكندم او به تندي نگاه. بردم پي آنها قصد به

 .من عاشقي ي قصه از تا آيد مي خوششان تو ي قيافه از بيشتر ها زن. آيد مي تو به خيلي. برقص خودت -

 : گفت و افكند من به نگاهي زيرچشمي بود نيامده خوشش من هاي صحبت از كه دختر

 .است بهتر كه كردن فرار و آبروريزي از نديدي؟ آرايش -

 : خوانند مي هم با شد،كه بلند آنها زدن كف صداي ناگهان. زدم تلخي لبخند. كرد ترك را م

 دارد رسوايي چه عاشقي بگو بگو دارد فايده چه عاشقي بگو بگو

 و شدم بلند. كنم تحمل توانستم نمي ديگر. خنديدند مي آنها هاي كاري شيرين با و زدند مي دست هم ديگر زنان و
 از. بيايد سعيد تا ماندم منتظر در كليد،پشت نداشتن خاطر به رساندم،اما خانه به را خود گريان و كردم ترك را مجلس
 : گفت ديد افسرده و گريان ممرا كه منير. شتافتم منير ي خانه طرف به. كردم مي پا آن و پا اين سرما

 !است؟ طوره اين روزت و حال چرا نداشتيد؟ دعوت عروسي وسعيد تو مگر شده؟ چه -

 : گفتم التماس با و كردم حامد به رو. نگريست مي مرا متعجب حامد

 .كشد مي زجر دارد االن هم او. سعيد دنبال برو خدا به را تو -

 : پرسيد متعجب و نگران حامد

 .بدانم بگو اقل ال شده؟ چه آخر -

 : گفتم و كشيدم فرياد تقريبا

 .بياور بيرون شده خراب آن از را سعيد برو فقط -

 : گفت منير. نگريست مي مرا و بود نشسته اي گوشه سيما. رفت هم او. برود كه كرد اشاره حامد به منير

 شده؟ چه بگو رففت حامد كه حاال خوب -
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 : گفتم هق هق با و بردم پناه او آغوش به

 .است رسيده لبم به جانم. ندارم طاقت ديگر خدا به. شدم خسته منير -

 : گفت شديدي بغض با و كشيد بيرون آغوشش از مرا منير

 .شده چه بگو سيما جون. كنم مي سكته دارم خدا به نه؟ يا شده چه گويي مي -

 حرف با كرد مي سعي منير. داد سر را گريه و تركيد اش بغض سيما. داد دلداري مرا منير. دادم توضيح برايش را جريان
 .گرفت نمي آرام دلداري با ديگر من ي شكسته و رنجور قلب كند،اما آرام مرا هايش

 : گفت لرزان و پريده رنگ و رساند من به هراسان را خودش بعد،سعيد دقيقه چند

 كني؟ مي گريه چرا شده؟ چي -

 مي خجالت حامد از. بگويم سعيد به را ماجرا خلوت در خواستم مي. بگذارند تنها را ما خواستم شوهرش و منير از
 : گفت هراسان سعيد. كشيدم

 اي؟ شكسته دل طور اين تو كه افتاده اتفاقي چه شده؟ چه بگو خدا به را تو -

 به بايد. كند پنهان توانست نمي ديگر. گذاشت كنار را غرورش سعيد. افتاده اتفاقي چه كه دادم توضيح او براي گريه با
 : گفت. كرد مي خالي را خودش طريقي

 مردم كردم نمي فكر. كردم تحمل حشمت بابا خاطر به كردند،اما مسخره هم را من. نداشتم تو از كمي دست هم من -
 قول. رويم مي شهر اين از. شوي خالص مردم اين شر از ديگر روز دو تا دهم مي قول. باشد پايين قدر اين فكرشان سطح
 با مردمان جا آن.  تهران برمت مي. نيست كردن،خبري مسخره و انداختن ها،دست نگاه از جا آن ديگر. دهم مي مردانه
. گيري نمي قرار ديگران تمسخر مورد ديگر. خورد نخواهي غصه ديگر. زند مي موج عالقه و عشق آنجا در. دارد صفايي

 !خدا به بسپارشان

 .كردم تازه نفسي و بلعيدم فرو را آن. كردم حس دهانم در را اشك شوري

 : گفتم اي گرفته صداي با
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 مشكالتمان و سختي اينكه عوض. كرده فراموش را ما خدا بدهد؟ را سزايشان خدا بگويم چقدر كنم؟ خدا خدا چقدر -
 .شديم رانده شهر مردم از هم حاال. شود مي بدتر روز به شود؛روز كمتر

 : زدم فرياد ناله و آه با و گرفتم بال را سرم

 .ميداني صالح طور هر! خدايا خدايا -

 سعيد. گريستيم مي دو هر. كردم احساس ام گونه بر را اشكش رطوبت. گرفت آغوش در مرا سعيد. افتادم هق هق به
 : گفت و كرد پاك دست پشت با را هايش اشك. آورد بيرون آغوشش از مرا

 اصغر حاج پسر از راستي. افتاده اتفاقي تو براي كردم فكر من. نيست خوب حامد نكن،جلوي گريه! است بس ديگر -
 .است بد مادر حال كه شدم مان،باخبر همسايه

 .است مادرت باشد هرچه. شويم مطلع حالش از و بزنيم سري او به شهر اين از رفتن از قبل داد مي اجازه كاش اي -

 : گفت و شد خوشحال من پيشنهاد از سعيد

 چه؟ ندادند راهمان اگر -

 : گفتم خنده با

 .نيستيم مقصر ما ديگر وقت آن -

 شكم با هاله بعد اندكي.درآورد صدا به سعيد را خانه زنگ. نداديم گوش حامد و منير نصايح به و شديم رفتن عازم
 .سالم جواب از دريغ كرديم،اما سالم خوشحالي با. شد ظاهر در ي آستانه در اش برآمده

 .كنيم ترك را شهر اين داريم قصد كه داد توضيح و ببيند آهر بار براي را مادرش خواهد مي كه گفت سعيد

 .برگرداند رو مادر. بوسيد را مادرش سر و دست و زد زانو سعيد شديم كه اتاق وارد. رفت كنار در جلوي از هاله

 : گفت سعيد

 دور به تو آرامش و شدن خوب شوم،اگر نمي تو مزاحم ديگر. كني حالل مرا ام آمده. كنم خداحافظي ام آمده مادر -
 .ببخش مرا! جان مادر. ريم مي فردا پس يا فردا ما توست، از من بودن
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 .غلتيد اش گونه روي اشكي قطره و زد مادرش پاي بر اي بوسه سعيد. نكرد سعيد به نگاهي حتي مادر

 هاله. آمدم بيرون اتاق از و كردم خداحافظي سپس. كردم بوسه غرق را او و طلبيدم حالليت مادر از و رفتم جلو من
 : گفت و كرد من به نگاهي

 چه؟ براي برويد؟ شهر اين از خواهيد مي راستي راست -

 : گفتم و گرفتم را دستش و كشيدم آهي

 زايمان سالمتي به اميدوارم. باش خودت و مادر مواظب خدا به را تو. است بهتر خودمان جز همه،به براي طوري اين -
 .گويم مي تبريك تو به را رسيده نو قدم حاال از. كني

 : گفت و انداخت پايين را سرش هاله

 .سالمت به. باشيد خودتان مراقب هم شما -

 خانه راهي و بستيم سرمان پشت را آهني در. نكرد پيدا گفتن براي حرفي كه بود گرفته و دلشكسته قدر آن سعيد
 .شديم

 : كشيد فرياد سرمان فهميد را موضوع حشمت آقا كه زماني

. دهيد مي دست از را خود تعادل نسيم يك با شما. قديم هاي جوان هم ها جوان هستيد؟ هايي جوان چطور شما -
 .تان زندگي و خانه سر برگرديد...برگرديد

 شيرين اوقات و بدهيد گوش نبايد شما. بكنند ها غلط خيلي بخواهند ها آن شايد. ندهيد مردم حرف به گوش قدر اين
 .بكنيد را زندگيتان برويد. بود معركه پس كالهم االن بودم داده گوش مردم حرف به هم من اگر. كنيد تلخ را تان زندگي

 اختيار در پول ديد،مقداري مورد بي را اصرارش كه هم حشمت آقا. بوديم گرفته را خود نهايي تصميم سعيد و من اما
 : گفت و نگرفت پس بود كرده واگذار ما به كه هم را وسايلي و داد قرار سعيد

 ميشود الزم غريب شهر در-

 كردند مي گريه سيما و منير كنيم ترك را شهر اين ما و شود تمام ها اندرز و پند اين سريعتر چه هر ميكردم خدا خدا
 خوشحالي كرد حركت ما اندك اساسييه اسباب با وانت كه زماني نرود يادتان تلفن: گفت مي دلهره با و بود نگران حامد



 

 

شيشه اي قلب   كتابخانه نودهشتيا  

w W w . 9 8 i A . C o m  92 

 حصار از شود كار به مشغول ميكرد كار خانه كار يك در كه داييش پسر كمك با سعيد شد قرار گرفت فرا را دلم عجيبي
 و غم از را ما طريق اين به خواست مي گذاشت شادي نوار بود زنده سر و گرم خون مردي كه راننده آمديم بيرون شهر
 ميگذرد چه ما دل در نداشت خبر اما بياورد بيرون غصه

 كرده اجاره شهر پايين در اي خانه قبل از سعيد دايي پسر بهزاد ديدم گرفته دود و شلوغ صدا و سر پر شهري را تهران
 همين گمانم: گفت و كرد توقف طبقه چهار و كوچك اي خانه مقابل و رساند بود داده او كه آدرسي به را ما راننده ببود
 و فشرد را سوم طبقه زنگ ماست منتظر بهزاد درصد صد: گفت و شوم پياده تا كرد كمك من به و زد لبخندي سعيد باشد

 را اسباب راننده و بهزلد سعيد كمك با ايم رسيده ما كن باز بهزاذ گفت خوشحالي با ؟سعيد بله: گفت اي مردانه صداي
 تراشيده و انداخته برق صورتي با ساله 35 حدود بود مردي يافتم طينت خوش و گرم خون مردي را بهزاد برديم خانه به
 او و داد را راننده كرايه سعيد بود انداخته طاليي زنجير گردنش به بوود كرده پيروي مد از كه تيپي و زده روغن موهاي و
 ما منزل برويم عمگي خوب گفت و كرد سعيد و من به رو خانه كردن مرتب از بعد بهزاد كرد ترك را ما رضاييت با

 صرف ما منزل را شام اولين بدهيد اجازه اگر گفتم و كردم تشكر بهزاد از ديده تدارك شام او است منتظر همسرم ستاره
 باشيد من مهمان شما كه شرطي به: گفت بهزاد گيريم مي جشن گويد مي راست: گفت و زد لبخندي سعيد كنيد

 بيرون شام تهيه براي بهزاد نداريم شام كردن مهيا براي چيزي حاضر حال در كه نبود يادم اصال ماند ثر بي من اصرار
 نباشي خسته: گفتم و كردم نگاه او به مهرباني با برود بيرون بدنش از خستگي تا گشود هم از را دستهايش سعيد رفت
 شدي اذيت خيلي

 كنم جبران را تو زحمات تك تك بتوانم اميدوارم ميترا شدي خسته هم تو: گفت و دوخت من به را گرمش نگاه سعيد
 كنم آماده دبش چاي يك برايت من تا بشين تو حاال

 كردن درست چاي هنگام سعيد كردم افتخار همسري چنين داشتن به دل در و كشيدم آهي دادم بالش به تكيه و نشستن
 شنيديم را آهنگش و نمرديم: گفتم بشنوم خودم فقط را صدايم كه طوري آرام ميكرد زمزمه سوت با را باد مبارك آهنگ

 بيمارستان در و است بيمار سختي به سعيد مادر كه شديم مطلع حامد توسط اينكه تا ميگذشت تهران به ما امدن از روز ده
 به را خود رفتم هاو همرا نيز من برود آباد خرم به تا شد آماده شنيد را خبر اين تا سعيد است شده بستري عمل براي

 سالن در شوهرش با هاله ببيند عمل اتق به رفتن از قبل را ممادرش نتوانست سعيد بود دير خيلي اما رسانديم بيمارستان
 به و بود نزاك با و مودب مردي شوهرش حسين ميزد قدم سختي به اش برامده شكم آن با هاله ميزدند قدم بيمارستان

 مداخله با كرد گفتن ناسزا به شروع و گرفت خود به تهاجمي حالت سعيد و من ديدن با هاله اما گفت آمد خوش ما
 لباس با پرستاري بعد ساعت دو زديم چمباتمه عمل اتق در كنار سعيد و من كردند دور عمل اتاق از را او بخش پرستار
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 خبر اين گفتن با و نياورد دوام عمل زير اما كرديم را خودمان تالش ما متاسفم آقا:  گفت و آمد بيرون عمل اتاق از سبز
 كرد ترك را ما بد

 براي داد تكيه بيمارستان سرد ديوار به خشك دهاني با پريد اش چهره از رنگ و گرفت دستانش ميان را سرش سعيد
 ديدن با من شد سرازير او چشمان از اشك ميشد زمين نقش نميگرفتم را او اگر و داد دست از را خود كنترل لحظه يك
 با و رسانيد ما به شتاب با را خود هاله شوهر برسيد دادم به آقا حسين آقا حسين زدم صدا سعيد شكسته هم در قيافه

 نيست خوبي وضع در هاله نكنيد تابي بي خدا به را تو گفت و كرد من به رو فهميد را چيز همه من اشك و سعيد مشاهده
 بدهيد اجازه

 او به را موضوع آرام آرام خودتان بعد و ببريد خانه به بيمارستان از را او ميكنم خواهش: گفتم و رفتم او حرف ميان
 هستم مواظبش من او نگران:  گفتم انداخت سعيد به نگاهي حسين. كندبرويد تحمل را ضربه اين نميتواند فعال او بگوييد

 كه سعيد شد ودور كرد من به آميزي تشكر نگاه حسين دارد ضرر خودش و بچه براي كنيد دور محيط اين از را هاله شما
 برانكادر روي جسدي شد باز عمل اتاق در موقع اين در كنم رها را او تا خواست من از نبود خودش حال به اصال

 جسد به را خود ميداد هل جلو به را آن پوش سفيد مرد يك و بودند كشيده آن روي سفيد اي ملحفه و قرارداشت
 سعيد و كردم اي ناله بود بسته بر رخت بدنش از روح باز نيمه چشماني با سعيد مادر زدم كنار را سفيد مالفه رساندم
 نه: گفت و داد تكان را او و زد فرياد بلند صداي با مادرش ديدن با و زد كنار را مالفه رسانبد من به را خود و شد متوجه

 مرد ميدهم را گناهم كدام جواب خدا ؟اي گرفتي من از را او ؟چرا آورم مي بد اينقدر چرا من... خدا اي... نه... مادر..
 جلو اگر: گفت و زد كنار را او خشونت با بدهد ادامه نگذاشت سعيد بدهيد اجازه آفا: گفت و زد كنار را او پوش سفيد
 بكند را دلهايش درد آخرين مادرش با سعيد تا گذاشت و نكرد پيدا زدن حرف جرات بيچاره پرستار ميكشمت بيايي
 ميان گريست بهار ابر مثل زار زار و گرفت بغل در را سرش كرد باران بوسه پا تا سر از را مادرش و ميكرد گريه سعيد
 بار براي تا نكردي صبر چرا ببخش مرا مادر ؟آه بمانم تو چيش نگذاشتي ؟چرا راندي خود ار مرا چرا مادر: ميگفت گريه
 ؟ ببينم را تو آخر

 را جسد و رساندند او به را خو دوان دوان پرستار تا چند سغيد صداي و سر با ميريختم اشك و بودم نشسته اي گوشه من
 نميشد آرام ها سادگي اين به سعيد اما كنند آرام از را يعيد كردند سعي و بردند آنجا از

 هاله فهميدند را چيز همه را با اشك چشمان و هم در قيافه ديدن با دو هر شد پيدا هاله و حسين كله و سر ناگهان
 و رمق بي انداختم سعيد به نگاهي گريست مي صدا بي هم حسين داد سر گريه و كرد پنهان حسين سينه در را صورتش
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 بود من عمر از سال يك شدن كم اشكش قطره هر افتادن ميكرد مادر مادر و بود داده تكيه ديئار به را سرش ناتوان
  سعيد از نگاه متعجب كرد نفوذ استخوانم مغز تا درد كردم احساس سرم ناحيه در را دردي ناگهان

 فرياد هاله. بكشم بيرون او چنگ از را موهايم كردم سعي. خورد گره هاله متورم و قرمز چشمان در نگاهم و برگرفتم
 :زد

 زنده مادرم حاال! داد نمي رخ آمد پيش اين كردي، نمي ازدواج من برادر با اگر. دردسري مايه هميشه تو. قدمي بد تو -
 گوشه جگر آخر، لحظه مادرم كه كردي كاري. شديم آواره و بدبخت ما همه تو، آمدن با. بوديم جمع هم دور همه و بود
 محكمي سيلي سعيد. آمدند ام ياري به حسين و سعيد. كرد مي زمزمه را سعيد اسم مدام مادرم! عفريته. نبيند را اش

 .آورد در لرزه به را بيمارستان مرده و سرد سالن صدايش كه نواخت هاله صورت به محكمي

 دور من از بود، شده ور حمله من به جنگي خروس مثل كه را هاله و نگفت چيزي اما ماند متحير سعيد كار از حسين
 :گفتم بغض با. كنم نگاه سعيد چشمان به كشيدم مي خجالت. گرفت باال مرا سر سعيد. ساخت

 هم من، هم. شدم مي راحت خدا به سعيد. مردم مي مادرت جاي به من كاش اي. خداست دست مرگ. ندارم گناهي من -
 .تو

 :دادم ادامه و كشيدم آهي

 كي؟ تا كي؟ تا كنم؟ تحمل را ها زبان نيش و ها طعنه اين بايد كي تا -

 :گفت و كشيد سرم بر نوازشي دست. لرزيد مي آشكارا نيز او صداي. آورد پناه من آغوش به سعيد

 رفتارها اين از ديگر خدا به. شو جدا من از و ييا! عزيز ميتراي. نداشتي را وضعيت اين حاال تو نبود، من خاطر به اگر -
 .بشوي طرد كس همه و چيز همه از من خاطر به ندارم دوست. شود نمي خبري

 :گفتم و شدم خيره مرطوبش هاي چشم به متعجب و هراسان. آمدم بيرون او آغوش از

 گويد؟ مي چه ام زندگي گاه تكيه تنها! همسرم شنوم؟ مي چه! بزرگ خداي آه كنم؟ تركت كه خواهي مي من از تو -
 مي تو بدون من باشد؟ گذاشته اثر نيز تو روي هاله و مادر رفتار نكند. نبودي سنگدل و رحم بي قدر اين كه تو سعيد
 تو حرف اين. كنم رها را تو آوارگي و بدبختي همه اين از بعد طور چه. نيستم هيچ تو از بعد. رسم مي پوچي به و ميرم
 شده؟ چه. سعيد نيست
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 :گفت و داد تكيه ديواري به سعيد

 نيستم حاضر من! من ميترا. ببرند بين از را تو مشكالت همه اين ترسم مي... ترسم مي. هستي مهربان و خوب خيلي تو -
 آغوش به و شوي؛ جدا من از گويم مي همين خاطر به. است ناسازگار ما با فلك كه كنم چه اما بكشي، زجر سوزني سر تو

 با را عمرت كه است حيف. بود خواهد تو مال شيرين روزهاي و زندگي بري، مي پناه ات خانواده به برگردي، ات خانواده
 كردي مي قبول اول روز از را حرفها اين بايد. كاري و كس ونه اي خانواده نه درآمدي، نه دارم، كاري نه من. كني سر من
 !ندادي گوش هرگز... اما

 :گفتم صبري بي با. شد مجروح هايش حرف تاثير تحت و شكست قلبم و بريد را امانم سعيد هاي حرف بار اين

 ها بحث اين جاي و وقت حاال. شود هم از ما جدايي باعث مرگ كه زماني مگر. كنم نمي را كار اين هرگز... نه... نه ـ
 را حسين نبايد. كني خاطر آزرده را هاله من خاطر به نداشتي حق تو. ايم شده مرتكب بزرگي گناه تو و من سعيد. نيست

 تو. است برده بين از را اش روحيه كلي به مادرت بار تاسف و ناگهاني مرگ. نيست مقصر هم هاله خوب. رنجاندي مي
 اش بچه براي غصه و غم. كند خالي من سر را دلش عقده گذاشتي مي بايد. كردي مي بلند دست خواهرت روي نبايد
 .شد دلگير تو كار از هم خدابيامرز آن روح. دارد ضرر

 دل و خاموش سعيد. كنيم ترك را آنجا تا كردم همراهي را او و گرفتم اي تازه جان. افكند من به گرمي نگاه سعيد
 .بوديم بدبخت سعيد و من چقدر. است شده شكسته سال چند كردم احساس. داشت برمي گام من كنار شكسته

 و آمدند مي فرود سرم بر سنگين و محكم پتكي مثل هايش زبان نيش. رفت نمي يادم از اي لحظه هاله هاي حرف
 ".هستي كن خراب خانه و دردسر تو! هستي دردسر تو! هستي شوم تو! بدقدمي ". آزرد مي را گوشهايم صدايش

 لحظه رنج و درد و كرد نمي رها مرا گريبان غصه و غم. نبودم قسم خدا به. نبودم نه اما. بود طور همين هم شايد او قول به
 !كنم چه دانستم نمي. آمد مي من با قدم به قدم و سايه به سايه رفتم، مي كه جا هر. گذاشت نمي تنهايم اي

 تا كردم مي خواهش و التماس و كردم مي دراز دست بايد چقدر. بودم محبت تشنه و بود بريده جا همه از نيازم دست
 قدم همسرانشان، كنار خندان، و شاد چه هايم همكالسي بيفكند؟ ام زندگي و من به نگاهي نيم شايد تا بسوزانم؟ را دلي
 خورشيد تا بودم، داشته نگه جگر خون با را عشقم شده پاره زنجير تقاليي چه با من اما رفتند، مي عشق گاه تفريح به زنان
 خسته ام زندگي در عاطفه و لبخند نبود از. كند آبياري را ام زندگي برهوت و خشك سرزمين و طلوع سرانجام اقبالم
 و عشق جرم به شايد دانم، نمي. سو كم ستاره يك از دريغ اما دوختم، آسمان به را بارم غم نگاه حسرت با. بودم شده

 .سياه و سياه بود، سياه رنگش من بار نكبت زندگي بودم، شده محكوم داشتن دوست و محبت
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 است كاري آخرين اين گفت مي. بود مانده حيران طور؟ چه و كجا از اما بپردازد، سعيد را مادر كفن و دفن خرج شد قرار
 :گفتم او به. بود عالم خدا كامل، احترام با و آبرومند گرفت مي مجلسي بايد. دهد انجام مادرش براي تواند مي كه

 .بگير كمك ات عمه و حسين از داني مي صالح اگر نيست كه كم بگيري را پول اين خواهي مي كسي چه از -

 :كشيد فرياد سرم و شد عصباني سعيد

 مجلسي من هستند؟ گداگشنه ات خاتواده و تو مثل همه كردي خيال. كنم مي فراهم را پول اين من. ندارد ربطي تو به -
 آبرويي برايش ما بودنش زنده در. باشد آبرومند مراسمش بگذار الاقل. باشد تك شهر اين در كه گيرم مي مادرم براي

 .بگذرد تو و من از كار اين با شايد. نگذاشتيم

 از نبايد. نداشت حسابي درست اعصاب موقعيت آن در چون نگرفتم، دل به اما كند، صحبت طور اين سعيد شد نمي باورم
 .داشتم مي توقعي او

 و نظر هيچ ابراز جرات من. نشود متوجه كسي كه طوري اما كند، قرض پول هايش فاميل از يكي از سعيد شد قرار
 من به هاله. نشوم عصبانيتش و خشم موجب تا بكشم، كنار او كارهاي مسير از را خودم كردم سعي. نداشتم را پيشنهادي

 .هستم بدقدم چون بودم؛ من مادرش مرگ علت كه بود گفته
 

 در كسي مرگ اگر. آوردم نمي در سر اصال هاله كارهاي اين از. هستم بدقدم و شوم من كه شد رايج مردم بين كم كم
 بزرگ نفرتي به را جايش داشتم هاله به نسبت كه كمي محبت. گرفتم مي را هاله خود جان اول مرحله در بود، من دست

 .داد عظيم و

 مي. بوده خوب حالش وگرنه عروسش؛ بدقدمي از سعيد مادر گفتند مي كه شنيدم مي. شد شروع ها پچ پچ و ها نگاه
 عليه و مسخره مرا كه گستاخاني تمام با تا بودم، چنين كاش اي. مرده و كرده سكته افتاده عروسش به چشمش تا گفتند
 .داشتم برمي زمين روي از را نسلشان و كردم مي چنين كردند مي دسيسه من

 مادر مرگ با. داد مي دلداري مرا حشمت آقا. ديگر افراد مثل كردم، واگذار خدا به را هاله. نبود چنين كه افسوس اما
 روي او از رسيدند، او به كه همين و نگفتند تسليت سعيد به اما آمدند، تسليت عرض براي مادرم و پدر سعيد،

 .برگرداندند
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 شده پير پدر. بودم نديده نزديك از را آنها كه بود زيادي مدت. كردم تماشا را مادرم و پدر سعيد، اتاق پنجره پشت از
 صورتي و بود حوصله بي و پريده رنگ مادر. بود خميده كمي قامتش و شده سفيد كامال حاال اش، جوگندمي موهاي. بود
 .داشت من دست از يا روزگار دست دست از خورده چروك و چين

 .داد خواهد رخ ناگواري اتفاق من ديدن با دانستم مي اما بگيرم، آغوشم در را مادرم و بروم جلو توانستم، مي كاش اي

 :گفت و داد من تحويل ناسزا و فحش چند و نكرد قبول سعيد اما كند، قرض پول حشمت آقا از خواستم سعيد از

 از را مادرش تدفين پول آمده بگيرد؛ اش كاسبي و كار كه اين عوض تهران، رفته ندارد؟ لياقت پسره بگويد خواهي مي -
 باعث جا همه تو كني؟ مي رفتار نفهم زبان و كودن هاي آدم مثل چرا هستي؟ نادان قدر اين چرا تو كند؟ قرض من

 .گفتم ناسزا خود آينده و فكر به دل در و شدم پشيمان خود پيشنهاد از! هستي من آبروريزي

 كردم مي سعي. كند پيله من به كه گشت مي اي بهانه دنبال مدام هم هاله. نكنم دخالت اصال سعيد كارهاي در كردم سعي
 را او به شدن نزديك جرات كه كرد مي نگاهم بد قدري به او اما كنم، او نثار را ام خالصانه محبت شده كه طريقي به

  بودن اضافي و خستگي احساس. محبتم دادن نشان به برسد چه نداشتم،

 ي ناحيه در را شديدي درد كه بود نگذشته زيادي مدت.كنم استراحت كمي تا كشيدم دراز خلوتي گوشه.كردم مي
 :گفتم و نشستم و شدم بلند.كند مي نگاهم خشمگين كه ديدم اش برآمده شكم با را هاله.كردم احساس پهلويم

 .گرفت درد كردم؟پهلويم كارت چه كني؟من مي درست شر خودي بي چرا ــ

 :زد فرياد هاله

 داري و كنند مي آب قند دلت توي خوابيدي؟حتما گرفتي راحت خيال با حاال كشتي، مرا مادر.گرفت درد كه جهنم به ــ
 .خندي مي ما به

 سوي كم و خسته چشمان ش،به آمده در حدقه از چشمان با.نداشت قبلي ضربه از كمي دست كه زد پايم به ديگري ضربه
 :گفت و شد خيره من

 مسبب.مرد پسرش دوري از كردي،او مرگ دق را مادرم.كردي جدا هم از مارا همه.باشي راحت داري حق قسم خدا به ــ
 .است سعيد نوبت حتما كيست؟هاله؟نه نوبت فردا.هستي تو فقط و فقط آن
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 چشمان.شدم خيره رنگش خون چشمان در.شود وارد آسيبي اش بچه به خواستم نمي زدم،زيرا كنار عصبانيت با را او
 :گفتم بغض با.انداخت اش گذشته محبت ياد به مرا گرفتهاش خون و!عسلي

 مادرت كردي،مرگ قدمم بد.نده ناسزا و فحش كنم مي خواهش اما خرم مي جان و دل با را هايت حرف تمام!جان هاله ــ
 گيرت دامن آهم نگذار.بگير نظر در را خدا.كن گوش خوب گذاشتي،اما من قدمي بد بود،پاي قلبي سكته اثر بر كه را

 مرا تو.نبودي طور اين كه تو!هاله.سوزاني مي را دلم كه كني مي كاري داري تو كنم،اما نفرينت ندارم دوست خدا به.شود
 آخر.بگيري مرا جان خواهي مي لحظه هر و افتادي من جان به تو حاال بوديم،اما صميمي دوستان تو و من.داشتي دوست
 دلگير ندارم دوست.نيست تو از ترس خاطر به زنم نمي تو به ام؟اگر كرده تو حق در بدي كار چه من چه؟مگر براي

 بمب مثل ناگهان و كرد نگاهم متعجب و باز دهان با هاله.بشوم ناپذيري جبران عمل مرتكب كه نكن كاري شوي،اما
 مرا همه.برد بيرون را هاله و آمد هم سعيد.ريختنئ اتاق به همه هاله صداي و سر با.زد من صورت و سر روي و شد منفجر
 تار و تيره چشمانم جلوي دنيا.كرد قفل رويم به را در و زد صورتم به سيلي علت،چند پرسيدن بدون سعيد.دانستند مقصر
 و خانواده از او خاطر به كه من محبوب مرد شد نمي باورم اصال.نشستم در پشت.شكست هم در سعيد كار اين از قلبم.شد

 اين حاال ولي.او خاطر به ه كردم،آن مي تحمل را همه و همه و ها ها،نگاه رفتار.بكند من با را رفتار بودم،اين گذشته شهرم
 من روي دست طور چه من مهربان و خوب سعيد.بود داده دست من به حقارت كرد؟احساس مي شده رانده من با را كار
 تنبيه من او اي به چرا نيست،پس بردار دست هاله دانست مي كه او.شناخت مي را اصلي مقصر كه بود؟او كرده بلند

 :گفتم دلم در.بود كرده آشفته را او مادر مرگ شدم؟شايد

 مي او بالي سپر را خود بار نه،صدها كه بار يك آورم،من مي طاقت شود،من مي روحي تخليه كمي كارش اين با اگر خوب«
 بود،اما فاني دنياي اين در اميدش تنها كردو وابسته مادرش به را او پدرش مرگ.است كس بي و تنها من مثل هم او.كنم

 ».ربود او دست از را مادرش روزگار دست

 التماس او به چطور كه آمد يادم.افتادم او با ديدارمان آخرين ياد به سعيد مادر اتاق در.كردم پاك را اشكم و كشيد آهي
 خودم مادر و پدر و سعيد مادر رحم بي دل و سرد رفتار اين از بارها و بارها.بيفكند برما نگاهي نيم الاقل تا كردم مي

 .كردند طرد عالقه و عشق خاطر به مارا نشديم گناهي مرتكب كه اين سعيد،با خواهر و من،مادر مادر و پدر.ماندم متحير

 سرگرم را خود كردم سعي.كردم مي حوصلگي بي احساس.فرستادم بيرون شديد بازدم يك با را ام سينه درون نفس
 رنگ آبي پرده.شدم بلند.آمد نمي چشم به ديگري چيز آنها كجي دهن و ها ديوار روح،جز بي و سرد اتاق آن در كنم،اما

 بي و قرآن،تسليت صوت صداي.آورد درد به را دلم پوش سياه مردان آمد و رفت.زدم كنار را سفيد و زرد گلهاي با
 كه ديدم مي را سعيد.كردم مي تماشا اي روزنه از نشوند من متوجه ديگران كه اين خاطر به.فشرد را هاله،قلبم قراري
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 مي موقعيت آن در قدر آن كاش اي.كرد مي صحبت شناختم نمي را او كه جواني با و گذاشته دوش بر بزرگي ديگ
 و حشمت آقا!نكند تنهايي احساس كه بدهم اش دلداري هايم حرف با و باشم شريك او غم در و كنم كمكش توانستم

 تعجب سعيد مادر ترحيم مجلس در پدر بودن از.نكنيد را كار اين و بكنيد را كار اين دادند مي دستور كه ديدم را پدر
 كردم

 چطور مادرم و شدند؟پدر نمي خشنود و راضي مرگم از مگر نبودند؟ بيزار من ديدن از مگر!ميخواست؟ چه اينجا پدر.
 !بودند؟ كرده شركت سعيد مادر ترحيم مجلس در و قانع را خود

 دستمال گاهي و بود پوشيده سياه.گزيدم دندان به را انگشتم زده حيرت.شد وارد گالب ي شيشه و خرما سيني با مادر
 زاري و گريه چه حاال.ميكرد نفرين را خانم پري و ميزد سينه به هميشه مادر.ميكردم تعجب.ميكشيد چشم به را سفيدش

 به مبهوت و مات.دوختم چشم سقف به و كشيدم دراز فرش رويي.نداشتم هارا آن ديدن تحمل ديگر.بود انداخته راه
 .شدم خيره سقف

 روي.برگرفت در را وجودم تمام ترس.رساندم پنجره پشت به را خودم و شدم بلند جا از گريه و شيون صداي با ناگهان
 خانه داخل به ديگ نفر چند و حشمت آقا دست روي و شده پيچيده سفيد اي پارچه سعيد،در مادر روح بي برانكارد،جسد

 در آن كسي تا زدم پنجره به.فشرد هم به را مجروحم قلب اش هنال و گريه و هاله پي در پي هاي جيغ صداي.شد آورده
 .بگشايد من روي به را لعنتي

 تا بردند بيرون بعد و چرخاندند خانه در را جسد.رساند جنون مرز به سعيد،مرا كردن غض و همسايه زنان شيون صداي
 :زدم فرياد گريه ميان در.ميزدم ضربه پنجره شيشه به پي در پي.بسپارند خاك به

 ببريد،خواهش خود با مرا.هستم جا اين من!  خدا به را تو.بياورد بيرون شده خراب اين از را من و بيايد كسي ــ
 در ميخواهم من.نگذاريد تنها مرا داريد دوست كه كس هر جان به را تو!هاله!سعيد!كنيد،سعيد باز را در ميكنم،اين

 .ام شده زنداني جا اين من.كنيد باز را لعنتي در اين.هستم شما با!مردم آهاي.كنم شركت مادر خاكسپاري مراسم

 تا پنجره ي فاصله خاطر به.بودند رفته همه.زدم مي بال و پر كنده پر مرغ مثل.شنيد نمي مرا هاي حرف كس هيچ اما
 .همان مردن و همان پريدن بپرم،چون بيرون پنجره از كردم نمي جرات زمين

 كرده فراموش مرا عمدا كرد؟آيا كاري چنين من با چرا.حبسم اتاق در من كه بود رفته يادش سعيد.كردم بغل غم زانوي
 بود؟ افتاده اتفاق ناخواسته يا
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 بيرون به نميخواست دلم ديگر اصال.اند برگشته خاكسپاري از كه فهماند من به شلوغي صداي و سر.گذشت ساعت چند
 پدر ديدن چشم.شود آگاه اتاق اين در من حضور از كسي تا بزنم فرياد خواستم نمي و نداشت اهميت برايم.بكشم سرك

 طنين وجودم بند بند در قرآن صوت.شد بلند ضبط صداي.كشيدم دراز زمين روي.نداشتم را هاله و سعيد و مادر و
 .كرد پر را فضا ديگران از هاله،رساتر ناله و شيون صداي و انداخت

 ي قيافه با سعيد.شد باز در و شد كشيده پايين در دستگيره.شدم بلند ناخواسته.چرخيد در قفل در كليد شدم متوجه
 از.آمد حامد او سر پشت.شد دور سپس و انداخت ن به نگاهي و شد ظاهر در آستانه در گلي و خاكي هاي لباس و ژوليده
 :گفتم.شدم خوشحال او ديدن

 خانه؟ بروي منير با ميخواهي ــ

 :گفتم و كردم نگاهش سوزان چشماني با

 نشد؟ متوجه كسي كردم بيداد و داد هرچه چرا ــ

 :گفت و كرد نگاهم متعجب حامد

 افتاده؟ اتفاقي مگر چه؟ براي ــ

 :گفت و شد عصباني او.كردم بازگو حامد براي را جريان همه رودربايستي و خجالت بدون

 .بماني اينجا نكرده الزم ــ

 اشكم منير ديدن با.بودند همراه او با سيما و منير باز اين اما.گذاشت تنها مرا لحظه چند براي و گفت ناسزا سعيد به و
 .كرديم ترك را جا آن و گرفت مرا زده،دست غم منير.شد جاري

 تخت روي تا كرد كمكم منير.ميديدم تايي چند را چيز همه و داشتم خوردگي هم به حال و ضعف و سرگيجه احساس
 .داشتم خواب به شديدي نياز.بكشم دراز

 تخت از.ام بوده خواب ساعت چندين كه فهماند من به شب رسيدن فرا و هوا تايكي.گشودم هم از چشم اذان صداي با
 با منير كردم سالم.بود ها ظرف شستم حال در منير.كشيدم سرك جا آن به.آمد مي صدايي و سر آشپرخانه شدم،از بلند

 :گفت و بست را شير من مشاهده

 بهتري؟ سالم-
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 و ريخت پرتغال اب ليوان يك من براي و كرد باز كمرش از را بند پيش شست را دستهايش دادم مثبت جواب سر با
 :گفت

 چه اين دختر برس خودت به يكمي ميترا نمانده برايت ديگري چيزي استخوان و پوست جز كه بخور و بنشين بيا بيا-
 كردي دست خودت براي كه است وضعي و سر

 :گفتم دل در و كردم سكوت او حرفهاي جواب در

 "حالش به خوش دارد خوشي دل چه"

 "نشست دلم به مهرش كمكم اما نداشتم دوست را حامد اول":ميگفت كه افتادم منير حرف ياد به

 بود اي عاطفه با و مهربان بسيار مرد حامد من نظر به

 كرد باز را در و شد بلند منير شد بلند در زنگ صداي كردم بازي پرتغال اب لبه با و نشستم صندلي روي

 حامد بست نقش هم من لبان روي لبخند انها شاد ي قيافه ديدن با شدند وارد سيما و حامد نداشتم خوردن به ميل اصال
 و سعيد حامد گويي بذله با و انداخت اغوشم در را خود من ديدن محص به سيما و كرد گيرايي و گرم احوالپرسي و سالم
 اين به و است غمگين مادرش خاطر به سعيد كه كند قانع را حامد ميكرد سعي منير بردم ياد از كلي به را مادرش فوت
 :گفتم جواب در من ميدهد ازار مرا كارهايش با دليل

 ايم مي بيرون هوا و حال اين از نيز من باشد راحت بگذار نميگند فرقي من براي-

 را پايش تي و نگرفت من از سراغي سعيد هفت مراسم برگزاري تا نداشت اهمين اي ذره برايم سعيد مادر مرگ ديگر
 كه كرد گله سعيد از منير امدند منير خانه به بهزاد و سعيد هفت برگزاري از بعد مرده يا ام زنده ببيند كه نگذاشت انجا
 ورود با نبود اين جز اي چاره و ميرفتم بايد كرد بهانه را گرفتاريهايش و مشكالت سعيد و است نيامده من ديدن به چرا
 دستم از را ان ديد دست به چمدان مرا كه مهدي شديم ميخكوب خود جاي سر همگي مهدي و حامد ي منتظره غير

 با و رفت جلو نگريست او به و شد متعجب مهدي گهاني نا عمل از سعيد كرد پرتاب اي گوشه به عصبانيت با و گرفت
 :باگفت و گرفت را او پيراهن ي يقيه اي بيسابقه خشونت

 خوردي؟ رو هيكلت كردي؟گول را كار اين چرا جون بچه-

 :گفت تهديد حالت به و زد سعيد دست زير سريع حركت يك با شد سرخ بناگوش تا حرف اين شندين با مهدي
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 زود برو اينجا از و كن گم را گورت ميگويد تو به بچه اين شازده كن گوش-

 :فتم و كردم مهدي به رو و رفتم جلو درنمياوردم سر اصال كه من

 افتادي؟ او جان به جنگي خروس مثل شده؟چرا چي-

 :گفت و كرد صحبت من با سعيد مورد در مهدي

 نيست مرد كند بلند زنش روي دست كه مردي من خواهر-

 :گفت مهدي برنيامد او پس از اما افتاد مهدي جان به و داد دست از را خود كنترل حرف اين شنيدن با سعيد

 شو دور چشمانم جلو از زود هم حاال نميگذارم من هم بخواهد اگر يعني امد نخواهد تو با ميترا خان سعيد-

 :كرد مياني در پا بهزاد بار اين

 بدانيم را قضيه هم ما تا بگو ميروي؟خوب قاضي به تنه يك شده؟چرا چه مهدي اقا باب اي-

 :گفت تدافعي حالت با مهدي

 شازده اين وجود خاطر به ندارند قبول دامادي به اصال را سعيد و ندارند ميترا كار به كاري من مادر و پدر است دست-
 سر از مو يك اگر نميگذارم من اما ميكرد مخالفت هميشه كه ميدانست چيزي يك پدر شده گردان رو دخترش از پدرم

 ميكشم را سعيد مويش همان به شود كم خواهرم

 :گفت قبل از تر متحير و زد لبخندي بهزار

 شده؟ چه كشتي را ما كه تو بابا مهدي اقا نشد نشد-

 :گفت و كرد غيض مهدي

 اصال روز چند تا و ميكند قفل رويش به را اتاق در ميزند را زنش اقا كن گوش پس اره؟خوب بداني ميخواهد دلت خيلي-
 مردك؟ ميرود؟هان كجا نميكردي فكر خود پيش نبود منير خانه اگر ببينم است من زن او نميگويد

 :گفتم و پريدم مهدي حرفهاي ميان
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 ميبرد سر به بدي موقعيت در سعيد تازه نبود مهمي چيز است مربوط خودمان به سعيد و من زندگي جان مهدي كن بس-
 است كرده فوت مادرش داشت حق خوب

 يورش او به خواست نماند پنهان مهدي ديد از حركت اين كرد من به تندي نگاه و فشرد هم روي را دندانهايش سعيد
 بود چسبيده مادرش پاي به هم سيما ميكرد نظاره فقط نداشت زدن حرف ياراي كه منير كرد جلوگيري حامد اما ببرد
 :گفت و كرد تديد را مهدي انگشت اشاره با سعيد

 پاي و نميگويم چيزي من حاال اي خورده كجا از نداني كه مياوردم سرت باليي ميدهد شير بوي دهانت هنوز تو بچه-
 ميگذارم ات ناداني و بچگي

 پشت نيز من و كرد را كار اين نيز او ببرد بيرون مخمصه اين از را سعيد تا كردم اشاره بهزاد به خواهش و التماس با
 كردم حركت دست به چمدان سرش

 :گفتم و كشيدم سرش بر نوازش دست و زدم لبخندي شد رفتنم مانع و ايستاد من جلوي مهدي

 بروم بگذار نكن تلخ كامم به را ام زندگي عزيزم خوبم برادر جان مهدي-

 :گفت و گريه زير زد و نياورد طاقت ديگر مهدي

 نيست زندگي مرد او خواهرم ميترا بودم نرفته كاش اي ميگويي و ميشوي پشيمان وقت يك اما بروي؟برو ميخواهي-
 را ات نوكري كور چشمم نرم دندم ميكنم مراقبت تو از و ميگردم دورت پروانه مثل من قسم خدا به ندارد را تو لياقت
 كند بلند زنش روي دست كه مردي كن گوش حرفم به نيست بشو شوهر تو براي او نرو عوضي مردك اين با اما ميكنم
 ميشود عادت برايش

 :وگفتم خنديدم مهدي اضطراب و نگراني از

 من نگران هم تو ديگر ميگذرد غصه و غم خنده و گريه دارد بلندي و پستي زندگي هر من غمخوار و مونس من عزيز-
 بروم بايد ديگر من خوب دارند حامد و منير را ادرسمان بزن سر من به نكن فراموش مرا و نباش

 كنم جبران... انشاا گذارم سپاس شما بيدريغ زحمات از حامد اقا

 :گفت شرمندگي با و انداخت زير به را سرش حامد
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 دو زياد مهدي اما نيست بد بگذاريم پيش اي پاترسه گفتم بشود اينطوري نميكردم فكر اصال قسم سيما جان به بخدا-
 ببخشيد بزرگواريتان به شما برداشت

 با و گرفتم اغوش در ميريخت اشك خاموش و ساكت كه را منير بست را گلويم بغض حامد و مهدي مهرباني همه اين از
 :گفت من ديدن با سعيد بودند منتظر در دم سعيد و بهزاد كرد ترك را انها گريان چشمان

 حالت خوشبه شدي عزيز چه-

 بود كرده تغيير خيلي باشد پيش روز هفت سعيد همان سعيد نميشد باورم اصال لرزيد وجودم تمام سعيد طعنه اين از
 بود؟ مادرش فوت اثر بر ايا همه و همه زدنش كتك هايش كردن مسخره و باشد؟طعنه ميتوانست چه ام علت

 را پودم تارو تمام بهرام خنده صداي ميانداخت دست مرا مدام سعيد مسير طول در افتاديم راه سعيد همراه باالخره
 :گفتم و كردم سعيد به رو كرد ام ديوانه بهزاد اميز تمسخر لبخند نميزد بهرام جلوي را حرفها اين سهيد كاش اي لرزاند

 نده ادامه ميكنم خواهش ديگر است بس-

 بودن گنگ مانه باد تا كشيد باال را اتوموبيلش شيشه و برد بود ريخته بهم باد وزش اثر بر كه موهايش الي دستي سعيد
 نشود صدايش

 اخالق مواظب ميداري بر دو داري زيادي تو ميترا ببين بگويم تو به چيزي ميخواهم نيست غريبه است خودمان از بهزاد-
 كني كيف كه بدهم پس تو به پولي چنان بگو حرام به نمك حامد ان به ضمن در باش رفتارت و

 :گفتم من من با و نگريستم را سعيد متعجب خنديد نيز بهزاد خنديد بلند صداي با و

 است؟ قرار چه از پولي؟موضوع چه

 نگفت نه حامد اما.كردند رد را ام خواسته همه داشتم احتياج پول به مادر مجلس براي:گفت و كرد نگاهم تمسخر با سعيد
 او به هم است؟حاال پرداخته كسي چه را مخارج و خرج اين هزينه كردي فكر.داد قرض بمن تومان هزار 300 و

 .نكشد معركه به را پسربچه يك پاي خودشيريني براي تا تنبيهش و جريمه باشه.برنميگردانم

 تو ابروي بخاطر حامد اما انداختند زمين را تو روي بهزاد آقا حتي فاميلت همه ببين!من عزيز!جان سعيد:گفتم التماس با
 ميزني؟ را حرفها اين او از قدرداني و تشكر بجاي تو.داد تو خواسته به تن
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 همسر حامد و من برادر مهدي با تو.نبودي اينطوري كه تو!سعيد:دادم ادامه و شدم خيره سعيد كينه از پر چشمان در
 كجا تا سه شما ادب و بيفتيد؟احترام هم بجان اينطور شده باعث كه آمده پيش چيز چه داشتي دوستانه اي رابطه خواهرم

 چرا؟!سعيد رفته؟هان

 آن به دارد؟يا ربطي چه مهدي به بزنم را زنم ساعت هر يا روز هر بخواهم شايد من:گفت و افكند من به تندي نگاه سعيد
 هان؟ عوضي مردك

 آنها به كه دركاري نبايد.كردند ناداني حامد و مهدي!عزيزم همسر!جان سعيد:گفتم و دادم قورت بسختي را دهانم آب
 .است مربوط بخودش كسي هر زندگي.ميكردند دخالت ندارد ربط

 از هم سعيد خانم ميترا است همين خوب:گفت.شد چندشم نگاهش از.كرد نگاهم خيره آينه از و پريد حرفم ميان بهزاد
 دارد؟ ربطي چه آنها به بكشيد را همديگر بخواهيد شما شايد.كنند قاطي را خودشان نبايد.است دلگير همين

 زباني شيرين با ندارند دوست.هستند فضول ديگران مثل هم حامد و مهدي!بهزاد آقا خوب:گفتم و كردم نگاهش نفرت با
 .كنند باز طرف دل در را خود جاي

 بود نشسته بهزاد كنار جلويي صندلي در كه سعيد.شد ساكت و برگرفت آينه از را نگاهش و.فهميد مرا منظور بهزاد
 خودت مثل كه ميكردي ازدواج كسي با بايد تو.بود اشتباه اول از تو و من ازدواج ميترا:گفت و نگريست مرا و برگشت

 كاري ميشود نشده دير هم حاال...مكانيك يك دختر نميخوري ما خانواده به تو كه ميگفت راست...مادرم.باشد بين كوته
 .كرد

 .دوختم جاده به چشم و كردم شوخي بر حمل را سعيد حرفهاي

 و آورد پتويي و بالش حرفي كوچكترين بدون هم سعيد.كشيدم دراز سخت و سفت موكت روي كوفته و خسته
 آماده هم چاي.كردم درست نيمرويي.بود گرسنه سعيد حتما.ميكردم مهيا ناهاري بايد شدم بلند و كشيدم آهي.خوابيد

 در كردن باز براي كه كردم مشاهده را سعيد اما.كنم باز را در تا آمدم بيرون آشپزخانه از.آمد در بصدا خانه زنگ كه بود
 را سفره.انجاميد طول به آمدنش اما شدم سعيد منتظر.آوردم مجاور اتاق به را نيمرو و چاي خزيدم آشپزخانه به.شد بلند
 ديگري كس و سعيد سايه بود باز نيمه در.شدم سرازير پله داشت؟از چكار و بود كسي چه.شدم نگران كمي و كردم پهن
 برگشتم.دارد كار سعيد با حتما گفتم خودم با.كردم حيرت بهزاد چهره ديدن از.كشيدم سرك ناخواسته.كرد كنجكاو مرا
 بهزاد.دادم آنها حرفهاي به گوش و برگشتم ناخواسته.داد خواهد رخ اتفاقي كه ميگفت من در حسي اما آمدم باال ها پله از
 بيا.شدي آن و اين خور توسري و بدبخت شوي خوشبخت اينكه عوض گرفتي؟تو تو است زن اينهم بابا اي:گفت سعيد به
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 كسي خودش براي و پولدار پدرش او.كنم عقد برايت را سارا ميدهم قول منهم.بده طالقش و بزن مخالف ساز او با
 عزت و ابرو با آنوقت.ميشود تمام ها بازي مسخره اين ديگر و ميشوي زمين روي مرد خوشبخترين او با ازدواج با.است
 باشي دختره اين با زمانيكه تا كن فرو پوكت مغز توي اينرا.ميپذيرند باز آغوش با را تو آنها و برميگردي فاميلت نزد

 از خوشي ودل ندارد دوست را او هيچكس اصال.شده فاميل توي بدبختي و بدقدمي باعث او.است كاسه همين و آش همين
 شوي خالص هم دادن مهريه از و بگيرد طالق خودش تا بياور تنگ به را او زدن كتك و اذيت و آزار با و بيا.ندارد او
 تو نميشود درست كاري كه عاشقي و عشق با!كنم دارت خانه و دار ماشين و پولدار خودم مثل ميخواهم بخدا سعيد.

