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 عاشقان غروب آفريننده نام به

 اين كوفتند،مانند مي شني ساحل به را خود خشمگينانه دريا ميزد،امواج خون رنگ به آسمان ،پهنه بود انگيزي غم غروب
 دور خود محبوب از كه بود معشوقي ناله سان به دريا امواج صداي.كنند رها دريا قفس از را خود خواستند مي كه بود

 سرخي در و بودم شده خيره افق به.بيستون كوههاي دل در فرهاد ترانه.انتها بي دشت در بود مجنون ني آهنگ.مانده
 طنين.كرد مي حركت سو وآن سو اين به راحتي صندلي روي ام خسته بودم،تن شده گم خيال اسب بر سوار فلق درياي
 .بود فرما حكم فضا در صندلي جير جير با هماهنگ امواج صداي

 و اميز سحر ابديت،ابديتي به ،قدم بگذارد قدم ها بيكرانه به و شود آزاد خواست مي دريا و من مانند هم صندلي
 در عاشق مرغ رسيدصداي مي گوش به عشقي مرغ آواز صداي دور فضاي در تر سو آسمان،آن آبي رنگ به تيآزاد،هس

 توان زيباست،مي زندگي هم كنار در ولي باشيم قفس در سرود،اگر مي خود محبوب براي انگار مشتاق جفتي كنار
 در هم بودم،من زنداني هم كردم،من حسادت عاشق مرغ دو اين به نسبت دل در.كرد زندگي سعادتمند و بود خوشبخت

 كم كم دريا رنگ نارنجي پهنه در خورشيد..ام خانواده طمع طعمه و بودم نيرنگ دام صيد.بودم اسير او طاليي قفس
 داريد آرزويي و حاجتي هر" گفت مي ديگرش هاي نوه و من به هميشه كه را بزرگ مادر سخن اوردم بياد.ميشد خاموش

 به و بنشينم كه بود اين كارم روز چند اين"شد خواهد اورده بر صورت ران د بخواهيد خدا از افتاب غروب هنگام در
 اشك قطره.كند خاموش خورشيدش غروب مانند هم مرا عمر چراغ كنم درخواست خداوند از و شوم خيره افتاب غروب
 ديگران فرياد و خنده صداي شدم خارج كه خاستم،ازاتاق بر جاي از وضو گرفتن براي و كردم پاك را چشمم گوشه
 واينكه توجه جلب بدون.بود مشكل كردن تنفس كه طوري.بود پركرده سيگار دود را پذيرايي اتاق فضاي.داد آزارم
 بود من صورت اين ايا من انداختم،خداي آيينه به گرفتم،نگاهي رفتم،وضو دستشويي طرف به بياندازم حاضرين به نظري
 اين.نيست من سيماي اين بودم مطمين.بود گراييده زردي به صودتم رنگ و گرفته فرا را چشمم اطراف كبودي حلقه
 نمي را خود سوال بودم؟جواب غمگين هم من بود،ايا شده خرد هايش غصه فشار زير در كه بود غمگيني شخص چهره

 از...خيال و بود خواب طفق شايد بود افتاده اتفاقي ايا ولي است گذشته من بر چه كه بودم نكرده باور هنوز دانستم
 در چاه ته از كه صدايي ميكني؟با چكار اينجا:گفت و افتاد من به نگاهش ، ديدم را او در پشت شدم خارج كه دستشويي

 را فاني دار زودتر من ميكني دعا نمازهايت سر حتما:گفت و كرد اي خنده.بودم آمده گرفتن وضو براي:گفتم امد مي
 .گويم وداع

 بكنم؟ را دعا اين ددار دليلي چه-
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 روزه چند اين در.گذارم نمي زمين روي را سرم من نميري تو كه هنگامي تا بدان را اين نكني،ولي دعا دارد دليلي چه-
 .كني مي شرمنده دوستانم مقابل در مرا من،مدام روح خوره اي شده

 ام؟ كرده چه من مگر-

 ."شوم مي مجازات گناه كدامين به كه دانستم نمي من ولي" داني مي من از بهتر خودت-

 مي چه دانم مي:گفتم و كشيدم آهي!دادي؟ باد بر مرا زندگي متنفرم،بيزارم،تو تو از:گفت و انداخت نگاهي من به تنفر با
 گويي؟ مي راست واقعا ايا...ولي گويي

 .ام زده را حرفهايم قبال دارم شوخي تو با من مگر-

 دوست را ديگري شخص دارم ياد كردي،به ازدواج من با مادرت اصرار به دانم ي،م ام نكرده فراموش را صحبتهايت بله-
 من و كني مي زندگي خود براي تو است جدا من با تو راه ام كرده باشم،درك خدمتكار يك بايد ام سپرده خاطر به.داري
 .انيمم مي آنجا هم جنگل،شب برويم است قرار دوستانم و من:گفت و كرد فكر مدتي او.خويش براي

 !چي؟ من-

 .بماني اينجا تواني مي اينصورت غير در.بيا ما با داري دوست اگر-

 كنم؟ چه بزرگ ويالي اين در!تنهايي؟-

 .است بهتر نيايي من با اگر.بشمار را ها ستاره.ميدانم چه من-

 از يكي هنگام اين در.ندارد ترس اصال تنهايي چه؟اتفاقا از ترس:گفت و كرد اي خنده.است آور ترس شب در تنهايي اما-
 ديگر اين من خداي گشتم بر اتاقم به عجله با.رفت من كنار از مهرداد و بگير تماس تلفن با مهرداد زد فرياد دوستانش

 تا شو آماده:گفت و آمد اتاق به مهرداد كه بود نگذشته اي دقيقه چند هنوز...بود شده من همسفر كه بود خيالي چه
 .كنيم مي حركت نتهرا طرف به ديگر يكساعت

 ...خواستي مي كه تو-

 .برويم تهران به بايد ولي دانم مي بله-

 آيند؟ مي ما با نيز دوستانت-
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 ؟!مانند مي اينجا تعطيالت آخر تا نه،آنها-

 چه هر گفت و كرد تلفن مادرم قبل لحظه چند.كني مي سوال چقدر!بروي؟ تهران به خواهي مي تو دليل چه به پس-
 است،بايد كافي عسل ماه براي روز ده فرمودند گراميم مادر:گفت و كرد اي خنده سپس.گرديم باز تهران به زودتر

 :پرسيدم ناراحتي با.كنيم حركت تا ببند را چمدانها زودتر.كارت سر برگردي

 بخوانم؟ نماز دارم را اين وقت-

 !اي؟ آمده بار چگونه تو نايما بدون خانواده آن در كنم درك توانم نمي اصال هستي انساني چه ديگر تو-

 .كند انتخاب خودش را زندگيش راه تا است داده شعور و عقل كس هر به خدا-

 من جان به را تو و بگيرد تصميم من جاي به ام داده مادرم به را اجازه اين كه هستم ناداني انسان من بگويي خواهي مي-
 .بيندازد

 تو از غير مگر است صدا و سر آنجا اينقدر چرا مهرداد پرسيد مآوردم،مادر شانس:گفت و كرد فكر مدتي.دانم نمي-
 ياد به.بودند ما مهمان ناهار كه هستند ويال كنار هاي همسايه فقط جون مادر نه:هست؟گفتم هم ديگري كس همسرت

 !بگويي؟ مادر به را مطلب همين هم تو كه باش داشته

 جمع هم را خودم وسايل و بستم را مهرداد لباس چمدان ابتدا!شد؟ خارج اتاق از كن عجله گفتن با.بگويي تو طور هر-
 از و كردم نياز و راز خويش خداي با و گذاشتم مهر به سر پايان در ايستادم نماز به و گستردم را جانماز آخر در.كردم

 نداشته بر مهر از كنم،سر مقاومت روزگار سختيهاي مقابل در تا كند دهد،كمكم صبر من به كردم درخواست خداوند
 :پيچيد گوشم در مهرداد صداي كه بودم

 در مرگ و زندگي:گفتم و برداشتم مهر از سر.كني پيدا رهايي بار نكبت زندگي اين از و بميري تا كن دعا خودت براي-
 ...او بنده نه است خداوند دست

 !شوم خالص هم من تا شوي راهي مقرر موعد از زودتر تو اميدوارم اما-

 اي؟ كرده جمع مرا لوازم-.بله- اي؟ شده آماده- .من دعاي به نه و دارد تو نفرين به يستگي نه.رويم مي اشيمب رفتني اگر-

 .بپوشم خواهم مي اي گذاشته كجا مرا سفيد شرت تي- ...اري-

 .كن صبر لحظه چند-
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 بد من رد،وليك نمي تحمل را تو هم لحظه يك براي بود من جاي ديگري شخص هر.است زياد صبرم كه داند مي خدا-
 و انداخت من به نگاهي.دادم دستش به را لباس بدهم جوابي اينكه بدون.كنم تحمل عمر آخر تا را تو مجبورم بخت
 را وتو باشد داشته دوستت كه شخصي.كني پيدا من از بهتر توانستي كني،مي ازدواج من با كردي قبول چرا:گفت

 .كند خوشبخت

 كردي؟ انتخاب مرا اچر بود،خودت اين سرنوشت دانم نمي-

.  رفتم بالكن سمت به كنم عوض را صحبت مسير اينكه براي!نمودند ازدواج اين به مجبور نكردم،مرا انتخاب را تو من-
 .است وقت دير چون كنيم حركت زودتر است بهتر:گفتم

 .كنم مي رانندگي بهتر شب در من-

 شنوي نمي مگر:گفت بلندي صداي با مهرداد اينكه تا دش حكمفرما اتاق بر سكوت مدتي!داني مي صالح خودت طور هر-
 .ام آماده خواهم،من مي معذرت:گفتم و آمدم خود به.برويم گويم مي

 در را چمدانها بياورم ابرو به خم آنكه بدون ولي بود سخت من براي چمدان دو ابن حمل.برويم تا بردار را چمدانها-
 اي گوشه در مهرداد ديگر دوستان رسيديم ويال محوطه به كه هنگامي.شدم خارج اتاق از او دنبال به و كرفتم دست
 در چمدانها سنگيني از كمرم.انداختند ما به نگاهي و كشيدند بازي از دست ما ديدن با بودند بازي مشغول و بودند نشسته
 جمع بازوهايم در را قوايم تمام ندهم دوستانش و مهرداد دست به جديدي سوزه آنكه براي ولي. بود شدن خم حال

 :گفت او به دوستانش از يكي.بشوند من تواني نا و ضعف متوجه ديگران ندادم اجازه و كردم

 .جان مهرداد شدي رفتني-

 ماندي،تازه مي ديگر روز چند كاش اي:گفت دوستانش از ديگر يكي.برگردم تهران به تا است داده دستور مادرم-
 با سردي عرق.گذرد نمي خوش من به كه ابليس اين وجود با:گفت و كرد نم به اي اشاره.گذشت مي خوش ما به داشت
 :داد ادامه من به توجه بدون مهرداد.نشست پيشانيم روي بر حرفهايش شنيدن

 .شود راضي شايد كني صحبت مرجان با دوباره كن سعي فرامرز راستي-

 زبان به هم را اسمت نيست حاضر اي كرده جازدوا است شده متوجه كه زماني شود،از راضي دانم مي بعيد حتما،اما-
 پرستو شديد خسته"كرد جلب را توجهم سر پشت از صدايي هنگام اين در.كنم مي سعي همه،من اين با ولي.بياورد

 كسي تنها دوستانش جمع در.مهرداد دوستان از يكي.بود گشتم،حميد بر صدا سمت به"زمين بگذاريد را خانم،چمدانها



 

 

در قفس طالييپرستويي  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  6 

 امكان اگر جان مهرداد:گفت مهرداد به خطاب حميد.نيستند آقا،سنكين حميد ممنون خيلي.كرد مي فكر منطقي كه بود
 سمت وبه كرفت من دست از را چمدانها حميد.داد او به را كليد حرفي هيچگونه بدون مهرداد.بده را ماشين كليد دارد

 بر ناظر و بودم ايستاده كناري در نم لحظات اين تمام در.گذاشت عقب صندوق داخل را چمدانها.كرد حركت ماشين
 .باشد گذشته خوش شما به اميدوارم:گفت و آمد من كنار به او،حميد حركات

 شما روزه چند اين در.است عبثي حرف اين ميدانم البته:گفت و انداخت من به نگاهي حميد.متشكرم شما محبت از-
 ازدواج مهرداد با شديد راضي چرا:گفت سپس و رفت روف فكر به بعد.ايد گذرانيده را خود زندگي روزهاي دشوارترين

 اين شنيدن از.دارد شما به نسبت ناشايستي رفتار.نيست جور شما با او.نيست اليقي فرد است معلوم حاليكه كنيد،در
 او.بودند شده او تنفر متوجه همه كه بود كرده رفتار طوري مدت اين در مهرداد.كردم مي خجلت و شرم احساس حرفها

 حميد به نگاهي.دهند قرار تمسخر مورد مرا تا بدهند خود به را اجازه اين دوستانش از كدام هر بود شده باعث رفتارش اب
 .بود خداوند خواست.بود چنين سرنوشت:گفتم باالجبار.بود سوالش جواب شنيدن منتظر هنوز.انداختم

 مرا دل راز خواست نمي دلم.بيندازند نيستي چاه به را خود تدبيري بي طناب با كه است نخواسته بندگانش از خداوند اما-
 كه حميد.كنم پيدا رهايي حميد سواالت دست از تا گشتم مي اي بهانه دنبال به دليل همين به بداند كسي را زندگيم سر و

 به را خود ندخترا كه هستند ها خانواده از بعضي هم هنوز اجبار،متاسفانه:گفت آرامي به بود شده من حال متوجه انگار
 :داد قرار مخاطب را حميد و شد نزديك ما به مهرداد حال اين در.است درست بله:گفتم ارامي به.كنند مي وادار ازدواج

 .اورد مي را چمدانها پرستو خود كشيدي زحمت چرا جان حميد ممنون خيلي-

 صحبت تو با مطلبي به راجع خواستم شوم،مي مي تهران عازم صبح فردا من راستي.نبود كنم،زحمتي مي خواهش-
 از بزن ما به سري آمد پيش اي مسيله يا كاري و داشتي فرصت وقت هر:گفت و زد حميد شانه به دستي مهرداد.كنم

 .نكن فراموش را ما دكتر آقاي! آيي مي تهران به تحصيل ادامه براي شنيدن فرامرز

 .بريم نمي ياد از را انها ما ، نكنند فراموش را ما دوستان-

 .بزن ما به شركت،سري در يا و هستم منزل در يا هميشه من حال هر به.  جان حميد است لطفت نظر-

 .ممنون خيلي-

 مهرداد.باشيد داشته خوبي مشترك زندگي جان،اميدوارم مهرداد خداحافظ- .كنيم،خداحافظ حركت بايد ما ديگر خوب-
 .ندارد همراه به چيزي رنج و درد جز به او با ،زندگيپرستو با نه ولي مشترك زندگي:گفت تمسخر با و زد پوزخندي
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 انشا.نيست تو شايسته رفتار كني،اين فكر اينجور هستي،نبايد تحصيلكرده فرد يك تو!كن بيرون سرت از را افكار اين-
 مي فكر حرفهايت روي:گفت رسيد مي نظر به كالفه كه مهرداد.كرد خواهيد آغاز را خوبي زندگي خدا اميد به اهللا

 .شود،سوارشوپرستو مي دير برويم كنم،خوب

 .كن رانندگي آهسته خدا،مهرداد اميد به-

 حميد از.كرد روشن را ماشين و گرفت قرار فرمان پشت در مهرداد.هستم،خداحافظ قابلي راننده نباش،من نگران-
 به و زد دوستانش از احافظيخد نشانه به متمادي بوق چند مهرداد.نشستم او كنار در جلو صندلي روي و كردم خداحافظي

 .درامد حركت

 ساعتم به نگاهي.برسيم تهران به شب نيمه كنم فكر:وگفت انداخت ساعتش به نگاهي اصلي جاده در گرفتن قرار با
 كرديم؟ مي حركت زود صبح نبود بهتر:گفتم باشم زده حرفي آنكه بود،براي شب دقيقه سي و هشت ساعت.انداختم

 با انگار بعد.اي مسيله هيچ بدون.گيرد صورت فورا بايد شود انجام كاري بخواهد اي،وقتي هنشناخت را مادرم هنوز-
 خودش حرف،حرف.هستي رو روبه ديكتاتوري چه با بفهمي تا است مانده هنوز:داد ادامه كرد مي صحبت خودش
 سياه هم مرا روزگار كه همانطور.شود مي سياه روزگارش.كند ايستادگي حرفش مقابل در كه شخصي حال به واي.است
 ...دوستانش از يكي طريق از گفت مي كرد؟خودش پيدا را تو كجا از مادرم ببينم بگو راستي.كرد

 روزي حتما:گفت و كرد اي خنده.كرد معرفي ما به را ات خانواده و مادرت كه بود او.بود ما همسايه خواهر خانم عزيز-
 .كرد معرفي تو به را ام ادهوخانو مرا كه كني مي نفرين را او بار هزار صد

 كس با خواستم مي من ام گفته تو به هم قبال:گفت بود نشده من صحبت متوجه گويي كه مهرداد.ندارد دليلي...نه-
 انتحاب اليقي عروس سهرابي خانواده ث وار تنها براي بايد داشت عقيده.بود مخالف مادرم اما كنم ازدواج ديگري

 آن:گفت و خانه آمد عجله با بود ديده را تو كه روزي!نديديم لياقتي شما در كه ما:گفت و انداخت من به نگاهي بعد.كند
 خراب سرم روي دنيا شنيدم را سخنان اين حرفها،وقتي اين از و اصالت با زيبا.كردم پيدا خواستم مي كه را هروسي

 ديگري شخص با دارم قصد من درما ،بگويم نداشتم را اين جرات شده،من گذاشته خواستگاري قرار گفت مادرم.شد
 شد مي سهرابي شركتهاي وارث وقت آن در.انداخت مي بيرون خانه از سگ يك مثل مرا صورت آن در.كنم ازدواج
 قبول كه بود اين.بدهد هم را ديگري كس خرج اينكه به برسد چه بود محتاج هم شبش نان به كه خيابان گوشه گداي
 نمي ديگر بيفتد پرستو به چشمت اگر كرد مي تكرار مدام مادرم.بيايم تو استگاريخو به شدم راضي حرفي بدون و كردم
 نخواهيد قبول مرا شماها بود خوش است،دلم شده اسير ديگري جاي دل اين كه ميدانست چه او.كني بر او از دل تواني



 

 

در قفس طالييپرستويي  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  8 

 در گفتم مي خود به چاه،باز توي انداخت را بخت بد من و گفت را بله ابتدايي جلسه و اول نگاه همان با پدرت اما.كرد
 نمي دلم من گفت مادرم و خورد سنگ به تيرم هم بار اين بيايد،ولي بدت من از تو كه كنم مي كاري نامزدي دوران
 و اسارت حلقه ديدم آمدم خود به ،تا بريد سنگين مهريه يك خودش هم شود،بعد عقد ،بايد بماند نامزد عروسم خواهد

 بايد نشوي ناراحت تو تا نگويم چه و بگويم نكنم،چه چه و كنم چكار بايد گفت مي مرتب مادرم!رمدا دست به را بختي بد
 اين گفتم مي او به روز هر.مرجان مقابل در ديگري و هايمان خانواده و تو مقابل در يكي كردم مي بازي نقش جبهه دو در

 ،مادرم باشم كرده پيدا راهي هنوز من اينكه بدون دتيم از يافت،بعد خواهد ادامه روزي چند فقط و شد خواهد تمام بازي
 شلوار و كت كه آمدم خود به بودم،وقتي منگ و گيج هنوز.خودت خانه به بروي و بگيري را زنت دست بايد وگفت آمد

 مرجان تو جاي به خواست مي بود،دلم من زندگي شب بدترين شب آن.عروسي سفيد لباس در تو و داشتم تن به مشكي
 زندگي كس هر آنها نبود در و كنيم بازي نقش هايمان خانواده مقابل در فقط است بهتر كردم فكر بعد.بود لباس آن در

 مي قرار اختيارت در بخواهي چه هر مالي لحاظ از من گفتم هم قبال كه همانطور.باشد داشته را خود
 با مادرم مرگ تا تواني مي تو.است خودم هب متعلق وجسمم روح ولي بخواهي كه چه ت،هر دهم،خانه،ماشين،پول،جواهرا

 ومحبت مهر با كه نداري را اين شانس اي ذره بداني بايد هم را اين ولي باشي داشته راحتي زندگي امكانات اين داشتن
 راحت هم خيالت.كنم مي رفتار باشم داشته دوست طور هر و كنم مي زندگي خودم براي من آوري دست به مرا قلب
 كه فردي با و بگيري طالق مادرم مرگ از بعد تواني مي بيني مي پس.خورد نخواهد تو به هم من شتانگ حتي باشد

 قطره شدم، اندوهگين بودم شنيده كه حرفهايي از. كرد سكوت جمالت اين گفتن با مهرداد.كني ازدواج داري دوست
 ديگران خواسته قرباني من مانند هم او.رفتم فرو سكوت پيله در و كردم پاك شود متوجه مهرداد آنكه بدون را اشكم
 در حرفهايم،غمهايم،همه!نه من ولي بياورد زبان به را دلش حرف راحت خيلي توانست مي او كه تفاوت اين با.بود شده

 اولين من و داشتند خوبي نسبتا مالي وضع زمان آن در كه گشودم جهان به چشم اي خانه در.داشت جاي قلبم گورستان
 اين وتنها امد نمي حساب به فرزند دختر انان نظر از.بودند افراطي و كهنه عقايد به مقيد ام خانواده.بودم خانواده كودك
 انتظار در شد،آنان خانواده افراد تمام اميدي نا باعث من تولد.بود شخصيت و احترام داراي خانواده دراين كه بود پسر
 من.بودند كرده انتخاب پسرانه مرا هاي بازي اسباب و ها لباس تمام كه بود جايي به تا آنان اميد...ولي بودند پسر نوزاد

 بيمارستان در روز چند دليل اين به بودم نكرده باز دنيا اين به چشم خودم ميل به كه بودم بيماري و ضعيف كودك
 هيچ آوردند خانه به مرا كه هنگامي.ماندم زنده من خداوند خواست به ولي داشتند مرا مرگ انتظار همه.بودم بستري
 ميان در.كردم نمي گريه ماندم مي گرسنه اگر حتي ديگران قول به و بودم ساكتي كودك.نبود من ديدن منتظر چشمي
 او نعمت پسر و بود خداوند رحمت دختر بزرگ مادر نظر از.پذيرفت باز آغوش با مرا بزرگم مادر خانواده افراد تمام

 دريافت اليق كه هستند خداوند شايسته افراد اين فقط و دهد نمي كسي هر به را رحمت خداوند: كرد مي تكرار مدام.
 بي شاهد كه بزرگ مادر.دادند نمي نشان توجه سخنان اين به هرگز متعصب افراد اين.سود چه باشند،اما مي او رحمت
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 آن از و آورد خودش انهخ به مرا.پذيرفت مرا مسووليت خود بود من به نسبت ديگران و مادرم و پدر مهري بي و توجهي
 با را خود جاي زمان آن از بزرگ مادر مهر پر آغوش و كرد عوض بزرگ مادر خانه با را خود جاي پدري خانه روز

 به پسري كودك مادرم كه بودم يكساله.كرد تربيت خود دامن در مرا او.نمود تعويض والدينم محبت بدون و سرد آغوش
 مي من ديدن به يكبار هفته چند پدرم مادرو پزمان تولد از قبل.سپردند فراموشي دست به مرا دليل اين به و آورد دنيا

 مي رشد مادربزرگ كنار در ومن بيندازند من به هم نگاهي نيم كه نداشتند را اين فرصت ديگر برادرم تولد با ولي امدند
 ياد من به بزرگ مادر.بودم بيگانه مادر و پدر وازه با.كنم احساس را انان محبت كمبود من نميگذاشت او محبتهاي. كردم
 مي آنان بودم،از فراري آنها از من ولي بگويم پدر و مادر نبودند بيش اي غريبه من نظر از كه آقايي و خانم به بود داده

 خريدندو مي اي هديه من براي و امدند مي ديدنم به گاهي از هر دادند مي خرج به مهرباني خيلي انها چه ترسيدم،گر
 با من دريافتم گذاردم دبستان به قدم كه هنگامي اما كردم نمي مادري و پدر بي احساس بزرگ مادر كنار در.هيچ ديگر

 تمام.نمود مي جلوه اهميت با بسيار زمان اين در ولي نداشت اهميتي كنون تا كه تفاوتي.دارم بزرگي تفاوت ديگران
 يك آنان همانند هم من.آنان و من ميان بود فرقي چه!نه؟ من ولي ديافتن مي پرورش پدر آغوش و مادر دامن در دوستانم
 آغوش در ها بچه از يك هر بودم اين ناظر شد مي تعطيل مدرسه وقتي.داشتم آنان محبت و مهر به نياز كه بودم كودك

 است درستكردم، مي درك را بودن يتيم و كسي بي احساس كه بود زمان دراين گرفتند،درست مي جاي مادرشان و پدر
 مي سعي بزرگ مادر وجود اين تمام با.آنان از محروم و متمكن اي خانواده ،از داشته مادر و پدر از بودم،يتيم يتيم من
 بيشتر شدم مي تر بزرگ چه هر.گذراندم مي را خوبي زندگي بزرگ مادر كنار در من و نمايد پر را آنها خالي جاي كرد

 خواب از كه صبح روز رسيدم،يك سالگي 17 سن به اينكه تا.شدم مي آن به مربوط مسائل و زندگيم متوجه
 خانه مطلق نشنيدم،سكوت جوابي ولي زدم صدا را بزرگ مادر پياپي بار چند.نبود آماده صبحانه ميز معمول برخاستم،طبق

 مادر كه داشت حقيقت اين گفتن در سعي زباني بي زبان با كه انگار خانه سكوت بود،آري هولناك اي فاجعه از حاكي
 .است نديده چشم به را خورشيد طلوع بزرگ

 اين از هم من مادربزرگ مرگ با.بود رفته فرو ابدي خواب به دردي هيچ بدون و آرام شدم،او بزرگ مادر اتاق وارد
 بزرگ مادر وصيت به بنا.غم دنيا يك و ماندم من.كرد غروب هم من احساسات رفت او وقتي. پوشيدم چشم مادي جهان

 اين من براي ولي شد مي خوشنود موضوع اين از بود من جاي به ديگري شخص هر شايد.گرفت تعلق من به او ارث مامت
 او گ مر نبود،با قياس قابل مادي جهان اين داراييهاي از هيچيك با كه بود كميابي گوهر من نظر از مادربزرگ.نبود چنين

 تنها كه مادري و پدر.بروم مادرم و پدر نزد شدم مجبور من.شد زمين كره درروي دوزخي مانند ديگر بار زندگيم
 با خانواده افراد از هيچكدام رفتار.بودم تنها هياهو پر و شلوغ خانه آن در من.كرد مي سنگيني من وجود روي اسمشان

 اين در.داشتند يا زننده و زشت رفتار پريسا خواهرم و پژمان برادرم.پذيرفتند اجبار به مرا مادر و پدر.نبود مناسب من
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 وآنان بودم او شاكر بنده و داشتم قبول را خدا كه زيرا گرفتم مي قرار تمسخر مورد من و نداشت جايي خدا به ايمان خانه
 همه اين از روزي اينكه بود زندگي به من اميدواري باعث كه اي مسئله كردم،تنها زندگي خانه آن در سال دو.كفر بنده

 به مهرداد كه هنگامي.گذراند خواهم را خوبي زندگي نيكو فرزنداني و مهربان همسر كنار درشد، خواهم راحت گرفتاري
 اين نمايم،اما ريزي پي را بار سعادت زندگي يك هاي پايه و كنم تكيه او به توانم مي كردم فكر آمد من خواستگاري

 رفتن از بعد دارم ياد به درست.دادند بتمث جواب بخواهند مرا نظر آنكه بدون مادرم پدرو.بود عبث اميدي نيز مسئله
 خانه به و كند مي ازدواج روزي دختري هر بروي،يعني خانه از بايد ديگر تو«گفت من به خطاب پدرم مهرداد خانواده
 انسان خانه در به يكبار خوب بخت بيني است،مي خانواده وارث هم مالي لحاظ است،از خوبي پسر مهرداد.رود مي بخت
 با من».نيست صالح خانه توديگردراين بودن چون بروي خودت زندگي سراغ به و كني ازدواج است هترب پس ايد مي

 به حاضر مردي چنين كه است اورده روي من به شانس بود معتقد مادرم.نداشتم قبول جز راهي جمالت اين شنيدن
 و كني قبول است بهتر پرستو«گفت مي يساپر.ماند خواهم انها ريش بيخ عمر اخر تا نكنم قبول اگر و شده من با ازدواج
 به زيرا است حسادت روي از پريسا سخنان دانستم ،مي»اندازد نمي ام نگاهي نيم تو به كسي زشت قيافه اين با گرنه
 از بيش خداوند بود معتقد بيامرز خدا مادربزرگ.بود نبرده كافي بهره زيبايي از او و بودم زيبايي دختر من همه عقيده
 اين مقابل در خواست مي من از هميشه و است افريده زيبا چنين اين مرا كه است داشته ارزاني لطف من به دگانشبن همه
 مدت طول در مهرداد رفتار.است زيبايي همه اين افريننده كه اورم جا به را خداي شكر و نشوم مغرور خود به زيبايي همه
 از پرده هم او كردند ترك را ما همه وقتي عروسي شب در درست ليبود،و مهرباني روي از و متين بسيار عروسي از قبل
 اين و پرداخت استراحت به انجا و رفت ديگري اتاق به بعد و داد شرح من براي را دلش اسرار تمام و برداشت خود راز

 سرابي و ام گذشته زندگي وبه كردم گريه سحرگاه تا شب شد،آن مواجه بست بن با ديگر بار من زندگي كه بود چنين
 نمي گرفتم مي طالق اگر من.نبود ما هيچكدام نفع به طالق.بود درست مهرداد حرفهاي.نمودم فكر داشتم پيش در كه

 با لب بر سكوت مهر گذاشتن با توانستم مي حداقل مهرداد خانه در.كنم زندگي جا آن و برگردم پدري خانه به توانستم
 قبول خداوندي امتحان عنوان به را مسئله واين شدم سرنوشت بازي تسليم من هم بار برم،اين سر به آزاديم تضمين
 .آورد خود به مرا مهرداد صداي كه بودم ور غوطه افكار دراين.كردم

 پرستو؟ است كجا حواست-

 !داري؟ كاري:وگفتم انداختم او به نگاهي

 روزهاي مسائل چطور كه بودي فكر ايندر:گفت و زد لبخندي نيستي،بعد دنيا دراين انگار ولي كردم صدايت بار چند-
 بگذاري؟ ن ميا در مادرم با را گذشته
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 .كردم نمي فكر مسئله اين نه،به-

 .بخوريم غذا تا شو پياده هستي گرسنه شود،اگر نمي مربوط من به كردي مي فكر اي مسئله هر به-

. شديم رستوران وارد او همراه به و شدم پياده ماشين از.بود راه بين هاي رستوران از يكي.انداختم اطراف به نگاهي
 غذايي ببين،هر را منو:گفت من به وخطاب انداخت آن به نگاهي برداشت را ميز روي منوي و نشست ميزي پشت مهرداد
 .بياورند برايت بده دستور داري دوست

 .بده سفارش داري دوست تو غذايي هر كند نمي فرقي-

 .بيزاري آن از تو كه دارم دوست را غذايي من-

 ...كه متنفرم،تو غذايي چه از من ميداني كجا از تو-

 :گفت و كرد قطع را حرفم

 غذايي چه و ايد مي خوشت غذايي چه از دانم مي كجا نيستم،از قائل تو براي اهميتي كه من بگويي خواهي مي دانم مي -
 هم از بندي،ولي مي شرط چيزي هچ سر:وگفتم زدم لبخند.ببندم شرط هستم حاضر من حساب اين نداري،با دوست را

 !اي؟ باخته را شرط كه هستم مطمئن اكنون

 اگر و ايم گذرانده را خوبي عسل ماه چه كه بگويي و كني بازي نقش مادرم مقابل در ماهرانه خيي بايد تو بردم من اگر-
 .خرم مي انگشتر يك برايت من بردي تو

 مي تمام خود سود به را چيز همه و كرد مي استفاده خود افكار نفع به موقعيتي هر بود،از انساني چه ديگر اين خدايا
 .ندارم قبول:وگفتم كردم نگاهش.نمود

 .هستي نقش ايفاي به مجبور تو ولي-

 بكند؟ سوالي من از مادرت معلوم كجا از-

 .بدهم سفارش را غذا خوب.كند دخالت كاري هر در دارد پرسد،اوعادت م

 .بشويم را دستهايم روم مي من دهي مي سفارش غذارا تا-

 .است راست سمت دستشويي-
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 چيده ميز روي غذا فاصله دراين. گشتم بر و شستم را دستهايم.كردم حركت دستشويي سمت به و شدم بلند جايم از
 دگرگوني متوجه او كه اين خاطر به امد،ولي مي بدم ماهي از شده،ازكودكي سرخ ماهي. انداختم غذا به بود،نگاهي شده
 انداخت من به نگاهي.است خوشمزه خيلي عطري،بنظر خوش غذاي عجب:گفتم و گرفتم قرار ميز پشت نشود لمحا

 .نداري دوست را غذا اين دانم مي بنشين:وگفت

 .دارم دوست خيلي را ماهي من كني مي اشتباه-

 !اي باخته را شرط.كني بازي نقش نيست گو،الزم دروغ-

 .پسندم مي را غذا اين واقعا گويم نمي دروغ نه-

 هستي؟ معطل بخور،چرا جدا،پس-

 از كه شد باعث و زد هم به را حالم ماهي بوي.گذاردم دهان به ماهي اي تكه اجبار شدم،به پشيمان بودم زده كه حرفي از
 بار وقتي.شنيدم سرم پشت را مهرداد خنده صداي رفتن حال در.بروم دستشويي سمت به ديگر بار و شوم بلند جايم
 محبوب غذاي اين:گفت و كرد اي اشاره بود شده اورده تازه كه غذايي به و انداخت من به نگاهي نشستم ميز پشت ديگر

 شگفت در و بردم دهان به را ان از اي تكه.دادم مي ترجيح غذاها تمام بين در من كه بود غذايي بود،پيتزا است؟درست تو
 از تو:گفتم و انداختم او به نگاهي.پسندم نمي را غذايي چه و ايد مي خوشم غذايي چه از من دانست مي ازكجا مهرداد كه
 من به عميقي ،نگاه داد تكيه صندلي به بود كرده تمام را غذايش كه است؟مهرداد من محبوب غذاي پيتزا دانستي مي كجا

 را انگشتري من حال هر به.باشيم واقف اي نكته هر به و بياوريم در كاري هر از سر كند مي اقتضا ما شغل:گفت و انداخت
 .خرم مي برايت

 .ندارم انگشتري به متشكرم،احتياجي-

 احساس مرجان نام شنيدن با.شد خواهد ان صاحب مرجان صورت ان در چون كني قبول است گفت،بهتر و كرد اي خنده
 فريبكار دوستانش بقيه ندمان هم او كردم مي حس ولي بودم نديده را او اينكه با چرا دانستم داد،نمي دست من به ناتواني
 چه به:وگفت داد قرار مخاطب مرا مهرداد.دهد مي نشان او شيفته را خودش كه است مهرداد ثروت خاطر به فقط و است
 براي بخري،مطمئنا مرجان براي است بهتر گفتم شود تمام صحبتش ؟نگذاشتم...اينكه يا خواهي مي باالخره كني مي فكر

 .است تر مناسب او انگشت

 .كني نمي حسادت احساس اصال تو-
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 در من باش ببرم،مطمئن بين از خود وجود در را بيماري اين ام نموده سعي هميشه من و است بيماري نوعي حسادت-
 كنم مي سعي هميشه و گرفت نخواهم هم طالق كه كنم امضا و بنويسم كتبا خواهي مي.كرد نخواهم دخالتي تو زندگي
 مي حاضر چطور و زني مي را حرف اين چرا:گفت و انداخت من به عميقي نگاه مهرداد.نشود خبر با راز اين از كس هيچ
 خداوند امتحان اين و است بوده اين خداوند مصلحت قديميها قول به:گفتم و كشيدم آهي.كني قبول را شرط اين شوي
 ماشين سمت وبه پرداخت را ذاغ پول و شد بلند جايش از.نزد حرفي ديگر.بيايم بيرون بلند سر ان از بايد من است
 را ماشين شدم سوار وقتي.كشيد مي وسيگار بود نشسته ماشين در مهرداد.برخاستم جاي از او از تبعيت به هم من.رفت

 ...شد اصلي جاده وارد و كرد روشن

 : وگفت انداخت من به نگاهي سپس

 .رسي مي نظر به خسته كن استراحت-

 خوري؟ مي باشم،ميوه بيدار مده مي ترجيح نه:وگفتم زدم لبخندي

 .ممنون خيلي ، نه-

 .بپرسم سئوالي تو از توانم مي مهرداد -

 !مورد؟ چه در -

 تحمل را ناراحتي همه اين شوي مي راضي چرا پس است اور عذاب تو براي اينقدر من كنار در بودن و هستم بد اگرمن -
 كني؟

 و سالم هاي نوه تواني مي و هستي الي ايده دختر تو او نظر از.كرد مي محروم ارث از مرا مادرم صورت ان در چون-
 ديدن به موفق و برسد ارزويش به مادرم گذارم نمي من بار اين باشند،ولي سهرابي وارث كه بياوري دنيا به او براي خوبي
 مطمئنم ببينم سال دو از بعد را مادرم قيافه خواهد مي دلم:وگفت كرد اي خنده سپس.گردد دارد را ارزويش كه هايي نوه
 .است نشده خبري هنوز پرسد مي ببيند را تو گاه هر

 .مادرت بيچاره-

 از زياد من بخواهي را راستش.است كرده تباه را ها خيلي زندگي كنون تا هايش خودخواهي با او.نسوزد او حال به دلت-
 .است مغرور معمول حد از ايد،بيش نمي خوشم مادرم
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 .است تو مادر او ولي-

 پاي زير در بهشت هستم معتقد من اما.»است مادران پاي زير بهشت«گويند مي.است زيبايي كلمه است،مادر،چه رستد-
 .ارزوهايش و خود فكر به نه باشد فرزندش فكر به كه باشد،كسي فداكار انسان كه است،مادري مهربان و خوب مادران

 .است اشتباه مادرت مورد در تو قضاوت ولي-

 صاحب ديگر سال يك تا است كافي.دارد شخصيتي چه كه شوي مي متوجه ماه شش از بعد.اي نشناخته ار مادرم هنوز-
 انداختم او به نگاهي.كند مي پدرت خانه راهي تورا بپرسد سئوالي من از يا شود جويا را تو نظر اينكه ن بدو نشوي اي بچه
 اين.نكند را كار اين هم شايد:گفت و كرد روشن سيگاري مهرداد!نيست؟ بود،اينطور خواهد تو نفع به مسئله اين:گفتم و

 .است من حدس

 هم من.شد خيره جاده به و نداد جوابي ديگر.كني تحمل مرا عمر اخر تا خودت قول به هستي مجبور صورت ان در-
 زبان به ميكال و بوديم رفته فرو سكوت پيله در دو هر.نشد ما بين صحبتي ديگر تهران به رسيدن تا.كردم اختيار سكوت

 .بازگشتم دوباره من شهر.شود نمي تهران جا هيچ:گفت و كشيد آهي ،مهرداد رسيديم تهران به وقتي.اورديم نمي

 رويم؟ مي مادرت خانه به-

 من به نگاهي.باشد مي داماد و عروس ورود منتظر كه زيبا اي خانه.نداريم خانه خودمان مگر:گفت و اورد لب به لبخندي
 است؟ چند ساعت رستوپ:گفت و انداخت

 خندي؟ مي چيز چه به:پرسيد و شد من متوجه بود،مهرداد گرفته ام خنده جهت بي چرا دانم صبح،نمي دقيقه سي و سه-

 !طوري چيز،همين هيچ-

 خندي؟ مي من حماقت و من به اينكه يا اي شده ديوانه مگر-

 دو هر صورت اين در:گفت و كرد اي خنده هم او.خندم مي روزگار بازي به فقط.هستي احمق تو ام،نه شده ديوانه نه-
 .بگيرند بازي به را ما ديگران دهيم مي اجازه كه هستيم احمق

 .باشد درست شايد-

 .گويم مي چه فهمي مي.هستيم زندگي به مجبور است،ما درست نه،حتما شايد-
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 .هستم متوجه كامال بله-

 .كن باز را در لطفا:گفت و گرفت من سمت به را كليد دسته مهرداد.بوديم رسيده خانه به لحظه اين در

 دررا و شد پياده سپپس.كنم مي باز خودم نه:گفت و كشيد كنار را دستش مهرداد اما بگيرم را كليد تا كردم دراز دست
 وحشت به انجا سياهي بود،از تاريك جا همه.شدم ساختمان وارد.رفتم خانه سمت به و شدم پياده ماشين از.كرد باز

 در كه بود حيواني مانند زوزه صداي. كرد ميخكوب جاي بر مرا وحشتناكي صداي كه گشتم مي برق كليد دنبال به.مافتاد
 دست از را كاري هر انجام و حركت قدرت كه شد باعث وحشتناك صداي ان و مطلق تاريكي.بود پيچيده اتاق فضاي
 ان از بعد و خوردند مي هم به شدت به ازترس انهايمدند.بخواهم كمك مهرداد از و بزنم فرياد نبودم قادر حتي.بدهم
 ...وحشتناك صداي نه و بود سياهي نه ديگر

 و صبر تشنگي.سوزان و گرم وصحرايي بود شن كردم مي نگاه جا هر ،به انتها بي كوير يك در.هستم كجا دانستم نمي
 رود به تا دويدم آنقدر.خواستم مي كمك و زدم مي فرياد و دويدم مي صحرا سر سرتا در.بود ربوده من از را شكيبايي

 را آب خواستم مي كه هنگامي.چشم اشك همانند پاك و زالل آبي. برداشتم اب مشتي كردم دراز رسيدم،دست آبي
 سمت به را دستم و زدم فريادي.كشيدم كنار را دستم وحشت با.سرخ رنگ به شني.بود شن مشتم در اب جاي به بنوشم
 پديدار ذهنم تاريكي در صدايي و گرفت مرا دست شخصي كه نمودم حس حال ينا در.كردم بلند آسمان

 سعي.مضطرب و مهربان صدايي.كن باز را چشمهايت شنوي مي مرا صداي شنوي،اگر مي مرا پرستو،پرستوصداي.شد
 ونبد و راحت خواب بخوابم،يك خواست مي دلم.بود گرفته را وجودم كرختي احساس اما بگشايم را چشمانم كردم

 من به و بود نشسته تخت لب مهرداد.بودم رختخوابم در گشودم چشم وقتي.آسوده رفتم،خوابي خواب به ناچار دغدغه،به
 احساس اما خوبم:گفتم و انداختم او به را نگاهم! پرستو؟ چطوري:گفت ام آمده هوش به شد متوجه وقتي.كرد مي نگاه

 سكوت در و نوشيدم را آب آمد؟ پيش چه اوري مي خاطر به:گفت و داد من دست به آبي ليوان مهرداد.كنم مي تشنگي
 .رفتم فرو

 جا همه شدم اتاق وارد وقتي:گفتم و نشستم جايم آمد؟در پيش چه كني تعريف خواهي نمي.هستم منتظر من خوب-
 آن و اتاق يكيبود،تار هنجاري نا صداي.شنيدم را حيواني مانند زوزه صداي كه گشتم مي برق كليد دنبال بود،به تاريك
 را اتاق فضاي مهرداد خنده صداي كه بود نرسيده پايان به ام جمله هنوز... اينكه و شوم حال بي ترس از شد باعث صدا

 است؟ آمده پيش اي مسئله مهرداد پرسيدم تعجب با بودم شگفت در او رفتار از كه من.خنديد زيادي مدت.كرد اشغال

 دهي؟ تشخيص حيوان يك زوزه از مرا صداي نتوانستي ينقدراحمق،يعنيا و باشي ترسو اينقدر كردم نمي فكر
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 هستم تو اموز دست حيوان من ديگر،مگر است بس:گفتم بلند صداي با و زدم فرياد سرش بر كه شدم عصباني چنان آن
 !كني؟ مي رفتار من با اينطور كه

 كه است داده اجازه تو به كسي چه زني؟اصال مي فرياد من سر بر حقي چه به:گفت و شد بلند جايش از عصبي حالت با
 به.دهند قرار خود مسخره مرا دوستانت تا دهي مي اجازه خود به كه حقي همان به: گفتم و گرفتم خود به دفاعي حالت...