 انسان كني؟خوب تحمل ميخواهي كي تا.برميگردانند روي توي از آباد خرم هاي بچه همه كه ميداني من از بهتر خودت
 .بسپار بمن را اش بقيه.كن آزارش و اذيت و بياور بهانه ميخواهد خود آرامش و راحتي براي را چيز هر هم

 كه سعيد.شد دور و كرد خداحافظي و فشرد گرمي رابه سعيد دست.زد رضايت از لبخندي بهزاد.رفت فرو درهم سعيد
 دلسوزي و آه با.گذاشتم او شانه روي دست و زدم تلخي لبخند.نكرد حس مرا حضور يود شده غرق خود افكار در

 .نخوردي چيزيكه.ميكني ضعف بخور لقمه تا سه دو بيا ام كرده درست نيمرو برايت:گفتم

 نيمرو برويم:گفت و كرد تشكر و زد گرمي لبخند سپس.شد بلند و زد زل بمن بود آمده بخود تازه كه سعيد
 .ندارد حرف شما پخت دست.ميچسبد

 انسان ميشود مگر نگذاشته اثر سعيد قلب و درمغز بهزاد حرفهاي از اي ذره كه دادم را وعده اين بخود.شد داخل و
 كه كردم افتحار بخود.كند معامله چيزها اين با مرا نبود حاضر شود؟او تبديل كينه و نفرت به عشقش آنگاه شود عاشق
 مشغول او.گذاشتم او جلوي را نيمرو و نشستم سفره سر او همراه.كردم فراموش را اش گذشته رفتار.دارم همسري چنين

 .او تماشاي محو من و شد خوردن

 صورت با را او خندان و مهربان صورت ميشدم نزديكتر ارزوهايم و اميد به قدم يك من برميداشت كه اي لقمه هر با
 سعيد.نديدم آن در شباهتي كوچكترين اما ميكردم مقايسه تهران به آمدن مسير و منير خانه در را او اش عصبي و خشن
 همه تو بدون من من خداي واي.ميخوري هم تو بپرسم رفت يادم واي اي:گفت و كرد بمن رو.خورد خاصي ولع با را نيمرو
 .خوردم را ش

 .نداشتم ميلي و بودم سير من.است كافي من براي شوي سير و بخوري تو من عزيز:گفتم خنده با و كشيدم راحتي نفس

 نه؟ نبوده بيشتر مرغ تخم تا دو هميشگي كلك همان:گفت و كرد نگاهم ترديد و شك با سعيد

 .كن باور.هستم تو شرمنده من...من.كنم تشكر تو مهرباني از چطور نميدانم!ميترا:گفت و كرد نگاهم مهرباني با
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 از سعيد قلب اگر.ندارد را حرفها اين گنجايش من قلب.نزن حرفها اين از بخدا را تو:گفتم و ريختم او براي چاي ليواني
 .جانت نوش بخور شد سرد چاي ندارد وجود ميترايي ديگر بيفتد تپش از و شود متالشي هم

 .ببخش مرا خدا رو تو بخواهم معذرت تو از چطور نميدانم!ميترا:گفت و انداخت پايين را سرش سعيد

 .كن گوش ميبارد باران دارد!هيس:گفتم و گذاشتم لبم روي انگشت

 .سپرد گوش باران بارش به مينوشيد را چاي از اي جرعه حاليكه در برنميداشت من از نگاه كه سعيد

 

 5 فصل

 به اگر. ببينم را سارا بودم مايل خيلي. شد مي بيشتر و بيشتر گذشت مي كه روز هر بهزاد آمد و رفت. شد سپري ماه دو
 و داد ترتيب اي مهماني ستاره. شد برآورده من ي خواسته اين. باشد طنازي و زيبا دختر بايد باشد شبيه بهزاد،ستاره زن
 فرش تاجر ستاره پدر. بودند باشخصيتي و پولدار ي خانواده راستي به. داشتند دعوت مادرش ي خانواده مهماني آن در
 .گرفت اُنس زود خيلي سعيد با و بود

 قد دختري ستاره برخالف سارا. دادم نمي بروز خود از بدي شد،رفتار مي كه هم ظاهر به بايد نداشتم،اما خوبي حس
 : گفتم دل در. بود دار مك كك صورتي و نازك ابروهاي و ريز چشمان و بزرگ بيني با كوتاه

 دل هايش عشوه با. اند كنده جا از بسياري خواستگاران را شان خانه در كه راستي به! برويي دل تو و ناز دختر عجب -
 استو برده بدجوري كه را يكي من

 .داد سعيد نشان را او ابرو و چشم با بهزاد

 از بود،اما باالتر من از خانواده و ثروت و پول نظر از اگرچه دختر اين گفتم،كه سپاس را خدا دل در و كشيدم راحتي نفس
 .بودم سر او از من زيبايي و ظاهر نظر

 زن. كردم بود،كمك اش برازنده اسم اين واقعا كه ستاره به گشاده رويي با. فرستادم بيرون آرام را ام سينه درون هواي
 زير مرا بود سالي ميان و تجربه با زن كه ستاره مادر! شوهرش بهزاد بود،برخالف رويي يك و مهربان و خونگرم

 دوست خيلي. زد مي شيريني خورد؛لبخند مي گره نگاهش در نگاهم كه گاهي. بود داده قرار نگاهش ميكروسكوپ
 .دارد نمي بر من از چشم چه براي و گذرد مي چه سرش در بفهمم داشتم
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 كنيم زحمت رفع بايد كه رسيديم نتيجه اين به مختلف موضوعات مورد در كردن بحث از بعد. شد صرف سكوت در شام
 .شديم خانه راهي سعيد و من و

 : گفت و زد لبخند سعيد راه بين در

 ميترا؟ گويي مي چه تو كنم كار اش مغازه در تا خواسته من از خردمند آقاي -

 : گفتم و كردم سعيد به رو. كنم حفظ را ظاهرم كردم سعي. كردم خطر احساس دل در و دادم تكان را سرم

 .بده انجام را است،همان چه در كارت صالح ببين. داني مي بهتر خودت جان دانم،سعيد نمي -

 همين. هستند معتبري و خوب ي خانواده راستي. شود مي چه ببينم حاال. است كارخانه در كارگري از بهتر خيلي خوب -
 خيلي وسط اين بهزاد. داريم شانس هم ما دارد شانس او. كند زيادش خدا پسر! هوا اين دارد ديدي،پول را خردمند آقاي
 .زيبا و بزرگ و خوب ي خانه ، مهربان و خوب همسر. شده نصيبش چيزها

 و گدا هم فاميلش. ندارند را ديدنش چشم هم اش خانواده! پاس و ام،آس گرفته زن هم من. همراه ماشين،تلفن
 .پريد سرمون از عقل شديم عاشق ما بگيرد را خوبش ميگيره زن هركسي بابا گشنه،آره

 : گفتم و گرفتم خود به دفاعي حالت

 را ما ي خانه آمدي،شوفاژ كه آيد مي يادت بودي تعميراتي كارگر يك كه تو مهمي؟ و باال خيلي خودت مگر حاال -
 به. هستند تو ي خانواده از باالتر خيلي من ي خانواده باشد هرچه! تو نه بزنم بايد من را ها حرف اين تازه كردي؟ درست
 ستاره و بهزاد ضمن در. نكن حاشا پس. داني مي خوبي به خودت را اين. دهند نمي راه خودشان بين را من خاطر همين
 چي؟ تو و من اما. هستند يكي خانوادگي نظر از دو هر

 : گفت بود ستيز و جنگ در خودش با كه سعيد

 خيلي ي آينده. نبود اين وضعم حاال دادم مي فاميل و مادر حرف به گوش اگر. است كاري ندانم سر اش همه! بابا نه -
 ...ام زندگي به تو ورود با داشتم،اما روشني

 : گفتم و پريدم حرفش ميان

 آمد؟ مي دنبالم خانه تا را خياطي آموزشگاه مسير كسي چه افتاد؟ راه من دنبال اول از كسي چه ببينم -
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 كرد؟ مي علقه و عشق ابراز كسي چه

 هان؟ ندارد؟ معنا برايم زندگي و ميرم مي تو بدون گفت مي كسي چه

 بودم؟ من...نه؟ بودم من آورد؟ در را پدرم پي در پي هاي خواستگاري با كسي چه

 : گفت عصبانيت با و كرد اخمي سعيد

 تو بدون من. كرد نخواهم شوهر ديگري كس به تو از غير به من گفتي مي رفته؟ يادت خواستي مي هم خودت تو -
 آمد؟ يادت. كشت خواهم را خودم

 : گفتم و كردم نگاهش عصباني

 .كني شروع دوباره نن سعي پس. آوردي در خودت از را اين. كشم مي را خودم تو بدون نگفتم من ولي -

 ما ي مشاجره كردند؛با مي زمزمه هم گوش در عاشقانه ي نغمه و بودند داده هم دست در دست كه جواني مرد و زن
 : گفت عصبانيت با سعيد. برداشتند ما از چشم

 !ما؟ به زديديد زل كه شده مرگتان چه -

 .كردند فرار و كردند قرض هم ديگر پاي دو داشتند پا دو ، دو آن بيچاره

 : گفتم و كردم سعيد به رو

 گوشت و چشم خواستي مي خُب شوي؟ مي ديگران پاپيچ آوري مي كم كني؟ مي خالي ديگران سر را هايت عقده چرا -
 ...تو به كه من. كني باز را

 : گفتم و شدم خيره او عسلي چشمان به. كرد پيدا نفوذ سرم استخوان تا درد. شد داغ صورتم و پريد چشمانم از برق كه

 آخر. كني مي تلخ كامم به مرا زندگي ندارند ربطي ما به كه كساني خاطر به تو. زدي قولت زير اما ، بودي داده قول تو -
 چيز شويم،آيا يكديگر روح سوهان اينكه از غير كند؟ مي درمان را دردي چه ها صحبت اين! خوبم همسر! من عزيز

 دارد؟ بر در ديگري

 : گفت حوصلگي بي با سعيد
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 .بردي را سرم. كن تمامش شو، خفه -

 .كند ايجاد خودمان بين فاصله ؛ كرد مي سعي سعيد اما داشتم مي بر گام او كنار در. كشيدم شدم،آهي ساكت

 خم. افتاد زمين روي انگشتانش ميان از دستش،كليد لرزش خاطر به انداخت،اما در به را كليد سعيد. رسيديم خانه در به
 مي كش قدر آن را موضوع و نيست بردار دست سعيد دانستم مي. شديم داخل. نمود باز را در و برداشت را كليد شد
 .بكشاند شديد دعوايي و مشاجره به سر آخر كه دهد

 كوفته و خسته قدري به هم من كشيدم، راحتي نفس. خوابيد اي گوشه چسبيدو پتو و بالش به قهر حالت با سعيد باالخره
 .بردم پناه خواب به كه بودم

 .بايستم ايرادها و ها گيري بهانه اين مقابل در تا كردم بسيج را نيرويم تمام. شد آغاز سعيد گيري بهانه روز آن فرداي از

. كردم پهن را سفره. كردم درست آش برايش خودش ي خواسته به. ايستادم زندگي مشكالت مقابل در كه طور همان
 زد بشقاب زير ناگهان و بشقاب به نگاهي و كرد من به نگاهي. دادم قرار او جلوي و كرده آش از پر لب به لب را پشقاب

 .شد لوبيا و نخود و وسبزي رشته از پر سفره و

 حرفي و نياوردم خودم روي به. باشد زده سر سعيد از عمل اين شد نمي باورم. كردم نگاهش زده حيرت باز دهاني با
 و افكند من به تندي نگاه فشرد، هم روي را هايش دندان سعيد. گذاشتم او جلوي و ريختم برايش ديگري بشقاب.. نزدم
 : كشيد داد سرم و برگرداند را بشقاب باز

 درست سوپ نگفتم من مگر هان؟ كن؟ درست آش گفتم تو به كي كردي؟ درست كه است ماري زهر چه ديگر اين -
 كن؟

 : گفتم شمره و آرام. باشم خونسرد كردم سعي و كردم نگاهش متعجب

 .كن درست آش خوردم سرما چون نگفتي بروي خردمند آقاي ي مغازه به اينكه از قبل صبح مگر -

 : گفت و كشد كنار سفره از را خود سعيد

 .پختي مي خورش و برنج. ندارم دوست آش من دانستي مي كه تو -

 اصرار كه حاال باشد. شوي مي مريض بدتر آن خوردن با. است كردني سرخ. دارد ضرر تو براي خورشت! من عزيز -
 .هستي خودت مقصر شدي بدتر اگر ولي خورش و برنج پزم؛هم مي سوپ هم شام براي داري
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 : گفتم و كردم سعيد به رو. نيست بيش اي بهانه اين دانستم مي. كردم تازه نفسي

 ميخوري چاي-

 مانده صبح چاي حتما كرد نگاهم غضب با

 باشد دومم بار اين كه ام داده مانده و جوشانده چاي تو به حاال تا من كردم دم تازه جان سعيد نه

 بريز خوب گفت و انداخت باال را ابرويش سعيد

 بريز چاي ندارم ميل نه گفت و انداخت آش قابلمه به نگاهي سعيد است خوشمزه نميخري نهار

 را سعيد و رفتم سعيد نزد و كشيدم صورتم و سر به دستي و شستم را ظرفها نبيند را اشكهايم تا بردم پناه خانه آشپز به
 و كن استراحت كمي است زود كه حاال سعيد گفتم و انداختم نگاه ديواري ساعت به ميرود دارد و پوشيده لباس كه ديدم
 برو بعد

 ممنون كردي پذيرايي كافي اندازه به ممنون خيلي نه

 شكست هم من قلب در خوردن هم به صداي با بست محكم را در خداحافظي بدمن

 هم خردمند آقاي خانواده ميدانستم چون گرفتم بهانه من برويم آنها خانه به بعد شب شد قرار بهزاد خواسته به بنا
 به را سعيد ميكرد سعي بهزاد نيدانستم را مهماني اين ؟منظور نميداشت بر سعيد سر از دست بهزاد چرا هستند مهمان
 هاي بهانه با دارد بر ما زندگي سر از دست تا ميكردم صحبت او با بايد بود شده موفق هم حدودي تا و بكشاند خود طرف
 كردم واگذار خدا به را خودم هم من كرد راضي مرا بود طوري هر نشد قانع بهزاد من

 زده خزان برگهيي و شيري رنگ به پيراهني ميپسنديد بيشتر همه از سعيد كه لباسي بپوشم را لباسم بهترين كردم سعي
 گفت من مشاهده با و شد وارد سعيد ماندم سعيد منتظر اماده و رسيدم وضعم سرو به كمي و پوشيدم را آن اي قهوه و

 به من يا آوري مي در را لباس اين ميروي يا كن نگاه را ريختش و سر بياور در را آن برو پوشيدي را لباس اين چرا
 حرفهاي شنيدن با نكن خرد مرا اعصاب برو ميبري را آبرويم پاك اي شده مترسكها مثل قيافه اين با آيم نمي مهماني
 گفتم افكنده سر من و مرد من در آمدنش از قبل ذوق و شوق سعيد

 مل كه شده چه حاال ميشوي گل دسته يه مثل آن پوشيدن با ميگفتي هميشه داشتي دوست خيلي را لباس اين كه تو
 ام شده جاليز سر مترسك
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 من اصال اي شده ساله هفتاد زنان مثل نه حاال ولي آمد مي تو به گذشته در: گفت و زد آميزي تمسخر لبخند سعيد
 گفتم و كردم نگاه را سعيد دلخوري با آيم نمي و ندارم آمادگي

 سر و گرفت را دستم زد رضايت سر از لبخندي سعيد ميپوشم را همان بگويي تو كه لباسي هر اصال بگويي تو هرچه باشد
 چرخيدم كمي بچرخ كمي گفت پوشيدم و گرفتم را لباس بپوش را اين گفت و كرد برانداز را همه سعيد بردم لباس كمد

 و و نگريست را پايم تا سر پوشيدم را ديگري و كردم خارج تن از را آن بپوش را يكي اين نيست خوب گفت دوباره
 ديگر يكي و كردم خارج تن از را لباس دوباره اي شده فالگير زنان مثل كه دربياور بيور در زند نمي دل به چنگي نه گفت

 گفت بار آخرين گرفت مي ايرادي بار هر كردم امتحان تن به را لباسهايم همه..... ديگر يكي و

 نداريم اي چاره ندارد عيبي بپوش را اين حاال ندارد اي فايده بابا نه زدي هم به را حالم ات سليقه اين با

 آبروي پاك ميخواهد امشب اينكه مثل كن آرايش كمي برس خودت به كمي برو بابا بيايي خواهي مي اينطوري واي اي
 ببرد مرا

 عروسك يك مثل او مسخره بودم شده نكن را كار آن بكن را كار اين ميگفت دائم و ايستاد من سر باالي آينه جلوي
 فاصله اينه از است خوب گفتن با بود زياد من تحمل و صبر اينقدر چرا نميدانم ميچرخيدم او دست در بازي شب خيمه
 زير ناگهان و كرد من به نگاهي سعيد سفيد صورتي و قرمز هاي گونه با دلقكي بودم شده و كردم اينه به نگاهي گرفتم
 گفتم شكسته دلي با و كردم او به رو بودم شده دار خنده وافعا قرمز گل گل لباس و قيافه آن با داشت حق زد خنده

 برسد خدمت نتوانست داشت اندكي كسالت بگو برسان هم را من سالم برو تو نيست خوب ميشود دير دارد جان سعي

 مي اول از خوب ميخواهي كه طور هر باشد گفت جدي اي قيافه با و كرد مرتب را لباسش برداشت خنده از دست سعيد
 نميگرفتي هم مرا وقت همه اين آيي نمي كه گفتي

 گفتم و كشيدم لباسش روي دستي دادم نشان خوشحال را خود و زدم لبخندي

 بگذرد خوش برو ميشود دير

 گفت و كرد هم در ساختگي حالتي با را اش قيافه انداخت كفشهايش به برقي سعيد

 .... خوش تو بدون آمدي مي كاش

 برسان سارا و ستاره به هم مرا سالم جان سعيد سالمت به گفتم و پريدم حرفش ميان



 

 

شيشه اي قلب   كتابخانه نودهشتيا  

w W w . 9 8 i A . C o m  113 

 رفت و كرد حافظي خدا بست نقش لبش روي لبخندي سارا اسم شنيدن با

 چه است بسته دل ديگري زن به زندگيش شريك ببيند كه زن يك براي غمي چه كرد تكه تكه مرا انگار سعيد لبخند
 يعني من خدا آه دهد قرار تمسخر مورد و بيندازد دست جايي به نبردن خاطر به را او زنگيش مرد كه زماني است سخت

 دل به را ها زبان نيش و حرف مانديم مي خودمان شهر در كاش ؟اي پيوست مي حقيقت به داشت بهزاد حرفهاي
 بهزاد به فطرت پس و ذات بد مرد اين به چشمم هرگز كاش اي آمديم نمي صفت گرگ شهر اين تهران به و ميگرفتيم

 خاطر به كه بود كرده ازدواج ديگري مرد با قبال سارا كند تحميل سعيد به را گرفته طالق ساراي ميخواست او افتاد نمي
 نبود من در كه بود زن اين وجود در چيزي چه من خداي بود شده جدا او از سارا بد اخالق

 بلعيدم فرو ناني لقمه نداشتم اشتهايي اما ميكردم گرسنگي و ضعف احساس شستم را صورتم و كردم خارج ن ز را لباسم
 و كردم خاموش را آن نداشت خوبي برنامه كردم روشن را تلوزيون سازم سرگرم را خود سعيد آمدن تا كردم سعي و

 خواندم و گشودم هم از را آن و آوردم را پدري خانه ياادگاري تنها شعرم كتاب

 سعيد از هنوز اما ميداد نشان را نيم و دو ساعت كردم نگاه بود شده كج كه ديواري ساعت به و گرفتم بر كتاب از چشم
 هم از چشم ساعت زنگ صداي با صبح رفتم خواب به خيال و فكر با و خزيدم خواب رخت به چار نا به نبود خبري
 برود كار سر و بخورد را اش صبحانه تا تا ميكردم بيدار را سعيد بايد آوردم فراهم را صبحانه بساط عجله با گشودم
 باز خانه به سعيد هنوز اما بود صبح نيم و شش ساعت شد سرازير چشمانم از اشك ديدم خالي را سعيد بستر كه زماني
 باشد افتاده ديگري اتفاق يا كرده تصادف نكند زد سرم به خبال و فكر هزار كردم ترس و نگراني احساس بود نگشته
 نبود سععيد از خبري اما كردم صبر ديگر ساعت ؟چند بود كجا حاال اما امد مي خانه به حتما شب ميرفت كه جا هر سعيد
 بود شده طاق طاقتم ميكردم طي را اتاق عرض و طول بريده سر مرغ مثل بود افتاده دلم به آشوبي تپيد مي تندي به قلبم
 گوشه رسيدم خردمند اقاي مغازه به بعد ساعت يك مسير بودن طوالني خاطر به امدم بيرون خانه از و كردم سر به چادر
 تب تن بر آب سطل يك انگار و گرفت آرام من قرار بي دل سعيد قيافه ديدن با نشود من متوجه سعيد تا شدم پنهان
 گاهي ميكرد صحبت نلفن با و بود سالمت و خوب او نبود نگراني جاي هيچ كردم نظاره را او خوب كردند خالي من دبار
. كشت مي مرا شد؛ مي آگاه من وجود از اگر اما بكنم، دل آنجا از خواست نمي دلم آورد مي لبانم روي خنده او خنده
 يك. شدم خانه ي روانه سعيد به نسبت عالقه و عشق دنيا يك با و كردم پنهان چادر در را صورتم و مرتب را چادرم
. آوردم فشار مغزم به نگيرد؟ ايراد سعيد كه كردم مي درست چه. بودم مي ناهار فكر به بايد. رسيدم خانه به بعد ساعت
 .داشت دوست خيلي را ماكاروني سعيد
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 بدجوري. ماندم منتظر. كردم آراسته و مرتب را خود. گذشت مي ساعت نيم سعيد آمدن وقت از. كردم ساعت به نگاهي
 .كردم مي صبر بايد سعيد آمدن تا اما كردم مي ضعف احساس

 روي از را غذا. كردم پادرد احساس كه كردم طي را خانه عرض و طول قدر آن. نشد خبري او از اما گذت، ها ساعت
 .نبود ماندن گرم به نيازي ديگر. برداشتم شعله

 :گفت حوصلگي بي با. شدم غيبت اين جوياي. آمد خانه به دير سعيد هم شب

 !بهتر تو براي. بيايم نتوانستم. بودم گرفتار. شود نمي سرش وقت من كار-

 :گفتم و كشيدم آهي

 كردي؟ مي كار ديشب از يعني بودي؟ كجا ديشب خوب-

 :گفت و زد لبخندي بار اين

 ماندم؛ ماند مي جا آن را شب بهزاد ديدم چون هم من. بخواب جا همين است، ديروقت گفت خردمند آقاي! خانم نه-
 شده؟ چه مگر حاال

 :گفتم بغض با

 خوردي؟ شام نشده، چيز هيچ هيچ،-

 هاي حرف به اصال كردم سعي و كشيدم دراز بستر در. نداشتم خوردن شام به ميلي هم من. داد مثبت جواب سر با سعيد
 ي آينده و زندگي به و بودم بيدار صبح اذان تا تقريبا. كردم مي صدا گوشم در مدام هايش حرف اما نكنم، فكر سعيد
 .بود كرده ترك را خانه سعيد گشودم چشم كه زماني. نفهميدم چيزي ديگر و آمد سراغم به خواب. انديشيدم مي خودم

*** 

 عادت هايش آمدن دير اين به كم كم. آمد مي خانه به ديروقت ها، شب. شد مي سپري طريق اين به ها شب و روزها
 بايد پس بودم، آمده را راه اين خودم اما. كرد مي ام ديوانه كه پوچش و اساس بي ايرادهاي هايش، گيري بهانه. كردم
 همه او. است گذاشته تاثير سعيد روي بهزاد هاي حرف كه رسيدم باور اين به كم كم. كردم مي طي را ها خم و پيچ اين
 كردن، مسخره به شروع كه اين تا. هستم آگاه جريان ي همه از من نگفتم او به هرگز اما كرد، طي پله پله را مراحل ي

 :گفت وقاحت كمال با و كرد گذشته هاي حرف تكرار و انداختن، دست
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 نمي مرا لبخند يك گول بودي، آبرومندي و محترم ي خانواده از و زير به سر دختر اگر تو. بودي سري سبك دختر تو-
 مي را سرت شبانه بودي من خواهر تو اگر. ايستادي نمي پدرت و مادر جلوي بودي، كماالت با و فهميده اگر تو.خوردي
 بي و ساده زندگي يك توقع پس. خوردي ار حماقتت اين گول تو. انداختم مي ولگرد هاي سگ جلوي را ات الشه و بريدم
 پيشرفت كه اين عوض. ام كرده ازدواج تو با كه است سال دو. شوم هم بودي، قدم بد هم تو،. باش نداشته را غش و غل
 گول من. زدم نمي لبخند تو به هرگز و مردم مي كاش اي. هستي آشوب و دردسر ي مايه تو. ام رفته پس بدتر كنم،

 اشتباه دارم دانستم نمي اما سعادت، خوشبختي، يعني مكانيك بهرام دختر با ازدواج كردم مي فكر. خوردم را تو سادگي
 راحت تو هم. دهم مي قول تو به من. آورد نخواهد دوام زياد زندگي اين اما. كنم مي را گورم خودم دست با و كنم، مي

 .برسم دلخواهم زندگي به من هم و شوي
 

 اي روزنه تنها نه. شد نمي عوض چيزي من زدن حرف با زيرا. كردم مي سكوت هايش اهانت و ها توهين برابر در هربار
 مي خيره او به فقط نابهنجارش هاي خواسته تمام برابر در. شد مي ام زندگي پاشيدگي هم از باعث بلكه شد، نمي ايجاد
 .شدم

 و شود راه به سر بچه وجود با سعيد شايد. باشد داشته تاثير ام پاشيده هم از زندگي بر بچه يك وجود شايد كردم فكر
 .كند فراموش را ديگران و خردمند آقاي

 به نوري من زندگي او آمدن با شايد. شد خواهيم فرزندي صاحب ديگر ماه چند تا كه داد مي را نويد اين من عاليم تمام
 .شد مي روشن و گرفت مي خود

. ساخت مي نگر آينده و راه به سر مرد يك او از شدن، پدر شايد. يافت مي باز را اش گذشته ي عالقه و عشق سعيد شايد
 .مشاجره براي شود جديدي ي بهانه اين و دربيايد آب از غلط تصورم ترسيدم مي زيرا شدم، مي مطمئن بايد اما

 و خوشحال. ايم شده فرزندي صاحب باالخره كه داد من به را نويد اين آزمايش جواب. دادم آزمايش پزشك دستور با
 جواب داشتن دست با. كردم طي طور چه نفهميدم را خانه تا آزمايشگاه مسير. بازگشتم خانه به فراوان اشتياق با و خندان

 مي هال ديواري ساعت به مدام. گنجيدم نمي خود پوست در خوشحالي از و نبود دلم توي دل. شدم سعيد منتظر آزمايش
 و بستم را چشمانم. است شده پدر كه بدهم او به را نويد اين من و كند باز را در سعيد كردم، مي خداخدا و نگريستم

 از در شدن بسته صداي با. دهد مي نشان خود از العملي عكس چه خبر اين شنيدن با سعيد كه كردم مجسم خود پيش
 .آمدم بيرون خود افكار درون
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 جلوي رمق بي و خسته سعيد و شد باز ورودي در. كردم مي پا آن و پا اين خوشحالي از. كردم صاف را لباسم دست با
 :گفتم و كردم سالم اي سابقه بي هيجان و باز روي با. شد ظاهر ديدگانم

 !جان سعيد نباشي خسته-

 .كردم آويزان گيره به و گرفتم را كتش و رفتم جلو

 :گفت و كرد نگاهم خيره سعيد

 هان؟ خوشحالي؟ قدر اين چرا شده؟ چه-

 .شوي مي خوشحال خيلي بشنوي اگر كه دارم برايت خبر يك-

 :گفت تفاوت بي سعيد

 و ور اين را ها فرش بس از شدم خسته! كمرك آه. چسبد مي چاي. شود برطرف ام خسنگي تا بريز چاي ليوان يك اول-
 .كردم ور آن

 :گفتم دلسوزي با

 .شوي مي خسته خيلي بميرم، الهي-

 :دادم ادامه و گذاشتم تلويزيون روي را آزايش جواب

 .ريزم مي چاي وقت آن نشد برطرف ات خستگي اگر كنم، درست برايت شربت ليوان يك بگذار-

 سعيد. شتافتم او نزد و كردم درست شربتي سريع. دادم قرار رضايتش بر حمل را او سكوت و شدم سعيد جواب منتظر
 :گفت و نوشيد ته تا را خنك شربت

 داريم؟ چه ناهار-

 بشنوي؟ را خوش خبر خواهي نمي-

 .ناهار از بعد براي باشد هستم، گرسنه خيلي ولي چرا-

 :گفتم و خنديدم
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 .كنم مي بگي كاري هر من. باش راحت فقط تو. كشم مي را ناهار االن هستي، تر واجب تو شايد-

 او اما شدم، سعيد طرف از بهانه منتظر. گذاشتم سعيد جلوي را آبگوشت ي كاسه و كردم پهن را سفره سريع و شدم بلند
 .شدم آبگئشت خوردن مشغول فراوان اشتهاي با هم خودم و كشيدم راحتي نفس. شد خوردن مشغول

 سفره سر دوباره و ريختم چاي ليواني برايش سريع. كشيدم دست ناهار خوردن از باشد، نداشته اي بهانه كه اين خاطر به
 من به گذرايي نگاه سعيد. شستم عجله با را ها ظرف و كردم جمع را سفره. نداشتم خوردن غذا به ميلي ديگر اما آمدم،
 حوصلگي بي با سعيد. آيد مي خانه به دير ديگر هاي شب مثل هم شب كه دانستم مي خوب را اين. كشيد خميازه و كرد
 :گفت

 !كشتي را من كه تو چيست؟ خوشت خبر آن معطلي؟ چرا! بگو د-

 برداشتم تلويزيون روي ار را آزمايش جواب و شدم بلند. گرفت بر در را وجودم سر تا سر هيجاني حرف، اين شنيدن با
 و كردم مي شرمندگي و خجالت احساس. انداختم پايين را سرم. نگريست من به متعجب سعيد. نشستم سعيد كنار و

 :گفتم من من با. بود شده داغ صورتم

 ...چيز... داريم... ما يعني... تو... تو...! سعيد-

 :گفت و فرستاد بيرون را اش سينه درون نفس سعيد

 .كن ولش. بگويي خواهد نمي اصال آمده؟ بند زبانت چرا. بگو خوب! بابا اي-

 .گويم مي االن. بودم من مقصر ببخشيد، نه... نه-

 :گفتم و بستم را چشمانم

 .شويم مي فرزندي صاحب زودي به ما! حان سعيد! سعيد-

 خبر اين شنيدن از بعد را سعيد العمل عكس خواستم مي. شدم خيره سعيد صورت به و كردم باز آرام را هايم چشم
 :گفت باز دهاني با و آمده بيرون حدقه از چشماني با و گراييد سفيدي به سعيد ي چهره رنگ. ببينم

 .كن تعريف ديگر بار يك شده؟ چه -

 :گفت و كرد اخمي سعيد. كردم تكرار دوباره خاطر همين به. شده شوك دچار ناگهاني خبر اين از سعيد كردم خيال من
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 مطمئني؟ قدر اين كجا از تو -

 من به رو و گشود هم از لرزان دستاني با و گرفت من دست از عجله با را آن سعيد. دادم نشان او به را آزمايش جواب
 :گفت و كرد

 .است محض دروغ اين! نه شدي؟ متوجه تو طور چه. نياوردم در سر كه من -

 :گفتم خنده با

. زد من به را حرف اين دكتر خود. شد خواهيم زيبايي فرزند صاحب ديگر ماه چند تا ما. دارد حقيقت! جان سعيد نه -
 .دارد حقيقت كن باور ولي شود؟ نمي باورت نه؟ خوشحالي؟ خيلي سعيد

 :گفت و انداخت من شكم به نگاهي ناباورانه سغيد

 .ندارد حقيقت نه... نه... نه -

 :گفتم شدم تنها وقتي. كرد ترك را خانه گاه آن و شد خيره من به اي لحظه. برداشت را كتش و شد بلند

 مغز سيستم شدن مختل باعث كه است داشتني دوست قدر اين بچه يعني كند سكته بود نزديك شوق و ذوق از بيچاره <
 >شود؟ مي اعصاب و

 :گفتم و زدم لبخند و كشيدم صافم شكم روي دستي

 مي ديوانه را بيچاره. بذاري ما زندگي به قدم كه وقتي به واي ربودي، پدرت سر از را هوش و عقل حاال از! شيطان اي -
 .كني

 :گفتم و كشيدم دراز بكتم؛ استراحت بيشتر و بكنم سنگين كار نبايد بود؛ گفته كه دكتر توصيه به بنا و برداشتم بالشي

 .اش مهدي دايي مثل باشد تپل و چاق بايد من پسر -

. بودم نديده را سيما و منير و مهدي كه بود ماه چند. شد سرازير ام گونه بر اشك او خاطره و مهدي اسم آوردن زبان به با
 مادر. ببينم را آنها بدهند اجازه الاقل تا كند؛ صحبت مادر و پدر با خواستم مي منير از. بودم تماس در آنها با تلفني اما

 و مهدي بود شده قرار. بود كافي آنها سالمتي من براي. بزند حرفي پدر با كرد نمي جرات اما كرد، مي دلتنگي احساس



 

 

شيشه اي قلب   كتابخانه نودهشتيا  

w W w . 9 8 i A . C o m  119 

 من داشتم دوست قدر چه. شد موكول بعد به نيز آنها آمدن سربازي، خدمت از محمود آمدن با اما بيايند، تهران به منير
 .خوردم مي را آن حسرت بايد اما كنم، شركت او، بازگشت مهماني در هم

 احساس. برسم خودم به كرد توصيه دكتر چون. بگيرم نيرو كمي تا بخرد برايم مقوي چيزهاي گفتم؛ مي سعيد به بايد
 .سپردم خواب به را خود و كردند سنگيني هايم پلك. كردم خواب

******** 

 اندازه اين تا شود مي فرزند صاحب كه كس هر يعني( كردم؛ مي فكر خود پيش. بودم نديده را سعيد كه بود هفته يك
 )شود؟ مي زده هيجان

 مغازه به گرفتم تصميم. كرد مي سكته شوق و ذوق از سعيد بچه، اين تولد با. گنجيدم نمي خود پوست در خوشحالي از
 .كنم صحبت او با و بروم

 كردن صحبت گرم خردمند آقاي با. كردم نگاه سعيد به شيشه پشت از. رساندم خردمند آقاي مغازه به عجله با را خود
 سالم. دادم هل جلو به را بزرگ اي شيشه در و كردم جور و جمع را خود. كشيدم راحتي به نفسي و شد راحت خيالم. بود

 گرمي لبخند من ديدن با و برگشت و برداشت صحبت از دست صدا شنيدن با بود، من به پشتش كه خردمند آقاي. كردم
 :گفت گشاده رويي با او. داد قلب قوت من به مهربانش صورت. زد

 .جانم...  تو بيا تو، بيا آوردي، صفا. دخترم سالم عليك -

 :گفتم شرمندگي با

 .داشتم كار آقا سعيد با. شدم مزاحم ببخشيد -

 :گفت و زد لبخند شد، بلند كرد، سعيد به نگاهي خردمند آقاي

 كاري. بزنم سر جايي يك به بايد من! سعيد! بابا خوب. جواني خير به يادش. هاست جوان شما دوره دوره. دخترم باشد -
 بابا؟ نداري من با

 :گفت دستپاچگي با سعيد

 .سالمت به ندارم، كاري! آقا نه... نه -
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 .رفت و كرد خداحافظي من از خردمند آقاي

 :گفتم نگراني با و كردم برانداز را او پاي تا سر سعيد، نديدن هفته يك از بعد

 من و بود افتاده برايت اتفاقي نكند هان؟ آمدي؟ نمي خانه به چرا بودي؟ كجا. بودم تو دلواپس خيلي من خوبه؟ حالت -
 .بودم خبر بي

 :گفت عصبانيت با و افكند من به تندي نگاه سعيد

 .شده ناراحت من دست از حتما خردمند آقاي شد؟ خوب حاال. نيا مغازه نگفتم تو به من مگر آمدي؟ چه براي جا اين -

 :گفتم خنده با

 خودش تازه كرد؟ گيرايي و گرم عليك و سالم چه نديدي. شد خوشحال من ديدن از خردمند آقاي گويي؟ مي چه -
 نمي خانه به چرا و بودي كجا هفته يك اين بگويي من به كه اين عوض. نزدم حرفي يا نكردم اشاره او به كه من. رفت

 كني؟ مي رفتار طور اين آمدي،

 :گفت حوصلگي بي با سعيد

 داشتي؟ كار چه حاال كن، تمامش خب خيلي -

 :گفتم دلخوري با و انداختم باال را هايم شانه

 مي برايت آمدي خانه به كه شب حاال هيچي،. بگويم خواستم مي چه رفت يادم كه زني مي آدم ذوق توي چنان تو -
 كنم؟ درست برايت داري دوست چه شام ضمن در باشد؟. گويم

 :گفت و نشست صندلي روي سعيد

 .نيايم خانه به شب شايد -

 :گفتم و كردم نگاهش متعجب

 كجا؟ دوباره -

 .كنم كمك او به بايد بدهد، ها شهرستان نمايندگي تحويل فرش سري يك بايد خردمند آقاي -
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 سعيد؟ فهمي مي. باشم تنها نبايد ديگر من -

 :گفت و انداخت باال را هايش شانه تفاوتي بي با سعيد

 جا اين هم ديگر خانه برو زود هم حاال. آيم مي خانه به شب. كنيم مي صحبت هم با مفصل هم موضوع اين مورد در -
 .نمان

 برخورد طرز با يعني. نداشتم گفتن براي حرفي ديگر. انداختم پايين را سرم. خورد گره نگاهش در لحظه گند نگاهم
 .پريد ذهنم از چيز همه سعيد

 ديدن از) شده؟ طور اين چرا سعيد: ( گفتم خود با راه بين در. گرفتم پيش در را خانه راه حسرت با و كردم خداحافظي
 هاي حرف يعني. كنم ترك را او من تا گشت مي اي بهانه دنبال. رسيد نمي نظر به خوشحال اصال هفته يك از بعد من

 چيز همه از خاطرش به كه مني با شود مي يعني بريزم؟ سرم بر خاكي چه من بشود طور اين اگر! من خداي بهزاد؟
 بهزاد با بايد. بگيرم را اتفاق اين جلوي طريقي به... بايد... بايد. شود نمي باورم بكند؟ كاري چنين كشيدم دست زندگيم
 .)بكنم زندگيم حال به فكري نشده دير تا بايد. كنم صحبت

 خود با. لرزيد قلبم وسيع، و بزرگ كارخانه ديدن با. دادم مسير تغيير بلورسازي كارخانه طرف به عوض در و نرفتم خانه
 )كنم؟ پيدا را او طوري چه:( گفتم

 .دارم كار بهزاد آقاي با من. نباشيد خسته آقا ببخشيد -

 :گفت و كرد راهنمايي داخل به مرا دو آن از يكي و كردند من به نگاهي بهزاد فاميل و اسم شنيدن با مامور دو

 .برويد توانيد مي. هستند جا آن االن ايشان. است رفعتي آقاي دفتر ساختمان طرف آن -

 :گفت خشني و مردانه صداي. زدم در برداشتم، گام بود؛ كرده راهنمايي مرا كه ساختماني طرف به

 .بفرماييد -

 :گفت و كرد بودند جا آن كه مرد چند به رو و كرد كوتاهي تعظيم من ديدن با بهزاد شدم، داخل. شناختم را بهزاد صداي

 .بعد براي باشد جلسه! آقايان -

 :گفت و كرد سالم بهزاد. ندادم دادن، سالم زحمت خود به و كردم نگاهش نفرت با شديم تنها وقتي. رفتند بيرون مردها
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 مي سر برايتان گوسفندي، گاوي، الاقل داديد مي خبر قبل از. اند آورده تشريف جا اين به خانم ميترا عجب چه! به به -
 حضورتان از كنيد باور. شد بد خيلي كه طوري اين. بريديم

 :گفتم و پريدم حرفش ميان داشت نرمي و چرب زبان

 شما ديدن خاطر به نه ام امده اينجا به كاري براي من نكنيد پاره تيكه تعارف قدر اين بهزاد اقا است بس-

 :گفت و انداخت اندامم بر رعشه كه كرد بلندي خنده بهزاد

 بفرماييد امر شما حاضرم گذاري خدت در من-

 :گفتم او به رو و نشستم بودند شده خسته پاهايم كرد اشاره صندلي به و

 با و ادب با فرزندان هم داريد خوبي خانم هم هستيد مند سعادت و خوشبخت لحاظ هر از خوشبختانه شما بهزاد اقا
 ميگويم تبريك قلب صميم از شما به من شعوري

 :گفت وافري هيجان با و امد خوشش اندازه بي تعريف اين از بهزاد

 خانم ميترا كنيد باور شده نصيبت وفاداري و نجيب همسر بدان را زنت قدر ام گفته سعيد به بارها من داريد لطف شما-
 و فقط را اين كند كار خردمند اقاي نزد شما بيشتر ارامش و رفاه براي كه كردم اري ميكنم نصيحت خيلي را سعيد من
 بياييم در شرمندگي از ما كمي الاقل نميداند را شما گذشت و خوبي قدر كه سعيد كردم شما وجود خار به فقط

 :گفتم و نياوردم طاقت ديگر و خوردم تاسف او حال به دل در

 ميخوريد را خدا چوب خدا به بگيريد نظر در را خدا كنيد تر تنگ را گورتان ميخواهيد چرا بهزاد اقا-

 :گفت و ماند باز دهانش و شد گرد هايش چشم من حرفهاي شنيدن از بهزاد

 شوهر كردم كه نكردم پا و دست برايتان خانه گذشت همه اين خوبي همه اين نكند درد شما كردم؟دست چه من مگر-
 بدهم؟ را بدم كار كدام جواب بايد حاال گذاشتم كه نگذاشتم كار سر را ات عرضه بي

 :ميلرزيد كردن صحبت حين در صدايم كردم نگاهش تمام نفرت با

 اين من و است فالن پدرش بگيرم؟كه برايت را سارا بيا ميكرديد؟ميگفتيد دل و درد سعيد با روز ان هست يادتان-
 شدم؟ طوري ان من و شدم طوري
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 :دادم ادامه اي گرفته صداي با و گرفت ام گريه

 چيزي سر درد جز ست؟او او پاي مادرت مرگ و است قدم گرفتي؟بد تو كه است زن هم اين گفتيد هست يادتان-
 ندارد؟

 :دادم ادامه نميزد حرفي و بود انداخته پايين را سرش بهزاد

 صحبت همه نزد شما خدايي با و خوبي از هميشه من باشيد فطرت پست و بيوجدان قدر اين نميكردم فكر بهزاد اقا-
 بهتر را زندگيمان و بگيريد را ما دست اينكه جاي به هستيد بدجنسي و رو دو ادم چه شدم متوجه حاال اما ميكردم

 اميدوار را او اينكه جاي ميكنيد؟به تلخ او و من كام به را زندگي تر بد بدهيد پخته نا خام سعيد نشان را چاه و راه...كنيد
 خدا از شما مگر بهزاد اقا ميدهي؟اخه را زنت خواهر با ازدواج پيشنهاد او به ميگذرند مشكالت اين همه بگوييد و كنيد

 بخت خانه به ديگران لعنت نفرين با داريد نداريد؟دوست پسر و ؟دختر نداري برادر و خواهر خودتان نميترسيد؟مگر
 جان خدا به را تو هستيد سعيد بزرگ برادر و پدر جاي شما بهزاد بيايد؟اقا سرشان من سرنوشت داريد بروند؟دوست

 برداريد ما زندگي سر از دست هايتان بچه

 :دادم وادامه كردم تازه نفسي و دادم قورت را دهانم اب

 از مادر و پدر ايد ديده دنيا كجاي حقيرشدم و خوار چقدر نميدانيد قسشم خدا به كردم شما حق در بدي چه من مگر-
 فكر چه هر نيستم شما ظلم اين مستحق من خدا به اوردم خودم سر را بال اين سعيد خاطر به من بكنند؟اما دل فرزندشان

 را اين ولي وجدانتان و ميدانيد خودتان حاال ام نكرده ديگري كار همسرتان و شما به گذاشتن احترام جز ميبينم ميكنم
 صبر ميشويد دار عروس و دار داماد فردا پس شما بگيرد را طرف ان گريبان اهش و بشكند اي بنده دل نكند خدا بدانيد
 درد را سرتان حرفهايم با ببخشيد خوب...سختگيرد ولي گيرد دير خدا ميگويند كه ها قديمي قول به است زياد هم خدا

 برسانيد مرا سالم خانم ستاره به اوردم

 :گفت و كشيد اهي و كرد بلند را سرش بود نشسته بهزاد صورت بر عرق

 متاسفم-

 شام ي حوصله و حال بازگشتم خانه به و گذاشتم تنها سركشش وجدان با را او خداحافظي بدون و كشيدم بلندي اه
 وقت دير بيايد هم اگر نميايد خانه به شب حتما كه كردم را برداشت اين هم سعيد حرفهاي از نداشتم كردن درست
 گرفتم وضو و شدم بلند ميكردم تنهايي احساس نداشتم خوردن به ميلي هم خودم هستم خواب من كه زماني و است
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 و زدم كتاب بر اي بوسه ميشد ارام من گرفته و بيقرار دل ان خواندن با كه بود چيزي تنها برداشتم تاقچه روي از را قران
 فهماند من به در خوردن هم به صداي كه بودم قران خواندن در غرق كردم خلوت خودم خداي با و گشودم هم از را ان
 زود اينقدر سعيد چرا":گفتم خودم با و برگرفت در را وجودم بند بند ترس ناگهان اما زدم لبخندي است امده سعيد كه

 "است؟ امده

 را چيز همه و رفته سعيد نزد بهزاد نكند شدم بلند جايم از ناگهان بود شده تاريك هوا تازه انداختم پنجره به نگاهي
 ديدن با شد باز ورودي در است امده من سراغ به خشمگين و عصبي سعيد حتما من خداي باشد؟واي كرده بازگو برايش
 :گفتم من من با شد خشك دهنم و پريد ام چهره از رنگ سعيد

 سعيد سالم-

 :گفت و كرد من به نگاهي سعيد

 ام؟ اورده در شاخ ديدي؟نكند وحشتناكي برده؟چيز ماتت چرا سالم-

 :گفت و كشيد موهايش روي دستي

 دارم؟ دم نكند نياوردم در شاخ نه نه-

 :گفت و كرد پشتش به نگاهي

 زدي زل من به چرا دختر ندارم هم دم نه نه-

 و فحش با سعيد وگرنه بود زنده سعيد به حرفي بهزاد پس است ارامش در چيز همه شدم متوجه سعيد گويي بذله از
 :گفتم و فرستادم بيرون شديد بازدم يك با را ام سينه درون هواي ميكرد برخورد من با ناسزا

 كنم سكته بود نزديك اخيش-

 »پرسيد متعجب و كرد گره هم در را ابروهايش سعيد

 شده؟ چه-

 :گفتم و كردم عوض را حرف و زدم لبخندي

 نكردم درست شام نميايي امشب تو اينكه خيال به من سعيد واي-
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 :گفت و افكند من به تندي نگاه سعيد

 چاي اول ندارد تازگي كه اين ميخوريم نيمرو اهميتي؟خوب بي من به نسبت نميايي؟چرا خانه چرا ميگويي انوقت-
 كن درست

 :گفت و كرد من به رو سعيد شام صرف از بعد كنم مهيا را نيمرو تا رفتم اشپزخانه به خوشحالي با

 دارم كارت بشين ميترا-

 كنم جمع را سفره بده اجازه-

 و داد تكان جايش در را خودش وكمي كشيد سر را اش نصفه چاي سعيد نشستم سعيد روبروي سفره كردن جمع از بعد
 :گفت

 ندارم امادگي من....من راستش بگويم تو به طور چه نميدانم ببين ميترا-

 :گفتم التماس با و كشيدم را او لباس اضطراب و نگراني با شوم زمين نقش بود نزديك سعيد كردن صحبت طرز از

 كرده؟ جوابت خردمند شده؟اقاي چي بگو خدا رو تو-

 :گفت و زد لبخندي سعيد

 نيست اين منظورم ؟نه حرفيست چه اين نكند خدا...نه.... نه-

 :گفت و كرد جور و جمع را خودش كمي

 نبايد....نبايد زياد گراني و مخارج با تهران مثل شلوغي شهر در هم ان ما زندگي وضعيت با حاضر حال در ميترا ببين-
 ....ان كه بكنيم كاري بايد كه است اين منظورم شويم دار بچه

 :گفت ديد حيران مرا كه سعيد نمياوردم در سر او حرفهاي از اصال كردم نگاهش متعجب

 هر ولي شوم پدر دارم دوست خيلي كردم را هايم فكر تمام من ميترا ببين شويم دار بچه ميتوانيم ديگر سال چند بعدها-
 نداريم اي چاره ببري بين از را بچه اين بايد تو ميلنگد كار جاي يك ميبينم ميكنم راضي را خودم كه بار

 :زدم فرياد و تركيد بغضم حرف اين شنيدن با
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 چه تو بزني حرفها اين از نبايد ديگر هم تو نميكنم را كار اين نه فكري چه تو ميكردم فكري چه اي؟من شده ديوانه تو-
 روبراه ما زندگي هم موقع ان تا ميكشد طول ماه هست او امدن دنيا ببري؟به بين از را بيگناه موجود يك مياد دلت طور

 .ميشود

 بين از خودم گفتم؟اصال چه فهميدي.بيايد دنيا به نبايد بچه اين.گفتم همينكه!خفه:گفت و كشيد فرياد سرم بر سعيد
 .ميداني خودت حاال بگيرم را خودم جلوي نميتوانم بشوم خر اگر من كه ميداني خودت تو.ميبرمش

 .ميكنم را اينكار من يا ميبري بين از را او خودت يا:گفت و داد تكان تهديد نشانه به را دستش و شد بلند

 شوم و بدقدم را خودم چون بكند؟نكند فكري چنين سعيد بايد چرا.گريستم او و خود بحال شدم تنها كه زماني رفت و
 !من ميديد؟خداي اينگونه نيز را فرزندم ميدانست

 نفوذ دهانم به انگشتانم ميان از اشكهايم.گريستم زار زار خودم سرنوشت براي و كردم پنهان دستانم ميان را صورتم
 مامان نباش نگران:گفتم و زدم تلخي لبخند كشيدم شكمم روي دستي.انداخت ام زندگي شوري بياد مرا آن شوري.كردند
 پا تا ميكنم نگهداري و مراقبت تو از.نميكنم دل تو از هم بميرم اگر من.كند حفظ بابا دندان و چنگ از را تو ميدهد قول
 اذيت را مامان و نكن شيطنت و بازيگوشي باش خوبي پسر هم تو.شرف قول ميدهد قول بتو مامان.بگذاري دنيا اين به

 .نكن

 فكر اين از تا كنم راضي را سعيد شده قيمتي بهر گرفتم تصميم و كردم پاك را اشكهايم گرفتم قلبي قوت اميدها اين با
 .كند فكر قشنگ و خوب روزهاي و اينده به و بردارد دست

 ميپرسيدم را كارها اين علت هرگاه.ميشد بيشتر سعيد مخالفت ميگذشت كه روز هر.ميشدند سپري هم سر پشت روزها
 با زيادي انس زيرا ميايستادم او جلوي استوار و محكم همچنان من اما ميكرد بهانه را بودن خانمان بي و سنگين مخارج
 همه هم آخر.لباسهايش كشيدن اتو تا پختن طرز از.ميگرفت بهانه جهت بي سعيد.بودم كرده برقرار بطنم درون موجود
 مان مشاجره و دعوا شب يك اينكه تا آمد نمي بر ازدستم ديگري كار التماس و گريه جز من.ميكرد ختم بچه به را اينها
 و گريه با و افتادم پايش به.كرد وارد بمن اي ضربه كمربندش با و اورد هجوم بمن و ميشكست را ظرفها سعيد.گرفت باال

 ...نزن ولي ميكنم گوش بگويي چه هر.نبودي بيرحم اينقدر كه تو.نزن خدا رو تو!سعيد:گفتم التماس

 هايش شانه پشت اش پي در پي و بلند نفسهاي اثر بر.كرد بمن پشت عصبي و خشمگين و برداشت زدن از دست سعيد
 به وادار را من و كشيد شتاب با را دستم آمد من بطرف.انداخت اي گوشه به را كمربند و برگشت.ميرفت پايين و باال
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 نبود اعتراض براي جايي كه بود كوفته و خسته بدنم آنقدر اما كردم احساس كتف ناحيه در زيادي درد.كرد ايستادن
 .شد خيره چشمانم در سعيد

 كدام؟ بچه يا خودت يا

 را چيزي يكبار روز چند هر تو چرا!سعيد آخه:گفتم و كردم سرفه.ميكردم سرگيجه احساس و بود شده خشك دهانم
 اعتراضي كه هم امروز تا.ميسازم خوبت و بد چيست؟با بيچاره من ميكني؟گناه تار و تيره برايم را زندگي و ميكني بهانه

 سنگدل تو مثل من.بميرم اگر حتي نميكنم را اينكار من!است من بيچاره طفل اين سر ميدهي؟اگر زجرم چرا ام نكرده
 تو كار.شود رو آن به رو اين از او تولد با ما زندگي و باشد خوب قدمش شايد اصال!است خوبي بچه بخدا سعيد.نيستم
 .بشوي خودت اقاي و بگيرد

 را دهنت االن من نميكني؟باشد را اينكار خودته ميل:گفت و افتاد لرزه به بدنم كه كشيد فريادي چنان سرم بر سعيد
 .ميميرد تو با هم او آنوقت ميكنم ات خفه و ميبندم

 را اينكار گفتم كه ميكرد نگاهم خشمگين و عصبي چنان زيرا.ترسيدم او تهديد از آن يك و كردم نگاه سعيد چشمان به
 .ندارم و نداشتم گناهي من ميداند خدا تو پاي گناهش:گفتم.بود ريخته بهم شدت به اش مغزي سيستم. ميكند

 ميخواهم تو از كه است چيزي آخرين اين.باشم تنها كمي او با بده اجازه پس:گفتم التماس با و كشيدم شكمم رو دستي
 .بكن خواستي كاري هر بعد

 آنرا و رفتم پنجره كنار ديدم تنها را خودم وقتي.رفت بيرون در از و زد اميزي رضايت لبخند و كشيد بلندي نفس سعيد
 و شد جاري اشكم اختيار بي الماس تكه يك مثل ميدرخشيد زيبا چه.نگريستم ستاره از پر و صاف اسمان به و گشودم
 نفرت زندگي در هم خوش روز يك و نديدم خيري زندگيم از من. ندارم گناهي من كه ميداني خودت!خدايا!خدايا گفتم

 سر سعيد اينكار با اگر.غفوري تو!بزرگي تو خدايا.بكن خوب كني دريغ من از هم را اين ميخواهي اگر حاال.نداشتم انگيزم
 خيره اسمان به و كردم بلند را سرم.افتادم هق هق به.ندارم حرفي من باشد خوب برميگردد اش زندگي سر و ايد مي عقل
 نميخواهم ديد خواهد رنج و درد اش همه من پيش.كند زندگي بهتر تو نزد شايد.سپردم بتو را فرزندم خدايا گفتم و شدم

 .شود آواره من مثل هم او

 ..ميزد تند تند قلبم شد دشوار برايم كشيدن نفس

 .بكشد آدم ميخواهد ميريزي؟انگار اشك دختر؟چرا شدي ديوانه مگر!بابا ميكني؟اي چكار:گفت و شد داخل سعيد
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 چيست؟ نيست؟پس زنده موجود اين مگر:گفتم و كردم پاك را اشكم

 باشد؟ انسان كه دارد چه چندماهه جنين بابا هستي نارنجي نازك خيلي تو:گفت و زد لبخندي سعيد

 .كشاند خود دنبال و گرفت را دستم.رسيد ذهنم به فكري

 نه كند گريه نه ميدهم قول بخدا ميگيرد را دستت ميشود بزرگ!سعيد ببين:گفتم بود شده نااميد جا همه از اميدم منكه
 سعيد؟ باشد بخواهد دلش چيزي نه و شود مريض

 به گوش چرا تو!تو ؟نه ميكردم لگد گل تاحاال آنموقع نه؟از نيامدي عقل سر هنوز انگار تو:گفت و داد تكان سري سعيد
 .نه حاال ولي بخواهي كه تا چند هر شويم دار بچه ميتوانيم بعدها نميدهي؟هان من حرفهاي

 .است تمام كار كني بلند اگر را گوني اين كن نگاه كن نگاه:گفت و ماليد بهم را دستهايش زده هيجان

 خوب اما ندارم حرفي.باشد ميكند خوشحال حد اين تا را تو اگر اينكار:گفتم و نگريستم او كور ديدگان به و كشيدم آهي
 فرد يك بردن بين از با است مساوي اين بردن بين از.كبيره گناه يك است جنايت يك عمدي جنين سقط كن گوش
 پسر اين و من.ندارد سودي پشيماني آنوقت ميخوري را چوبش بخدا بردار انساني غير اينكار از دست و بيا سعيد.بالغ
 .كن رجوع عقلت به سعيد!باشيم هم غمخوار و يار كه ايم بسته خدا با جانانه عهد

 ميزند؟ حرف تو با است؟مگر پسر اين ميداني كجا از:گفت و گرفت اش خنده من حرفهاي از سعيد

 معلوم؟ چه بزند هم شايد

 .ميكند محروم شدن دار بچه نعمت از را تو خدا كه ميشود روزي بخند من حرفهاي به بخند گفتم دل در خنديد

 دختر ميگفتند كه افتادم مادرم و پدر حرفهاي ياد.باشد اينگونه سعيد نميكردم فكر هرگز.بست حلقه چشمهايم در اشك
 سرازير ام گونه بر پشيماني و حسرت اشك.دارند چهره دو كه است مردم از دسته آن از او.نخور را او مظلوم ظاهر گول
 ميكرد وادار مرا حاال و بود خريده برنج كيلو 50 خردمند آقاي مهماني براي او.كنم بلند را گوني كه كرد اشاره سعيد.شد
 .كنم بلند را سنگين وزن اين تا

 .ميگيرد درد كمرم است سنگين خيلي اين آخر:گفتم بغض با

 .كن بلند!خوب دختر آفرين.كن بلند نميرسد آسيبي كه بخودت نترس:گفت و زد لبخندي سعيد
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 تشويق با سعيد بود سنگين خيلي اما گرفتم را سرگوني.است شده رواني بيماري دچار سعيد كردم فكر لحظه يك براي
 مهره كردم حس.افتاد دوران به سرم و كردم شديدي درد دل و درد كمر احساس كشيدم كوتاهي جيغ.نگريست بمن
 .ميشوند جدا هم از ازديگري پس از يكي كمرم هاي

 خم سعيد. شد محو و تار سعيد ي چهره كم كم.شدم زمين نقش و رفت سياهي چشمانم جلوي ، كردم سعيد به نگاهي
 : گفت اضطراب با و زد زل صورتم توي. شد

 .بزرگ خداي واي. بزن حرف خدا به را تو! ميترا! ميترا -

 .ديدم ناآشنا جايي در را خود كه گشودم چشم زماني. نفهميدم چيزي ديگر

 وارد قطره قطره سرُم محتوي. افتاد يادم به چيز همه سرم ديدن با كردم؟ مي چه بيمارستان در من نگريستم را اطراف
. شد مي چشمانم سوزش باعث مهتابي ماليم نور زيرا ، گرفتم ديدگتنم جلوي را دستم و شدم خيره سقف به. شد مي بدنم
 سالم و زد لبخندي مهربان فرشتگان پوش،چون سفيد پرستاري و شد باز آهنسته در. شدم خيره در به و كشيدم آهي
 .كرد

 .گرفت مرا فشار. كرد عوض را شده تمام سرُم. دادم سر با را سالمش جواب

 :گفت مهرباني با و گذاشت ام پيشاني روي دست

 است؟ طور چه حالت -

 : گفتم آمد مي در گلويم از زور به كه صدايي با

 .ممنون،بدنيستم -

 سقط. كردي خطرناكي كار رسيد،ولي دادت به خدا هم حاال روي؟ مي بين از خودت نگفتي كردي؟ را كار اين چرا -
 .است اي گانه بچه كار ، كيلويي 50 سنگين گوني برداشتن با هم آن ، جنين

 . نگفتم چيزي و كشيدم آهي

 .ببيند را تو تا ، توست منتظر بيرون شوهرت -

 : گفتم التماس با. گرفت را وجودم سراسر نفرتي
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 .شد بدبختي اين باعث خورد،او مي هم به اش قيافه از حالم. شود داخل ندهيد اجازه كنم مي خواهش -

 : گفت و گذاشت ام شانه روي دستي پرستار

 به بارها گفت؛من مي و زد مي صورتش و سر توي. بود رسيده جنون مرز به ن باور! خورد مي غصه برايت خيلي بيچاره -
 .كرد بيچاره را خودش اش كاري ندانم با. باشد خودش مراقب و نكند بلند سنگين چيز كه بودم گفته او

 : گفتم آرام و فرستادم بيرون شديد بازدم يك با را ام سينه درون نفس حرفها اين شنيدن با

 .دانستم مي دردسر را بچه اين وجود. ندادم گوش من گفت،ولي مي هميشه بله،او -

 آدم كند خدا. بزني را خودت و كني گريه دستشان از كه بگيرد را برت و دور بچه قدر آن. شوي مي خوب نخور، غصه -
 .باشد سالم تنش

 و كردم نگاهش نفرت با. ندادم را او سالم جواب زحمت خود به. كرد سالم و شد وارد گلي دسته با سعيد پرستار رفتن با
 : گفتم

 كاري ندانم از گفتي ها پرستار و دكتر به چرا پس نشدي؟ كار اين مسبب خودت مگر. هستي نامرد و پست خيلي تو -
 بيرون برو. ببينمت خوام نمي ديگر شود؟ دردسرت باعث ترسيدي چيه؟ نگفتي؟ را حقيقت مرد يك مثل چرا است؟ من

 .اندازم مي راه فرياد و داد وگرنه

 .شدم مي زنده و مردم مي بار هزار نگاهش اين از. كرد مي نگاهم خيره سعيد

 و كرد پر پر داشت دست به كه را گلي سعيد. بود عاطفه بي و رحم،سنگدل بي باطنش اما ، نجيب و مظلوم سعيد ظاهرا
 : گفت

 كني؟ مي بزرگش قدر اين چرا ، نشده چيزي كه حاال -

. شدم ترك زهره هم خودم من تازه. نيست مهمي چيز كه اين. خانه گردي برمي و شوي مي اولت مثل ديگه روز سه ، دو
 .مردي كردم فكر

 سرم هيچي نكن خيال ، زنم نمي حرفي و كنم مي سكوت اگر گويم؟ مي درست. شدم راحت گفتي و شدي خوشحال -
 .نيست طور اين نه ، شود نمي
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 : گفت و داد من به را آب ليوان. افتادم سرفه به

 .نيست خوب برايت نزن حرف قدر اين ، بخور بيا -

 : دادم ادامه و نگرفتم او از را آب ليوان

 !سعيد كردي،آقا مخالفت من شدن باردار با تو چه براي دانم مي من -

 به را اين. كرد مي دشوار را كار آمد مي دنيا به اگر ، بچه اين وجود. شوي خالص من دست از طريقي هر به خواهي مي تو
 .باشم تنها خواهم مي ، بيرون برو هم حاال. نادانم و خام نكني فكر كه گفتم تو

 مي رضايت احساس دل در. گذاشت تنها مرا ديگري حرف بدون و ريخت زباله سطل داخل را شده پر پر هاي گل سعيد
 .كردم مي احساس كمر و شكم ناحيه در شديدي درد. بودم زده او به كرد مي سنگيني دلم در كه را حرفي زيرا ، كردم

 .دادم دست از را تحمل و تاب ديگر. ديدم چشمانم جلوي را مرگ كه طوري

 چند و دكتر ي مشاهده با. ديديم مي مبهم و گنگ اطراف در را چيز همه. كرد غلبه من بر درد و ضعف ، فشردم را دگمه
 .نكردم حس چيزي ديگر ، كرد تزريق من به آمپولي آنها از يكي كه ديگر پرستار

 .كشيد مي قهر يا مشاجره به كارمان يا هم بار هر. آمد مي ديدنم به كم خيلي سعيد. بودم بيمارستان در هفته يك

 بوده اتفاق اين باعث من بود گفته آنها به سعيد قبل از. كردند مي نصيحتم كدام هر. آمدند ديدنم به سارا و بهزاد و ستاره
 .ام

 : گفت مي خردمند آقاي

 سالمت و شود خوب حالت...انشاءا خوب اما. ندارد مفهومي و معنا زندگي آن بدون. است خداداي نعمت فرزند! دخترم -
 .بياوري دست به را خود

 .رفت و كرد خداحافظي همه از زودتر كه نگريستم نفرت و خشم با چنان بهزاد به

 .نگريست مي مرا مبهوت و مات شيربرنج مثل سارا

 ؛ بگويم و كنم فرو او صورت به را سرُم سوزن داشتم دوست
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 "هستي ام روزي سياه و بدبختي اين باعث تو!  ريختي هم به مرا زندگي تو! گر آشوب ي زنيكه "

 .است موجودي چگونه سعيد دانست نمي زيرا. سوخت مي او حال به دلم باطن در اما

 : گفت و كرد من به را الزم سفارشات معالج دكتر

 .شود مي ايجاد بدتري مشكل بعدها كه نيندازي گوش پشت. بيا من نزد حتما ، شدي مشكل دچار اگر -

 .كرد مرخص مرا و

 

 6 فصل

 ؛ آمد مي كه وقت هر و آمد مي خانه به دير ها شب. كرد تكرار را اش گذشته بد رفتار دوباره سعيد ، من شدن مرخص با
 از بايد دانستم نمي. رفت مي رختخواب به قهر حالت با هم آخر در و داد مي ناسزا و فحش و كرد مي جور را اي بهانه
 .كنم چه كه حيران بودم مانده. سعيد كارهاي از يا بنالم خود درد

 .دادم مي انجام است؛ درست رسيد مي ذهنم به كه كاري هر

 اما كردم مي نظر تجديد رفتارم و اخالق در ، كردم مي صدا محبت و مهرباني با را او ، رفتم مي اش صدقه قربان
 .ساختم مي اميدوار آينده به و دادم مي دلداري را خودم خودم. كرد نمي تأثيري كوچكترين

 هاي حرف كه بودم رسيده نتيجه اين به. بود يكي بودن مرده و زنده من براي. شد مي بدتر روز به روز خودم نارحتي
 از گرفته نشأت همه و همه موردش بي هاي گيري بهانه و سعيد سرد اخالق. است بخشيده را خود تأثير كم كم بهزاد
 .كرد مي پيشرفت روز به روز هم اش مالي زندگي و بود بهزاد نصايح

 دكتر نزد تا بدهد قرار من اختيار در پولي تا بگذارم ميان در سعيد با را موضوع گرفتم تصميم. پيچيدم مي خود به درد از
 تا كه نبود مهم برايم ديگر. بود شب نصفه 1/5 ساعت. آمد سعيد باالخره. ماندم مي بيدار شب از پاسي تا بايد اما. بروم
 : گويد مي سوالم جواب در دانستم مي زيرا كرده، مي چه و بوده كجا شب موقع آن

 : گفتم و كردم او به رو. كردم مي كمك او به ، داشت كار خردمند آقاي -
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 اينها از زودتر بروم فردا تا بده قرار اختيارم در پول. كنم مي ناراحتي و درد احساس زيرا. بروم دكتر نزد بايد من سعيد -
 تفاوتي بي با سعيد شد هم بدتر تازه هيچ نشد كه خوب اما ميشود خوب ميگفتم انداختم مي گوش پشت اما ميرفتم بايد
 بعدا بدهند را حقوقم بگذار دارم احتياج جيبي تو پول به خودم من تازه كني صبر ماه سر تا بايد: گفت

 بگير مسعده مانده خيلي ماه سر تا

 چيز تازه كن صبر كمي بگيرم مساعده كه است اداره يا شركت مگه ميزني حرفهايي: گفت و كرد من به تندي نگاه سعيد
 زود بايد هم صبح فردا و هستم خسته خيلي من بنداز مرا جاي شو بلند هم حاال ميكني بزرگش اينقدر تو كه نيست مهمي
 آيد مي مغازه به فردا و خريده نو فرش مند خرد آقاي بروم مغازه به و شوم بيدار

 تفاوتي بي و سرد رفتار با نبود مهم برايم وجودش ديگر يعني نه يا اي خورده شام نكردم سوال او از كشيد اي خميازه
 مثل كم كم نيز من ميكرد اذيتم و آزار هميشه محبت و مهرباني جاي به بود كشته خود در مرا احساس تمام هايش
 كسي اگر كه بودم شده غرق ها محبتي بي و ها مهري بي در انقدر كردم نمي فكر هم خودم به من اما ميشدم خودش
 و ها بار من سركش و اسير قلب ميكردند تقديم من به دستي دو را دنيا تمام انگار ميزد من به هم آميزي تمسخر لبخند
 پشت از هميشه من بار حسرت نگاه ميگشت اي گمگشته دنبال به باز اما بود شكسته هم در بار هزاران بلكه نه بارها
 سعسد تند و سرد نگاههاي اما ميگشتم مهربان و صبور اي شانه دنبال به زده عطش طلبيد مي را او عاجزانه دلم پنجره
 من از را ايستادن و رفتن راه قدرت كه طوري به بود كرده رخنه وجودم اعماق تا درد ميشكست هم در را عطش اين

 و مزمن هاي گيجه سر بود گرفته من از را جسمي توان تمام هميشگي هاي دلدرد شديد هاي درد كمر ميكرد سلب
 ميكردم شديدي دلتنگي احساس بود خشكانده من در را اشك سعيد هاي تفاوتي بي ميپيچيد هم در مرا شديد هي ضعف

 اميد اين هاله زايمان شنيدن با ميكرد هم سر اي بهانه بار هر اما ببرد منير ديدن به مرا كه ام كرده تقاضا بار چند سعيد از
 به ا ديدار اين سعيد اما ديد خواهم را منير هاله ديدن بهانه به نيز من و رفت خواهد آباد خرم به سعيد كه دادم خود به را

 و بود نيامده رحم به دلشان اي ذره مدت اين تا يعني بود شده ذره يك مادرم و پدر ديدن براي دلم كرد موكول آينده
 تپيد نمي شان گوشه جگر براي قلبشان

 دكتر براي را بيماريم عاليم كه زماني بروم خود معالج دكتر نزد گرفتم تصميم ميشدم تر رنجور و تر نحيف روز به روز
 گفت و داد تكان تاسف روي از سري دادم توضيح

 بايد و است كرده پيشرفت شما بيماري متاسفانه ايد استاده پايتان روي حال ه تا طور چه ميكنم تعجب من محترم خاتم
 بدهيد دست از را جانتان است ممكن اگرنه و بگيريد قرار جراحي عمل تحت زودتر چه هر
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 كنم كار چه بايد گفتم و كشيدم آهي حرف اين شنيدن با

 بهتر زودتر چه هر بشويد عمل زودتر بايد گفتم كه طور همان

 نميشود درمان دارو با گفتم و كردم تازه نفسي

 ايد بوده تفاوت بي خود به نسبت شما بدبختانه گذشته حرفها اين از كار متاسفانه گفت و كرد ام چهره به نگاهي دكتر
 و ايد ميديده را شديد عاليم اين شما ايد كرده جنين سقط قبال بوده خودتان توجهي بي بيماري اين پيشرفت داليل از يكي
 تا شويد ي=بسترس امشب همين ميكنم توصيه شما به من شده دير خيلي حاال ميكرديد اقدام اول مرحله همان در بايد
 شود انجام عمل فردا

 بيرون مغازه از هم در اي قيافه با سعيد بيايد بيرون فهمانيدم سعيد به اشاره با و رسانيدم خردمند آقاي مغازه به را خود
 من مگر آمدي اينجا به دوباره كه تو گفت و آمد

 هم در را ابروهايش سعيد بشوم عمل زودتر چه هر بايد است من آزمايشات جواب اين بگير گفتم و پريدم حرفش ميان
 چه براي عمل گفت و كرد گره

 بستري عمل براي بايد ؟امشب ششد خنك ؟دلت شد خوب كرد پيشرفت مرضم تا ندادي پول بده پول گفتم تو به انقدر
 شوم

 گفت و آمد من نزدم و كرد صحبتي خردمند آقاي با شد وارد كرد مغازه داخل به نگاهي سعيد

 نيستي مزيض كه تو تازه كرده اشتباه زده را حرف اين دكتر كدام

 كن صحبت دكتر با و بيا خودت نميكني باور كني احساس مرا درد كه بودي خانه كي تو آخر گفتم و افتاذم راه او كنار

 ميكنم بلغور خودش براي چيزهايي چه ببينيم برويم ميكنم را كار همين

 دوباره قدرت ميگويد هم سعيد براي گفته من براي كه را چيزهايي ميدانستم زيرا نشدم داخل من رفتيم دكتر نزد
 نداشتم را آنها شنيدن

 پس دادم تكيه مطب ديوار به و زدم تلخي لبخند ام رسيده عمر آخر به ميكردم حس بود گرفته را وجودم لرزي و ترس
 هم در قيافه ديدن با آمد بيرون معالجم دكتر اتاق از سعيد كه بودم افكار همين در شوم راحت زودي همين به بود قرار
 خود جان بيماري يان از زنان از بسياري كه شنيدم مادرم از بارها داشته حقيقت دكتر حرفهاي تمام كه شدم متئوجه سعيد
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 نداشت فرقي من زندگي و مرگ ميديدم شده كه هم با يك براي را مادر و پدر مرگ از قبل كاش اي ميدهند دست از را
 گفت چه دكتر گفتم و كردم سعد به رو

 ميشود خوب ساده عمل يك با و ترسيده جهت بي خانمتان گفت هيچي

 من بياورم كجا از را عمل پول زندگي ستگين خرج و خانه كرايه و من درآمد اين با گفت و انداخت پايين را سرش سپس
 تنگ دلت يا ميشوي مريض يا بريزيم سرمان بر خاكي چه ببينم تا خانه مرويم بيا برده ماتت چرا ندارم ساط در پولي كه

 زن اين دست از و بده مرا مرگ خدا اي ميكشي مرا آخر تو برقصم سازت كدام به نميدانم ميگيري ايراد يا ميشود
 كن خالصم

 گفته خودش براي گفته چه هر دكتر آورم مي طاقت هم باز ام كرده تحمل امروز تا كه من سعيد خوب گفتم دلسوزي با
 كه نيست بد اينقدر هم من درد بيفتي زحمت به تو نيستم راضي من خدا به است خالي دستت ميدانم ميدهد گوش كي

 ؟ خوب نكن را فكرش نده عذاب را خودت گفته دكتر

 وقت آن ميشود پيدا شان كله و سر مادرت و پدر شدي تر بد و شدي گير زمين كه وقت آن بابا نه گفت اخم با سعيد
 نداشت دم كرگي از ما خر خانم نه اندازند مي راه ميترا ميترا و ميكنند وبيداد داد من عليه همه و ميشوي دار فاميل و فك
 چه از ببيننم بروم آيم مي بعدا من خانه برو تو يعني خانه برويم بيا!نه ميبارد برايم هم ديوار و در از ندارم شانس كه من

 خانه برو زودتر برو بگيريم پول ميتوانم كسي

 داشتم كم را مزحك بيماري اين فقط بود كامل من زندگي در چيز همه

 بگيرم قرار جراحي عمل تحت روز آن فرداي شد قرار و كرد تهيه را پول اين سعيد گشتم بستري حقارت و منت هزار با
 به ابدي آرامش در و نيايم هوش به ديگر كند كاري الاقل گذارد نمي مرحم دردهايم به اگر خواستم بزرگ خداي از

 ميشد سنگين هايم پلك ميكرد تزريق هوشي بي داروي من به پوش سبز پرستار كه زماني آرزو و اميد اين با روم خواب
 بستتم را چشمانم و

 و من جز كه انداختم اطراف به نگاهي نبود خبري سعيد از كه گشودم چشم زماني اما بودم بيهوش مدت چه تا دانم نمي
 به و كردم فراموش را خودم درد آزرد مي را قلبم پيش در پي هاي سرفه با پيرزن نبود اتاق در كسي اتاقي هم پيرزن
 مي هايم غصه و غم ياد مرا صورتش چروك و چين ميرفت پايين و باال بلند هاي سرفه اثر بر اش سينه شدم خيره پيرزن
 سفيد لباس با پرستاري. خورد خورد گره هم در نگاهمان كرد من به نگاهي بود صميمي و مهربان صورتش چقدر انداخت

 :گفت مهرباني با و كرد تزريق سرمش داخل را آمپولي رفت، پيرزن سر باالي. شد وارد
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 نه؟. بهتري خدا شكر كه امروز است؟ چطور حالت! جان مادر-

 :گفت اي گرفته صداي با و زد لبخندي پيرزن

 .شكر نيستم، بد-

 كه طوري. كردم مي احساس شكمم ي ناحيه در شديدي درد. آمد من سوي به و فشرد گرمي به را پيرزن دست پرستار
 :گفت گشاده رويي با پرستار. پيچيدم مي خود به درد از

 مي بهتر زنم، مي هم مسكن. كنم مي عوض االن را سرمت. شود مي رفع. است عمل از بعد درد عزيزم، نيست چيزي-
 .شوي

 :گفت و كرد من به رو پيرزن پرستار رفتن از بعد

 هان؟ بوده؟ چه مرضت دخترم-

 :گفتم ناله و آه با

 .زنان بيماري-

 :گفت و گزيد را لبش پيرزن

 چرا؟ هستيد خود مراقب قدر اين كه شما ولي چيزي، يك بگيريم مرض هزار ها پيرزن ما حاال چرا؟ ديگر ها جوان شما-

 با كه افتاد قابي به اختيار بي نگاهم. گزيدم دندان به را مالفه كه طوري. شد شديدتر دردم آن اثر بر كه كردم اي سرفه
 ."خدا به توكل" بود؛ شده نوشته خوش خط

 و خورد مي تاسف من حال به پيرزن. زدم مي چنگ را مالفه كه صوري. شد مي شديدتر من درد گذشت مي كه لحظه هر
 .بدهد ام دلداري كرد مي سعي

 بسيار حالش. ديدم حساب تسويه زمان را او فقط. نيامد من مالقات به هم بار يك حتي و نبود خبري سعيد از هفته يك
 به. گرفت مي فاصله من از سعيد اا شد، رفتن وقت باالخره. كرد فروكش من در هيجان او، سرد نگاه با اما. بود خوب
 قدم لنگان لنگ. كرد نمي درك را اين او ما داشتم، گاه تكيه يك به احتياج سرگيجه و زياد سوزش و درد و ضعف خاطر
 :گفتم و زدم صدا را سعيد. داشتم برمي
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 ...توانم نمي من تر، آرام كمي-

 :گفت و كرد من به نگاهي برگشت، سعيد

 .بيا راه باش زود. كنم كرايه ماشين خواهم مي! تندتر! ... كن عجله كمي خب-

 .شديم خانه راهي و گرفت تاكسي سعيد. كردم تعقيب را او ناتواني با من. برداشت قدم تندتر و

 :گفتم گله با و كشيدم دراز بستر در

 كن باور. بيايي تو تا شد خشك در به چشمم قسم، خودت جان به نزدي؟ سر من به چرا بودي؟ كجا مدت اين در! سعيد-
 .بيايي هم تو كردم مي خداخدا شد؛ مي مالقات زمان وقت هر

 :گفت و كرد دراز را پاهايش كشيد، موهايش الي دستي سعيد

 شده؟ چه مگر حاال. بيايم نتوانستم بودم، گرفتار داشتم، كار-

 .هيچ نشده، هيچي-

 :گفت و شد بلند سعيد

 .مغازه روم مي من-

 خود روي از را پتو. آوردم بيرون پتو زير از را سرم شد، بلند در صداي كه زماني. نبيند را اشكم تا بردم پتو زير را سرم
 شده محروم شدن دار بچه نعمت از ديگر من دانست نمي سعيد. بود كرده خوش جا گلويم در شديدي بغض. زدم كنار
 از را من و بگير مرا جان خدايا. رفت مي و گذاشت مي تنها مرا حتما شنيد مي را خبر اين سعيد اگر! بزرگ خداي واي. ام

 .بده نجات سياه و بار نكبت زندگي اين

 گور به را اش گريه و خنده صداي شنيدن آرزوي. بگيرم آغوش در توانم نمي را ام بچه هرگز بمانم؟ زنده چه براي
 .هستي تو اميدم تنها خدايا. برد خواهم

 .بود كرده پر را وجودم تمام درد و سوخت مي چشمانم. گرفت درد گلويم تا كردم گريه قدر آن
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 شهرم سمت به كه زماني. شويم آباد خرم راهي سعيد با شد قرار. گذاشتم ير پشت را نقاهت ي دوره. شد سپري ماه يك
 اما خوبم مادر و پدر مخصوصا بود، شده ذره يك همه براي دلم. كنم پرواز شوق و ذوق از خواستم مي كردم، مي حركت

 .ديدم مي را همه بايد. نبوديم ماندگار بيشتر روز دو سعيد ي گفته به

 و زراعت و رطوبت و خوش بوي درختانش، طراوت و سرسبزي. باريد مي نم نم باران رسيديم، آباد خرم به كه زماني
 كاهگل، و رطوبت بوي. آورد جا را حالم سبزه و شبدر جو، گندم، بوي. بود كرده بيخود خود از را دلم ها، زمين ها زمين
 تولد با هاله. رفتم هاله ديدن به. گذاشتم مي سجده به سر بودم، تنها اگر كه داد دست من به هيجاني چنان خاك، بوي

 من، خواست به. كشيد مي زبانه چشمانش از نفرت آتش هنوز اما بود، شده گذشته از تر نرم و تر مهربان كمي دخترش
 تنهايي در زيرا بود، بهتر من براي. گويد مي دروغ دانستم مي. كرد بهانه با سردرد سعيد. شدم منير ي خانه راهي تنها
 منتظر. نبود دلم توي دل فشردم، را زنگ كه زماني. شود كاسته غمم از كمي تا كردم مي درددل او با و ديدم مي را منير

 لباتم روي لبخندي حامد صداي با. فشرد را قلبم اضطراب و نگراني. فشردم را زنگ دوباره. نبود كسي انگار اما ايستادم
 حامد. شدم زده خجالت كه كشيدم فرياد خوشحالي و هيجان با چنان كرد، باز را در كهحامد زماني. شد گرم دلم و ظاهر

 زيرا شوم، هوش بي بود نزديك ديدم را سيما و منير كه زماني. كرد دعوت داخل به مرا و شد خرسند بسيار من ديدن از
 بوسه غرق و گرفتم آغوش به را او. شد جاري اشكم حسرت و ذوق تز. كرد مي بودن باردار از حكايت منير شكم

 :گفتم و كردم آشفته را موهايش و نگاه او به متعجب. بود شده بزرگ سيما. ساختم

 كوچولو؟ چطوري-

 :گفت و كرد اخمي سيما

 باشد؟ كوچولو، نگو من به ديگر! ميترا خاله شدم بزرگ ديگر من-

 پدر به بايد. بود كم وقتم اما شناختم، نمي پا از سر سيما و منير و حامد ديدن از. فشردم خود به و گرفتم آغوش در را او
 :گفت حامد. كرد قبول نيز او. شود راهي من با خواستم منير از. زدم مي سر هم مادر و

 .باشيد داشته تشريف شام! خانم ميترا-

 :گفتم. بود نداده پس را او پول هنوز سعيد چون انداختم، پايين را سرم زده خجالت

 .نيستيم اينجا بيشتر روز دو ما بروم، بايد اما داريد، لطف شما-

 :پرسيد فراوان اشتياق با حامد
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 نه؟. ايد كرده عوض را منزلتان راستي بياييم؟ تان خانه به ترسيده كنيم؟ زيارتش نيامد خان سعيد چرا پس-

 .خان حامد بله-

 .داشت اصرار خيلي منير بياييم، تهران به بود قرار-

 :گفت و شد سرخ اش چهره و زد لبخندي سپس

 .رويم مي جمعي دسته. بعد براي باشد انشااله. شود نمي كه وضعيت اين با گفتم او به-

 :گفتم او جواب در. پرسيد ام زندگي از منير راه بين در. كردم خداحافظي و خنديدم

 .نيست نگراني جاي. شكر است، خوب-

 .رفته گود چشمانت پاي. شدي ضعيف و الغر خيلي-

 .هستم رژيم در-

 اي قهوه در. رسيديم خودمان ي خانه به. نداشت برايش ديگري چيز خوردن غصه جز زيرا نزدم، حرفي او براي دردم از
 اجازه منير از و كشيدم آهي. بلعيدم قلبم با خاصي ولع با را گذشته خاطرات تمام. انداخت دوران آن ياد به مرا خانه رنگ

 :شد شنيده مادر صداي پي در پي زنگ دو از بعد. بفشارم من را زنگ تا خواستم

 .آمدم. آمدم كن صبر كيه؟-

 جيغي درد از كه فشرم آغوش به را منير شوق از. بودند داده من به را دنيا تمام انگار زدم، لبخند مادر صداي شنيدن با
 شده نحيف و شكسته چقدر. كشيد تير قلبم مادر ي چهره ديدن با. شد ظاهر در ي آستانه در مادر و شد باز در. كشيد
 صورتش، چروك و چين و مادر سفيد موهاي ديدن با. خورد گره هم در نگاهمان. زد خشكش خود جاي در مادر. بود

 بر كه تبسمي. چكيد فرو اش رنگپريده صورت ي پهنه بر و شد جمع مادر چشمان در اشك. شد جاري ديدگانم از اشك
 ستاره و اي سرمه روسري آن با قدر چه. گشود هم از را آغوشش. شد گيراتر لحظه به لحظه بست، نقش مادر لبان

 رازش و مهر پر صورت در را صورتم. بردم پناه مادر آغوش به و تركيد بغضم. رسيد مي نظر به ملكوتي و مهربان دارش،
 مدت چه تا دانم نمي. كرد مي زمزمه لب زير مرا اسم و لرزيد مي هايش شانه نيز مادر. گريستم هاي هاي و كردم مخفي

 اشك صدا بي و نگريست مي مرا باالي و قد مادر. آمدم بيرون مادر پاغوش از منير اشاره با كه اين تا مانديم حال اين در
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 و زد لبخندي گريه ميان در و كشيد من صورت به دستي. بود كرده النه بزرگي بسيار غم چشمانش عمق در. ريخت مي
 :گفت

 گذرد؟ مي سخت خيلي ات زندگي شدي؟ الغر چرا ـ

 :گفتم هق هق با و كشيدم باال را ام بيني آب

 .گذرد مي خب ولي! زياد هم خيلي! مادر آره ـ

 :گفت و انداخت من گردن در دست مادر

 كن باور. شد مي تمام تحملم و صبر داشت ديگر قسم خدا به. دارم گفتن براي حرف تا هزار كه بيا دخترم، تو بيا ـ
 من با و گيرد مي بهانه جهت بي. شده درنده حيوان يك مثل ديدي، كه را پدرت... پدرت... ندارم گناهخي من دخترم،
 باعث پيري سر كنم؟ كار چه خوب ولي ام شده عاصي دستش از هم خودم كن باور. اندازد مي راه مشاجره و دعوا

 .كردم مي خالص را خودم وگرنه شود مي آبروريزي

 :گفت و خنديد منير

 هر خوب! شكاك و بدبين بوده، همين اول روز ار پدر بابا كن ول آوردي؟ گير وقت مدت همه اين از بعد هم شما مادر ـ
 .است همين هم بابا. دارد عيبي يك كسي

 :گفت مادر

 راستي گويي؟ مي چه. ميكند نابود را ها زندگي و اندازد مي هم جان به را ها آدم. است بزرگي خيلي عيب! دخترم خوب ـ
 .نبودم تو ياد. شد پرت حواسم پاك است؟ طور چه تو حال

 :گفت و زد رويم به لبخندي منير. كردم پاك را هايم اشك. خنديديم سه هر

 .بودي نگران خودي بي هم تو. نيست بريدني مادر و پدر و فرزند رابطه خواهرم؟ ديدي ـ

 .شدم اتاق وارد. كردم نگاه حسرت با را خانه اطراف. شديم داخل مادر همراه

 :گفت و زد ام شانه به دستي مادر. زدم بيرون خانه از كه شي مثل بود؛ نخورده دست چيز همه
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 دست اتاقت وسايل به كس هيچ ببين ولي اي، رفته كه است سال سه االن. ام بوده يادت به هميشه من كن باور! دخترم ـ
 .نزنم دست تو وسايل به كه كرده سفارش من به سربازي، به رفتن از قبل مهدي. نزده

 :گفتم و گرفتم را مادر دست

 مادر؟ آره شده؟ بزرگ هم او خدمت؟ رفته هم مهدي ـ

 :گفت و زد گرمي لبخند شد خيره اي گوشه به مادر

 سربازي خوب. رفت ديرتر سال يك درسش خاطر به. رفت مهدي بعد سال يك آمد؛ خدمت از كه محمود دخترم، آره ـ
 طور چه سعيد حال دخترم خوب. سازد مي مرد يك آنها ار. كند مي زندگي و كار اهل. آورد مي بار مرد را پسرها هم

 خبر؟ چه بگو، ات زندگي از است؟

 :گفتم و زدم تلخي لبخند

 شما كردم نمي فكر اصال من جان مادر ضمن در. بيايم توانم نمي گفت. دارد شديدي سرماخوردگي. نيست خوب حالش ـ
 دست از را اميدم همه ديدار، آخرين از بعد. نزد سرم به كه ها خيال و فكر چه راه بين در كنيد باور. كنيد نگاه من به حتي
 .بودم داده

 :دادم ادامه بغض با

 من حاال. دادريد ميترا نام به دختري بوديد كرده فراموش اصال مرده؟ يا ام زنده ببينيد نگرفتيد؛ من از سراغي هم شما ـ
 چرا؟ بوديد كماالت و باتجربه كه شما جان مادر اما شدم، زشتي كار مرتكب و كردم بد

 :گفت و كشيد آهي مادر

 و داد بار هر اما كردم، صحبت تو به راجه بارها پدرت با من كه كن باور. است خون كه نگذار دلم روي دست دخترم ـ
 شود، مي فرزندش از جدايي به راضي مادري چه. بپرس منير از كني؛ نمي باور. بودم احوالت جوياي. انداخت مي راه فرياد
. داند مي تازه هنوز را جريان اين. نه پدرت اما اند، كرده فراموش تقريبا ومردم گذشته ماجرا آن از سال چند ديگر حاال
. بزنم تو از حرفي كنم نمي جرات كه هم من. زند مي حرف خودش با خودش گاهي. گرفته اعصاب ناراحتي كن باور
 ...چون

 :گفت و رفت مادر حرف ميان منير
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 .كنيد ميل چاي بياييد. است بس! بابا اي ـ

 .كرد تازه نفسي و نشست من كنار چاي سيني با منير

 .بخور است؛ داغ چاي تا! جان ميترا. كنيد فراموش را ها گذشته ـ

. بود درگير خودش با هم عكس در پدر. شدم خيره قاب به. افتاد پدر عكس قاب به چشمم. كردم قدرداني او از نگاه با
 سياه سبيل آن بدون را پدر كردم سعي و باريك را چشمانم. داد مي او به جاللي و عظمت چه بلندش و كلفت هاي سبيل
 و انداخت من به نگاهي تعجب با منير. گرفت ام خنده پدر، قيافه كردن مجسم از. نوشيدم چاي اي جرعه. كنم مجسم
 :گفت

 خندي؟ مي جه به ـ

 :گفتم و دادم قرار خطاب مورد بود؛ من تماشاي محو كه را مادر. كردم جور و جمع را خودم

 دهد؟ مي انجام را سابقش كار هنور پدر! جان مادر ـ

 :گفت و خورد يكه من حرف شنيدن از مادر

 است؟ بلد ديگري كار مگر! جان ميترا آره ـ

 :گفتم.  كردم عوض را حرف

 .برويم نيامده پدر تا شو بلند! جان منير ـ

 .برويم تا شد بلند منير

 :گفت التماس با و نشست مادر چهره بر غم

 تو. باشد گذاشته تاثير هم او روحيه در است ممكن هجران اين. باشد شده عوض اش عقيده پدرت شايد بمان، دخترم ـ
. هستم تنها من. بمان من پيش هم تو. نيست خودش دست خوب اما است، صاف قلبش. نگير دل به چيزي او از خدا به را