 .باشي داشته را نادرست رفتار اين شرمي بي كمال در تا دهي مي اجازه خود به كه حقي همان

 .باشم داشته مناسبي رفتار تو با توانم نمي بنابراين.بيزارم تو از من كنم درك تواني نمي اينكه مثل-

 در من كه هستي فردي ترين تربيت بي تو بداني بايد را اين ولي.هستم متنفر تو از هم من بگويم بايد اطالع محض-
 !ام ديده عمرم

 !تو؟ يا هستم ادب بي نفهميدم،من!بله؟-

 بي هم چند هر شخص هر به كه شدم تربيت طوري اصال.ام نكرده تو به امياحتر بي هيچ داني،من مي خوب خودت-
 كه جهت اين از خوشحالم:گفت كرد مي ترك را اتاق عصبانيت با حاليكه در مهرداد.گذارم مي احترام باشد اهميت

 گفتن با.بروي ريندا را جايي خودت،چون خاطر به من،بلكه خاطر به نه البته.دهي ادامه را زندگي اين و بماني مجبوري
 ...كوفت هم به شدت به را در و شد خارج اتاق از جمالت اين

 كاري وهر كند رفتار من با دارد طوردوست هر تواند مي كرد مي فكر مهرداد.بود آمده جوش به خونم عصبانيت شدت از
 وضو و شدم خارج ابرختخو از عجله با.بود صبح پنج ساعت.انداختم ساعت به نگاهي...ولي دهد انجام دارد دوست
 عصباني من افتاد مي اتفاق كمتر.شدم بيزار خودم از بودم آمده خشم به اينطور اينكه از.ايستادم نماز به و. گرفتم
 خداوند تا كردم بخشش طلب خداوند از و گذاشتم مهر به سر...اينبار ولي.كنم مبارزه خشم با كردم مي سعي هميشه.شوم
 استراحت گذشته شب اينكه با.  شدم خارج اتاق از و برخاستم نماز خواندن از بعد.ببخشد يستمناشا رفتار خاطر به مرا نيز

 اززمان.رفتم مطالعه اتاق سمت به و انداختم اطراف به نگاهي.كردم نمي خستگي احساس وجه هيچ به ولي بودم نكرده
 وارد وصدا سر بي.كرد مي استراحت آنجا اشبه و بود داده قرار تختي كتابها قفسه پشت در مهرداد كنون تا ازدواجمان

 بود كشيده دراز تخت روي مهرداد.نبود چنين اين ،ولي است خوابيده كه بردم مي گمان.رفتم تخت سمت به و شدم اتاق
 بود معلوم.كرد من به را پشتش.زد چرخي و انداخت من به نگاهي نيم مهرداد.نشستم تخت لبه روي.كشيد مي سيگار و

 من به:گفت و شد بلند جايش از عصبانيت با.ببخش مرا مهرداد:گفتم و گذاشتم او شانه روي را دستم.است ناراحت خيلي
 بدهي؟ عذابم خواهي آمدي؟مي اينجا چرا.نزن دست



 

 

در قفس طالييپرستويي  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  17 

 .متاسفم رفتارم از بگويم آمدم نه،فقط-

 را چيز هيچ لياقت تو.كنم رفتار چگونه تو با دانم مي بعد به اين از.باش متاسف خودت حال به نخير.من براي متاسفي-
 فهمي؟ مي.بكشي زجر بايد.را مردن حتي نداري

 ظرفيت كم من اما كني شوخي من با خواستي مي فقط ،تو شدم مي عصباني تو اعمال از نبايد من مهرداد فهمم مي-
 تمامي همانند هم نداشتم،من تقصيري من ميان اين در.شدم خارج اتاق از و برخاستم جا از جمالت اين گفتن با.نفهميدم
 كنار در محبت از اي توشه ره با عشق با همراه زندگي.بودم عطوفت از سرشار و راحت زندگي يك خواهان دختران
 مهرداد رفتار كه مسئله اين به توجه با داشتم دوست را او من و بود همسرم مهرداد.كردم مي تكيه او به بايد كه مردي
 پيش در را درستي راه و شود مي رفتارش متوجه خود او صباحي چند از بعد كه بودم اراميدو من ولي نبود قبول قابل اصال
 اماده اي صبحانه رفتم آشپزخانه به.دوختم مي مهربان خداي اميد به وچشم كردم مي صبر روز ان تا بايد من و گيرد مي

 كنار در را سيني.كشيد مي سيگار و بود اربيد هنوز.بردم باال و دادم قرار سيني در مهرداد براي و خوردم مقداري.  كردم
 :گفت و انداخت من به نگاهي.است اماده صبحانه:وگفتم دادم قرار تختش

 از قبل اند نداده ياد تو به!بشوي من اتاق وارد داد اجازه تو به كسي چه اصال.هستم گرسنه من است گفته تو به كسي چه-
 نخورده چيزي حال به تا ديشب از.  هستي گرسنه مطمئنا:گفتم و انداختم پايين را سرم!ادب؟ با بزني؟خانم در شدن وارد
 با مهرداد.كنم صحبت توانستم نمي و فشرد مي را گلويم بغض... پس هستم تو خدمتكار من اي نگفته خودت مگر.اي

 .خودت زندگي سراغ بروي و بگيري طالق باشد بهتر شايد:گفت پرخاش

 .داري دوست تو طور هر-

 دهي؟ مي گوش گويم مي من چه هر كه نداري وفكر قلع تو مگر-

 خانه از سفيد كفن با و امدم تو خانه به ارزو و اميد هزار با من دانم مي را اين فقط.چيز دانم،هيچ نمي چيزي من مهرداد -
 مهرداد خانه تو خانه بعد به لحظه اين از«:گفت من به خطاب انداخت سرم بر چادر پدرم عروسي شب وقتي.روم مي تو

 همسفر خوشيها در و گاه تكيه سختي باشي،در او ياور و يار زندگيت مراحل تمام در بايد كه كسي شوهرت است،خانه
 آنها به بروم توانم مي چطور حال.گويم مي چه فهمي مي.»است اشنا نا جايي تو براي من خانه ديگر كه بدان و برو او،پس
 دو هنوز.هستم ام،مجنون ديوانه گويند نمي.بگيرم طالق خواهم مي است شتهنگذ ما مشترك زندگي از يكماه هنوز بگويم
 حاال ام گفته هم مهرداد،قبال ببين.كرد خواهند فرض ديوانه مرا آنان مسلما.ام افتاده طالق فكر به ام نكرده زندگي روز
 اصال من باش مطمئن و باشي تهداش خوبي زندگي و كني ازدواج او با تواني مي داري دوست را مرجان تواگر گويم مي هم
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 تو پاي و دست زنجير من.كني زندگي داري دوست كه طور هر تواني مي گفت،تو نخواهم كسي به و شوم نمي ناراحت
 است وقت آن.ببيني من همراه را مرجان يكبار است كافي.زني مي را حرفها اين حاال: گفت خننده با مهرداد.بود نخواهم

 !اوري مي زمين روي بر را جهنم كه

 پيدا رشد من در حقارت عقده است نشده باعث اين ولي ام كشيده زياد سختي زندگيم طول تمام در نيست،من اينطور-
 شخص هر از تو زيرا.كرد نخواهم را كار اين هم تو مورد در كه باش مطمئن.بدهم عذاب را ديگران كه بخواهم و كند

 .باشي مي تر نزديك من به ديگري

 .كنيم عريفت و ببينيم-

 كردنش صحبت لحن از.شد صحبت مشغول و برداشت را گوشي مهرداد.پيچيد فضا در تلفن زنگ صداي حال اين در
 لحظه چند عصبانيت از و زد مي حرف متين و ارام خيلي مهرداد بود اور تعجب.است خط انسوي در مادرش بود مشخص

 در و داد من دست به را تلفن.» دارد كار شما با مادر جان پرستو«:گفت من به خطااب مدتي از بعد.نبود خبري او قبل
 مهرداد مادر.دادم تكان سري و فهميدم را منظورش.باش زدنت حرف مواظب:كرد زمزمه گوشم در ارامي به.ايستاد كنارم
 د،خيليكر گوناگوني سئواالت شكوهمان با ظاهر به عسل ماه وقايع مورد در و شد حالم جوياي محبت با و صميمي خيلي
 مادرش كه هنگامي.بود حركاتم مواظب و بود ايستاده كنارم در مهرداد مدت اين در.دادم جواب او به محبت با و ارام
 هم برويم،شما شان خانه به شب گويند مي جون مادر مهرداد«:گفتم آرامي به و انداختم او به نگاهي كرد دعوتمان شب
 جايش در را گوشي و كردم تشكر مهرداد مادر از.كرد اعالم را تشرضاي و داد تكان سري او»بياييد توانيد مي

 را ام صبحانه نشكنم را دلت اينكه خاطر به و كردي،افرين بازي خوب خيلي:وگفت انداخت من به نگاهي مهرداد.گذاردم
 اين با. اي ريخته هم به را اعصابم كافي اندازه به بگذار تنها مرا كنم،لطفا استراحت خواهم مي هم آن از بعد.خورم مي

 بي.دهم انجام كاري چه دانستم نمي.رفتم خود اتاق به و شدم خارج اتال از غمگين اي قيافه با.خواست مرا عذر حرف
 در.خاطراتم كوچك به+شدم،جع تخت كنار كوچك جعبه متوجه.كردم نگاه اطراف به و نشستم تخت لبه روي هدف
 هاي تيله.بودند كودكي خوش دوران آور ياد كه من،وسايلي شخصي لوازم.ختماندا آن داخل به نگاهي و كردم باز را جعبه

 دوران از سالها اينكه با.بود خريده برايم بزرگ مادر كه زيبا،عروسكهايي هاي كوچك،كاشي هاي رنگارنگ،ماشين
 بازي اسباب غازهم مقابل از گاه داشتم،هر عروسكها خصوصا وسائل اين به خاصي عالقه هنوز ولي بود گذشته من كودكي
 مي را آنها از يكي هم آخر در و كردم مي نگاه آنها به خاصي عالقه با و ايستادم مي مغازه مقابل در كردم مي گذر فروشي
 مانده همراه من با كنون تا كه بود من كودكانه روياي اين.باشم داشته عروسك از شهري داشتم تمايل كودكي از.خريدم

 تمسخر باد به مرا مهرداد اينكه ترس از ولي شوند ديده كه بچينم خاصي جاي در را ايمعروسكه خواست مي دلم.بود
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 به نگاهم كه بگذارم كجا را عروسكها كه بودم اين فكر در.كردم خودداري اتاقم ويترين در عروسكها گذاردن از بگيرد
 جا بهترين.بود برده ديگري اتاق به و راوردهد كمد از را لباسهايش برويم شمال به اينكه از قبل مهرداد.افتاد لباسها كمد
 را كمد نام و انداختم كمد به نگاهي كار اتمام از بعد.دادم قرار ان در را عروسكها و كردم باز را كمد در.باشد توانست مي

 فكرم به.داد مي ن نشا را صبح دقيقه سي و ده عدد ساعت هاي انداختم،عقربه ساعت به نهادم،نگاهي عروسكها شهر
 خانه زنگ صداي كه بودم نشده آشپزخانه وارد هنوز. كنم درست ناهار براي غذايي و بروم آشپزخانه به رسيد

 پيش ساعت چند حدودا كه او باشد؟ولي مهرداد مادر داشت وجود امكان اين آيا.باشد توانست مي كسي چه.برخاست
 و برداشتم را اف اف.شد بلند رديگ بار خانه زنگ صداي.بود شده ما احوال جوياي و بود زده تلفن

 .خانم پرستو سالم:گفت ايفون پشت از خانمي.بفرماييد:پرسيدم

 داريد؟ كاري خانم سالم-

 .كنم كمك شما به خانه كارهاي در كه اند فرستاده مرا خانم.هستم فاطمه من-

 .بفرماييد بله-

 دايه كودكي از من:گفت و كرد سالم ديگر بار يدد مرا وقتي.شد خانه وارد فاطمه دقيقه چند از بعد و كردم باز را در
 خانه كارهاي تا ام آمده جا اين به مهرداد اقا مادر دستور به و خدمتكار عنوان به هم حاال.ام كرده بزرگ را او.بودم مهرداد

 .دهم انجام را

 .بله آه-

 نداريد؟ كاري شما.كنم شروع است بهتر پس-

 چي؟ ناهار اما.ندارم كاري نخير-

 !كنم؟ اماده غذايي چه ناهار براي رفت يادم ه،ببخشيداو-

 .بيايد خوشش مهرداد كه كني درست غذايي است بهتر ولي دانم نمي دقيقا-

 .دارد دوست بيشتر ديگري غذاي هر از را ماهي مهرداد:وگفت زد لبخندي خانم فاطمه

 :گفتم نشود حالم وجهمت خانم فاطمه اينكه براي!افتادم گذشته شب ياد به ماهي نام شنيدن با

 .كني درست ديگر غذاي يك است بهتر.ايم خورده ماهي ديشب-
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 .دارد دوست بيشتر را غذا اين ماهي از بعد مهرداد.سبزي قورمه

 .كن درست را غذا همين است خوب-

 خانم؟ نداريد ديگري كار-

 .خير-

 .روم مي من شما اجازه با پس-

 تقشه به بنا و شد مي خراب ما كار فاطمه بودن با.كنم چكار دانستم نمي.دممان مستاصل شد خارج اتاق از فاطمه وقتي
 اتاق از عجله با.دادم مي انجام كاري ديد مي كتابخانه در را مهرداد خانم فاطمه اينكه از قبل بايد.رفت نمي پيش مهرداد
 .رفتم كتابخانه سمت وبه شدم خارج

 :گفتم.آمد مي كتابخانه به پذيرايي اتاق از بعد حتما معمول طور به و بود پذيرايي اتاق گردگيري مشغول خانم فاطمه

 .ندارد گيري گرد به احتياجي است تميز آنجا.هستم كتابخانه در من خانم فاطمه-

 .خانم بله-

 يناراحت و غم هيچ بي.بود خوابيده او رفتم،ولي مهرداد جايگاه سمت ،به بستم پشت از را شدم،در كتابخانه وارد سرعت به
 او روي بر را پتو آرامي به.نبود رويش اندازي رو هيچ واو بود خنك تقريبا كتابخانه محيط.بود رفته فرو آرامي خواب به

 تختش كنار در و برداشتم كتابي.كنم بيدار خواب از را او توانستم نمي كه بود رفته خواب به معصوم و آرام آنقدر.انداختم
 با ديد آنجا مرا وقتي.  شد بيدار خواب از مهرداد كه بود ظهر از بعد يك اعتس حوالي.شدم مطالعه مشغول و نشستم
 كني؟ مي چكار اينجا تو:پرسيد تعجب

 خوابيدي؟ خوب!خواب ساعت:گفتم و زدم لبخندي جواب در

 كني؟ مي چكار اينجا تو ممنون،پرسيدم خيلي-

 بيدارت نتوانستم كه بودي خوابيده معصوم و راما آنقدر يعني نكردم بيدارت.بودي بگويم،خواب تو به را مطلبي آمدم
 .كنم

 داري؟ چكار چيني مقدمه همه اين از بعد حاال خوب-
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 .است آمده پيش مشكل يك -

 !مشكلي؟ چه-

 ...مادرت-

 هست؟ برده بويي قضيه از!چه؟ مادرم:پرسيد دستپاچگي با مهرداد

 هم حاال و است بوده تو دايه كودكي از و است خانم مهفاط اسمش كه گفت و آمد زني صبح امروز نه،ولي هنوز يعني!نه-
 .كند كمك من به خانه كارهاي در تا آمده مادرت دستور به

 هستم؟ اينجا من كه نفهميد راستي.بكنيم اساسي فكر شود،بايد نمي پيدا او از تر فضول آدمي.من خداي واي.فاطمه-

 .باشد آمده اينجا كنم نمي فكر يعني نديد را تو.كردم قفل هم را در و آمدم اينجا به بالفاصله من نه،-

 .نشدم چيزي متوجه هم من-

 ببين:گفت اخر در و رفت فرو فكر به مدتي مهرداد.بشوي چيزي متوجه توانستي نمي كه بودي خوابيده آرام آنقدر-
 و كني تلفن مادر به تو است بهتر پس.تو براي نه و من براي نيست،نه ما نفع به است آمده پيش كه وضعي اين پرستو
 .دهي انجام را كارها همه تواني مي تنهايي به خودت و نداري فاطمه به احتياجي بگويي

 .نكند قبول است ممكن-

 .هستي عزيز او نزد فعال:گفت و كرد اي خنده سپس.كرد خواهد قبول بگويي تو اگر-

 .بداني صالح تو طور هر-

 او با اينكه از بعد.  برداشت را گوشي شوهرم پدر ابتدا.داد من به را وشيگ و گرفت را مادرش خانه تلفن شماره مهرداد
 را ،پيشنهادم كرد صحبت من با دوستانه خيلي شوهرم بزند،مادر صدا را مادر نمودم خواهش كردم احوالپرسي و سالم
 دوست هرطور بخو عزيزم،خيلي باشي مهرداد خانه ملكه داري خيال«:گفت و كرد اي خنده هم آخر در و داد گوش
 ناراحت من دست از شايد بگذارد ميان در فاطمه با را موضوع تلفني خودش كردم خواهش او از».گردان بر را فاطمه.داري
 :پرسيد ترديد با مهرداد.گذاشتم را گوشي ان از بعد و كردم تشكر او از كرد قبول.شود

 بود؟ چه نتيجه خوب-
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 .كنيم جواب را فاطمه كرد قبول مادرت

 و نشستم جايم در صدا بي هم من.كرد روشن سيگاري و كشيد دراز جايش در ديگر بار ، شكر را خدا گفتن با دادمهر
 :اورد خود به مرا مهرداد صداي مشغول.خواندم را كتاب دنباله

 داري؟ كاري مهرداد بله-

 .بشنوم هم من بخوان تر بلند گفتم

 داري؟ دوست را خواندن كتاب-

 چيست؟ تابك ايد،اسم نمي بدم-

 .بودم خوانده قبال آنرا من سوم،البته رفته،جلد باد بر-

 .ام خوانده هم من-

 ...پس

 .ريزد مي هم به را اعصابم.كنم فرار سكوت اين از خواهد مي دلم-

 .دارد وجود سكوت از فرار براي هم ديگري راههاي خوب-

 !راههايي؟ چه مثال-

 !كردن صحبت:گفتم و بستم را كتاب

 !ديوار؟ و در ي؟باكس چه با-

 .كن صحبت من با-

 دورت پروانه مثل كه عزيز شوهر كنم،يك بازي را خوب همسر يك نقش.كنم چكار خواهي پرستو،مي بردار دست-
 را تو من پرستو ، نيستم قادر بگويم چطور يعني توانم نمي چون.كنم اجرا را نقش اين كه نخواه من از پرستو نه.بگردد
 .توانم نمي فهمي مي.ندارم دوست

 .كنم مي مهرداد،دركت فهمم مي-
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 دهي؟ مي آزار مرا حرفها اين با چرا پس-

 و هستي خانه كه هنگامي تنهايي لحظات در بتواني كه شخصي.باشم دوست يك توانم مي من كه بداني را اين خواهم مي-
 ...كه اين و كني صحبت او با رود مي سر ات حوصله معروف قول به

 تو دوست نخواهم من اگر.هست هم ديگري مسئله خوب،يك بدهي،ولي توضيح كه ندارم را اين باشد،حوصله خوب-
 خواهم مي من ولي:  گفتم و كردم اي خنده!نيست؟ طور اين.كند مي تغيير موضوع صورت آن در كنم مي فكر!چه؟ باشم
 !باشي من دوست تو

 .خواهم نمي من ولي-

 .ورهمينط مهرداد،منهم هستي من دوست تو اما-

 .نيستي من دوست تو نخير-

 .هستم پايدار خود دوستي به نسبت من-

 عجب:گفت و كرد اي خنده بلند صداي با بعد.شد خيره من چشمهاي به طوالني مدت و نشست خود جاي در عصبانيت با
 را جوانيت و عمر تمام بايد كه است اين جز.دارد حالت به سودي چه تو با من يكدنده،دوستي هستي،دختر لجبازي انسان

 ...و بدهي هدر به

 آكنده محبت از قلبش كه مهربان،كسي و فداكار شوهر دوست،يك هستي،يك من همسر نزن،تو را حرفها اين-
 اي مسئله چه و دارد دوست را غذايي چه همسرش داند مي كه دهد مي اهميت زندگيش و زنش به انقدر كه شخصي.است

 اي هستي،پرده تر مهربان آسمان از و نداري گناهي.زالل اب مثل.هستي خوبي،پاك تو دانم مي من.كند مي ناراحت را او
 و كرد مي نگاه من به خيره خيره مهرداد.گرفت مي من از را صحبت ادامه بغض و بود گرفته را چشمانم جلوي اشك از

 :گفتم باشم كرده تمام را ام جمله آنكه گفت،براي نمي چيزي

 تو.شده گرفتار روزگار مهربان نا دستان در كه باشي،انساني مي فداكار انسان يك تو.تيهس مادرت قرباني تو مهرداد-
 تازه.طال از يا باشد آهن از قفس اين كند مي فرقي چه.است شده اسير قفس يك در كه ماني مي پرنده يك مثل درست

 بيشتر را عذاب و رنج اين خواهم مين من كه بداني را اين بايد مهرداد اما.است اور عذاب بيشتر بودن طاليي صورت در
 نمي تو از من.كني حركت و بدهي تكيه او به بتواني كه كسي.غمخوارت و باشم،يار باشم،پيشت تو كنار در خواهم مي.كنم

 خوب.باشم خدمتكارت من خواهي مي گفتي خودت.بياوري در را فداكار همسران اداي و كني بازي نقش برايم خواهم



 

 

در قفس طالييپرستويي  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  24 

 گويم؟مهرداد مي چه فهمي مي.بزني او به را حرفهايت بتواني كه باشد،كسي هم صبور سنگ يك ندتوا مي خدمتكار يك
 .كن قبول را اين شوي نمي خوشبخت من با ندارم،تو را تو لياقت من...تو...پرستو:گفت ارامي به

 را حرفها ينا كنم مي هستم،خواهش خوشبخت هم اخر تا پس.ام كرده خوشبختي احساس من روزه چند اين در نه-
 .نزن

 ديگر تو:گفت من به عصبانيت با اخر در. شد خيره من به طوالني مدت و ايستاد رويم به رو و شد بلند جايش از مهرداد
 فهميدي؟ كني نگاه چشمهايم به نداري حق

 !بنگرم؟ دارم دوستش كه كسي چشمان به ندارم را حق اين يعني!چه براي-

 .بيزارم تو از من كه همانطور.  هستي متنفر من از تو.گو دروغ:گفت و كرد حلقه گردنم دور را دستهايش

 .نيستم متنفر تو از كني،من مي نه،اشتباه-

 .دهي فريب مرا حرفها اين با نكن سعي: گفت و داد فشار را گلويم شدت با

 بين از را تو تمتوانس مي كاش.كن باور را دهم،اين نمي فريب را تو من:گفتم كشيدم مي نفس سختي به حاليكه در
 .كردم مي زندگي خود ميل به و راحت خيال با صورت دران.ببرم

 .بكن را كار اين پس رسي مي خوشبختي شهر به من كردن نابود با كني مي فكر اگر-

 .كوچك روباه:گفت و برداشت گردنم دور از را دستهايش

 كسي چه ببين برو:گفت من به خطاب مهرداد.رسيد گوش به در به متوالي ضربه چند صداي كه كنم صحبتي خواستم مي
 نداريد؟ ديگري فرمايش خانم:پرسيد ارامي به.ديدم را فاطمه كردم باز كه را در.است

 .ندارم كاري نخير-

 .روم مي شما اجازه با من

 .كشيديد زحمت كه اين از ممنون خيلي

 .بياييد پايين غذا صرف براي توانيد مي است اماده غذا



 

 

در قفس طالييپرستويي  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  25 

 .بروي نيتوا مي متشكرم

 .بياوري تشريف غذا صرف براي تواني مي راحت خيال با حاال رفت او:گفتم مهرداد به خطاب و بستم را در حرف اين با

 .ببر خودت با هم را صبحانه سيني اين رفتنت از قبل-

 .مهرداد آقا چشم

 بعد.بود آكنده را آشپزخانه يفضا سبزي قرمه بوي.بود شده چيده غذا ميز.رفتم آشپزخانه سمت به و برداشتم را سيني
 .است خوشمزه هم خيلي غذايي،حتما بوي چه به به:گفت و شد اشپزخانه وارد مهرداد مدتي از

 .نكن قضاوت نخورده-

 .است بوده عالي هميشه فاطمه دستپخت-

 .داني نمي خودت و داري خانه در كدبانويي همسر شد خواهي متوجه بخوري،انوقت مرا دستپخت بگذار-

 تعريف خودت از هم اينقدر ضمن كنم،در خبر آمبوالنس تا بگو بخورم را غذايت من اينكه از جدا،قبل:گفت تمسخر با
 .نكن

 اي نقطه وبه كشيد مي سيگار مهرداد مدت اين تمام شستم،در را ظرفها و خوردم را غذايم سكوت در.نگفتم چيزي ديگر
 فقط دوستانش فهميد مي و امد مي خود به او اگر.ايم داشته هم با كه است صحبتهايي فكر در بودم مطمئن.بود شده خيره

 در.باشيم داشته سعادتمندي زندگي توانستيم مي وما شد مي اميدوار زندگي به اند گرفته را او دور ثروت و پول دليل به
 پيش اي دثهحا است ممكن و است جوش آب از لبالب قوري اينكه از غافل.  بودم چاي تهيه مشغول كردن فكر حين
 از بود،قوري ريخته دستم روي جوش بود،آب شده دير ديگر ،اما»پرستو باش مواظب«:امدم خود به مهرداد فرياد با.آيد

 است كجا حواست:گفت و آمد طرفم به مهرداد.كردم مي حس را شديد سوزش.بود شكسته و افتاده زمين به دستم
 پرستو؟

 .نيست اي مسئله:گفتم بودم شده تاب بي درد از حاليكه در

 سوخت؟ دستت-

 .دانم نمي-
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 دارد؟ درد:گفت و گرفت دستش در را دستم

 .سوزد مي كمي-

 .بگير سرد آب شير زير را دستت-

 .نيست اي مسئله كه گفتم-

 .شود كمتر آن سوزش شد باعث سرد آب.گرفت ان زير را دستم و كرد باز را آاب شير مهرداد

 .ردكت برويم بايد است سوخته بدجوري-

 .شود مي خوب بمالم آن روي سوختگي پماد مقداري نيست،اگر احتياجي نه-

 .اي آورده ات جهيزيه روي نكند بياوريم پماد كجا از-

 .است درست-

 است؟ كجا لباسهايت-

 ...خودم نكش زحمت.خواب اتاق توي.چپ سمت كمد-

 .بيايم من تا نگهدار آب زير را دستت نكن صحبت اينقدر-

 به من لباسهاي همراه به و داشت تن به مناسب لباس كه حالي در مدتي از بعد و شد خارج اتاق از هعجل با مهرداد
 بيرون مانتو استين از را ام سوخته دست محبت با و آرام خيلي.بپوشم را لباسهايم تا كرد كمكم.برگشت اشپزخانه

 كمتر شد مي باعث مهرداد اميز بتمح رفتار ولي بود كرده تاب بي مرا دستم سوزش لحظه آن است آورد،درست
 .آيد مي بيرون همه موهايت كه اينطوري:گفت كند سرم را روسريم خواست مي كه وقفي.كنم درد احساس

 .ببندم را موهايم اول بايد-

 .ببندم را موهايت چه با بگو حاال.تواني نمي كه دست اين با-

 .بياورم بروم بده اجازه.است آرايش ميز جلوي سرم گل-

 .اورم مي خودم نيست حتياجيا-
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 به كرد،نگاهي سرم را روسريم و بست را موهايم برگشت و رفت سرعت به باشد داشته توجهي حرفهايم به آنكه بدون
 .برويم خوب:وگفت انداخت من

 منگفت ناشي آشپز:گفت من به خطاب خنده با گرفت قرار فرمان پشت اينكه از بعد.  شدم اتومبيل سوار مهرداد كمك با
 .ندارد دكتر به احتياجي.نيست شديدي سوختگي:گفتم و انداختم دستم به نگاهي.كنم خبر آمبوالنس تا بگو قبال كه

 .بروي حال از كه است مانده كم قفط.ندارد درد آره،اصال-

 قلبت اگر اما.شود مي خوب مرهم ويك پماد يك با نيست اي مسئله دست سوزش.ايند نمي حساب به درد كه اينها-
 .ببري بين از آنرا سوزش بتواني تا ندارد وجود دارويي سوزدب

 ما نوبت تا كشيد طول مدتي. بود شلوغ تقريبا انتظار اتاق رسيديم درمانگاه به كه هنگامي.نداد من به جوابي مهرداد
 به سالم:گفت و انداخت ما به نگاهي حميد.كرديم ميزهردوتعجب پشت در حميد ديدن با شديم وارد كه هنگامي.رسيد

 كني؟ مي چكار اينجا تو جان حميد سالم:گفت و كرد پيشدستي كنيد؟مهرداد مي چكار اينجا قديمي دوستان

 .هستم پزشك يك من خوب-

 خواني؟ نمي درس تو مگر-

 كدام نگفتيد.هستم عمومي پزشك حاضر حال در.تخصصي رشته دانشجوي ولي هستم دانشجو هنوز من است درست-
 هستيد؟ بيمار يك

 پرستو اينجا بفرماييد:گفت و كرد اشاره صندلي به حميد.است سوخته پرستو دست:گفت و انداخت من به نگاهي هردادم
 و انداخت ان به نگاهي و گرفت را دستم حميد.نيست مهمي مسئله:گفتم.  نشستم صندلي روي.است شده چه خانم،ببينم

 .افتاد روز اين به كند دم چاي من براي ستخوا مي:گفت و كرد اي خنده مهرداد.است موضعي سوختگي:گفت

 :گفت مهرداد به خطاب بعد.كنم مي پانسمان را دستتان نيست مهمي مسئله-

 كند مي احساس را شديدي درد ها تاول بريدن موقع چون.بگير را خانم پرستو ديگر دست دارد امكان اگر جان مهرداد-
 به حميد.هستم اينجا من نباش نگران:گفت آرامي به و گرفت دستش در مرا دست مهرداد.شود من كار مانع دارد امكان و

 زده آن روي كه هم پمادي اين.بياوريد تشريف پانسمان تجديد براي فردا:گفت آخر در و كرد پانسمان مرا دست آرامي
 .نكنيد احساس انرا شودسوزش مي باعث ام
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 :گفت و انداخت به عميقي اهنگ اند؟حميد نيامده شمال از ها بچه:گفت و كرد تشكري مهرداد

 خيلي خانم پرستو مانند فداكاري و خوب همسر داشتن:داد ادامه و كرد من به اي اشاره.است دوستان از تر مهم زندگي-
 او با.بده پاسخ او به و كن درك را محبت اين.دارد ارزش دنيا يك مهرداد تو براي پرستو محبت.است دوستان از تر مهم
 كن قبول.هستند هميشگي خانواده و فرزند و زن ولي رهگذرند دوستان.است تو زن او كه نگونههما باش شوهرش.باش
 از كه مهرداد.كن باز را چشمانت و بياور ايمان خودت به.  شود مي خالصه فرزندانش و همسر،زندگي در مرد يك دنياي
 از كه حميد.داريم دعوت مادرم خانه ببرويم،امش بايد ما جان حميد ممنون:گفت رسيد مي نظر به كالفه حميد سخنان
 فردا شوي،شايد متوجه زود كن شوي،سعي پشيمان كه نكن كاري مهرداد،ولي باشد:گفت بود شده ناراحت مهرداد جواب
 .باشد دير خيلي

 .كنم مي فكر هايت گفته مورد در-

 را دستتان بياوريد تشريف اينكه از قبل لطفا.  بياييد پانسمان براي فردا:گفت من به خطاب و داد تكان سري حميد
 حميد از ، شد بلند جايش از مهرداد كه بود نشده تمام حميد جمله هنوز...و دهيد شستشو عفوني ضد ماده وبا بشوييد

 در نزديك تا حميد.كردم خداحافظي شدم،ازحميد بلند جايم ازاواز تبعيت به هم من.نمود ترك را اتاق و كرد خداحافظي
 :گفت و كرد ام بدرقه

 اميدوار زندگي به را مهرداد توانيد مي كه هستيد كسي تنها شما.شود مي گل خارها محبت با اند گفته قديم از-
 .هستم ممنون شما لطف از ضمن در بتوانم اميدوارم:گفتم و كردم اي خنده.سازيد

 راه به هم همراه و رفتم رد يم قدم بيمارستان راهروي در كه مهرداد سوي به و كردم ترك را اتاق جمله اين گفتن با
 مي.رفت خودش اتاق به مستقيما رسيديم خانه به كه هم زماني.بود كرده اختيار سكوت مهرداد راه طول تمام در.افتاديم
 روي نتيجه بدون انجام سر.گرفت مي من از را كار اين امكان ام شده پيچي باند دست ولي كنم عوض را لباسهايم خواستم

 قوري ياد به.داد مي نشان را ظهر از بعد دقيقه 5:55 عدد ساعت هاي عقربه.انداختم ساعت به نگاهي و نشستم تخت لبه
 زيادي من،اب خداي واي.رفتم آشپزخانه به و برخاستم خود جاي از عجله با.افتادم زمين روي شده ريخته اب و شكسته

 خشك را زمين تا گشتم دستمالي دنبال به.بود شده پخش اطراف به قوري شكسته هاي تكه و بود شده ريخته زمين روي
 نمي درستي به من،ولي جهيزيه عنوان به وسائل اين تمام و بود من خانه اينجا است درست.بود حاصلي بي تالش اما كنم

 نا.چيدند مي را من جهيزيه اصطالح به و بودند جمع همگي كه افتادم روزي ياد به.دارد قرار كجا در اي وسيله چه دانستم
 آنان قول به كه بود شده نصيبشان دامادي اينكه از تر خوشحال من مادر و پدر و بود خوشحال خيلي مهرداد مادر روز

 مي ،مرتب اند كرده تهيه مادرم و پدر را سنگين جهيزيه اين اينكه فرض به مهرداد مادر. رسيد مي دهانش به دستش
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 وسائل همه اين كه بود اين از غافل مهرداد مادر بيچاره.»بكشيد حمتز اينقدر نبود الزم كرديد شرمنده را ما شما«:گفت
 دستمالي تا كشيد طول مدتي.باشد روزي چنين شاهد تا نماند خود و بودد شده تهيه بزرگ مادر دست به لوكس ظاهر به

 مادر مهماني به بايد ديگر ساعتي تا.بازگشتم اتاق به و انداختم ساعتم به نگاهي.كردم خشك را زمين و نمودم پيدا
 امكان دستم بانداژ وجود با مانتو هاي دكمه كردن باز ولي.پوشيدم مي مناسبي لباس بايد بنابراين.رفتيم مي مهرداد
 مي مواجه مهرداد خشم با نيز صورت آن در ولي.رفتم مي مهماني به لباسها همين با بايد حساب اين با.نداشت
 تكمه نيستم قادر من بود متوجه خودش او زيرا.بخواهم كمك مهرداد از شتمندا تمايلي.بودم مستاصل و درمانده.شدم
 شدت به چشمانم بود شده باعث ديشب خوابي بي.امد مي كمك به خودش داشت تمايل اگر.كنم باز را لباسم هاي

 خواب در دتم چه دانم نمي.رفتم فرو عميقي خواب به و بستم را چشمانم و كشيدم دراز تخت روي دليل همين بسوزد،به
 شد متوجه وقتي.كند مي نگاه مرا و است ايستاده تخت كنار در كه ديدم را ،مهرداد گشودم را چشمانم كه هنگامي.بودم
 :گفت ام شده بيدار

 .شدي بيدار خواب از عجب چه-

 .برد خوابم چرا نميدانم متاسفم خيلي-

 !شود مي شب نصفه برسيم مادر خانه به تا است چند ساعت داني مي-

 .حاضرم،برويم من:گفتم و برخاستم جايم از

 بيايي؟ مهماني به خواهي مي لباسها اين با.مرا يا اي كرده مسخره را خودت:گفت و انداخت من به اي موشكافانه نگاه

 دارد؟ اشكالي مگر-

 ها كلفت مثل شزن بگويند و بخندند من به همه خواهي مي:زد فرياد سپس.باشد داشته تواند مي اشكالي چه نخير،اصال-
 كجاست؟ لباسهايت.پوشد مي لباس

 ...من اما-

 من كه رفت كمدي سمت به درست. رفت لباسها كمد سمت ،به نمايد توجهي من حرفهاي به اينكه بدون مهرداد
 .ايستادم او روي روبه و دويدم طرفش به.بودم داده قرار آن در را عروسكهايم

 اي؟ ايستاده كمد جلوي چرا-
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 ...اينكه يعني...لباسهايم-

 چيست؟ كمد اين داخل ببينم خواهم كنار،مي برو-

 .نيست چيزي-

 اي؟ چسبيده آن به محكم و سفت اينطور چرا پس نيست چيزي اگر-

 ... كه مهرداد كن باور-

 و بست را كمد در شد،سپس خيره كمد داخل به حرف بدون مدتي.كرد باز را كمد در و داد هل كناري به مرا مهرداد
 .بپوش:گفت تحكم با و اورد بيرون را لباسي خود دلخواه به او و كردم اشاره دست است؟با كدام لباسهايت كمد:دپرسي

 .كنم باز را لباسم هاي تكمه توانم نمي-

 از و كردم عوض را لباسهايم بود سختي هر به.شد خارج اتاق از و كرد باز را لباسم هاي تكمه بگويد چيزي اينكه بدون
 .هستي آماده:گفت من ديدن با.بود زدن قدم مشغول حياط در مهرداد.امدم بيرون اتاق

 .برويم توانيم مي بله-

 يويا ا شده جادوگر زنهاي مثل درست بزني صورتت به كرم مقداري توانستي نمي:وگفت انداخت صورتم به عميقي نگاه
 نداري؟ بزك به احتياج كه هستي زيبا آنقدر كني مي فكر اينكه

 .داد جلوه زيباتر را آن توان نمي آرايش انواع و بزك زور به است، خدادادي ورتص زيبايي-

 .برويم است نباف،بهتر فلسفه من براي-

 و بكنم كارهايي چه اينكه و نشوند قضيه متوجه اش خانواده كه كنم رفتار طوري كرد مي تكرار مرتبا مهرداد راه طول در
 .دادم مي گوش او صحبتهاي به و بودم شستهن عروسك يك مانند من و نكنم كارهايي چه

 بوسيد را هايم گونه اينكه از بعد و آمد استقبالم به بالفاصله مهرداد مادر رسيديم شوهرم مادر خانه به وقتي
 عزيزم؟ است شده چه دستت:پرسيد

 صدمه خيلي:گفت و انداخت دستم به نگاهي مادرش.است سوزانده را دستش ناشي آشپز: داد جواب مهرداد من جاي به
 .است ديده
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 .برد دكتر به مرا همين براي.بود ترسيده خيلي مهرداد.نيست مهم جون،زياد مادر نه-

 مي پيش زياد مسائل اين زندگي اول روزهاي:گفت و كرد اي خنده سپس.عزيزم است داده انجام درستي كار مهرداد-
 خورد مي سوخته غذاي يا ماهي چند تا محمود بيچاره.اندد مي خدا كه شكستم ظرف آنقدر ازدواج ابتداي در من خود.ايد
 خانم پوران.خير به يادت كه كجايي جواني:گفت و كرد اي خنده شوهرم پدر.بودند نمك بي گاهي و شور غذاها اينكه يا و

 پا سر مرا گل عروس نيست خوب ضمن در.است بهتر بماند خودمان ندهيد،پيش لو را خودتان است بهتر هم شما
 .داريدنگه

 ...هم ايستاده توانم مي.اند نشكسته كه پاهايم است،اما سوخته جون،دستم آقا كنم مي خواهش-

 .كن تعريف و بنشين من كنار اينجا دخترم،بيا نكند خدا-

 در را مانتويش تا كن كمك پرستو به جان مهرداد:گفت او به خطاب مهرداد مادر.كنم عوض را لباسهايم بدهيد اجازه-
 .اورد

 .جون مادر شمچ-

 كه بود نگذشته مدتي هنوز.نشستم جون آقا كنار در و آوردم در را مانتويم او كمك با.شتافت ياريم به مهرداد

 :كرد سئوال مادرش از مهرداد.شد بلند خانه در زنگ صداي

 است؟ ميهمان اينجا امشب هم ديگري كس ما از غير-

 .است خواهرت مريم-

 است؟ بازگشته مسافرت از حسين مگر-

 .است آمده ديروز بله-

 حاصل و بود كرده ازدواج كه بود سالي چند و بود شده بزرگ آنها خانه در كودكي از و بود مهرداد ناتني خواهر مريم
 با براحتي كه بود اشخاصي جمله آن از ولي بود مهرباني و خوب دختر مريم.سارا نام به بود اي ساله 3 دختر ازدواجش

 و تعصبي مردي ، مريم شوهر.نبودم مستثني قائده اين از هم من ميان اين در.كنند نمي برقرار وستانهد رابطه ديگري فرد
 ساراي.بود سارا تنها خانواده اين جمع در.بود كارش از ناشي اخالقش بود،شايد ترانزيت راننده شغلش.بود خشك
 خود مجذوب را انسان شيرين سخنان و زيبا ركاتح و كوتاه قد ان با.بود داشتني دوست و نازنين بسيار كه زيبا و كوچك
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 مهرداد.بود شده تنگ برايت هستيد،دلم اينجا هم شما جون دايي:گفت و دويد مهرداد سمت به سارا آنها ورود با.كرد مي
 و گرفت مهرداد گونه از اي بوسه سارا.بود شده تنگ تو براي دلم هم دلم،من عزيز:گفت و كشيد آغوش در را سارا
 .نداري دوست مرا اي،ديگر كرده ازدواج او با وقتي از.است پرستو تقصير اش مهه:گفت

 .دارم دوست تورا هنوزهم است؟من حرفي چه اين-

 پرستو براي حتما بري،حاال نمي پارك به خودت با خري،مرا نمي شكالت من ايي،براي نمي ما خانه به ديگر چرا پس-
 ؟ خري مي شكالت

 به ايمانشان ها بچه اند گفته راست.خواهد مي شكالت ما كوچك ساراي.است اين قضيه پس:تگف و كرد اي خنده مهرداد
 حتما آنوقت بيايد دنيا به دايي ني ني من،بگذار خوب ساراي:گفت و شد آنها گفتگوي وارد مهرداد مادر.است شكمشان
 از برويد خواهيد مي اگويد؟شم مي راست دايي،عزيز:گفت و كشيد جيغي خوشحالي از سارا.كشي مي را خودت

 بياوريد؟ عروسك يك بيمارستان

 مهرداد؟ است خبري:گفت و كرد مداخله مريم

 .دارد عجله بابا،مادر نه-

 ببينم؟ را ام نوه بميرم اينكه از قبل ندارم حق من اي؟يعني عجله چه-

 .ويمنش دار بچه ديگر سال دو يكي تا داريم تصميم وپرستو من:گفت و نشست مبلي روي مهرداد

 .بروي بيمارستان به عصا با داري تصميم پس:گفت و كرد اي خنده مهرداد مادر

 !شوم نمي پير هم ديگر سال دو تا باش مطمئن.دارم سال چند من مگر مادر-

 .گيرم مي تصميم كه هستم من گيري،اين نمي تصميم كن،تو گوش مهرداد-

 .بگذرانيم بچه فرياد و جيغ بدون را يمدت بگذاريد ايم،حداقل كرده ازدواج تازه ما مادر اما-

 فهمي؟ بشوي،مي فرزند صاحب بايد ديگر يكسال تا تو مهرداد.گويم مي چه ببين كن گوش-

 چه اين مهرداد نكند خدا:گفتم و نشستم مهرداد كنار.نبودم زنده من ديگر يكسال تا شايد:گفت و كرد اي خنده مهرداد
 !زني مي كه است حرفي
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 .كردم شوخي:گفت و انداخت من هب داري معني نگاه

 ...پرستو:گفت و انداخت من به نگاهي سارا

 .نگو پرستو جون سارا:گفت و پريد حرفش وسط مهرداد

 پرستو؟ گويي مي خودت جون؟چرا دايي بگويم چه پس-

 .دارم فرق تو با من ضمن در.است بهتر اينطوري پرستو خاله بگو-

 آئيد؟ نمي ما خانه چرا توپرس خاله:گفت من به جون،سپس دايي چشم-

 .بياييم دايي با حتما دهم مي ايم،قول نتوانسته عزيزم-

 كنم؟ بازي او با من آوريد مي عروسك بيمارستان از خودتان با بياييد وقت هر-

 راه و زند مي حرف كه كودك تو،يك مثل درست.آورند مي كودك بيمارستان از و خرند مي مغازه از را عروسك عزيزم-
 !ميرود

 كودك هم من عروسك پس. رود مي هم راه ، كند مي گريه هم و زند مي حرف دارم،هم عروسك يك من پرستو خاله-
 .است

 .مهرداد دايي مانند شود مي تر بزرگ تو،بعد مثل شود مي بزرگ بچه.دارد فرق عروسك با بچه يا كودك.دلم عزيز نه-

 اورم؟ مي در سبيل دادمهر دايي مانند هم من يعني:گفت و كرد اي خنده سارا

 .آورند مي در پسرهاسبيل فقط.دراوري سبيل هم تو كه دارد سبيل مادرت مگر دختر:گفت و بوسيد را او مهرداد

 بيايي؟ ما خانه به امشب داري دوست سارا:گفتم مقدمه بي

 .رود مي سر ام حوصله آنجا آخه-

 .كنيم مي بازي و رويم مي پارك به هم با ما نه-

 خريد؟ مي برايم هم بستني-

 .عزيزم البته-
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 عروسك از پر كمد يك پرستو خاله:گفت و كرد آرامتر را صدايش سپس.رود نمي سر ات حوصله مطمئنا:گفت مهرداد
 .كني بازي آنها با تواني مي.دارد

 پرستو؟ خاله گويد مي راست-

 .قشنگم دختر البته-

 طوري.آمد وجود به عميقي دوستي زود خيلي سارا و من بين.ببوسم را او تا داد اجازه و آمد من آغوش به مهرباني با سارا
 .بيايد من با خواست مي و بود چسبيده من به گريه با رسيد فرا ما رفتن لحظه كه شب،زماني آخر كه

 .بروم پرستو خاله با خواهم مي من-

 .بروي نه،نبايد:گفت مريم

 .بروم پارك به پرستو خاله با خواهم روم،مي مي من-

 .برمت مي مخود

 .بروم خاله با خواهم مي من-

 .هستم تنها هم من بيايد بدهيد اجازه جان مريم:گفتم

 .شود مي عادت بد جان پرستو منه-

 .روم مي من-

 .شوي مي ماشين سوار و روي مي شماره سه با نكن معطل سارا:گفت و كرد مداخله حسين

 جون؟ دايي ماشين-

 .خودمان ماشين نخير-

 .آيم ينم من بابا نه

 .شود نمي شب هزار كه شب يك بيايد بگذار:گفت مهرداد

 .بنويسم مهدكودك در هم را اسمش بايد ضمن در خريد برويم بايد فردا مهرداد نه-
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 .داني مي صالح خودت طور هر-

 آنها رفتن از بعد.برود اش خانواده همره كنم راضي را او توانستم تا كشيد طول مدتي.شدم صحبت مشغول سارا با من
 كارهاي دار عهده فردا از تا خواست او از.كرد صحبت او با شركت كارهاي مورد در و داد قرار مخاطب را او مهرداد مادر

 آزارم مهرداد و من بين حاكم سكوت.رفتيم خانه به و كرديم خداحافظي هم آنان،ما گفتگوي پايان از بعد.شود شركت
 :گفتم باشم كرده صحبتيي اينكه براي.داد مي

 بيايد؟ ما با سارا نداد اجازه مريم چرا تو نظر به-

 بگذراني؟ او بدون را شب يك شدي مي راضي داشتي كودكي اگر تو خود دانم مي چه-

 !ام نكرده فكر موردش در حال به تا دانم نمي-

 ...داشت نخواهي اي بچه هرگز تو چون كني فكر مورد اين در نيست احتياج:گفت و كرد اي خنده-

 ...شايد ولي ، دانم مي-

 .كند ازدواج تو وبا شود پيدا كسي كه صورتي باشي،در داشته بچه تواني مي گرفتي طالق اينكه از بعد البته-

 .بروم بايد دارم كار جايي خانه،من گذارم مي را تو:وگفت كرد سكوت مدتي

 روي؟ مي كجا بپرسم توانم مي-

 كه كسي نزد روم مي.كنم تنفس راحتي به بتوانم اي لحظه كه ت،جاييخوشبختي،سعاد خانه به روم مي.تواني البته،مي-
 .دوستان ديگر و مرجان نزد كالم يك در.كنم صحبت او با مايلم و دارم دوسش

 خيابان سمت به را صورتم نشود متوجه مهرداد آنكه براي.كنم حس پيشانيم روي را سردي عرق شد باعث مرجان اسم
 .بروي شركت به زود صبح گفتن مادرت مگر:گفتم و گرداندم

 مسئله نشود،يك رو دستم تا كنم چكار دانم مي خودم.نباش من نگران هم تو.روم مي مكان اين به كه نيست اولي بار-
 ولي مهرباني ، محبت بگويم خواستم خواهي؟مي مي چه جايزه.كردي بازي نقش ديگران و مادرم جلوي زيبا ديگر،خيلي

 :گفت و كرد اي خنده نگفتم،مهرداد يچيز و گرفتم دهان به زبان
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 تو به سارا طفلكي.گفت سارا كه همانطور.بخرم برايت شكالت بسته يك دهي مي ترجيح است،يا چطور عروسك يك-
 .كرد مي حسادت

 !هستم خوشبخت خيلي كنند مي كنند،فكر مي حسادت من به همه-

 رسيدن تا.باشي نداشته را احساس اين خودت ،وليهستي خوشبخت تو كنند فكر ديگران كه است زندگي نوعي هم اين-
 مهرداد رسيديم خانه به وقتي ولي.رسيديم مي نظر به خسته دو هر.نشد زده ومهرداد من بين حرفي ديگر خانه به

 .بروم بايد ديگر من شو پياده:گفت

 آيي؟ نمي خانه به تو:گفتم آهستگي به

 .بروم جايي بايد امشب نگفتم من مگر-

 .كني مي شوخي كردم فكر-

 باشد؟ بار دومين اين كه است بوده شوخي حال به تا من حرف كدام!شوخي؟-

 مشكلي است ممكن كني نمي فكر.بروي و بگذاري تنها بزرگي اين به خانه اين در مرا خواهي مي تو واقعا مهرداد آخر-
 .بيايد پيش

 .هستي خسته بخواب برو!مشكلي؟ چه-

 ...اما-

 .كنم وبحث جر تو با كه ندارم اضافي دارم،وقت كار من شو،پرستو هپياد:گفت محكمي لحن با

 .باشي ظالم قدر اين كردم نمي فكر:گفتم و شدم پياده ماشين از

 .كنم نمي گناه احساس هم كنم،حاال مي زندگي خود براي كه گفتم تو به اول روز از من:گفت و داد تكان سري

 .بگير تصميم مايلي طور هر باشد-

 به.كردم روشن را چراغها تمام شتاب با.بود گرفته فرا ظلمت را خانه فضاي.كرد حركت هم مهرداد شدم خانه وارد وقتي
 بي علت به.رفتم رختخواب به و نمودم عوض را لباسهايم بنابراين نياورم خود روي به اصال كردم سعي.بردم پناه اتاقم
 جاي از شيئي افتادن صداي با كه بود شب هاي نيمهرفتم، خواب به زود خيلي روزانه كار خستگي و ديشب خوابي
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 اما كردم صدا را مهرداد بار چند.كردم ترك را اتاق و شدم بلند جايم از است،بنابراين مهرداد كردم فكر ابتدا.برخاستم
 صدايي اما جاست؟ اين كي:زدم فرياد لرزان صدايي با.كرد رخنه جانم بر ترس كه بود جا اين در.نشنيدم جوابي

 به سرعت به.شد حاكم فضا در ديگر شيئي افتادن صداي باز ولي بروم پايين طبقه به تا گذاشتم پله اولين روي پا.شنيدمن
 اتاقم اينكه بدليل را وخدا دادم قرار در پشت را آرايشم ميز بود زحمتي هر به ترس از.كردم قفل دررا و بازگشتم اتاقم
 روزگارم به.بود بختي بد و پناهي بي از حاكي كه اي كردم،گريه گريه و نشستم تخت روي.كردم شكر نداشت اي پنجره
 با صبح.رفتم خواب به تا كردم گريه مدت چه دانم نمي.بود خواهد چنين نيز انتها وتا بود سياه ابتدا از كه كردم گريه
 ميز زياد زحمت ،با شدم بلند جاي از.بود باقي اي دقيقه چند هنوز آفتاب طلوع به.برخاستم خواب از ساعت زنگ صداي
 ترك را خانه سرقت از بعد حتما باشد آمده خانه به دزد اگر انديشيدم خود با.شدم خارج اتاق زدم،از كنار را آرايش
 شدم مجبور دستم پانسمان علت به.گذاردم اول طبقه به قدم كردم مي ترس احساس قلبم ته در اينكه با لذا!است كرده
 خبري هم سرقت از.بود جايش سر و مرتب چيز همه.كردم بازديد را ها اتاق آن از بعد.مايستاد نماز به.كنم تيمم
 شده خانه وارد پنجره طريق از شب گربه حتما انديشيدم خود با.بود باز.افتاد پذيرايي اتاق پنجره به نگاهم.نبود
 ريخته هم به تختش.خير يا است دهآم خانه به مهرداد شوم مطمئن خواستم رفتم،مي كتابخانه به و بستم را پنجره.است
 يكي است بهتر انديشيدم خود با.  كردم مرتب را آنجا.بود شده پخش اطراف و تخت روي لباس مقداري طور همين.بود
 اتاق.شدم آن كردن مرتب مشغول و گرفتم نظر در را حياط به مشرف اتاق كار اين براي.كنم آماده او براي را ها اتاق از

 گرفت پايان اتاق كردن تميز كه هنگامي.بود اتاق در آشغال مقداري و شيشه روي بر غبار و گرد فقط.بود تميز نسبتا
 حمل را آن قطعات كردن جدا با شد مي راحتي به.انداختم تختش به نگاهي.رفتم كتابخانه به او وسايل آوردن براي
 و آنها دادن جاي براي.بود گرفته قرار اي هگوش كدام هر لباسهايش.بردم اتاق به را تختش سادگي به بنابراين.كرد

 خارج خانه از بود الزم اينكار براي.بخرم وسيله مقداري اتاقش براي كه ديدم بهتر.بود كمد به احتياج شخصيش وسائل
 را گوشي سرعت به.برخاست تلفن زنگ صداي كه بودم لباس انتخاب رفتم،مشغول اتاقم به لباس تعويض براي.شوم

 :تمگف و برداشتم

 .بفرمائيد بله-

 .خير به عزيزم،صبح سلم-

 است؟ چطور جون،حالتان مادر سالم-

 است؟ منزل عزيزم،مهرداد ممنون خيلي-

 .بود امروز هاي برنامه نگران.رفت شركت به زود صبح جون مادر نخير-
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 مهرداد روي بر زيادي تاثير تو عزيزم:گفت و كرد اي خنده سپس.نبود طور اين قبال.است شده سحرخيز مهرداد-
 .ام كرده درستي انتخاب من دهد مي نشان اين و اي گذاشته

 .شماست لطف نظر اين جون مادر متشكرم-

 .خداحافظ دخترم خوب-

 .جون مادر خداحافظ-

 ولي است مهرداد مادر هم بار اين كردم فكر.آمد در صدا به تلفن زنگ ديگر بار كه بود نگذشته اي دقيقه چند هنوز
 .بود خط پشت كه بود مهرداد خود كردم،اينبار مي اشتباه

 .پرستو سالم-

 .مهرداد بخير صبح-

 كردي؟ مي صحبت كسي با بود مشغول تلفن-

 .بود مادرت-

 داشت؟ چكار صبح موقع مادرم،اين-

 !نه؟ يا اي رفته شركت به ببيند خواست مي-

 گفتي؟ چه تو-

 هستي؟ كجا حاال.اي رفته شركت به زود صبح گفتم خوب-

 را دستت پانسمان برو خودت ماشين با كني رانندگي تواني مي اگر.ايم مي دير شب بگويم زدم زنگ هستم شركت-
 .بروي آژانس با تا بزن زنگ تلفني تاكسي به تواني نمي اگر و كن عوض

 آيي؟ مي كه شب:پرسيدم و شدم ناراحت صحبتهايش شنيدن از

 !گه؟م چطور. بيايم است نيست،ممكن معلوم.دانم نمي-

 .بيا خانه به شب آخر حداقل مهرداد ترسم مي من-
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 ترسي؟ مي چه از-

 !تنهائي-

 .پرستو نكن لوس را خودت!نيستي ترسوئي دختر نظر به-

 ...مهرداد اما-

 براي.دوستانم از يكي تولد بروم شب فردا است قرار ضمن در.كنم وبحث جر تو با توانم دارم،نمي كار من پرستو ببين-
 ايي؟ نمي خانه به لباس تعويض

 .آورد مي برايم فرستم مي را كسي كن آماده گويم مي كه را لباسهايي اين ندارم وقت-

 .بياورم خودم خواهي مي-

 .گيرد مي را لباسها و آيد مي شركت پادوي ظهر از بعد.كن آماده را لباسها نيست،فقط احتياجي نه-

 تعويض براي بايد.انداختم دستم به نگاهي.كرد خداحافظي سسپ و گفت را احتياجش مورد لباسهاي از ليستي مهرداد
 شستشو كننده ضدعفوني مواد با را دستم و رفتم حمام به ابتدا حميد توصيه به بنا لذا.رفتم مي درمانگاه به دستم پانسمان

 10 حدود اعتس.انداختم ساعتم به نگاهي.دادم دست از را طاقتم كه طوري شد زياد دستم سوزش استحمام از بعد.دادم
 باعث گرسنگي.كردم بانداژ سطحي طور به را دستم و برداشتم داروخانه قسمت از را باندي و رفتم آشپزخانه به.بود صبح
 يكماه از.رفتم حياط به لباسهايم تعويض از وبعد خوردم بيسكويت همراه به شير مقداري.بگيرد درد ام معده بود شده
 من به عروسي هديه عنوان به مهرداد مادر را ماشين اين.انداختم ماشين به نگاهي.بودم نكرده رانندگي حال به تا پيش
 رسيدم درمانگاه به كه هنگامي.كردم حركت درمانگاه سمت به و گرفتم قرار فرمان باال،پشت مدل و زيبا ماشيني.بود داده

 .مكرد سالم و رفتم او سمت به.بود مسني خانم با گفتگو مشغول او.شدم حميد متوجه

 است؟ چطور خانم،دستتان پرستو سالم-

 .دارد سوزش كمي-

 .رسم مي خدمت كنيد صبر لحظه چند اگر-

 .شوم نمي مزاحمتان-
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 .نكنيد را صحبت اين لطفا-

 بياييد،وارد طرف اين از:گفت و آمد من سمت به آن از پس.رسيد ايان به خانم آن با حميد صحبت تا كشيد طول مدتي
 ايد؟ كرده عوض را بانداژ:گفت و گرفت را دستم.نشست رويم به رو خودش و كرد تعارف يصندل شديم،حميد اتاقي

 دستم به نگاهي.بستم را باند اين غبار و گرد از جلوگيري براي دادم شستشو را دستم ازاينكه كامل،بعد طور به نه-
 عفونت باعث اينصورت غير در.  دهيد شستشو را دستتان كنيد عوض را بانداژ كه اين از قبل باشد يادتان:گفت و انداخت

 .شود مي

 .دكتر آقاي بله-

 .هستم شما دوست من.بزنيد صدا حميد همان مرا خانم پرستو:گفت و كرد اي خنده

 .آقا حميد بله-

 است؟ كجا مهرداد-

 .بيايد من با نتوانست زياد كار دليل به.است شركت-

 بيايد؟ شما با نخواست يا داشت كار

 مهرداد با تازگي به حميد داشتم اطالع من كه آنجايي تا.آورد مي بدست كجا از را اطالعات همه اين دحمي دانستم نمي
 مهرداد:گفت حميد كه بودم فكرها اين در.باشد آگاه ما زندگي به دقيق طور اين توانست مي چطور پس.بود شده دوست
 است؟ درست ، نيامد خانه به ديشب

 هستيد؟ كنجكاو ما زندگي به نسبت اينقدر چرا دانيد،اصال مي كجا از شما

 را او اطراف اهل نا دوستان از تعدادي است،متاسفانه اي ساده پسر خانم،مهرداد پرستو كنم كمك شما به دارم دوست-
 .شيريني گرد مگسانند واقع در دوستان اين.بيايد در وضع اين به او اند شده باعث و اند گرفته

 .هستيد او دوست هم شما-

 خود سمت به را مهرداد تا كنيد كاري شما اگر گويم مي نصبحت عنوان ام،به شده ماجرا اين وارد او به كمك براي من-
 .داشت خواهيد را خوبي زندگي باشيد مطمئن ، كنيد جلب
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 .بروم بايد:گفتم و شدم بلند جايم از

 .كنيد قبول دوست يك عنوان به مرا اميدوارم خانم پرستو-

 شما آقا حميد ييخشيد:پرسيدم اين بنابر.نه يا است بوده حاضر مهماني در ديشب هم او آيا بپرسم حميد از رسيد فكرم به
 داشتيد؟ شركت مهرداد دوستان مهماني در ديشب هم

 .بودم بله-

 .داريد شركت هم ديگر شبهاي و امشب حتما و-

 است؟ كسي چه تولد شب فردا دانيد مي شما آيا.است طور همين بله-

 .دانم نمي نخير-

 جيب عاشق او واقع در ولي كند زندگي تواند نمي مهرداد بدون كند مي ادعا كه كسي.است مرجان تولد شب فردا-
 سرويس يك است قرار هديه عنوان به و كرد خواهد پرداخت هم را مخارج تمام او،مهرداد خود نه است مهرداد

 كه افسوس ولي.آورد دست به را او دل تواند مي كارها ينا با كند مي فكر مهرداد بيچاره.بدهد او به جواهرنشان
 .خودش نه هستند او پولهاي دوستدار فقط دوستانش

 ايد؟ شده آشنا او با زماني چه از شما-

 .سال يك حدودا-

 شديم؟ نامزد هم با مهرداد و من كه اززماني درست-

 .تقريبا-

 .ايد شده دوست او با مهرداد پول خاطر به هم شما حتما و است جالب چه-

 .ندارم ديگران پول به احتياجي و هستم پولدار كافي اندازه به من.خانم نه-

 .كنم خريداري منزل براي اسباب مقداري بروم بايد آقا،من حميد ببخشيد:گفتم و انداختم ساعت به نگاهي

 .باشيد خود خانم،مواظب پرستو خداحافظ-



 

 

در قفس طالييپرستويي  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  42 

 كنجكاو من زندگي به نسبت بايد حميد چرا بودم فكر اين در راه طول در.افتادم راه به و كردم خداحافظي حميد از
 چه به پس.نبود مهرداد دوست او مگر.برگرداند زندگي به را مهرداد تا دانست مي ملزم را خود آنقدر دليل چه به.باشد
 مهرداد اتاق نياز مورد وسايل و كمد خريد براي.نرسيدم اي نتيجه به نمودم فكر چه هر.كرد مي طرفداري من از علت

 بعد دو ساعت.رفتم خريد به بانكيم حساب از پول برداشت از بعد و رفتم بانك به ابتدا لذا.داشتم پول مقداري به احتياج
 اتاق در را وسايل و آمد همراهم خانه تا بودم كرده خريداري را وسايل كه اي مغازه كارگر.آمدم خانه به كه بود ظهر از

 .شد خارج خانه از خود انعام گرفتن از بعد و داد قرار مهرداد

 درب زنگ ، شدم فارغ كار از كه هنگامي.دادم قرار مخصوصش جاي در را مهرداد شخصي لوازم و كردم مرتب را وسايل
 كه داد پيغام.  زد حرفهايي سريع كامپيوتر يك مانند بود شركت پادوي كردم باز را درب وقتي.رسيد گوش به خانه

 او.دادم او به و كردم آماده را مهرداد لباسهاي.بدهم او تحويل را لباسهايش است خواسته و آيد نمي خانه به شب مهرداد
 كه كرد نشان خاطر من به ام معده درد.بود ظهر از بعد 7 ساعت.انداختم ساعتم به نگاهي.كرد ترك را خانه سرعت به

 زيبايي.بود بهار فصل.افتاد حياط به نگاهم غذا صرف هنگام.كردم آماده غذايي و رفتم آشپزخانه به.ام نخورده هم ناهار
 حال عين در و زيبا چيز همه.ديدم مي را طراوت و سرسبزي انداختم مي نظر كه جا هر به.بود حاكم طبيعت بر بهار خاص
 زيباي مقل و دارد الهي عشق يك از حاكي هست چه نداشت،هر روحاني فضاي اين در جايي نقص و سستي بود،انگار كامل

 من دل در غم بايد چرا پس.نيست عاشقان فصل بهار مگر.بود زده طبيعت تابلوي بر را محبت و عشق رنگ فقط هنرمند
 او كينه طاليي قفس در چنين اين بايد كه بود چه من گناه و باشم جدا داشتم دوستش كه كسي از بايد كرد،چرا مي النه
 و برداشتم را غذايم ظرف لذا.كنم صرف حياط سبز فضاي در را غذايم نمك هوس تا شد باعث طبيعت زيبايي.باشم اسير
 ياد.كردم سفر گذشته به ديگر بار كه طوري به بود زيبايي فضاي.نشستم ها چمن روي بر استخر كنار در.رفتم حياط به

 تخت روي.كرد مي جارو و آب را حياط مادربزرگ شد مي كه افتادم،عصر زيبايش حوض آن با بزرگ مادر قديمي خانه
 از و بروم تا داد مي من به پولي و كرد مي صدا مرا بعد نمود مي باز را حوض هاي فواره.كرد مي پهن فرش حوض كنار
 مي برق مثل مادربزرگ قول به و شدم مي رنگم قرمز دوچرخه بر سوار خوشحالي با من و بخرم سنتي بستني قنبر مش
 و بزرگ مادر مهر پر و گرم آغوش در.  خوابيديم مي همانجا و زديم مي ختت روي بندي پشه شبها.گشتم مي بر و رفتم
 قصه آنها تمام ميان از من.كرد مي نقل برايم را زن قلقله پا،كدوي زنگوله حسن،بز مش گاو تازه،قصه اي قصه شب هر

 از بعد هم من نستمدا مي ابتدا همان از كه دليل بدين شايد.داشتم مي دوست بيشتر همه از را فروش كبريت دخترك
 با و ماند مي بيدار من پاي به پا هم مادربزرگ زد مي سرم به خوابي بي شبي اگر و.شوم مي تنها تنهاي مادربزرگ رفتن

 زمان آن و.بودم من مسابقه اين برنده هميشه و شمارد مي را ها ستاره بيشتر كسي چه كه گذاشتيم مي مسابقه يكديگر
 بود ترك قهوه كردم مي خواب احساس گاه هر و ماند مي بيدار من خاطر به مادربزرگ.انامتح شبهاي شدم تر بزرگ كه
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 خير دعاي با صبح روز هر و بپرد سرم از خواب تا شد مي خورانده من به و شد مي آماده مادربزرگ هنرمند دست به كه
 بزرگ مادر چه،آيا حاال اما.آوردم مي تدس به را ها نمره بهترين پشتوانه اين با و شدم مي امتحان جلسه راهي مادربزرگ

 خداوند هم و بود خشمگين من از مهرداد انتخاب دليل به مادربزرگ هم ؟شايد بود كرده دريغ من از را خيرش دعاي
 .بود ساخته محروم خودش رحمت از مرا

 وقتي.شدم كار مشغول و تمرف آشپزخانه به و برخاستم جايم از.آورد بيرون رويا از مرا و نشست صورتم بر باران قطرات
 ريزش بود زيبا قدر كردم،چه نگاه باران بارش به و ايستادم پنجره باريد،پشت مي باران هم هنوز شدم فارغ كار از

 خوابي.رفتم خواب به نماز خواندن از بعد و رفتم اتاقم به كنم،مستقيما فكر چيزي به تا بودم آن از تر خسته من.باران
 .بود زيبايي صبح چه و لطيف هواي شدم،چه بيدار خواب از ساعت زنگ صداي با آسوده،صبح و راحت

 بر اتاق به ، كردم ورزش ساعتي يك حدود اينكه از بعد.رفتم حياط به ورزش براي و كردم تن به مناسبي لباس
 شر از نم و نباشد حميد تا بروم دستم پانسمان براي زودتر امروز گرفتم تصميم و خوردم مختصري صبحانه.گشتم

 كردم سالمي.برخوردم حميد به ورودي در ابتداي در.رسيدم درمانگاه به كه بود صبح 9 ساعت.بمانم امان در او سئواالت
 .داد را جوابم هم او و

 .آورديد تشريف زود امروز-

 .بيايم زودتر شدم مجبور بروم،لذا باغچه گل مقداري خريد براي امروز است قرار-

 .كنم پانسمان را دستتان تا بياوريد تشريف.ام آمده تازه هم من-

 روي رسيديم كه اتاقش به.دادم مي پاسخ او سئواالت به بايد دوباره بود،االن شده مواجه شكست با ام نقشه من خداي
 :گفت و زد آن روي پمادي بعد و كرد معاينه را دستم ،حميد نشستم او مقابل صندلي

 پوستتان شكل تغيير از تا زدم آن روي را پماد اين.بشود بانداژدقيقي كه يستن احتياجي.است شده خوب تقريبا دستتان-
 بانداژ براي ديگر نيست احتياجي بنابراين.دهيد انجام را كار اين بار يك روزي توانيد مي هم خودتان.كند جلوگيري
 .بياوريد تشريف دستتان

 .آمديم درمانگاه به دادمهر اصرار به.نبود مهمي مسئله هم ابتدا از:گفتم و شدم خوشحال

 .ندارد توجه ديگري كس به خودش از غير به كه مهرداد:وگفت زد پوزخندي

 .كنيد مي اشتباه شما-
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 .خانم پرستو نگوييد دروغ من به-

 مورد؟ چه در-

 مي پس.شناسم مي وخودش شما از بهتر هم را مهرداد زندگي جزئيات حتي.هستم واقف شما زندگي تمام به تقريبا من-
 .گويم مي چه كه انمد

 كنيد؟ مي دخالت من خصوصي زندگي در شما كه دارد دليلي چه اصال-

 .كنم كمك ومهرداد شما به خواهم مي فقط و هستم دوست يك من كنيد قبول-

 نخواهيم؟ را شما كمك ما اگر و-

 حلي راه هم كمك با اريدبگذ و كنيد اعتماد من به هم شما نفر،پس يك تا است بهتر نفر دو فكر هميشه خانم پرستو-
 .بينديشيم

 .كند دخالت من زندگي در تا داد مي خود به را اجازه اين ،چرا بود كه او من خداي

 .نيامد خانه به هم ديشب مهرداد-

 ...خير-

 .آيد نمي هم امشب-

 .دانم مي-

 ترسيد؟ مي تاريكي و تنهايي از شما و-

 دانيد؟ مي كجا از بله،شما-

 .گفت مهرداد را اين-

 مهرداد؟-

 .نگهدارد خود نزد را حرفي تواند نمي كه دارد قرار موقعيتي در يعني.نيست نگهداري سر پسر بله،او-

 تواند؟ نمي چطور-
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 حاضر مهرداد كه طوري.دارد تسلط مهرداد بر غريبي خيلي طور به او چرا،ولي دانم نمي.نكنيد فراموش را مرجان تسلط-
 .كند فدا هم را جانش او خاطر به است

 .دهم مي قول شما به را اين آقا حميد.داد خواهم شكست را او من-

 اي؟ وسيله چه به بپرسم دارم را اجازه اين آيا خانم،ولي پرستو اميدوارم-

 او شرمندگي هرگز اميدوارم چند هر.سازم شرمنده خود از را مهرداد كه او،طوري حق در فداكاري و محبت،مهرباني با-
 .نبينم را

 دليل؟ چه به-

 .هستم مند عالقه او به من و آقا حميد است من همسر مهرداد.كرديد فراموش را مسئله يك شما-

 بسازد؟ را باري سعادت زندگي تواند مي طرفه يك عشق شما نظر به آيا-

 .داشت خواهيم سعادتمندي روز،زندگي وآن شد خواهد خودش اشتباه متوجه روزي هم مهرداد-

 دانشگاه در خداوند اميد به كنيد،شايد پر خواندن درس با را خود فراغت اوقات است بهتر يمگو مي نصيحت عنوان به-
 .شويد قبول

 .بروم بايد ديگر من.هستم ممنون خيلي لطفتان از-

 .باشيد همراه سعادت با ايد گرفته پيش در كه راهي در اميدوارم-

 سر فروشي گل چند به استخر واطراف باغچه در نكاشت براي گل مقداري خريد قصد به و كردم خداحافظي حميد از
 مقداري همينطور و محمدي و سرخ گل بوته چند و ميمون و ناز بنفشه،مينا،گل گل مقداري فروشي گل آخرين در.زدم
 به را در برادرم.بزنم ام خانواده به سري گرفتم تصميم بنابراين.بود پدر خانه نزديك فروشي گل.خريدم سبزي تخم
 !كجا؟ اينجا ، كجا شما خانم است،پرستو آمده كسي چه ببينيد به به:گفت و كرد اي خنده من ديدن با.گشود رويم

 است؟ چطور حالت پژمان سالم-

 كنيد؟ مي كار چه خانم،شما عروس هستم خوب-

 هستند؟ خانه مادر و زندگي،پدر-
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 !بيستي ماشين عجب:گفت و انداخت ماشين به نگاهي بعد.هستند همه-

 .شوم داخل كني تعارفم خواهي نمي.است مهرداد ادرم هديه-

 .آمدي خوردن غذا موقع درست دارد،چون دوستت شوهرت مادر كه تو بيا-

 .شدم مزاحم بدموقعي-

 .كن نگاه ساعتت به ديگر دفعه ندارد اشكالي:گفت و كرد اي خنده

 .بودند جمع خوري غذا ميز گرد همگي شديم كه اتاق وارد

 :پرسيد شدم،پدرم حالشان جوياي و بوسيدم ار مادر و پدر صورت

 استي؟ تنها-

 .ام آمده تنهايي به پدر بله-

 است؟ كجا مهرداد پس-

 .ايد نمي خانه به ظهرها.است شركت-

 .خانم پرستو كردي ما ياد شد چه-

 .بزنم شما به هم سري ديدم ،بهتر بودم آمده اطراف اين به گل مقداري خريد براي راستش-

 شت؟گذ خوش سفر-

 .باشي پاشيده سبز رنگ اينكه مثل درست بود سبز جا بود،همه زيبا خيلي پدر،شمال بود خالي شما جاي

 .اي نخورده كه ،ناهار اي،بنشين ايستاده چرا حاال-

 !نه راستش-

 .ندارد درستي بندي زمان وقت هيچ. است طور همين هميشه پرستو:گفت مادرم
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 طور چه و كند چه كه نداند عزيز،اگر خانم است شده خانمي خودش براي رستوپ:گفت و رفت مادر به اي غره چشم پدرم
 مي من كه دختري اين نيست معلوم هم هنوز:گفت و زد پوزخندي پريسا! ما خانه برگردد بايد كه بگرداند را زندگيش

 .مهرداد بچرخاند،بيچاره را مهرداد زندگي بتواند است بعيد بينم

 دختر؟ كني مي حسودي چرا تو:وگفت كرد بلندي خنده پژمان

 .نيست سوزي دهن آش هم مهرداد.كنم حسودي بايد پرستو چيز چه به:وگفت گرفت جبهه او نقابل در پريسا

 جاي به مهرداد اگر هستم مطمئن بيندازي،من خانم پرستو ماشين به نگاهي است بهتر بزني را حرف اين اينكه از قبل-
 .دادي مي قرباني كارش اين دليل به يكبار روزي بود كرده انتخاب را تو پرستو

 ...ولي هستند مهرداد بهتراز افرادي ، كنم ازدواج بخواهم اگر پژمان،من ميزني زيادي حرف-

 .بده افتخار بار اين خدا را دهي،تو نمي افتخار حتما-

 درست عقل زنها اند گفته مقدي كشيد،از ميان به را صحبتها اين كه است مادرتان كنيد،مقصر بس:گفت و زد فريادي پدر
 .اند گفته درست كه ندارند،الحق حسابي و

 از كه بود دليل همين وبه شد مي اجرا كه بود او حرف و بود خانه ،ساالر داشت خشكي رفتار پدر.بود طور همين هميشه
 شده نازل خانه به طائون انندم باليي انگار آمد مي دنيا به دختر فرزند اولين اگر ما خانواده در امد،البته نمي خوشش دختر