 .است خدمت كه هم مهدي دوستانش؛ نزد رفته كه محمود

. شد نمي دور دلم و ذهن از شده كه هم لحظه يك براي مهدي مهرباني و محبت زيرا. شكست هم در قلبم مهدي رفتن از
 :گفتم. گسيخت هم از افكارم رشته منير سرفه صداي با. شود مجسم چشمم پيش اش قيافه شايد بستم، را هايم چشم
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 شده؟ چه ـ

 :گفت منير

 .مانده بدنم در هنوز سرماخوردگي آثار نيست، چيزي ـ

 :گفت و نشست چشمانش در اشك من رفتن از مادر

 .ميرم نمي دل به آرزو ديگر كه چرا ام راضي. شدم خوشحال ديدنت از دخترم ـ

 :گفت التماس با و گرفت را دستم

 .اي بخشيده مرا خطاهاي و نداري دل به اي كينه من از كه بگو... بگو ـ

 :گفتم و بوسيدم را مادر دست

 دخترتان و باشيد نداشته دل به رنجشي من از اميدوارم است؟ حرفي چه اين مادر، خواهم مي معذرت شما از من و..من ـ
 .ببخشيد را

 :گفت و فشرد آغوش در مرا مادر

 نيست؛ سفارش و پند به نيازي ديگر! دخترم خوب. هستيد محتاج هم به شما نفر دو هر كن، مراغبت خوب شوهرت از ـ
 جا اين مدتي چه. بزن سر ما به. داشتي نگه استوار سال سه اين در را زندگيت كه هستي شعور و كمال با قدر اين چون

 هستيد؟

 :گفتم و فرستادم بيرون شديد بازدم يك با را ام سينه هواي. بود شده تند قلبم ضربان

 .برود كار سر بايد بماند؛ تواند نمي بيشتر سعيد چون بعدش، روز يا برويم فردا شايد! جان مادر ـ

 :گفت و كرد شكر را خدا مادر. چيست سعيد كار كه كردم تعريف مختصرا مادر براي

 .برسان سالم سعيد به هم من قول از. بزن سر من به هستيد؛ وقتي تا دخترم ـ

 اشك روسري، لبه با هم او. نگريستم مي را مادر داشتم، مي بر كه قدمي هر. كردم خداحافظي و فشردم آغوش در مادررا
 قدم ساعت هاي عقربه داد؛ مي دستور زمان، سلطان كاش اي. گشت برمي عقب به زمان كاش اي. كرد مي پاك را هايش
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 از كردم باران بوسه و فشردم اغوش در را مادر و برگشتم دوباره بود رسيده فرا رفتن وقت اما بردارند كندتر را هايشان
 فرو خود در منير كنم دار جريحه را روحش نميخواستم زيرا برگردم تا نميداد من به را اجازه اين وجدانم شديم دور خانه
 رضايت احساس دل در كرديم بدل و رد نگاهي هم با ميامد من با و بود انداخته زير به را سرش بود خاموش و بود رفته

 و قلب خوش مردي سعيد زيرا شد ظاهر لبانم روي لبخندي بودم كرده هم سر سعيد مورد در كه هايي دروغ با ميكردم
 غصه و غم در را ام بيچاره مادر هم و كنم ناراحت را منير هم طوالني ديدار اين از بعد نميخواستم كردم معرفي مهربان

 پدر اسارت در هم خودش مادر چون كردم فراموش داشتم او از كه را برداشتي گفت برايم را حقايق مادر وقتي ببرم فرو
 و ميكرد پيروي پدر از بايد مادر ميبرد سر به خوشي ترديد و بدبيني و شك خونخوار و دردنه شير سلظه زير پدر و بود
 گرفت ام خنده فكرم طرز از درنده جانور ان از پدر

 هاله همسر حسين فشردم را زنگ شدم او خانه راهي و كردم خداحافظي همه از برميگشتم هاله خانه به زودتر هرچه بايد
 :گفتم و زدم لبخندي كرد باز رويم به را در

 چطوره؟ شما حال اقا حسين سالم-

 :گفت و داد را سالمم جواب گشاده رويي با حسين

 ميكنم خواهش داخل بفرماييد-

 و محبت با هاله شدم اتاق وارد كشيد كنار را خود من ديدن با ديدم پنجره پشت را سعيد شدم داخل و كردم تشكر
 :گفتم و كردم سعيد به رو و كشيدم اهي ميكرد خواب را اش بچه نادرانه مهرباني

 هستيم؟ اينجا كي تا ما جان سعيد-

 ميكنيم حركت صبح فردا:گفت و كرد جدا ها كشمش بين از را ها نخودچي بود پايين سرش كه حالي در سعيد

 :گفتم ناراحتي با

 ميماني؟ روز دو نگفتي مگر ايم رسيده امروز تازه ما ولي-

 :گفت و انداخت باال را هايش شانه كرد له مرا قلب انها شدن خرد صداي گذاشت دهان به ا ر نخودچي سعيد

 بزنم زيرش نميتوانم ام كرده قبول را مردم كار من برويم بايد-

 :گفتم عصبانيت با
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 گرفتي مرخصي خردمند اقاي از خودت ولي-

 :گفت و كرد گره هم در را ابرهايش سعيد

 تر يواش است خواب است؟بچه خبر چه-

 :گفتم و خواستم معذرت

 انها از دوري سال سه نكن خرابش دوباره خدا به را تو بخشيده مرا او بروم ديدارش به فردا دادم قول مادر به من سعيد-
 باشم هايشان بيتفاوتي شاهد نميتوانم ديگر كردم تحمل

 :گفت و كرد من به نگاهي هاله

 ميشود؟ چه بمان ديگر روز يك سعيد خوب-

 :گفت عصبانيت با و كرد من به عصبي و تند نگاه سعيد

 حاال...بزنيم او به سري برويم است زنده يا مرده داريم دختري نميگفتند اصال و نبودي دخترشان ديروز شد؟تا چه-
 زيبا چه...خوب چه دارند دختري كه امده يادشان پس شدي؟اهان عزيز شده چه امروز

 :داد ادامه و كرد اخمي

 تو حال به دلشان انها كنم نظاره را قبرش خاك و سنگ بروم چه؟بايد من ديدي را مادرت نيستم؟تو ادم من پس-
 است؟ درست باشد ديده را تو پدرت نميكنم فكر تازه سوخته

 :گفت و انداخت من چهره به نگاهي

 تهران بيايد خوب است نگارنت مادرت ميرويم فردا خانم نه ميشناسم را ها اين من ؟ديدي؟اخر گفتم ديدي-

 :گفت و پريد سعيد حرف ميان حسين

 به چيز همه بگذار نكن سختي سر ميشود اب دارد نفرت يخ اين كه حاال اما ندارم دخالت قصد و ندارد ربطي من به البته-
 بگذرد خوشي و خير

 :گفت سعيد كرد تاييد را شوهرش حرف و زد لبخندي هم هاله
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 من وگرنه تهران برگردي بايد دارد مهمي كار تو با حاجي گفت و گرفت تماس بهزاد پسردايي كه بوديد شاهد خودتان-
 ندارم حرفي

 :گفت هاله

 بماند روزي چند ميترا بگذار الاقل خوب-

 :پرسيد تعجب با و شد گرد سعيد چشمان

 بعد دفعه براي باشد بماند جايي شوهر بدون ندارد معنا زن خانم بماند؟نه كجا من من؟بدون بدون-

 :گفتم و كشيدم اهي شد خفه من در قبل ساعت چند شوق و ذوق تمام

 بگوي تو چه هر باشد-

 خداحافظي حسين و هاله از اشكبار چشم با كنم خداحافظي منير و مادر با تا نداد اجازه حتي سعيد رسيد فرا رفتن زمان
 نكند صحبت من با سعيد تا خواستم خدايم از بار اولين براي شد كنده خود جاي از اتوبوس شديم ترمينال راهي و كردم
 به من تا داشتند در به چشم سيما و منير بود من ديدن منتظر مادر حاال بود برپا غوغايي دلم در اما زدم خواب به را خودم
 :گفتم و كردم تميزش و مرتب ظاهر به نگاهي كردم باز را چشمهايش سعيد اشاره با بروم انها ديدن

 كردي؟ بيدارم خواب از چرا چيه-

 اي؟ اورده حافظ كتاب-

 :گفتم خونسردي با و انداختم باال را هايم شانه بيتفاوتي با

 بعد دفعه حاال رفت يادم باش زود گفتي كردي هولم بس از رفت يادم نه-

 اي نگذاشته جا را خودت است خوب-

 خوب":گفتم دل در گذاشتم هم روي را پلكهايم كردم رضايت احساس و بردم لذت كارم از ام زندگي در بار اولين براي
 "!دارد اي مزه چه بود؟ببين

 :گفتم و كردم نگاهش عصبي زد پهلويم به ارنج با دوباره سعيد
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 بخوابم چرت يك نميگذاري چيست؟چرا ديگر-

 كنم صحبت تو با ميگيري؟؟ميخواهم پاچه سگ مثل است؟چرا مرگت چه ارامتر هيس-

 :گفتم و افكندم او به تندي نگاه

 هم جا اين بيندازي راه دعوا و مشاجره ميخواهي نميزني حرف تو رسيديم خانه به كه زماني براي بگذار را حرفهايت-
 نيست جايش

 :گفت و كرد فركش عصبانيتش فشرد هم روي را دندانهايش سعيد

 كردند پرت شدي عزيز برايشان كه مادرن و خواهر ان ميدانم اي شده گستاخ و پررو خيلي تو خانه تا باشه-

 اين چرا امد خوشم خودم از ديدم چنين را سعيد وقتي ايستاد باز صحبت ادامه از كه كردم نگاه الود غضب را سعيد چنان
 غرور و رضايت احساس هم من و ماند خاموش و ساكت را راه تمام بودم؟سعيد نگرفته پيش در پيش سال سه را روش

 ميكردم

 :گفتم سعيد به ببرم كار به را روش اين دوباره نيامد بدم رسيديم باالخره

 سريع بياور را وسايل زود-

 :كشيد فرياد سرم بر عصبانيت با و كرد اخمي سعيد

 ميدهي؟ دستور من به كه نداري چالقي؟دست خودت مگر

 شد داغ تنم كردنش صحبت طرز از

 سر پر و شلوغ جنوب ترمينال قدر چه كردم حركت برميداشت قدم تند كه او دنبال و برداشتم را وسايل و ساك ناچار به
 بود ازدحام از پر و صدا و

 او تا داشت سعي اصرار و التماس با و گرفت سعيد جلوي را ادامسي بسته كهنه لباسي و كثيف صورت با كوچكي پسرك
 تمنا و خواهش با و اورد روي من طرف به نديد خيري سعيد از كه پسرك زد پس را او سعيد اما بخرد ادامسي وادارد را

 :گفت

 ديگر بخريد پولداريد كه شما است ارزان بخريد خدا به رو تو خانوم-



 

 

شيشه اي قلب   كتابخانه نودهشتيا  

w W w . 9 8 i A . C o m  148 

 من از خندان و خوشحال پسرك دادم را پول و خريدم او از ادامس چند و كردم باز را كيفم ميداشتم بر قدم كه حيني در
 :كفت و كرد من به تندي نگاه سعيد شد دور

 اند؟ كرده زيادي پولهايت چيه-

 :گفتم ميكردم باز را ادامس پوسته كه درحالي

  دارد؟ عيبي چه خوب-

 .نداري دل كه تو دارد گناه:گفتم پر دهاني با كنم صحبت نميتوانستم.ريخت دهانم در شيك آدامس عدد شش

 داري؟ دل كه تو آره:گفت و گرفت اش خنده من عمل اين از سعيد

 آدامسها جويدن از.كرد رد مرا تعارف اما.دادم او به را آدامس بسته يك و فهميدم را او منظور.كرد اشاره پرم دهن و
 ديگر من:گفتم سعيد به.بودند گرفته درد پاهايم.كشيدم راحتي نفس و كردم تف بيرون به ناچار به گرفت درد فكم

 .بيا و كن كرايه ماشين برو تو.ميمانم همينجا شدم خسته

 .گرفتيم پيش در را خانه راه و گرفت تاكسي سعيد باالخره

 سياهي چشمانم جلوي.ميكردم درد كمر و درد پا احساس.بود نمانده برايم رمقي ديگر.كشيدم دراز كوفته و خسته
 قدري به من ولي كرد تعارف بمن.شد خوردن مشغول و يافت خوردني خود براي سعيد.داشتم ضعف حالت و ميرفت
 .آمد سراغم به خواب و كردند سنگيني پلكهايم.بخورم چيزي نميتوانستم حتي كه بودم ناتوان و خسته

 در پي دادن تكان با اما بگشايم عنوان هيچ به را چشمهايم نميخواست دلم ميدهد تكان را هايم شانه كسي كردم احساس
 با شو بلند است خواب موقع چه:گفت سعيد.ديدم خود مقابل را سعيد و گشودم چشم پريد سرم از خواب هايم شانه پي
 .دارم حرف تو

 .بعد براي باشد ام خسته:گفتم و كشيدم اي خميازه

 .شوم منصرف ديگر شايد ولي است خودت ميل-

 .هستم گوش سرتاپا من بگو بگو:گفتم و شدم بلند سريع
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 بگويم بتو بايد!خوب ولي ميكني من از برداشتي چه حرفها اين گفتن با نميدانم!ميترا:گفت و كرد صاف را صدايش سعيد
 .آگاهم مشكل اين از من

 شنونده فقط و نداشتم زدن حرف ميكرد؟ياراي صحبت اينطور چرا.ريخت قلبم هري سعيد كردن صحبت طرز از
 لبش..نميتواني...تو...تو كه ميدانم اينرا من!ميترا:داد ادامه ميكرد بازي فرش پرزهاي با و بود انداخته بزير سر سعيد.بودم

 .بود شده سلب تو از بيان قدرت كند صحبت نميتوانست انگار.گزيد را

 ميخواست كه همانروز دكتر اينرا.شوي دار بچه نميتواني ديگر تو ميدانم...تو:گفت و كرد ام پريده رنگ چهره به نگاهي
 .نزدم حرفي تو روحيه بخاطر من ولي گفت بمن كند عملت

 ...ميدانستي؟ تو پس:گفتم و كردم نگاهش ترديد با.فرستاد بيرون شديد بازدم يك با را اش سينه درون هواي

 ميدانستي؟ تو:گفت و كرد تعجب من برخورد از سعيد

 چطور كه بودم درگير خودم با خيلي كن باور نميداني تو ميكردم فكر من است وقت خيلي:گفتم و دادم مثبت جواب سر با
 دردناك و سخت خيلي كن باور.بگويم بتو خودم را موضوع اين نشدم مجبور كه هستم خوشحال خيلي هم حاال بگويم بتو
 !بود

 او قدر تو اما بود آمده بدنيا مان بچه حاال بدهم انجام را كار آن نميخواستي من از تو اگر:دادم ادامه و كشيدم حسرتي آه
 جز را كسي من.كرد محروم فرزند داشتن نعمت از را ما و كرد غضب بما هم خدا.دانستي اضافه را وجودش و ندانستي را
 كافي اندازه به ما.است بزرگي خيلي مشكل اين سعيد.نميگذرم تو از من...تو...هستي تو فقط آنكار باعث.نميدانم مقصر تو

 .شد قوز باالي قوز مشكل اين و ايم كشيده بدبختي

 مشكلي كه خوردن غصه.شده كه است كاري ديگر خوب:گفت ناراحتي با و كرد سياهش و پر موهاي الي را دستش سعيد
 ...حل را

 .است بهزاد:گفت و كرد ساعتش به نگاهي و بمن نگاهي سعيد.آمد در بصدا خانه زنگ كه

 نخواهد سعيد سراغ به ديگر حرفها آن از بعد كردم فكر.بود شده باز ما بخانه او پاي دوباره.كردم پيدا بدي حس
 پاورچين پاورچين بعد. كند باز را در سعيد گذاشتم.شد پيدا اش كله و سر دوباره ولي بود نيامده هم مدتي تا البته.آمد
 با سعيد.كردند باز را صحبت سر روبوسي و احوالپرسي و سالم از بعد بهزاد و سعيد.ايستادم در پشت و افتادم راه او دنبال
 .باشي من فكر به تو خبر؟مگر چه پسر خوب:گفت اي اندازه بي خوشحالي و هيجان
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 پادرمياني با بعد نشد راضي اول او.كردم صحبت حاجي با من اباد خرم رفتي كه تو شد تمام:گفت و كرد اي خنده بهزاد
 گفتي؟ زنت افتادوبه روغن توي نانت پسر توست منتظر امشب هم حاال.داد ازدواج اين به رضايت سارا خود

 حالش به دلم بهزاد ولي بگويم را چيز همه مرتبه يك كه نميشود.ميكنم چيني مقدمه دلم:گفت خنده با سعيد
 هم او كه پدرش ميماند كرده استقبال او از گشاده روي با اينبار مادرش چون شده برطرف كمي ام نگراني البته.ميسوزد

 .نميدادم خواسته اين به تن هرگز نبود ميان در زندگيمان و بچه موضوع اگر خوب.آيد مي عقل سر

 ما داداش نياوردي گير كه هالو.بزن نيست اش حالي كه ديگري كس به را حرفها اين برو!بروبابا:گفت بدي لحن با بهزاد
 .قدش شديم؟بزن باجناق پس خوب.روزگاريم ختم

 چند از بعد سعيد.رساندم اتاق بداخل را خود.كردند خالي من تبدار تن روي سرد اب سطل انگار بهزاد آخر حرف اين با
 او يعني باشد داشته حقيقت شنيدم كه حرفهايي نميشد باورم اصال.كردم نگاه خوب اش چهره به.شد اتاق وارد دقيقه
 !نميدانستم من و بود فطرت پست و وجدان بي اينقدر

 

 .بود بهزاد:گفت سعيد.آمدم بيرون افكارم از سعيد صداي با

 .ميدانم:گفتم و كردم نگاهش سرد

 ميداني؟ كجا از گفت و كرد نگاه بمن زده حيرت

 داريم؟ شهر اين در هم را ديگري كس او از غير مگر:گفتم و زدم آميزي تمسخر لبخند

 ميخواهد خردمند آقاي بگويد ميخواست.داشت كار من با آره:گفت و كشيد راحتي نفس شد برطرف ظنش سوء سعيد
 .كند صحبت من با فرشها به راجع امشب

 را چيه؟چيزي:گفتم و كردم نگاهش ماده و زخمي ببر يك مثل.ميخورد بهم حالم گفتنش دروغ و كردنش صحبت طرز از
 !جانم بگو!خوبم و باوفا همسر عزيزم بگو ميكنم دركت.بگو است تنگت دل در چه هر.نكن پنهان من از

 .بگو د داري سر در فكري چه برايم بگو ديدي خوبي خواب برايم كه بگو ساكتي؟بگو چرا:زدم فرياد

 شو خفه:گفت و پريد چشمانم از رق كهب طوري زد سرم توي محكم و رساند بمن را خود ميگشت بهانه دنبال كه سعيد
 تحمل را نظرت و افكارت وجودت نميتوانم ديگر.شدم خسته من!آره خواستي خودت ميگويم ميزني؟باشد داد چرا
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 ميتراي كن گوش!اشتباه يك.بود اشتباه تو با من ازدواج هم اول از.كنم زندگي تو با سقف يك زير نميتوانم ديگر.كنم
 خوب خودت اينرا.شوي دار بچه نميتواني...تو...تو.كنيم زندگي جداگانه بايد تو و من.مكانيك بهرام دختر بسارده
 كرده قبول هم او.كنم ازدواج خردمند آقاي دختر با دارم قصد هم فهميدي؟حاال دارم دوست بچه خيلي منهم.ميداني
 .زده را حرفهايش او بردم آباد خرم به را تو من زمانيكه.كرده راضي را او بهزاد

 :گفتم و خنديدم ها ديوانه مثل

 آره؟. بود نقشه يك آباد خرم به من بردن پس -

 : گفتم بغض با. داد گريه به را هايش خنده. شد جاري ديدگانم از اشك كه طوري ، گرفت شدت ام خنده

 بزني؟ را ها حرف اين و كني نگاه من صورت توي كه ايد مي دلت چطور تو! وجدان بي اي! نامرد اي! فطرت پست اي -
 من چشم در چشم حاال خوردن غصه و غم و بدبختي همه اين از بعد. است چيزي خوب هم خجالت دارد، شرم خدا به

 ندارد؟ اي فايده ما زندگي گويي مي و كني مي نگاه

 دهي؟ مي طوري اين را منِ  محبت همه اين جواب سعيد؟ آره بوده؟ اشتباه اول از ما ازدواج

 و زد كمر به دست. كرد من به را پشتش. رفت پنجره كنار سعيد. نداد من به زدن حرف ي اجازه ديگر اشك ريزش و
 : گفت

 خورد؟ مي درد چه به نباشد گوشت توي اي گريه و خنده صداي وقتي خورد؟ مي درد چه به بچه بدون زندگي! بگو تو -

 : گفتم و كردم پاك آستين سر با را هايم اشك. برگشت من طرف به و

 زيادي مخارج. آيد نمي خوشت ، نداري دوست بچه گفتي افتادم؛ پايت به و كردم مي التماس تو به كه وقتي طور چه -
 هان؟. است دردسر ماية وجودش ، دارد

 و پدرش پول خاطر به هم آن كني ازدواج دختر آن با ميخواهي تو.لنگد مي ديگري جاي از كار! آقا نه ، اي شده قرار بي
 .اي كرده بهانه را اين

 : گفتم و زدم سرم توي دستي دو

 هان؟ رفتند؟ كجا زيبايت و دهنده فريب هاي حرف آن شد؟ چه. نكردم كه كارها چه تو خاطر به كه من سر بر خاك -
 ريختي؟ را آبرويمان هايت خواستگاري با كه هست يادت شوم؟ فدايت هاي نامه آن هايت؟ قراري بي آن
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 : داد جواب خونسردانه سعيد

. برگردي تواني مي! نشده دير هم حاال! خواستم مي من كه نيستي كسي آن تو شدم متوجه االن خوب. گذشته گذشته -
 !برو ناراحتي

 : زدم فرياد عصبانيت با

 ، فاميلم ، برادرهايم ، مادرم و پدر گذاشتي؟ آبرو من براي تو مگر شده؟ خراب شهر آن در برگردم روي چه با بروم؟ -
 .دادم دست از را ام زندگي سرمايه تنها. ندارند مرا ديدن چشم

 .شد جاري اشكم و گرفت را گلويم راه بغض

 گرفتي من از رحمي بي با را شدن مادر نعمت...تو..تو -

 : گفت عصبانيت با و پريد حرفم ميان سعيد

 !بود خودت انگاري سهل دارد؟ ربطي چه من به -

 : گفتم و دادم تكان تأسف با را سرم

 تأخير به مرا درمان ي دوره فطرتي پست چه كرد؟ جنين سقط به وادار مرا نامردي چه گويي، مي راست تو آره -
 كني؟ زندگي سقف يك زير من با تواني گويي؛نمي مي سادگي به هم حاال كردي بدبخت مرا تو! كردي تو خوب انداخت؟

 نمي فكر! كردم اشتباه من بردار،خب من سر از دست خدا به را تو رسيده لبم به جانم...توانم نمي...توانم بابا،نمي آره -
 تحملت توانم نمي. نيستم ديگر حاال ولي بودم پابندت ، بودم عاشقت اول! برود بيرون دلم از مهرت زودي اين به كردم
 .كن باور! بيايم خانه اين به خواهد نمي دلم اصال...اصال.كنم

 وجود نامرد يك رحم بي قلب نجيبت ي قيافه اين پشت دانستم نمي. خوردم را تو ي ساده ظاهر گول كه بگو را خر من -
 .نكردم مادرم و پدر با تو خاطر به كه مشاجراتي و دعواها چه. دارد

 .كردم تعريف همه نزد ات مردانگي هايت،از خوبي كردم،از حمايت دل و جان با تو از

 .ندارد معنا برايم زندگي تو بدون گفتم

 .كردم تلخ ام خانواده و خود كام به را زندگي. كردم زنداني اتاق در را خودم
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 : فشر مي را گلويم شدت به بغض

 محو تو ذهن از ها سختي اين چرا اي؟ كرده فراموش را ها محبت اين چرا. كرد جنين سقط منير. . .  تو خاطر به سعيد -
 نخوردي قسم قرآن به مگر ندادي؟ قول من به تو ازدواج از قبل اما ندارم مشكلي چنين من كه است درست! سعيد شده؟

 باشيم؟ هم غمخوار و يار زندگي مراحل تمام در كه

 نسبت تعهدم سر و شكنم نمي را خود پيمان و عهد من نيز ندادن،حال مقصر مرا اي،پس بوده خودت مشكالت اين باعث
 خدا نزد تو. نباش خوب ؛ نباشي روح بي و سرد زندگي اين پايبند خواهد مي دلت تو اگر.هستم تو شخص و ام زندگي به

 .هستي مسئول

 : گفت و انداخت باال تفاوتي بي با را هايش شانه. كرد برانداز مرا پاي تا سر تمسخر با سعيد

 هستي؟ عهدت پايبند و دارم دوستت كه گويي نمي مگر فهمي؟ نمي را من هاي حرف چرا تو منير....پايبند...پايبند -
 .بميرم راحت خيال با و زمين بگذارم سر بگذار! باش نداشته من به كاري خوب

 خيره بسته در به و گرفتم بفل غم زانوي. رفت بيرون خانه از مان گذشته مشاجرات تمام مثل و برداشت را كتش
 .زدم زار سياهم روز و حال به و كردم پنهان دستم دو ميان را صورتم.شدم

 و آمال كاخ ، شكست هم در قلبم سارا ديدن با. آمد مان خانه به سارا با روز 3 از بعد. نشد پيدايش روز سه تا سعيد
 .نگريست مرا پاي تا سر. كردم احساس ويرانم خانة باالي را بدبختي بدتركيب و سياه جغد. ريخت فرو هم در آرزوهايم

 : گفتم و كردم سعيد به رو ، او رفتن از بعد. گذاشت تنها را ما گاه آن و كرد نجوا چيزي سعيد گوش در

 .آورديد آمديد،صفا خوش. است اي برازنده زن گويم مي تبريك -

. گرفت من ديدگان جلوي و كشيد بيرون جيبش از را اي شده تا كاغذ. رفت هم در اش چهره من هاي طعنه از سعيد
 : گفت و گرفت من سمت به و آورد در رنگش آبي پيراهن جيب از هم را خودنويسي

 .كن امضا -

 : گفتم و كردم نگاهش تعجب با

 را؟ چه -
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 : گفت و پيمود را اتاق عرض و طول سعيد

 مي تأمين هم را ات زندگي مخارج تمام. كني زندگي خانه اين در بگذارم ميدهم قول هم من. كن موافقت ما ازدواج با -
 .كن امضا حاال. ماند مي باقي ات شناسنامه در اسمم تر مهم همه از. كنم

 خودم بر كردم سعي. كرد لرزيدن به شروع بدنم تمام. شد نازل سرم بر داشتم وحشت كه چيزي آن از. زدم تلخي لبخند
 و زدم تلخي لبخند. كردم جور و جمع را خودم. كند احساس را قلبم شكستن هم در سعيد خواستم نمي زيرا باشم مسلط
 : گفتم

 جناب اما هستيد؛ محترم و بزرگوار خيلي شما هستي من آينده و من فكر به كه ممنون خيلي! كني مي بزرگي لطف چه -
 .كرده پرت اشتباه ، است كرده ارشاد را تو كس هر. ايد خوانده كور! خان سعيد

 همه از گرفته؛ من از را احساسم و غرور تمام كه را اي زندگي نيستم حاضر كني مي فكر تو كه سادگي اين به من...من
 ...نعمت تر مهم

 : دادم ادامه و بلعيدم را حرفم ي بقيه

 ...نه بدهم؟ اجازه راحتي همين به حاال كردم تحمل را سرافكندگي و بدبختي همه اين -

 .كشيد فرياد سرش بر عصبانيت با.  كرد خالي من صورت بر سيلي يك با را اش عقده,  حرفها اين شنيدن با سعيد

 ...وگرنه كن امضا -

 طور چه كه كردم نگاه بود؛ من زندگي و اميد قبله روزي كه ديدگانش در جرأت با و دادم فرو سختي به را دهانم آب
 كرد نگاهم. بود شده خيره من به غضبناك

 نكنم؟ امضا اگر:  گفتم

 : گفت و انداخت باال را هايش شانه سعيد

 .دارم هم كافي دليل. دهم مي طالقت وقت آن -

 كاغذ. دهد مي بگويد؛انجام كه را كاري هر هدفش به رسيدن براي او دانستم مي زيرا ، برگرفتم پستش ي چهره از نگاه
 .دادم پس او به تمام نفرت با و كردم امضا لرزان دستان با و گرفتم را
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 : گفتم و كشيدم كنار را خودم اما كند لمس مرا صورت تا كرد دراز را دستش. زد لبخندي سعيد

 آن با را گورت حاال. ام آمده بار ضعيف كه افسوس اما كردم، مي ات خفه كه داشت؛بدان وجود من در نيرويي اگر -
 .كن گم باز هوس و عفريته

 .اوست همان تو لياقت. گويم مي تبريك تو به. نيست زن گيرد مي طالق و كند مي شوهر دائما كه زني

 .خواباند من صورت توي و برد باال را دستش تمام عصبانيت با بود نمانده اش چهره بر رنگ كه سعيد

 خنديدم.پيچيد روح بي و سرد اتاق در سيلي صداي

 خورد بر تو به حرفي عجب چه گفتم

 بريم عزيزم گفت و شد معركه وارد سارا

 گفتم و كردم نگاه سارا به نفرت و كينه با كرد نگاهم عصبانيت با سعيد

 است حساس سرما به باشيد او مراقب است مهرباني و خوب مرد او خانم سارا

 از حادثه اين آوري ياد از اند رفته آنها كه فهماند من به در خوردن هم به صداي رسانيدم ديگر اتاق به را خود گريان و
 سارا به و داشتم دوست را او هنوز من اما برود خودش نوش و عيش دنبال تا ميكرد رها مرا سعيد آمد مي بدم خودم

 چرا آخه خدايا زدم فرياد دل ته از باشد او مراقب ميكردم سفارش

 داشتم من خداي آه بزند حرف بخندد سقف يك زير او با كند ازدواج ديگر زن با تا ميرفت سعيد بود باور قابل غير
 تركم بگويم طور ؟چه آورد هوو سرم شوهرم بگويم رويي چه با حاال كرد ترك مرا سادگي اين به يعني ميشدم ديوانه
 به من مهربان و خوب مرد آن سعيد بگويم طور ؟چه بدهم را مادرم پدرو نگراني و بيقراري همه آن جواب طور چه كرد

 ؟نه بود دروغ بگويم بروم ؟حاال كردم تعزيف منير و مادر براي او خوبي از ؟چرا شده تبديل مرد نا و پست موجودي
.....  كاش اي ميدادم پدرم نصايح به گوش كاش ا ندارم را محبتي بي و مهري بي اين طاقت من بده مرا مرگ خدايا

 و كت در سعيد عروسي سفيد لباس در ؟سارا ميگرفت مراسم سعيد يعني كردم مجسم خود پيش و بستم را چشمهايم
 گل شكست هم در روحم تمام و آمد مي درد به آن تجسم از قلبم ميداشتند بر قدم هم دست در دست دامادي شلوار
 با و شدم بلند ميخنديد من به طاليي عكس قاب در كه كردم سعيد عكس به نگاهي شد پرپر و شكست هم در وجودم
 كجي دهن من به شكسته هم در قاب با سعيد عكس شكست هم در قاب شييشه كوبيدم زمين بر را عكس قاب نفرت
 فرش روي رقصان عكس هاي تكه كردم رها هوا در و كردم تكه تكه عصبانيت و نفرت با را عكس و شدم خم ميكرد
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 تكه كرد پيدا داري خنده قيلفه سعيد بچينم هم كنار را ها تكه كردم كردمسعي خنديدن به شوروع ها ديوانه مثل افتادند
 تا ميكردم جمع را خود نيرو تمام با بايد ميكشيد را انتظارم بدي و شوم سرنوشت چه گريه زير زدم و ريختم هم به را ها

 كنم مراقبت خود از صفت گرگ دنياي اين در بتوانم

 شركت عروسيش در تا بود خاسته من از گستاخي و پررويي كمال با سعيد ميشد برگزار سارا و سعيد عروسي هفته آخر
 خردمند آقاي مينشست عقد سفره سر بار اولين براي انگار كه ميكرد بيان افتخار و غرور با را كلمات اين چنان كنم

 برگزار تهران تاالر بهترين در را جشن بلكه نكرد مخالفت تنها نه بزند كار اين به دست دخترش رضايت براي ميخواست
 ميكند

 ميكردم خدا خدا ميكردم طي را اتاق عرض و طول مدام بودم قرار بي ميزدم بال و پر كنده سر مرغ مثل رسيد هفته آخر
 را وجودم تمام اش خانواده و خردمند آقاي و سارا و سعيد از نفرت احساس بخورد هم به عروسي اين و بيفتد اتفاقي تا
 را خودم ميخواستم بود كرده خانه وجودم بند بند الي به ال انتقام و كينه رگ بدنم رگهاي تمام اندازه به بود گرفته بر در
 ساعت كردم سر به را چادرم و شدم بلند نبودم ها تفاوتي بي و ها رحمي بي اين شاهد ديگر بود خوبي تصميم ببرم بين از
 خودت دنياي آن ميخواهي چرا: ميگفت قلبم در ندايي اما ميكرد تحريك و تشويق مرا خانه سكوت و تاريكي بود شب 8
 ببسپار خدا ؟به باشي خددا غضب و خشم شاهد هم دنيا آن ميخواهي ؟چرا كني خراب را

 ميدهي كي را ستم و ظلم همه اين جواب ؟خدايا بسپارم خدا به چقدر گفتم شد زير سرا اشكم

 سر پشت را شب بايد رفتم تلوزيون سمت به كردم پرت اي گوشه و دراوردم سرم از را چادرم زدم تلخي لبخند
 شدم خيره تلوزيون صفحه به و زدم زانو رفتم جلو ميداد نشان را رضا امام صحن ميكردم گرم سر را خودم و ميگذراندم

 قربان: گفتم شكسته دلي و گريان چشمي با و كردم سالم شد زير سرا چشمانم از اشك اختيار بي امام صحن ديدن با
 دلم خيلي كنم دل درد تو با ميخواهم بيام پابوست به كن كاري است تنگ خيلي دلم جان آقا غريبم هم من غريبيت
 ببرم پناه كسي چه به حاال پاشيده هم از زندگيم آهو ضامن يا ندارد گنجايش قلبم ديگر آخر شوم سبك ميخواهم گرفته

 كنم گريه و

 اين از را خودم بايد شد شب 11 تا رفتم كلنجار خودم با آنقدر افتادم هق هق به. نميداشتم بر تلوزيون صفحه از چشم
 و صبر ميدانست نمانده برايم ديگر راهي كشي خود جز ميدانست او ميبخشيد مرا خدا ميدادم نجات بار نكبت زندگي
 لبريز شكيباييم كاسه و شده تمام تحملم
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 برا اما انداخت دلم بر ترسي سكوت و تاريكي آمدم بيرون خانه از و كردم سر به را چادر ندانستم جايز را ماندن ديگر
 را دلم خردمند خانه چراغاني ميكردم تهيه را مرگ شربت داروخانه از بايد ميرفتم راه بلند گامهاي با نميكرد فرقي من
 كردم كج آنجا به را راهم بود معلوم داروخانه بودن باز دور از بدهم ادامه راهم به كردم سعي تفاوت بي آورد درد به

 جلب را نظرم قشنگي و شده كاري گل ماشين كردم نگاه كرد ميخكوب خود جاي در مرا پايكوبي و بوق و سوت صداي
 بدنم شدم تماشا محو و زدم تلخي لبخند آن مشاهدا با ميكردند اسكورت را آن متعددي ماشينهاي آن سر پشت كرد

 رفتن باز دهاني با شد رد من كنار از زنان بوق عروس ماشين دادم قورت سختي به را دهانم آب كرد لرزيدن به شروع
 پاي و شادي به مردان و زنان كرد توقف خردمند آقاي خانه مقابل كوتاهي مسافت گزراندن از بعد كردم مشاهده را آن

 و كت با سيما خوش مردي كرد سلب من از را حركت قدرت اسپند و دود و موسيقي و خواننده صداي پرداختند كوبي
 و گشود هم از را د تامل با و برداشت گام عروس طرف به آهسته كتش همرنگ كرواتي و سفيد پيراهن و شكالتي شلوار

 را چشمم اي لحظه برداري فيلم دوربين و فالش نور شود گام هم او با عرئسيش سفيد لباس با تا كرد ياري را عروس و
 آقاي خانه سمت به سار دست در دست خندان و شاد سعيد كنم جلوگيري نور از تا دادم قرار محافظ را دستم آزرد

 چشمم جلوي صحنه اين مشاهده از بود كرده پيدا جاللي و عظمت چه مرتب لباس آن در سعيد ميداشت بر گام خردمند
 از قلبم كردم حس ان يك بود اي دهنده ازار صحنه نشستم خيابان جدول روي كردم گيجه سر احساس شد تار و تيره
 خود تا ميگشت اي روزنه دنبال به و ميكوبيد ام سينه ديوار و در بر بار اين اما كرد تپيدن به شروع دوباره و ايستاد تپش

 سرمستي اين بود خندان و خوشحال چقدر سعيد آمد سراغم به دنيا تمام حسرت كردم حس را اشكم شوري سازد رها را
 به مرا نبود خوشبخت واقعا من كنار در او داشت حقيقت او حرفهاي همه پس نديدم او سيماي در خودمان عقد لحظه در

 كردم داروخانه به نگاهي نبود جايز ديگر ترديد و شك زدم تلخي لبخند بود سارا كنار در او سعادت ميكرد ناچارتحمل
 سعيد هيجان و خنده گرفتم پيش در را خانه راه سست قدمهاي با غلتيدند هايم گونه روي اشكهايم بود بسته داروخانه

 نميشد دور چشمم جلوي از اي لحظه

 من بود مهم برايم خودم از بيشتر او سعادت و خوشي كه زيرا ميكردم فراموش را او بايد ميدادم دلداري را خودم خودم
 ميكردم شروع خود با را تلخي زندگي بايد نداشتم آنها بين در جايي ديگر رانده جا همه از و افكنده سر

 شب ظلمت و تاريكي از بار اولين براي كند مهمان بحراني شب اين در را من نميخواست و بود كرده قهر من از خواب
 خورشيد و شد روشن هوا پيچيدم خودم به مار مثل صبح تا ؟شب ميكردم چه بايد او بدن حاال افتاد تنم به لرز و ترسيدم

 جان خيلي نظرت به تو و ماندم من گفتم اينه به كردم نگاه خود به آينه در و شدم بلند پاشاند تبدارم تن به را خود نور
 دنيا آن ميترسم ندارمم را كار اين ؟دل چرا ميداني نميدهم خاتمه خود بار نكبت زندگي به چرا ميگويي ؟حتما نه سختم
 بسوزاند آتش هاي شعله در مرا و كند غضب خدا
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  كنم گرم سر خانه كارهاي با را خود كردم سعي و كشيدم آهي

 

 7 فصل

 آنها با. كنم نگاه ديوار و در به و بمانم خانه در مدام داشتم دوست. نداشتم حوصله و حال. شدم مي تر نحيف روز به روز
 جنگلي آدمهاي مثل مرا بلندم و ژوليده موهاي. ترسيدم مي صداها و سر از و ها آدم از بيرون، از. داشتم ديرينه انسي
 نان و بود آب خوراكم. نترسم شب و تنهايي از تا داد، مي نيرو و قدرت من به ام كهنه و كثيف هاي لباس. بود كرده
 .خشك

 دلم بر بزرگي بسيار غم. بود كرده تركم هميشه براي شايد. بود نيامده من ديدن به سعيد هنوز اما شد سپري ماه يك
 گرد از غباري. كشيدم مهربانش و پاك صورت روي دستي. كنم درددل او با تا صبورم، سنگ آينه، نزد رفتم. افكند سايه

 :گفتم و زدم لبخند و زدودم آن روي از را غبار لباسم آستين سر با. بود پوشانده را اش ساده و صاف دل خاك و

 است؟ خوب حالش تو نظر به نزده، سر من به است ماه يك سعيد داني مي. گرفته خيلي دلم امروز! جان آينه-

 به اي ضربه. كنم باز را در ترسيدم مي. ديدم را بازم دهان و شده گرد چشمان. شدم خيره آينه به. شد بلند زنگ صداي
 سعيد ديدن با و كردم باز را در عجله با. كرد خطور ذهنم به فكري ناگهان. انداختم اطراف به هراسان نگاهي. شد زده در

 عقب قدم يك. كشيد بيرون خود آغوش از مرا و انداخت اطراف به نگاهي سعيد. بردم هجوم او آغوش به و كسيدم جيغ
 :گفت دلخوري با و كرد من پاي تا سر به نگاهي. ايستاد تر

 !دهي مي گند بوي اخ اخ... را هايش لباس. كن نگاه كردي؟ درست خودت براي كه است اي قيافه چه اين-

 خوش و قيفه خوش چه سعيد. فهميدم نمي را هايش حرف بودم، شده او تماشاي محو كه من. گرفت را اش بيني جلوي و
 :گفتم و كشيدم خودم طرف به و گرفتم را او دست فراوان اشتياق با. بود شده لباس

 بودي؟ كجا مدت اين در. شده ذره يك برايت دلم تو بيا تو، بيا-

 :گفت و زد كنار مرا دست سعيد

 .ام خريده تو براي را چيزها اين بيا. آيم نمي تو من نه،. خورد مي هم به حالم ات قيافه اين با-

 :گفتم متعجب. داد من به را خريد هاي كيسه و
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 چيست؟ ها اين-

 .گذاري نمي آدم براي كه حواس. ام خريده چه دانم نمي ديگر. ميوه گوشت، برنج،-

 :گفت و كرد جيبش توي دست

 .بگير هم را تومان هزار پنج اين بيا-

 :گفت و رفت عقب به قدم چند

 .خداحافظ. دارم كار. بروم بايد من-

 :گفتم و كردم دراز را دستم

 .دارم كارت كن صبر كجا؟-

 به را خود سريع. بود شده خسته دستم. نبود او از اثري ديگر تا كردم نظاره قدر آن را او رفتن. رفت اعتنا بي سعيد اما
 ام گرفته غبار صورت و ريخته، هم به و آشفته موهاي روي دست. ترسيدم خودم ي قيافه از لحظه يك براي. رساندم آينه

 پايم تا سر به نگاهي. داشت وجود عطر بوي از آثاري هنوز. كردم بو را لباسم. زد هم به را حالم كثيفم صورت. كشيدم
 .آمد نمي سراغم به سعيد ديگر. بودم شده گداها مانند داشت، حق سعيد. باشد ميترا اين نميشد باورم. كردم

 دل. كردم آينه به نگاهي. رسيدم خود وضع و سر به و پوشيدم مرتبي لباس. گرفتم دوش و رساندم حمام به را خود سريع
 و شدم بلند. كرد مي گرسنگي و ضعف احساس بدجوري دلم! هميشگي ميتراي بودم شده. شد شاد من ديدن از هم آينه
 .خوردم نكردني باور و فراوان اشتهايي با و كردم فراهم لذيذي غذاي خود براي سعيد خريدهاي از

 او. شدم خوشحال سعيد ديدن از و گشودم را در. است آمده سعيد كه داد من به را نويد اين زنگ صداي بعد روز چند
 سارا ديدن با اما بفشارم، آغوش در را او خوشحالي از خواستم مي. زد رضايت از لبخندي و كرد برانداز مرا سراپاي نيز

 آرام. بست را در سعيد او سر پشت. شد داخل و كرد سالم سارا. داد دست من به حسادت حس او ديدن با. شدم منصرف
 :گفت سارا. دادم را سالمش جواب

 .بزنم تو به سري بيايم گفتم نيست، خوب حالت بودم شنيده-

 :گفتم و كردم سعيد به نگاهي
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 .كنم درست چاي من تا داخل بفرماييد. آمديد كرديد لطف نيست، چيزي نه-

 :گفت و انداخت اطراف به نگاهي سارا

 .است تميز و تر جا اين چقدر. زند مي برقي چه! به به-

 :گفت و زد لبخندي تمجيد و تعريف اين با سعيد

 .دهد مي اهميت خيلي نظافت به. است كدبانويي زن ميترا-

 شتافتم بود زده خشكش جا در كه سعيد ياري به. ماند باز گفتن ي ادامه از سعيد كه كرد نگاه اخم با را سعيد چنان سارا
 :گفتم و

 .ام شنيده تعريف خيلي هم شما ي پنجه و دست از! خانم سارا كنم مي خواهش-

 :گفت خونسردي با سارا

 .برويم سعيد خوب. رساند مي را شما لطف اين ممنون-

 دارد دوست كه خواندم را اين سعيد نگاه از. خورد گره لحظه چند براي نگاهش در نگاهم. كرد من به نگاهي سعيد
 :گفتم و شدم خيره او سياه و ريز چشمان به و كردم سارا به رو. بماند بيشتر

 .است بد خيلي طوري اين. ايد رسيده راه از تازه كه شما داريد؟ اي عجله چه حاال-

 :گفت نبود ديدار اين به راضي زياد كه سارا

 .برويم سعيد خوب. بريد مي سر به كامل سالمتي در خدا شكر كه هم شما. بود شما ديدن اصل-

 :گفت و افكند من به گذرايي نگاه سعيد

 كنم؟ مهيا برايت نداري احتياج چيزي ميترا-

 :گفتم و زدم لبخندي

 .متشكرم. ايد كرده تهيه بود الزم چه هر و بزرگواريد شما-
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 با را در. كردم مي حقارت و خواري احساس. شكست دلم. رفت و كرد خداحافظي سرش پشت سعيد و افتاد راه سارا
 .زدم هم به عصبانيت

 مهربان و خوب چه. آشنايي اول روزهاي مثل بود شده رفتارش و اخالق. زد مي من به سري بار يك روز چند هر سعيد
 قبل ماه چند سعيد اين كه كنم باور توانستم نمي. انداخت مي گريه به مرا هايش نگراني دل و ها محبت. كرد مي صحبت
 وقت. بود ساعتي ديدارهايش سوخت؟ مي من حال به دلش سعيد يعني بود؟ كرده بيدار را وجدانش چيزي چه. است
 :گفت مي خنده با رسيد، مي كه رفتن

 !ام؟ كرده حركت خانه طرف به چند ساعت من ببيند زند مي زنگ مغازه به االن. شد تمام مالقات وقت خوب-

 .كردم مي سالمتي و خوشبختي آرزوي برايش و زدم مي لبخند هم من

 اين تا. ديدم گذشته سال چند ي اندازه به را سعادت و خوشي رنگ من سال، يك در. شد سپري منوال همين به سال يك
 تخت روي حال بي و خونين را سعيد. رساندم آنجا به را خود لرز و اضطراب با. خواستند بيمارستان از مرا روزي كه

 آرامش به مرا ام روحي وضعيت ديدن با معالج دكتر. كردم شيون و زدم صورتم و سر به. كردم مشاهده بيمارستان
 :گفت و كرد دعوت

 .باشيد بيرون لطفا. شويد مي ما كار مزاحم رفتارتان اين با شما خانم-

 :گفتم و دويدم او سوي به آمد بيرون اتاق از دكتر كه همين. بود ثمر بي ماندن براي من خواهش و التماس

 افتاده؟ اتفاقي چه شده؟ چه بگوييد دكتر آقاي خدا به را شما-

 :گفت مهرباني با دكتر

 ناراحتي و نگراني جاني.است خوب حالش هم حاال.بود كوچك تصادف يك.نيست مهمي چيز باشيد آرام!محترم خانم-
 .ميگيرد قرار مراقبت تحت را امشب بيشتر اطمينان براي.نيست