 بين تفاوتي هيچ نيز نشين باديه اعراب حتي.هستند بدوي اعراب بازمانده من خانواده كردم مي فكر اوقات است،گاهي
 هيچ ميان اين ،در كردند مي گور به زنده را خود دختر طفل هر و نبودند قائل خود دختر فرزندان ديگر و اول دختر
 به پدر صداي با.بود عاطفي نابودي به محكوم كه بود اول دختر فقط ما خانواده در نبود،اما آخر و اول دختر بين تفاوتي
 پرستو؟ هستي فكري چه آمدم،در خود

 .ام گذاشته كجا را كتابهايم بودم اين فكر در پدر نيست اي مسئله-

 !كني؟ چه خواهي مي را درسيت كتابهاي-

 .مبخوان درس كنكور براي خواهم مي راستش-

 داند؟ مي مهرداد-

 هستي؟ راضي زندگيت از:گفت و كرد فكر مدتي.بخوانم درس تا است خواسته مهرداد خود-
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 .كنم چه نباشم: گفتم و كردم اي خنده

 با و كني زندگي درست كن گردي،سعي مي بر كفن با و اي رفته خانه آن به سفيد لباس گفتم،با تو به هم عروسي شب-
 .نيست ضعيف و سست افراد جاي من خانه كه بدان هم را نكن،اين قهر زندگيت و هخان از كوچكي بهانه هر

 .دانم مي پدر بله-

 .نكن سلب او از مرد يك عنوان به را شوهرت اراده هرگز پس-

 داشته خود از اي اراده تا نيست خانه هرگز مهرداد كه دانست نمي او بيچاره.بود گرفته ام خنده پدر حرف از
 آنسوتر.كردند مي صحبت و نشستند هم كنار در پريسا و مادر رفت اتاقش به نيمروز خواب براي پدر كه هنگامي.باشد
 او كه گرديدم متوجه شدم دقيق پژمان حركات به كه زماني.كشيد مي سيگار ومرتب بود كشيده دراز كاناپه روي پژمان

 نمي است نكردني باور اين من خداي.است توجه يب تقريبا خود اطراف به نسبت و دارد قرار مانندي خلسه حالت يك در
 كرده پيدا اعتياد مخدر ماده نوع يك به پژمان كه فهميد شد مي دقت اندكي با ولي باشد شده معتاد برادرم كنم باور توانم
 اي؟ شده خيره اي نقطه به است مدتي االن كجاست حواست دختر:گفت خشم با مادر.  است

 ؟گفتيد مي چه مادر ببخشيد-

 حاكم تا كني رفتار طوري كن سعي گويد نمي اي كلمه حرفت روي و دارد دوست را تو اينقدر مهرداد كه حاال گفتم مي
 .ام كشيده چه اخالقش اين با مرد اين دست از كه داند مي پدرت،خدا مثل نه شوي خودت خانه

 .باشد نرم دستهايت در موم لمث تا كن كاري زبان پرستو،با گويد مي راست مادر:گفت و كرد دخالت پريسا

 هم تو روزگار گرنه و نيست من شوهر مانند حداقل دامادم اخالق شكر را عزيزم،خدا گويم مي خودت سعادت براي من-
 پا يك مرغ مرد اين نظر از.  بود خودش حرف حرف مرد اين.كرد چه من با ازدواج اول روز از داني نمي.شود مي سياه

 من كه كرد نمي فكر اصال.كرد جدا من از را تو.  كرد ذليلم و خوار آشنا و غريبه نياورد،پيش مسر بر كه بالها چه.داشت
 گفته كه بودم شنيده بزرگ مادر يعني خودش مادر زبان از بار گويد،هزار مي دروغ مادر دانستم مي.دارم واحساس مادرم
 مي او به خواست مي دلم.»دارد پرستو نام به تريدخ كه انگار نه ندارد،انگار مادري احساس فخري اين دانم نمي« بود

 از را خود آمده دنيا به تازه كودك تا داديد نمي كس هيچ به را اجازه اين هرگز نبوديد پوچ عقيده آن تابع شما اگر گفتم
 يك دهي مي اجازه پرستو:وگفت شد نزديك من به پژمان.داشت سود چه حرفها اين گفتن ديگر حاال اما.كنند جدا شما
 بزنم؟ ماشينت با دور
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 .نده پسر اين به ماشين جان،مادر پرستو خدا تورا نه:گفت مادر كه بودم نزده حرفي هنوز

 ...ماشين و فروخت را ماشينم كه بابا:گفت عصبانيت با پژمان

 .بگذاري مسئله اين سر را جانت بود مانده كم.فروخت هم بود،خودش خريده خودش.  كرد كاري خوب پدرت-

 .است شيك خيلي آخه بزنم دور يك فقط خواهم مي من-

 .نكرده الزم-

 .بگويد پرستو خود بگذاريد-

 .است من حرف پرستو حرف-

 اي؟ گذاشته كجا مرا كتابهاي بروم،مادر بايد ديگر من:گفتم و انداختم ساعتم به نگاهي

 .باشد زمين زير در كنم مي فكر-

 .ببرم شينما به را كتابها كني مي كمكم:گفتم پژمان به

 داري؟ احساسي چه كني مي رانندگي وفتي پرستو ببينم بگو.دارد لذت هم ماشيني چنين يك ديدن:گفت و كرد اي خنده

 .ندارد من ماشين از كمي دست هم خودت ماشين يا پدر ماشين ضمن ندارم،در احساسي هيچ-

 .بينم مي صدمه و كنم مي تصادف من گويد مي.گذارد نمي مادر دهد،يعني نمي اجازه كه پدر-

 .نداري گواهينامه هنوز تو كنم مي فكر من پژمان-

 و كشيد آهي بعد.باشد داشته فرمان به دست آدم است اين ندارند،مهم گواهينامه زمين كره روي آدمهاي نصف-
 نيست؟ طور اين پرستو هستي خوشبخت خيلي تو:گفت

 .بكنم را كار اين خودم اينكه يا كني مي كمك من به-

 پدرم خداحافظي هنگام.داديم جاي ماشين عقب در را نيازم مورد كتابهاي هم كمك به و آمد زمين زير به همراهم انپژم
 كه حاال.نزن زندگيت به پا زندگيت،پشت به بچسب بيا،برو اينجا به و نكن رها را زندگيت و خانه روز هر دختر:گفت

 .نكن ناسازگاري ديگر ، كند واجازد تو با است شده حاضر مردي و كرده رو تو به سعادت
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 .باشيد دخترتان مهمان شامي يا ناهار يك خواهيد چه؟نمي شما پدر-

 .است تر باال او از پدرزنش كند احساس هميشه بايد او.برود دامادش خانه به نبايد آدم-

 .بياييد من خاطر به ولي-

 .ننك لوس را خودت كني،پس مي زندگي ما بدون كه نيست بار اولين تو-

 كرده بيرونت در از كه نداريم،حاال را تو حوصله و حال جان،ما پرستو گويد مي راست پدر:گفت بود رفتن آماده كه پريسا
 .بيايي ديوار از خواهي مي ايم

 كه بود اجبار چه خواستند نمي مرا آنها كه حاال.نزد او به حرفي هم پدر.نياوردم خود روي به ولي شدم ناراحت حرفش از
 از بعد پنج ساعت.بكنم فراموششان توانستم مي راحتي به ، بودم نديده آنان از محبتي هرگز كه مني.باشم آنان بطال من
 شده تمام ،كارم رسيد راه از كه شب.شدم باغباني مشغول و كردم تن به مناسبي لباس.رسيدم خانه به كه بود ظهر
 قرار صندلي و ميز يكدست مجنون درخت زير بود كافي فقط.ودب شده زيبا بسيار خانه حياط.انداختم اطراف به نگاهي.بود
 زيباي آالچيق ياد به.شد مي تكميل آنجا شاعرانه فضاي كاشتم مي پيچك گل هم چراغها دور اگر استخر كنار در.دهم
 مي را شخصي فردا بايد.كنم درست حياط گوشه در آالچيقي توانستم مي اگر شد مي خوب چقدر.افتادم شمال ويالي
 باعث تلفن زنگ رسيد،صداي مي نظر به تر طبيعي است،خيلي بهتر چوب با آالچيق اما... را جوشكاري كارهاي تا آوردم

 .برگردم اتاق به تا شد

 .بفرماييد بله-

 .است چطور حالت عزيزم سالم-

 .باشد داشته توانست مي كاري چه مهرداد مادر من خداي

 چطوريد؟ ممنون،شما جون،خيلي مادر سالم-

 .نيستم بد-

 هستند؟ چطور خون آقا-

 كنيد؟ نمي ما از يادي كه خانم ميكني كار گلش،چه عروس خدمت دارند سالم-
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 .ببخشيد مرا بايد ضمن خانه،در كارهاي گرفتار-

 خنده با بعد.باشد ازدواج ابتداي اگر دارد،خصوصا زندگي و كار كسي هر خوب.ببخشم را تو بايد عزيزم كاري چه براي-
 :گفت

 اي؟ سوزانده را غذا دفعه چند حاال تا دخترم-

 .بپرسيد مهرداد از بايد را اين:گفتم و كردم اي خنده

 است؟ كجا من تنبل پسر اين-

 داريد؟ كارش جون مادر است حمام:گفتم ناچار به.نشود متوجه او تا گفتم مي بايد چه من خداي-

 .بپرسم را حالش كه خواستم مي نداشتم،فقط كاري نخير-

 .خدمتتان دارند جون،سالم مادر است خوب-

 نداري؟ كاري عزيزم-

 .برسانيد جون آقا به مرا سالم جون مادر خير-

 اگر و كرد مي چه گويم مي دروغ كه فهميد مي مادرش اگر من خداي.لرزيد مي بدنم ترس از كردم قطع كه را تماس
 اين شد،مثل غالب من بر ترس تلفن قطع از بعد.بود ساخته كاري چه من دست ،از كند صحبت مهرداد با كرد مي اصرار
 اتاقم در تزس از.بود كرده اشغال را اتاقها فضاي وحشتناكي صداي.است گرفته فرا مختلف اشباح را خانه تمام كه بود

 رجانم كنار در مهرداد افتادم مي فكر اين به گاه گريستم،هر صبح تا را شب.كردم روشن را اتاقها تمام برق و شدم مخفي
 جز من حاليكه در بود خوش و شاد بايد او شبي چنين در.شد مي افزوده ام گريه شدت بر گذراند مي را خوشي اوقات چه

 به توانستم و بازگشت من به هم آرامش رسيد فرا كه صبح سپيدي.بكنم توانستم نمي كاري ساختن غم با و گريستن
 مانده باقي كارهاي و خوردم غذايي.شدم بيدار خواب از كه بود ندهپراك فضا در ظهر اذان صدي.روم فرو اي آسوده خواب
 همين و كردم درست گيالس و سيب درخت دو بين زيبايي آالچيق و آوردم نجاري ظهر از بعد.دادم انجام را خانه حياط
 توصيه به ،بنابود شده زيبا چه من خداي.دادم قرار حياط محوطه در راحتي صندلي و ميز و رنگ طاليي ريباي تاب طور
 زيبايي و خانه فضاي.ريختم استخر در رنگ قرمز ماهي هم تعدادي.كاشتم آالچيق اطراف در ياس و پيچك گلهاي نجار
 و خانه وسايل جابجايي آنكه از بعد.كرد مشغول خود به مرا وقت روز كارها،پنج اين تمام.بود شاعرانه بسيار برآن حاكم

 آن از و بيندازم آنها به نگاهي و بروم ام درسي كتابهاي سراغ به تا كردم پيدا را اين فرصت گرفت پايان امور به رسيدگي
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 ورفته كرده پياده تنها خانه جلوي در مرا مهرداد كه شبي از روز ده.كردم خواندن درس به شروع جديت با كه بود روز
 پادوي داشت احتياج اي وسيله يا و اسلب به گاه هر.نيامد خانه به هم لحظه يك براي حتي مدت اين در.گذشت مي بود

 جوياي و كرد تلفن خانه به بار چندين مهرداد مادر مدت اين در.ببرد او براي را نياز مورد وسايل تا فرستاد مي را شركت
 خيلي و است رفته حمام به يا.است نيست،شركت خانه مهرداد بگويم،مثال دروغي بودم مجبور من بار هر و شد او احوال
 شركت كارهاي به و رفت مي شركت به مرتبا كه بود اين كرد مي رعايت خيلي مهرداد كه اي مسئله تنها.ديگر ايدروغه

 تعطيل از بعد مهرداد دانستم نمي.گذاشت نمي باقي مادرش جانب از را اي گله هيچ جاي كه نمود،طوري مي رسيدگي
 هم مرجان كه رود مي جايي به حتما بودم مطمئن را اين ولي دهد مي انجام كارهايي چه و رود مي كجا به شركت شدن
 من ديدن با.خواندم مي كتاب و بودم نشسته راحتي صندلي روي.آمد خانه به مهرداد كه بود دهم روز غروب.دارد حضور

 ميآرا به و كردم كنترل را خود حال اين با ولي بودم آزرده خيلي كارهايش از اينكه با.شد خيره من به و آمد طرفم به
 است؟ چطور حالت مهرداد سالم:نمودم صحبت به شروع

 كني؟ مي چكار اينجا.خوبم-

 .است كرده تغيير خيلي اينجا ظاهرا ،ولي است نرفته يادم است؟نخير رفته است،يادت من خانه اينجا-

 گلهاي اگر.بدهم نآ در تغييراتي خودم سليقه به كنم،بنا زندگي خانه اين در سالها براي است قرار كه حاال كردم فكر-
 مرغ و قو يك دارم اي؟تصميم ديده را ها شود،ماهي مي كامل اينجا زيبايي شوند بزرگ آالچيق و ها چراغ اطراف پيچك
 ...اينكه يا است بهتر باشد اينجا ميز اين تو نظر به! اي ديده را تاب و آالچيق راستي.بيندازم استخر ودر بخرم هم آبي

 .دارمن بگوحوصله را آخرش خوب-

 نيست؟ زيبا حياط صحن كه است اين منظورم-

 .پرستو اي نكرده شاهكار:گفت و انداخت اطراف به نگاهي

 !چيست؟ اين:گفت و شد متوجه مهرداد.كردم اختيار سكوت و شدم ناراحت حرفش از

 چيزي؟ چه -

 !است كتاب اين منظورم -

 .شوم قبول دانشگاه رد بتوانم كنم،شايد پر خواندن درس با را تنهاييم كردم فكر-
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 شوي؟ قبول دانشگاه در بتواني تا هستي باهوش آنقدر كني مي فكر:گفت و داد سر اي مستانه خنده مهرداد

 .كند مي كمكم هم هستم،خدا اميدوار من-

 .هستي قديمي چقدر تو-

 .بودن قديمي بودن،نه زنده يعني بودن خدا با-

 داريم؟ چه بشورشان،شام ام آورده را لباسهايم را،راستي قديمي افكار اين كن ول-

 ماني؟ مي خانه در هم را شب مگر-

 بگيرم؟ اجازه تو از نيز خودم خانه در ماندن براي بايد اينكه مثل-

 .داري دعوت مرجان خانه هم امشب كردم نبود،فكر اين منظورم-

 .بگيري خرده من بر تواني نمي هم دهم،تو مي انجام باشم داشته دوست كاري هر چيست؟من مقصودت-

 تحمل مرا و بماني من نزد اينجا دارد دليلي چه پس.گذرد مي خوش تو به خيلي هستي كه مرجان با بودي گفته خودت-
 كني؟

 ضمن در:گفت و كرد اي خنده سپس.ام زده كله و سر ديگران با كافي اندازه به ندارم،امروز حوصله كه نزن زبان زخم-
 مي راهرو سمت به حاليكه شدم،در بلند جايم از بود زده كه حرفي جبران به.هستند تكنار نيستي،عروسكهايت تنها تو

 او با چيزي كه تو:گفت و دويد دنبالم به.گرفت مي را زد،سراغت تلفن بار چند مادرت راستي:گفتم اعتنايي بي با رفتم
 نگفتي؟

 مورد؟ چه در-

 .ام بوده كجا و ام نيامده خانه روز ده من اينكه-

 .گفتم مي مادرت به باش مطمئن وگرنه هستي كجا دانستم ينم من-

 !پرستو كردي نمي را اينكار تو-

 .نكنم را اينكار كه دارد دليلي چه:گفتم و شدم آشپزخانه وارد
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 اينكه براي.كردم كنترل را خود ولي بود گرفته ام خنده حرفش از.دهي نمي انجام كاررا اين تو هستم مطمئن خوب-
 :گفتم باشم گرفته جبهه او ربراب در مقداري

 .بگيري تماس او با حتما بگويم تو به خواست من از زد زنگ كه ديروز اتفاقا-

 نگفتي؟ من به چرا پس-

 .رساندم مي اطالعت به تا بودي كجا تو-

 گفت؟ چه بعد:گفت و زد لبخندي.نكرد تلفن شركت به چرا پس داشت كاري اگر-

 ...هيچ-

 من زبان زير از معروف قول به حرفهايش با داشت سعي.كرد صحبت به شروع رتبوم نشست صندلي روي مهرداد
 .»است اي ساده خيلي جوان مهرداد«گفت مي كه افتادم حميد حرف ياد به.بكشد حرف

 .راه به سر و مطيع پسر يك مانند دهم مي گوش بگويي چه هر داشت چكار من با مادر بگويي تو اگر پرستو ببين-

 دهي؟ مي انجام را كار اين بيا خانه به وقت سر مبگوي اگر مثال-

 .خرم مي برايت بگويي چه ديگر،هر شرط يك نه-

 ...من...من بخري، برايم گرانبها لباسهاي و جواهرات انواع خواهم نمي تو از من:گفتم و نشستم او روي به رو

 .نترس پرستو،بگو چي تو-

 بدانم خواهم مي.باشي همسرم.باشي كنارم ديگرام،در بيايي،همانند نهخا به زود دارم مهرداد،دوست خواهم مي را تو من-
 خانه به دزد شايد.بترسم بزرگي اين به خانه اين در من است ممكن نكردي سئوال خودت از روز ده مدت اين در

 براي شد توق نيامدي،هيچ خانه به تمام روز ده كه كردي فكر چطور بدانم دارم هستي؟ميل انساني چگونه تو بزند،آخر
 كند؟ مي كار چه دفاع بي و تنها دختر يك بپرسي خودت از هم يكبار

 .نشدي متوجه تو بود،ولي همين من منظور.كنم مي زندگي خودم براي گفتم تو به اول روز از من پرستو ببين-

 .كن رفتار داري دوست طور مهرداد،هر باشد-
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 كني؟ رحاض را شام بود قرار خوب:گفت و كرد اي خنده مهرداد

 .باشي تر راحت تا ام كرده آماده برايت را كتابخانه مجاور اتاق ضمن در.شود مي حاضر ديگر ساعت يك تا-

 داريم؟ چي شام ممنون،نگفتي خيلي-

 باشيم؟ داشته غذايي چه داري دوست-

 .است نيمرو مرغ تخم حتما شود تهيه ساعت يك ظرف كه غذايي.دانم نمي-

 .كني مي اشتباه نخير-

 !است سئوالي بيست ابقهمس-

 .بگذاريم مسابقه اگر نيست بد-

 عصبانيت با آخر در.بدهد مرا سئوال جواب نتوانست ولي برد نام را غذا نوع بيست مهرداد...املت.است قبول باشد-
 .است ماهي امشب غذاي:گفتم و كردم اي خنده.كن راحت را ما خيال و نداريم شام بگو يكدفعه:گفت

 .نداري ستدو ماهي تو ولي-

 داده قرار اديه و نانج آب در قبل روز دو از را ماهي آن درون كه را ظرفي يخچال درون از بدهم او به پاسخي آنكه بدون
 ... توانيم مي ام كرده درست اجاق يك سنگ با حياط داري،انتهاي دوست كبابي يا كنم سرخ:گفتم و آوردم بيرون بودم

 .كن نگاه من به پرستو:وگفت آمد كنارم مهرداد

 .نكنم نگاه چشمانت به هرگز اي خواسته من از تو-

 .بكني را كار اين كه خواهم مي حاال ولي-

 گردي؟ مي چه دنبال صورتم در-

 ...سئوالم جواب-

 .بپرس را سئوالت كني،پس نگاه صورتم به نيستي مجبور صورت آن در.شنيد خواهي آنرا جواب بپرسي را سئوالت اگر-

 .پرستو نك نگاه من به-
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 !زدم حدس خورد؟درست نمي بهم حالم ماهي بوي از ديگر چرا بپرسي خواهي مي حتما

 .است همين سئوالم بله-

 را انسان كه هست هم ماهي بوي از آورتر رنج خيلي چيزهايي بزرگي اين به دنيا اين در ام مهرداد،فهميده داني مي-
 آن به جان پاي تا بستم عهدي كه زماني.بطلبي آنرا وجود تمام با دباي بستي دل چيزي به وقتي شدم متوجه.دهد مي آازار
 او با.آموختم) ع( حسين از را استواري و) ع( علي از را واستقامت صبر.بگذارد تنهايم راه اين در او اگر باشم،حتي پايبند
 به هم را جفايش بستم او تمحب به دل وقتي آموخت من به زمانه.باشم تنها او سايه با اگر حتي.بودن كامل يعني بودن
 ...اگر حتي كنم قبول او جانب از اي هديه عنوان

 .بشنوم چيزي خواهم پرستو،نمي ديگر كن بس-

 باشد؟ كبابي يا كنم سرخ را ماهي كنم چه خوب.كردم مي ناراحتت مهرداد،نبايد ميخواهم معذرت-

 .است بهتر كبابي دارد امكان اگر-

 ميز پشت مجنون بيد درخت زير در.شدم مهرداد متوجه شد تمام كه كارم.رفتم باغ ايانته وبه برداشتم را ماهي ظرف
 ميز و آوردم حياط به را وسايل تمام بنابراين.بخوريم همانجا را شام است بهتر كردم فكر.كشيد مي سيگار و بود نشسته

 چيز به و نبود دنيا اين در انگار.اورد نمي زبان به سخني و بود كرده سكوت مهرداد مدت اين تمام در.كردم آماده را غذا
 پرستو:گفت آخر در و شد خيره من به طوالني مدت كردم صدايش وقتي.مادي دنياي وراي كرد،چيزي مي فكر ديگري

 .كني پرواز خوشبختي سرزمين سوي به و شوي آزاد طاليي قفس اين از روزي دهم مي قول

 .مباش نداشته پرواز براي بالي زمان آن تا شايد-

 و دادم قرار مخاطب را او.كرد صرف را غذايش سخني هيچ بي و رفت فرو سكوت پيله در و نزد حرفي ديگر مهرداد
 جايمان از دو هر.شويم مي فردا كثيف لباسهاي سبد داخل بينداز دارند شو و شست به احتياج لباسهايت از كدام هر:گفتم
 با كه بودم ظرفها شستن مشغول آشپزخانه در.لباسهايش آوردن يبرا مهرداد و ميز كردن تميز قصد به من شديم بلند

 .لباسهايم هم اين بيا:گفت و شد آشپزخانه وارد لباس از كوهي

 .بدهي خشكشويي به بايد بگذار جدا را ها كت-

 .هستند تميز نيست احتياجي-
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 .بگذار جدا است كثيف كدام هر پس-

 فكر در و بود نشسته صندلي روي مهرداد.بردم پذيرايي اتاق به ميوه ظرف همراه به را چاي سيني شد تمام كارم وقتي
 خوري؟ نمي چايي:گفتم و گذاردم مقابلش را چاي فنجان.بود

 .بنشين اي ايستاده ممنون،چرا خيلي-

 رسي؟ مي نظر به خسته:گفتم و نشستم او از صندلي يك فاصله با ترديد با

 .ام بوده شركت ارهايك درگير حسابي هم ام،امروز نخوابيده ديشب-

 دهي؟ انجام را كارها تواني مي جون آقا نبود در تنهايي-

 .كنم اداره را شركت توانم مي راحت ام،خيلي گرفته خو كار اين با آمدم دنيا به وقتي از:گفت و انداخت من به نگاهي

 .كني قبول را شركت مسئوليت ابتدا همان از توانستي رفتي،مي دانشگاه چرا پس-

 راستي.بگيرم را پدر جاي توانستم مي تا كردم مي ازدواج سپس و رفتم مي دانشگاه به اول بود،بايد اين مادر ستخوا-
 .ديدم را پژمان ديشب پرستو

 كجا؟-

 گشتند،صدايش مي بر داشند رفقايش از تا چند با هم پژمان.بوديم دربند دوستان همراه شب نيمه 2 ساعت حوالي-- 
 .ودب برداشته را كوه تمام

 ديد؟ هم را تو-

 .نداشت عادي حالت بگويم چطوري نديد،يعني مرا نه-

 .دانم مي-

 است؟ معتاد پژمان دانستي مي تو-

 .شدم اعتيادش متوجه بودم رفته پدر خانه به كه پيش روز چند-

 اند؟ فهميده ومادرت پدر كني مي فكر-
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 .دانم نمي-

 .بگويي آنها به نيست بهتر-

 .كننند نمي قبول مرا حرف اتوانم،آنه نمي من نه-

 .است ديوانه و خل يكدانه يكي اند گفته راست.است لوس خيلي پسر است،اين درست بله-

 !خودت مثل-

 .باشم ديوانه كنم نمي فكر من:گفت و كرد اي خنده

 .نباش مطمئن هم زياد:گفتم و كردم اي خنده

 نيامد؟ اينجا مريم راستي-

 .نيامد اينجا كس هيچ روز ده اين در نه-

 .»ببيند را تو تا بياورد اينجا را سارا خواست كند،مي مي دلتنگي تو براي سارا«گفت شركت زد زنگ ديروز-

 .نيايد خوشش مريم ترسيدم ولي بروم سارا ديدن براي خواستم مي من اتفاقا-

 .كرد دعوتمان هم جمعه شب براي-

 شود؟ نمي ناراحت مريم بخرم اي هديه سارا براي اگر:گفتم و كردم فكر مدتي

 شود؟ ناراحت چرا-

 دارد؟ دوست چيزي چه سارا ميداني تو-

 .آيد مي خوشش عروسك از دختران همه مانند است معلوم خوب-

 .هستي آشنا او سليقه با بيشتر تو.مهرداد ايي مي هم خرم،تو مي عروسكي سارا بري و روم مي فردا من پس-

 هم پول.هستي كه هم تجربه با است بهتر بروي خودت.آيم مي خانه به يرد شب فردا ضمن در دارم كار من پرستو نه-
 .بگو من به داشتي احتياج پول به وقت ميزت،هر كشوي داخل گذارم مي
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 .بدهم او به جوابي چه من كند صحبت تو با بخواهد و بزند زنگ شب مادرت اگر اي كرده را اين فكر هيچ مهرداد-

 .ندار بر را گوشي صالا هستم،يا هستم،حمام خواب بگو-

 چه؟ روز طول در-

 .بگيرد تماس شركت با هستم،بگو شركت شب 8 ساعت تا من خوب-

 شد؟ خوب دستت بپرسم رفت يادم بخوابم،آخ روم مي من است وقت دير:گفت و انداخت ساعتش به نگاهي مهرداد

 .است شده خوب بله-

 .تاس شده خوب دستت است روزي چند گفت او پرسيدم حميد از-

 شوي؟ مي بيدار چند ساعت صبح-

 .خير به كن،شب بيدار مرا صبح7-

 كه بود شبي اولين اين.رفتم اتاقم به سپس و دادم انجام را مانده باقي كارهاي ابتدا هم من.رفت باال طبقه به ممهرداد
 مي آرامش احساس تاس خانه در او دانستم مي همينكه ولي بوديم دور يكديگر از ما چند هر.  بود خانه در مهرداد
 من بر خستگي احساس شب نيمه دو كردم،ساعت خواندن درس به شروع ترسي هر از دور به و راحت خيالي با.كردم
 مهرداد آوردم ياد به ناگهان كه بود نيامده چشمهايم به خواب هنوز.رفتم رختخواب به و خاستم بر جاي از.  شد چيره

 كودكي همانند درست.بود رفته خواب به آرام او.رفتم اتاقش به عجله با.يندازدب خود روي بر اندازي رو كند مي فراموش
 حالت به سرما دليل به و بود نينداخته خود روي را پتو معمول است،مطابق رفته خواب به روزانه شيطنت از بعد كه بود

 ساده جوان كردم،مهرداد نگاه را او مدتي.برداشتم داشت دست در كه را كتابي و انداختم رويش را پتو.بود خوابيده مچاله
 و هستيم او دشمن اش خانواده و من كرد مي احساس ميان اين در و گرفت مي قرار تاثير تحت راحت خيلي.بود اي

 طبقه به. شدم بيدار خواب از ساعت زنگ صداي با صبح.رفتم خواب به و بازگشتم اتاقم به سپس.وفادار ياران دوستانش
 رختشويي ماشين داخل يكي يكي و برداشتم را افتاد،لباسها مهرداد لباسهاي به نگاهم.كردم آماده را صبحانه و رفتم پايين

 وجود چرا مهرداد لباسهاي ميان در لباس افتاد،اين اي زنانه بلوز به چشمم لباسهايش ميان در من خداي اما.انداختم
 ولي بدهد انجام دارد دوست كاري هر توانست مي ردادمه.بود انصافي بي ديگر اين اما.بود مرجان به متعلق حتما.داشت
 متوجه و بود من جاي به ديگري كس هر.بود چه من من،گناه خداي.بشوم متوجه هم من تا كرد مي رفتار طوري نبايد
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 متوجه.كردم آورد،نگاهش خود به مرا مهرداد صداي.كرد نمي زندگي او با هم لحظه يك براي حتي شد مي مهرداد رفتار
 !كني مي گريه چرا شده چه:شد،پرسيد اشكم از مرطوب انچشم

 .بردارد است رفته يادش هست كسي هر مال بيا:گفتم و گرفتم طرفش به را بلوز

 و نشست ميز پشت مهرداد.شستم را صورتم و شدم بلند جاي انداخت،از آن به نگاهي و گرفت من دست از را پيراهن
 گذاردم مقابلش را چاي فنجان.است مانده من لباسهاي ميان در اشتباها كرج مبودي رفته كه جمعه.است مرجان بلوز:گفت

 :گفتم و

 .ندارد اهميت اصال من براي دهي توضيح خواهد نمي-

 !كردي؟ مي گريه چرا پس-

 :گفتم كنم عوض را صحبت مسير اينكه براي سپس و خودم خاطر به:گفتم آرامي به

 !وري؟آ مي تشريف كني؟ميهماني مي چه شب فردا-

 .بيايم نبايد چرا.است خواهرم خانه-

 .داري دعوت جايي حتما كردم فكر-

 .آيم مي دنبالت هفت ساعت باش آماده شب فردا.بگيرد نظر در را احتياط جوانب بايد انسان نه-

 !آيي؟ نمي خانه امشب-

 .توانم نه،نمي-

 را بلوز.ببرد خود با آنرا كرد فراموش مهرداد.افتاد مرجان بلوز به نگاهم.كرد ترك را آشپزخانه و شد بلند جايش از
 داري؟ كاري پرسيد ديد كه مرا.رفتم اتاقش به و برداشتم

 و گرفت دستم از را لباس.باشد داشته احتياج است صاحبش،ممكن به بدهي است بهتر:گفتم و گرفتم طرفش به را بلوز
 .باش آماده 7 ساعت فردا نرود يادت:گفت و داد قرار كيفش داخل آنرا

 .باش مطمئن كنم نمي فراموش-
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 .خداحافظ-

 كارهاي و نظافت مشغول صبح 10 ساعت تا.شد خارج اتاق از و انداخت من به نگاهي.باش خودت مواظب:گفتم آرامي به
 زيبايي عروسك توانستم تا كشيد طول مدتي.كردم ترك را خانه سارا مناسب اي هديه خريد براي آن از بعد.بودم منزل
 خودم براي آنرا و شدم وسوسه.كرد جلب را توجهم پاندايي كوچك خرس عروسكها ميان در.كنم خريداري او براي

 پارك به بودند،بنابراين زيبا بسيار پاركها فصل اين در.بروم پارك به كردم هوس خانه به بازگشت هنگام.كردم خريداري
 و بودند معصوم و پاك كودكان اين چقدر.شدم خيره اآنه به و نشستم صندلي روي بر كودكان بازي زمين كنار در و رفتم
 آسودگي با و باشم كودكي هم من كه بودم اين خواستار وجود تمام با لحظه آن در.خيال بي زندگي مسائل به نسبت چقدر

 از سرعت به.خورد زمين كه شدم كوچكي بچه متوجه ناگهان بودم آنها بازي تماشاي محو كه همچنان.بپردازم بازي به
 است شده چه:پرسيدم و گرفتم آغوش در را او.كرد مي گريه و بود نشسته زمين روي.  رفتم طرفش به و برخاستم جايم
 .شد اخ دستم زمين خوردم:گفت اش كودكانه زبان كني؟با مي گريه چرا خوب پسر

 را صورتش كه وقتي.بشويم را صورتت و دست تا برويم بيا.دلم عزيز نيستي خودت مواظب چرا:گفتم و بوسيدم را او
 اي؟ آمده پارك به تنها:پرسيدم و نشاندم خود كنار در را او شستم

 به خودم هميشه جهت همين به.است اينجا نزديك مان خانه تازه ام شده مرد ديگر من:گفت و انداخت من به نگاهي
 .آيم مي پارك

 .باشي خودت واظبم بايد كه بداني بايد هم را اين اي شده مرد كه حاال خوب پسر آفرين-

 .هستم مواظب-

 :پرسيد و شد پاندا خرس متوجه.ببوسم را او ديگر بار تا شد باعث اش كودكانه كالم

 ايد؟ خريده فرزندتان براي را اين-

 .ندارم فرزندي من عزيزم نه-

 .بياوريد دنيا به ني ني يك خواهيد مي حتما.ايد خريده كسي چه براي پس-

 .خريدم شما براي را خرس اين من دلم عزيز نه-

 دارم؟ دوست خرسها اين از من دانستيد مي كجا از شما-
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 .دادند خبر من به ها دانستم،فرشته مي خوب-

 عروسك اينكه از.است منتظرم مادرم.بروم منزل بايد ديگر من:گفت و شد بلند جايش كرد،از تشكري و گرفت را خرس
 .ممنونم داديد من به را

 ببوسم؟ را تو گردي يكبار دهي مي اجازه-

 خانه به و شدم بلند جاي از هم من رفت او وقتي.شد دور آنجا از و بوسيد مرا گونه نيز خود و داد اجازه صميمي خيلي
 .برگشتم

 ديد كه مرا.آمد خانه به كه بود بعد روز 7 ساعت دقيقا بود گفته خود كه نيامد،همانطور خانه به مهرداد نيز آنشب
 ي؟نيست آماده چرا:پرسيد

 .نباشي خسته مهرداد آقا سالم-

 اي؟ نشده آماده چرا پرسيدم-

 !بيايي؟ كردم نمي فكر-

 .كن عوض را لباسهايت زودتر برو پس.ام آمده كه حاال-

 هست؟ آنجا كسي چه ما از غير به-

 !مگه؟ جون،چطور آقا و عزيز-

 نيست؟ آقا حسين-

 پرسي؟ مي را اين كنم،چرا نمي فكر-

 .كردم سئوال همينطوري ندارم خاصي منظور-

 .من سر از البته.كند مي سرمان از پوست مادر برويم دير اگر شو آماده زودتر لطفا-

 نه؟ من چرا-



 

 

در قفس طالييپرستويي  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  63 

 اگر كه طوري كرد تعريف تو از چقدر بود آمده شركت به كه امروز داني نمي.هستي او عزيز عروس شما اينكه دليل به-
 قول به.كند مي تعريف تو از هم مريم اي؟حتي كرده چكار بودم،تو ذاشتهگ ببيابان به سر بود گفته تر اضافه جمله يك

 بدون لذا.دهد مي ترجيح من بر را او مهرداد هم هنوز بفهمم ديگر بار تا شد باعث مرجان نام.داري مار مهره حتما مرجان
 عروسك:پرسيد بوديم حركت در مريم خانه سمت به مهرداد كنار در وقتي.شدم آماده و رفتم اتاقم به بزنم حرفي آنكه

 خريدي؟ را

 .نه يا دارد دوست آنرا سارا دانم نمي ولي بله-

 .بكند هم تشكر بايد شمارند نمي كه را پيشكشي اسب دندان-

 هستي؟ متنفر ات خانواده از اينقدر چرا بپرسم توانم مي-

 .كردند تباه را زندگيم هايشان خواهي خود با آنها همه.نباشم چرا-

 شوي؟ همگام آنها با كني نمي عيس چرا تو-

 .است اشتباه راهشان آنكه براي-

 است؟ درست روي مي خودت كه راهي كني مي فكر تو و-

 .بفهمند آنان است شده دير ديگر كه زماني در شايد بعدا را اين و است درست بله-

 .اي كرده اشتباه كه بفهمي خودت شايد و-

 .كنم نمي اشتباه هرگز من-

 .باشد طور ينا اميدوارم-

 ...نكن شك است، طور اين حتما-

 به را اش هديه و بوسيدم را او متقابال.بوسيد را هايم گونه بار چند خوشحالي با و آمد استقبالم به سارا رسيديم كه آنجا به
 .براورد خوشحالي از فريادي و گشود را آن فراوان شعف با.دادم دستش

 .يباستز خيلي عروسك پرستو،اين خاله متشكرم-
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 .ندارد را ما زيباي دختر قابل-

 كشيدي؟ زحمت جان،چرا پرستو تشكر:گفت مريم

 .جان مريم نيست زحمتي-

 مادر و مريم به كمك براي هم من.شد او با صحبت مشغول و نشست مبلي روي بر و گرفت من آغوش از را سارا مهرداد
 با كنم سر بر روسري اينكه بدون شب آن سبب اين به. بود رفته اهواز به مريم شوهر حسين.رفتم آشپزخانه به جون

 يك با سارا بوديم صحبت گرم و بوديم نشسته منزل ايوان در همه وقتي شام بعد.رفتم مي سو آن و سو اين به باز موهاي
 .داد قرار بست بن در را مهرداد و من بچگانه كوچك سئوال

 ؟مانيد مي ما خانه شب مهرداد دايي و شما پرستو خاله-

 .بمانيم اينجا را شب توانيم جان،نمي سارا نه:گفت و انداخت من به نگاهي مهرداد

 .ترسم مي تنهايي نيست،من خانه هم حسين جون،بابا دايي چرا آخه-

 .بيا ما خانه به تو خوب-

 .كنم نگهداري او از ام داده قول بابا به من ترسد مي هم مريم شود،مامان نمي-

 .كوچك دختر هستي خانه مرد پس:گفت ميان ان در درامديم،مهرداد خنده به اش نهبچگا سخن شنيدن از همگي

 .من عزيز ترسند نمي چيز هيچ از كوچك مردهاي:گفتم و زدم سارا گونه بر اي بوسه

 موهايتان بوسيد مي مرا بار هر كنيد كوتاه را دراز موهاي اين پرستو خاله:گفت و زد كنار صورتش از مرا موهاي سارا
 .باشد داشته بلند موهاي بايد دختر:گفت او به خطاب شوهرم مادر.كند مي اديت را تمصور

 من به نگاهي.شكند مي گويد مي.كنم بلند را موهايم من گذارد نمي مريم مامان.دارم كوتاهي موهاي من چرا پس-
 .است قشنگ و سالم خاله موهاي اما:گفت و انداخت

 موخوره دليل همين به كني مراقبت آنها از تواني نمي و هستي بچه تو چون كه است اين موها شكستن از مادرت منظور-
 .زند مي

 خاله؟ نيست اينطور ايد مي بيشتر پرستو خاله به كوتاه موهاي ميكنم فكر من اما-
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 كه يدبگو بايد مهرداد باشد،دايي شيرين بزي دهان به بايد علف جان سارا:گفت شوهرم مادر بزنم حرفي من اينكه از قبل
 مهرداد؟ نيست اينطور.كوتاه يا باشد داشته بلند موهاي خاله

 .دانم نمي درست:گقت و انداخت من به نگاهي مهرداد

 بپسندي؟ تو تا باشد چگونه بايد زنت داني نمي چه؟تو يعني دانم نمي درست-

 طوري اين و ايد مي پرستو به شتربي بلند موي كه كنم مي فكر.كردم نمي ازدواج او با كه بودم نپسنديده را پرستو اگر-
 .است زيباتر

 همچنين و كند كوتاه را موهايش مقداري پرستو است بهتر من نظر به ولي:گفت و انداخت من به ديگري نگاه جون مادر
 .كند رنگ را موهايش

 ولي ويمبگ چيزي شما حرف روي خواهم مي كنيد فكر ندارم خواهم،دوست مي معذرت مادر:گفت و كرد اخمي مهرداد
 در عزيزم:گفت و داد سر بلندي خنده جون آقا.كند طوررنگ همين و كند كوتاه را موهايش همسرم ندارم دوست من
 و زد فرياد عصبانيت با سارا! باشد شيرين بزي دهان به بايد علف خودت قول باشي،به داشته دخالت تواني نمي مورد اين

 مانيد؟ مي جااين امشب پرستو خاله شود مي چه باالخره:گفت

 و من سارا فراوان اصرار وجود با شب.ديگر روز يك براي باشد بمانيم توانيم نمي كن باور دلم عزيز:گفتم و بوسيدم را او
 چشمهايم سوزش و خستگي دليل به من و بود كرده اختيار سكوت مهرداد راه طول تمام در.  بازگشتيم خانه به مهرداد

 :گفت ارامي به رسيديم خانه درب مقابل كه هنگامي.گذاشتم هم بر را انها

 !هستي خواب پرستو-

 .كنم مي فكر دارم نه:گفتم و گشودم چشم

 .بروم بايد شوي؟من پياده خواهي نمي-

 بروي؟ خواهي مي كجا به شب موقع اين-

 .كرد اختيار سكوت سپس..باشد مي 10 ساعت-

 با بايد گذراني،چرا مي را خوشي اوقات مرجان خصوص به و دوستانت با.مهرداد فهمم مي:گفتم و شدم پياده ماشين از
 .خير به شب.كني راخسته خود من كنار در بودن
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 بر كه بود زمان اين هميشه و هستند انسانها با رقابت در كه است اين مانند درست.گذرند مي سرعت به خيلي روزها
 از ماه زدن،شش هم بر چشم يك سرعت به.باشد مي خود كاريهاي كند مغلوب انسان زيرا.ايستاد مي افتخار سكوي
 روح بي و سرد بسيار مهرداد رفتار.گذراندم را تفاوتي بي و يكنواخت زندگي مدت اين تمام در.گذشت هم من زندگي

 يكبار وقت چند.خود براي من و كرد مي زندگي خود براي او.  امد مي دير اينكه يا و امد نمي خانه به شبها اغلب.بود
 انجام من براي كه كاري هر.داشت محبت بدون و عادي كامال رفتاري.خورديم مي هم با را شام و امد مي خانه به رزودت
 مي بازي نقش زيبا بسيار مادرش خصوص به اش خانواده مقابل در.ديگري چيز نه بود مسئوليت حس دليل به داد مي
 و غم دنيا يك و بودم تنها من ميان اين در.كند مي بازي نقش استادي چه با او شد نمي متوجه كس هيچ كه طوري به كرد
 براي توانست مي كه وسايلي تنها.بود درس خواندن و تلخم خاطرات نوشتن كرد مي پر ا مر اوقات كه چيزي تنها.غصه

 .است افتاده زندگيم بر هولناكي سايه چه كنم فراموش لحظاتي

 ما خانه فضاي.شود حاكم جا همه بر سستي و رخوت است شده باعث پاييز.است پيش روزهاي از تر سرد هوا صبح امروز
 مانند درست پيچك گلهاي بدون آالچيق.نيست خبري رنگارنگ گلهاي و زيبا باغچه ان از است،ديگر تر غمبار جا همه از

 بي و ودش مي چيره من بر معلومي نا ترس احساس نيست او وقتي.  نيامد خانه به مهرداد ديشب.است شده هيوال يك
 جون مادر.آمد در صدا به تلفن زنگ كه بودم كار مشغول.نه يا ايد مي خانه به او امشب آيا دانم نمي.ترسم مي جهت

 .دوستانه و مهربان هميشه بود،مانند

 است؟ چطور حالتان جون مادر سالم-

 چطوري؟ ممنون،تو عزيزم،خيلي دختر سالم-

 .ممنونم لطفتان از-

 است؟ چطور مهرداد-

 .خدمتتان دارد مسال-

 .دماوند باغ برويم است قرار باشيد آماده صبح فردا براي بگويم زدم زنگ جان پرستو-

 جون؟ مادر دليل چه به-
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 هم دور روز يك اينكه هم و كنيم مي آوري جمع گردو كمي رويم مي هم دخترم،گفتم است گردوچيني فصل چون-
 .كنيم مي عوض هوايي و آب و هستيم

 .دهم مي را خبرش بعدا بگويم مهرداد به بايد من-

 .عزيزم بياييد،خداحافظ ما خانه به زود صبح نرود يادتان-

 منشي زدم،ابتدا زنگ شركت به بار اولين براي.كند آماده را خودش تا دادم مي خبر مهرداد به كردم،بايد قطع را تلفن
 با.كردم بازگو او براي را دماوند به رفتن وعموض.كرد وصل را تلفن جو و پرس كلي از بعد و برداشت را گوشي شركت
 آماده به شروع تلفن قطع از بعد.كرد قطع را تلفن و كند مي صحبت مورد اين در آيد مي خانه به كه شب:گفت دلخويي
.  آمد خانه به مهرداد كه بود غروب.نمودم تهيه شب براي مناسبي غذاي همينطور و كردم فردا نياز مورد وسايل كردن

 :پرسيد و آمد نزديك.بودم استخر داخل ماهيهاي گرفتن حال رد من

 كني؟ مي كار چه -

 .كنم خالي اسخررا آب بايد.است شده سرد گيرم،هوا مي را ها ماهي-

 .نيفتي استخر داخل باش مواظب-

 .رسي مي نظر به خسته:گفتم و انداختم او به نگاهي

 .شدم خسته حسابي بود كاري پر روز-

 چيست؟ رفتن دماوند قضيه:گفت و آمد هم رفتم،مهرداد اتاق سمت به بنابراين بود شده تمام كارم

 غذا كنم مي عوش را لباسهايم من تا:گفت و انداخت من به نگاهي.كنيم مي صحبت بعد بخوري چايي يك اول است بهتر-
 قرار كه ميز پشت.شد خانهآشپز وارد كه بودم چيده را عذا ميز.رفت اتاقش به وسپس خورم مي چاي كن،بعدا آماده را

 :پرسيد گرفت

 .برويم دماوند به بايد چه براي-

 .»رويم مي دماوند به باشيم كرده گردشي اينكه هم و چيني گردو براي فردا« گفت و زد زنگ مادرت صبح-

 .باشم داشته گرفتاري من شايد كه ندارد توجه اصال من فكر بي مادر اين-
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 .رويمب توانيم نمي بگو بزن زنگ خوب-

 .كند مي سياه را روزگارمان صورت آن د-

 .بزنم زنگ من خواهي مي-

 .برويم بايد كجا حاال نيست احتياجي نه-

 ...برويم دماوند به همگي آنجا از. مادرت خانه برويم زود صبح است قرار-

 رفت اتاقش به زود خيلي مهرداد شب.بياور اتاقم به مرا چاي لطفا.عقايدش اين و مادر دست از:گفت و شد بلند جايش از
 آنجا به آرامي به.شدم اتاقش روشن چراغ متوجه بروم رختخواب به خواستم مي هنگاميكه.پرداخت استراحت به و

 ترك را اتاق و انداختم رويش به را روانداز آرامي به.بود رفته خواب به روانداز بدون هميشه مانند مهرداد.رفتم
 دماوند به صبح 8 ساعت.شديم دماوند عازم همگي آنجا از و رفتيم جون مادر خانه به ومهرداد من زود صبح.كردم

 مي حالي بي و خستگي احساس صبح از چرا دانم نمي.رفتيم باغ به چيني گردو ديدن براي صبحانه صرف از بعد.رسيديم
 از بعد.كردم مي نگاه بودند گردو كردن جمع مشغول كه ديگران و سارا به و بودم نشسته اي گوشه در كه طوري ، كردم
 نگاهش.بود نشسته سرم باالي كه شدم مهرداد متوجه گشودم ديده كه هنگامي.رفتم خواب به و بازگشتم اتاق به مدتي
 .است آماده ناهار شو خواب،بلند ساعت:گفت شد من متوجه كه

 نكردي؟ بيدارم زودتر چرا-

 !اي؟ شده خسته خيلي ظاهرا-

 و آمديم،من باغ به وسطي بازي براي همگي كردن استراحت و ناهار از ديگررفتم،بعد اتاق به او همراه و شدم بلند جاي از
 و جون بودند،من،مريم،آقا وسط در جون مادر و مهرداد،حسين بازي اول گرفتيم،دور قرار مخالف تيم دو در مهرداد

 دور از كه بود حسين آن از بعد و دش حذف مسابقه دور از زود خيلي جون مادر.گرفتيم قرار طرفين در سارا همينطور
 بود ما نوبت رفت،حاال بيرون مسابقه از و سوخت من جانب از توپ پرتاب با مهرداد حركت آخرين در.شود خارج مسابقه

 ولي كردم مي سرگيجه احساس.»سوزي مي اول توپ با زني مي مرا«:گفت من به خطاب مهرداد.بگيريم قرار وسط در تا
 به كه آبي قطراه با.نفهميدم چيزي ديگر و شد سياه چشمانم جلوي دويدم مي كه حركت يك در.منداد اهميتي آن به

 پرستو؟ است چطور حالت:پرسيد ارامي به مهرداد.بودند شده جمع اطرافم همه.گشودم ديده شد مي پاشيده صورتم

 .رفت گيج سرم چرا دانم نمي-
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 بنشيني؟ تواني مي:گفت جون مادر

 .است خوب جون،حالم مادر البته:فتمگ و نشستم جايم در

 است؟ خبري جان پرستو:گفت و كرد اي خنده مريم

 نگفتيد؟ ما به زودتر جان،چرا پرستو است مبارك:گفت بود شده او حرف متوجه كه مهرداد مادر

 را؟ چيزي چه:پرسيد تعجب با مهرداد

 پاي و دست مهرداد هم و من هم.شوي پدر يگرد وقت چند است است،قرار نگفته هم تو به پرستو اينكه جان،مثل مادر-
 .پرستو نيست كنيد،اينطور مي اشتباه شما همگي كنم مي فكر من:گفت و انداخت من به نگاهي مهرداد.كرديم گم را خود

 .هستم خسته و ناراحت مقداري فقط من.كنيد مي اشتباه شما جون مادر بله-

 كنند مي انتخاب هم را كودكت نام نشوي بلند جايت از ديگر لحظه يك اگر:گفت و داد سر بلندي خنده جون آقا
 به بازگشت راه طول تمام در كه طوري.كردم مي احساس شديدي خستگي.بود آور تعجب هم من خود براي.دخترم
 در مرا مهرداد كه شد محو هنگامي آن شادي و بود شادي و خوب روز.بوديم درراه زماني چه نشدم متوجه و رفتم خواب
 هيچ بي شبها ام كرده عادت ديگر حاال.گذشت مي مهرداد و من قراردادي زندگي از ماه ده.رفت و كرد پياده خانه لمقاب

 خو آن به خود نظر از كه طوري.ايد مي حساب به من ودوست يار تنهايي ديگر.روم خواب به و بگذارم بالش به سر ترسي
 با زدن حرف و معاشرت حوصله كمتر و بكنم آلودگي خواب احساس اكثرا شده باعث يكنواخت زندگي اين.ام گرفته
 دهد مي رنج را من كه ديگري مسئله.ام شده دچار افسردگي بيماري به برم مي گمان اوقات بعضي.باشم داشته را كسي
 مي السئو مورد دراين بيند مي مهرداد همراه به مرا گاه وهر باشد مي اش نوه ديدن انتظار در مهرداد مادر كه است اين
 شده پوش سفيد زمين سطح تمام.  باريد مي سنگيني برف شب.داد رخ اي تازه اتفاق شب يك ماه ده از بعد.كند
 صدايي و سر بودم،متوجه خواندن درس مشغول اتاقم در تنها من و بود نيامده خانه به مهرداد شب آن معمول مطابق.بود
 را پاهايم و دست توانستم نمي ترس از.بروم حياط به و شوم بلند يجا از كه نداشتم را اين توانايي.شدم اتاق داخل از

 را قدرتم تمام.  خورد در به بلندي ضربه اينكه تا نشستم جايم در حركت بي طوالني ،مدت بود آمده بند بدهم،زبانم تكان
 آنجاست؟ كسي چه:  پرسيدم و كردم جمع

 هستي؟ مهرداد،بيدار هستم من پرستو-
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 مي من كه مهردادي آن نه بود،البته ايستاده مهرداد در كردم،پشت باز را اتاق در و شدم بلند جايم از
 تخت روي به و شد اتاق وارد تا كردم كمك او گفت،به مي سخن بريده بريده و نداشت توازني اصال شناختم،نه،حركاتش

 انجام بايد كاري چه دانستم ينم.گفت مي هذيان و بود داغ شدت به سرش.است بيمار بود پيدا ظاهرش از.كشيد دراز
 مهمي مسئله كردم مي دعا دل در و گذاردم پيشانيش روي بر خيس دستمال و نشستم سرش باالي صبح تا.دهم
 ساعتي تا كردم پيدا فرصتي من و رفت فرو آرامي خواب به و كرد فروكش مهرداد تب كه بود ظهر اذان.نباشد
 هستم؟ كجا من:پرسيد و انداخت اطراف به نگاهي تعجب با.  شد بيدار خواب از صبح 9 ساعت.بخوابم

 .است من اتاق هم مهرداد،اينجا هستي خودت خانه در تو-

 آمدم؟ اينجا چطور كني؟من مي چكار اينجا تو:گفت و انداخت من به نگاهي

 بودي،شب بيدار حاال تا تو پرستو:پرسيد آخر داد،در مي گوش تعجب با او و كردم بازگو برايش را او ديشب حال شرح
 اي،چون نخورده سرما تو بگويم بايد مهرداد:گفتم و كردم عوض را صحبت مسير.من خاطر به هم نخوابيدي،آن هم را

 از مهرداد.آمدي خانه به مرده مانند ديشب چرا بده توضيح من براي خودت پس.نيستي دچار بيماري اين به است واضح
 .كرد مي درد سرم مقداري فقط داشتم عادي الح من:گفت و خورد اي يكه سخنان اين شنيدن

 !مهرداد نگو دروغ من به-

 .گويم نمي دروغ-

 .كني بيان آنرا خودت دارم دوست فقط.دانم مي را تو ديشب رفتار دليل من مهرداد-

 .كني مي سئوال چرا پس داني مي اگر:گفت و كرد فكر مدتي

 من،به به مربوط مسئله اين.شود نمي مربوط خودت به فقط موضوع اين.بگويي من به خودت خواهم مي اينكه براي-
 .شود مي شغلت و زندگيمان،مادرت،پدرت

 كني؟ مي بزرگ اينقدر را اهميت بي مسئله يك چرا-

 خواهي دست از را چيز همه بروي پيش اينطوري اگر كه داني مي خوب.زني مي ناداني به را خودت اهميت؟چرا بي-
 .كند مي بيرون شركت از را تو بفهمد اگر مادرت.داد

 .بفهمد مادرم ندارد دليلي-
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 .فهمند مي همه حال هر بيشتر،به يا سال ماه،يك كني،يك پنهان بتواني زماني چه تا كني مي فكر-

 .كني تباه را زندگيت خودت دست با تو تا نشينم نمي ساكت من ولي.شود نمي متوجه كسي نگويي آنها به تو اگر-

 .بودم،همين خورده نوشيدني مقداري ديشب فقط كني؟من مي شلوغ اينقدر چرا-

 .كند خارج عادي حال از را تو تا بود مقدار،آنقدر يك نه-

 .خوردم زياد بله خوب-

 اي؟ داده انجام را كار اين هم قبال-

 هستي؟ فضول تو مگر.بود بار اولين اين نه-

 .دهم مي اطالع مادرت به من كه ناي يا نشود تكرار عمل اين ديگر دهي مي قول من به يا مهرداد-

 .پرستو كني نمي را كار اين تو-

 .گويم مي مادرت به ندهي قول اگر-

 .گويي مي آنها به را مسئله اين تو نه و دهم مي قول من نه-

 رتماد براي كنون تا ازدواجمان ابتداي از را جريان تمام و زنم مي تلفن االن همين اينكه يا و هي د مي قول من به يا-
 .دهم مي توضيح

 .كشم مي را تو من بكني را كار اين اگر:گفت و ايستاد رويم روبه ، شد بلند جايش از عصبانيت با مهرداد

 در را موهايم.كنم پيدا رهايي بار نكبت زندگي يك از شوي مي باعث چون.  شد خواهم ممنون تو از بكني را كار اين اگر-
 .شوم كار اين به مجبور نكن كاري پس.بزنم ككت را تو ندارم دوست:گفت و گرفت دست

 .زد خواهم را خود حرف هم باز بكني هم تكه تكه مرا اگر حتي-

 .كني اميدوار زندگي به مرا نتوانستي چرا كه كند مي مسخره را تو كرد؟او خواهيد باور را حرفهايت مادرم كني مي فكر-

 .كرد دخواه باور حتما مادرت باشم داشته شاهدي من اگر اما-

 .نگو دارد،دروغ خبر ما زندگي از تو و من از غير كسي چه!شاهد؟-
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 .كني تمام را قضيه ساده قول يك با است بهتر-

 براي بود حاضر مهرداد آمد مي پيش آن منافع و شركت مسئله جا هر.ندارد كردن اطاعت جز راهي مهرداد دانستم مي
 در مهرداد خودش،اگر خاطر به البته.بترسانم را او تهديد كمي با دبو الزم پس.كند فدا هم را جانش حتي شركت اداره
 مي انجام خودش خاطر به را كار اين فقط من و آورد نمي دست به چيزي تباهي و سياهي جز داشت مي بر قدم راه اين
 .ديگر جانبي مسائل نه دادم

 .نگويي چيزي مادر به بده قول هم تو اما.نكنم را كار اين ديگر دهم مي قول باشد:گفت آخر در و كرد فكر مدتي مهرداد

 .دهم مي قول حتما كني رها را موهايم اگر-

 .كردي عصباني مرا تو آخر پرستو خواهم مي معذرت-

 .مهرداد است خودت خاطر به فقط-

 .بروم شركت به بايد است 10 ساعت آخ:گفت و انداخت ساعتش به نگاهي مهرداد

 .است جمعه امروز كجاست حواست-

 .نكردي بيدارم زودتر چرا.برويم اسكي به ها بچه با بود قرار و است جمعه امروز است درست-

 .داشتي كه وضعي آن با كنم بيدارت توانستم مي چطور-

 .افتادم عقب برنامه از شد بد اند،چقدر رفته ها بچه كنون تا حتما-

 بخوري؟ صبحانه خواهي يآيي،نم مي خسته خيلي نظر كني،به استراحت هم روز يك خواهي نمي-

 .كنم مي استراحت هم بعد.بخورم هم را فيل يك توانم مي كه هستم گرسته صبحانه؟آنقدر-

 .شود مي آماده صبحانه بشويي را صورتت و دست تا-

 :پرسيد و نشست ميز پشت شد وارد مهرداد وقتي.رفتم آشپزخانه به و شدم خارج اتاق از

 خوري؟ نمي صبحانه تو مگر-

 .خواهم ينم نه-
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 بخوري؟ صبحانه من با نداري ميل اينكه يا نيستي گرسنه-

 .بخورم صبحانه توانم نمي-

 هستي؟ مريض چرا-

 .است رمضان مبارك مهرداد،ماه آقا-

 تلفن زنگ صداي حال اين در.است كار ترين سخت گرفتن داري،روزه اي حوصله اي؟چه روزه بود،پس رفته يادم آه-
 مي مكالمه سارا با بود مشخص زدنش حرف طرز از.شد صحبت مشغول و برداشت را فنتل گوشي مهرداد.شد بلند
 براي را خودش بچگانه و مهربان لحني با سارا.دارد كار تو با سارا:گفت و داد من به را گوشي گفتگو مدتي از بعد.كند
 نمي ولي دارند دعوت حسين دوستان از يكي منزل افطاري امشب:گفت كردم صحبت مريم با كه وقتي.نمود دعوت افطار
 نزد را شب دهد اجازه خواستم مريم از و كنم نگهداري سارا از كردم قبول ميل كمل با.ببرند خودشان با را سارا توانند
 امشب بزن حدس مهرداد:گفتم و كردم قطع را تلفن خوشحالي با.كرد قبول مرا دعوت كردن فكر مدتي از بعد.بماند من
 ؟است ما مهمان كسي چه

 !حسين؟ و مريم-

 .بماند اينجا هم را شب گذاشتيم قرار مريم با.آيد مي ما خانه به امشب كوچك نه،ساراي-

 .رود نمي سر ام حوصله هستم خانه كه روز يك حداقل-

 دارد؟ دوست بيشتر را غذايي چه كني مي فكر-

 .دانم نمي را بخورد،سارا سبزي قورمه شام دهد مي ترجيح سارا دايي-

 در را او توانم مي امشب هستم خوشحال چقدر داني نمي.است شده تنگ او براي بياوري؟دلم زودتر را او روي مي تو-
 .دارد دوست را غذايي چه بپرسم او از بزنم زنگ بخوابانم،بايد خود كنار

 .پسندد مي را ماكاروني نيست،سارا احتياجي-

 ؟...غذايي چه ديگر-

 .باشد تهداش دوست هم را پيتزا كنم مي فكر-
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 .بروم بيرون خريد براي دارم فرصت پس خوب-

 داري؟ خريد قصد-

 .ديگر وسايل مقداري و بخرم بازي اسباب سارا براي خواهم بله،مي-

 روي؟ مي تنها-

 .برويم شان خانه به سارا آوردن براي توانيم مي آن از آيي؟بعد مي هم تو:گفتم و ايستادم جايم بر او حرف از

 ...ولي دارم كار داني من،مي-

 .برويم شو آماده باش ولي،زود بي ولي-

 خاصي وسواس با سارا براي بازي اسباب خريد هنگام.رسيد مي نظر به مهربان منتظره غير خيلي طور به مهرداد آنروز
 براي خرس شبيه ماسك يك اصرار با خريدم،مهرداد را زيبايي عروسك باالخره جستجو كلي از بعد.كرد مي نگاه مرا
 خنده مهرداد.ترسد مي سارا بودم معتقد من دارد،ولي دوست عروسك از بيشتر را ماسك سارا بود معتقد و خريد راسا
 .ترسيد خواهد پرستو خاله نترسد هم سارا اگر:گفت و كرد اي

 .ام خوانده را دستت بترساني مرا تواني نمي ديگر-

 .بكشد ن بيمارستا به تو كار بود نزديك دفعه آن است رفته يادت-- 

 .بودم نشناخته را تو هنوز روز آن-

 اي؟ شناخته حاال يعني-

 .شناسمت مي خودم از بهتر-

 .زيباست چه عروسك اين ببين.بخر خودت براي هم عروسكها اين از ،يكي پرستو..كنم نمي فكر كه جدا،من-

 كني؟ مي مسخره-

 .كني انتخاب را يكي خواهد مي دلم.گويم مي جدا نه-

 .مهرداد ام بچه من مگر-
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 اي؟ داشته نگه چه براي را عروسك آنهمه واقعا،پس-

 .بدهم دخترم به تا ام داشته نگه را آنها.هستند كودكيم زمان به متعلق آنها-

 !دخترت؟-

 دارد؟ اشكالي-

 لباس؟ خريد برويم هم با داري وقت آيا:گفت و كرد عوض را صحبت مسير سپس.باشد داشته تواند مي اشكالي چه نه-

 خودت؟ رايب-

 .است تولدم روز آينده هفته ضمن در.اند شده كهنه لباسهايم.بخرم لباس دست چند ام گرفته تصميم-

 روزي؟ چه-

 !ماه بهمن 29 شنبه سه-

 .كنيم دعوت هم را ات خانواده و بگيريم جشني است بهتر پس-

 .ام خانواده نه اشندب داشته دعوت دوستانم فقط خواهد مي دلم لي و دارم را تولد جشن گرفتن قصد-

 .هستند تو فاميل چرا؟آنها آخر-

 كني مي ندارد؟فكر اشكالي كه تو نظر از.را دوستانم هم شب كنيم،يك دعوت را م خانواده شب يك توانيم مي خوب-
 دهي؟ انجام تنهايي به را كارها بتواني

 هستند؟ نفر چند-

 .زن نفر سه و مرد نفر نفر،هفت ده تقريبا-

 ستند؟ه شوهر و زن-

 .مجردند هستند،بقيه شوهر و زن مسعود و فرهاد،شيرين و مهسا-

 چه؟ ديگر خانم-
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 .آيد مي هم مرجان:گفت و كرد سكوت مدتي

 و رساند من به را خودش مهرداد.گرفتم پيشي مهرداد از و افزودم قدمهايم سرعت بر آگاه خود نا مرجان نام شنيدن از
 شدي؟ ناراحت:گفت

 .نباشيم خانه ما و بياورد را سارا مريم ترسم مي.كنيم لهعج است بهتر نه،فقط-

 نقشه كرده دعوت هم را مرجان اينكه از او دانستم مي.خريد لباس تعدادي و زد سر مغازه چند به من با همگام مهرداد
 از خيلي تماح كردم فكر.بود كرده دگرگون مرا زندگي تمام كه را زني.ببينم را او ميخواست دلم يكطرف از دارد،ولي اي
 شركت مهماني اين در هم حميد قطع طور به.هستم آن فاقد من كه بود او وجود در خصوصياتي اينكه يا و است بهتر من
 از بودم كنجكاو خيلي ولي بودم متنفر مهرداد دوستان از كه وجودي با.بدهد را سئواالتم جواب توانست مي و كند مي

 محبت اظهار و زيركي با مهرداد اينكه دليل به ديگر طرف از.ببرم آنها صيتشخ به پي و كنم مالقات را آنها نزديك
 رسيديم مريم خانه به وقتي.كنم صحبت كمتر او با كردم سعي و شدم ناراحت داشت من كردن راضي در سعي دروغين
 خداحافظي آنها از دزو هم ما شد باعث كه داشت رفتن به اصرار طوري و بود آماده سارا.بود ظهر از بعد سه حدود ساعت
 به خود با را شادي زيبايش كلمات با و كرد مي صحبت مدام و بود گرفته قرار من آغوش در سارا.شويم راهي و كنيم

 :گفت و انداخت اطراف به نگاهي خوشحالي با رسيديم خانه به وقتي.آورد مي ارمغان

 .خوابم مي دايي و شما كنار من امشب باالخره-

 .بخوابي خانه مهمان اتاق در تنها بايد تو بدجنس دختر:گفت و خورد اي كهي حرفش از مهرداد

 .بخوابيد آنجا شما بخوابم پرستو خاله كنار در خواهم مي من-

 دارند؟ ديگري امر خانم سركار ، حتما-

 كنم؟ درست برايت داري دوست غذايي چه دلم عزيز خوب:پرسيدم سارا از و شدم آنها گفتگوي وارد

 .ماكاروني-

 كني؟ كمك من به آشپزي در داري ميل-

 .بدهيد اجازه شما اگر جون خاله البته-

 .كنيم آماده را افطاري هم با آن از كنيم،بعد عوض را لباسهايمان برويم ابتدا پس خوب-
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 .مامانم پرستو؟مثل خاله هستيد روزه شماهم-

 .هستند روزه ماه اين در خداوند بندگان تمام عزيزم بله-

 .شود مي افطار االن.كنيم آماده را غذا برويم هخال خوب-

 .برويم-

 داشتني دوست و عزيز ساراي.شديم كار مشغول و رفتيم آشپزخانه به هم با كرد عوض را لباسهايش سارا كه هنگامي
 ميز پشت مدت اين تمام در مهرداد.بود او سن از دور به كه كرد مي مطرح را گوناگوني سئواالت و كرد مي صحبت مرتبا

 خاله:كرد سئوال يكبار بود كرده فراموش را او وجود گويي كه سارا.كرد مي نگاه را ما سكوت در و بود نشسته آشپزخانه
 كند؟ نمي كمك شما به جون دايي چرا پرستو

 !است مرد او چون خوب-

 كنند؟ نمي كار ها مرد يعني-

 .خانه از خارج ولي كنند مي كار كه البته-

 كند؟ مي كمك مادرم به حسين بابا چرا پس:گفت و كرد فكر مدتي سارا

 .آيد مي خوشش مادرت به كمك از و دارد دوست را خانه كارهاي اينكه براي-

 .كردم مي تنبيه را جون دايي بودم شما جاي اگر من پرستو خاله:گفت و كرد اي خنده سارا

 عزيزم؟ چرا-

 .است بوده تنبل هم هايش جواني جون دايي:گويد مي مريم مانما! رود مي در كار زير از و است تنبل اينكه دليل به-

 است؟ پير االن جون دايي يعني -

 مي پير زود باشد نداشته فرزندي كسي هر گويد مي بزررگ مادر.است شده پير خوب ولي.بزرگ بابا مثل نه خوب-
 نيست؟ طور ام،اين شده پير هم من پس:گفتم و كردم اي خنده.شود
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 مهربان خيلي تو:گفتم و بوسيدم را سارا.مانيد مي باقي مهربان و زيبا شويد،هميشه نمي پير هيچوقت شماپرستو، خاله نه-
 بيشتر سارا،مرا:گفت او به خطاب كشيد مي سيگار و داد مي گوش ما گفتگوي به كه مهرداد.من كوچك ساراي هستي
 را؟ پرستو خاله يا داري دوست

 .پرستو الهخ:داد جواب كند فكر اينكه بدون سارا

 داري؟ دوست بيشتر را او چرا-

 .است مهربان خيلي اينكه خاطر به-

 .داري دوست را او خرد مي برايت كه عروسكهايي و شكالتها خاطر به هم شايد-

 .داشت خواهم دوست را او هم باز نخرد هم عروسك و شكالت من براي اگر پرستو خاله نه-

 نداري؟ دوست مرا چرا-

 گويد مي بزرگ مادر.دارم دوست بيشتر را پرستو خاله دارم،ولي دوست هم را شما.ندارم دوست ار شما نگفتم من-
 دوست را پرستو خاله چقدر شما دايي راستي.بداند را او قدر بايد مهرداد.  است عزيزي و مهربان بسيار دختر خانم پرستو
 داريد؟

 .تا 10:گفت و كرد فكر مدتي مهرداد

 .دارم دوست دنيا اندازه به را پرستو خاله هم من تازه.دارد دوست تا 100 را بزرگ مادر زرگب بابا كم،چون چه واي-

 باشي؟ داشته دوست پرستو خاله اندازه به هم را ديگري كس بتواني كني مي فكر-

 .داشت خواهم دوست او اندازه به را پرستو خاله بچه حتما چرا ولي.كنم نمي فكر نه-

 .باشي داشته دوست بيشتر هم مرا تواني مي صورت ان سارا،در بود خواهد هم من بچه پرستو خاله بچه-

 .بيشتر را خاله ولي داشت خواهم دوست بيشتر-

 .دهي تغيير را او نظر تواني نمي مهرداد ندارد اي فايده:گفتم و شدم آنها گفتگوي وارد

 كني؟ مي جادو را همه كه مار مهره يا داري طلسم تو است،ببينم طور اين ظاهرا بله-
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 ساده ديگران چون:گفت و شد حرفم متوجه مهرداد.شود طلسم بايد آنكه از غير به را همه:گفتم آرامي وبه شدم ناراحت
 ظاهر خيلي تو من نظر از بخواهي را راستش.زند مي موج تنفر دنيا يك چشمها اين پشت در دانم مي من و زودباور و اند

 عصباني مهرداد تفكرات شدم،از كار مشغول و نگفتم چيزي.كني مي وابسته خودت به را همه كارهايت با.هستي فريب
 مهرداد.كنم نفوذ او قلب به توانستم نمي داشت اي نظريه چنين او ماداميكه تا.دانست مي فريبي ظاهر مرا كارهاي بودم،او
 روزه شما دايي:گفت آميزي عتراضا حالت با بود شده او حركت متوجه كه گذاشت،سارا دهان به را خرمايي و آمد كنارم
 .نيستيد

 .هستم روزه چرا دايي،يعني نه -

 است؟ اي روزه چه اين.خوريد مي هم خرما و كشيد مي كه نگوييد،سيگار دروغ-

 .نكشيدم سيگار كه من -

 :گفت و برداشت را سيگارهايش ته سارا

 !ام؟ كشيده را اينها من حتما پس-

 و انداخت او به دقيقي نگاه سارا.بگيرد روزه تواند نمي دليل همين به است مريض هردادم دايي سارا: گفتم و كردم دخالت
 .است تر حال سر من از كه دايي:گفت

 كنيم؟ بازي برف بيرون برويم خواهد مي تو،دلت دست از امان:گفت و گرفت آغوش در را او مهرداد

 .آمديد خانه كه ظهر از بعد فردا براي باشد.است افطار وقت االن نه-

 ...شب فردا من اما-

 .بدهي توضيح سارا براي نيست احتياج. كنم مي خواهش مهرداد-

 .فهم مي من پرستو خاله چرا-

 .بداني نبايد تو كه هستند مسائل بعضي ولي عزيزم-

 .دانم مي را مامان و بابا راز من ولي-

 سارا؟ رازي چه:پرسيد مهرداد
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 .گويم مي پرستو خاله به فقط ولي بگويم توانم نمي شما به:گفت و كرد فكر مدتي سارا

 .است من زندگي شريك و من همسر او چون.بگويي بايد هم مهرداد دايي به بگويي من به اگر عزيزم-

 .بياورد بچه يك بيمارستان از برود خواهد مي مريم مامان.گويم مي باشد -

 سارا؟ گويي مي جدي -

 .گفت مي حسين بابا به يواشكي مامان كه شنيدم دايي،من بله-

 .كني اشتباه شايد-

 شما بچه و بيايم موقع آن دهيد مي اجازه ايد،شما مي دنيا به ديگر ماه چند تا است گفته دكتر گفت پرستو،مامان خاله نه-
 شوم؟

 .كني زندگي خودتان خانه بايد تو عزيزم چرا-

 خوشحال هم شما.بيايم شما پيش من تا كنيد راضي را دمهردا دايي هم شما پرستو خاله.كنم مي راضي را بابا و مامان من-
 .باشم داشته تو مثل خوبي دختر كه شوم مي خوشحال هم من:گفت و بوسيد را او مهرداد.نداريد بچه چون شويد مي

 .بود نخواهيد تنها هم شما بيايم من وقتي پس-

 من اتاق به هم با سه هر.باشد مي تو منتظر كه است اي بسته برويم،آنجا پرستو خاله اتاق به خواهي مي دلت سارا خوب-
 كجا از شما:گفت و بوسيد را من خوشحالي با آن لفاف كردن باز از بعد. كرد دريافت را اش هديه ما عزيز ساراي و رفتيم
 .دارم دوست عروسكها اين از من كه دانستيد مي

 .است خريده رايتب را زيبا بازي اسباب اين هم دايي ضمن در.آوردند خبر ها فرشته-

 .ماند مي دايي خود آيد،مثل نمي است،خوشم زشت گوييد،خيلي مي را ماسك اين-

 خبر ولي هستيد زشت كه البته:گفت و كرد اي خنده سارا.دانم نمي خودم و زشتم اينقدر من يعني ، سارا گويي مي چه-
 .نداريد

 .بدجنس اي-
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 صد است،ولي من حقيقي فرزند سارا كردم مي احساس.كرد تانگلس را ما خانه شيرينش و گرم زبان با سارا شب ان
 .انداخت مي سايه خانه اين بر اندوه و غم ديگر بار رفتنش با و برود بود مجبور هم او كه افسوس

 روي را امشب نشويد ناراحت اميدوارم جون دايي:گفت مهرداد به خطاب سارا رفتم مي باال طبقه به خواب براي كه زماني 
 .بخوابم پرستو خاله نزد بايد حتما من بخوابيد،چون كاناپه

 خواب به من آغوش در سارا تا گذشت طوالني مدت.رفت اتاقش به و بوسيد را او سپس.شوم نمي ناراحت عزيزم نه-
 مي گريه و فشردم مي خود آغوش در را سارا آرامي به.بگيرم را اشكهايم جلوي توانستم نمي چرا دانم نمي.رفت
 از را او نتواند كسي و باشد كنارم در هميشه بتواند كه كودكي.باشم داشته سارا مانند كودكي توانستم نمي رگزه من.كردم
 بزرگ مادر از كه ثروتي به توجه با و شوم جدا مهرداد از توانستم مي من.بودم دلگير خود به نسبت دل در.كند جدا من
 اما.بشوم سارا مانند فرزندي صاحب و كنم ازدواج دوباره توانستم مي.بگذرانم را خوبي زندگي بود رسيده ارث به من به

 خواستم نمي اينكه دليل به يا و بودم داده او به كه قولي خاطر به شايد.شوم جدا مهرداد از توانستم نمي چرا دانم نمي
 .شنيدم را مهرداد صداي كه بودم ور غوطه افكارم در.بگيرم قرار ام خانواده مضحكه مورد

 !پرستو؟ كني مي هگري-

 .كنم مي گريه بله:گفتم باشم داشته اشكهايم كردن پنهان در سعي اينكه بدون

 ؟...چرا-

 .ام شده خسته اينكه خاطر به.است گرفته دلم اينكه دليل به-

 اي؟ شده خسته چيزي چه از-

 .ام شده خسته هم تو از مهرداد،بله تو از و خانه اين زندگي،از اين خودم،از از-

 اي؟ خسته كه كني مي حس چرا:گفت و نشست رويم هب رو

 .بگيرم طالق خواهم كنم،مي بازي نقش توانم نمي ديگر-

 .دهم نمي تو به را كار اين اجازه من اما:گفت و خورد اي يكه طالق نام شنيدن با

 .خواهم مي طالق من ولي-
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 .كني نابود مرا زندگي كارت اين با تو گذارم نمي من-

 بروم؟ بين از زندگي اين فشار زير من كه نيست مهم چي؟اين من پس-

 است؟ رفته پرستو،يادت كردي قبول خودت-

 كه اين از هست؟ترس هم ديگري چيز مگر غصه و غم از غير به زندگي اين از من سهم مهرداد است،ولي نرفته يادم نه-
 چيست؟ اينها از غير.شوند عموضو متوجه همه روزي اينكه از بيايد،ترس شب سارقي نيستي خانه تو وقت هر

 .هستي خوشبخت كه داشتي قبول قبال تو ولي-

 حال به تا بگو خودت.ايم كرده ازدواج هم با ما است ماه ده مدت االن.بيزارم زندگي اين از من.دادم مي فريب را خودم-
 مي كار چه تنها من تو نبود در يبپرس خودت از شده حال به تا بگو من بيايي؟به خانه به زود شبها بار كه است شده بار ده

 باشد،آرزو بروم،همراهم راه و كنم تكيه او به كه كنم ازدواج كسي با خواهد مي دلم ام،من شده خسته من كنم،مهرداد
 مهرداد؟ فهمي باشم،مي داشته سارا مثل كودكي دارم

 .مادرم مرگ از بعد تا كني صبر بايد فهمم،ولي مي بله-

 .نرود دنيا اين از من عمر پايان تا مادرت شايد.است احمقانه حرف اين-

 نمي و و اي شده خسته حسابي امروز تو بخواب بگير:گفت كرد مي ترك را اتاق كه حالي در و شد بلند جايش از مهرداد
 من به توجهي و گرفت مي نظر در را خودش جوانب فقط هم مورد اين در حتي مهرداد.بگيري تصميم درست تواني

 به و بستم را كتابم شب نيمه از بعد دو حدود ساعت.شدم خواندن درس مشغول و خواباندم رختخواب در را سارا.نداشت
 اتمام از بعد.بگشايد مرا زندگي گره خواستم خداوند از و گستردم را نمازم سجاده گرفتن وضو از بعد.گذاشتم كناري
 رفته خواب به آرامي به داشت دست در كتابي كه ليحا در انداز رو بدون معمول مطابق.رفتم مهرداد اتاق به نمازم
 دوست را مهرداد هم هنوز.كردم نگاه را او و نشستم آنجا مدتي.انداختم رويش را انداز رو و برداشتم آهسته را كتاب.بود

 :گفتم لب زير.كنم ترك را او توانستم نمي كه بود دليل اين به شايد.داشتم

 سارا همراه من آنروز فرداي.شدم خارج اتاق از سپس.داشتي توجه من به اندكي هم تو ايكاش مهرداد،ولي دارم دوستت-
 در خانه يكباره به رفت سارا كه وقتي.برد خود با را او و آمد او دنبال به مادرش كه ظهر از بعد تا.رفتيم سينما و پارك به

 زيادي مقدار آمد وقتي.بازنگشت خانه هب هم بعد روز هشت تا واقع در.نيامد خانه به مهرداد شب آن.رفت فرو سكوت
 آن.آوردم آشپزخانه به را وسايل تمام و رفتم كمكش به.بود كرده خريداري را تولدش جشن نياز مورد وسايل و ميوه
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 كمك من به هم غذا پختن در.داد انجام را خانه كارهاي از خيلي كه طوري به.بود شده مهربان مهرداد دوباره شب
 جشن دارد تصميم:گفت خوردن غذا بودم،هنگام زده حدس درست.دارد خاصي دليل مهربانيش ينا بودم مطمئن.كرد

 به سخني طالق موضوغع مورد در مهرداد داشتم ميل.آمد خواهند ميهمانان شب فردا و كند موكول شنبه روز به را تولدش
 تا.كرد خواهد كمك من به كارها در و رفت نخواهد شركت فردابه گفت نياورد،فقط زبان به كالمي او بياورد،ولي زبان
 بوديم ها ميوه شستن مشغول كه يكبار.كرد نظارت و رسيدگي خانه كارهاي به خونسردي كمال در مهرداد شب هاي نيمه

 كودكي نيست درست داشتم اظهار و كردم مخالفت شدت به.»كنيم دعوت را سارا شب فردا براي خواهد مي دلت«پرسيد
 زيارت و مسافرت براي مهرداد مادر رمضان مبارك ماه شدن تمام با.كند شركت خصوصي مهماني چنين در سارا سن به
 نموده پا بر را جشن اين مادرش نبود در و كرده استفاده فرصت از هم مهرداد.بود كرده سفر مقدس مشهد به
 شده كه هم يكبار براي خواست مي او.نيست تولدش جشن مهماني اين ترتيب از مهرداد هدف دانستم مي درست.بود

 مهرداد ديگر هدف داشتم يقين تقريبا.سازد سرگرم را دوستانش جشن اين در و كند پا بر خودش خانه در جشني است
 گرفتم تصميم بنابراين.بسنجد او مقابل در مرا العمل عكس و دهد نشان من به را مرجان كه است اين مهماني اين از

 هديه نگيرم قرار تمسخر مورد دوستانش مقابل در اينكه براي.ندهم دست از را خودم خونسردي شرايطي هيچ تحت
 تحويل آنرا كه هنگامي و بودم داده سفارش فروش طال به را طاليي فندك پيش هفته يك.بودم كرده تهيه هم مناسبي
 صرف با بودند رستيپ پول افراد دوستانش هم و مهرداد هم اينكه به توجه با.شدم شاد آن زبيايي و ظرافت از گرفتم
 در مرتبا مهرداد كار حين در.كند مسخره مرا دوستانش مقابل در نتواند تا بودم كرده خريداري را فندك اين زياد هزينه
 كه گفت برودو آلمان به آينده هفته تجاري قرارداد يك بستن براي دارد تصميم اينكه و كرد مي صحبت شركت مورد

 خواهد خسته مرا تجاري سفر اين داشت عقيده و بود مخالف مهرداد ولي برويم سفر ناي به هم با دارد عقيده مادرش
 قبول نداشتم رفتن به تمايلي اصال كه هم من.برود مسافرت اين به تنها كه كنم راضي را مادرش تا خواست من از لذا.كرد
 كتاب خود همراه به رفتم اتاقش به زدن سر براي كه هنگامي شب آن.نمايم راضي را او و كنم صحبت مادرش با كه كردم

 به تقديم:نوشتم كتاب جلد برروي و دادم قرار تختش كنار در و بردم گل شاخه يك با بودم خريده برايش كه را داستاني
 .»پرستو«زندگيش سال ششمين و بيست مناسبت به مهرداد

 دادي؟ مي شب را ات هديه بودن بهتر:گفت و كرد نگاه من به دقت به مدتي مهرداد صبحانه ميز سر بر صبح

 !شوي شرمنده دوستانت مقابل در شايد گفتم-

 دليل؟ چه به-

 !است گرانقيمت حتما آنها هديه-



 

 

در قفس طالييپرستويي  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  84 

 گنج يا باشد كاهي پر دارد تفاوت چه ميان اين در.باشد محبت و عشق روي از شده داده هديه كه است اين مهم
 !محبت و مهر نه است تنفر دنيا يك تو هديه پشت اينكه مثل اما.گرانبهايي

 داني؟ مي كجا از تو-

 .كني تباه مرا زندگي كار اين با و بگيري طالق خواهي مي اينكه دليل بروي،به و بگذاري مرا خواهي مي كه اين خاطر به

 .هستم وفا بي دليل اين به-

 دارد؟ هم ديگري معني وفايي بي از چي؟غير يعني جدايي و سفر-

 داني؟ مي هم را حرفها اين معني تو پس-

 ندارم؟ نيستم،احساس انسان من كني مي خيال-

 و اش خانواده و را را،خدايش است،خودش كرده فراموش را چيز همه كه انساني.اي كرده گم را خودت ولي انساني چرا-
... 