 شود؟ بستري بايد ميگوييد حاال!نيفتاده اتفاقي ميگوييد كه شما:گفتم شده گرد چشماني با

 نگراني هيچ جاي.ميكنيم عمل مان وظيفه طبق ما.ميكنيد بزرگ چقدر را مسئله شما!خانم:گفت و خنديد دكتر
 .ببينيد را ايشان و برويد ميتوانيد.نيست
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 پيچ پايم عجله شدت از.رفتم بود آنجا سعيد كه اتاقي به شتابان.ندادم بخود را تشكر زحمت ديگر حرف اين شنيدن با
 تكان را چادرم شدم بلند بود سعيد مراقب كه خانمي پرستار كمك با.شدم زمين نقش و دادم دست از را تعادلم و خورد
 جواب گرمي به را لبخندش.زد لبخندي من ديدن با.رساندم سعيد به را خود بود افتاده اتفاق چه آن به تفاوت بي و دادم
 شدي؟ اينطوري كه شد چه!بميرد ميترا الهي:گفتم و دادم

 تصادف يك.نيست مهمي ميكني؟چيز بيتابي اينقدر چرا باش آرام:گفت و كرد بسته و باز چندبار را پلكهايش سعيد
 !همين.بود ساده و كوچك

 چه بخدا را تو:گفتم لرز و ترس با و نشستم صندلي روي.رفت بيرون اتاق از بود كرده كمك بمن كه پرستاري
 .ميكنم سكته االن بگو بمن شده؟سعيد

 بمن ماشيني ناگهان كه كنم عبور خيابان عرض از ميخواستم باش آرام تو..باشد...باشد:گفت و فشرد مرا دست سعيد
 !همين.زد

 نشده؟ چيزي پس:گفتم و كردم نگاه را سرتاپايش

 مغزي خونريزي احتمال و بيشتر اطمينان بخاطر بود ديده آسيب دستهايش و صورت فقط تصادف اثر بر.كشيدم نفسي و
 و كشيدم موهايش روي دستي.كردم نگاهش مهرباني با و نشستم او كنار تخت روي.ميشد بستري ساعت 24 بايد
 و فكر هزار.شدم زنده و مردم بار هزار بيايم اينجا به خواستند و زدند زنگ بيمارستان از كه زماني!سعيد كن باور:گفتم
 .گذشت چه قلبم در نميداني.زد سرم به خيال

 كجا؟:گفت و كرد نگاهم متعجب سعيد.شدم بلند و كشيدم آهي

 .بدم خبر سارا به ميروم-

 شده؟ چيه؟چيزي:گفتم و كردم نگاه متعجب را او.بنشينم كرد وادارم و گرفت مرا دست سعيد

 .دادم خبر او به بعد و بتو اول چرا كه ميكند بيداد و داد و ايد مي.است بهتر نداند كن ولش.بروي نميخواهد نه-

 كردي؟ را اينكار چرا سعيد راستي:گفتم و زدم تلخي لبخند

 ...تو باشد چه هر:گفت و رفت درهم سعيد



 

 

شيشه اي قلب   كتابخانه نودهشتيا  

w W w . 9 8 i A . C o m  163 

 پرستار خانم.بگويد ميخواهد چه بودم كرده درك زيرا بزند را حرفش بقيه تا نكردم اصرار منهم.خورد را حرفش بقيه و
 است؟ چطور ما مريض حال:گفت و زد لبخندي.شد وارد

 .خوبم خدا شكر:گفت سعيد

 .داريد مهرباني بسيار خانم:گفت و كرد بمن رو پرستار خانم

 چيزهاي به شوهرتان:گفت بمن خطاب آنگاه و كرد پانسمان را سعيد زخمهاي پرستار. كرد تصديق را او حرف سعيد
 .برسيد او به حسابي شد مرخص انشاهللا كه فردا.دارد احتياج مقوي

 چهره از چشم.ميبودم مراقبش بايد.بود زياد خيلي مغزي ضربه احتمال دكتر گفته به. داشتم زيادي دلهره رسيد فرا شب
 و شدم بلند.ميسپارم بتو را او هم اينبار ميكردي كمكم هميشه كه تو خدايا گفتم دل در اذان شنيدن صداي با.برنداشتم او

 احساس.شد كمتر من اضطراب و ها نگراني دل هوا شدن روشنتر با.ميشد روشن كم كم هوا خواندم نماز و گرفتم وضو
 سرم اينكه تا ميشدند تر سنگين پلكهايم لحظه به لحظه!ميساختم دور خود از را شيطان اين بايد اما.آيد مي خوابم كردم
 .شد خم تخت روي

 بود خواب هنوز سعيد اما كردم سعيد به نگاهي.شدم بلند هراسان و زده شتاب كه بودم خواب مدت چه نميدانم
 در شتابان كه ديدم را عابراني.رفتم پنجره كنار و زدم لبخندي.ميكشيد نفس.گذاشتم او بيني جلوي را انگشتم!ترسيدم

 شد وارد قصد كه كساني به و بود زيبايي گلهاي كوچكش سبد در.كرد جلب را نظرم كوچكي دخترك.بودند آمد و رفت
 مرا سكوت در سعيد.برگرداندم سعيد سمت به را نگاهم و زدم لبخندي.ميفروخت گل داشتند را بيمارستان به

 بودي؟ شده خيره چه به:گفت و زد گرمي لبخند.مينگريست

 است؟ چطور حالت هيچ:گفتم و كردم سالم

 .نبود نگراني هيچگونه جاي دكتر معاينه با.آورد پايين خوبم نشانه به را سرش سعيد

 سعيد از.زدم لبخندي فروش گل دختر ديدن با.كرديم ترك را بيمارستان و كردم ياري لباس پوشيدن در را سعيد
 زيبا و نجيب صورتش چقدر.بدهد بمن قرمز رز چند كردم خواهش او از و رفتم او نزد.كند صبر دقيقه چند خواستم

 مينگريست مرا كنجكاو كه سعيد به.انداختم بغلش زير دست.كردم او تقديم را گلها و كردم حركت سعيد بسمت.بود
 شده؟ چيزي:گفتم و كردم نگاه

 .گلها از ممنون:گفت و زد لبخندي سعيد
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 ميروي؟ سارا نزد:پرسيدم او از افتاديم راه

 .تو خانه ميرويم.نروم است بهتر روز و حال اين با نه:گفت جوابم در

 .گرفتيم پيش در را خانه راه.نميگنجيدم خود پوست در خوشحالي از

 زود و ميروم بيرون من!سعيدجان:گفتم و كردم او به رو.كند استراحت تا كردم مهيا بستري او براي رسيديم كه بخانه
 .برميگردم

 .ندارم احتياج چيزي به من ميروي كجا:گفت متعجب سعيد

 .كن استراحت تو برميگردم االن.بخرم نان بروم بايد:گفتم و زدم لبخندي

 خوابيده سعيد.شدم خانه راهي نان خريد از بعد.ميخورد مقوي چيزهاي بايد پزشك توصيه به.كردم خريد مقداري
 خواب از سعيد تا گذاشتم يخچال در و ريختم ليوان داخل و كردم باز را كمپوت در.دادم انجام سرعت به را كارهايم.بود

 ميخواستم كشيدم آهي.بود خواب هنوز سعيد.كشيدم سرك اتاق به.بيفتد جا سوپ تا كردم كم را گاز شعله.شود بيدار
 گفت كه سعيد صداي با.كردم طي را اتاق پاورچين پاورچين.كردم سرم را چادرم.سازم باخبر شده طور هر را سارا

 كه بگويم او به و بياورم در نگراني از را سارا ميخواستم...ميخواستم:گفتم دستپاچگي با.شدم ميخكوب خود جاي كجا؟سر
 .هستي من نزد تو

 كجا؟:گفتم و كردم نگاهش زده حيرت.شد بلند خود جاي از و كرد اي ناله درد از سعيد

 .ميدهم زحمت خيلي بتو اينجا سارا نزد ميروم:گفت و پوشيد را لباسش سعيد

 :گفتم و رساندم او به را خود و درآوردم سرم از را چادرم

 ميگم راست كن باور سعيد هستم خوشحال خيلي است؟من كدام ؟زحمت كهميزني است حرفي چه اين-

 :گفت درهم اي قيافه با سعيد

 است معلوم رفتارت از-

 :گفتم و خنديدم كردم نشستن به وادار را او و گرفتم را دستش
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 هم سارا خوب توست خاطر به فقط و فقط ميزنم حرفي اگر نداشتم منظوري كه شدي؟من ميزني؟ناراحت حرفها چه-
 حرفي اگر زده سر طرف ان و طرف اين و مغازه به بار هزار حال به تا او خانه نرفتي هم ديشب تو توست حال نگران االن
 هايت سگرمه هم حاال نميكنم را كار اين ديگر خوب نميخواهي خودت حاال بياورم در نگراني از را او ميخواستم فقط زدم
 ميشوي ترسناك خيلي اينطوري كن باز هم از را

 خوراندم او به زور به را كمپوت اب زد لبخندي فقط جواب در سعيد

 اشپزخانه به من كرد تماشا را باران باريدن و زد كنار را پرده و رفت پنجره كنار و شد بلند سعيد باران شر شر صداي با
 :كهميگفت شنيدم را سعيد صداي نبيند را هايم اشك تا اوردم پناه

 بزند قدم بيرون برود ميكند هوس ادم ايد مي باراني چه ميترا-

 :گفتم و امدم اتاق به زدم سري سوپ به و كردم پاك را هايم اشك كشيدم باال را ام بيني اب

 بكند؟ را كار اين كه است عاقلي ادم كدام-

 :گفت خوشحالي با كردو من به نگاهي سعيد

 ايي؟ مي تو بيرون برويم كردم هوس خيلي من-

 :گفت بود گرفته اش خنده من ي قيافه از كه او شدم خيره او به باز دهاني و گرد چشماني با

 همين ميكنم لوس را خودم كمي نيست بد حالم ميكني فكر كه هم طور ان-

 :گفتم و ايستادم او جلوي بود زده سرش به انگار نميشد باورم برويم كه كرد اشاره من به و انداخت دوش روي را كتش و

 ميخوري سرما كه ميدانم ولي بياورم چتر بزار پس-

 ذوق بچه يك مانند سعيد افتاديم راه به زنان قدم باران زير و گشودم را چتر بود گرفته ام خنده او ي بچگانه كار از
 مسافت بود شده معنا پر و زيبا چه سعيد با زندگي شدم زنده و مردم بار هزار دل در او شادي و هيجان از هم من ميكرد
 :گفتم التماس با و شدم حركتش مانع و گرفتم را او دست گرفت بر در را سعيد لرزي كردم احسس كرديم طي را زيادي

 نميبخشد مرا سارا شوي بيمار اگر ميلرزي داري تو بگررديم بيا است بس سعيد خدا به رو تو-

 زد كنار خود صورت از را چتر دستش با گرفتو باال را سرش و بست را چشمانش سعيد
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 :گفتم و گرفتم او سر روي را چتر شتابان نمياوردم در سر او هاي كار از چكيد لبانش بر اش گونه روي از باران اي قطره

 ميبيند من چشم از سارا بخوري سرما اگر نكن درست دردسر من براي خدا به را تو اي شده ديوانه مگر-

 :گفت ميچكيد رويش و سر از اب كه سعيد

 خانه برويم-

 خداي ميخورد سرما حتما ها لباس اين با او بود خي خي سعيد هاي لباس رسانديم خانه به را خود سريع هايي قدم با
 براي كردم باز را لباس بقچه رساندم كمد به را خود سريع گذشت ذهنم از برق ممثل چيزي ميكردم كار چه بايد بزرگ

 شدم اتاق راهي و چسباندم سينه به برداشتم را ها لباس بودم داشته نگه خود نزد را سعيد هاي لباس دست يك يادگاري

 :گفتم و گرفتم سعيد طرف به را ها لباس

 ميخوري سرما وگرنه كن عوض را هايت لباس سريع بگير-

 :گفت ميبست را لباسش هاي دكمه كه حالي در بعد دقيقه چند رفت مجاور اتاق به و گرفت را ها لباس سعيد

 است؟ لباس همان اين-

 :گفتم و گذاشتم لب روي انگشت

 بياورم برايت خوشمزه و داغ سوپ يك من تا بخاري كنار بنشين بيا نزن گذشته از حرفي ميكنم خواهش هيس-

 رفت باري سم به و داد تكان مثبت ي نشانه به را سرش سعيد

 تولد كه بود باري اولين و ميگذشت سال يك مشتركمان زندگي از كه امد يادم كردم فكر گذشته به و رفتم اشپزخانه به
 اوري ياد با و بردم برايش را سوپي كاسه كردم تقديم او به تولد هديه عنوان به را ها لباس اين و گرفتم جشن را او

 :گفت و زد لبخندي من ديدن با سعيد شدم اتاق وارد كشيدم اهي گذشته

 ببخشي بايد شدم تو مزاحم ميترا نيستم زحمت به راضي-

 :گفتم نداشتم خوبي احساس كند ايجاد اي فاصله ميكرد سهي كه كردنش صحبت طرز از

 ميشدم همگام تو با و ميدادم گوش تو حرف به نبايد كرديم اي بچگانه كار بخور نشده سرد تا بنشين بيا نزن حرفو اي-
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 كشيد بو و بست را چشمهايش نشست من كنار ماليد هم به را دستهايش بخاري گرماي با سعيد

 شده خوشمزه خيلي كه است معلوم بويي چه به به-

 :گفت و رفت هم در اش قيافه

 بخورم نميتونم اي فايده چه ولي-

 :گفتم و كردم نگاهش تعجب با

 خوب هم ات رفته دست از نيروي براي تازه داشتي دوست كه تو است مرع سوپ كن نداري؟نگاه دوست مگه چرا-
 است

 :گفت و شد خيره سوپ به حسرت با سعيد

 ندارد حرف تو پخت دست-

 :گفت و كرد اشاره دستش به انگاه

 ندارم عادت كه چپ دست بگيرم؟با را قاشق دستم اين با طور چه-

 !"شيطان اي":گفتم دل در و كشيدم راحتي نفس

 سرش نداشت را حركتي چنين انتظار كه سعيد گرفتم او دهان جلوي و كردم پر را قاشق كشيدم جلو را سوپ داغ كاسه
 كه داشتم نگه حالت همان در را دستم قدر ان گرفت را گلويم راه بغض هم خودم كرد شرم احساس و انداخت پايين را

 ميچكيد فرو چشمش از اشكي ؛قطره ميخورد كه قاشق هر با اما خوراندم او به را سوپ كرد باز را دهانش و بلند را سرش
 بردم پناه اشپزخانه به و گذاشتم تنها افكارش با را او

 بي كشيدم او روي را پتو رفتم او سوي به بود بده خوابش و كشيده دراز بستر در سعيد كشيدم سرك اتاق به كه زماني
 روي را دستم برگرفت در را وجودم تمام اصطراب و كشيدم را دستم ناگهان كرد برخورد صورتش به دستم اختيار
 دكتر به را او بايد كردم نگاه را اطراف دستپاچگي با ميسوخت تب در داشت سعيد من خداي گذاشتم او پيشاني

 ميباري قبل از تر شديد باران كردم بيرون به نگاهي ميرساندم
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 تاثيري هم پاشوره نداشت اي فايده بياورماما پايين را تبش سرد دستمال كمپرس با كردم سعي اوردم سردي اب ظرف
 سردي لحن با و نشد خوشحال اصال من ديدن از سارا رساندم سارا خانه به را خود شتابان و كردم سر را چادرم نداشت
 :گفت

 ميخواهي؟ اي؟چه امده اينجا به چه براي-

 :گفتم التماس و گريه با و گرفتم را دستش

 برسيد دادش به خدا به را تو ميسوزد تب تو دارد سعيد خانم سارا-

 :گفت و داد تكان شدت به مرا سعيد اسم شنيدن با سارا

 خبر او از ميكني؟تو گريه چرا رساندي لبم به را افتاده؟جانم اتفاقي چه زودباش بزن كجاست؟حرف سعيد سعيد-
 ميترا هستم تو داري؟با

 :گفتم بودم افتاده هق هق به كه حالي در

 است من خانه در او-

 :گفتم و كشيدم را دستش

 بيا زود-

 :زد فرياد سرم و كشيد را دستش عصبانيت با سارا

 اوردي او سر باليي چه-

 بودند شده حس بي دستانم و ميلرزيدم خود به سرما از كه من شد ور حمله من به درنده گرگ مثل حال همان در و
 يعني...يعني.آورد پناه بمن سعيد خود.گناهم بي من بخدا!جان سارا:گفتم كنم دفاع خودم از سارا برابر در نميتوانستم

 ...كرده تصادف

 روي حال بي سارا.ميسوخت تب در كنم؟سعيد چكار بودم مانده.شد زمين نقش و كرد غش حرف اين شنيدن با سارا
 ميكردم شديدي سرماي احساس بدنم تمام در.كردم طي را خانه مسير و كردم رها را سارا ناچار به.بود كشيده دراز زمين

 يا و زدن حرف قدرت.شدم ميخكوب خود جاي در ميديدم كه آنچه از و رساندم بخانه را خود سرما به تفاوت بي اما
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 كه من.كرد برانداز مرا سرتاپاي و آمد من نزد باز دهاني با.ترسيد حالت آن در من ديدن با سعيد.نداشتم كردن حركت
 آب!كن است؟نگاه وضعي چه رفتي؟اين كجا تو:گفت نگراني با سعيد.شدم خيره او چهره به ميلرزيدم سرما شدت از

 رفتي؟هان؟ كجا است معلوم.ميچكد رويش و سر از دارد

 بااليي تب چه نميداني.شكر را خدا:گفتم و كشيدم راحتي نفس.نبود اثري تب از.گذاشتم سعيد پيشاني روي را دستم
 .شده خوب خيلي حالت.كنم سكته بود نزديك ترس از منكه.داشتي

 وگرنه كن عوض را لباسهايت زود...رفتي؟برو كجا باران اين در:گفت تعجب با آورد نمي در سر من حرفهاي از كه سعيد
 .باشم تو مراقب بايد من اينبار

 .بياور در را لباسهايت برده؟برو ماتت چرا:گفت سعيد برنداشتم او از چشم

 عوض را خيسم لباسهاي تا كردم حركت اتاق سمت به.بود يافته نجات بحراني حالت از سعيد زيرا تشكر خود خداي از
 باز را در كه نبودم وضعيتي در.آمد در بصدا خانه زنگ كه كردم خشك ميچكيد آن از آب كه را موهايم حوله با.كنم
 اندامم بر لرزه سارا صداي ناگهان كه كردم انتخاب خود براي گرمي لباس.ميكند را اينكار سعيد كه بودم مطمئن.كنم

 .ببينم شده؟بگذار اينطور ات قيافه چرا شده؟تو پنهان كجا كس همه بي ميتراي اين:گفت بلند صداي با.انداخت

 زد جيغي

 افتاده؟هان؟ كردي؟اتفاقي پيچي باند را صورتت و سر چرا!من خداي واي-

 و سر به دستي.ميگرفت آرام مگر قراري بي همه آن با سارا اما.كند ارام را سارا ميكرد سعي كه شنيدم را سعيد صداي
 چه:گفت و كشيد كنار را او سعيد.آورد يورش من سمت به من ديدن با سارا.شدم پذيرايي اتاق داخل و كشيدم رويم

 است؟ كردنت تشكر و قدرداني افتادي؟عوض بدبخت اين بجان شده؟چرا

 .است زنيكه اين سر زير اش همه:گفت سارا

 با را او هميشه چون.بزند سر سارا از حركات اين و حرفها اين كه نميشد باورم اصال.ميكردم نگاه را سارا متعجب منكه
 تصادف سعيد.ندارم گناهي من گفتم شما به كه همانطور!خانم سارا:گفتم و شدم مسلط خود اعصاب بر.بودم ديده نزاكت
 شما حال نگران سعيد اما كنم خبر را شما بدهد اجازه خواستم سعيد از من.خواستند بيمارستان از مرا بود كرده
 چه بودم مانده.ميسوخت تب در شد سرماخوردگي دچار هم بعد.ندهم اطالع شما به تا خواست من از خاطر بهمين.بود
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 سعيد خود مقصر.كرديد من از خوبي استقبال بروم قربانتان كه هم شما.كردم خبر با را شما كه بريزم سرم بر خاكي
 .است

 حتي و گشتم دنبالش جا همه كه بگو را بدبخت من.گذشته خوش او به اينجا پس:گفت و كرد بستر به نگاهي سارا
 به و كند چكار نميدانست بيچاره سپردم بهزاد به.نيامده مغازه به كه است روز دو االن ميگفت.گرفتم پدر از را سراغش

 .بزند سر كجا

 اينجا كه بودم مرده من ميدهي؟آره؟يعني اينطوري مرا محبت اينهمه جواب:گفت عصبانيت با و كرد سعيد به رو
 آوردي؟ پناه متروكه اين به كه شده خراب خودت خانه آمدي؟اينقدر

 اشتباه خانم سارا:گفتم ميكردم حمايت او از بايد.نداشت زدن حرف يا اعتراض قدرت انداخت پايين را سرش سعيد
 .ندارد گناهي سعيد.داد اطالع و زد زنگ اينجا به هم بيمارستان مسئول.بوده سعيد كيف در قبل از من خانه آدرس.ميكنيد

 شو بلند...شو بلند.كني طرفداري او از نكرده الزم نزن حرف ديگر تو:گفت بدي لحن با سارا.آمد شرمم خودم دروغ از
 .رفتم حال از كردي تصادف كه شنيدم وقتي سر بر خاك من.برويم آقا

 رسانده بتو را خودش تفاوت بي خانم اين آنوقت:داد ادامه و زد زل چشمانم به كينه و نرفت با و كرد بمن رو بعد
 كند؟ فرار دستت از كني كمكم چيه؟ترسيدي

 در سعيد كنيد باور.نكردم كمكتان كه ميخواهم معذرت هم شما از.بودم او حال نگران من:شد سرخ صورتم حرفهايش از
 .ميبرد سر به بدي حال

 سارا الهي شو بلند.عزيزم خودمان خانه برويم.شو بلند!جان سعيد:گفت مهرباني با بعد و كرد نازك چشمي پشت سارا
 .عزيزم شو بلند است بد حالت انقدر تو كه بميرد

 نميتوانم آن پوشيدن در ميدانستم اما دادم او به را سعيد كت.شود بلند تا كرد كمك او به و گرفت را سعيد بغل زير
 از نگاهش با او ببندد را سعيد كفش بند تا شد خم سارا كه اي لحظه.داشت نظر زير مرا حركات تمام سارا.كنم كمكش

 غضبناك سارا.نباشد نگران و ندارد اشكالي كه فهماندم او به نگاه با و زدم تلخي لبخند.خواست معذرت و كرد تشكر من
 اين گفتم و دادم تكيه در پشت.زدند بهم آهسته را در و رفتند بيرون در از دو هر و كرد خداحافظي سعيد.كرد نگاهم
 .كرد نميشود كارش و منه تقدير
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 و او عطر بوي گيره به اش شده آويزان و دار نم لباسهاي.شد ديدگانم از اشك چكيدن فرو باعث سعيد خالي بستر ديدن
 خنده باران زير خودم و سعيد گانه بچه كار يادآوري از.ميباريد نم نم باران.فشرد را قلبم همه و همه...هايش خنده صداي

 .دادم تكان تاسف روي از سري و گرفت م

 او چرا.گذاشتم كمد داخل و كردم تا زدم اتو را سعيد لباسهاي.ميكردم دلتنگي احساس من و ميشد سپري باد روزهاچون
 .بود نيامده من بخانه او كه ميشد هفته نميزد؟دو سر بمن

 جويا او حال از بود شده كه طريقي هر به بايد.بود گرفته بر در را وجودم تمام وحشت و ترس.ميزدم حرف خودم با خودم
 نزده سر بمن كه بود وقت خيلي سعيد زيرا بمانم منتظر فقط خيال بي و بگذارم دست روي دست نميتوانستم.ميشدم

 .داشتم بدي احساس.بود

 با اول.گرفتم پيش در را سارا خانه راه و گذاشتم كيفم در و برداشتم كمد داخل از را سعيد لباسهاي.كردم سر را چادرم
 به آنجا به من رفتن اگر زيرا.ميكرد منصرف مغازه به رفتن از مرا حسي اما بروم مغازه به است بهتر كردم فكر خود

 آبروريزي مردم جلوي كه ندارد خانه او مگر.. و ميشوم شوهرش مزاحم چرا كه ميكرد بيداد و داد ميرسيد سارا گوش
 ميكنم؟

 تمام.ميجست رهايي براي راهي و ميكوبيد ام سينه ديوار و در به قلبم دلهره و ترس از.رسيدم سارا بخانه كه نكشيد طولي
 از.شد ظاهر روبرويم زيبايي بسيار لباس با سارا تامل كمي از بعد فشردم زنگ روي را انگشتم و كردم بسيج را نيرويم
 داري؟با ميخواهي؟چكار چه اينجا...تو:گفت من من با و شد خيره من ديدگان به مبهوت و مات و خورد يكه من ديدن
 .ندارند تشريف خانه كه برسانم عرضتان به بايد داري كار سعيد با داري؟اگر كار سعيد

 حالت!جان سارا سالم:گفتم و زدم لبخندي.بود هويدا اش چهره در هنوز خواب آثار.شدم خيره اش كرده پف صورت به
 .هستند خوب انشاهللا مادر و است؟پدر چطور

 .تو بيا ممنون خوبند همه:گفت و كرد تبسمي بزور مينگريست حقارت با مرا كه سارا

 .شدم وارد ندانستم جايز ديگر را ايستادن و شمردم غنيمت را او تعارف من

 .است شده پشيمان خود زتعارف ا كردم احساس. افكند من به نگاهي چشمي زير سارا

 : گفتم خنده با
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 گل خانه در دارتم دوست خيلي من سارا داني مي. سرسبزي و طراوت چه!  بويي چه! زيبايي هاي گل عجب! به به -
 و پرورش براي دهد مي جان تو خانه اما ؛ نيست گير آفتاب و است كوچك من خانه خوب اما ، بدهم پرورش شمعداني
 .گل نگهداري

 : گفت سردي لحن با و انداخت باال را هايش شانه تفاوتي بي با سارا

 .دهد مي نشان عالقه كه است سعيد اين. ندارم گل به اي عالقه چندان من -

 .ام آمده آنجا به علتي چه به و كاري چه براي آمد يادم تازه سعيد اسم شنيدن با

 : گفتم هيجان با و گرفتم او طرف به و آوردم بيرون كيفم از را سعيد هاي لباس

 .است مرتب و زده اتو -

 : پرسيد زده حيرت و كرد گره هم در را ابروهايش سعيد هاي لباس ديدن با سارا

 كند؟ مي چكار تو نزد سعيد هاي لباس -

 : گفتم و كشيدم آهي ، گرفت ام خنده آميزش ترديد نگاه از

 .كرد عوض را آنها و شدند خيس هايش لباس خاطر همين به باران زير رفت و زد سرش به شب آن -

 .گشت مي چيزي دنبال نگاهش هر با. افكند من به داري معني نگاه سارا

 : گفت طعنه با. شد نمي محو نو بي و ريز چشمان آن از اي لحظه ، ترديد و شك اما ، چرا دانم نمي

 كه هايي خون خاطر به گفته او. گفته دروغ من به او اما است گرفته نشؤت آنجا از اش سرماخوردگي پس...طور اين كه -
 .داده لباس تغيير ؛ بودهد لباسش روي

 : گفتم دل در و گرفتم گاز را زبام

 دادي آب به گل دست كه تو كردي؟ كار چه! ميترا! بابا اي -

 : گفتم من و من با

 .ام نديده را او كه است روزي چند است؟ چطور سعيد حال...حاال خوب -
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 : گفت و كرد من به تندي نگاه سارا

 بزند سر تو به كه باشه داشته كاري كنم نمي فكر. نداره دليلي -

 .شد خرد و شكست هم در نازك اي شيشه چون دلم سارا هاي حرف شنيدن از

 : گفتم لرزان صدايي با گرفت را گلويم راه بغض

 يادتان. بزنم هم به را شما زندگي ام آمده من يا. شديم جدا هم از ما انگار كه زنيد مي حرف طوري شما! خانم سارا -
 ، بگيرم خود به دفاعي حالت من اينكه عوض...نه؟ است دار خنده. ايد برده يغما به مرا زندگي كه هستيد شما اين نرود
 ميگيريد؟ شما

 : گفت بلندي صداي با و كرد من به را آلدش گوشت پشت عشوه با سارا

 .كند زندگي تو با خواست نمي كه بود سعيد خود اين زني؟ مي ها حرف چه وا؟ -

 كار سعيد با اگر. برو هم حاال.ندارم را شنيدنش ي حوصله و حال كه. نكن صحبت مسائل اين مورد در كنم مي خواهش
 كند تهيه پرت و خرت برايت گويم مي او به حتما. اينجا بودي آمده تو گويم مي ؛ آمد موقع هر. نيست داري

 .نشود پيدا اينجا ات كله و سر ديگر ضمن در

 : گفتم و شدم خيره اش كرده پف و پريده رنگ صورت به. شدم عصباني كردنش صحبت طرز از

 من نرود يادت سارا. شوم احوالش جوياي و بزنم سري او به بودم آمده. كند فراهم چيزي برايم بگويم او به نيامدم من -
 .بود خواهم و هستم او اول زن

 .گرفتم پيش در را خانه راه و زدم هم ه محكم را اش خانه در و كردم ترك را او خداحافظي بدون

 طعنه. رفت نمي بيرون من ي گرفته غبار و خسته ذهن از شده كه هم لحظه يك براي هايش زبان نيش و سارا هاي حرف
 .كرد مي وارد آور درد و سنگين هاي ضربه سرم بر پي در پي كه بود محكم پتكي چون هايش

 .بود نمانده بافي آرزويم كاخ هاي خرابه از اثري ديگر

 .آورد در لرزه به را قلبم ظهر اذان صداي. رساندم خانه به را خودم ناتوان و رنجور كه زماني
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 .كنم خلوت خود خداي با و كنم نماز اقامه تا گرفتم وضو. كردم عوض را هايم لباس. كشيدم آهي و كردم نگاه آسمان به

 .رفتم نمي سارا خانة به هرگز و شكست مي پاهايم قلم كاش اي

 ...دنيا تا كاش اي

 نفرت موجود اگر شد مي چه. آمد مي ديدنم به خودش سعيد ماندم مي منتظر كاش.. نداشت وجود نامي سارا بود برقرار
 سعيد چرا كه بودم غرق خود افكار در شد؟ نمي سعيد منو جدايي باعث و كرد نمي باز جهان اين به چشم سارا انگيزي

 متمايز ديگران از را او چيز يك اما ، رحم بي اوقات اكثر و محبت با گاهي ، خشمگين گاهي ، مهربان گاهي. است طور اين
 .بود مهربانش و عسلي چشم دو هم آن و كرد مي

 مي گواهي قلبم را اين. است سعيد دانستم مي زيرا كردم باز را در شتابان من و آمد در صدا به خانه زنگ روز آن فرداي
 : گفتم و زد خشكم سعيد گرفته درهم قيافه ديدن با. داد

 .تو بيا -

. است افتاده اتفاقي كردم مي حس داد مي انجام را كار اين وقتي رفت پنجره پشت. بايستد داد ترجيح و شد داخل سعيد
 : گفتم و گذاشتم اش شانه روي را دستم

 ...اينكه يا داده رخ مشكلي كارت محل در اي؟ گرفته قدر اين چرا شده؟ چيزي سعيد -

 : گفت و افكند من به تندي نگاه سعيد

 .داني مي بهتر خودت -

 : گفتم تعجب با و نياوردم در سر حرفش از

 .آورم نمي در سر اصال ، بگو خودت كردم؟ كار چه مگر من؟ چرا -

 : گفت و كرد نگاهم عصبانيت با سعيد

 چندين حال به تا! من عزيز! جان بابا اي شده معركه بِبر بيار آتش. ريزي مي هم به مرا زندگي بار يك روز چند هر تو -
 او تحويل را گنده هاي حرف آن چرا هان؟ آمدي؟ او ديدن به چرا اصال! باشي نداشته كاري سارا به ام خواسته تو از بار

 دادي؟
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 بيرون من دست از خشونت با را دستش سعيد.  گرفتم دست در را اش مردانه دست. نگريستم را سعيد مبهوت و مات
 .گرفت من از را نگاهش و كشيد

 : گفتم. شكست قلبم سعيد عمل اين از. زدم تلخي لبخند

 .بودم شده تو نگران ، بگويم بگذار ولي ، شوم نمي تو هاي حرف متوجه من -

 .باشد داده رخ برايت اتفاقي نكند ترسيدم مي

 تا سر نفرت من ديدن با سارا. رفتم ات خانه به و ندانستم جايز اما ، بيايم مغازه به خواستم مي ، برداشتم را هايت لباس
 .گفتن ناسزا و زدن طعنه به كرد شروع و گرفت فرا را پايش

 .برساند تو به گويم مي سعيد به اي آمده مخارج و خرج براي اگر گفت سارا اما بودم شده سعيد نگران گفتم

 : دادم ادامه و شد جاري اشكم

 دخالت او زندگي در من كند مي فكر. كند مي رفتار بد خيلي من با سارا اما ، هستم تو رمي و قانوني زن هنوز من! سعيد -
 .بيايي اينجا كه خواهم مي تو از من يا و كنم مي

 هوو...نميبينم تو ديگر زن چشم به را سارا من تازه. باشد زيادي انتظار كنم نمي فكر. هستم تو زن هم من! سعيد خوب
 .كند مي تحقير مرا مدام و دارد من با ناسازگاري سر او اما ، دانم مي منير مثل را او و دارم دوست را او من. دانم نمي

 : گفت و انداخت زير به را سرش سعيد. كردم پاك را هايم اشك

 داري؟ چاي -

 : گفتم خوشحالي با

 .كردم دم االن همين. بياورم برايت بنشين. كردم دم تازه ، آره -

 چاي سعيد. شدم ملحق او به ميوه سبد با و ريختم چاي ليوان دو شوق و ذوق با. نشست و كرد خارج تن از را كتش سعيد
 : گفتم و كردم او به رو. كرد مي بازي ليوان لبه با. كرد تشكر و برداشت را

 ...مشكلي اي؟ آشفته و درهم چرا افتاده؟ اتفاقي! سعيد -
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 .ماندم باز صحبت ادامه از من و دوخت من به را اش دردمندانه نگاه سعيد

 و گرفتم او جلوي را قندان. نوشيد اي جرعه قند بدون و برداشت را چاي ليوان سعيد. نداشتم را او غصه و غم طاغت
 .كردم اشاره

 : گفت و زد لبخند سعيد

 .ممنون -

 .بود افكنده سايه او صورت بر بزرگي بسيار غم. شدم دقيق خوب اش چهره به

 : گفتم چاي نوشيدن از بعد

 .است تازه. بخور ميوه اقل ال. نزن خب. بزني حرف خواهي نمي -

 زن.هستي مهربان و خوب خيلي تو...ميترا؟تو:گفت و كشيد اهي سپس شد خيره من چهره به و كرد بلند را سرش سعيد
 ات عاطفه و مهر هيچگاه.كردم بدي رفتار تو با تو خوبيهاي آنهمه مقابل چه؟در من اما هستي اي گذشته جان از و فداكار

 اليق تو.آوردم نمي لعنتي شهر اين به را تو و ميشكست پايم قلم كاش اي!ميترا راندم خود از را تو هميشه.نكردم درك را
 سارا با ازدواج با.نشدم تو متوجه هرگز كر و كور من اما نكشيدي كه زجرها چه من بخاطر تو.نبودي بار نكبت زندگي اين
 كردي؟ نفرين مرا تو آيا...بگو بمن نه يا توست نفرين و آه اين نميدانم!ميترا شكستم را تو قلب

 من از را چاي سيني سعيد اما.بروم طفره سوال اين به دادن جواب از تا شدم بلند و برداشتم او پريده رنگ چهره از چشم
 كردي؟ نفرين مرا تو آيا بده را جوابم ميكنم خواهش!ميترا:گفت التماس با و كرد نشستن به وادار را من و گرفت

 به حاضر و نداشتم دوست را تو اگر...بودم كرده نفرين را تو من اگر:گفتم و زدم لبخندي برنداشت من چشم از چشم و
 هرگز...نميرفتم سارا خانه در به لعنتي شب آن در تبت اوردن پايين براي شديد باران آن در هرگز...بودم تو رنج و درد
 همان را تو من.اي نكرده فرق اي ذره من براي.هستي سعيد همان هنوز تو!سعيد نه نميكشيدم بيخوابي صبح تا را شب

 در را فرمش خوش لبان كوچك تبسمي.ميكني فكر چه به تو و انديشيم مي چه به من!سعيد آه.ميبينم شوفاژ كار تعمير
 كجا را تو من اولين هست؟براي يادت...ميترا!شوفاژ تعميركار بخير يادش آه:گفت خاصي حسرت هيجان با.گرفت بر

 ديدم؟

 روي از سري.بود دشوار برايم گذشته خاطرات آوردن بياد كه داشتم ذهني مشغله آنقدر آوردم فشار مغزم به كمي
 گرفت؟ صورت كجا ديدارمان اولين راستي...نه:گفتم و دادم تكان تاسف
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 .آمد بودم؟يادت امده تان خانه به شوفاژ تعمير هست؟براي يادت:گفت و كرد نگاهم حيرت و حسرت با سعيد

 و دادم تكان بار چند مثبت نشانه به را سرم داد قلقلك را قلبم اندكي شوق و ذوق.گرفت شكل ذهنم در چيزي كم كم
 ...تو و هستم اينجا من حاال.گذشت زود چه ولي آره:گفتم

 هستي؟ ناراحت چه از نگفتي سعيد:گفتم گرفت درد قلبم گذشته اوردن بياد از.كردم عوض را حرفم سريع

 .نبود مهمي چيز بگذريم هيچ:گفت و كرد من به نگاهي نيم بود غرق خودش افكار در كه سعيد

 نداري؟ احتياج چيزي به تو.بروم بايد من شده دير!ميترا خب:گفت و شد بلند

 .هستي من فكر به كه ممنون.ندارم احتياج چيزي به...نه:گفتم خوشرويي با شدم بلند منهم

 ضرر ميشود الزم باش داشته را اين فعال بيا:گفت و گرفت من جلوي و اورد بيرون پولي و كرد جيبش داخل دست سعيد
 .ندارد

 براي شدم تو حال جوياي و رفتم سارا نزد اگر.ندارم احتياج پول به من جان سعيد نه:گفتم و دادم تكان بشدت را سرم
 .شدم نگرانت...چون.بود خودت ديدن براي بلكه نبود پول

 با و گذاشت دستم توي را پول و گرفت را دستم سعيد.انداختم پايين را سرم و شد داغ صورتم حرفها اين گفتن از
 سر كه بالهايي همه اين با كه هستي مهربان انقدر تو.نيست تو دوباره گفتن به نيازي ميدانم را چيز همه من:گفت مهرباني

 ...ساراي گرفتار و ندانستم را تو قدر احمق من كه افسوس اما داري دوست مرا هنوز اوردم تو

 .خداحافظ.ممنون پذيراييت از ميترا خب:گفت و خورد را حرفش بقيه

 ميبرد؟چه رنج موضوعي چه از سعيد گفتم خود با.رفت او همراه و شد كنده جسمم از روحم و قلب انگار سعيد رفتن با
 كجا از او زيرا!است؟حتما شده او رنجش باعث من وجود...كرده؟نكند نگران و ناراحت حد اين تا را او چيزي چه يا كسي

 .بود گفته او به سارا هم شايد.رفتم سارا نزد من كه ميدانست

 فرياد قوايم تمام با.كردم مجسم روح بي و سفيد ديوار روي سارا چهره لحظه چند براي.شدم خيره گچي ديوارهاي به
 .آشوبگر زنيكه.ميكنم ات خفه دستم دو با ببينمت اينبار اگر بيزارم تو ديدن از!متنفرم تو از!سارا آه:زدم

 .كردم پرتاب ديوار سمت به عصبانيت با را بالش و
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 8 فصل

 من اما.كرد قطع را تغذيه و پول از اعم گذشته امتيازات كه طوري ميشد كمتر سعيد آمدهاي و رفت ميگذشت كه روز هر
 او بخانه نكردم سعي اينبار.ميكردم نگراني و دلتنگي احساس.ميشد برطرف احتياجاتم بانكي انداز پس داشتن بخاطر
 زوجي نشان را فرشي كه ديدم را او.رفتم سعيد مغازه به شديدي دلهره با.ندارد مرا ديدن چشم سارا ميدانستم زيرا بروم
 به و كرد گره هم در را ابروهايش و خورد جا من مشاهده با سعيد.برآوردم سينه از آهي انها ديدن با.ميدهد جوان

 آمدي؟ اينجا چيه؟چرا:گفت نجوا صورت

 بمن مدت اين در چرا.بودم نگرانت خدا است؟شكر خوب حالت:گفتم و كشيدم راحتي نفس.شدم زده هيجان او ديدن از
 .رفت راه هزار معرفت؟دلم بي نزدي سر

 .آيم مي االن من خانه برو:گفت نشوند متوجه زوج آن طوريكه سعيد

 ميوه بيرون از عجله با.كردم مهيا را چاي و برگشتم خانه به بلند گامهايي ب و كردم گوش مطيع سربازي چون را او حرف
 ديگر انجاميد طول به انتظارم.ماندم منتظر و كردم مرتب و تميز را خانه.نداشتم پذيرايي براي چيزي خانه در زيرا خريدم
 از.آمد در بصدا خانه زنگ باالخره.ميپيمودم را اتاق عرض و طول سركنده مرغي مثل.بود نمانده برايم قرار و صبر

  جا از خوشحالي

 دلش بود، قرار بي. شد راهرو وارد سالمم جواب بدون سعي. دادم سالم و كردم باز را در فراوان شوقي و ذوق با. پريدم
 زنگ صداي لحظه همين در. شود نشيمن اتاق وارد كه كردم تعارف دست با. درآورد پا از را هايش كفش خواست نمي
 :گفت ترديد و شك با سعيد. افكنديم هم به نگاهي هراسان دو هر. شد نواخته دوم بار براي

 هستي؟ كسي منتظر تو-

 :گفتم و كردم نگاهش متعجب

 .نه-

 است؟ كسي چه كني مي فكر-

 :گفتم خونسردي با و انداختم باال را هايم شانه

 .است كسي چه فهميم مي موقع آن كنم باز را در بگذار. است كسي چه فهمم نمي كه نكنم باز را در تا-
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 حركتي گونه هر يا زدن حرف قدرت. شدم ميخكوب خود جاي سر و آمد بند زبانم ديدم كه چه آن از و كردم باز را در
 وزن خاطر به. شد راهرو داخل و داد هل سمتي به در كنار از مرا عصبي، و افروخته صورتي با سارا. بود شده سلب من از

 :گفت وحشت و دلهره با. شد سفيد گچ مثل اش چهره رنگ سارا ديدن با سعيد. رفتم عقب قدم چهار سه او سنگين

 كني؟ مي كار چه جه اين است؟ خوب حالت چطوري؟ سالم،! جان سارا-

 :پرسيد طعنه با و زد كمر به را هايش دست سارا

 نخواهي را او ديگر كه نگفتي مگر هان؟ ندادي قول من به تو مگر كنيد؟ مي كار چه جا اين جنابعالي بفرماييد شود مي-
 .كشي مي مرا آخر تو! سعيد آه. هستي جا اين كه تو اما ديد؟

 :گفت و كرد هم در دروغ به را اش قيافه

 مرد يك تو چيست؟ داني مي اصال. گفتي دروغ تو! كردي خيانت من به تو بكشم؟ زجر تو دست از بايد قدر چه من-
 .نيستي هم بشو عاقل. هستي عقل بي و هوسباز

 :گفتم مهرباني با و زدم او ي شانه روي آرام آوردم، نمي در سارا هاي حرف از سر اصال كه من

 شده؟ چه خانم؟ سارا-

 من صورت به محكمي سيلي و برگشت من طرف به سارا. شدم متوجه دير من اما نزنم، حرفي كه كرد اشاره من به سعيد
 :زد فرياد خشمگين او. آمد درد به استخوانم مغز تا ضربه شدت از كه طوري نواخت،

 !هرزه ي رنيكه دارد؟ ربطي چه تو به-

. بردم پناه اتاق داخل به و تركيد بغضم و كنم كنترل را خودم نتوانستم ديگر و شدم قرمز بناگوش تا حرف اين شنيدن از
 :گفت و زد فرياد سارا سر بر كه شنيدم را سعيد صداي

 گفتي؟ او به را زشت ي كلمه اين جرئتي چه به تو. بزني را حرف اين نداشتي حق تو سارا-

 كني؟ مي فردا و امروز چرا دهي؟ نمي چرا كو؟ پس دهي طالق را او بودي داده قول من به تو. توست سر زير اش همه-

 :گفت و كرد تر ارام را صدايش سعيد

 .بشنود است ممكن. تر آرام-
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 :زد فرياد سارا

 را من سر! جان آقا نه. شود نمي دوال دوال كه سواري شتر. كند فراموش را تو بتواند تا بداند بايد آخر. بشنود بگذار خب-
 را مهرم. ندارم اي گله كه من. برس او به برو و بپرداز را مهرم. بده طالق مرا اصال! سعيد ببين. نمال شيره ها حرف اين با

 !داني خود. من يا او يا. سالمت به برو بده،

 با سعيد. ديدم مي تار و محو را سعيد ي قيافه بارم اشك چشمان با. رساندم راهرو به را خود در شدن بسته صداي با
 در را خود. كرد خالي صورتم به سيلي زدن با را خشمش تمام و ايستاد من روي به رو. كرد حركت سمتم به من ديدن
 :گفتم بغض با و آمدم بيرون او آغوش از. خورد مي تكان هم سعيد هاي شانه. گريستم بلند صداي با و انداختم او آغوش

 بدهي؟ طالق مرا خواهي مي تو... تو... تو دارد؟ حقيقت او هاي حرف-

 :زدم فرياد و دادم تكان شدت به را او و زدم چنگ لباسش به. كشت مرا سعيد سكوت

 سارا هاي حرف... سارا هاي حرف سعيد. ميرم مي االن من شدي؟ الل ساكتي؟ چرا بگو، چيزي يه خب بزن حرف-
 دارد؟ حقيقت

 نفرت عطش راهرو، هاي سنگ سردي. نشستم زمين روزي و زدم سرم بر. داد تكان "بله" ي نشانه به را سرش سعيد
 :گفتم و چسبيدم را سعيد پاي ها ديوانه مانند. ساخت تر ور شعله مرا

 .برم مي بين از را او. كشم مي را او من-

 من اشكبار چشمان به را اش گرفته غم و عسلي چشمان. شوم بلند تا كرد ياري مرا و گرفت را دستانم و شد خم سعيد
 :گفت و دوخت

 !متاسفم خيلي-

 :گفتم و كردم وار ضربه او صورت و سر بر ناگهان. كردم تكرار را او حرف آهسته و زدم و زل او به

 گرفتن طالق به حاضر من! نه! نه خورد؟ مي من درد چه به تو تاسف. نداري گفتن براي حرفي ديگر همين؟ متاسفي؟-
 زندگي گاه تكيه و اميد تنها كه بود او. شد من زندگي وارد كه بود او. من نه است سارا بگيرد طالق بايد كه كسي. نيستم

 و طالق از حرف راحتي اين به. هستي رحم بي و سنگدل چقدر تو سعيد آه بگيرم؟ طالق بايد من حاال. ربود من از را ام
 زني؟ مي جدايي
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 .گرفت را من دست و نشست سعيد. كردم هق هق. شد دشوار برايم كشيدن نفس

 .گناهم بي من كن باور-

 اين از شد، جاري لبش ي گوشه از خون از باريكي رد. زدم او صورت به محكم و كشيدم بيرون او دست از را دستم
 و كشيد صورتش به دستي سعيد. كردم نظاره را او باز دهاني و گرد چشماني با. كردم دور او از را خودم. ترسيدم حركتم
 :گفت و زد تلخي لبخند. ديد را خون