 هر و باشيم هنداشت هم كار به كاري است بهتر پس.شوم عصباني امروز خواهد نمي دلم اصال پرستو پرستو،ببين را تو و-
 كار دنبال به كسي هر و نياورديم زبان به سخني شب تا كدام هيچ ومهرداد من توافق به بنا.دهد انجام را خود كار كسي
 لباسم رنگ به روسري و بستم را موهايم.پوشيدم اي ساده لباس و رفتم اتاقم به بيايند او مهمانهاي اينكه از قبل.بود خود

 همگي ديدند مرا وقتي.رسيد مي گوش به نفر چند با مهرداد گفتگوي صداي شدم خارج اقات از وقفتي.كردم انتخاب
 كرد اي اشاره من به دست با مهرداد.نبودند بيش اي غريبه ديگران و شناختم مي را حميد فقط آنها ميان در.شدند ساكت

 :گفت و

 عصباني او حرف از.است خدمتكار يك نم نظر از ولي من عزيز و مهربان همسر ديگران قول است،به پرستو هم اين
 .رفتم آشپزخانه به و گفتم آمد خوش آنها به رسمي خيلي.بود برداشته مرا كردن خرد راه در قدم اولين شدم،مهرداد

 :آورد خود به مرا حميد صداي كه بودم چاي ريختن مشغول

 خانم؟ پرستو است چطور حالتان-

 كنيد؟ مي چكار آقا،شما حميد خوبم-
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 .خداوند شكر-

 .باشد گيريد،قبول مي روزه شنيدم مهرداد از-

 .كاره هيچ و هستيم او بنده كه ما كند قبول بايد خدا-

 است؟ نشده تمام درستان-

 كنيد؟ مي چكار درسها با است،شما مانده باقي چهارماهه دوره يك تقريبا-

 .هستم تست حل و كردن مرور مشغول ام،فعال كرده تمام را كتابها اكثر-

 .شويد موفق اميدوارم-

 .دارد را شما مخالف نظر مهرداد-

 .كند توجه اطرافش به خواهد نمي مهرداد كه است اين دليل به-

 است؟ آمده هم مرجان امشب-

 .است آمده بله-

 دهيد؟ نشان من به را او دارد امكان-

 است؟ كرده خود مجذوب را مهرداد كه دارد برشما مزيتي چه ببينيد خواهيد دليل؟مي چه به-

 .بله:گفتم شرمساري با

 را شما حسنه و نيكو اخالق نه و شماست زيبايي به نه.ندارد شما بر برتري هيچ او كه دهم مي شما به را اطمينان اين من-
 .دارد

 .كند اسير را مهرداد است توانسته چطور پس-

 در داند مي و است مهرداد ثروت اشقع واقع در ولي.اوست عاشق كه است كرده وانمود.خانم پرستو دروغ زبان با-
 شخصيتي بي انسان.  است كمتر هم هيچ از او گرنه و بود خواهد بزرگ امپراطوري يك وارث كند ازدواج او با كه صورتي
 ازدواج بار دو حال به تا ام كرده تحقيق او مورد در من كه آنطور.است كشانده گمراهي به را ها خيلي حال به تا كه است
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 از مدتي هنوز ولي.نمود ازدواج او با و كرد رها مهرداد همانند پسري ثروت و مال خاطر به را اولش شوهر.تاس كرده
 با صباحي چند هر مرتبا بعد به روز آن از.داد طالق را وي و گرديد او حيله متوجه پسر آن كه بود نگذشته ازدواجشان

 و است دوست مهرداد با است سال دو مدت االن و دهد بفري را او تا گردد مي كسي دنبال به و شود مي دوست كسي
 حال به تا حرفهايش با است توانسته او ولي كنيد نمي باور دانم مي.بيندازد دام به را مهرداد گيرايش زبان با است توانسته

 .برود آلمان به آينده هفته او همراه است قرار.بگيرد مهرداد از زيادي پول

 است؟ نشده متوجه مهرداد حال به تا چطور-

 اي نازپرورده پسر مهرداد.كند قبول مسئوليت خواهد نمي كه است دليل اين به كنم مي فكر ولي.دانم نمي درست-
 بين ،از است داده دست از را موقعيتهايي چه كه شود متوجه روزي اگر ولي شود رو روبه واقعيات با تواند نمي.است

 آوري؟ نمي را چاي اي؟چرا ايستاده اينجا چرا پرستو:گفت و شد پزخانهآش وارد مهرداد موقع اين در.رفت خواهد

 .ببر را چاي تو.كنم آماده را غذا خواهم مي من:گفتم و دادم دستش به را چاي سيني

 داشتم ،اميد كرديد شماازدواج كه روزي اولين:گفت و كشيد آهي حميد.شد خارج آشپزخانه از و برداشت را چاي سيني
 موضوع اين به پي ماه چند اين گذشت با شد،ولي خواهد اشتباهاتش متوجه و گردد مي بر زندگي به يزود به مهرداد
 آن گيريد،در نمي طالق چرا:گفت و كرد فكر مدتي سپس.ندارد اي فايده هيچ او كنار در هم شما بودن كه ام برده

 فراصت به بود گذشته حميد و من آشنابيي از كه كوتاهي مدت اين در.كنيد شروع را اي تازه زندگي توانيد مي صورت
 مضحكه كه بگيرم طالق:گفتم بنابراين.بگذارم ميان در او با را دل راز و كنم اعتماد حميد به توانم مي كه بودم دريافته
 ديگران؟ و شوم،پدرم،مادرم همه دست

 .دكني زندگي راحت خيلي ايد آورده بدست مادربزرگتان از كه ارثي با توانيد مي شما-

 هاي زمزمه گوشش در و است نشسته مهرداد كنار در كه زني به مربوط است،نه من به متعلق زندگي آقا،اين حميد نه-
 من.كند خارج صحنه از مرا مرجان مانند كسي دهم نمي اجازه و ام كشيده زحمت زندگي اين براي من.سرايد مي عاشقانه

 بين از راه اين در اگر حتي شوم بازنده كه دهم نمي اجازه و روم مي پيش هم آخرش تا و ام كرده شروع را بازي اين
 .بروم

 .شويد مي نابود مسائل اين فشار زير اما-

 .شوم خارج پيروز مسابقه اين از تا كنيد دعا شد،برايم نخواهم نابود دارم شما مانند خوبي دوست بدانم كه زماني تا-



 

 

در قفس طالييپرستويي  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  87 

 بهتر كنيد نمي فكر.كند باز چشم واقعيات روي بر كه سازم راضي را ادمهرد تا كنم مي را سعيم تمام هم من.اميدوارم-
 بگوييد؟ مهرداد مادر به را موضوع باشد

 در.دهم شكست را او فراوانم محبتهاي با دارم تصميم من.كند زندگي من با مادرش اجبار با مهرداد خواهد نمي دلم نه-
 به نداريد خيال نفر دو شما:پرسيد و شد آشپزخانه وارد داشت دست در را مرجان دست حاليكه در مهرداد هنگام همين
 او به نفرت با حميد.بشنود كسي را خصوصيشان گفتگوي ندارند دوست شايد:گفت تمسخر با شويد؟مرجان ملحق من
 مرجان؟ نيست پندارد،اينطور خود كيش به را همه كافر:گفت و كرد نگاه

 ام؟ نزده حدس درست.داري خيالهايي كنم مي فكر.اي شده مرموز خيلي ها تازگي حميد-

 !نه تو اما.ام كشيده است وقت خيلي را ديگران ثروت به طمع دندان من.تو اندازه به نه-

 چه؟ را ديگران ناموس به طمع دندان

 .بيني مي بد گرنه و ، مرجان كني دراز گليمت اندازه به را پايت است بهتر-

 كوتاه بنابراين.كند ناراحت را او اي مسئله خواهم نمي است جان مهرداد لدتو امشب چون:گفت و كرد اي خنده مرجان
 شما ديدن با حاال.كردم نمي باور من هستيد،ولي دهاتي خيلي شما بود گفته من به مهرداد:گفت من به خطاب بعد.آيم مي
 .است گفته درست كه ام رسيده نتيجه اين به

 من بله است لعاب و رنگ با صورت دادن تغيير و لباس پوشيدن در شما معيار اگر.بدانيد دهاتي را چيز چه شما تا-
 .هستم دهاتي

 .است تيز و تند خيلي كه هم زبانتان-

 .است حيله و مكر زبان از بهتر-

 .كند تحمل را شما شده كه هم دقايقي براي تواند نمي كه دارد حق مهرداد پس-

 عاشقانه كلمات با را نيرنگ و حيله ترانه كه هستند كساني شكنار در كند،زيرا تحمل مرا تواند نمي است درست-
 .باشد حقيقت و حق سخنان شنونده تواند نمي اين بنابر.دهند مي خوردش به و كنند مي مخلوط دروغين

 هستم؟ رياكار دروغگوي يك من كه است اين منظورتان-
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 .هستيد چه كه ميدانيد بهتر خودتان-

 .باشيد مي هتاك دختر يك شما من نظر از-

 هم را دنيا آبهاي تمام اگر. كنيد مي چكار دروغتان زبان تعفن بوي با شما برد،ولي بين از آب با شود مي را دهان بوي-
 .سازيد پاك را گناهانتان آن با توانيد نمي كنيد جمع

 دارد توجه من به وت از بيش مهرداد بيني مي اينكه از و هستي حسود دختر يك تو داد ادامه و كرد اي مستانه خنده
 .كني مي حسادت

 دلسوزي و ترحم شما به نسبت بلكه.كنم نمي حسادت شما به من.است گناه از تيره دلهاي باغ محصول حسادت و كينه-
 ثروت بر چگونه كه بكشيد نقشه خفا در و كنيد بازي را دلخسته عاشق يك نقش ديگران مقابل در مجبوريد زيرا.كنم مي
 .بيندازيد نگچ ديگران دارايي و

 .كني بازي را خوشبخت انسان يك نقش ديگران مقابل در هسستي مجبور چون.سوزاني نمي دل خودت براي چرا-

 كسي چه آبروي حفظ چه؟براي شما ولي است همسرم آبروي حفظ دليل به كنم مي بازي نقش ديگران برابر در اگر من-
 .معشوقتان آبروي بگوييد خواهيد مي شما كنيد؟شايد مي بازي نقش

 .زني مي حرفهايي چه باشي متوجه است بهتر-

 .نشود نقشهايتان متوجه كسي باشيد مواظب است بهتر شما.گويم مي چه دانم مي خوب من-

 مي فكر دهي؟تو انجام را كار اين تواني مي جدا:گفتم و كردم اي خنده.سازم جهنم برايت را زندگي نكن كاري احمق اي-
 ثروت و پول دنبال به كه هستيد شخصيت بي انسان يك فقط عزيز،شما خانم زمين،نخير روي هستي؟خداي چه كني

 با و هستيد ارزش بي و پست زن يك دهيد،شما انجام كاري هر پول خاطر به هستيد حاضر و ايد افتاده راه ديگران
 عصبانيت با مهرداد حال اين در.ببريد سئوال زير هم را ديگر زنهاي شخصيت شويد مي باعث دهيد مي انجام كه كارهايي
 .كني توهين مرجان به دهم نمي اجازه تو به من پرستو:زد فرياد

 به و نگفت چيزي ديگر مهرداد.كنند توهين همسرت به ديگران كه دهي مي خود به را اجازه اين ولي:گفتم او به خطاب
 اينقدر دانستم خانم،نمي پرستو آفرين:فتگ بود نشسته ساكت زمان آن تا كه حميد.شد خارج آشپزخانه از مرجان همراه

 .داريد شجاعت
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 دانم نمي:گفتم و نشستم صندلي زند،روي مي سرم بر چكش با كسي كه بود اين مثل.داشتم عجيبي درد سر احساس
 .ايستادم مقابلش در شد چطور

 .است هنكرد صحبت او با اينطوري كسي حال به تا هستم دادي،مطمئن را جوابش خوب خيلي كه واقعا-

 .است شده ناراحت خيلي حتما برسد،مهرداد فريادم به خدا-

 مادرش براي را جريان تمام بگوييد و كنيد نمايد،تهديدش اذيت را شما خواست اگر حال هر به.بكند تواند نمي كاري او-
 .كرد خواهيد تعريف

 كه مهرداد به و بود نشسته اي شهگو در كسي بود،هر رسيده هدايا كردن باز به بود،نوبت گذشته دوازده از ساعت
 مواظب و بودم نشسته اي گوشه در آرام هم من.گفتند مي سخناني نيز گاهي و كرد مي نگاه بود هدايا كردن باز مشغول
 اين«كرد اعالم بلند صداي با مهرداد كه موقعي.بود خواهد چه مرجان هديه بدانم خواست مي دلم.بودم ديگران حركات

 انگشتان ميان در كوچكي فندك هديه شدن باز با.شدم خيره او دست به و كردم تيز را شمهايم،چ»مرجان هديه هم
 كه است بوده اي هديه ترين نظير بي او هديه:گفت و كرد تشكر مرجان از پياپي بار چند مهرداد.خورد چشمم به مهرداد

 آبروي حفظ و فداكاري از دم كه شما:فتگ من به خطاب تمسخر با و كرد اي خنده مرجان.است كرده دريافت حال به تا
 اي هديه همسرتان به نيست احتياج كنيد مي فكر كنيد؟شايد تهيه اي هديه او براي توانستيد نمي زنيد مي همسرتان
 فراموش را كسي تولد روز هرگز من اتفاقا:گفتم مرجان به خطاب و رفتم مهرداد سمت به و شدم بلند جايم بدهيد؟از

 از وقبل باشد محبتهايش درخور كه بدهم او به اي هديه بايد بنابراين.باشد همسرم فرد آن آنكه به دبرس چه.كنم نمي
 :گفتم و گرفتم مهرداد طرف به را ام هديه بدهم او به صحبتي اجازه آنكه

 .مهرداد مبارك تولدت-

 .برود گراميت همسر آبروي است ممكن چون نكني بازش است بهتر مهرداد:گفت اي مسخره لحن با مرجان

 .مرجان دهم مي تو به را هديه اين نديده من-

 !كنم نمي جمع آشغال عزيزم،من متشكرم خيلي-

 به احتياجي بگيري،من پس آنرا است بدهي،بهتر هديه من به نيست احتياجي:گفت و گرفت من سمت به را هديه مهرداد
 .ندارم تو هديه

 .زيبيندا آن به نگاهي باشي داشته دوست شايد ولي-
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 .ندارم هم تمايلي نه،چنين-

 هستم كنجكاو گشايم،چون مي را بسته من نكنيد تعارف:گفت و گرفت را آمد،بسته كنارمان به مهرداد دوستان از يكي-
 در را طاليي فندك و كرد باز آنرا روي لفاف بزند حرفي اينكه بدون بعد.است نهفته چيزي چه كوچك بسته اين در بدانم
 :گفت و شكست را سكوت مهرداد دوست فرامرز.آورد نمي زبان به حرفي كس هيچ مدتي براي.تگرف دستانش ميان

 .طالست جنس زيبايي،از فندك چه-

 است درست:گفتم و آمدم حرف به.باشد طال جنس از كه ندارد امكان.  است طاليي رنگ به:گفت و كرد مداخله مرجان
 .است صخال طالي جنس از فندك اين ولي نيست طال زردي هر

 كرد؟ خواهد باور را تو حرف كسي چه-

 .دهيد نشان فروش طال يك به است كافي-

 دانيد مي كه همانطور چون بيندازم نگاهي من بدهيد اجازه اگر:گفت و كرد مداخله مهرداد دوستان از ديگر يكي سعيد
 است،از درست بله:گفت آخر در و كرد بررسي را فندك دقت با او و داد سعيد به را فندك فرامرز.هستم فروش طال من

 شد خيره آن به طوالني مدت.گرفت او از را فندك و رفت سعيد سمت به مهرداد.است ظريف و زيبا طالست،بسيار جنس
 :گفت آرامي به سپس و

 .پرستو متشكرم -

 باشد،چه شما يقهسل تواند نمي بگوييد،اين را راستش:گفت رسيد مي نظر به عصباني مهرداد دوستان سخنان از كه مرجان
 اين.كنيد مي زندگي او با كه كسي شايد يا و تان داد؟مادرتان،برادرتان،دوست ياري را شما فندك اين انتخاب در كسي
 و شدم عصباني بسيار بود زده من به كه تهمتي و حرف از.است ميان در مرد يك سليقه پاي.باشد زن يك سليقه تواند نمي
 .خانم نچسبانيد ديگران به را خودتان القاب است بهتر:گفتم

 رنگتان چرا پس ايد نكرده كاري شما است،اگر باك چه محاسبه از است پاك حساب كه آنرا گويند مي:گفت مرجان
 است؟ پريده

 .است انسان حركات تمام بر ناظر كه است خدايي از ترس دارد وجود شخص هر براي كه واقعي دليل: گفتم
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 دير خيلي آيد مي خانه به اگر يا و نيست خانه اصال يا مهرداد كه است اين از غير كنم،مگر نمي فكر اينطور كه واقعا،من-
 هر غريزه اين البته.كنيد تقسيم ديگري شخص با را تنهاييتان نخواهيد شما دارد وجود مانعي چه پس.آيد مي وقت

 مي حس را اين داشتم،فقط احساسي چه زمان آن در دانم نمي.كند قسمت ديگران با را تنهاييش بخواهد كه است انساني
 عجيبي درد بزند،سر تو به را تهمتهايي چنين مرجان مانند كسي كن،نگذار دفاع خودت از گويد مي من به كسي كه كردم

 و بهت با حاضرين همه.شنيدم زدم مرجان گوش به كه را سيلي صداي فقط.آمد پيش چه دانم بود،نمي آمده سراغم به
 به مهرداد.رفت خانه از و پوشيد را لباسهايش سرعت به شد،سپس خيره من به مدتي مرجان.كردند مي نگاه را ما حيرت
 جشن به را او كرد مي سعي و خواست مي پوزش او از ناتواني و عجز با.شد صحبت مشغول وي وبا دويد او دنبال

 به من وفاداري به نسبت اش خانه در بود داده اجازه زيرا آمد بدم مهرداد از.رفت او به توجه بدون مرجان.بازگرداند
 كردي؟ را اينكار اي اجازه چه با احمق:گفت و بازگشت من نزد عصبانيت با مهرداد.شود سئوال خودش

 .كرد توهين من به و داد خود به او كه اي اجازه همان به-

 مهرداد.كني توهين من تاندوس به نداري حق تو باشد يادت:گفت و نواخت من گوش به سيلي فكري هيچ بدون مهرداد
 كس هيچ منافعشان خاطر به ولي دهند تكان سري تاسف روي از همه كه گرديد باعث ديگران مقابل در عملش اين با

 مرتبا مهرداد بين اين در و بود حميد بود مانده باقي كه كسي تنها.كردند ترك را خانه سكوت در و نياورد زبان به حرفي
 و آمدم بر خود از دفاع مقام در ديدم چنين اين را موقعيت وقتي.باشد حميد متوجه اينكه نبدو گفت مي ناسزا و فحش
 را تو حرفهايش اين با او.برد سئوال زير هم را تو غيرت زد كه حرفي اين با مرجان نشدي متوجه هيچ تو مهرداد:گفتم

 شوي؟ نمي متوجه داد،چرا قرار بازيچه را كرد،تو مسخره

 .كردي را كار اين مرجان به حسادت ازروي تو.نبافي فلسفه نم براي است بهتر-

 .كنم مي خيانت تو به من گفت واضح خيلي مرجان فهمي نمي چرا-

 بدانم؟ كجا از من باشد، درست مرجان حرف شايد-

 است بهتر:گفت تمسخر با مهرداد.شد سرازير هايم گونه روي بر اشك سيل هنگام اين در...من كه است اين منظورت-
 بس:زد فرياد عصبانيت با و كرد مداخله حميد هنگام اين در.كني انتخاب را ديگري سالح خود از دفاع براي و نكني گريه
 .اي آورده در را شورش ديگر مهرداد،تو كن

 .نكن مداخله كارها تودر-
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 كه دهد مي باد به رديم پاي به را جوانيش و عمر كه سوزد مي پرستو حال به دلم و هستم متاسف تو براي من مهرداد-
 را چيزي چه كارت اين با داني مي تو احمق پسر.دليلي هيچ بدون كني مي متهم را همسرت تو.ندارد را مردن حتي لياقت
 هيچ ارزش تو گويم؟ مي چه فهمي مي.است خيانتكار يك همسرت فهماندي بودند اينجا كه كساني تمام كردي؟به ثابت
 شخصي كنند،نه ات مسخره و دهند قرار بازيچه را تو كه مرجان مثل هستند كساني تو يقال.را مردن حتي...نداري را چيز
 تمام در.شد خارج خانه از و كرد خداحافظي حرفها اين گفتن از بعد حميد.توست خاطر به تالشش تمام كه پرستو ماند
 در.زد مي حرف لب زير و رفت يم راه اتاق طول در مرتبا مهرداد.بودم نشسته اي گوشه گريان و ساكت من مدت اين

 مهرداد به آرامي به. شدم بلند جايم از و كردم جمع را شجاعتم تمام تااينكه. نگفتيم سخن هيچكدام ساعت يك مدت
 ولي كردم گريه زماني چه تا دانم نمي.رفتم رختخواب به و كردم فقل را در ترس از.رفتم اتاقم به و گفتم خير به شب
 سختي به.بود گرفته فرا را وجودم تمام كرختي احساس و ميكرد درد شدت به سرم.شدم بيدار وابخ از كه بود زود صبح

 اتاق به.شدم خانه نظافت مشغول نماز خواندن از بعد و خوردم مسكني قرص.رفتم پايين طبقه به و شدم بلند جايم از
 دل به او از كه رنجشي.شد نمي ديده او روي رواندازي هيچ معمول مطابق. است خواب در شدم متوجه رسيدم كه مهرداد
 قابل بود داده انجام حال به تا مهرداد كه كارهايي تمام.بيندازم او روي پتويي هميشه مانند تا شد مي آن از مانع داشتم
 مداد نمي خود به را اجازه اين.كنم تحمل آنرا توانستم نمي وجه هيچ به و بود گران خيلي بزرگ تهمت اين ولي بود قبول
 خواب از مهرداد صبح ده ساعت.نمود مي رد آنرا كرد،عقلم مي را درخواست اين قلبم اگر حتي.ببخشم را او كه

 به خورد را اش صبحانه كه هنگامي.كنم آماده را صبحانه خواست من از عصبانيت با سپس و رفت حمام به ابتدا.برخاست
 مرجان همراه به آينده هفته:گفت من به خطاب.شد خارج جاآن از دست در لباسي چمدان با مدتي از وپس برگشت اتاقش

 حسرت اشك و بماني خانه در است بهتر«افزود خوشجالي با و گردم نمي باز هفته يك مدت وبه روم مي آلمان به
 خود با.شد خارج خانه از سپس. »كني عوض را وضع تواني مي كارهايت و حرفها اين با كني مي خيال نادان بريزي،دختر

 خنديدم خود خام خيال شود؟به كشته سانحه اين در مرجان و كند سقوط هواپيما كه دارد وجود امكان اين آيا كردم كرف
 جمعه روز بليطش تاريخ به بنا.گذشت مي بود كرده ترك را خانه مهرداد كه زماني از روز پنج.رفتم خويش كار دنبال به و

 شديدي خستگي و طرف يك از مهرداد.نزد خانه به هم تلفني حتي هردادم مدت اين در كردو مي سفر آلمان به بايد صبح
 در را روز ساعات بشيتر و شوم اشتها بي غذا به نسبت بود شده باعث ديگر طرف از كردم مي احساس بدنم تمام در كه

 كه است هردادم كه كردم قكر ابتدا.شدم بيدار خواب از خانه زنگ صداي با كه بود پنجشنبه روز عصر.بگذرانم خواب
 كردن باز از بعد.بزند زنگ نداشت امكان و داشت همراه را خانه كليد نه،مهرداد ولي.است آمده خانه به خداحاقظي براي
 و سالم آنها با.دهم انجام توانستم كارمي چه مهرداد نبود با من خداي.شدم جون آقا همراه به جون مادر ورود متوجه در

 مادرش كردم،اگر مي خبر را مهرداد بايد.كردم مي كاري بايد.رفتم آشپزخانه به چاي نآورد براي و كردم احوالپرسي
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 كردم مي تعارف چاي كه من به خطاب مهرداد مادر.سوختند مي هم با بد و نيك كه كرد مي پا به دوزخي شود متوجه
 .كني تحمل را ما مانند اي ناخوانده ميهمانان امشب نشوي ناراحت اميدوارم:گفت

 .باشيد ما ميهمان را شب شما شويم مي خوشحال جون،ما مادر است حرفي چه اين-

 .باشد خانه بايد االن.است ظهر از بعد پنج كجاست؟ساعت مهرداد پس:گفت جون آقا

 در جرقه مانند فكري.است نيامده خانه به هنوز خاطر همين به داشت كار مقداري برود مسافرت به فردا است قرار چون-
 گذاشته و است خراب خودش بروم،ماشين مهرداد دنبال به من بود قرار راستش:گفتم نابرايندويد،ب سرم

 .بودم رفته من گرنه و آمديد زود شد خوب.تعميرگاه

 .دنبالش رود مي محمود است منتظرت كجا مهرداد بگو بروي تو نيست احتياجي-

 .است رفته دوستانش از يكي دتعيا براي مهرداد.روم مي خودم بتوانند،من جون آقا كنم نمي فكر-

 .نكند بزرگ زياد را مسئله اين شوهرم مادر كردم مي خدا خدا و

 .كنم مي آماده را غذا هم من روي مي مهرداد دنبال به تو تا دخترم باشد-

 .كنم مي تهيه را غذا و آيم مي زود شود،خودم مي زحمت باعث-

 .نخور هم را شام غصه. روب مهرداد دنبال به راحت خيال دخترم،با زحمتي چه-

 از بعد و برداشتم را كليد و كردم قفل را اتاق در آرامي افتاد،به مهرداد اتاق به رفتم،نگاهم باال طبقه به و كردم تشكري
 جايي تنها.باشد شركت توانست نمي مهرداد.بروم بايد كجا دانستم نمي.شدم خارج خانه از كردم عوض را لباسهايم اينكه
 سرعت به لذا بخواهم كمك حميد از آورد يادم به دوستان كلمه.بود دوستانش و مرجان نزد باشد رفته شتدا امكان كه
 او جواب و دارند تشريف رهبر دكتر پرسيدم اطالعات مسئول از رسيدم آنجا به وقتي.كردم حركت درمانگاه سمت به

 برايش را جريان»خانم پرستو داريد كاري«:دپرسي و كرد تعجب من ديدن با.رفتم اتاقش به.شوم خوشحال تا شد باعث
 ساكت راه طول در حميد.آمد همراهم و كرد عوض را لباسش بالفاصله.بدهد من به را مهرداد نشاني خواستم و كردم نقل
 :پرسيد يكبار ولي بود

 .شود باخبر جريان از مهرداد مادر بگذاريد.كنيد مي را اينكار چرا-

 .كند مي سياه را دادمهر روزگار شود مطلع او اگر-



 

 

در قفس طالييپرستويي  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  94 

 .كنيد حمايت او از شويد مي راضي چطور كرد كوچكتان و زد تهمت شما به آنطور مهرداد آنشب آنكه از بعد-

 .است من شوهر مهرداد اينكه خاطر به-

 .كنيد مي را كار اين چرا پس.ندارد را فداكاري و گذشت همه اين لياقت مهرداد دانيد مي خودتان-

 .دارم دوست را زندگيم و او كه اين دليل به-

 .خانم پرستو است دشوار خيلي شما شناخت-

 .كنيد مي فكر شما كه آنطور نه:گفتم و كردم اي خنده

 باز در كمي فاصله در و اورد در صدا به را در زنگ حميد.رسيديم مقصد به باالخره متعدد خيابانهاي كذاشتن سر پشت با
 كرده آكنده سيگار دود را اتاقها فضاي.نبود تشخيص قابل چيز هيچ ورود ايابتد در.شديم خانه وارد عجله با.  شد
 با حميد.بود توجه بي اطراف به نسبت و داشت توجه خود به كس هر.رسيد مي گوش به پايكوبي و خنده صداي.بود

 :زد فرياد بلند صداي

 هستي؟ كجا مهرداد

 .هستم انجا من كناري اتاق بيا حميد-

 شما براي ان ديدن كه باشد اي مسئله شايد خانم پرستو نه:گفت و گرفت را جلويم او ولي بروم حميد با خواستم مي
 .نباشد جالب

 .كند مي چه او بدانم تا باشم داشته را حق اين كنم مي فكر.است من همسر مهرداد.آقا، حميد آيم مي شما با من-

 ...اما-

 .كنم مي كنترل را خودم باشيد مطمئن-

 ورق مشغول و بوددند نشسته نفر چند كوچكي ميز پشت در.نبود كردني باور من خداي.رفتيم نظر مورد اتاق به هم با
 روي را دستهايش و بود ايستاده سرش باالي مرجان كه حالي در بود نشسته مهرداد هم ها صندلي از يكي در.بودند بازي
 هم به موهايي با.شناختم مي من كه نبود مهردادي ناي من خداي.داد مي انجام ناشايستي حركات بودو داده قرار او شانه
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 مي نمايي خود لبش گوشه در سيگاري و بود باز نيمه تا پيراهنش هاي دكمه حاليكه در.نكرده اصالح صورتي و ريخته
 :گفتم ارامي به.كرد

 .مهرداد-

 بعد و شد خيره من به مدتي.برگشت من سمت به و شنيد مرا صداي چگونه دانم نمي صدا و سر و شلوغي آنهمه ميان در-
 :گفت گرفت مي خود به عصبي قيافه حاليكه در

 كني؟ مي چكار اينجا تو-

 .بروي خانه به پرستو همراه به است بهتر:گفت و كرد دستي پيش حميد

 !چه؟ براي-

 :گفتم

 .مهرداد مادرت-

 :گفت و آمد من پيش.گرديد واژگون صندلي كه طوري.شد بلند جايش از تندي به

 چيست؟ يهقض-

 .اند آمده ما خانه به مادرت و پدر عصر امروز:گفتم آرامي به

 !كنند؟ مي چكار آنجا-

 بهتر.كنند بدرقه فرودگاه تا را تو فردا است بهتر كند مي فكر چون.ماند مي آنجا هم شب و است آمده مادرت كه گفتم-
 .آيي نمي خانه به شب بودم مطمئن چون بيايم دنبالت ديدم

 .شدم بيچاره من خداي-

 است قرار و است خراب مهرداد ماشين گفتم مادرت به چون ببرد حميد بگذار را ماشين برويم،فقط اي؟بيا ايستاده چرا-
 .بيايم تو دنبال به من

 .شوم اماده و بردارم را لباسم چمدان تا كن صبر لحظه يك-
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 .گرامي خانم گوييد مي دروغ شما شايد:پرسيد و امد كنارمان به مرجان حال اين در

 كنم؟ تحمل را مشكالت همه اين دروغ يك خاطر به دارد دليلي چه-

 .باش فرودگاه صبح 9 ساعت نرود يادت:گفت مرجان به خطاب و شد اماده عجله با مهرداد

 .بگويد دروغ پرستو است مهرداد،ممكن كني مي شلوغش چرا-

 را اين ولي ندهي انجام را كار اين داري اختيار و بروي تواني مي خودت ميل.نشو بچه مهرداد:گفت و كرد مداخله حميد
 .بگويد تو به دروغي و نمايد پيدا را تو اينكه خاطر به كند رو زير را شهر تمام كه نبود بيكار پرستو كه بدان

 ... دليل اين به پرستو كنم مي فكر من اما-

 سپس.ببرد قضيه به پي مادرت تا گذاشتم مي.كردم ينم را كار اين بودم پرستو جاي اگر من مهرداد بخواهي را راستش-
 .بدهد زحمت خود به همه اين ديدنت براي پرستو كه باشي داشته ارزش انقدر كنم نمي فكر:گفت و كرد اي خنده

 .شود متوجه مادرت است ممكن باش زود مهرداد:گفتم

 .مانم مي اينجا من.نيست بحث جاي اينكه مثل ولي.پرستو كنم چه دانم نمي-

 نمي دروغ من كه شوي مي متوجه وقت ان خانه بزني تلفن تواني مي.كني نمي باور مهرداد؟چرا اي شده ديوانه مگر-
 .گويم

 قطع را تلفن بزند حرفي انكه بدون و گرفت را خانه شماره و رفت تلفن سمت به سرعت به و نيست فكري بد-
 با را ماشين:گفت و داد قرار حميد اختيار در را ماشين كليد.يگفت مي درست تو برويم:گفت و امد طرفم به بالفاصله.كرد

 تا كرد پيدا فرصتي مهرداد راه طول در. رفتيم خانه به عجله با.برم مي ايم مي گشتم بر آلمان از كه ببر،هنگامي خودت
 رسيديم خانه هب كه هنگامه.كرد پنهان ماشين عقب صندوق در را لباسش چمدان احتياط محض و برسد خود ظاهر به كمي
 اين تمام در و كنم اماده را شام تا كردم پيدا فرصتي ومن شد انان با صحبت مشغول گرم خيلي و بوسيد را پدرش و مادر
 و فداكاري همه اين لياقت مهرداد ايا كردم سئوال خود از.گذشت مي بودم ديده كه اي صحنه پيرامون فكرم مدت

 درد سر احساس بود شده باعث ها صحنه اين ديدن.شود نمي مسائل اين متوجه هرگز او بودم مطمئن.داشت را مهرباني
 غذايت چرا جان پرستو:پرسيد بود من متوجه كه جون خوردم،مادر غذا قاشق چند اشتهايي بي با ميز سر در.بكنم شديدي

 خوري؟ نمي را
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 !جون مادر ندارم اشتها-

 نداري؟ دوست مرا پخت دست شايد-

 است دليل همين بودم،به خورده عصرانه من بياوريد تشريف شما اينكه از مادرجون،قبل زنيد مي هك است حرفي چه اين-
 بر بودم خورده كه را غذايي مقدار همان شد باعث و شد دگرگون حالم كه بود ظرفها شستن هنگام.ندارم غذا به ميل كه

 به داشتم دوست.كرد مي استنباط ديگري طور را حالتم تغغير اين وگرنه بود اتاق در جون مادر كه شكر را خدا.گردانم
 كردم تعارفشان چاي دوم بار براي كه هنگامي.نداشت رفتن قصد مادرشوهرم چرا دانم نمي اما.بخوابم و بروم رختحواب

 دريافتم كه بود زمان ان.  كنند استراحت خواهند كني،مي پهن را مادر رختخواب است بهتر:گفت من به خطاب مهرداد
 ببخشيد را ما وارم اميد:گفت شوهرم مادر رفتيم مي باال طبقه به مهرداد همراه ه ب من كه زماني.مانند مي انجا هم را شب
 من اتاق به شد مجبور مهرداد انها بودن با.باشد فرزندش موفقيت شاهد كه است مادري هر ارزوي بدانيد را اين ولي
 مي حاال:گفتم و نشستم تحريرم ميز پشت.گذشت بخير كه شكر را خدا:تگف ارامي به مهرداد بستم را اتاق در وقتي.بيايد

 كني؟ چكار خواهي

 .بمانم اينجا را امشب ببخشي،مجبورم مرا اميدوارم-

 فقط بود امدي،بهتر مي انجا به نبايد تو:گفت و كرد فكر مدتي.بروي خودت اتاق به كه نداري شهامت اينقدر دانم مي بله-
 .بدهد اطالع من به ات فرستادي مي را حميد

 .كني مي زندگي چگونه تو بدانم كه دارم را حق اين من كني نمي فكر.امدم مي نبايد چرا-

 .است مربوط خودم به من زندگي اما-

 باشد الي ايده زندگي اين كردم نمي متاسفم،فكر برايت فقط.كنم صحبت ان مورد در ندارم دوست اصال و دانم مي بله-
 .زدي مي حرف آن مورد در هميشه كه

 چيست؟ منظورت-

 .اي داده انجام را كار اين خود اينكه دليل به.بزني تهمت من به راحتي به توانستي چرا كنم مي درك حاال-

 .شود مي متوجه مادرم كن صحبت آرامتر-

 .نه يا بشنود مادرت كه كنم نمي صحبتي ديگر من-
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 .دادي انجام كه كاري خاطر به هستم ممنون خيلي پرستومن حال هر به-

 .بروي بايد صبح كني،فردا استراحت است بهتر-

 بخوابيم؟ بايد كجا-

 .خوابم مي كاناپه روي اينجا من بخواب تخت روي بر تو:گفتم و برداشتم پتويي و بالش

 .خوابم مي كاناپه روي هم خودم ام كرده ايحاد مزاحمت پرستو،من نيست درست اين نه-

 ناخوانده ميهمان:گفت و كرد روشن سيگاري.اند خوابيده مي كاناپه روي ميهمانان حال به تا كي از: وگفتم كردم اي خنده
 .بخوابد كاناپه روي خانه صاحب دهد نمي اجازه

 .بخوابم كاناپه روي توانم مي راحتتر بنابراين است كوتاهتر من قد-

 ...پرستو اما-

 .نكن تراشي دليل -

 .نيايي دنبالم به توانستي پرستو،مي كردي ار اينكار چرا: گفت و نشست تخت برروي

 .برود ديگران مقابل در همسرم آبروي تا-

 !همسرت؟-

 تو همسر مرا ديگران كه كني قبول را اين هستي مجبور نداري،ولي قبول همراه و دوست يك عنوان به مرا تو چند هر-
 باخته را زندگي گرنه و بدهد اهميت هم جتماعيا زندگي به بايد دارد را خود فردي زندگي كه همانطور انسان.دانند مي

 .است

 !است درست-

 .كني استراحت است بهتر-

 .ايد نمي خوابم-

 كنيم؟ صحبت هم با مقدار يك داري دوست:گفت ارامي به بعد و كرد فكر مدتي
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 موردي؟ چه در-

 !دانم نمي-

 .مهرداد هستم خسته خيلي من اما-

 !چرا؟.هستي پريده رنگ الغر هم خيلي نظر اي،به خسته كه ام شده متوجه بله:گفت و شد خيره من به

 .باشد گرفته هواي و زمستان است ممكن هم دليلش.كنم مي خستگي احساس است مدتي فقط نيست مهمي مسئله

 .خير به شب.كني استراحت است بهتر حساب اين با-

 شيريني خواب زود خيلي و كنم فكر چيزي به كه بودم آن از تر خسته.كشيدم دراز كاناپه روي و كردم خاموش را چراغ
 از سرش.انداختم او به نگاهي.شدم بيدار خواب از مهرداد هاي خرناسه صداي از كه بود شب هاي نيمه.گرفت در مرا
 تخت كنار آرامي به و برخاستم جاي از.بيندازد خود روي چيزي بود كرده فراموش بود،همينطور رفته كنار بالش روي
 نمي من خداي.انداختم رويش را پتو و گذاردم سرش زير را بالش و كردم بلند را سرش احتياط با و آهسته خيلي.  رفتم

 كرده ناگوار و تلخ من بر را زندگي چنين اين كه باشد مردي به متعلق آرام و معصوم صورت اين كنم باور توانستم
 همراه به مهرداد انروز فرداي.هيچ ديگر و رسيد يم گوش به او تنفس منظم صداي فقط بازگشتم جايگاهم به وقتي.است

 بعد جمعه.رفت نخواهد بين از هرگز كه دارد وجود ديواري او و من بين كه دريافتم ديگر بار من و رفتند المان به مرجان
 خانه در تنها من نبود صالح او نظر از.بروم انها خانه به مهرداد نبود در خواست من از و زد تلفن شوهرم مادر ظهر از

 خوشرويي با حال اين با برم،ولي مي سر به تنهايي در اوقات اكثر من كه دانست مي چه او.خنديدم سخنش به دل در.باشم
 اينكه از بودم خوشحال.رفتم انها خانه به و نمودم اماده را احتياجم مورد لوازم تلفن قطع از بعد و كردم قبول را دعوتش

 خانواده او بودم معتقد مهرداد خالف بر من.بود دلپذير بسيار مهرداد مادر كنار در بودن. ماند نخواهم تنها هفته يك اين
 .پذيرفت مرا گرم آغوشي با شوهرم مادر رسيدم انجا به وقتي.دارد داشتني دوست و مهربان

 است؟ چطور حالتان جون مادر-

 هست؟ اي؟خبري شده پريده رنگ اينقدر چرا تو ببينم ولي. هستم حال سر و سالم بيني قشنگم،مي عروس به سالم-

 .نيست چيزي نه-

 .شويد مي پير داريد كم كم.شويد دار بچه داريد تصميم وقت چه شما پس-
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 .شويم پير زودتر كه بهتر چه باشيم شما مثل و شويم پير اگر-

 اينجاست؟ كسي چه بزني حدس توانستي نكن،اگر تعريف اينقدر دلم عزيز خوب-

 !جون؟ آقا-

 او؟ از يرغ به-

 جون؟ مادر دانم نمي-

 داري؟ دوست بيشتر را كسي چه مهرداد از بعد-

 !جون مادر را شما-

 .عزيزم متشكرم لطفت از-

 اينجا جون،شما خاله سالم:گفت و دويد من سمت به وسارا كرد پر را اتاق فضاي شيطان دختركي خنده صداي حال اين در
 كنيد؟ مي چكار

 .گردم مي ها پري دنبال به:تمگف و كشيدم آغوش در را او

 كرديد؟ پيدايش حاال-

 !دارد نام سارا كه زيبايي عزيزم،فرشته بله-

 هستم؟ من زيبا فرشته اين باشم مطمئن-

 .باشي مي زمين روي فرشته تنها تو عزيزم-

 نرود؟ يادش سوغاتي ايد كرده است؟سفارش چطور مهرداد دايي حال-

 .ندارد قوي حافظه زياد داني،مهرداد مي بهتر كه خودت عزيزم،ولي البته-

 .گوييد مي آره،راست-

 است؟ چطور مريم مامان حال خوب-
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 است،مي شده بزرگ توپ مثل مريم مامان دل:گفت و داد قرار شكمش از فاصله با را دستهايش و شد بلند جايش از سارا
 .كرد بازي وسطي ان با توان

 .بياورد هديه تو براي كوچك خواهر يا و برادر يك خواهد مي مريم شيطان،مامان اي-

 حتما آورديد دنيا به اي بچه اگر پرستو خاله راستي!كشند مي مرا وموهاي هستند شيطان ها پسر ، باشد دختر كند خدا-
 كني؟ مي چكار باشد،انوقت پسر پرستو بچه سارا،شايد ولي:گفت و كرد دخالت شوهرم مادر.باشد دختر

 .شوم دوست او با پرستو خاله خاطر به بتوانم ايدش:گفت و كرد فكر مدتي سارا

**** 

 ندادم اجازه هم من گذراند مي را خوشي اوقات و بود رفته مسافرت به مرجان با مهرداد كه اي هفته يك مدت در
 حس را شادي و خوشحالي ماهها از بعد ديگر بار كوچك ساراي و مهرداد خانواده كنار در و بيايد سراغم به ناراحتي

 سعادت واقعي دنياي به مرا زيبايش سخنان و حركاتش با او.داشت من خوشبختي در عظيمي سهم كوچك ساراي.ردمك
 حس من اوقات گاهي كه طوري به.رفتيم مي تفريحي مكانهاي و خريد به مرتبا مدت اين در سارا و من.كرد مي راهنمايي

 يك مدت اين در زيرا.داشت دوست بيشتر كنم مي گمان و مادرش همانند مرا سارا.است من واقعي فرزند سارا كردم مي
 همگي شوهرم مادر تصميم به بنا بيايد آلمان از مهرداد بود بنا كه روزي.برگردد خانه به هم يكبار براي نشد حاضر هفته
 اهفرودگ به من ماشين با بوديم خريده بزرگي گل دسته حاليكه در عصر آنروز.رفتيم فرودگاه به اسفقبالش براي
 دست در را يكديگر دست انها.شدم ومرجان مهرداد متوجه ناگهان كه بوديم مهرداد ورود منتظر انتظار سالن در.رفتيم
 شوهرم مادر اگر.كنم تهي قالب بود نزديك اي لحظه براي.رفتند مي خروجي در سمت به هم با شوخي حال در و داشتند

 متوجه شوهرم مادر و بگذرد كار از كار آنكه از قبل دادم مي نجاما كاري بايد.كرد مي پا به قيامت ديد مي را انها
 و گرفتم قرار او ديد مقابل و شدم بلند جاي از.بود سارا با گفتگو مشغول او.انداختم شوهرم مادر به نگاهي.شود
 .كنيد ميل چيزي و برويد رستوران به است بهتر هم شما دستشويي روم مي من بدهيد اجازه اگر جون مادر:گفتم

 .بيا آنجا به هم كنيم،تو صرف چاي يك رويم مي سارا و من پس گويي نمي هم بد-

 .حتما-
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 را آرزويم و شنيد را صدايم خداوند لحظه ان در گويا.نگردد بر مادرش سمت به مهرداد كردم مي خدا خدا دل در
 با.رساندم او به را خود و دويدم مهرداد سمت به سرعت به رفتند كافه به شوهرم مادر همراه به سارا وقتي.ساخت براورده
 :گفت و كرد اخمي من ديدن

 كني؟ مي چكار اينجا تو-

 :گفت و كرد الودي زهر خنده مرجان

 دارد؟ گناه است آمده همسرش استقبال به-

 .اينجاست مادرت كن گوش مهرداد

 اينجاست؟ مادرم گويي مي اينكه از چيست منظورت-

 .است آمده فرودگاه به تو از استقبال براي مادرت-

 كجاست؟ اي؟حاال نگرفته را جلويش چرا-

 .رفتند كافه به سارا همراه به نديد را تو-

 مي را دومان هر ببيند تو همراه به مرا مادرم اگر.برو خانه به خودت و بگير را پول اين:گفت مرجان به خطاب مهرداد
 !كشد

 رفت او وقتي.شد جدا ما از و كرد خداحاقظي ما از و كرد احافظيخد بالفاصله بود شده اوضاع وخامت متوجه كه مرجان
 .نديد مرا مادرم كه مطمئني:گفت و انداخت من به عميقي نگاه مهرداد

 .بود سارا با گفتگو باشد،مشغول ديده را تو تواند نمي هستم مطمئن-

 .شكر را خدا-

 مهرداد؟ است چطور حالت-

 .دارم راحتي اعصاب باشمن تو كنار در وقتي.هستم حال سر و خوب

 داشتي؟ خوشي سفر-
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 ترين ماندني ياد به جزء سفر اين.است عمرم روزهاي بهترين جزء من براي مرجان كنار در بودن داني بود،مي عالي-
 .گرفت خواهد قرار عمرم روزهاي

 .باشد همراه خوشحالي و سرفرازي با زندگيت روزهاي تمام كه اميدوارم-

 .ندارد وجود امكان اين تو كنار در بودن با-

 زني؟ مي حرف ظالمانه خيلي كني نمي فكر مهرداد-

 هستم؟ خوشنود ديدارت از و دارم دوستت بگويم و كنم تظاهر دروغ كنم،به چكار داري توقع-

 داشتي وجود تو نه حاال بودم نكرده سرگرم را مادرت پيش لحظه چند من اگر داني مي ولي.بياورم رويت به خواهم نمي-
 خوشنود و راضي تو كنار در بودن از هم من نكن خيال.كردي نمي مسخره مرا و نبودي اينجا مرجان؟اكنون نه و

 .كنم احساس را خوشبختي مزه توانستم بدبختي و اسارت ماه ده از بعد هفته يك اين مدت در است شاهد خدا...نه.هستم

 هستي؟ متنفر من است،از اين تو نظر جدا،پس-

 روي را اشك قطرات گرمي بود فايده بي ولي كنم جلوگيري اشك ريختم از كردم سعي و فشرد مي را مگلوي راه بغض
 آمده در صدا به سرم در دنيا طبلهاي تمام كه بود اين مانند.بود آمده سراغم به عجيبي كردم،سردرد حس هايم گونه
 :گفت عصبانيت با مهرداد.اند

 !بردي را آبرويم است بس-

 تو به چيزي يك بگذار مهرداد اما.كنم مي گريه تو از دوري خاطر به كنند مي فكر شد،همه نخواهد جهمتو نترس،كسي-
 به و اي داده دست از كه روزهايي خاطر به.كرد خواهي گريه و ايستاد خواهي اي نقطه در تو كه رسد مي فرا روزي.بگويم
 مي مرا دل تو اگر من،چون دل از تر ست،شكستها شكسته تو دل روز آن.اي شكسته تمام رحمي بي با كه دلي خاطر
 آن مرهم براي دارويي بشكند تو دل كه روزي خداست،ولي به توسل من شكسته قلب داروي و هستي خدا بنده شكني

 .خدا بنده است،نه شكسته خدا را تو دل نداري،زيرا

 .آيد مي سو اين به دارد مادرم.كن پاك را اشكهايت-

 بغل در را سارا كه حالي در سپس.شد او با گفتگو مشغول و بوسيد را او. رفت مادرش سمت هب و شد دور من كنار از
 . آمد من نزد به مادرش همراه به داشت
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 :گفت و انداخت من به نگاهي مادرشوهرم

 شوهرت به اينقدر چرا تو دختر.است نديده را مهرداد است سال صد انگار.كند مي اي گريه چه كن نگاهش خدا تورا-
 عالقمندي؟

 داده پرورش خود مهر پر دامن در را است،او اهل نا فرزندش دانست نمي كه مادري.بود مادر بگويم،او توانستم مي چه
 را اين توانايي.دهم انجام توانستم مي چكار او مقابل در من.است رفته فنا به محبتش نهال كه كند باور توانست نمي و بود

 او به خطاب مهرداد مادر.بگذارم ميان در او با را امر حقيقت توانستم نمي.مبشكن را محبتش پر دل كه نداشتم
 .شود مي ريخته زمين بر تو خاطر به الماس قطرات اين بفهمي و بداني را اشكها اين قدر اميدوارم مهرداد:گفت

 .مادر بدانم اميدوارم:گفت ارامي به مهرداد-

 .هستيد من ميهمان خانه،امشب سوي به پيش همگي حاال خوب-

 به و بودم نشسته عقب صندلي در.كرد مي درد شدت به سرم هم هنوز زيرا كند رانندگي او كردم خواهش مهرداد از
 آرامي به بود شده من حال متوجه كه سارا.دادم مي گوش شركت كارهاي مورد در ومادرش مهرداد صحبتهاي

 به وقتي.كند مي درد كمي سرم عزيزم،فقط البته:مگفت و زدم رويش به است؟لبخندي خوب حالت پرستو خاله:پرسيد
 آغوشم در بود من متوجه كه كوچك ساراي اما.شدند او با گفتگو مشغول و گرفتند بر در را مهرداد همگي رسيديم خانه

 مي درد شدت به بود،سرم نتيجه بي او تالشهاي اما.سازد رها ناراحتي از مرا داشت سعي دلپذيرش سخنان وبا بود نشسته
 هم با را قرص عدد چند شدم مجبور شديد درد سر دليل به.رفتم آشپزخانه به و شدم بلند جاي از سارا كمك به.كرد

 نشده مبتال سردردي چنين به عمرم تمام در.دادم قرار ان روي را سرم و نشستم ميز پشت آشپزخانه در همانجا.بخورم
 جمع را نيرويم تمام.ديدم خود پيرامون را همه گشودم چشم ديگر بار وقتي ولي بودم حال ان در مدت چه دانم نمي.بودم
 :پرسيدم و كردم

 است؟ آمده پيش اي مسئله-

 اي شده خوشحال مهرداد آمدن از آنقدر پرسيد شوهردوست خانم از بايد دانم نمي:گفت و كرد اي خنده مهرداد مادر
 .اي افتاده روز اين به كه

 .ام شده بهتر حاال ولي كرد مي درد سرم مقدار يك-

 .برود پذيرايي اتاق به تا كن كمك پرستو به مهرداد-
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 مشاهده من در را ناتواني و عجز مهرداد خواست نمي دلم.شوم بلند ميز پشت از تا كرد كمك و آمد ياريم به مهرداد
 بيمار من كنيد اورب.هستم مريض كه كنيد تلقين من به خواهيد مي شما:گفتم و كردم جدا او از را خودم بنابراين.كند

 :گفت و آمد كنارم سارا.نشستم مبل يك روي و رفتم پذيرايي اتاق به سپس و نيستم

 ...شما پرستو خاله-

 مريض من دلم عزيز:گفتم و كشيدم اغوش در را او.شد مي ديده سياهش چشمان در اشك از اي هاله.انداختم به نگاهي
 تكان مثبت نشانه به را اي؟سرش گرفته درد سر حال به تا خودت.شد،همين خوب كه كرد مي درد سرم كمي فقط.نيستم

 .شوم مي خوب زود من ولي:گفت و داد

 .كنيم گردش بيرون برويم خواهد مي دلت است،ببين شده خوب سرم هم من-

 .بمانم جا همين دارم دوست خاله نه-

 است؟ چطور حالت:گفت و نشست كنارم مهرداد حال اين در

 !خوبم-

 .كني استراحت و بروي مادر اتاق به است بهتر-

 .است شده خوب نيست،حالم احتياجي-

 از زيبايي فندك چه:وگفت انداخت او به نگاهي حسين.كرد روشن من اهدايي فندك با و آورد بيرون سيگاري مهرداد
 اي؟ خريده كجا

 .تولدم مناسبت است،به پرستو هديه:گفت نگريست مي من به حاليكه در مهرداد

 ببينم؟ آنرا دارد امكان-

 .طالست:گفت و كرد نگاه را فندك دفت با حسين.داد او به را فندك مهرداد

 .داري عالي سليقه تو جان زيباست،پرستو بسيار:گفت و گرفت او از را فندك مهرداد پدر.طالست جنس از بله-

 اي؟بهتر آورده چي سوغاتي مببين بگو جان مهرداد خوب:گفت بود شده اتاق وارد چاي سيني يك با كه مهرداد مادر
 كني؟ باز را چمدانهايت كاري هر از قبل نيست
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 ...او كه شود مي باعث شما حرف اين باشد نياورده سوغاتي مهرداد شايد مادر:گفت و كرد مداخله مريم

 قرار جايي را كدام هر چون.كنم مي تقديم خدمتتان ديگر روز چند بدهيد اجازه اگر ام،ولي آورده كه سوغاتي مريم نه-
 .ام گذاشته كجا دانم نمي دقيق و درست االن و ام داده

 دهد؟ انجام خودش را كارهايش كه است نگرفته ياد هم چه؟هنوز حاال پرستو.بودي تنبل هم بچگي از تو تنبل اي-

 .دهد مي انجام شخصا را كارهايش هميشه و است منظمي مرد مهرداد جون مادر-

 .نكند تكيه ديگران به و بايستد خودش پاي روي است گرفته ياد پس-

 چون.است بهتر برويم زودتر پرستو و من ضمن در.هستم گرسنه خيلي كه بياوريد را شام بگذريم حرفها اين از مادر-
 صرف دوستانه محيطي در شام.كرد مهيا را غذا ميز بالفاصله و داد گوش حرفش به مهرداد مادر.ام خسته حسابي من

 بسيار شوم جدا من از بود مجبور كه اين از سارا.برويم خانه به تا شوم آماده خواست من از مهرداد مشا صرف از شد،بعد
 .شد اشك از پر هم من چشمان كه طوري بود،به مشكلي خيلي كار او از جدايي هم من كرد،براي مي وگريه بود ناراحت

 مي گريه چرا تو دختر است،آخر دليل همين به ويدش دار بچه زودتر گويم مي وقتي:گفت اشكهايم ديدن با مهرداد مادر
 كني؟

 .شوم جدا سارا از توانم نمي جون مادر نيست خودم دست-

 !هيچ ديگر كه خودت بچه.است كرده ديوانه را تو اينطوري و نيست خودت بچه سارا تازه.است شيرين بچه چقدر ببين-

 هنگام.بروم ديدنش به فرصت اولين در دادم قول او به و بوسيدم را سارا.نداشتم زدن حرف حوصله موقعيتي چنين در
 خوب گفت و كرد مخالفت بالفاصله مهرداد.»كند استراحت و بماند خانه را روزي چند«:گفت او به مهرداد مادر خداحافظي

 مي اداره را شركت اين من كه است سال 30«:گفت و كرد مداخله پدرش.كند تعطيل را كارها سال آخر در نيست
 به رسيدن زمان تا.شديم خانه راهي بعد و كرد قبول ناچار به مهرداد.»كن استراحت برو جان پسر.رويش هم روز م،سهكن

 به وقتي.كنم صحبت او با توانستم نمي دليل همين به و بودم عصباني مهرداد دست از من.نزديم حرفي هيچكدام خانه
 اتاقم در به اي ضربه كه بودم وسايلم كردن مرتب مشغول.گذاشتم هاتن را مهرداد و رفتم اتاقم به بالفاصله رسيديم خانه

 :پرسيد آرامي به داشت دست در چمداني حاليكه در.شد اتاق وارد مهرداد آن از خورد،بعد

 نيستم؟ مزاحمت-
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 داري؟ كاري-

 .كنيم صحبت كمي دارد امكان اگر خواستم مي فقط-

 .بنشين اي ايستاده چرا-

 :گفتم و نشستم صندلي روي بود شده تمام كارم كه من.نشست ختت لبه روي و كرد تشكر

 نيست؟ است،اينطور آمده پيش اي مسئله مطمئنم-

 است؟ خوب حالت:گفت و كرد سكوت مدتي مهرداد

 مهرداد چند بگيرم،هر خرده او بر توانستم كنم،نمي رفتاري بد او با توانستم نمي ولي بودم دلگير بسيار مهرداد از اينكه با
 :گفتم آرامي به.بود زندگيم مرد تنها او و داشتم دوست را او من حال اين با ولي داد مي آزار رام

 .خوبم آره-

 .متاسفم آمد پيش فرودگاه در كه جرياني از-

 .مهرداد ندارد اشكالي-

 را باري سعادت زندگي هاي پايه و بدهي تكيه او به بتواني كه كسي.داري مرا از بهتر كسي لياقت پرستو،تو داني مي-
 .كني ريزي پي خودت براي

 .خواهم مي را تو فقط مهرداد؟من تو از بهتر كسي چه-

 مرا؟ مثل شوهري-

 تواند مي چطور ببيند را كسي ناراحتي تواند نمي كه فداكار،شخصي و مهربان شوهر هستي،يك ايدال فرد يك من براي تو
 مي چشم روز يك.بدان را فرصتها اين و جوانيت قدر. كني مي زندگي چگونه داري بيا،ببين خودت به باشد،مهرداد بد

 راه كوره به اي گرفته پيش در تو كه روي،راهي مي كجا ببين كن فكر.اي داده دست از را فرصتها خيلي بيني مي و گشايي
 كه بدهم تو به را اجازه اين خواهم كنم،مي آزاد را تو خواهم مي من پرستو:گفت و انداخت من به نگاهي مهرداد.ود مي

 .بروي طاليي قفس اين از و كني پرواز

 مهرداد؟ چيست منظورت-
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 .ماست دوي هر نفع به طوري اين.هستم موافق تو طالق با من.پرستو كردم فكر خيلي من-

 اي؟ گرفته نظر در كه است راهي اين-

 .باشي داشته سعادتمندي زندگي و كني ازدواج دوباره تواني مي بگيري طالق من از وقتي-

 چه؟ را كوچك ساراي بدهي؟جواب چه را مادرت جواب اي كرده فكر هيچ مهرداد اما-

 شدي؟ ساكت چرا:گفتم مدتي از زد،بعد نمي وحرفي بود رفته فرو سكوت پيله در مهرداد

 .دهم مي طالقت تو خاطر به شوم دار بچه توانم نمي من چون بگويم خواهم مي ولي دانم نمي-

 حتي ام نتوانسته كه كرد خواهند مسخره مرا همه صورت ان شود،در واقع قبول مورد كني مي فكر:تمگف و كردم اي خنده
 ساراي حتي و كرد،مادرت،خواهرت نخواهند مسخره مرا همه بگو خودت.بگيرم طالق بعد و كنم تحمل سال يك

 كوچك؟

 .نيستي كار اين به حاضر تو و بدهم طالقت خواهم مي من گويم مي آنها به-

 .كرد نخواهد باور را حرفت كسي.مهرداد است احمقانه-

 كنم؟ كار چه گويي مي پس-

 .كني انتخاب تواني مي كه دارد وجود هم بهتري راههاي-

 راهي؟ چه مثال-

 كنار در را خوبي زندگي محبت اندكي وبا تحمل كمي با توانيم مي ولي نباشم مناسبي همسر تو نظر از من شايد مهرداد-
 .شيمبا داشته هم

 داشته اشكالي دهيم ادامه زندگي به طوري اين اگر كني مي فكر.توانم نمي من داني مي خوب خودت.پرستو نه-
 نيست؟ اينطور.هستيم خوبي هاي هنرپيشه وتو من.داريم خوبي زندگي ما كنند مي فكر همه.باشد

 !ابد؟ دهيم؟تا ادامه توانيم مي زمان چه تا اما-

 !بدهيم ادامه نقش اين به ابد تا يمتوان مي كني قبول تو اگر-
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 مهرداد؟ هستي خودت فكر به فقط تو-

 دنبال به كه بود اي بچه پسر مثل درست حاال و ام آورده برايت هايي سوغاتي چه ببين اينجا بيا.هستم هم تو فكر به نه-
 دوست پرسيد مي و كرد مي خارج يكي يكي را چمدان محتويات مهرداد.رفتم كنارش به.دويد مي دشت در پروانه

 سئواالتش به متحركي مرده مانند باشم داشته توجهي آنكه بدون من.  است اندازه ببين!ايد؟ مي خوشت رنگش داري،از
 محبت و مهر فاقد زيبايي عين در بود كه آنچه ديگري،ولي از زيباتر كدام هر و بودند گرانبهايي هداياي.دادم مي جواب
 :پرسيد داد منشان را هدايا تمام وقتي.بود

 آيد؟ مي است،خوشت چطور خوب-

 آوري؟ مي ياد به را تولدت روز هديه-

 را؟ كدم-

 محبت و لطف روي از شود مي داده كه اي هديه است اين مهم« گفتي زمان آن دادم،در هديه تو به كه را داستاني كتاب-
 يك آنها پس در و محبتند از خالي تو هداياي حاال»گرانبهايي گنج يا باشد كاهي پر كند مي تفاوت چه ميان اين در.باشد
 .است موجود تنفر دنيا

 داني؟ مي كجا از تو-

 ميان در خودت كردن دارد؟غرق بيزاري و تنفر جز معنايي چه اي كرده ايجاد ومن خودت لين تو كه اي فاصله-
 هستي؟ولي بيزار من از تو كه اين زا غير دارد مفهومي چه اند گرفته قرار كنارت در تو ثروت خاطر به فقط كه دوستاني

 .هستند خوبي العاده فوق هداياي متشكرم حال هر به

 است؟ هستيم،درست بيزار هم از دو هر چس:گفت شد مي خارج اتاق از حاليكه در و شد بلند جايش از

 .هستم،همين دلگير فقط نيستم بيزار تو از من نه-

 مي درد هنوز سرم و بودم خسته رفتم،بسيار رختخواب به رفت او تيوق. بست را در آرامي به و.كند نمي فرقي هيچ-
 آمدم باال طبقه به رفتم،وقتي آشپزخانه به آب برداشتن ،براي شدم بيدار خواب از درد سر اثر بر شب هاي نيمه.كرد

 معمول مطابق.رفتم اتاقش به.است رفته خواب به چراغ كردن خاموش بدون بودم مطمئن.شدم مهرداد اتاق روشني متوجه
 كه بود كتابي همان.انداختم آن به نگاهي و گرفتم دستش از را بود،كتاب رفته خواب به داشت دست به كتابي حاليكه در

 ششمين و بيست مناسبت به مهرداد به تقديم«افتاد خودم نوشته و كتاب جلد به بودم،نگاهم خريده تولدش هديه براي
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 چنين من بودم مطمئن.بود عجيب بسيار برايم.»پرستو همسرت«بود شده وشتهن پرستو كلمه زير در ولي»زندگيت سال
 كنار را كتاب. نداد من به كردن فكر اجازه دردم سر.دهد انجام را كار اين توانست مي كسي چه ولي ام ننوشته را عبارتي
 زيبايي و طاليي صبح.شدم بيدار خواب از زود صبح.شدم خارج اتاق از و انداختم او روي را پتو و دادم قرار تختش

 را مهرداد صداي بودم حياط دور دويدن حال در كه زماني.رفتم حياط به ورزش براي و كردم تن به ورزشي لباس.بود
 !پرستو خوري مي سرما:گفت مي كه شنيدم

 كني؟ ورزش خواهي نمي است عالي خيلي هوا.مهرداد بخير صبح-

 .ببرم پناه رختخواب به دهم مي نه،ترجيح سرما اين در-

 مي عوض رختخواب با را خوبي اين به هواي تنبل:انداختم،گفتم سمتش وبه كردم درست اي گلوله و برداشتم برف مشتي
 كني؟

 !داري ضعيفي گيري نشانه:گفت و كرد اي خنده

 .كنم گيري نشانه توانم مي تو از بهتر-

 تواني؟ نمي گفتم،ديدي و دادم خالي جا.تانداخ من طرف به و كرد درست اي گلوله.كنم نمي فكر كه من!جدا؟-

 پرتاب او سمت به اي گلوله هم من.باشي نديده عمرت به كه كنم مي گيري نشانه چنان االن كن پرستو،صبر بود اتفاقي-
 .تواني نمي:گفتم و كردم

 مي وضوعم اين بودم كرده درك درست ولي بوديم بازي برف مشغول مهرداد و من كه كشيد طول مدت چه دانم نمي
 مهرداد.شدم زمين نقش و كرد اصابت سرم به برفي گلوله كه بودم ور غوطه افكارم در.باشد تازه زندگي يك آغاز تواند
 شكسته كنم مي سرم،فكر آخ:گفتم ناله با و زدم ناتواني به را خوردي؟خود شكست باالخره:گفت و كرد اي خنده
 :گفت و رساند من به عجله با را خودش!باشد

 !شده؟پرستو چي-

 .ميرم مي دارم كنم مي فكر-

 !دكتر؟ برويم است بد حالت اگر ببينم شو بلند-

 !دهي؟ شكست مرا تواني نمي ديدي:گفتم و انداختم بلوزش در داشتم دست در كه را برفي گلوله
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 اي:گفتم و رفتم دنبالش به.رفت اتاق به و پاشيد طرفم به برف مقداري سپس.كردم يخ بدجنس اي:گفت و زد فريادي
 كردي؟ فرار چرا ترسو

 !اند زده يخ دستهايم-

 !اينجا بيا مهرداد:زدم فرياد و رفتم آشپزخانه به

 داري؟ كاري:گفت و آمد

 .كردي مي دستت دستكش بايد:گفتم و گرفتم شير زير را دستهايش و كردم باز را گرم آب شير

 .است بهتر اينطوري-

 خوري؟ مي چه صبحانه-

 ؟!نيست بد كني درست مرغ تخم اگر باشد،ولي چه هر-

 بيرون خريد براي امروز خواهد مي دلت:پرسيد منتظره غير خيلي مهرداد كه بودم صبحانه كردن آماده مشغول
 .خوريم مي بيرون را ناهار.برويم

 بيايي؟ بيرون من با خواهي مي تو اينكه يعني...من با-

 .ندارد اشكالي-

 وهم دهيم انجام را عيد خريد هم توانيم هستم،مي مطمئن بيايي؟بله بيرون من مراهه خواهي مي هستي مطمئن تو اما نه-
 است ممكن:گفت و انداخت من به نگاهي مهرداد.گرفت ام گريه خوشحالي از.باشيم يكديگر كنار در روز يك اينكه
 كني؟ مي گريه چرا بگويي

 .دانم نمي...اينكه خاطر به-

 .مردم گرسنگي از كه بياور را صبحانه باش زود پس خوب-

 خوشحال مهرداد كنار در بودن از.كرديم صرف منزل از بيرون در را ناهار و رفتيم خريد به هم با مهرداد و من روز آن
 كه هنگامي.بود آشكار و واضح حركاتش در مسرت اين و است شادمان آنروز هم مهرداد كنم درك توانستم مي و بودم
 سمت به وقتي.كرد خود متوجه را ما توجه سر پشت از صدايي بوديم سين هفت سفره لوازم خريد مشغول فروشگاهي در
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 بود معلوم كه پژمان.شديم حال جوياي و كرديم سالم آنان همگي به.ديديم ام خانواده همراه به را مادرم گشتيم بر صدا
 شده چيزي:گفت او به خطاب دبو شده او حال متوجه كه زد،مهرداد مي قدم و كشيد مي سيگار مرتبا نداشت عادي حال

 روي؟ مي راه مرتبا چرا پژمان

 .كند مي درد سرم كمي نيست،فقط اي مسئله نه نه-

 ايد كرده چه ما عزيز دختر اين با.كنيد نمي ما از يادي ديگر مهرداد آقا خوب:گفت و داد قرار مخاطب را مهرداد پدرم
 است؟ كرده فراموش هم را اش خانواده كه

 .هستيم مزاحم هميشه كه ما دداري اختيار-

 دوستان حتي كه طوري.است كرده طلسم هم را شما پرستو است معلوم مهرداد آقا نخير:گفت اي مسخره حالت با پريسا
 .ايد كرده فراموش هم را

 ما.گذارد نمي باقي وقتي. است سنگين شركت كارهاي راستش.زنيد مي كه است حرفي چه اين كنم مي خواهش-
 ؟ خبرها چه ببينم بگوييد گذشته حرفها اين از:گفت و شد گفتگو وارد مادرم.هستيم احوالتان جوياي شههمي دورادور

 است؟ چطور حالشان مادر

 .دارند سالم خدمتتان-

 .هستيد تنها كه هنوز خوب-

 مادر؟ چيست منظورتان-

 ايد؟ نشده دار بچه اينكه يعني:گفت و كرد اي خنده پدرم

 .است زود هنوز پدر نه:گفت و شد سرخ خجالت از مهرداد

 تغيير زندگيتان فضاي تا بشويد اي بچه صاحب بايد كني حس را زندگي خواهي مي اگر.است شده هم دير تازه-
 حاملگي اثر بر اندامت تناسب ترسي مي نكند پرستو:گفت و انداخت من به نگاهي پريسا.باشد پسر اگر كند،مخصوصا

 شود؟ ناقص
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 كرد اي خنده نيست؟پژمان درستي حرف اين كنيد نمي فكر خانم پريسا:گفت و شد ناراحت اپريس حرف از هم مهرداد
 حرفهاي اوقات گاهي جان،پريسا مهرداد نيايد بدت است،حاال كرده ديوانه پاك را مهرداد پرستو عشق نخير:گفت و

 .زند مي زيادي

 .برويم بايد ديگر ما شما اجازه با:گفت و ردك من به اي اشاره است شده دلخور آنها حرف از بود معلوم كه مهرداد

 خيلي پژمان و پريسا اين:گفت و كرد اي خنده مهرداد ماشين در.شديم خارج فروشگاه از و كرديم خداحافظي آنها از
 كردند؟ مي حسادت تو به چطور هستند؟نديدي حسود

 .دارد خصوصياتي يك كس هر خوب-

 نيستي؟ حسود چرا تو-

 .دانم نمي-

 گذشت؟ خوش تو به امروز:گفت يآرام به

 .بود من زندگي روز بهترين مهرداد،خيلي،امروز البته-

 چرا؟-

 .بودم تو كنار در اينكه دليل به:گفتم آرامي به

 واقعا؟-

 شخصي كنار در كه داري،هنگامي دوستش كه هستي كسي با مهرداد،وقتي است بودن هم كنار در از غير خوشبختي مگر-
 مي درك را خوشبختي معني كه است آنوقت.باشي او با خواهد مي دلت تو كه است،كسي ندگيتز مرد تنها كه هستي
 .همين يعني زندگي فهمي مي و كني

 ديدي؟ را پژمان حالت:گفت و كرد عوض را صحبت مسير مهرداد

 .بود عادي غير وضعش كه شدم متوجه بله-

 نمي ات خانواده و خودش اخالق به توجه با ولي كنم كمكش دارم دوست.است افتاده روز اين به كه جوان اين حيف-
 داري؟ تفاوت آنها با اينقدر چرا توانم،تو
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 !لحاظ؟ چه از-

 .داري اختالف آنها با آسمان تا زمين از فردي اخالق،خصوصيات-

 .هستم بزرگم مادر مكتب شده تربيت من-

 .تيهس صبور چقدر تو دختر.است كرده تعريف مادر را زندگيت جريان بله-

 .هايمان خانواده اندازه به نه:گفتم و كردم اي خنده-

 مورد؟ چه در-

 .هستند ما فرزند منتظر خانواده دو هر-

 اتاقهاي به شام از بعد.كنيم مي آماده را غذا هم با خانه رويم مي االن.نكنيم خراب حرفها اين با را خوبمان روز بيا پرستو-
 است؟ قبول ، دهيم مي انجام مفصل تكاني خانه يك و شويم مي بلند خانه كردن آماده براي زود صبح و رويم مي خودمان

 سرورم؟ داريد ميل چيزي چه شام.است قبول-

 با.بريم مي خانه به و خريم مي پيتزا بيرون از شود تكميل كوچك پرستوي شادي اينكه براي:گفت و كرد فكر مدتي
 جا جابه بوديم كرده خريداري كه را وسايلي هم كمك به.سيديمر خانه به شب 8 ساعت انجام سر.كردم قبول خوشحالي

 مقابلش را چاي فنجان.كرد مي مطلعه بود خريده كه را اي روزنامه و نشسته ميز پشت مهرداد شام صرف از بعد. كرديم
 باشي؟ مهربان اينطور هميشه دارد امكان مهرداد:گفتم و گذاشتم

 .بگويم دروغ كه نخواه من از توپرس:گفت و نهاد كناري به را اش روزنامه

 .هستم راضي هم همين به من مهرداد باشد-

 .برويم نوشهر به عيد تعطيالت براي شايد:گفت و كرد روشن سيگاري

 آيد؟ مي خوشت فندك اين از:گفتم و انداختم فندك به نگاهي

 .شود مي طالبش بيند مي كس هر:گفت و گرفت دست در را فندك

 چي؟ خودت-
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 .كنم استراحت روم هستم،مي خسته من:گفت و شد ندبل جايش از

 !بخوابي روانداز بدون نرود يادت مهرداد-

 .كرد ترك را خانه آشپز و زد لبخندي

 3 ساعت.كردم آشپزخانه نظافت به شروع بنابراين.كنم شروع امشب از را تكاني خانه گرفتم تصميم آمد نمي خوابم چون
 خاموش چراغ.انداختم مهرداد اتاق به تگاهي اتاقم به رفتن از قبل.رفتم باال طبقه بهو كشيدم كار از دست شب نيمه از بعد
 از زودتر مهرداد.برخاستم خواب از شديدي درد سر با صبح.كردم ترك را اتاق و انداختم رويش را پتو آرامي به و بود
 پرستو؟ شدي بلند دير:گفت و زد نديلبخ من ديدن بود،با صبحانه كردن اماده مشغول اشپزخانه در و بود برخاسته من

 اي خنده مهرداد.دارد خوردن واقعا كند درست مهرداد كه را اي صبحانه:گفتم و زدم لبخندي بعد.خوابيدم دير ديشب-
 .ام كرده خبر را آمبوالنس البته: گفت و كرد

 نيست؟ خوب حالت:گفت و انداخت من به نگاهي مهرداد.خوردم و برداشتم قرصي

 .كند مي درد سرم ريمقدا فقط-

 .بريزم چاي برايت تا بنشين اي ايستاده چرا-

 كه بودم خوشحال.نداشت من با بدي برخورد هيچ و بود محبت با و آرام بسيار خانه در مهرداد رفتار روز سه مدت اين در
 شديدي درد سر اوقات اكثر مدت اين در.است گشته باز حقيقيش زندگي وبه است شده خود متوجه مهرداد باالخره
 زندگي گرم كانون شود باعث درد سر يك خواست نمي دلم.انداخت مي پا از مرا گاهي كه طوري به كردم مي احساس
 با هم صبح امروز.شد شركت كارهاي دار عهده ديگر بار و رفت شركت به مهرداد چهارم روز.شود پاشيده هم از جديدم

 كه درمانگاهي به ناچار به.نداشت اي فايده خوردم مسكن قرص هچ هر كه شدم،طوري بيدار خواب از عجيبي درد سر
 خانم؟مقابلش پرستو است آمده پيش اي مسئله:پرسيد تعجب با ديد مرا حميد وقتي.رفتم كرد مي كار آنجا حميد