 مقابل در ايستادن قدرت من. شده تلخ من زندگي! ميترا ببين. ندارد عيب. نيست مهمي چيز. نكن ناراحت را خودت-
 .دارد نفوذي با و پرقدرت ي خانواده زيرا. ندارم را سارا

 به و كردم گره هم در را ابروهايم. شد ظاهر لبانش روي لبخندي هم او كه طوري افتادم، خنده به سعيد حرف اين از
 :گفتم طعنه

 .آيي مي بر پسشان از داري بازو زور. داري قدرت هم تو خب-

 بالها. بود نمانده برايم رمقي ديگر. افتادم راه او دنبال به نيز من. شد داخل و درآورد را هايش كفش و شد بلند سعيد
 سرد هواي و پاييز فصل. كرد سرما احساس سعيد. شديم پذيرايي اتاق وارد. شد مي نازل سرم بر ديگري از پس يكي
 قوري در. ماليد هم به و گرفت بخاري حرارت روي را هايش دست. بود آورده ارمغان به برايمان را سردي نسيم ابري،

 :گفتم خونسرد. بكشد بو تا شد خم و برداشت را

 .نيست كشيدن بو به الزم كردم، دم تازه-

 تكان نه ي نشانه به را سرم من و كرد تعارف من به. ريخت چاي خود براي و آورد استكاني شد، آشپزخانه وارد سعيد
 .دادم

 من به رو و گشود هم از را آن. بود شده كهنه زمان گذشت اثر بر كاغذ. درآورد را كاغذي اش جيبي كيف داخل از سعيد
 :گفت و گرفت

 چيست؟ اين داني مي-

 .نه-

 آمد؟ يادت. كردي امضا خودت-
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 :گفتم و كردم نگاهش متعجب

 .بگو دانم نمي نه-

 :گفت و كرد من به نگاهي. نوشيد ته تا را چايش كامل خونسردي با و انداخت باال را هايش شانه سعيد

 بدهم؟ توضيح هم باز. توست تعهد همان اين-

 باال غرور با را سرم باشم، مسلط خود بر كردم سعي اما زد، مي تند تند قلبم و بود شده خشك دهانم. گزيدم دندان به لب
 :گفتم و گرفتم

 چي؟ كه خب؟-

 :گفت و كرد آميزي تمسخر ي خنده سعيد. لرزيد مي آشكارا صدايم كردن صحبت حين در

 !جان ميترا! بابا اي چي؟ كه خب-

 :گفت و كرد نگاهم الود غضب

 شده مار زهر برايم زندگي االن كردي مطالعه واو به واو را ان نكات تمام كردي امضا را ورقه اين پاي كه زماني ببين-
 ...تو وجود

 :كرد عوض را حرفش و انداخت پايين را سرش

 ..جا ميترا خب ميگيرد طالق من نكشد بيرون من زندگي از را پايش و نگيرد طالق ميترا اگر ميگويد سارا-

 كند صدا اينطور مرا نبايد ديگر افتاد من حرف ياد به

 اي بهانه لحظه هر ندارم روز و شب ديگر كن باور بريزم سرم بر خاكي چه بگو تو كنم كار چه كه ام مانده من ميترا خب-
 ميداني بهتر خودت ميترا ميكنم را كار ان من ميكنم را كار اين من ندهي طالق را او اگر اندازد مي راه دعوا و ميكند جور
 يك نميتوانم هرگز بوم سگ مثل اگر هم عمرم اخر تا بپردازم كمال و تمام را اش مهريه بايد بدهم طالق را او اگر كه

 كنم پرداخت را ان سوم

 :داد ادامه و كرد نگاهم التماس با
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 اين به نميشود ديگر سارا باوجود!...ميترا... جا ميترا بكن را لطف اين هم بار اين و بيا كردي لطف من به هميشه كه تو-
 تو براي من بده نجان بدخبتي اين از را خدت و برو شده ظلم خيلي تو به من هم ميكشي زجر تو هم داد ادامه زندگي
 ميدهم تو به بخواهي ؟هرچه كنم چه بگو... بگو تو ام كرده گير بزرگي ابليس دست در زيرا نيستم و نبوده خوبي همسر
 اب از را گليمت خودت ميكنم مهيا برايت خوبي كار ميخرم برايت را خانه همين اصال...اصال تو مال همش زندگي اين

 ميترا؟ باشد بيرون بكش

 گاهي دارد دوچهره تو مثل موجودي كنم باور چطور نميدانستم بزند گول بچه ميخواست انگار كردم سعيد به سردي نگاه
 روح سوهان بود شده ميكرد دار جريحه را احساساتم تمام و ميكوبيد زمين به عرش از مرا گاهي ميكرد محبت من به

 خيره بيرون به و گشودم هم از را پنجره ميسوخت خيلي خودم حال به دلم كردم حركت پنجره سمت بقه ام كشيده زجر
 چه برق هاي كابل روي از كرد جلب را نظرم گنجشك دو جيك جيك صداي بود مردم امد و رفت از مملو خيبان شدم

 گنجشكه خانم" گفتم دل در گرفت ام خنده ميسرودند نغمه هم با شاعرانه و مسرت چه ميپريدند هم دنبال به عاشقانه
 "ديگر جفت بك سراغ ميرود و ميگذارد تنهايت گذشت كه روز چند ها بعد ولي است همين زندگي اول

 :گفتم و نگريستم او پريده رنگ سيماي به برگشتم و ابدم بيرون خود افكار از كرد اي سرفه سعيد

 من امضاي نكن اشتباه اما نميشوم اين منكر من كردم امضا من كه است دست ندارم ديگر وسايل و خانه به نيازي من-
 كجا ميخوايي؟به من از را اين رويي چه با تو درثاني كنم امضا را طالقم ي برگه كه اين براي نه بوده تو مجدد ازدواج براي
 سادگي اين به من زندگي و من له راجع ميدهي اجازه خودت به طور چه برگردم؟چهطور؟تو ام خانواده ببرم؟نزد پناه

 قسم خدا به نده زجر مرا قدر اين نديدم را سعادت و خوشي رنگ تو با مشترك زندگي در من سعيد بگيري تصميم
 درد خدايم با اگر ام كشيده اهي اگر ام نكرده نفرين را تو هرگز من باشي بدي همه ان جوابگوي بايد كه ميرسد روزي
 شود گيرت دامن نفرينم و لعنت كه نكن كاري پس نگرفته سرچشمه قلبم ته از كردم دل

 :گفت و خنديد بلند صداي با ها ديوانه مثل سعيد

 ميكني گوش من هاي حرف به تو هستم مهم و عزيز تو براي من چون نميكني را كار اين تو-

 با كه توست به نسبت عشق و ،عالقه من مشكل و عيب تنها متاسفانه"گفتم دل در و كردم اميزي تمسخر خنده من بار اين
 "ميكند پيدا هم شدت بلكه نميشود كم اي ذره تنها نه مداومت هاي زجر و ها بدي

 و بيتفاوت حالتي با انداختم باال را ابرويم يك كردم برانداز را سرتاپايش برگرفت در را گرفته غم خانه فضاي سكوتي
 :گفتم ساختگي دروغي
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 نه حاال اما داشتي اهميت برايم روزي-

 اهميتي كوچكترين برايش كه كند باور كه ميكردم رفتار طوري بايد اما نبودم خوبي بازيگر امد بدم خودم از حرف اين با
 :گفت تمام بدجنسي با و گذاشت شلوارش پشت جيب و كيف داخل و كرد تا را برگه سعيد نيستم قائل

 برويم؟ كي كردي قبول پس-

 :زدم فرياد نداشت او تصميم در ناثيري كوچكترين من حرفهاي زيرا دادم دست از را خود كنترل حرف اين شنيدن با

 كند گم را گورش برود بگو هم چاق و تپل خانم ان به بياور در گوشت از را پنبه اين هم تو نميدهم طالق به تن خرگز من
 قلدري و شرافت ادعاي هم حاال بكشد فنا به را زندگيم تا ميكند جور مختلف هاي بهانه هردفعه لجن كثافت بميرد و

 ذليل زن مردك شو گم برو هم تو چيز همه بي ميكند

 نهايت بي حركتش اين از زد صورتم به محكمي كشيده و داد دست از را خود كنترل ها حرف اين شنيدن با سعيد
 گرفتم خود به دفاعي حالت نميدادم اجازه ديگر ميخوردم سيلي سارا خاطر به كه بود بار چندمين بري زيرا شدم عصباني

 :زدم فرياد و كشيدم خودم سمت به را او و زدم چنگ سعيد لباس يقه به و

 حرف كه ايت خواسته روي كردي قكر الابالي ؟مرتيكه كني بلند من روي دست ميدي اجازه خودت به كه هستي كي تو-
 خرگوشي خواب اين از جان اقا هستي؟نه مهمي شخص يا ميترسم تو از ميدهم انجام را انها چرا و چون بودن يا نميزدم
 جانم است؟نه شهري خودش براي هم خرابه اباد علي كردي فكر شو بيدار

 :دادم ادامه و شدم خيره سعيد خشن چشمان به و كردم باريك را چشمانم

 چشم و بيزارم تو از گفتي خب گفتم بگيري زن ميخواي بياري؟گفتي سرم ميتواني بخواهي كه باليي هر كردي فكر-
 هربار كردم سكوت زديد زبان نيش و توهين هزارتا چشم گفتم نشو سارا و من مزاحم گفتي خب گفتم ندارم را ديدنت

 هم او نظر گفتم كردي جنين سقط به وادار مرا خنديدم زدي صورتم توي كردم سكوت باز كردي اذيتم و ازار ديدمت كه
 خواست كردي محرومم شدن مادر نعمت از كردم سكئت كردي رهايم دادم خواسته اين به تن و است مهم زندگي در
 دفعه اين اي خونده كور بفروشي؟اره؟ولي خروسي جشم روي و بيچشم زن يك به مرا ميخواهي هم حاال دانستم خدا

 ميكنم شكايت دادگاه به تو دست از بدهم ات خواسته به تن است محال
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 ضعف احساس كه كشيد را موهايم و زد صورتم و سر بر قدر ان گرفت لگد و مشت زير مرا ها حرف اين شنيدن با سعيد
 قورت را دهانش اب كشيد موهايش الي دستي نشست اي گوشيه بودم افتاده نفس نفس به داد دست من به سرگيجه و

 :گفت و داد

 رما ات سايه ميروم هرجا دردسري تو نميگذارم مني اما هستي هم عمرم اخر تا بودي من عذااب و درد مايه هميشه تو-
 ميدهد ازار

 :گفتم و خنديدم بود گرفته بر در را وجودم تمام درد كه حالي در گريه ميان

 بار هزار و ميزدي عاشقانه نبودم؟حرفهاي دردسر مايه بودي كنده جا از را خانمان در و ميكردي التماسم وقتي طور چه-
 ازرد؟ نمي را روحت ام سايه ميكردي ام زنده و ميكشتي

 :گفتم و اوردم در را ادايش

 سر اخر نميدانستم اما كردم مبارزه انها با تو خاطر به تنها كه بگو را خر من كنم زندگي نميتوانم و ميميرم تو بدون-
 شد خواهم در به ميدان از خودم

 گفت تهديد با شد منصرف خود كار از اما بزند كتك مرا دوباره تا شد خيز نيم سعيد

 بيايي محضرز خودت پاي با تا ميزنمت انقدر يا ميكني را كار اين يا-

 :گفتم و زدم پوزخند

 هيكل ان با/نبود تو حيف بدخبت بگو هم قيافت خوش ساراي به نميكنم را كار اين من بشوي رد من نعش روي از مگر-
 ميكنند مسخرتان همه و هستيد فنجان و فيل مثل برويد راه كه خيابان در اش گنده

 :دادم ادامه و گرفتم جدي ي قيافه

 خوشبختي پول من نظر به ولي كردي اي معامله خوب افرين زرنگ گرفتي؟هان؟چه را او پدرش پول خاطر به نكند-
 را دغامت باد اي رسيده دوران به تازه اخر نيست بد شوفاژ كار تعمير گشنه گدا تو براي نيست هم بد خوب ولي نمياورد
 گذاشته تاثر مغزت روي تهران هواي و اب گرفته
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 من زدن از خودش كه زماني زد مرا ميتوانست تا و اورد يورش من سوي به شود مسلط خود بر نتوانست ديگر سعيد
 ديدگانم از اشك كه جايي تا خنديدن به كردم شروع ناگهان و دشم ديوانه كردم حس ان يك كرد رهايم شد خسته
 :گفتم و برداشتم قدم سعيد سمت به شد جاري

 كردم ام؟چكار شده مرتكب زشتي ام؟عمل كرده ام؟خيانت كرده چكار من مگر.بردار من سر از دست سعيد بخدا را تو-
 بتو اميد هزار به من ندارم طاقت ديگر قسم خودت بجان.بردار سرم از دست بخدا را تو.ميدهي شكنجه مرا بار هر تو كه
 كور چرا.كني ازدواج سارا با دادم رضايت تو بخاطر من.ميداني من از بهتر خودت را اين تو و بودم تو عاشق من گفتم بله

 نه گفتي چه باشم؟هر كرده دريغ تو از من كه است چطور ورزيدن عشق كردن محبت مگر نميبيني؟خوب و اي شده
 .بپذيرم نميتوانم من كه ميخواهي من از چيزي اكنون اما نكردم باز شكايت به لب آوردي سرم باليي هر.ام نگفته

 اما بدهم رضايت هم كارت اين به ميخواهد دلم:گفتم و گرفتم را اش مردانه دست كشيدم آهي كردم تازه نفسي
 شده جدا همسرم از بگويم رويي چه با و برگردم؟چطور بخانه چگونه دارم من كه وضعيتي بروم؟با كجا!كافر!نامسلمان
 خودت آخر!مرد ندارم برگشتن روي.كنم ازدواج نميتوانم ام؟آره؟ديگر چسبيده ريشتان به عمر آخر تا من ام؟بگويم

 به سنگ بدهي گوش دلم درد به اينكه بجاي كند؟چرا ازدواج نميشود دار بچه كه زني با است حاضر مردي چه كن فكر
 ...سعيد آه!بشكن مرا كن خردم!بزن...بزن ميكوبي احساسم شيشه

 مي غمم بر روزبروز نكنم غربت و تنهايي احساس تا بدهي ياري مرا اينكه عوض:دادم ادامه باز و كردم تازه نفسي
 پر پروانه بودم شده.كردم نثارت را ام خالصانه محبت و ورزيدم عشق بتو كه بودم من تنها هايت بدي تمام افزاي؟با
 يكجا را همه و همه قلبم احساسم غرورم تو.دادي شكستم تو.خوردم شكست زود خيلي من سعيد!وجودت شمع سوخته

 من براي است سالمت او كه همين ميگفتم قلبم جواب در بار هر اما ميكرد شكايت و گله شب تا روز قلبم شكستي هم در
 و نام با بگذار.نكردي من با كه ها چه تو ببين حاال!سعيد. نه يا كند زندگي سقف يك زير من با نميكند فرقي.كافيست

 خاطرات و تو بياد گاه هيچ تا ميكنم خفه سينه در را قلبم صداي.نبرم تو از نامي هرگز ميدهم قول.كنم زندگي يادت
 آيا همين بماند ام شناسنامه در اسمت...فقط نبرم تو از نامي هستم زنده تا هرگز!قسم شرافتم به ميدهم قول.نيفتد گذشته

 زد نخواهم و ام نزده حرفي كوچكترين سارا با تو ازدواج مورد در ام خانواده به من كن باور!است؟سعيد زيادي توقع اين
 نه ميخواهم خرجي تو از نه سعيد.بياورند در من زندگي رمز و راز از سر و بيايند من ديدن به زمان يك آنها مبادا تا

 .نكن دريغ من از را لطف اين.كنم زندگي ات سايه زير بگذار فقط.محبت
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 ات خانواده خب درثاني.بدهم انجام نميتوانم كه ميخواهي من از چيزي تو:گفت و انداخت پايين را سرش سعيد
 به را حرفها اين.نكن تهديد مرا پس كردم ازدواج قانونا و شرعا!نرفتم باال كه هم كسي ديوار از.نكردم كه قتل.بفهمند
 .داده قرار فشار و تنگنا در مرا او چون بزن سارا

 من حرف حرف و لجبازي همه آن پس.كني مقاومت او برابر در و بزني حرف بايد تو نيستي؟خب او مرد تو مگر ببينم-
 ؟آره؟ ميترسي او بود؟از زده فلك من براي كو؟فقط بزنت دست و بيداد و داد و است

 ؟هان؟ چه تو اما احترام مقام پول ماشين مجلل خانه بخشيده بمن را چيز همه او!نخير:گفت و كرد نگاهم غضبناك سعيد

 ترك و سست محبت و عشق بدون مشترك زندگي ستونهاي نيست مطرح اينها:گفتم و انداختم زير به شرم با را سرم
 .ميشود خراب و ميپاشد هم از ماليمي طوفان با.است خورده

 را اصلي حرف زمانه اين در.بردار پوچ افكار اين از دست!...خانم نه...رسيدم عرش به تو با كه ديدم:گفت و خنديد سعيد
 .نميكنند تو به هم سگ اعتناي وگرنه داري هم احترام باشي داشته پول اگر.ميزند پول

 .محضر برويم آيم مي ديگر روز دو.است منتظر سارا.بروم بايد شده ديرم:گفت و كرد ساعتش به نگاهي

 كتك را تو حرفها اين شنيدن با حتما بگو عزيزت ساراي به هم را اين.باشد خير ديدي خواب است محال:گفتم تمسخر با
 .نشود پيدايت طرفها اين ديگر برو!ذليل زن ميزند

 مثل در خوردن بهم صداي.شد دور من از و كرد پاك دست پشت با را اش پيشاني عرق و انداخت بمن تندي نگاه سعيد
 احساس چشمانم در را شديدي سوزش كه گريستم آنقدر.بردم پناه گريه به سعيد رفتن با.بود من قلب شكستن
 رهايي او خيال و فكر از بلكه كشيدم دراز بخاري كنار بخوابم ساعتها ميخواست دلم.ميكرد سنگيني پلكهايم.گردم
 غصه اين با نميدانستم.دارم نگه باز را چشمانم نميتوانستم گريه شدت از بلكه ميداد ياري مرا كه نبود خواب اين.يابم
 كلمه چه!طالق بود انگيزي وحشت هيوالي.غمهايم همه از بزرگتر بود بزرگي آمدم؟درد مي كنار چطور بايد آسا غول
 كرده چه او به من مگر آخر.بردارد مخالفت از دست تا ميكردم قانع را سارا بايد آمد ذهنم به فكري!تركيبي بد و زشت
 بناي سعيد تصادف و بيماري از بعد سارا.داشتم او با زيادي آمد و رفت نه و ميكردم اش زندگي رامور د دخالتي نه!بودم؟

 .ميكرد حسادت شايد.بود گذاشته را ناسازگاري
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 خانه راه و انداختم سرم روي را چادرم ميكردم كاري بايد.شدم بلند.نداشتم كردن فكر ياراي.دادم تكان بشدت را سرم
 بروي را در سعيد.ايستادم منتظر و زدم پي در پي زنگ چند.رسيدم آنجا به دوان دوان و عجله با.گرفتم پيش در را سارا
 آمدي؟ اينجا به شد؟چرا چه:گفت متعجب و خورد جا من ديدن با.كرد باز من

 چه ميترا:ميپرسيد پي در پي حاليكه در.افتاد براه من دنبال و زد بهم را در سعيد.شدم داخل و دادم هل عقب به را او
 .نكن شروع ميكشم نفسي يك ارم تازهد من.نكن بپا آشوب بخدا را شده؟تو

 .دارم كار سارا كجاست؟با سارا:گفتم عصبي

 كجايي؟ سارا...سارا؟:گفتم و كردم بلند را صدايم

 .ادب بي است؟آرام طويله اينجا ميزني؟مگر داد چيه؟چرا:گفت و ايستاد من مقابل سارا

 چه من جان از تو:گفتم و شدم خيره باريكش و ريز چشمان به.ميكردم حس را او نفسهاي گرمي رفتم جلو قدم يك
 نميشوي؟ متوجه خوش برنميداري؟زبان من سر از دست ميخواهي؟چرا

 بيرون من زندگي از را پايت چرا.كن گوش تو حاال پس:گفت و زد كمر به دست ميدانست را ماجرا تمام انگار كه سارا
 ميخواني؟ فرا خود نزد و اندازي مي زندگي و كار از را سعيد مختلف هاي بهانه با نميكشي؟چرا

 دو سعيد!خانم سارا!بابا اي:گفتم و كردم او به پشت كردم اي خنده تمسخر با اين جز بودم كرده را چيز همه فكر منكه
 با حاال كه رساند بمن خيري چه ميكرد زندگي سقف يك زير من با كه چكار؟آنوقت ميخواهم را او من شما تقيدم دستي
 اشتباه ميخوانم ورد گوشش در و ميكشانم خود طرف به را سعيد ميكني فكر اگر!زجان عزي ضمن برساند؟در توست
 دل من. اي كرده اي گانه بچه فكر كه چرا.بريز دور را همه زده سرت به پوچ افكار برخوردها آن بخاطر اگر.اي كرده
 .ندارم سعيد از خوشي

 من نميكنم فكر:دادم ادامه.ميديدم چشمانش در را التماس و بود شده سفيد اش چهره رنگ.انداختم سعيد به نگاهي
 بخانه نه ديگر ميدهم قول من.كنيد تلخ بكامتان را زندگي و مشاجره من بخاطر كه باشم داشته ارزش و اهميت آنقدرها

 .ميكنم ارزو برايتان را خوبي زندگي.باشم داشته سعيد و تو كار به كاري نه بيايم شما

 بدون نبيند را اشكم سارا اينكه براي.ميبرد بسر اضطراب در سعيد و بود خاموش سارا.گرفت را گلويم راه بغض
 .گريستم تمام آسايش با و بردم پناه بود سارا خانه نزديك كه پاركي به.كردم تركشان خداحافظي
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 را سرش يكي گاهي.ميكردند شنا ديگر هاي مرغابي از جدا كه شد جلب آنها از تا دو به نظرم آب در ها مرغابي ديدن با
 .كرد مي تكرار را عمل اين ديگري گاهي و آورد مي در خود از صدايي و كرد مي خم ديگري بدن روي

 پسر. شدند جدا هم از آب صداي با نيز آنها. كردم پرت آنها طرف به را سنگي تكه و شدم بلند شدم عصبي آنها ديدن يا
 : گفت اخم با و كرد نگاه من به اي بچه

 مي كار چه ترها بزرگ شما ، كرديم مي را كار اين ها بچه ما اگر كني؟ مي اذيت را آنها كشي نمي خجالت! گنده زن -
 كرديد؟

. كردم حيرت او كردن صحبت لحن از. شدم ميخكوب خود جاي سر ها حرف اين شنيدن با. شد دور آنجا از دوان دوان و
 : گفتم و خنده زير زدم ناگهان

 .زد سر من از اي گانه بچه عمل چه. گويد مي راست -

. كردم سرما احساس. شدم بلند. كردند مي شنا هم كنار در مرغابي دو آن باز. انداختم كوچك درياچه به نگاهي دوباره
 از حرف ديگر پس ، بودم ساخته مطمئن را سارا هايم حرف با زيرا ، بود شده آسوده خيالم. پوشاندم چادر با را صورتم
 .آمدم بيرون پارك از و گرفت دلم. بود رفته فرو زمين به و شده آب اما ، گشتم پسر دنبال به. آمد نمي ميان به طالق

 ديگر ؛ بودم داده قول سعيد و سارا يه زيرا ، كنم تأمين را ام زندگي مخارج و خرج بتوانم تا گشتم مي كاري دنبال بايد
 دلم. كردم مي شديدي دلتنگي و خستگي احساس. بود افتاده گز گز به و كردند مي درد پاهايم. نگيرم آنها از سراغي

 همه سيما كودكانه و شيرين هاي صحبت...حامد و منير هاي محبت. شد كشيده مادرم و پدر و آباد خرم طرف به آن يك
 بي چرا پس((  ؛ گفتم اختيار بي. شد مجسم ديدگانم جلوي مهدي تنومند و ورزشي اندام. كرد خود بي خود از مرا همه و

 ))كو؟ پس بيايد؟ تهران به كه نداد قول منير مگر نزدند؟ سري من به و كردند وفايي

 بر در را وجودم بند بند حسرت و فرستادم بيرون سينه از آهي. ام نداده آنها به را جديد خانه آدرس ، آمد يادم ناگهان
 : گفتم خود با. گرفت

 خوب. ببرند بويي قضايا اين از نبايد اما ، شده ذره يك برايشان دلم. روم مي هم آباد خرم. بگيرم سامان و سر بگذار -
 .شدند مي متوجه باالخره زيرا ، ندادم را آدرس كه شد

 بود؟ كجا جا اين خدايا. نگريستم اطراف به. ام رسيده ناشناس جايي به شدم متوجه ناگهان. بودم غرق خود افكار در
 .داد دست وجودم بند بند به اضطرابي
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 تا كردم جمع را حواسم بار اين. برگشتم ناچار به. ام كرده طي اشتباهي را خيابان ؛ شدم متوجه تازه شدم دقيق كه خوب
 .شدم داخل و انداختم قفل به را كليد. رسيدم خانه به

 به مشغول بچگانه لباس توليدي يك در شد قرار ، دادند مي خوبي پول. كردم پا و دست خود براي باالخره جو و پرس با
 نه و شد دستگيرش چيز همه ، من چهره ديدن با. بود تجربه با و ضعور با و فهميده پيرمردي مغازه صاحب. شوم مي كار

 .نگفت

 اصال بار اين. شد پيدا سعيد كله و سر باز كه كنم كار به شروع ماه اول از شد قرار. گشت سپري منوال همين به روز چند
 پيمان و عهد سر من ببيند تا شده مخفي اي گوشه در سارا يا ، كند امتحان مرا خواهد مي شايد گفتم. نگذاشتم محل او به

 مشغول خيال بي من. كوبيد مي در به مدام و نبود بردار دست او اما. شدم داخل و بستم سعيد روي را در. نه يا هستم خود
 با را در و شدم بلند. شد امام طاقتم ديگر. شد مي زده در به اي ضربه خوردم مي كه اي لقمه هر با اما ، شدم خوردن نهار

 : گفتم و كردم باز عصبانيت

 كار چه. ريزند مي بيرون ها همسايه االن اي انداخته راه كه صدايي و سر با. شكستي را در شده؟ مرگت چه چيه؟ -
 ؟.نشود پيدايت ها طرف اين نشد قرار مگر داري؟

 : گفتم و بستم كمي را در من كه شود داخل خواست مي. گذاشت جلو قدم يك ، زد مي نفس نفس كه سعيد

 .شوي داخل نبايد! نه -

 را در و شد داخل سعيد. شوم رانده عقب به شد باعث او مردانه زور اما ، كردم مقاومت من. داد در به فشاري سعيد
 : زد فرياد عصبي و زد هم به محكم

 .خنگ دختر. رفت آبرويم كني؟ نمي باز را در چرا ، ديوانه ، احمق -

 : گفتم و شدم اتاق به او ورود مانع

 تو كار به كاري ديگر ، ام داده قول سارا به من نيايي؟ جا اين نشد قرار مگر داري؟ كار چه خواهي؟ مي چه!  سعيد -
 .باشم نداشته

 : گفت و كرد من به تحقيرآميزي نگاه سعيد

 .برويم تا شو حاضر. هستم قرارم سر من -
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 : گفتم و كردم نگاهش متعجب

 برويم؟ كجا -

 : گفت و انداخت باال تفاوت بي را هايش شانه سعيد

 .ديگر محضر -

 : گفتم و شدم خيره او به باز دهاني با. شد گرد تعجب از چشمانم

 ...نشد قرار مگر -

 : گفت و دويد حرفم ميان سعيد

 قرار مشتري با ، آمدم و بستم را مغازه ، ندارم وقت باش زود. نياور بهانه ديگر پس ايم زده قبال را هايمان حرف ما -
 .كن عجله دارم

 : گفتم و ايستادم او مقابل ، رفتم جلو

 ، داري جنون كنم مي فكر است؟ خوب حالت تو اصال شوي؟ مي من روح سوهان بار يك روز چند هر چرا! سعيد ببين -
 .نيست خودت دست

 !شد دير ، باش زود شد؟ تمام هايت حرف!  خب خيلي -

 : گفتم التماس با.  كرد ساعتش به نگاهي و

 كار سر بروم ماه همين سر شد قرار ، ام كرده صحبت توليدي يك با من!  سعيد ببين -

 : گفت خونسردي با سعيد

 .كني مي فراموش را ات گذشته زندگي و من. شود مي گرم هم سرت. است خوبي فكر ، است خوب -

 .نداشت اي فايده ، كردم خواهش و التماس. گرفت ام گريه او هاي تفاوتي بي از

 بر چادر دادم رضايت ناچار به. داشت قرار او سلطه زير هم سعيد و نداشت سارا روحيه در تأثيري هايم ناله و ها اشك
 : گفت سعيد راه بين در شدم همراه او با و كردم سر
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 .كنم حمايت تو از توانم مي كه جايي تا دهم مي قول هم من. كردي پيدا كه هم كار. بيمان خانه همين در -

 : گفتم و كشيدم آهي. بودم مرده ديگر من. زدم تلخي لبخند

! خودم تقدير پي هم من. بروي خودت سرنوشت دنبال بايد تو. هستيم نامحرم تو و من اين از بعد ديگر!  آقا سعيد نه -
 زندگي پي هم تو. بايستم خودم پاي روي ام گرفته تصميم. ندارم تو شخصي وسايل و خانه به نيازي ترين كوچك من

 .كرد خواهد همراهي سعادت و ترقي هاي پله تا را تو سارا يقينا. برو خودت

 عريان و لخت چه. افتاد خيابان درختان تك تك به نگاهم. بودم متحير سرنوشت بازي از من. رفت فرو سكوت در سعيد
 .است شده گونه اين هم من زندگي كردم حس. بودند شده

 مي دست به دوباره را خود شادابي و سرسبزي آنها كه اين هم آن و بود كشيده فلك به سر درختان و من بين اختالفي اما
 و شكستند مي تك تك هايم شاخه ، گذشت مي كه روز هر و بودم داده دست از را زندگيم طراوت تمام من اما ، آوردند

 .خشكيدند مي

 احساس و شد سر بدنم تمام آن ديدن با. داد من نشان تابلورا نگاهش با.  آمدم بيرون خود افكار از سعيد اشاره با
 .كردم حقارت

 .نشست ام پيشاني بر سردي عرق

 بچه ما جدايي علت بود گفته و بود داده توضيح محضر براي را جريان همه سعيد قبال. رفتم باال ها پله از سعيد از جلوتر
 وارد مردي صداي شنيدن با.  كرد وارد چوبي در به ضربه چند آهسته سعيد. هستم طالق به راضي من و است نشدن دار

 .كرد دعوت نشستن به را ما ، ما ديدن با محضردار. شديم

 .است شده مزاحم كاري چه براي كه وگفت كرد معرفي را خود سعيد

 : گفت و كشيد اش گندمي جو هاي ريش به دستي. برداشت چشم از را عينكش.  كرد من به نگاهي مرد

 راضي امر اين به كه شوهرتان. كنيد قبول فرزندي پرورشگاه از توانيد مي شما ندارد؟ وجود ديگري راه آيا!  دخترم -
 .است

 چيز همه. انداخت زير به سر سعيد. نگريستم سعيد به و كردم گره هم در را ابروها. آوردم نمي در سر او هاي حرف از
 : گفتم بغض با و كشيدم آهي! بود ذات بد و فطرت پست چقدر مرد اين. شد دستگيرم



 

 

شيشه اي قلب   كتابخانه نودهشتيا  

w W w . 9 8 i A . C o m  193 

 كنم؟ امضا بايد را كجا. شود محروم شدن پدر نعمت از شوهرم ندارم دوست من! قاضي آقاي -

 كنيد فكر بيشتر كمي ميتوانيد ولي-

 كنيد امضا را اينها گفت و كرد نگاه من به غمگين نگاهي با قاضي دادم تكان نه نشانه به سري

 فرو قلبم كرد امضا هم سعيد0020شد سعيد نوبت بعد كردم امضا و گرفتم دست در را خودنويس لرزان انگشتاني با
 گفتم و شدم خيره او گان ديده شدبه ملحق من به سعيد بعد دقيقه چند امدم بيرون اتاق از ريخت

 شديم محرم نا هم به ما حاال از ديگر خوب بودي راست رو من با كمي كاش اي شد راحت خيالت شدي خوشحاال خوب
 جوركن و جمع را وسايلت بيا بعد كنم پيدا مكاني خودم براي تا بدي مهلت من به روزي چند ميكنم خواهش تو از

 بگو تبريك سارا به من طرف از بشنوم چيزي نميخواهم ديگر كفتم و كردم متوقف را او اما بزند حرفي خواست سعي
 رجبي آقاي حافظ خدا دارم شما براي را سعادت و موفقيت آرزوي

 زده غو و خسته تن من و كرد توقف من براي تاكسي بعد دقيقه چند ايستارم تاكسي منتظر ايستگاه سر و شدم دور او از
 كه تاكسي راننده كنم غلبه خود اشكهاي بر نتوانستم اما باشم مسلط خود اعصاب بر كردم سعي اندداختم آن داخل را ام

 از دل در هم من كند مداخله من كار در نخواست اما كشيد هم در را ابروهايش و كرد نگاه من به آينه از بود جواني مرد
 از نبود خودم خانه از امنتر و تر خلوت كجا هيچ بگريم بود گذشته سال چند اين در آنچه به خلوت در تا كردم تشكر او

 افتادم راه به سست هاي پا با دادم را كرايه و كردم تشكر او از كرد را لطف اين نيز او برساند خانه به مرا خواستم راننده
 و نشستم نداشتم ايستادن توان دادم تكيه آن به و بستم آهسته را در شدم داخل و گشودم را در انداختم در در را كليد
 داد دست من به گيجه سر و ضعف احساس افتادم هقهق به و گريستم ميتوانستم كه جايي تا و گرفتم بغل به غم زانوي
 چه غريب شهر اين در تنها و كس بي حاال شدم خيره سقف به و كشيدم دراز فرش روي رساندم اتاق به ناتواني با را خود

 طالق! ام گرفته طالق. ام شده جدا بودم او شيداي و عاشق انچنان كه مردي از من بگويم مادر و پدر به طور چه ميكردم
 كشت خواهم را خودم من ندارم را بزرگ درد اين تحمل زيرا ببرم بين از را خودم بايد من بده مرگ مرا من خداي واي!

 زندگي زندگي گفتم و شدم خيره دستم رگ به گرفتم را تصميمم آوردمم تسغي رساندم حمام به را خود شدم بلند ناتوان
 گفتم و كردم گريه هاي هاي و گرفتم دست در را صورتم افتاد حمام كف روي تيغ نميخواهم را تو ديگر لعنتي

 پس نيست مهم برايت كه من نابودب اي برده ياد از مرا كه تو كنم راحت را خودم نميگذاري چرا چرا آخخر خدايا خدايا
 شده تمام طاقتم و صبر دهم ادامه سياه زندگي اين به نميتوانم ديگر دهم نجات بختي بد و فالكت اين از را خودم بگذار
 گذاشتم سجده به سر
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 گرسنگي احساس بود زده چادر چشمانم زير غم گرفت من از را جسمم نيروي تمام بيماري ميسوختم تب در هفته يك
 آماده را خود ناچار به نداشت وجود باشد خوردن قابل كه چيزي اما بيابم خوردن براي چيزي تا شدم بلد ميكردم شديدي
 كنم تهي قالب بود نزديك ميديدم كه آنچه از كنم سكته بود نزديك كردم باز كه را در بخرم چيزي بيرون از تا كردم
 چه كردم نگاهش نبندم را در تا كرد خواهش اي گرفته صداي با شد مانع كه ببندم را در خواستم انداختم پايين را سرم

 گفت و انداخت پايين را سرش بود شده پريده رنگ و رنجور

 كنم دل درد كمي ميخواهم فقط نشوم مزاحمت زياد ميدهم قول

 هاي غم گنجايش دلم دارم غم كافي اندازه به خودم من نيستم صبور سنگ كه من سعيد آقا گفتم و كردم نگاهش سرد
 كنم خريد ميخواهم برويد كنار راهم جلوي از هم حاال ندارد را ديگران

 از و زدم هم به را نخوردر را مظلوميت اين گول گفت من به ندايي لرزاند را قلبن نگاهش كرد نگاهم التماس با سعيد
 راحت او مزاحمتهاي شر از تا رساندم فروشگاه به را خود عجله با رساند من به بلند قدمهايي با را خود او گذشتم او كنار
 جنسي گاهي ميكرد دخالت خريد انتخاب در ميكرد تعقيبم سايع مثل ميرفتم كه جا هر افتاد راه به من دنبال به اما شوم
 خريد شد خجل بازيگوش و شيطان پسركي مثل كردم نگاه او به خيره انداخت مي سبد داخل را نبود من نظر مورد كه

 آقا گفتم و كردم صندوق مسول به رو كرد پرداخت را پول من از زودتر او اما رفتم صندوق پاي و دادم انجام را نظر مورد
 بدهيد را آن بقيه و كنيد حساب آقا نخير گفت اصرارو سعيد گرفتم او جلوي را خود پول و بدهيد را ايشان پول لطفا

 هاي خنده كرد سهيم بازي اين در را خود و آمد نمي بدش ما كارهاي از هم حال عين در كند چه كه بود مانده مرد ورزيد
 با را سعيد بگذاريد من سر به سر آيد نمي بدتان انگار هم شما آقا اي گفتم و كردم بلند را صدايم كرد عصباني مرا مرد

 يه و بگيريد را پول اين كنيد لطف پس هستند من خريدهاي هم اينهل هستند مزاحم آقا اين:  گفتم و دادم نشان انگشت
 بدهيد خاتمه بازي اين

 من به كه ورزيد اصرار سعيد گرفتم دست در را خريد هاي كيسه گرفت مرا پول چار نا به و كرد سعيد به نگاهي مرد
 سعيد انداختم قفل به را كليد بود حرفها اين از تر لجباز او اما كنم ودر خود از را او ميكردم سعي همچنان من كند كمك

 به فرصت همي از هم سعيد كرد عليك و سالم و آمد بيرون در از همسايه زن حين همين در چسبيد خريد هاي كيسه به
 دل در كنم جلوگيري همسايه زن جلوي هم آن او ورود از نميتوانستم كه من شد خانه داخل و كرد استفاده آمده دست

 شد من خانه به سعيد ورود باعث اش موقع بي ورود با كه فرستادم لعنت او به

 به بوديم شده جدا هم از قانونا و رسما نداشتم كاري او با ديگر من ؟آخر است آمده من ديدن به سعيد چرا نميدانستم
 بردم اشپزخانه به را خريد هاي كيسه او به تفاوت بي است خودش كردن گرم حال در ديدمكه را سعيد شدم وارد ناچار
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 از تو گفت سعيد كنم نگاه سر پشت به تا داشت وا نرا سعيد صداي كردم ترس احساس اش سايه از آمد من دنبال سعيد
 بيشتر تو كنار در كن باور است كرده زهر برايم را زندگي سارا هستم گير هم من كن باور ميترا هستي دلگير من دست

 به و باشد خودسش حرف حرف ميكند سعي هميشه ميكند اذيت و آزار ميگيرد بهانه مدام او ميكردم خوشبختي احساس
 گفت و كرد تازه نفسي و آورد بر سينه از نداردآهي توجهي كوچكترين من خواسته

 هم خردمند آقاي ميگذارد منت يك و هزار و آورد مي زبان به را پدرش هاي كمك ميگشايم اعتراض به لب كه بار هر
 را پدرت بگويي او به گل از كمتر ؟اگر است وكار كس بي ميترا مثل من دختر كردي فكر ميگويد ميكند تهديد مرا مدام
 آورم مي در

 اين به اينكه براي شده رنجورتر و الغرتر كردم حس هفته يك اين در شدم خيره اش چهره به رفت فرو سكوت در
 ديگر اي كرده ازدواج او با و اي رفته بيرون من زندگي از ديگر تو ؟خوب ناراحته وجدانت چيه: گفتم دهم خاتمه بحث
 و تنهايي با ميچرخانم را خود مجردي زندگي است هفته يك من اقا سعيد كن گوش ؟ ميزني من به را حرفها اين چرا

 آرزوهايت و آمال كاخ در برو هم تو بريزي هم به مرا تنهاي و خاموش زندگي نكن سعي پس ام گرفته انس هم بيكسيم
 كن زندگي

 است شده من دامنگير تو هاي ناله و آه اي كرده نفرين مرا تو گفت و كرد بلند را سرش سعيد

 نيستي محرم من به ديگر تو ندارد صدا هم خدا چوب خوب اما نكردم نفرينت من گفتم و خنديدم حرفهايش شنيدن از
 بكنم را زندگيم بگذار برو پس

 آمدي خانه تخليه براي نكند گفتم تاسف با و رسيد ذهنم به چيزي ناگهان

 سارا من نيستم راضي زندگيم از من ؟ ميترا كشاند اينجا به مرا دلتنگي احساس نه...نه: گفت و كرد بلند را سرش سعيد
  با بايد آدم ام شده متوجه حاال اما خواستم ثروتش خاطر به را

 .بگذارد بالش بر سر خالي شكم اگر حتي. كند زندگي عالقه و عشق

 :گفتم و كرده حيت سعيد هاي حرف از. كردم نگاهش تمسخر با

 تا تو. شدي متوجه دير خيلي متاسفانه اما! فهميدي را داشتن دوست معني پس. زني مي قشنگي هاي حرف... است خوب-
. كردي مقايسه من با را سارا تو. هستي بهزاد هم تو كردي فكر. دادي دست از را خود اصالت شدي بزرگ محيط وارد

 ...به كردم مي زندگي تو با اگر من... من. دارم فرق خيلي سارا با من! سعيد آقا. گذاشتي هم كنار را سفيدي و سياهي
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 :گفتم آرام. انداختم زير به را سرم و انداخت گل صورتم حرف اين گفتن از

 .خواست مي اهدافش به رسيدن براي را تو سارا اما. بود خودت وجود خاطر به-

 :دادم ادمه و كردم تازه نفسي

 مزه بار يك قبال او. ترسد مي سفيد و سياه ريسمان از هم گزيده مار. كني مي زندگي سقف يك زير او با تو حال هر به-
 اين كه هم حاال. نداريم هم با اي رابطه هيچ ديگر هم تو و من. ندارد هم گناهي خب. چشيده را جدايي و زندگي تلخ ي

 هم من نگران. دارد زياد بلندي و پستي زندگي! سعيد آقا. است خواهر و برادر يك چشم به زنم مي تو به را ها حرف
 .نباش

 :گفت بغل در غم زانوي سعيد

 ...افزودي دردهايم بر ديگري درد تو اما. كنم درددل تو با تا آمدم-

 تركم هميشه براي تا كردم مي رفتار طوري بايد اما. شد كنده جا از قلبم آهش شنيدن از. برآورد سينه از سوزناكي آه و
 :گفتم و زدم لبخندي. كند

 من با بيايي دهد مي اجازه غرورت حاال طور چه. كني تحمل مرا توانستي نمي تو كني؟ درددل اي آمده كسي چه با تو-
 زندگي كامل آرامش و راحت خيال با من وجود با توانست نمي. داشت حق خدا بنده هم سارا آقا سعيد كني؟ دل درد
. شد هم موفق خب. كند محو تو زندگي از مرا خواست مي او. كنم تحمل را هوو وجود توانستم نمي بودم هم من. كند
 به ناراحتي ترين كوچك سارا و تو از من. كني مي فراموش هميشه براي مرا داد نوازش را گوشت ات بچه صداي وقتي
 .شماست نفر دو هر سعادت ام خواسته تنها. ديگر چيز نه كردم نفرين نه. ندارم دل

 :گفت التماس با. بود شده جمع ديدگانش در اشك. شد بلند سعيد

 .كنم درددل تو با و بيايم ديدنت به بار يك روز چند هر بده اجازه پس-

 :گفتم و كردم غلبه احساسم بر

 .برگردم خودم شهر به خواهم مي. دارم مسافرت قصد من. شود نمي متاسفم-

 :گفتم و خنديدم. نگريست من به ناباورانه و شد ميخكوب خود جاي سر سعيد
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 .بوده خودم خواست گويم مي. ام گرفته طالق تو خواست به كه گفت نخواهم آنها به هرگز! نترس-

 را در آهسته و رفت بيرون افكنده سر با و انداخت من به را پرتمنايش نگاه سعيد. كردم باز را آن و حركت در سمت به
 .بست

 به را بارم غم نگاه. كردم مشاهده خود مقابل در را سعيد. گشودم را در. شد بلند زنگ صداي دوباره كه رفتم فرو فكر به
 :گفتم و انداختم او

 ...كنم مي خواهش-

 :گفت و انداخت زير به را سرش سعيد

 همينجا است بهتر. توست به متعلق است آن در آنچه و خانه اين گفتم قبال كه من. بروي خواهد نمي بگويم ام آمده-
 .كني زندگي

 :گفتم و كردم تشكر او لطف از

 .ممنونم نهايت بي هم تو لطف از. شود مي چه ببينم بعد. بروم رضا امام زيارت به خواهم مي-

 :گفتم و كشيدم آهي بستم، را در. شد دور و كرد خداحافظي دردمندانه سعيد

 كردي، وادار طالق به مرا ريختم، اشك كردم، تمنا و خواهش افتادم، پايت به كه زمان آن. شدي متوجه دير كه افسوس-
 شدي؟ كشيده طرفم به چرا پس نبودم؟ ساده و امل نبودم؟ بذقيافه زن آن من مگر

 به سعيد كه را هايي اذيت و آزار و ها بدي تمام انتقام او. بود شده من انتقام ي فرشته زيرا. گفتم احسنت سارا به دل در
 كردن محروم ها، شكنجه و ها كتك ها، انداختن دست و ها، كردن مسخره ها، كردن تحقير آن. گرفت مي بود كرده من
 بهزاد هايم بدبختي باعث. سوخت مي سعيد براي دلم قلبم اعماق در اما ازدواج، مراسم بودن شاهد مادري، مهر از

 كمد سر تا كرد وادار مرا وجودم در نيرويي. ريخت هم به را چيز همه و شد ما زندگي وارد كه بود او. بود ناجوانمرد
 مي حس زيرا. بروم زودتر چه هر تا كردم آماده را خود و گذاشتم چمدانم داخل را هايم لباس عجله با. بروم هايم لباس
 را سنگين چمدان كردم، سرم را چادرم. نداشتم را او ديدن تحمل و صبر من و گشت خواهد بر سعيد دوباره كردم

 و گوشه در... سپردم خاك به دلم ي گنجينه در را آن شيرين و بد خاطرات تمام و انداختم خانه به گذرايي نگاه. برداشتم
 نمي دلم. پوشيدم را ام كهنه هاي كفش و. شدم خارج اتاق از و كشيدم آهي. بود بسته نقش زيادي خاطرات خانه اين كنار
 در و برآوردم سينه از آهي.  شدم مي عاطفي و احساسي مشكل دچار سعيد ي روحيه با وگرنه. رفتم مي بايد اما بروم آمد
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 را آمده را كردم قصد بار سه دو. نداشتم عجله زياد. داشتم برمي قدم آهسته و آرام. زدم هم به آرام و كردم باز را
 سعيد از رسما. شدم نگران آن خاطر به كه نداشتم چيزي ديگر. زد مي آتش مرا قلب طالق موضوع بار هر اما بازگردم

 سعيد رفتار و اعمال مراقب زندانبان، يك چون سارا ضمن در. نبود برگشت براي اميدي من وضعيت با. بودم شده جدا
 مشكالت و دردسر باعث خانه آن در من ماندن. برگردم خانه آن به و كنم خوش ان به را دلم تا نداشتم اميدي پس بود

 :گفتم و كردم كرايه را ماشيني. رفتم مي بايد پس شد مي زيادي

 .برسانيد جنوب ترمينال به مرا آقا-

 :گفت و كرد من به نگاهي راننده

 .نيست مسافر چون! خانم دربست-

 :گفتم خونسردي با

 !آقا بله-

 .سپرد جاده به تن و كرد غرشي قراضه ماشين و شدم سوار

 پا راننده. شد تكميل اتوبوس انتظار كمي از بعد. نشستم صندلي روي و. كردم فراهم مشهد مقصد به بليطي خود براي
 كه آمدم خود به زماني. شد طي طوالني مسافت اين چطور دانم نمي. گرفت پيش در را مشهد راه و گذاشت پدال روي
 در بال داشتم دوست. شد هيجان و عشق از سرشار قلبم امام مقدس بارگاه ديدن با. ديدم حرم ورودي در جلوي را خود
 سياه، سفيد، آدم، قشر همه از. بود صدا و سر پر و شلوغ قدر چه. كردم مي پرواز ملكوتي بارگاه دور تا دور و آوردم مي

 .گرفت بر در را وجودم تمام عجيب شوقي و ذوق. رفتند مي امام پابوس به همه و همه فارس، لر، كرد، زرد،

 سالم رنج و درد از مملو اي سينه و درد، از آكنده و شكسته قلبي غصه، از پر هاي شانه با اندوه، از پر دلي با و ريزان اشك
 ديدم را زناني و مردان. شدم محوطه وارد. بود امام طاليي بارگاه سمت به فقط نگاهم. كردم حركت سنگين پايي با و دادم
 درگاه به سجده سر تا گرفتند مي وضو عاشقانه چه هم ها بعضي. ريختند مي دانه كبوتران براي خاصي هيجان با كه

 ها خانم ورود تابلوي ديدن با. شوم وارد بايد در كدام از دانستم نمي. داشتم عجيبي نشاط و شور. آورند فرود خداوند
 جا زيرا. انداخت چنگ دلم بر بزرگ بس غمي. شدم حيران جمعيت ازدحام از و دادم كفشداري تحويل را هايم كفش
 صحن ديدن با. ديدم را امام صحن جا همان از. كنم زيارت و بروم كه اين به برسد چه بود، كم هم كشيدن نفس براي
 آهي. برسد ضريح به دستشان تا كردن مي تالش و تقال زنان چقدر. شد جاري اشكم و بخشيدند من به را دنيا تمام انگار
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. بودم او جاي من كاش. خوردم غبطه او به. كرد مي باران بوسه را آن و بود شده اويزان ضريح به كه ديدم را زني. كشيدم
 حسرت نگاه. كردم مشاهده را جواني زن و برگشتم. كردم حس ام شانه روي دستي ناگهان. كردم حس را اشك شوري
 :گفت و زد رويم به لبخندي. داشتم نگه ثابت او نافذ ديدگان در را بارم

 .كنه مي قبول اقا بدهي سالم جا هر از-

 :گفت. شدند مي يكديگر ازار باعث و رفتند مي باال هم كول و سر از كه كرد زناني به اشاره دست با

 از. بگيرند قرار آزار و اذيت مورد زائرانش نيست راضي آقا. نيست نه است؟ قبول مورد زيارتشان آنها كني مي فكر-
 .هست همه به حواسش آقا كه بدان يقين و بگذار ميان در آقا با داري اي خواسته هر جا همين

 مي و دادند مي فشار. شدند مي مردم اذيت و آزار باعث كه رفت زنان از گروهي سمت به و شد دور من از سپس
  صورت. بروند جلو شكل اين به خواستند

 .نكنن تكرار را عمل اين كه خواست مي مهرباني لحن با و كرد مي وارد آنها به آرام اي ضربه. لرزاند مرا قلب او نوراني

 :گفتم

 .هستي آقا خدمتگزار كه حالت به خوش ـ

 نگاه. نگريستم اطراف به و بستم را قرآن. گيرد ارام روحم و قلب تا كردم خواندن به شروع و بوسيدم برداشتم، را قرآني
 دادن شفا حاجت، خواستن غصه، و ها دل درد شنيدن روان، و پاك ي ها اشك به آميخته هاي حنده آميز، التماس هاي

 :گفتم دل در. شكست هم در را قلبم زندگي، هاي گره كردن برطرف ها، مريض

 ».دارند حاجت همه دارند، غصه همه. نيستم تنها من پس «

 ازدحام اما گذاشتم، ضريح محوطه به پا و رسيدم چوبي در به. كنم زيارت و بروم شده طور هر كردم عزم شدم، بلند
 از را خود و شدم بلند. كردم حس را حرم كف سردي. دادم دست از را خود تعادل كه طوري. راند عقب به مرا جمعيت

 سپري شبي چند. كردم گريه و نشستم اي گوشه. بپذيرد مرا خواست نمي امام شايد. شد جاري اشكم. كردم دور جا آن
 :گفتم و كشيدم آهي. شد مي تكه تكه داشت ديگر بارم حسرت دل. نشدم زيارت به موفق من اما شد،

 سرم كه بالهايي از و ها غصه از. بزنم حرف تو با كنم، دل درد تو با بودم آمده. غريبم هم ن! جان اقا ات غريبي قربان ـ
 تو پيش از فردا من! جان آقا. كني گوش من دل درد به نداري دوت تو كه اين مثل. بگويم ها؛ شدن حقير و خوار از آمده،
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 سنگ خدا به جان آقا. است تنگ خيلي. است پر خيلي دلم خدا به! جان آقا. بيايم شما زيارت به ندارم لياقت من. روم مي
 ....جان آقا. كنم دل درد فقط دهم مي قول. ندارم شما از اي خواسته ندارم، حاجتي. ندارم شما جز صبوري

 بلند داشت، برنمي من از نگاه. بود گرفته نظر زير اول از مرا داشت؛ فاصله من از كمي كه جئاني دختر. افتادم هق هق به
 :گفت و فشرد را دستم. نشست من كنار. آمد من نزد و شد

 كني؟ زيارت بروي تواني نمي داري؟ حاجت چيه؟ ـ

 :گفت و كرد بلند و گرفت مرا دست كردم، تصديق را او گفته سر با

 مي خودم من نخور غصه. هستيم جا اين هم ديگر روز چند تا. ام آمده جا اين به شيراز از كاروان با. هستم مريم من ـ
 .برمت

 :گفتم و زدم لبخندي

 .شوي مي اذيت فشار زير. نيست ممكن نه، ـ

 :گفت و كرد تبسمي

 .نباش نگران. كنم مي كمك را تو من. طلبيده رو تو آقا هم حاال. نيست جايز ديگر ها حرف اين بطلبد آقا وقت هر ـ

 :گفتم و كردم وارد دستش به فشاري

 را تو آقا خود شايد. هستم عجز ولي هستم، جا اين است هفته يك نزديك االن من داني مي. فرستاده خدا را تو شايد ـ
 .آورده من سراغ

 :گفت و زد لبخندي مريم

 حاضري؟ خوب ـ

 :گفتم شوق و ذوق با

 .آره ـ

 :گفت كرديم، مي حركت ضريح طرف به كه حالي در
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 چيه؟ اسمت ـ

 .ميترا ـ

 از. ديدم ضريح برابر در را خودم كه طوري. شديم رانده جلو به فشار و آزار بدون. كشاند جلو به را ما جمعيت فشار و
 :گفتم و كردم مريم به رو گريه و حنده ميان در. بياورم در بال خواستم مي خوشحالي

 .كردم لمس را ضريح! ببين رسيدم ـ

 :گفت كرد مي رضايت اجساس خودش كار از كه مريم. كشيدم ضريح به دست و

 .كن دل درد راحت خيال با. هستم تو مراقب هم من كن، زيارت داري دوست كه موقع هر تا ـ

 :گفتم و چسباندم ضريح هاي ميله رابه سرم و كردم تشكر او از نگاهم با

 خرم روم مي فردا من! جان آقا. نماندم دل به حسرت. كردم زيارتت باالخره. آمدم پابوست به باالخره! حان آقا سالم ـ
 آقا. كرده رها كس بي و تنها مرا و گرفته زن او. شده جدا من از سعيد! جان آقا. ندارم سرپناهي و اميد ديگر آخر. آباد
 خودت. بردارد توزي كينه و بازي لج از دست. بيفتد پدر دل به من مهر كن كاري كنم؟ كار چه بدبختي اين با حاال! جان
 غريب يا! رضا امام يا. ندارم را جايي چون نرانم، هم جا آن از پس شوم، نمي دار بچه ديگر من. دارم عيبي چه كه داني مي

 خيلي شدم، خوار حيلي. نراند خود از مرا تا بياور عقل سر را پدرم! رضا امام يا. كن رحم ام غريبي به! آهو ضامن يا الغربا
 .نكن نااميدم پس است، تو به اميدم! جان آقا. شنيدم حرف آن و اين از

 :گفت شمالي لهجه با كه ديدم را پيرزني برگشتم،. كشند مي را لباسم پشت از كردم حس

 .آيم مي امام پابوس به است بار اولين براي من. بيايم جلو كن كمكم تصدقت؛! جان خانم خدا به را تو ـ

 :گفتم و زدم لبخندي. رفت ام صدقه قربان. كشيدم جلو به را او و گرفتم محكم را دستش و كشيدم آهي حرفش اين از

 .كن دعا هم را من جان مادر ـ

 :گفت و گرفت آغوش در مرا جمهيت ازدحام و فشار ان در پيرزن

 .دعايم محتاج نماندم؛ دل به آرزو دخترم، شوي پير ـ
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 مي رانده جلو به كمي. بود دشوار برايم كشيدن نفس فشار، زير در. گشتم مريم دنبال به و نواختم اش گونه بر اي بوسه
 من سمت به را دستش. امد جلو و زد لبخندي من مشاهده با او. گرفتم قلبي قوت مريم ديدن با. عقب به سرعت به.  شدم
 و سر شديدي عرق. كشيد باال جمعيت ميان از مرا و گرفت را دستم. كشاندم جلو به را دستم مكافات هزار با. كرد دراز

 :گفتم و خنديدم كشيدم، پي در پي نفس چند. بود گرفته بر در را صورتم

 .شوند مي خفه فشار زير در دارن؟ حاجت همه اين. است خبر چه! جان مريم ـ

 :گفت و كشيد آهي مريم

 .خواهد مي سعادت جايي چنين در مردن ـ

 به هم من. آمده زيارت به دانشگاه طرف از و است دانشجو كه گفت شيرازي شيرين زبان با مريم. بردم پناه خلوت به
 .ام آمده همسرم با كه گفتم دروغ

 :گفتم و بوسيدم را اش گونه و كردم قدرداني او از

 .است منتظرم بيرون همسرم. بروم بايد من خوب ـ

 :گفت و زد لبخندي مريم

 .شوي خوشبخت اميدوارم سالمت؛ به ـ

 ».عالمم بدبخت من«  گفتم؛ دل در

 بسته دخيل كه ديدم را كساني سرما در آمدم حياط محوطه به. گفتم دروغ ساده و پاك مريم به زيرا آمد، بدم خودم از
 :گفتم و كشيدم آهي. اند

 .هستي تو اميدشان تنها آنها. كن برآورده را خدا هاي بنده اين تمام حاجت! جان آقا ـ

 :گفتم نگريستمو طال ايوان به حسرت و آه با

 بيايم؟ امام پابوس به دوباره شود مي يا خدا ـ

 .دارم نگه زنده ام خاطره و ياد در را اما ضريح تا بستم را هايم چشم
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 كار اين به راضي قلبا اما شدم، مي آباد خرم راهي و. كردم مي جمع را وسايلم بايد. كردم حركت مسافرخانه سمت به
 نياز من مثل كسي به آقا كه دانستم مي خوب اما شوم، امام خدمتگذار و بمانم جا همان هميشه براي داشتم دوست. نبودم
 .بودم گناهكار فرد يك من زيرا ندارد، قبول هم خود كنيزي به مرا كه يعني ندارد،

 خيره شب به. لرزاند مرا پاييزي باد. گشودم را پنجره شدم، بلند. بود گريخته من از خواب اما گذاشتم، بالش به سر
 احساس. بود شكسته و رنجيده ها آدم دست از هم شب دل حتما. بود غمگين و خلوت شب قدر چه. گرفت دلم شدم،
 .نفهميدم چيزي ديگر و افتادند هم روي هايم چشم بعد دقيقه چند. بردم پناه رختخواب به و بستم را پنجره. كردم سرما

 روي از. است مرد دو مشاجره شدم متوجه. سپردم گوش متعجب و گشودم هم از را هايم پلك ناسزا و فحش صداي با
 خوب كه بود زياد صدايشان انقدر زيرا نبود پنجره گشودن به نيازي رفتم پنجره كنار شدم بلند ميلي بي با تختخواب
 ميكنند دعوا چيزي چه سر كه بفهمم ميتوانستم

 :ميزد فريباد بود تر نحيف كه يكي ان سر داشت اي برامده شكم كه اولي مرد

 بريزم؟ سرم بر خاكي چه نداري؟من جا ميگويي حاال خريدم رو جنس همه اين تو ايمد به من جسابي مرد-

 :گفت تر نحيف مرد

 دارند بار هم ها ان خوب بدهم چه را ديگر هاي مسافر جواب پس خريدي كه جنس همه اين با نه ولي چاكترم من-
 ااست اتوبوس نيست كه هواپيما

 اتاق از و برداشتم را چمدانم پوشيدم لباس و شسنم را صورتم نداشتم انها حرفهاي شننيدن به ميلي شدم دور پنجره از
 دهان به ميخواست كه را اي لقمه من مشاهده با ميخورد صبحانه مسافرخانه صاحب رفتم پايين ها پله از و شدم خارج
 :گفت و گذاشت سيني داخل ببرد

 نخورده؟ برويد؟صبحانه ميخواهيد خانم-

 :گفتم و كردم تشكر او لطف از

 نمودم كرايه اتومبيلي ترمينال قصد به و كردم حساب تسويه ندارم ميلي ممنون خيلي-

 

 9 فصل
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 در طور چه و بگويم چه انها به نميدانستم فشرد را قلبم بزرگ بس غمي كرد حركت اباد خرم قصد به اتوبوس كه زماني
 انها چشمان به طور ؟چه بيقرارم شيدايي همان خورده شكست من بگويم رويي چه با كنم مقاومت انها هاي پرسش مقابل
 اين به واي ميكرد ديوانه مرا انها به كردن فكر كردم مخفي دستانم ميان در را صورتم ام اورده پناه انها به بگويم و بنگرم

 بپيوندد حقيقت به كه

 تمام اما بخوابم كردم سعي نبود بيش خيالي اين اما بدهد رخ اتفاقي يا تصادفي نرسك شهر به هرگز ميكردم خدا خدا
 ام سينه قفسه شد قلبم و روح ازار باعث انها به كردن فكر گذشت ديدگانم جلوي از سينما ي پرده چون گذشته اتفاقات

 ام امده ام؟ميگويم امده چه خاطر به بگويم انها به"پرسيدم خود از نشست ام پيشاني روي سردي عرق ميرفت پايين و باال
 چيزي ميكشند مرا حتما نه... نه ام گرفته طالق بگويم نميشود كه هميشه براي است ماه يك هفته يك زدن سر بزنم سر
 شهرمبود مردم ديد هم ان و گذشت ذهنم از برق مثل

 زماني فشرد گاز پدال روي را پا و كرد اطاعت هم او گفتم راننده به را پدر خانه ادرس و كردم كرايه اتوموبيلي عجله با
 ها خيابان ادمها ها مغازه شوقي و ذوق چه با گرفت بر در را وجودم تمام خاصي هيجان ميگذشت ها خيابان از كه

 ديدم را او گذشتيم حشمت اقا مغازه مقابل از شد زنده برايم ام كودكي خاطرات و گذشته تمام انها مشاهده با مينگريستم
 ميكرد وارد ضربه اهني به سختي سر چه با كه

 سفيد در كه هميشگي خانه همان مقابل سرانجام زدم تلخي لبخند شد مجسم چشمم جلوي لحظه يك براي سعيد ي قيافه
 اوارگي از باد بادا هرچه":گفتم دل در و انداختم خانه به نگاهي و كردم پرداخت را ام كرايه كرديم توقف داشت رنگ
 "است بهتر

 :لرزاند را قلبم مادر صداي بعد اي لحظه

 كيه؟؟امدم-

 در مرا افكار در شدن باز كه باشد چه امدنم علت و بگويم چه كه ميرفتم كلنجار خود با دادم قرار زمين روي را چمدانم
 جاي سر هم من كردند لرزيدن به شروع لبهايش و دستها من ديدن با بود شده رنجور و شكسته قدر چه مادر ريخت هم
 خود و تركيد بغضم او اشك ديدن با غلطيد اش خورده چروك گونه روي مادر چشمان از اشكي بودم شده ميخكوب خود
 او سينه در رباني بي زبان با را خرفهايم و بردم پناه او اغوش به من بوسيد و كرد نوازش مرا مادر انداختم اغوشش در را

 :گفت كه شنيدم را مهدي صداي گنجاندم

 بود؟ كي مادرجان!مادر-
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 با مهدي امدم بيرون مادر اغوش از ميامد ما سوي به و بود شده سرازير ها پله از كه ديدم را مهدي و كشيدم سرك داخل
 مرا مبهوت و مات كه را او و رساندم او به را خود دوان دوان و زدم او به لبخندي زد خشكش خود جاي سر من ديدن
 به را براقش و نتراشيد صورت و زد خوشحالي از فريادي بود امده خود به تازه كه مهدي فشردم اغوش در ميكرد نظاره
 اغوش در مرا چنان مهدي كشيدم براقش و تراشيده سر بر دستي و كردم بوسه در غرق را او ساييد مكن هاي گونه
 :گفتم ناراحتي با گرفتند درد هايم استخوان كه فشرد

 كردي خرد را هايم استخوان!اخ-

 :گفت و زد لبخندي مهدي

 مشهد بروي نگذاري بيخبر باشي تو تا بهتر-

 :گفتم و كردم نگاه او به متعجب و امدم بيرون مهدي اغوش از شد سرد بدنم تمام حرف اين شنيدن با

 ميداني؟ كجا از گفتي؟مشهد؟تو چه-

 :گفت و زد لبخندي مهدي

 نكن عجله شود خشك تنت عرق كن در خستگي تو بيا حاال خانم-

 :گفت نگراني و دلسوزي با و كرد نوازش مرا و انداخت من گردن به دست مينگريست من ي باال و قد به كه مادر

 و سوخته دل مادر...داري مادري نكردي فكر بودي تو فكرم تمام ام افتاده خوراك و خورد از روز و شب كن باور دخترم-
 روز؟ سيه

 اصال گرفت را گلويم راه بغض و شكست هم در قلبم مادر گريه صداي با گذاشت من شانه روي سر و نداد امانش گريه
 با كشيدم مادر سر روي دستي نشدني حل معماي يك برايم بود شده نمياوردم در سر مهدي و مادر هاي حرف از

 :گفتم بردم ياد از را خود غم مادر بيقراري

 افتاده؟ اتفاقي حامد و سيما براي است؟نكند خوب حالشان همه منير و محمود افتاده؟پدر اتفاقي شده؟چه چه!مادرجان-

 ي غصه بايد چقدر توست بابت از من نگراني اورده دنيا به پسري هم منير است خوب حالشان همه عزيزم نه دخترم نه-
 اين از هم اين نكردي نگاه هم را سرتت پشت و رفتي خبر بدون كه دفعه ان ميميرم دارم ديگر قسم خدا بخورم؟به را تو
 رفتي مشهد به و كردي ول را ات زندگي و خانه كه بار
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 :گفتم و كردم اشاره او به و شدم خيره مهدي به

 شده؟ چه-

 :گفت مهرباني با و گرفت را بغلش زير امد مادر مست به مهدي

 دارد ضرر قلبت براي است بس جان مادر-

 :گفتم دل در ميرفتند خانه به مهدي و مادر كه حالي در افتاد كار از قلبم كردم احساس حرف اين شنيدن با

 شده؟نكند قلبي بيماري دچار كه امده سرش باليي چه مادر مگر ثاني ر ام بوده مشهد من كه ميدانند كجا از اينها خدايا((
 !))است؟ شده مشكل دچار خانواده افراد از يكي يا داده رخ بدي اتفاق

 .داشتم همراه را چمدان همين ام ساله چند زندگي از برداشتم را چمدانم

 دست چيز هيچ.بردم پناه خود اتاق به ديدم پيش سال چند وضعيت همان در را خانه.شدم داخل مهدي و مادر سر پشت
 شيطنت تمام.ميكردم نگاه حسرت با را اتاقم ديوار و در.مجردي خوش و خوب روزهاي.روزها آن مثل دست بود نخورده

 شعرم كتاب.بود گرفته را آنها روي خاك از غباري كشيدم كتابهايم رو دستي.شد زنده ذهنم در عصبانيتها و ها لجبازي ها
 دستم.رفتم مادر كنار و گذاشتم كنار را كتابم.زدم لبخند او ديدن با.شد وارد مادر كه بخوانم ميخواستم و گشودم هم از را
 زل دخترم؟چرا چيه:گفت مهرباني با مادر.بزنم حرف او با تا بنگرم او سيماي در بودم مايل بيشتر.گرفت دست در را

 بمن؟ زدي

 .بود شده ذره يه دلم كنيد بود؟باور شده تنگ برايتان دلم چقدر مادر ميداني:گفتم و زدم لبخندي

 خوشبخت ميكردم فكر داشتم ديگري توقع زندگي از من.شود چنين زندگي نميكردم فكر مادر:دادم ادامه و كشيدم آهي
 .هستم زمين روي انسان ترين

 مادر؟ خبر چه كن تعريف سعيد از بگو ات زندگي از:گفت و كرد نوازش را ام گونه برنميداشت من از نگاه مادر

 بخود متظاهري قيافه و كردم صاف را ام سينه دادم قورت سختي به را دهانم آب.داشتم مادر از را سوالي چنين انتظار
 !شكر.است مهرباني و خوب مرد هم سعيد ام راضي مادر است خوب:نميكردم نگاه مادر چشمهاي به اما گرفتم
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 من خوشبختي بخاطر كردم تصور و زدم رضايت از لبخندي.شد جمع چشمانش در اشك و داد تكان تاسف از سري مادر
 دروغ چرا:گفت و شد خيره من غمزده ديدگان به و كرد بلند را سرم مادر.است داده دست او به حالتي چنين

 است؟ درست اي شده جدا او از تو.ميدانم را چيز همه ميگويي؟منكه

 و گرد چشماني با و برگرفت در را وجودم تمام ترس.ايستاد تپش از قلبم و شدم سرخ بناگوش تا حرف اين شنيدن با
 ...كه شما جان مادر...مادر:گفتم و نگريستم مادر به باز دهاني

 .برسد فريادمان به خدا!آمد پدر:گفت و كرد مادر به رو نميگنجيد خود پوست در خوشحالي از كه مهدي.شد باز اتاق در

 نترس:گفت و كشيد سرم روي دستي.نماند پنهان مادر ديدن از لرزش اين.كردند لرزيدن به شروع دستهايم پدر اسم از
 .ام نمرده منكه دخترم

 است؟ چطور ما خواهر خوب:گفت و نشست كنارم مهدي.كرد ترك را اتاق وحشت با و شد بلند

 شود؟ تمام تا مونده چقدر گذشت خوش سربازي خوب:گفتم و شدم جابجا تخت در كمي

 .خواستگاري برويم بايد بعد ميشود تمام ديگر ماه چند:گفت لبخندزنان مهدي

 .ميكند عادت ديدنت به ببيند را تو االن اگر پدر.برويم پاشو:گفت و گرفت مرا دست مهدي.خنديديم دو هر و

 ميدانيد؟ كجا از را اينها شما مهدي:گفتم و كشيدم را او دست

 بكن عليكي و سالم يه بيا پاشو معذورم فعال پدر وجود با بعد براي باشد:گفت و گذاشت ام شانه روي را دستش مهدي
 .باشد شده برطرف كدورتها شايد

 .گرفتم قلب قوت او مهرباني از.داد ام دلداري نگهاش با.نگريستم مهدي به وحشت و ترس با

 محو و گنگ برايم اش قيافه.بودم نديده را او هرگز ديگر سعيد مادر فوت از بعد.بود شده تنگ بينهايت پدر براي دلم
 .كن ام ياري!ميدانست؟خدايا را چيز همه او نه؟آيا يا ميبخشد مرا هرگز پدر كه بودم مانده.بود شده

 تا آوردم فشار بخود بود مطالغه غرق و بود گرفته خودش جلوي را اي روزنامه پدر.رفتم پذيرايي اتاق به مهدي اصرار با
 به مرا مهدي.كردم مهدي به آميزي التماس نگاه.نداشتم زدن حرف قدرت.بود شده خفه گلويم در صدا انگار.كنم سالم

 و انداخت پايين را سرش برداشت روزنامه از چشم پدر او سرفه صداي با و كرد اي سرفه مهدي.كرد دعوت آرامش
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 چه اينجا اين:گفت بيتفاوتي با و كرد مهدي و مادر به نگاهي و بمن گذرايي نگاه.زد چشم به را عينكش دوباره
 .برود بيرون من خانه از ميخواهد؟بگو

 به ام رفته باد بر غرور.شكست دلم.ميكرد رفتاري چنين من با پدر دوري سال چند از بعد.شد جاري اشكم سردي اين از
 او پاي به و رساندم پدر به را خودم.رفت جلو سست و لرزان پاهاي با.كردم پستي و حقارت احساس.شد نشين ته كلي

 پدر سرد رفتار در تاثيري من خواهشهاي و اشكها اما ببخشد مرا خواستم پدر از خواهش و التماس و گريه ميان در.افتادم
 سزاوار!مرد اي:گفت و كرد مداخله كنان گريه مادر پدري عاطفه و مهر از عاري سنگ تكه يك مثل بود شده.نداشت
 از دست.آورده پناه بما او گناهكاري هم تو هستي مقصر هم تو.كني رفتاري چنين او با آوارگي و بال اينهمه از بعد نيست
 و زجر كافي اندازه به كن اش جواني به رحم نمانده او از چيزي استخوان و پوست جز...كن نگاهش بردار اعمالت اين

 نياورده را او كه راه سر از توست فرزند او باشد چه هر!مرد نكن اضافه دردهايش روي به دردي ديگر تو كشيده بدبختي
 .اي

 هم تو.گفتم پيش سال چند را اين.نيست من دختر ديگر او:گفت و شد بلند سپس كرد مادر به نگاهي و كشيد آهي پدر
 .اي شده ساله 70 پيرزن يك مثل كن نگاه خودت به!است بس!نگير ابغوره اينقدر

 و عالقه با زندگي هر اصل.ميكنند ازدواج عاشقي و عشق با همه.هستي تو مقصر:گفت و زد صورتش و سر به گريان مادر
 .نكن را اينكار ميخوري را چوبش خدا به!مرد اي كرده بت يك مثل را موضوع اين خود براي تو.است محبت

 .نده زجر را خودت اينقدر مادرجان هم تو.نبخشيده مرا هنوز پدر.ندارد اي فايده است بس:گفتم و كردم اشاره مادر به

 به گلي خوب نكند درد دستت ريختي را من آبروي است؟خوب عالقه و عشق اين:گفت طعنه با و افكند به تندي نگاه پدر
 خداي.ميشود هم بدتر بعد به اين از.سفيد پيشاني گاو ام شده.كنم نگاه مردم چشم در نميشود رويم ديگر زدي سرت
 .باشم دخترم طرف از آنهم سرنوشتي چنين مرتكب كه ام نداده انجام كاري اطاعت و عبادت جز به من!بزرگ

 ابرويي و عزت چه با خانم ديدي.بود لجباز و سفيد چشم هم اولش از.آمد مي بدم او از اول از من:گفت و كرد مادر به رو
 كارش نميگذاشتم و ميكردم خفه را او تولد بدو همان از كاش اي.اندازم مي پايين شرم از را سرم حاال اما ميكردم زندگي

 نه و مانده مادرت براي حالي نه!برگشتي؟ببين خانه اين به رويي چه با تو!رو و چشم بي دختر بكشد عاشقي و عشق به
 زجر بيشتر را مادرت و من تا برگشتي؟برگشتي چرا برو هم حاال.رفتي كه ات گذشته مثل دست...برو...برو...من براي
 باشي؟ وجودمان شدن آب شايد و بدهي
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 پاك مرگ با جز هم ننگ لكه هستي ننگ مايه تو:داد ادامه و كرد خيس را لبش برد باال را عينكش كرد تازه نفسي
 دور چشمانم جلوي از هم حاال.هستي تو بميرد بايد كه كسي اي خوانده كور هستي مادرت و من مرگ منتظر اگر.نميشود

 .ام مانده حيران گستاخي اينهمه از من واقعا.ابرو بي ول دختره.نيفتد بارت نكبت قيافه به هرگز چشمم كن سعي و شو

 افكار در غرق هم او.كردم مهدي به نگاهي.ميكرد پاك را اشكهايش اش روسري لبه با نيز مادر.ميگريستم سكوت در من
 خداحافظي مادر از و برداشتم را چمدانم آمدم اتاق به.بود بودنم از بهتر من نبود ميرفتم آنجا از بايد.بود خويش
 .برود نگذار بگير را او جلوي شو بلند.رفت ميترا!مهدي!مهدي:زد فرياد متعجب مادر.كردم

 برو من جلوي از:گفتم غضب با.كرد سد را راهم و ايستاد من جلوي مهدي كه شدم محوطه وارد و شدم سرازير ها پله از
 .مهدي كنار برو.باشيد آسايش در شما تا بروم ميخواهم.كنار

 زور به را چمدانم. خورد تكاني فقط مهدي. بود كم خيلي قدرتم اما ، بكشم كنار خود جلوي از را مهدي خواستم مي
 : گفت و گرفت

 .شود مي بدتر اين از ، نكن را كار اين ، تو بيا -

 : گفتم التماس و گريه با

 ...بروم بگذار خدا رو تو -

 : گفت فرستاد مي سينه از آهي كه حالي در مهدي

 دار؟ را كجا بروي؟ خواهي مي كجا ، نده پدر هاي حرف به گوش!  جان ميترا -

 : افتادم هق هق به

 .گيرد مي جشن من مردن با پدر. شويد راحت شما همه تا. كنم نابود را خودم بروم. كنم گم را گورم بگذار -

 : گفت و زد گرمي لبخند مهدي

 .اي رسيده راه از تازه كن استراحت برو برگرد ، برگرد. داني مي را اخالقش كه تو. نزن را حرف اين -

 : گفتم و گرفتم مهدي از را پمدانم سماجت با

 .ندارم را سنگذلي اين طاقت من نگيريد را جلويم خدا به را تو. بمانم منير خانه روزي چند اقل ال بده اجازه -
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 : گفت و انداخت پايين را سرش مهدي

 .بعد كن استراحت ، نه حاال اما ، برو بروي منير خانه خواهي مي اگر. شود تمام چيز همه دهم مي قول -

 : گفتم و كشيدم باال را ام بيني.  كردم پاك دست پشت با را هايم اشك

 بگذار. ببينم را منير فرزند خواهم مي ، مادر جان ، خدا به را تو بروم بگذار ، خوب خيلي ، كردم خوبي استراحت ممنون -
 .بروم

 : گفت و داد تكان تأسف روي از را سرش مهدي. كردم نگاهش خواهش و التماس با

 .برويم بعد بگويم مادر به بده اجازه فقط. كنم همراهي منير خانه تا را تو بگذار پس!  باشه -

 ، درختان خشك و زرد هاي گل از پر و آب بدون اما ، آب حوض. ماندم مهدي منتظر و دادم تكان مثبت نشانه به را سرم
 .بود شده كدر و سياه من قلب مثل قلبش هم او. آزرد را روحم

 كه دانستند مي كجا از آنها كه ، كند بازگو برايم را حقيقت تا خواستم مهدي از مسير در. شديم منير خانه راهي مهدي با
 از سري مهدي ايم؟ شده جدا هم از سعيد و من دانست مي كجا از مادر تر مهم همه از ام؟ بوده مشهد در روزي چند من

 : گفت و داد تكان تأسف روي

 .گويم مي برايت را چيز همه -

 : گفت و زد اش سينه به

 به سر خيال و فكر با.  گذاشتيم سر پشت را سختي روزهاي مادر و من كن باور.  شده انباشته چيزها خيلي سينه اين در -
 شود نمي باورم اصال كه من كردي؟ چه خود با تو!  ميترا آه. كرديم مي باز چشم ها صبح اشك و آه با گذاشتيم مي بالش

 خودت خواسته ؛ خوسته و تو حرف ، حرف كردي مي سعي هميشه كه تويي ، باشي لجباز و دنده يك ميتراي همان تو
 كردي؟ شروع را شوم و تلخ بازي اين طور چه.  باشد

 : گفتم دل در. بود گرفته فرا ترديد و شك را وجودم تمام.  آوردم نمي در سر مهدي هاي حرف از

 اي خانه در هم سعيد تازه. نبودند بلد را مان خانه آدرس اصال آنها..نه...نه...؟ گفته آنها به او و اند رفته سعيد نزد نكند(( 
 اند؟ فهميده كجا از پس...پس كرد مي زندگي ؛ بود خريده او براي سارا پدر كه
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 بود؟ راز و رمز از پر بايد اش سينه چرا ؟ بگويد من به خواست مي را چيزهايي چه مهدي

 .برد مي سر به مرخصي در هم حاال. داد مي انجام سربازي خدمت مهدي...نه ولي باشد؟ من مورد در نكند...نكند

 خاطر به كه بكنم هم توانستم نمي را فكرش اصال كه...پدر.  بيايد تهران به تا نداشت را حوصله اين هم مادر... مادر...مادر
 .))بيندازد زحمت به را خودش من

 .كرد مي صحبت شهر اين كنار گوشه از گاهي و بود همگام من با خندان او اما بزنم جدس اش چهره از خواستم مي

 قرار چه از حقيقت كه گفت مي و كشود مي را دلش ي سفره خودش مگر. كرد نفوذ قلبش اعماق به شد مي سختي به
 منير خانه جلوي و كرديم طي را خانه چند. شديم كوچه وارد بود نمانده راهي ديگر اما گرفتند درد پاهايم. است

 كوتاهي مكث از بعد فشرد را زنگ دوباره باز. كرديم بدل و رد لبخندي. فشرد زنگ روي را انگشت مهدي. ايستاديم
 اين شد نمي باورم. چسبيد من به محكم و انداخت آغوشم در را خودش من ديدن محض به سيما.  كرد باز را در سيما
 .رساند در به را خودش منير سيما نشاط و خنده صداي با بود؟ شده بزرگ قدر چه.  باشد سيما

 لبخندي با حاال رسيد مي هراسان پيش لحظه چند تا كه صورتش. گرفت قرار من روبروي ، زنان نفس نفس و پريده رنگ
 دردناك چه آنها از فراق و دوري. گريستم او با و گرفتم آغوش در كرد مي نگاه من به متعجب كه را او.  بود شده زيبا
 .بود

. برساند منير به را خود ها پله از كرد مي سعي كه ساله يك اي پسربچه. داد نوازش مرا هم او. كردم بوسه غرق را منير
. رفتم بيايد پايين ها پله از كرد مي تالش سخت كه بچه پسر آن سمت به و شدم جدا منير آغوش از. كرد جلب را نظرم
 متعجب من ديدن با پسر. بود حامد شبيه چقدر.شدم خيره او كوچك و مظلوم چهره به و كردم بلند را او و شدم خم

 : گفت گرفت آغوش در را پسرش رساند، من به را خود منير. گريه زير زد بعد. كرد نگاهم

 .ست ميترا خاله اين. نكن گريه! گلم پسر نه! عزيزم نه -

 : گفت و زد لبخندي سپس

 .سيناست پسرم اين -

 : گفتم و گرفتم آغوش در را سينا و منير. نبودم بند پا روي خوشحالي از

 .هستي سعادتمند و خوشبخت خيلي تو گويم مي تبريك تو به عزيزم خواهر! جان منير داري شيريني پسر -
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 : گفت و گذاشت ام شانه روي دست منير. كشيدم آهي و

 ...نه داري؟ خواهر نگفتي. نبودي وفا بي قدر اين كه تو! ميترا شده تنگ برايت دلم خيلي -

. كشيدم سرش بر نوازشي دست. زد نمكي با و شيرين لبخند من ديدن محض به او. انداختم سينا به نگاهي.  زدم لبخندي
 : گفت و كرد اعتراض مهدي

 !جان خواهر هستم آدم هم من بابا اي -

 : گفت و خنديد بود شده مهدي متوجه تازه كه منير

 داري؟ مرخصي كي تا اي؟ كرده گم راه آقا؟ عجب چه! اينجايي كه هم تو -

 : گفت و كشيد سيما سر روي دستي و انداخت من بر گذرايي نگاه مهدي

 .زنم مي يخ سرما از دارم چون شوم؛ داخل بدهيد اجازه حاال ، ديگر ي هفته يك تا ، هستم -

 : گفت شرمندگي با منير

 بفرماييد! قدمت فداي! جان خواهر ؛ آمدي خوش -

 : گفتم و كردم مهدي به رو منير گرم پذيرايي از بعد. شديم داخل همگي و

 .آورم نمي در سر من -

 : گفت و كرد گره را ابروها منير

 افتاده؟ اتفاقي شده؟ چه -

 : گفتم زدم لبخندي

 !جان مهدي خوب. من خود از غير. دارند خبر چيز همه از همه انگار هيچ -

 من خوب. نيندازي قلم از چيزي و كني تعريف برايم واو به واو را چيز همه دارم دوست. شده لبريز طاقتم و صبر كه بگو
 .گوشم پا سرتا

 : گفت و داد قورت را دهانش آب مهدي
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 سرزنشم هايم حرف شنيدن از بعد نبايد پس. خواستي خودت ندارم حرفي من هستي شنيدن به مايل قدر اين كه حاال -
 .نشوي دلگير من از و كني

 : گفتم و شد تمام طاقتم

 كني؟ مي دست آن و دست اين قدر اين چرا. رساندي لبم به را جانم بگو -

 مي دستش را خود عقيقش انگشتر يكه حال در. نداشت مرا چشمان به كردن نگاه قدرت.  انداخت پايين را سرش مهدي
 : گفت چرخاند

 از خبري و بيايم منير خانه به خواست اشكبار چشماني با و ميكرد نگراني و دلتنگي احساس مادر تو ناگهاني رفتن از بعد
 سعيد و اي رفته هاله خانه به كه شنيدم منير از شد پا بر دلم در آشوبي ندارد تو از خبري گفت منير وقتي اما بگيرم تو
 شديم تو نگران حال هر به نيĤمدي علتي چه به نميدانم اما بزني مادر به سري بود شده قرار خودت گفته به آنجاست هم
 داد من به بدي احساس تو خبر بي رفتن ايد بزگشته تهران به قبل روز شما گفت خونسردي با هاله رفتيم هاله خانه در به

 در به مادر چشم افتاد تاخير به سفر اين سربازيم خدمت مشكالت علت به اما بپرسم تو از را علت و تهران بيايم شد قرار
 نيامد تو از خبري اما بود

 آن به تهران در چون رفتيم بهزاد منزل به ناچار به حامد و من نداشتم تو از نشاني و آدرس اما شدم تهران راهي باالخره
 آدرس است رفته كارخانه به گفت خانمش اما كردم پيدا مكافات هزار با را بهزاد آدرس بوديم غريب هم ما بزرگي
 يك حامد و من براي كه ساعت چند از بعد بود كرده ترك را كارخانه ما بد شانس از رفتيم آنجا به و گرفتيم را كارخانه

 رفتار طوري نياورد خود روي به كرد سعي و خورد جا حامد و من ديدن با او شد پيدا بهزاد كله و سر باالخره گذشت قرن
 سالم: گفتم و بستم او بر را راه و رفتم جلو ميشناختم را بهزاد حركات تمام كه من است نشده حامد و من موتوجه كه كرد
 است لطفتان نظر ممنون ؟خيلي اي نشده ما متوجه ؟مثال ميزني نديدن به را خودت حاال بهزاد آقا

 : گفت و فشرد مرا دست و زد لبخندي زور به بود خورده جا كه بهزاد

 كن باور اي كرده رشد خوب... ا باريك اي شده كشتيگير بودم شنيده اي زده هم به هيكلي اي شده بزرگ بهزاد آقا به
 كرد حامد به نگاهي ؟يه زدي ها بيچاره فقير به سري عجب چه خوب نه يا هستي تو كه بودم مانده مردد نشناختمت اصال

 مادر و ؟پدر افتاده اتفاقي شده چه آورديد صفا طرفها اين حامد آقا شدم خوشحال بسيار هم شما ديدن از به به: گفت و
 ؟ افتاده اتفاقي نكرده خدايي نكند....
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 : گفتم و پريدم بهزاد حرف ميان

 كار سر بايد االن گفت و داد را خانه كار آدرس خانمتان رفتيم منزل به نباشيد نگران نيافتاده اتفاقي هيچ بهزاد آقا نه
 : گفت و زد من شانه به و خنديد بهزاد باشيد

 را ما آدرس طور چه است خوب حالش مادرتان مهدي آقا خوب شدم خوشحال ديدنت از كن باور كرديد كاري خوب
 كرديد پيدا

 جريان در را شما داد رخ اتفاقي يا بود كاري اگر كه بود داده حامد به را منزلتان آدرس سعيد آفا گفتم بهزاد به جواب در
 بگذارد

 گفت و كند حفظ را خود ظاهر كرد سعي و نياورد خود رووي به بود نيامده خوشش اصال سعيد عمل اين از كه بهزار
 اول گفتم هستم اش دايي پسر ناسالمتي نبودم غريبه كه من داشت كمك به احتياج سعيد كه ميداني خودت جان مهدي:

 خدا از را اجرش: گفتم و كردم تشكر او از بود تان همشيره وجود خاطر به بيشتر كن بار بگيرم را بالش و پر زير زندگي
 احوال جوياي خواستم شدم نگرانش نداريم خبر ميترا از است سال يك نزديك چون ايم شده مزاحمتان هم حاال ميگيريد

 از خبري تا بگذاريد اختيارمن در را سعيد خانه آدرس كنم خواهش ميخواستم نداشتم را اش خانه آدرس ولي شوم وا
 را صحبت موضوع خواست و پريد صورتش از رنگ من حرفهاي شنيدن با بهزاد هستم نگرانش خيلي آخر بگيرم ميترا
 درآوريد نگراني از مرا و كنيد تكميل را مردانگي بهزاد آقا گفتم و نگذاشتم من اما كند عوض

 گفت و شد كارخانه وحوطه وارد و گرفت را دستم زد اي متظاهرانه لبخند بهزاد

 وقت آن برود بيرون تنت از خستگي بگذار بخور داغ چاي يك و بيا شده سرد بدنت سرما ؟از داري اي عجله چه حاال
 مالقات را همديگر بهتري وضع در كاش اي شرمندهام بفرماييد حامد آقا شان خانه دم ميرويم هم با هستم چاكرت
 با چقدر گفتم بهزاد صحبت طرز از نماييد ميل را قابل نا چاي يك بفرماييد ام شنيده خيلي سعيد از را تعريفتان ميكرديم
 است مرام با و محبت

 و شدم متوجه سريع من اما كند مشغول ديگري چيز به مرا فكر كرد سعي چاي صرف از بعد شديم كارش دفتر وارد
 گفتم
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 را شما صحبت آيد نمي دلم كه هستيد مهربان و خوب آنقدر شما اصلي موضوع سر برگرديم بهزاد آقا ميكنم خواهش
 شما نشويم شما مزاحم اين از بيش تا بدهيد را سعيد آدر ميكنم خواهش است آشفته جوري بد دلم متاسفانه اما كنم قطع
 داريد كار هم

 گفت و زد لبخندي بهزاد

 سعيد از هم من كه برسانم اطالعتان به بايد ميخورد دردي چه به فاميلي پس ميزني كه چيست حرفها اين بابا نه
 پا و دست خود براي كاري و آيد نمي هم خانه كار به دير كرده مكان نقل ديگري جاي به زيرا ندارم اطالعي كوچكترين

 گفتم و چسبيدم را او يقه و شدم بلند شدم عصباني او دروغ از هستم حامد آقا و شما شرمنده من كرده

 بريزيد هم به مرا اعصاب نكنيد سعي پس ميشناسم خوب من نشناسد را شما كه ؟هر ميگويي دروغ چرا خان بهزاد

 : گفت آرامتر بهزاد به رو و كشيد كنار مرا و كرد مياني پادر حامد

 آدرسي هم سعيد از متاسفانه آوريم نمي در سر كنارش و گوشه از هستيم غريب شهر اين در ما بهزاد آقا كنيد گوش
 اگر دارد منزل كجا سعيد ميدانيد مهدي و من از بهتر شما زيرا هستيد شما گفت مهدي كه همانطور اميدمان تنها نداريم

 آدرس ما هستيد ناراضي اگر هم باز بدهيد ما به را كارش محل آدرس خوب بدهيد ما به را او منزل آدرس نميخواهيد
 را هتل آدرس حامد بيايد ما نزد تا بدهيد سعيد به را ما آدرس كنيد لطف ميدهيم شما به را داريم اقامت آن در كه هتلي
 گفتم حامد به نشد بهزاد از خبري اما گذشت روز سه ميكردم نگاه او به خورده تير خرسي چون من داد بهزاد به و نوشت

: 

 نداده اطالع او به را ما آمدن شايد اصال نداده سعيد به را هتل آدرس بهزاد حامد

 دست را ما شده طور هر ميخواست او ببينيم انجا در را بهزاد و برويم كارخانه به دوباره كه رسيد نتيجه اين به هم حامد
 ما تا شد آماده و كرد را خودش كار حساب او زدم اش چانه به محكمي مشت و ريخت هم به اعصابم اينكه تا كند سر به
 داري خود آنجا به شدن داخل از و كرد معرفي فروشي فرش مغازه يك به را ما بهزاد رفتيم باالخره ببرد سعيد نزد را

 كسي با تلفني كه سعيد گذاشتيم مغازه به قدم حامد با نميكرد فرقي بهزاد نيامدن يا آمدن ديديم آنجا در را سعيد ما كرد
 به را نويد اين حامد و من سعيد برخورد از افتاد دستش از تلفن گوشي كه طوري شد غافلگير ما ديدن از ميكرد صحبت

 را حامد و من برگشت اوليه حاالت به سعيد مدتي از بعد داده دست او به حالت اين ما ورود خوشحالي از كه داديم خود
 دوست و بودم خاموش اول نه يا شدم خوشحال سعيد ديدن از آيا نميدانم گفت آمد خوش ما به و گرفت آغوش در

 از را تو سراغ كردم افتخار و غرور احساس او ديدن با بود شده گذشته از تيپتر خوش و حالتر سر كنم تماشا داشتم
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 هم با آنجا و باشيم او مهمانن نهار صرف براي كرد خواهش ما از شد هم در اش قيافه لحظه يك براي گرفتم سعيد
 كنيم صحبت او با نهار صرف از بعد شد قرار شديم جمع هم دور رستوران يك ودر كرديم قبول حامد و من كنيم صحبت

 حامد از تر زود من ندارد خوردن به ميلي و ميكند بازي غذايش با سعيد كردم احساس من اما خورديم سكوت در را نهار
 گفتم و كردم سعيد به رو كشيدم خوردن ازز دست سعيد و

 سعيد آقا است طور چه كاسبي و كار

 هستم راضي نيست بد گفت پاسخ و زد لبخندي

 ؟ داري درآمد چقدر

 ميچرخد زندگي خدا شكر است خودم مال مغازه اين گفت پاسخ و زد لبخندي

 نگاهي. شد خرسند بسيار هم حامد. كنم ابراز چگونه را ام خوشحالي دانستم نمي شدم خرسند بسيار حرف اين شنيدن از
 :گفتم و كردم سعيد بشاش ي چهره به

 است؟ خوب كه حالش خبر؟ چه ما خواهر از! سعيد آقا خوب-

 :گفت و افتاد لكنت به شد سفيد گچ مثل سعيد ي چهره رنگ سوال اين با

. بكشد سختي او گذارم نمي من. برد مي سر به كامل سالمتي در نباشيد، او نگران... نگران... است خوب حالش بله... بله-
 .باشد جمع خاطرتان

 :گفتم و كشيدم راحتي نفس و شد راحت خيالم

 باليي نكند ترسيدم مي. نبود دلم توي دل! سعيد آقا كنيد باور. شدم خوشحال خيلي بيامرزد را مادرتان و پدر خدا-
 .شد راحت خيالم ديگر شما هاي حرف با. باشد آمده سرش

 :گفتم و كردم نگاهش التماس با سپس

 .شويد بلند. ببينم را او زودتر چه هر بايد. بياورم طاقت توانم نمي ديگر من... برويم شويد بلند سعيد آقا-

 :گفت دستپاچگي با سعيد. شد بلند حامد من سر ي اشاره با
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 .نيست جا اين ميترا كنيد صبر مهدي آقا-

 :پرسيدم تعجب با. شدم ميخكوب خود جاي سر

 كجاست؟ پس نيست؟-

 :گفت آرامي لحن با و گذاشت ام شانه روي دست. شد بلند ديد قرار بي چنين مرا كه سعيد

 .مشهد رضا، امام زيارت است رفته مسافرت به او... او... مهدي آقا نباشيد نگران-

 :گفتم و فشردم گرمي به را او دست. ريخت من دار تب تن روي خنكي آب حرف اين شنيدن با انگار

 ...يا رفته تنها حاال! سعادتش به خوش. رضا امام زيارت جز نداشت آرزويي او. كرديد لطف سعيد آقا ممنون خيلي-

 :گفت و دويد حرفم ميان عجله با سعيد

 مهدي؟ آقا برويم خوب. گردد مي بر هم ديگر روز چند تا. رفته تنهايي خودش من كاري وضعيت خاطر به-

 .رفتيم هتل به و كرديم خداحافظي. برويم سعيد ديدن به ديگر روز دو شد قرار. نديدم نگراني براي جايي ديگر من

 اين از تفاوت بي خيلي. ديدم زني با صحبت گرم را ار. شديم مغازه روانه داشتيم سعيد با كه قراري طبق بعد روز دو
 بند زبانش و گرفت بر در را وجودش ترس و شد متعجب بسيار من ديدن از سعيد شديم، داخل حامد با. گذشتم موضوع

 :گفتم چيني مقدمه بدون. نياوردم در سر رفتارش از اصال. نگريست مي مرا چنان هم او اما كردم سالم. امد

 ببينم؟ را او توانم مي حاال برگشت؟ مسافرت از ميترا! سعيد آقا خوب-

 :گفت و برداشت گام من سمت به و گرفت خود به دفاعي حالت حرف اين شنيدن با زن

 داريد؟ او با نسبتي چه شما... ميترا؟-

 :گفتم و كردم نگاه زن به متعجب

 .ام آمده او ديدن براي آباد خرم از و هستم برادرش-

 :گفتم و كردم اشاره حامد به

 .هستند خواهرم شوهر هم ايشان-
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 :گفت و نگريست من پاي تا سر به تمسخر با زن

 .دارد هم برادري چنين ميترا دانستم نمي هيچ-

 را سعيد. نگريست مي را زن كنجكاوي با هم او. كردم حامد به گذرايي نگاه. نيامد خوشم اصال زن كردن صحبت طرز از
 :گفتم و دادم قرار خطاب مورد بود انداخته زير به را سرش كه

 گويم؟ مي درست آيا باشد؛ هاله خواهرتان خانم اين كنم نمي فكر! سعيد آقا-

 طوري آرام و برد اي گوشه به و گرفت را زن دست. بود پوشانده عرق را صورتش. كرد من به نگاهي زيرچشمي سعيد
 به فربه هيكل آن با زن. كرد زده حيرت را حامد و من زن، فرياد صداي ناگهان كه كرد صحبتك او با نشويم متوجه ما كه

 :گفت و شد خيره من ديدگان به. لرزيدند مي هايش دست و بود برافروخته صورتش. آمد من طرف

. كارتان پي برويد و نشويد مزاحم ديگر و كنيد لطف. ندارد وجود سعيد زندگي در ميترايي ديگر! شازده كنيد گوش-
 !بيرون بفرماييد! بفرماييد شديد؟ متوجه

 از دارد؟ نسبتي چه سعيد با و است كسي چه زن اين كه گرفت شكل سوال اين ذهنم در. شدم خيره زن به مبهوت و مات
 :گفتم و كردم سعيد به رو ترسيد؟ مي شدت به او از و نداشت زدن حرف جرئت سعيد چرا تر مهم همه

 ...ديگر كنيد باور آيد؟ مي مشهد از كي ميترا. نداديد مرا جواب سعيد آقا-

 :گفت و پريد حرفم ميان زن كه

 .برداريد ما سر از دست و بيرون برويد گفتم. نشديد حرفم متوجه انگار! آقا اي-

 :گفتم عصبانيت با و شدم خيره زن صورت به ناچار به

 .بكشيد كنار را خودتان كنم مي خواهش. ندارم كاري شما با من. نيستيد متوجه كه اين مثل شما! خانم-

 :گفتم و كردم سعيد به رو

 افتاده؟ اتفاقي زني؟ نمي حرف چرا هستي؟ ساكت چرا! سعيد آقا-

 :گفت و انداخت زير به را سرش سعيد
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 .است نرفته مسافرت به... ميترا... ميترا. گفتم دروغ تو به من... من! مهدي داني مي. متاسفم... من-

 :گفت و شتافت او ياري به زن. دهد ادامه حرفش به نتوانست ديگر

 .اند شده جدا هم از سعيد و ميترا! آقا كن گوش-

 :گفت و گرفت باال غرور با را سرش

 شدي؟ متوجه حاال. هستم او رسمي و قانوني زن من-

 صندلي روي. چرخند مي من سر دور زن، و حامد و سعيد ي اضافه به است مغازه در چه هر كردم حس. گرفتم سرگيجه
 :گفت و امد ام ياري به حامد. نشستم

 خود به چرا است؟ كسي چه خانم اين دهيد؟ مي او تحويل كه چيست ها حرف اين سعيد آقا چته؟ مهدي؟ شده چه-
 .بدهيد من به آب كمي كنيد لطف كند؟ دخالت داده جرئت

 :گفت دستپاچگي با. نبود حواسش اصال و چرخيد مي خود دور سعيد

 .گيرم مي بغلي مغازه از روم مي االن. نيست دسترس در آب يعني... بله آب؟-

 :گفتم عصبانيت با و شدم بلند جا از

 .نكرده الزم نخير-

 :گفتم تهديد با و چسبيدم را اش يقه كردم حركت او سمت به. باشم مسلط خود بر توانستم نمي ديگر

 .كنم مي ات خفه يا كجاست ميترا گويي مي يا-

 :گفت و رفت عقب عقب بود كرده وحشت ترسو هاي آدم مثل كه سعيد

 ...خدا به... خدا به! مهدي آقا-

 مرا غضبناك كه ديدم را زن آن. كردم نگاه سر پشت به و رها را سعيد. كردم حس كمرك پشت را اي ضربه ناگهان كه
 كه طوري. كرد فرياد و جيغ زن. نواختم زن صورت به محكمي ي كشيده و دادم دست از را خود كنترل. كند مي نظاره
 .برد خود با را من و شد كشيده مغازه به پليس كه كشيد جيغ قدر آن زن. آوردند هجوم مغازه داخل به نفر چند
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 چهل كه شد اين بر قرار. كردند بازداشتم ام، زنده كتك را او و داده ناسزا او به من كه اين بر مبني زن دروغ و شكايت با
 پنجاه سال ميان مرد آمدم، بيرون زندان از كه زماني. شدم رها زن رضايت و سعيد پادرمياني با. بزنند من به شالق ضربه
 اشنا برايم اش قيافه اصال. شدم متعجب او ديدن از. كرد معرفي خردمند آقاي را خودش. ديدم خود انتظار در را اي ساله
 :گفت او. بودم نديده هم بار يك را او عمرم تمام در يعني نبود

 هستيد؟ مهدي اقا شما-

 :گفت و كشيد سرم به دستي. دادم تكان مثبت ي نشانه به را سرم

 .دارد آقايي اين به برادري ميترا دانستم نمي. هستيد اي برازنده و غيرت با جوان شما-

 :گفتم و كردم تشكر او تمجيد و تعريف از

 .آورم نمي جا به را شما من-

 :گفت و زد لبخندي خردمند آقاي

 .شدم مزاحمت همين خاطر به. دانم مي پسرم، دانم مي-

 :پرسيد و كرد مرد به اي اشاره و آمد من نزد حامد

 است؟ كسي چه او ـ

 مهرباني با خردمن آقاي. افتاديم راه زنان قدم هم كنار در سه هر. دانم نمي يعني كه انداختم باال را ابروهايم هم من
 :گفت

 ...پسرم بگويم طوري چه. هستم سارا پدر من ـ

 :گفتم و زدم لبخندي. است باگذشتي و خوب مرد كردم احساس و شدم خيره او صورت در

 .فرموديد مي ـ

 :گفت بود؛ شده گرفتار سختي شرايط در انگار كه خردمند آقاي

 .بگو خواستي چه هر شدند، تمام هايم حرف ه زماني بگذار. نپري حرفم ميان كه پسرم بده قول ـ
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 :گفت او و دادم قول

 و ساخت مي سعيد هاي نداري با و بود مهرباني و خوب زن. شناختم مي خوبي به را خواهرت. بود من شاگرد اول سعيد ـ
 ...سارا دخترم از سعيد كه اين تا. گشود نمي اعتراض به لب هرگز

 :داد ادامه زده خجالت و انداخت زير به را سرش خردمند آقاي

 زن تو كه كردم صحبت سعيد با حتي كردم، مخالفت خيلي من. كرد خواستگاري آورد؛ وجود به را دردسر اين كه همان ـ
. نبود نگراني گونه هيچ جاي و داده رضايت امر اين به زنش كه گفت من جواب در او اما برسي، ات زندگي به بايد. داري
 يك از بعد. نيست اري در مانعي. است راضي زدواج اين به هم خودم دختر كه شدم متوجه ديدم؛ كتبا را او رضايت وقتي
 شدت به سارا با شنيدم؛ را خبر اين كه زماني كنيد باور. برگشته شهرستان به و گرفته طالق خواهرتان شدم متوجه سال

 .است بوده خانم ميترا خود اصرار به امر، اين كه شدم متوجه ناباوري كمال در اما كردم، مخالفت

 :گفت و كشيد من سر روي دستي خردمند آقاي

 ...خودش نداريم، گناهي كوچكترين ما ـ

 بيچاره حامد. كردم دويدن به شروع سرعت با. ماند باز صحبتش ادامه از كه طوري نگريستم، خردمند آقاي به نفرت با
. بودم افتاده نفس نفس به ديدم؛ خود مقابل را سعيد كه زماني. رساندم سعيد مغازه به را خود. دويد مي من پاي به پا هم
 آن. دادم قرار لگد و مشت زير را او و بردم پي او نيت به من كه بگذارد فرار به پا خواست ديد حالتي چنين در مرا كه او

 باخبر جريان از كه حامد. چكيد مي سعيد صورت و سر از خون... افتادم زمين روي و. شدم خسته خودم تا زدم را او قدر
 .كنم يكسره باسعيد را كارم تا گذاشت آزاد مرا بود،

 درد و آه ميان در و افتاد من پاي به كنان التماس. ناليد مي رمق بي سعيد. كردم راقفل در. شدم بلند و گرفتم اي تازه جان
 :گفت

 .داري دوست كه كس هر جان به را تو. كن رهايم خدا به را تو مهدي ـ

 را او. كرد درمياني پا بار اين حامد. رفتم او سوي به و فشردم هم روي را هايم دندان. بود گرفته را چشمانم جلوي خون
 :گفتم تهديد با و گرفتم نشانه او طرف به را مشتم و كردم بلند بود، شده پهن زمين روي كه را سعيد. زدم كنار شدت به

 پست نامرد؟ آره دادي؟ را او هاي محبت جواب طور اين/. كجاست او حاال آوردي؟ من خواهر سر باليي چه بگو... بگو ـ
 فطرت؟
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 :گفت من من با لرزيد، مي ترس از كه سعيد

 .است رفته كه شود مي روزي سه كنم ي فكر. است مشهد. گويم مي راست خدا به. مشهد رفته ـ

 :گفتم. كردم رهايش و كوباندم او صورت به تمام نفرت با را مشتم

 !باش زود. مشهد برويم بايد ـ

 مقصد به و كرديم رها حال همان در را او. انداخت تف سعيد صورت به. نداشت من از كمي دست هم حامد خدا بنده
 .شديم ترمينال راهي مشهد

 .باشد زده كاري چين به دست من، مغرور ميتراي شد نمي باورم اصال. زدم مي پر و بال سركنده مرغ يك مثل

 و من روز هر كار. رفتيم رضا امام حرم به راست يك هم جا آن از. رسيديم مشهد به طوالني مسافت طي از بعد باالخره
 بود، آه و اشك خوراكم روز و شب. داشتيم برنمي گذرگاه و خيابان از چشم كن باور. بود حرم محوطه در چرخيدن حامد
 ديدنت از! عزيزم خواهر! جان ميترا هم حاال. برگشتي خودت كه اين تا. شديم آباد خرم راهي و رسيديم اي نتيجه به اما

 و كشانم مي دادگاه به را كس همه بي و نامرد سعيد من. كنم مي دفاع تو حق از جان تاپاي بدان را اين و خوشحالم بسيار
 فطرت پست سعيد. نخور را كس هيچ و چيز هيچ غصه. كنند گريه حالش به آسمان مرغان كه آورم مي سرش به باليي
 .باش چيز هيچ نگران. هستم نوكرتم من. ندارد را تو لياقت

 كشيدم سرش بر نوازش دست. نكنم گريه و بگيرم را خودم احساسات جلوي شده طور هر كردم سعي. زدم تلخي لبخند
 :گفتم بياورم، در نگراني از را او كه اين براي و

 هم را سعيد. ندارم غمي دارم، را تو وقتي تا. كنم مي افتخار تو مثل برادري داشتن به من. نباش من نگران! جان مهدي ـ
 ديگر من! برادر ثاني در. دهد مي را سزاش خدا. باشم غصه و غم شاهد دوباره ندارم دوست. كن واگذار خودش خداي به
 ببخشي را من كه خواهم مي تو از. دادم كار اين به تن خود ميل به و بودم شده خسته او بار نكبت زندگي از

. كردم ترك را آنها دستشويي بهانه به و شدم بلند. دوخت من به را پرمهرش نگاه منير. فشردم دست در را منير دست
 شدم، ملحق آنها به و شستم را صورتم ام، شده تخليه كردم حس كه زماني. گريستم خود حال به و كردم فقل تو از را در

 .نداشتم كردن پنهان براي چيزي ديگر زيرا

 مرا كار كه چرا بودم خوشحال جهت، يك از. ام شده دچار سرنوشتي چه به دانستند مي همه حامد، و منير و پدر و مادر
 بين دوباره مرا كه، اين تر مهم همه از و كنم بازگو آنها براي را حقيقت تا نداشتم را آن روي من زيار بودند، كرده آسان
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 كاري بايد. بگذرم آن كنار از سادگي اين به كه نبود كوچي غصه هم اين. بس و بود پدرم فقط من غصه. پذيرفتند خود
 بسيار كار دانستم مي. كنم پاك ديده اشك با بود؛ داده آزار را پدر مهربان قلب سال چند كه را رنجي تا كردم مي

 .كردم مي را خود تالش و سعي تمام بايد اما است، دشواري

 و غم و شد تر بانشاط ما جمع حامد آمدن با. شدم غرق خودم افكار در و زم لبخندي. انداخت من آغوش در را خود سيما
 و كنم فراموش خواست مي. كرد مهمان لبانمان روي را خنده بامزه، هاي لطيفه گفتن با مهدي. كرديم فراموش را غصه
 احساس سيناديگر. مانديم را شام منير و حامد اصرار با داشتم مهدي چون پشتيباني زيرا نكنم، فكر چيزي به ديگر
 علت كرد سعي خيلي منير. كردم مي بغل را او حسرت با نيز من. بيايد من آغوش به داشت دوست بلكه كرد، نمي غريبي
 را آن علت تا كنم راضي را خودم خواستم نمي زيرا گذاشتم، جواب بي را او سوال من اما بفهمد، را سعيد و من جدايي
 .بشنوم را فرزندم خنده و گريه صداي توانست؛ نخواهم هرگز من كه بدانند آنها نداشتم دوست. بگويم

 :گفتم او جواب در. بدهم او تحويل و كنم هم سر را دروغي تا شد بعث ير مكرر اصرارهاي

 !حقيقي عالقه و تفاهم نداشتن ـ

 پيش در را خانه راه مهدي با و كردم خداحافظي و كند دل ها آن از ام باطني يل خالف بر. رسيد فرا رفتن وقت باالخره
 .گرفتيم

 آشوبي كردم حس. داد مي دست من به بيشتري دلشوره احساس شدم؛ مي تر نزديك خانه به و داشتم برمي كه قدم هر
 وارد اول تا خواست من از گشاده رويي با و كرد باز را در داشت؛ اخيار در كه كليدي با مهدي. است شده پا بر دلم در

 خوبي احساس. داد مي نشان را مادر و پدر بودن بيدار شيمن، اتاق چراغ بودن روشن. بود رفته فرو سكوت در خانه. شوم
 .بافت مي بافتني هم مادر و بود دوخته تلويزيون به چشم گرفته و عبوس پدر. شدم اتاق وارد. نداشتم

 در تند تند را تسبيح هاي دانه. افكند ما به تندي نگاه پدر اما داد، را ما جواب رويي خوش با مادر. رديم سالم مهدي و من
 ميخكوب خود جاي در. لرزاند را روحم پدر صداي كه شدم اتاقم راهي و گفتم بخير شب مادر به. چرخاند مي دست
 :گفت بمي صداي با پدر. شدم

 .دارم كار تو با كن صبر ـ

 :گفتم حدي بي هيجان و خوشحالي با

 داشتيد؟ امري! جان پدر بله ـ
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 :گفت و انداخت زير به سر پدر

 بكني؟ خودت حال به فكري نشد قرار مگر ـ

 :گفتم و نگريستم را مادر متحير

 ندارم طاقت من برداريد دست نفرتشان و كينه از خدا به را هستيد؟تو دلگير من دست از هنوز شما جان پدر-

 ان نميكشيد سيگاري هرگز پدر زيرا خوردم جا پدر كار اين از گذاشت لب بر و برداشت را سيگاري كرد اي سرفه پدر
 :گفت و كرد روشن را

 نيستي ما از تو كن پيدا خودت براي را جايي و بكن خوت حال به فكري بيايي خانه اين به نبايد ديگر تو-

 :گفتم و كردم مهدي به گذرا نگاهي كشيدم اهي پدر بيرحمي از شد جمع چشمانم در اشك

 باشيد من پدر شما كه نميشود باورم-

 :گرفت را گلويم راه بغض

 است دور شما از محبت و عاطفه نداريد قلب شما نيستيد من پدر شما اصال-

 :گفت و كرد نگاهم دلسوزي با مهدي كرد اتاق در زدن قدم به شروع و شد بلند افكند من به تندي نگاه پدر

 فرزند ميترا من پدر كرده خون ميترا انگار كه ميكنيد رفتار نميداريد؟طوري بر رفتارتان اين از دست چرا جان پدر-
 ديگر كشيده زجر كافي اندازه به او است بس ميكنيد؟ديگر رفتار گونه اين او با چرا شماست پوست و خون از شماست
 نيست شما مهري بي مستحق

 چند ميگيرند قرار هم روي در رو پسر و پدر االن كردم حس لحظه يك ريخت فرو قلبم برد يورش مهدي سمت به پدر
 :گفتم و گرفتم را مهدي دست رفتم جلو قدم

 ميدهم گوش بگوييد چه هر من نشويد عصباني شما ميكنم خواهش پدر چشم بيا كوتاه جان مهدي-

 :گفت مادر به رو برداشت چشم از را عينكش نگريست تمسخر با مرا پاي تا سر پدر

 شده زير به سر چه كن نگاه كن نگاه-



 

 

شيشه اي قلب   كتابخانه نودهشتيا  

w W w . 9 8 i A . C o m  225 

 :براورد بانگ و زد چشم به را عينكش گشت من سوي به عصبانيت با

 رو و چشم بي ي ميكني؟دختره مسخره مرا-

 :گفت و نگريست را پدر خشم با ايستاد من جلوي مهدي شد جاري اشكم زد صورتم به محكمي كشيده و

 نداريد حق شما ميكنم خواهش پدر-

 ديگر كه بود مشخص كامال اش چهره از گذاشت كنار را اش بافتني مادر زد مهدي صورت به تري محكم كشيده پدر
 :گفت بغض با بود برافروخته اش چهره رنگ برداشت گام مهدي سمت به بماند ساكت نميتواند

 است بس ديگر ميكشي مرا داري كه است؟تو مرگت ميپيچي؟چه ها بچه بال و پر به جهت بي مرد؟چرا داري ازار مگر-
 تو از خدا اورده پناه ما به ميدهي؟او ازارش اينقدر چرا كن رهايش نيست؟خوب تو دختر او مگر بردار سرشان از دست
 نداشتند كاش اي اما دارند پدر كه است خوش دلشان نديدم خيري زندگي اين در غصه و غم جز كه نگذرد

 :گفت اش مادرانه دلسوزي با و امد من سمت به

 بود شده خراب اين از بهتر ميماندي امدي؟همانجا منير خانه از كه بودي بيكار مگر مادرجان اخر-

 با پدر گريستم شدت به و انداختم مادر اغوش در گريان را خود كنم تحمل را سنگدلي همه اين نميتوانستم ديگر
 :گفت خونسردي

 من جاي يا اينجاست او جاي يا باشم گفته-

 و كند جلوگيري هايش اشك ريزش از تا كند كنترل را خود كرد سعي مهدي پدر رفتن از بعد برد پناه خودش اتاق به و
 گفت

 خداست روز هم فردا كن استراحت برو خواهرم برو-

 :گفت و كشيد سر به نوازشي دست مادر

 فلك فردا تا كه بخواب بگير برو عزيزم برو ايد مي عقل سر هم پدرت است بزرگ خدا كن استراحت برو نخور غصه-
 ميچرخد دور هزار

 بردم پناه اتاقم به و كردم مهدي به نگاهي دم جداش مادر اغوش از
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 برايم رمقي ديگر كه گريستم قدر  ان زدم زار خود حال بر و بردم فرو بالش در را سرم و كشيدم دراز تخت روي
 تنگ و كوچك خود براي را دنيا.شوم راحت مرگ با و نشوم بيدار خواب از ديگر كه كردم آرزو دل در.نماند

 لبريز كافي اندازه به صبرم كاسه.ندارم تحمل و صبر منهم.شد نخواهد ذوب نفرت يخ اين كه داشتم باور ديگر.ميديدم
 .رفتم خواب به و كردم شديدي كوفتگي و خستگي احساس كم كم.بودم عذاب در خود بودن زنده از.بود شده

 به و شدم بلند.دادم اندامم به كششي و گشودم هم از را دستانم و كشيدم اي خميازه شدم بلند رختخواب از ميلي بي با
 به.بود نمانده ناهار به زيادي وقت زيرا نداشتم صبحانه خوردن به ميلي.شستم را صورتم.كردم حركت دستشويي سمت

 با و كرد بلند را سرش مادر.كردم تماشا سكوت رادر او.بود سبزي كردن پاك حال در مادر كشيدم سركي اشپزخانه
 .بخير صبح!دخترم سالم:گفت و زد لبخندي من ديدن

 كنم؟ كمك شما به تا نكرديد بيدار را من چرا.است من از سالم مادرجان:گفتم و كردم سالم او به

 .نميخواهد كمك كه كردن پاك سبزي!دخترم:گفت و كشيد آهي مادر

 .كردم تهيه داري دوست كه را غذايي ناهار براي امروز:داد ادامه و كرد حرفش چاشني لبخندي

 .فسنجان خورش آهان:گفتم و آوردم فشار مغزم به خوشحالي با

 صورت به لبخندي ميكردم تشكر و قدرداني او از حاليكه در.بوسيدم و گرفتم آغوش رادر او و رفتم مادر بطرف و
 .بخور را ات صبحانه.است گرم اجاق روي چاي:گفت اش خالصانه مهرباني با مادر.زدم مهربانش

 كمكت تا هست كاري مادرجان.ناهار تا ميكنم صبر نه:گفتم و كردم سبزي كردن پاك به شروع و نشستم صندلي روي
 كنم؟

 ديگري جاي حواسش اما ميكردند كار دستانش.شد كارش ادامه مشغول سكوت در و داد تكان نه نشانه به سري مادري
 .بود

 براي.بود عصباني و ناراحت خيلي پدر زيرا بنشينم سفره كنار منهم ميترسيدم.كرديم پهن را سفره مهدي و پدر آمدن با
 بخدا را تو:گفتم و شدم حيران او كار از.امد من نزد هم مهدي بعد دقيقه چند.بردم پناه آشپزخانه به و كشيدم غذا خود

 .مادر و پدر پيش سفره سر برو.ميشود بپا جنجال

 !خيال بي:گفت و زد لبخندي مهدي
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 كجاست؟ محمود راستي!مهدي:گفتم كرد كنجكاو مرا محمود غيبت

 آنجا در و اند كرده داير اي مغازه شراكتي اصفهان در دوستش با:گفت ميبرد دهان به را غذايش قاشق رحاليكه د مهدي
 .بخور را غذايت و بيرون بيا محمود فكر از هستند مشغول

 زد سيني زير كه گرفتم او جلوي را چاي سيني.رفتيم اتاق به و ريختم چاي پدر براي.كرديم صرف آرامش در را غذا
 را پدر متعجب جسمم تا شد گداخته بيشتر قلبم اما.كردم سوختگي احساس و ريخت صورتم و سر بر داغ چاي كه طوري

 از نگفتم مگر:گفت كرده كف دهاني با.كرد نفوذ استخوانم مغز تا درد.زد چنگ را موهايم آمد سويم به پدر.نگريستم
 تو ميريزي؟اصال چاي من براي.ندارم را ات قيافه ديدن تحمل چه؟من كه ميروي رژه چشمانم جلوي برو؟مدام خانه اين
 نميشود؟ سرت حيا!آبرو بي ميشوي؟گستاخ ظاهر من چشم جلوي رويي چه با

 برنميداري؟ او سر از دست مرد؟چرا داري آزار مگر:زد فرياد و كرد رها پدر چنگ از مرا مادر

 نگاه ام برافروخته صورت به خشم با و شد پشيمان خود كار از اما آورد فرود مادر صورت بر و كرد بلند را دستش پدر
 از هم اين ات خواهي خاطر از آن.نگذاشتي من براي آبرو تو:گفت و برد بيرون اتاق از و گرفت مرا لباس پشت از.كرد
 .مينشينم كه جايي هر ميروم كجا اي؟هر شده مردم مجالس نقل كه ميداني.گرفتنت طالق

 مي را قادر پسر خيلي كه دخترت ف گويد مي طعنه با كه محله بقال صادق حاج از آن.  توست حرف ، حرف
 داده؟ طالقش كه شد چه پس...خواست

 : گفت و كرد نگاه پدر به عصبانيت با و ايستاد جلويش مهدي.  آورد يورش مست به

 .آيد نمي خوش رو خدا. كنيد رهايش كنم مي خواهش...پرد -

 : گفت و كرد تنگ را چشمانش. گرفت من طرف به تهديد انگشت پدر

 .برم مي بين از را ننگ لكه اين من. هستي ننگ مايه تو.  كشم مي را تو آخر من -

 و مهدي روي به را در شب از پاسي تا. كردم قفل داخل از را در و رساندمم اتاق به را خود گريان حرف اين شنيدن با
 .ندادم گوش كرد تمنا و خواهش مادر چه هر. نكردم باز هم مادر

.  لرزيد مي سرما از بدنم. زدم رضايت از لبخندي. گرفتم نيرو شب تاريكي و ظلمت از. گشودم را پنجره و شدم بلند
 به. زدم رضايت از لبخندي. انداختم پايين و باال بار چند را ها قرص قوطي. برداشتم قدم تخت سمت به و بستم را پنجره
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 زير و بستم را هايم پلك و كشيدم خود روي را پتو. كشيدم دراز تخت روي. چرخاندم قفل در را كليد و رفتم در طرف
 .شوم مي راحت هم خودم. شوند مي راحت همه. نيست خبري اي غصه و غم از فردا از ديگر:  گفتم لب

 .سپردم بخواب را خود

 : گفتم و كردم جوان مرد به نگاهي.  بستم را دفتر تأسف با.  رسيد صفحه آخرين به خاطراتم دفتر

 .سپاسگذارم نهايت بي كرديد اعتماد من به اينكه از. گوشم سراپا من! بسارده مهدي آقا خب -

 كه گرفته صدايي با و كرد پاك را هايش اشك. رسيد مي نظر به خميده و شكسته دل چقدر سياه لباس در جوان مرد
 .گشود سخن به لب آمد مي در چاه اعماق از انگار

 .كرد زنداني اتاق در را خود بود نوشته خاطراتش دفتر در ميترا خود كه طور همان شب آن -

 بلند را سرش دقيقه چند از بعد. باشد راحت خويش خلوت در تا كردم سكوت. افتاد گريه به و بست را گلويش راه بغض
 .داد ادامه و كرد

 تا. داشتم دلشوره ولي...چرا دانم نمي داشتم بدي احساس من.نگشود رويمان به را در كرديم اصرار مادر و من هرچه -
 كه پدر خاطر به بودم ناچار. كنم صحبت او با بسته در همان پشت از گرفتم تصميم. نيامد سراغم به خواب شب از پاسي

 همين براي. كنم صحبت او با كه كرد خواهش من از بود من از تر قرار بي كه مادر. كنم حفظ را خود آرامش بود خوابيده
 در شدم متوجه ناباورانه كه كشيدم پايين را دستگيره. نشنيدم جوابي اما كردم صدا بار چند را او و چسباندم در به را سرم
 با گذاشتم او سينه روي را سرم. بود خوابيده ميترا دادم هل جلو به را در. گرفتم آغوش در را مادر خوشحالي از. است باز

 مادر. كرديم ترك را اتاق دو هر. زد ميترا گونه بر اي بوسه آرام خيلي مادر. شد راحت خيالم او منظم و آرام هاي نفس
 .خزيدم بسترم در نيز من و برد پناه بستر به آرامش با بود شده راحت خيالش كه

 ميترا ناله و درد صداي. دادم فرا گوش صدا به. پريدم خواب از هراسان فريادي صداي با كه بود چند ساعت....دانم نمي
 ميترا اتاق كنار كه مادر ديدين با. رساندم اتاق به را خود شتابان. بود ميترا ناله صداي. كردم تيز خوب را هايم گوش. بود
. نداشتم حركتي گونه هيچ قدرت. شدم ميخكوب خود جاي سر. گرفت فرا را وجودم تمام وحشت ، بود شده هوش بي
 خيره ميترا تخت به. بودند چسبانده زمين به را پاهايم انگار توانستم نمي دارم بر قدم يك تا كردم تقال و سعي چه هر

 .نيامد صدايي هيچ ديگر كه طوري.  شد كمتر كمتر ناله و آه صداي. شدم

 .كردم مشاهده خونيني چاقوي دستش در. شد ظاهر در آستانه در پدر
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 مادر روي از پدر. برداشتم قدم به قدم چند. كردم وحشت حال آن در پدر ديدن از. بود گرفته را صورتش پهناي عرق
 پشت از پدر اما گذاشتم فرار به پا. بكشد مرا اش خوني چاقوي با با خواهد مي كردم حس. آمد من سمت به و كرد عبور
 : گفت گرفته صدايي با و كرد لمس را صورتم پدر خوني دست. شدم خيره او هراسان ديدگان در.  زد چنگ را لباسم

 .شد تمام باالخره -

 رفت بين از ننگ لكه اين.. اين: گفت و كرد اشاره ميترا به

 آوردم فشار خودم مغز طبه بود زده كسي به را حرفها اين قبال انگار بود آشنا برايم كلمه اين خنديد بلند صداي با و
 در ميترا...ميترا شدم خشك خود جاي در ميديدم دوم بار براي آنچه از دويدم ميترا اتاق سمت به و زدم فرياد ناگهان
 ترس از قلبم انداخت وحشت به مرا ميترا باز چشمان ميزد فواره قلبش از خون و بود كشيده دراز تخت روي خود جاي

 آشكارا دستم نشستم و زدم زانو كنارش در كردم حركت او طرف به سنگين و سست قدمهايي با ايستاد مي داشت
 را او انداخت وحشت به مرا بدنش سردي نهادم او پيشاني روي دست باالخره نداشتم را او به زدن دست جرات ميلرزيد

 آغوش در را سرش داشت لب بر كمرنگي لبخند نداد نشان خود از العملي عكس كوچكترين او اما دادم تكان بار چند
 به دستي اشاره با كه بده جواب خدا به را تو عزيز ميتراي برادرت مهدي هستم من ميترا ميترا زدم صدايش و گرفتم
 كردم رها زمين روي را ميترا ميكرد نگاهم زده بيرون حدقه ز چشماني و سفيد رنگ با پدر كردم نگاه خود سر پشت

 نامرد كشتي را او باالخره

 نيامد در پدر از صدايي اما زدم سيلي پدر صورت و سر بر و

 گفت و گرفت نشانه من سمت به را چاقو پدر

 خبر با موضوع اين از نبايد كسي بياور داخل هم را او برو را مادرت هم ميكشم هم را تو بزني حرف اگر خدا به شو خفه
 كردم بغل بود بيهوش كه را او رفتم مادر طرف به كند تكرار را عمل اين باز پدر است ممكن كه شدم متوجه كمكم شود

 افتادم پدر پاي به خواباندم خونين تخت روي را مادر آوردم ميترا اتاق به و

 او ببرم بيمارستان به را ميترا بگذار جان پدر

 شدم راحت مرده كه است وقت خيلي او گفت و خنديد و نواخت صورتم به اي كشيده عصبانيت با پدر

 بعد ميكشم را نفر دو شما اول نه اگر و نزنيد حرفي و باشيد جا همين بايد شما گفت و گرفت نشانه مادر طرف به را چاقو
 را خودم
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 و ميكشيد را موهايش زد خود صورت و سر بر و كشيد جيغ ميترا ديدن با مادر كردم حركت او سمت به مادر ناله با
 و انداخت دوش بر را ميترا خونين نعش پدر گريستم و گرفتم آغوش در را مادر ميزد من به را خود رمق بي مشتهاي

 كنيم چالش نگرفته بو تا بايد گفت

 فشردم خود به را مادر و ماندم خود جاي سر پدر چاقوي با اما شوم او كار اين مانع تا شدم بلند من

 چنين رحمي بي از دل در نكند شرم احساس او تا آمدم بيرون اتاق از و شدم بلند ريخت اشك و كشيد آهي جوان مرد
 چشمانم در اشك شد باعث مهدي قرمز و كرده پف چشمان رفتم داخل به و كردم صبر لحظه چند آمدم درد به پدري
 : داد ادامه و كرد بلند را سرش مهدي شود جمع

 به دستي ميكرد شيون و ميزد سينه به مدام بود نمانده رويش به رنگي كه مادر بودم كالنتري در كه آمدم هوش به زماني
 هم در و گرفته اي قيافه با بود سروان جناب او كردم ناه دست صاحب به و كندم دل مادر از كردم احساس ام شانه روي
 :گفت رفته

 كني بازگو برايم را جريان تمام ميخواهم پسرم باشد آخرت غم

 دفاع ميترا حق از ميتواند كه داد من به را اميد اين او مهربان نگاه و گندمي جو موهاي شدم خيره او مهربان صورت به
 كردم گريه و انداختم سروان جناب آغوش در گريان را خود شدم بلند شود پايمال ميترا خون نميگذارد او كند

 دادم توضيح سروان جناب براي را جريان همه شود پايمال حقمان كه ندهد اجازه داد قول و كرد دعوت آرامش به مرا او
 : گفت بود مانده حيران سنگدلي و رحمي بي همه اين از كه او

 همين ميكند سكوت تنها نميدهد جوابي ميكنيم سوالي او از چه هر است بازداشت فعال پدرت

 و كرد لطف سروان. برسيم اي نتيجه به شايد كنم صحبت او با و ببينم را پدر تا دهد اجازه كردم خواهش سروان جناب از
 .داد من به را اجازه اين

 :گفتم و كردم سالم. شناخت نمي مرا انگار. ديدم ژوليده اي قيافه با را پدر سرد، سلول در

 شفقت و رحم اي ذره مگر نداشتي؟ قلب تو مگر دادي؟ انجام را كار اين چه... براي! پسرت! مهدي هستم من! جان پدر-
 باور اصال كشتي؟ را ميترا كه شد طور چه نبودي، دل سنگ قدر اين كه تو! من پدر... جان پدر شود؟ نمي پيدا تو وجود در
 .باشي كرده را كار اين تو كه كنم نمي
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 چشم اي نقطه به و برگرفت من از نگاه. كرد مي سير نامعلوم افكاري در. شد خيره من چشمان به سنگين سكوتي در پدر
 است كرده دفن كجا را ميترا بگويد الاقل كه افتادم پايش به و كردم خواهش. بوسيدم و دادم تكان شدت به را او. دوخت

 ترك را او. ندارد اي فايده پدر با كردن صحبت كه رسيدم نتيجه اين به. بود ساكت چنان هم او اما بدهد نشان را جايش و
 :گفتم سروان جناب به و كردم

 بچه جان... خدا به را تو. باشيد قضيه اين پيگير كنم مي خواهش شما از سروان جناب. نگفت چيزي هيچ من به... هيچ-
 التماستان كند؟ مي چه خود فرزند با پدر كه ببينيد خدا به را تو. شد قرباني من خواهر. بود گناه بي من ميتراي... هايتان

 .است كرده خاك كجا را ميترا كه بكشيد بيرون او زبان از الاقل... كنم مي

 :گفت تاسف با سروان

 رحمي بي با پدري كه نيست هضم قابل ما براي اصال. ايم شده مبهوت واقعا است افتاده كه اتفاقي اين از هم ما پسرم-
. است متعدد قبرهاي از پر قبرستان. است كوتاه دستمان هم ما. است اي پيچيده موضوع. برساند قتل به را دخترش تمام
 به كنم نمي فكر اما كنيم قبر نبش دادستاني ي اجازه با بعد تا كجاست خواهرت دفن محل ببينند تا ام گذاشته مامور من
 او. است پدرت فقط ما اميد تنها. باشد كرده خاك ديگر جايي را ميترا تو پدر دارد امكان زيرا برسيم جايي به سادگي اين
 .زند نمي حرفي و شود مي خيره اي نقطه به متاسفانه هم

 :گفت و كرد نگاهم مهرباني با

 در حرف به را تو پدر تا كنيم مي را سعيمان تمام هم ما. شود پايمال كسي خون گذارد نمي خدا. باشد خدا به اميدت-
 .كند مي قراري بي خيلي بيچاره. ببر جا اين از را ات كشيده زجر مادر شو بلند حاال. بياوريم

 را قبرستان وجب به وجب و رساندم قبرستان به را خود سريع. بود پا بر بلوايي جا آن. رساندم منير ي خانه به را مادرم
 آسمان به. داشتم ترديد. بود نكرده خشك را آنها خاك آب خورشيد، نور هنوز كه ديدم را اي تازه قبرهاي. كردم نگاه
 "است؟ خوابيده قبرها اين از يك كدام در ميترا... خدايا": گفتم لب زير و كردم نگاه

 ها ديوانه مثل. اند شده دفن تازگي به بود مشخص آن آلود گل خاك از كه بود قبر هشت... دو يك. شمردم را قبرها
 :زد فرياد عصبانيت با. زد خشكم اي مردانه صداي با كه كردم قبرها آن از يكي كندن به شروع

 داري؟ نمي بر اش جنازه از دست مرده، كه هم حاال اي؟ شده ديوانه مگر كني؟ مي را قبر چرا كني؟ مي كار چه! آقا هي-

 :گفتم عصبانيت با و چرخاندم عقب به را سرم
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 هستي؟ او وصي وكيل مگر دارد؟ ربطي چه تو به-

 :گفت باري غم صداي با. شد نزديك من به قدم چند. كرد گره هم در را ابروهايش چهارشانه و قدبلند مرد

 .هستم پدرش من... من! آقا بله-

 :گفتم من من با و انداختم پايين را سرم زده خجالت. گرفت دلم حرف اين شنيدن از

 .كند رحمتش خدا! آقا شرمنده. ببخشيد... ب-

 اي؟ شده سپرده خاك به قبرستان اين كجاي در! خواهرم! ميترا":  گفتم دل در. كردم ترك گفت مي ناسزا كه را مرد و
 به آرامش با كجا در... عزيز ميتراي آه كنم؟ پيدا را تو تا كنم رو و زير چنگ، با را خاك از نقطه كدام بكنم؟ را كجا

 بد تو حق در هم من! جان ميترا... كردي نابود را ميترا پوچت و پوسيده افكار اين با كه پدر تو به لعنت اي؟ رفته خواب
 راحت خيال با حاال اما شدي پدر اساس بي افكار قرباني تو. رنجاندم بار هزاران را مهربانت و خوب قلب رفتارم با. كردم
! جان ميترا بخواب. نيست او محبتي بي و عدالتي بي شاهد قلبت و پدر سنگين هاي ضربه شاهد بدنت ديگر. بخواب
 ".بخواب

  گفتم آنها به چه هر. بردند پاسگاه به خود با مرا و كردند شك من به مامور دو

 و زدم لبخندي افتاد سروان؛ جناب به چشمم كه زماني. نكردند گوش اصال من هاي حرف به هستم، مقتول برادر من
 :گفتم

 ...جاي به مرا. اند گرفته مرااشتباهي! سروان جناب ـ

 :عصبانيتگفت با و پريد من حرف ميان سروان جناب

 رفتي؟ جا آن به چرا ـ

 :دادم پاسخ عصبانيت با هم من

! آقا نه. برسيد اي نتيجه به شما شايد كه بگذارم دست روي دست داريد انتظار داريد؟ انتظاري چه من از شما... شما ـ
 آخر اما باشم آرام خواهيد مي من از شما. نيستم بردار دست شده؛ خاك كجا خواهرم نشوم متوجه تا من. كرديد اشتباه

 و شب را او مظلوميت.  گناهي بي اگر شديد؟ مي حالي چه شنيديد؛ مي مرگ دم را خواهرتان ناله و آه شما اگر طور؟ چه
 هر جواب كرديد؟ مي چه ميديديد؛ او صورت بر را مداوم هاي سيلي جاي كبودي اگر كرديد؟ مي چه ديديد؛ مي روز
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 شكايت و راز هزاران ان در كه تلخ لبخند يك. بود لبخند يك فقط او براي ناسزا و تهمت و لگد و مشت و شالق و تازيانه
 هم من. باشم رحمي بي همه اين شاهد و بگذارم دست روي دست و بشينم آرام تونم نمي من! سروان جناب نه. بود نهفته
 هيچ كار ميترا شناخت. رنجاندم بار هزاران را او رفتارم، با هايم، حرف با. كردم بد او به چون بخشم، نمي هرگز را خودم
 جاي به است بهتر هم شما. نيست زنده ديگر او كه افسوس اما بردم، پي او روحيات به دير خيلي من. نيست و نبود كسي

 پدر او. كنم خطاب پدر را او آيد مي شرمم ديگر من. بزند حرف تا كنيد وادار را پدر كردن، تلف وقت و من دستگيري
 .است شيطان بلكه... نيست

 :گفت و زد من شانه روي. پوشاند را سروان چهره غمي

 تاييد منخصص پزشكان را اين. شده جنون دچار لحظه يك. برده نمي سر به عادي حال در زمان آن در پدرت! پسرم ـ
 .اند كرده

 :گفتم تمسخر با و گرفت ام خنده سروان جناب هاي حرف از

 براي پزشكان نظر. برد مي سر به كامل سالمتي در او. نزنيد را حرف اين سروان جناب نه من؟ پر هم آن... ديوانه؟ ـ
 و رحمي بي شاهد بودم، شاهد شخصا من. ببيند را خود عمل سزاي بايد او نيست طور اين نه. است قبول قابل خودشان
 نيز او قلب آورد؛ بيرون اش سينه از را ميترا قلب كه طور همان. شود قصاص بايد او. دهم نمي رضايت اصال. او سنگدلي

 !كنم مي را كار اين من بكنيد، را كار اين توانيد نمي شما اگر. شود كشيده بيرون اش سنگي سينه از بايد

 و كشيد آهي سروان. نداد امانم گريه و فشرد را گلويم راه بغض شد، مجسم ديدگانم جلوي ميترا قيافه لحظه يك براي
 :كرد زمزمه لب زير و رفت فرو فكر به

 بلند. بدهيم نجات مرگبار سكوت اين از را تو پدر تا كنيم مي را خود تالش و سعي تمام ما. كنم مي درك كامال را حالت ـ
 .دارند نياز تو كمك به آنها خانه، برو. نكن قراري بي و شو بلند... شو

 احساس تا گذاشتم نمي تنها را ميترا. بودم قبرستان در شب سه و روز سه. كردم ترك را جا آن و پاك را هايم اشك
. زد نمي حرفي و كرد مي سكوت تنها پدر زيرا نرسيدند، اي نتيجه به هم آنها بازپرس آمدن با. نكند كسي بي و غربت
 .برد مي سر به زندان در قطعي حكم صدور تا حاال و. است كرده خاك كجا را او بگويد نبود حاضر حتي

 و نحيف را او من اما دانست، مي قوي جواني را مهدي كه افتادم ميترا هاي نوشته ياد به و دوختم مهدي ره چه به را نگاهم
 :گفت التماس با و دوخت من نگاه ب را نگاهش مهدي. ديدم مي رنجور
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 براي عبرتي درس و باشد؛ من پدر چون پدراني براي سرمشقي تا بنويسيد را ميترا زندگي كنم مي خواهش! خانم ـ
 متاسفانه اما كند، زندگي عاشقانه خواست مي. گرفت تصميم اش زندگي براي عجوالنه ميترا. ميترا مثل جواني دختران

 عذاب احساس هم پدر دارم يقين است، زده من قلب در هميشه ميترا. شد او زندگي پاشيدن هم از باعث عشق اين
 دهم مي قول ميترا به من اما. كرد خواهد بازگو را حقايق و گشوده سخن به لب كه كشد نمي طولي. كند مي وجدان
 .شود پايمال خونش نگذارم

 از فقط. دارم دوست بيشتر جانم از را آن من زيرا بازگردانيد، من به را آن نداريد؛ احتياج مينا خاطرات دفتر به اگر حاال
 ما كوچك شهر در كه ميدانيد بهتر خودتان دهيد،زيرا تغيير را ميترا هويت و شهر كنيد لطف... كنم مي خواهش شما

 .ميشود پا به آشوبي

 ترك مرا رمق بي و شد بلند چسباند اش سينه به را آن و نشاند دفتر بر اي بوسه.دادم تحويل را ميترا خاطرات دفتر
 .شد گرفته من از دنيا لذات تمام ميترا گذشت سر شنيدن با نداشتم،زيرا او از كمي دست هم من.كرد

 .است نكرده صحبت هم كلمه يك ميترا پدر هنوز ميگذرد،اما دلخراش حادثه آن از ماه دو اكنون

 .برسد خود اعمال سزاي به تا شود صادر او حكم دادگاه در زودي به است قرار

 درس كالس يك در باهم راهنمايي سوم سال در زيرا ميشناختم خوب را او.نهادم ميترا را او نام من نيست،اما ميترا او نام
 خود احساسات بر نتوانستم و شد جاري رفتم،اشكم گورستان به كه زماني.شدم متاثر بسيار او سرگذشت از.ميخوانديم

 :گفتم او به.كنم غلبه

 تو كه ميدانم خوب را اين ناراحت،اما يا هستي خوشحال نميدانم. ميشود صادر پدرت حكم ديگر روز چند تا!جان ميترا ــ
 را تو گناهي بي و طاقت و صبر ميخواهم.  ام نوشته را تو سرگذشت!عزيز ميتراي.نداشتي را ديگران ناراحتي ديدن چشم

 .شوم موفق كار اين در تا كن دعايم.برسانم همه گوش به

 از.آمدم پايين ناچار گورستان مامور عصبانيت و پرخاش با.فرستادم بيرون شديد بازدم يك با را ام سينه درون هواي
 .بزنم سر او به هم باز دادم قول ميترا به اما.افتادم راه خانه سمت به و كردم خداحافظي ميترا
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