 مي سراغم به شديدي سردردهاي است مدتي خوب ولي باشد مهمي زياد موضوع كنم نمي فكر البته:گفتم و نشستم
 .كنم تحمل توانم نمي كه وريايد،ط

 اند؟ شده شروع ها سردرد اين است مدت چه-

 مي بيدار خواب از وقتي ها صبح است،مخصوصا كرده پيدا شدت است هفته يك مدت االن و است ماه سه يا دو حدودا-
 .شوم
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 ايد؟ داشته سردرهايي چنين سابقه هم قبال-

 !ام نداشته هايي سردرد چنين حال به تا نه-

 عصبي شما سردردهاي كه دارد وجود امكان اين شما زندگي شرايط به توجه با:گفت و كرد معاينه مرا دقيق طور به دحمي
 .نيست مهمي مسئله شوم مطمئن تا دهيد انجام كه نويسم مي برايتان آزمايش سري يك بيشتر اطمينان براي ولي باشند

 .متشكرم-

 هنگام.كنم خودداري شدن عصباني از كرد توصيه و نوشت برايم دارو مقداري همراه به آرمايش دستور حميد-
 را آزمايشات حميد دستور به بنا.كرد قبول هم نگذارد،حميد ميان در مهرداد با را جريان نمودم خواهش او از خداحافظي

 رسيدم خانه به هك هنگامي ظهر از بعد.كنم مراجعه آزمايشگاه به جواب دريافت براي ديگر روز سه شد قرار و دادم انجام
 به توجه با ولي بودم او كار مخالف اينكه وجود با.»نباشم او منتظر بيايد خانه به تواند نمي شب«گفت و زد تلفن ،مهرداد

 كه طوري به داد كاهش را درد حدودي تا بود كرده تجويز حميد كه داروهايي.نزدم حرفي و آمدم كوتاه شديدم درد سر
 جواب گرفتن از بعد چهارشنبه روز.نيامد خانه به مهرداد هم ديگر شب دو.كنم استراحت و بروم رختخواب به توانستم

 مصرف دارو كه هنگامي تا گفتم جواب شد،در حالم جوياي و پذيرفت مرا خوشحالي با او.رفتم حميد مطب به آزمايشات
 .است بهتر دردم سر كنم

 داديد؟ انجام را اتآزمايش.است عصبي شما هاي درد سر هستم مطمئن من البته-

 .بله-

 تك تك دقت به.زد نمي حرفي و شده خيره وعكسها اوراق به طوالني مدت حميد.دادم او به را آزمايشات جواب
 و شد خيره من به زيادي مدت شد تمام كارش كه زماني.داد مي قرار كناري در و كرد مي مطالعه را آزمايشات

 يا غذا به اشتهايي بي الودگي، ،خواب خستگي احساس وقت چند اين رد بگوييد من به است ممكن خانم پرستو:گفت
 .ايد كرده هم ديگري موارد

 كه طوري به.ام شده اشتها بي غذا به نسبت و كنم مي آلودگي خواب و خستگي احساس كه است ماه چند حدود بله-
 .است خورده هم به حالم هم دوبار يكي.ام داده دست از را خودم وزن از مقداري

 چه؟ سرگيجه-

 .ام خورده زمين به و ام داده دست از را تعادلم كه طوري به ام كرده سرگيجه احساس بار چند-
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 .باشيد نداشته را كالمي شنيدن و زدن حرف حوصله و كنيد فرار صدا و سر از ايد خواسته وقت هيچ بپرسم توانم مي-

 مي را سئواالت اين چرا آقا حميد ببخشيد.ام دهش افسردگي بيماري دچار كنم مي حس كه است مدتي االن بله-
 آمده پيش اي مسئله:پرسيدم او از بودم شده نگران كه من.كرد زدن قدم به شروع و شد بلند خود جاي از حميد.پرسيد

 آمده پيش اي مسئله بود معلوم حركاتش از.شد خيره من به و نشست جايش در بدهد را سئوالم جواب آنكه است؟بدون
 آقا؟ حميد است آمده پيش اشكالي كردم سئوال او از ديگر بار.است

 .بياييد ديگري شخص يا مهرداد با و بگويم،برويد شما به توانم نمي...من بله،اما-

 .ام شده مبتال بيماري چه به بگوييد خوم به پس.ندارم را كسي من دانيد مي كه شما-

 .دهم مي مهرداد به را سئوالتان جواب امشب ،من توانم نمي-

 .دارم آنرا شنيدن طاقت باشيد ،مطمئن بدهيد خودم به ر سئوالم جواب پس.نيستم شما بيمار من آقا،مگر حميد نه-

 .توانم نمي من-

 .بگوييد خودم به آقا حميد كنم مي خواهش-

 .شود لحاص بهبودي انشااهللا مرتب معالجات با و نباشد مهم هم زياد مسئله اين است خانم،ممكن پرستو دانيد مي-

 آقا؟ حميد دارم بيماري چه من

 سرتان از كه آزمايشاتي ديگر و مغزي،بيوپسي اسكن اين در كنيد دقت اگر...شما ولي نيستم مطمئن هنوز من البته-
 ...اينكه و دارد وجود شما مخچه چپ گوشه در كه شويد مي كوچكي غده متوجه ايد گرفته

 .بدهيد ادامه شديد ساكت چرا-

 ؟!ايد شده مغزي بيماري دچار شما متاسفانه ديگر آزمايشات و عالئم به توجه با:گفت آرامي به

 بيماري؟ چه-

 .هستيد مغز سرطان عاميانه اصطالح به و مغزي تومور پزشكان ما اصطالح به ناراحتي دچار شما كه بگويم بايد متاسفانه-

 هستيد؟ مطمئن درصد چند-
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 بقيه. است ديگر آزمايشات سري يك انجام به نياز ببريم پي آن نوع و سرطاني غده وكيف كم به اينكه براي% 79-
 كه زماني.بود شده بهتر زندگيم وصغ كه چرا؟حاال آخر بودم،ولي گرفته سرطان من سرطان،پس.نشنيدم را او حرفهاي
 احساس را خوشبختي معناي داشتم تازه كه زماني سختي انهمه از بعد.نبود انصاف اين.بود كرده پيدا بهتري اخالق مهرداد

 و كردم قطع را حميد صحبت...صورت ان در...شد مي متوجه مهرداد رفتم،اگر مي و بستم مي سفر كردم،بار مي
 .نزنيد حرفي مهرداد به كنم مي خواهش:گفتم

 .بدهد زندگيش روش در اساسي تغيير بايد او شما شرايط به توجه با بداند، بايد مهرداد خانم پرستو اما-

 .شود مطلع موضوع اين از نبايد ديگري كس هيچ نه و مهرداد بگوييد،نه او به نبايد آقا،شما دحمي نه

 .كنيد مخفي بخواهيد كه نيست اي مسئله چرا؟اين-

 .بسوزد من حال دلشانبه ديگران ندارم تمايلي اصال من بسوزانند؟نه دل حالم بشود؟به چه كه بدانند ديگران-

 .هستي بيمار تو بداند بايدپرستو، است تو همسر مهرداد-

 را او توانم نمي و دارم دوستش من است،ولي كرده اذيت مرا مهرداد كه است درست برود؟نه هميشه براي و بگذارد كه-
 .اورد مي دست به من دادن طالق براي الزم بهانه حتما بفهمد اگر.بدهم دست از

 .بگويي او به است ربهت.نيست كني مي فكر تو كه هم اينطوري مهرداد پرستو نه-

 .شود مطرح جيي شما و من از غير به موضوع اين ندارم دوست من.آقا حميد كنيد مي اصرار اينقدر چرا-

 ولي.كنيد مصرف داروهايي بايد نسازد ناراحت را شما شديد سردردهاي انكه براي.دانيد مي صالح شما كه طور هر باشد-
 را ادرسش كه بيمارستاني به صبح فردا.دهيد انجام را الزم آزمايشات يكسري اشم بايد برسيم قطعي نتيجه به انكه از قبل
 .كنيد مراجعه نويسم مي

 هستيد؟ انجا هم شما-

 هم را دوستانم نظر من تا شود تشكيل شما مورد در پزشكي كميسيون كاري هر از قبل بايد.باشم مي انجا خودم من بله-
 .نباشد درست من تشخيص شايد.بدانم

 .بمانم زنده زمان چه تا كنيد مي فكر-
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 چه انساني هر عمر بگويم كه هستم چكاره خانم،من پرستو است خدا دست زندگي و مرگ:گفت و خورد تكاني حرفم از
 است؟ مقدار

 .ببينم را كودك بتوانم تا بمانم زنده اينقدر كنيد مي فكر-

 .خانم پرستو دانم نمي-

 .نگذاريد ميان در كسي با را مسئله اين كنم مي خواهش ديگر بار وم،يكبر بايد ديگر آقا،من حميد ممنون خيلي-

 .باشيد هم خودتان خانم،مواظب پرستو باشيد مطمئن-

 صندلي روي رسيدم خانه به كه بودم،زماني شده مسخ انسان يك مانند.آمدم خانه تا درمانگاه از چطور روز آن دانم نمي
 فرا را صورتم پهنه گرمم اشكهاي و كرد باز سر فشرد مي را گلويم لقب از كه بغضي.رفتم فرو فكر به و نشستم
 حياط به.شدم بيدار خواب از كه بود غروب.رفتم خواب به تا كردم گريه آنقدر كردم گريه مدت چه دانم نمي.گرفت
 بايد كه بود لمشك مسئله اين باور برايم.شود كرخت بدنم تمام بود شده باعث هوا سرماي.نشستم استخر كنار در و رفتم

 زندگي از من سهم اين خودم نظر از بود مشكل ببندم،برايم دنيا هاي بدي و ها خوبي تمام بر چشم ديگر ماه چند تا
 مواجه مسئله اين با بايد چرا بودم،آخر داده دادم مي بايد امتحاني بودم،اگر كشيده سختي كافي اندازه به حال به تا.نبود
 نگراني با من ديدن با.بود مهرداد.برگشتم عقب سمت خورد،به ام شانه به دستي كه ودمب ور غوطه افكارم در...شوم

 كني؟ مي گريه پرستو؟چرا اي نشسته اينجا چرا:پرسيد

 .كردم نگاهش فقط جواب در

 سئواالت خوري،جواب مي سرما داري تن به كه كمي لباس وجود اي؟با شده ها ديوانه مثل است؟چرا خوب حالت پرستو
 شانه.اينده به ياس و زندگي به نااميدي نشانه پناهي بي نشانه بود درد از حاكي كه دردمند نگاهي و بود گريه فقط دمهردا
 است؟ زده بهتت چرا بزن پرستو،حرف بده جواب:گفت و داد تكان شدت به را هايم

 .هميشه مثل بگذار تنها مرا و برو-

 .نشست كنارم در و انداخت ام شانه روي را كاپشنش

 روي؟ نمي چرا پس مهرداد اي نشسته چرا-

 .بنشينم اينجا دارم دوست بروم خواهم نمي-
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 همان من.ايد مي بدت او از.باشي مي متنفر او از كه شخصي.هستم پرستو اي؟من نشسته كسي چه كنار در داني مي-
 زنداني.اي كرده زنداني خود طاليي قفس در را او كه پرستويي ام،همان زشتم،ديوانه.هستم دهاتي پرستوي
 بي كمال با شود مي شروع محبت و مهر با اسمش كه كسي.ام افتاده دام به خودم تنهايي در كه هستم پرستويي.طاليي

 ترس از اول شبهاي كه هستم پرستويي همان من بله.است كرده مجروح وانرا زده قلبم به تنفر الود زهر تير با و مهريش
 كنار در روي نمي گذاري؟چرا نمي تنها مرا و روي نمي ،چرا.رفتم نمي خواب به صبح تا بيايد خانه به دزد مبادا اينكه

 است؟ زندگيت لحظات بهترين جزء او كنار در بودن گفتي مي كه نبودي تو اين مگر.كني صحبت او با و بنشيني مرجان

 .خانه داخل برويم شو بلند.نداري طبيعي حالت تو پرستو-

 من هاي بدبختي تمام باعث او كردم احساس نگاهش و دستها تماس از.كرد بلند مرا اميار به و برخواست جايش از
 جسم قاتلي،قاتل هستي،تو من دشمن نزن،تو دست من به:گفتم و زدم او به متمادي هاي ضربه كرده گره مشتهاي با.است

 اي فايده ولي كند آرام مرا كرد مي سعي مهرداد.بردي بين از و كردي خرد دادي،مرا شكست مرا من،تو روح و
 به سرم و شد سياه ديدگانم زمان اين ودر را طبيعت قانون حتي.ديدم مي خود ضد بر را چيز همه لحظه ان در.نداشت
 را جا همه غليظي مه.رسيد مي گوش به اطراف از مختلف بود،صداهاي جاتاريك همه.نفهميدم چيزي ديگر و افتاد دوران

 گرفتن در سعي و كرده احاطه مرا اشباحي.دويدم مي انتها بي تاريكي اين در و بودم تنها من ميان دراين و بود گرفته فرا
 پايم زير در. نبود زمين ديگر كه جايي تا دويدم مي ومن بود شده دراز من گرفتن براي دستي طرف هر از.داشتند من
 مذاب مواد داخل به مرا و امد جلو كسي كه جايي تا شدند مي نزديكتر من به بود؛اشباح جوشيدن حال در مذابي مواد

 شدن بيدار متوجه وقتي.كرد مي نگاه مرا و بود نشسته رويم روبه شدم،مهرداد بيدار خواب از و زدم جيغي.كرد پرتاب
 پرستو؟ است خوب حالت:پرسيد نگراني با شد من

 هستم؟ كجا من-

 هستي؟ اتاقت داخل در-

 شدت به بدنم استخوانهاي لي و شوم بلند جايم از كردم سعي.شدم بود داده وير كه اتفاقاتي متوجه وتازه...كه من ولي-
 . كرد مي درد

 .نيست خوب حالت كن استراحت-

 .نيستم مريض كه من-
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 اي ساده غذاي برايت هم من كني استراحت مقداري تو تا گويم؟ نمي درست نيستي هم خوب خوب:گفت و زد لبخندي
 است؟ شوي،قبول رت خوب و بخوري كه كنم مي اماده

 ان.شد اتاق وارد داشت دست در غذايي سيني كه حالي در ساعتي گذشت از بعد و شد خارج اتاق از سخنان اين گفتن با
 .است بهتر تو از من پخت دست هستم مطمئن:گفت و گذاشت من مقابل را

 گويي؟ مي واقعا-

 .است مجاني آن امتحان-

 خوري؟ نمي خودت-

 .نيستم گرسنه زياد-

 به و گرفت برايم اي لقمه گذاشت،سپس دهان به اي لقمه و نشست تخت لب.زنم نمي غذا به لب هم من نخوري تو اگر-
 لقمه مهرداد.بوديم ساكت هردو شام صرف مدت تمام در.داري ضعف كه هستم بخور،مطمئن:گفت مهرباني داد،با دستم
 خصوصيات كدام با بايد من.دارد معني چه مهرداد حبتم اين كه دانستم نمي.داد مي دستم به و گرفت مي برايم هايي

 پر نگاه مهرداد.شد مرطوب چشمانم ديگر بار خوشحالي از.نفرتش و كينه يا و محبتش و عشق.شدم مي اشنا او اخالقي
 پرستو؟ كني مي گريه چرا:گفت و دوخت من به را مهرش

 .بگويم همه به و بزنم فرياد خواهد مي دلم كه آنقدر...خيلي مهرداد خوشحالم-

 .خوب دختر ندارد گريه كه اين-

 .دانم نمي-

 ...روم مي هم من.كني استراحت است بهتر حاال-

 .بروي خانه از خواهي مي-

 نيست؟ من خانه اينجا مگر.بروم خانه اين از ندارم قصد نخير:گفت و زد لبخندي

 .باشي خانه اين مرد كه نخواستي هرگز ولي:گفتم محزوني لحن با
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 را خودم.بودم كرده اشتباه من.كشيدم دراز رختخواب در و خوردم را داروهايم او نبود در.كرد ترك را اتاق حرف بدون
 را موضوع اين من كه بود ان از حاكي رفتارم.شود غالب من بر شيطان بودم داده بودم،اجازه باخته موضوع اين برابر در
 پر.داشت نمي روا ظلمي بندگانش از هيچكدام به نسبت هيچگاه خداوند بود واضح اين اما.ام كرده فرض خداوند قهر

 رفتار مورد در مهرداد از بايد من.گشايد مي انسان روي بر را در صدها رحمتش در يك بستن با خداوند است واضح
 .اوردم مي فرو خداوندي گاه در به تضرع و شكر سجده بايد و كردم مي خواهي معذرت ناشايستم

 پرستو؟ يهست فكري چه در-

 .خواهم مي معذرت مهرداد:گفتم و دوختم مهرداد به را نگاهم

 ببخشم؟ را تو بايد مورد چه در:گفت و كشيد پيش صندلي

 در هستي بدبختي همه اين باعث تو رسيد فكرم به. بودم خسته و تنها. بودم ترسيده من لحظه ان.نداشتم مناسبي رفتار-
 .نيست طور اين كه صورتي

 .بدهي من به قولي يك يدبا تو پرستو-

 است؟ قبول.داد روي حياط در قبل ساعت چند اتفاقي چه كني فراموش-

 ...آخر اما-

 .بدهي را قول اين من به دارم ميل پرستو،فقط كني صحبت مودر دراين ديگر ندارم دوست-

 .مهرداد دهم مي قول-

 .باشي مريض عيد ايام در ندارم دوست.نمايي حتاسترا و نكني اذيت را خودت است بهتر:گفت و كرد مرتب را رواندازم

 .ايد نمي خوابم من اما-

 .است دستور يك اين كني استراحت بايد تو

 آن و وحشتناك كابوسهاي نه و بود تاريكي نه ديگر گذاشتم هم بر چشم كه اينبار و بود گرفته ام خنده صحبتش لحن از
 به مهرداد شدم بيدار خواب از كه هنگامي صبح.نگراني و ترس ن،بدو رفتم فرو آرامي خواب به مدتها از بعد من شب

 شركت كارهاي به رسيدگي دليل به پرستو«:بود گذاشته جا به مضمون اين به تحرير ميز روي اي ونامه بود رفته شركت
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 كارهاي با.ام كرده اماده را بزن،صبحانه زنگ شركت به حتما امد پيش اي مسئله اگر بروم شركت به امروز شدم مجبور
 خوشمزه غذاي لطفا پس هستم شكمويي پسر من كه داني ايم،مي مي خانه به زود شب راستي.نكن خسته را خودت خانه
 صبحانه بايد حميد توصيه به بنا.شدم بيمارستان به رفتن اماده و برخاسته جايم از سرعت به.»مهرداد.كن درست اي

 .بود من منتظر انجا حميد رسيدم بيمارستان به وقتي.رفتم مي نخورده

 است؟ چطور حالتان خانم پرستو سالم-

 .اقا حميد ممنون خيلي-

 است؟ چطور حالش مهرداد-

 .خدمتتان رساند مي سالم-

 .زند نمي دوستانش به سري ديگر است روز چند-

 .كنند بررسي را سال آخر بودجه است،بايد سنگين شركت كارهاي و است سال آخر-

 است؟ نشده موضوع متوجه مهرداد راستيبرويم، است بهتر خوب-

 .شد نخواهد متوجه نگوييد او به شما اگر-

 .شد خواهد مطلع روزي باالخره-

 .من مرگ از بعد شايد-

 قول وهمه دادند مي انجام من روي گوناگوني آزمايشات و رفتم اتاق ان به اتاق اين از حميد همراه به ظهر حوالي تا آنروز
 از زيادي گروه كه شدم اتاقي وارد من كه بود 12:30 حدود ساعت.كنند اماده را ازمايش جواب گردي ساعتي تا دادند مي

 هر.دادم گوش انها حرفهاي به و نشستم حميد كنار در.بودند نشسته بزرگي ميز دور به همگي و داشتند حضور پزشكان
 رسيدند نتيجه اين به همگي ساعت دو ذشتگ از بعد.كردند مي بحث موضوع ان روي بقيه و دادند مي ارائه نظري كدام
 رشد از مانع دارو وسيله به ابتدا كه بود اين پزشكان اكثر نظر.بودم آستروستيوم نام به مغزي تومور نوعي دچار من كه

 بلندي نسخه ديگر بار آن از بعد.سازند خارج سرم از را سرطاني غده اين جراحي عمل با آن از پس و شوند سرطاني غده
 ظهر از بعد 5 ساعت رسيدم خانه به وقتي.شدم خارج بيمارستان از و كردم تشكر انان تمامي از.دادند دستم به و ندنوشت
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 بيش دقايقي مهرداد آمدن تا شدم فارغ كار از كه زماني.شدم پختن غذا مشغول و كردم عوض را لباسهايم عجله با. بود
 .شدم احوالش جوياي و رفتم استقبالش بود،به نمانده

 .نباشي خسته مهرداد م سال-

 است؟ چطور حالت ضمن در.نباشيد خسته هم شما!خانم پرستو سالم-

 .خال سر و سالم-

 .است اي خوشمزه غذاي حتما!است پيچيده فضا در غذايي بوي چه-

 .است آماده غذا ميز كني عوض را لباسهايت تا-

 .ايد مي خوشمزه نظر به:گفت ديد چيده را غذا ميز و شد آشپزخانه وارد وقتي

 .كن امتحان و بنشين اي ايستاده چرا پس-

 :كفت و كرد روشن سيگاري مهرداد شام اتمام از بعد.شديم خوردن غذا مشغول و نشستيم هم روي روبه

 است؟ تحويل سال فردا پرستو ببينم-

 .صبح 4:30 ساعت بله-

 بينم؟ نمي سيني هفت سفره كنم مي نگاه اطراف به چه هر كه من-

 را سين هفت سفره هم كمك به تا نبوديد شما كه است اين دليلش:گفتم و دادم قرار مقابلش در را چاي جانفن
 !كردي مي را كار اين خودت!من؟ چرا:گفت و انداخت من به نگاهي.بچينيم

 .كني كمك سين هفت سفره چيدن در هم تو دارم دوست من-

 ...كه من اما-

 بروي؟ بيرون خواهي مي-

 خود خانه از اگر.باشد اش خانواده كنار در و خودش خانه در بايد كس هر تحويل سال زمان در.ندارم صديق چنين!نه-
 بروم؟ بايد كجا بگو بروم،تو
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 .باشي مرجان نزد سال تحويل موقع بخواهد دلت كردم فكر-

 حرفي مورد اين در خواهد نمي بود معلوم.كن اماده را سين هفت سفره وسايل شو بلند تنبل:گفت و انداخت من به نگاهي
 مرغها تخم اميزي رنگ از لطفا پس:گفتم و گذاردم مقابلش را ها مرغ تخم.نگفتم سخني ديگر هم من.بياورد زبان به

 .هستي خوبي نقاش ام كن،شنيده شروع

 در.نصف به نصف.من براي تا چها و تو براي تا چهار:گفت و شمرد را مرغها تخم.كني فرار تواني نمي چي؟بنشين خودت-
 :گفت بود شده خسته سكوت از گويا كه مهرداد مدتي از بعد.كرديم مرغها تخم اميري رنگ به شروع سكوت

 دست به مو قلم هم من داشتم دوست كرد مي رنگ را مرغها تخم مادرم وقت بودم،هر رنگي مرغ تخم عاشق بچگي از-
 .داد نمي من به را كار اين اجازه و كرد مي مخالفت هميشه مادرم اما كنم رنگ مرغ تخم و بگيرم

 هفت سفره وسائل سازي آماده به كرديم مي شروع سال آغاز از قبل روز دو مادربزرگم كمك به هميشه من عكس بر-
 .بود من با هم ها مرغ تخم آميزي رنگ سين،كار

 نبودي؟ ناراحت كردي مي زندگي بزرگت مادر با اينكه از-

 . گذراندم مي را خوشي ايام زمان آن.است زندگيم خاطرات بهترين جزء ايام نه،آن-

 .بود اور عذاب برايت من با زندگي طور ،همين ومادرت پدر با زندگي و ان از بعد -

 .نيست اينطور نه-

 .كنم رنگ آبي را مرغ تخم اين خواهم داري؟مي دوست را رنگي چه نگفتي:گفت و كرد عوض را صحبت مسير

 .است زيبايي رنگ ياهس اما هستند زيا رنگها همه-

 :كشيد صورتم به كنم اعتراضي اينكه از قبل و كشيد دستم روي را آن و كرد آبي رنگ به آغشته را مويش قلم

 .مهرداد كني مي كار چه-

 !اي شده زيبا چقدر داني نمي:گفت و كرد اي خنده

 نه:گفت و شد بلند جايش از.كنم بازي هم را تو تا كن صبر ام شده زيبا اگر:گفتم و كشيدم دستش روي را مويم قلم
 .هستم زيبا كنم،من مي خواهش پرستو
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 .بگويي خودت اينكه جدا،مگر-

 از مقرر ساعت در بتوانيم تا رفتيم رختخواب به زود خيلي و چيديم را سين هفت سفره هم كمك به مهرداد و من شب آن
 من به خواستم خداوند از و خواندم نماز.  گرفتم وضو ابتدا.شدم بيدار خواب از كه بود صبح سه ساعت.شويم بيدار خواب
 .شوم پيروز مشكالت مقابل در تا بدهد نيرو

 تن به بود آورده سوغات عنوان به آلمان از اخيرش سفر در مهرداد كه را مشكي دامن و بلوز لباسهايم ميان از سپس
 بودم كرده آماده قبل از كه را مهرداد هديه و ختماندا خود به نگاهي.ريختم هايم شانه روي و زدم شانه را كردم،موهايم

 را او توانستم نمي كه بود خوابيده آرام آنقدر.كردم نگاه او به و ايستادم مدتي.رفتم مهرداد اتاق به و گرفتم دست در
 دي؟نكر بيدارم چرا:گفت و زد لبخندي من ديدن با و گشود ديده بود،لذا شده من حضور متوجه خودش گويا.كنم بيدار

 .كنم بيدارت توانستم نمي كه بودي خوابيده آرام آنقدر-

 .است چند ساعت:گفت و شد بلند جايش از

 !چهار به ربع يك:گفتم و انداختم ساعتم به نگاهي

 بروم؟ حمام به بتوانم كني مي فكر-

 !است شده تحويل سال موقع آن نداري،تا وقت اينقدر نه-

 .كنم عوض را لباسهايم ميدهي اجازه-

 گل و مريم گل بوي عطر.نشستم سين هفت سفره كنار در.امدم پايين طبقه به و شدم خارج اتاق از و فهميدم را منظورش
 به را زيبايي فضاي هم كنار در همه تنگ داخل قرمز ماهي و اب در شناور روشن شمعهاي.بود كرده پر را فضا سرخ
 :شكست را اتاق سكوت مهرداد آرام صداي.سپرد مي شيفرامو دست به را خود انسان كه طوري بودند آورده وجود

 كنم؟ خاموش را چراغها اگر شوي نمي ناراحت-

 !دليل؟ چه به-

 .شود مي تر روحاني شمع نور با فضا اين-
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 مهرداد نداشت امكان وقت هيچ.نشست من كنار در و كرد خاموش را چراغ مهرداد.دادم تكان رضايت عالمت به را سرم
 تعجب.گرفت مي قرار كنارم در گذشت مي ما ازدواج از كه ماه يازده از بعد كه بود بار اولين اين.يندبنش من كنار در

 :پرسيد و شد حركتم متوجه مهرداد.گرفتم فاصله او از مقداري.بودم كرده

 گيري؟ مي فاصله من از چرا-

 .باشي من كنار در باشي نداشته دوست شايد كردم فكر:گفتم آرامي به

 !پرستو؟ نشستم نمي كنارت در كه نداشتم دوست اگر-

 .اي شده زيبا لباس اين با:گفت و نشست من به چسبيده كال كه طوري كرد كم را اش فاصله

 .سرخ گل اين از زيباتر خودت و است زيبا بسيار هم تو لباس ضمن در.مهرداد است تو سليقه حسن از-

 نمي من ضمن كردي،در انتخاب تو پيش ماه است،چند رفته تاست،ياد تو سليقه حسن از هم اين:گفت و كرد اي خنده
 .دارم سرخي اين به صورتي دانستم

 .من را تو لباس و اي كرده انتخاب تو مرا لباس.شويم مي حساب بي ترتيب اين به پس-

 سال يزيونتلو مجري آن دنبال به و توپ صداي كه نياورد،هنگامي زبان به سخني سال تحويل آغاز زمان تا ديگر مهرداد
 اين شنيدن...من خانه مبارك،پرستوي نو سال:گفت آرامي به و دوخت من به را نگاهش كرد،مهرداد اعالم را جديد
 مهرداد زبان از حرف اين شنيدن.خواند نمي الفاظ اين با مرا هيچگاه بود،او آور تعجب بسيار مهرداد زبان از سخنان
 در يا و كني مي گريه ناراحتي موقع در كه نفهميدم من باالخره:گفت و شد متوجه مهرداد.شود مرطوب چشمانم شد باعث
 شادي؟ زمان

 دارم؟ اهميت تو براي واقعا من يعني ات خانه پرستوي گفتي من به تو مهرداد-

 .ندارد شگون قديميها قول به كني گريه سال تحويل موقع در نيست خوب ببين-

 .باشي داشته خوبي لسا كه اميدوارم مهرداد باشد مبارك نو سال-

 !گريان خانم شما هديه هم نو،اين سال هديه حاال و خوب-
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 به زيبايي گردنبند شده پيچيده زرورق جعبه درون.ايد مي خوشت ببين كن باز:گفت و داد دستم به را كوچكي بسته
 .است زيبا مهرداد،خيلي متشكرم:گفتم و كردم نگاه آن به خورد،مدتي مي چشم

 بيندازي؟ ردنتگ به خواهي نمي-

 او است،هديه تو برازنده واقعا:گفت و انداخت من به آميزي تحسين نگاه انداختم،مهرداد گردنم به را گردنبند كه زماني
 .بپسندي كه اميدوارم:گفتم و دادم دستش به را

 .هستند نظير بي هميشه تو هاي پرستو،هديه ممنون خيلي-

 .پرستو است يعال:گفت حيرت وبا گشود را اش هديه مهرداد

 .بودم خريده پيش روز چند من كه طال جنس از بود خودنويسي او هديه

 .كني امضا را مهم قراردادهاي تواني مي خودنويس اين با-

 لباس يك ديگر دفعه نيست بهتر.شركت محصوالت نه شوند خودنويس خريدار ها مشتري تمام صورت ان در كنم فكر-
 ؟!بخري برايم طال جنس از

 .خرم مي باشي داشته دوست وت اگر-

 .كنيم پذيرايي خودمان از است بهتر حاال-

 .برويم شمال به همگي را عيد تعطيالت است قرار:گفت و داد قرار مقابلم را شيريني ظرف

 دوستانت؟ با-

 .»برويم آنها همراه تا كنيم رديف را كارهايمان است بهتر«گفت و كرد تلفن ديروز نه،مادر-

 كردي؟ قبول-

 .بزنم حرف او حرف روي توانستم مي گرم-

 .مهرداد است مهربان خيلي مادرت-

 .نيست مهربان هم پرستو،زياد نه-
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 خانه به مريم و مادرم و پدر ديدن براي 10 ساعت بخوابيم است،مقداري صبح 5 ساعت تازه:گفت و كشيد اي خميازه
 ... اينكه و برويم شان

 .شد بلند خانه در زنگ ايصد كه بود نشده تمام مهرداد جمله هنوز

 باشد؟ كسي چه كني مي فكر شب موقع اين-

 .مهرداد دانم نمي-

 .هستند دوستانم:گفت اي لحظه از بعد و رفت اف اف سمت به مهرداد

 كرده احساس را بيشتري تعهد زندگيش به نسبت مهرداد بودند شده متوجه آنها كه بود اين مثل مهرداد،درست دوستان
 بين در هم مرجان بودم مطمئن.بزنند زندگيم و من ريشه به تيشه تا بودند افتاده،آمده خطر به نهاآ موقعيت و است

 .بكشد كنار من زندگي از را خودش كردم مي خواهش او از و افتادم مي پايش به خواست مي دلم.آنهاست

 هم مرجان و حميد دوستانش بين در.رفتم استقبالشان به.شدند خانه وارد فراواني صداي و سر با مهرداد دوستان
 :گفت و كرد نازك چشمي پشت من ديدن با مرجان.بودند

 .هستيد قبلي دهاتي دختر همان شما-

 .مرجان باشي زدنت حرف مواظب است بهتر:گفت تندي لحن با بود ايستاده من از دورتر كه مهرداد

 است؟ ردهك افسون هم را تو چشمهايش آن با دهاتي دختر مهرداد،اين اقا شده چي-

 .باشي سخنانت مواظب كه كنم مي اخطار تو به مرجان-

 مرتب كف يك جوان زوج اين افتخار به است بهتر ها بچه.دانستيم نمي ما و اي شده عاشق حد اين تا پس.است جالب-
 .بزنيد

 و زد من شانه به دستي مرجان.كني اختيار سكوت است بهتر پس.شود توهين كسي به ام خانه در ندارم دوست-
 تو:گفت و گرفت قرار من كنار در اي؟مهرداد انداخته روز اين به را مهرداد معجوني چه با دهاتي دختر بينم بگو:گفت
 .كني توهين من همسر به نداري حق
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 عاشق دل صد نه دل يك حاال كه است شده چه بود،پس دهاتي و داد مي بو ديروز تا عالي جناب همسر تو؟همين همسر-
 اي؟ شده او

 .است بوده عزيز من براي هميشه پرستو-

 !من اندازه به نه-

 و هستي فريبكار و عفريته زن يك كه است اين از داري؟غير شخصيتي و مقام هستي؟چه چه كني مي تو؟خيال اندازه به
 است؟ ديگران ثروت و مال دنبال به چشمت

 .مهرداد نيست تو حرفهاي اين-

 توانستي ماهرانه خيلي بگويم بايد رفتنت از قبل اما.بروي من خانه از است بهتر حاال.خورم نمي گول ديگر من مرجان نه-
 خودت و بود من دوستان ترين صميمي از يكي جديدت رفيق.بزني حدس نتوانستي را بازي جاي يك اما.كني بازي نقش
 .نداشتي خبر

 كني؟ مي صحبت كسي چه مورد در-

 .را مسعود نه و داري اختيار در مرا نه حاال اما.انداختي دامش به من مانند درست كه كسي مسعود،همان-

 به توانستم نمي.بودم شده خيره انان به حيرت و بهت در مدت اين تمام در.شد خارج خانه از عصبانيت با مرجان
 را مپرسشگر نگاه.دارد را او فريب قصد مرجان كه بود شده متوجه داشت؟مهرداد واقعيت اين ايا.كنم اطمينان گوشهايم

 :گفت ارامي به بود شده سئوالم متوجه كه مهرداد.دوختم او به

 .كني پرواز آزادانه تواني مي ديگر حاال.من پرستوي شد تمام چيز همه-

 كني گريه ديگر بار يك:گفت و كرد پاك را اشكهايم مههرداد.بگويم چه دانستم نمي.درامدم گريه به خوشحالي از
 ارامي به گرفتم حميد مقابل را شيريني ظرف كه هنگامي.كنيم پذيرايي مهمانها از است بهتر حاال.دهم مي طالقت
 .شديد برنده شما بازي اين در.خانم پرستو گويم مي تبريك:گفت

 .دانيد مي من از بهتر را اين شما اقا حميد است كوتاه خيلي خوشبختي اين:گفتم و انداختم او به نگاهي

 گردد؟ باز زندگيش طرف به مهرداد روزي كرديد مي فكر ايا.باشد اميدوار خدا مترح به بايد شما نزنيد را حرف اين-
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 ...خير-

 .باشيد داشته ايمان او رحمت به پس-

 .برويم شمال به مهرداد خانواده همراه به تعطيالت براي است بروم،قرار مسافرت به من ندارد اشكالي-

 .كنيد ميل ساعت سر را داروهايتان فقط.ندارد ايرادي من نظر از نه-

 .حتما-

 گفت و داد نشان انان به مرا اهدايي خودنويس مهرداد.دادم گوش او صحبت وبه نشستم مهرداد كنار در پذيرايي از بعد
 8 ساعت.دادند مي ارائه نظري كدام هر و كردند مي نگاه خودنويس به تحسين نظر با ميهمانان.ام خريده او براي من كه

 ارام و ساكت. نداشت من از كمي دست هم بكنم،مهرداد بايد چكار دانستم نمي.كردند ترك را خانه انها كه بود صبح
 كه شدم،هنگامي خانه نظافت مشغول باشم كرده گرم را خود سر اينكه براي.كشيد مي سيگار مرتب و بود نشسته

 .كنم صحبت تو با خواهم مي بنشين:گفت و گرفت دستش در را دستم كردم مي تميز را مهرداد جاسيگاري

 ازار را تو طوالني مدت كه شخصي صورت به تواني مي ايا من پرستوي:گفت آلودي بغض لحن با مهرداد.نشستم كنارش
 كني؟ نگاه داد

 خرد را كرد،تو تحقيرت ماه چند اين تمام در كه را ببخشي،كسي مرا تواني مي ايا:داد ادامه و دوختم او به را نگاهم
 صحبت اينطور مهرداد:گفتم.گرفت بازي به را روحت و شكست،قلب را دلت كه كني زندگي سيك با تواني مي ايا.كرد
 بدهم كس هيچ به را اجازه اين توانم نمي و دارم دوستش من كه كسي.كني مي صحبت من شوهر مورد در داري تو.نكن
 مي قول تو به پرستو،من ستمه ممنون:گفت بود شده جاري هايش گونه روي اشك حاليكه در.بزند حرفي او مورد در تا

 .نكني احساس را غمي هيچ تلخ طعم زندگيت در بعد به لحظه اين از دهم

 زدم لبخندي.ابديت سرزمين به كردنم كوچ و رفتن مهرداد،با نسازم نااميد را اميدت اميدوارم:گفتم او به دل در
 از را ها عيدي وگرنه برويم مادرت خانه به تا شويم اماده است بهتر است گذشته صبح ده از ساعت عزيز اقاي:وگفتم
 .دهيم مي دست

 هم با.كنيم حركت ظهر از بعد است قرار زيرا برداريم را چمدانهايمان بايد مادرم دستور به بنا:گفت و شد بلند جايش از
 يك.بود تازه ندگيز يك اغاز بهار روز اولين مهرداد و من براي.بستيم را چمدانهايمان هم كمك به و رفتيم باال طبقه به
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 بيشتر ماه چند من ديد واز كشيد مي طول سالها مهرداد نظر از كه زندگي.بود محبت و عشق آن اساس و پايه كه زندگي
 .آمد آغوشم به و دويد من طرف به بودند،سارا جمع آنجا همه رسيديم جون مادر خانه به كه زماني.اورد نمي دوام

 .مبارك نو پرستو،سال خاله سالم-

 .من قشنگ دختر مبارك هم شما نو سال:گفتم و بوسيدم را وا

 .بگويد تبريك عزيزش دايي به را نو سال خواهد نمي شيطان دختر اين:گفت و گرفت من از را سارا مهرداد

 .سالها اين به سال جون،صد دايي مبارك شما عيد-

 نشسته مهرداد زانوي روي عزيز ساراي كه حالي در.نشستيم هم كنار در و گفتيم تبريك را نو سال خانواده افراد تمام به
 .كنيد شاد را ما دل هديه يك با نداريد تصميم نفر دو شما:گفت ما به خطاب مهرداد مادر.بود

 .كنيم مي تقديم بدهيد اجازه اگر.ايم خريده هايي هديه شما همگي براي پرستو و من جون مادر البته-

 بس ديگر تنهايي.ايد كرده ازدواج است سال يك نزديك االن.شويد دار بچه دخواهي نمي كه بود اين من منظور پسر-
 .است

 .گيريد مي را عيديتان هم شما ديگر سال چند خداوند اميد به:گفت و زد لبخندي مهرداد

 .است زود خيلي كنيد نمي فكر عزيزم برادر:گفت و كرد مداخله مريم

 .اميگر خواهر نداريم عجله شما مثل كه پرستو و من-

 و روم مي مهرداد دايي و پرستو خاله خانه به من اورد دنيا به را اش بچه مامان اينكه از بعد:زد فرياد بلند صداي با سارا
 نشانه انان ديد از كوچك ساراي زبان از كلماتي چنين گفتن.كردند مي نگاه سارا به تعجب با همه.شوم مي انها بچه

 به ما عزيز ساراي دانستيم مي خوبي به مهرداد و من ولي.بود نگشوده جهان اين به چشم هنوز كه بود كودكي به حسادت
 خونسردي كرد مي سعي كه مريم.بيايد ما خانه وبه بكند دل مادرش و پدر از است شده حاضر ما به محبت و عشق دليل

 .سارا فهمي مي كند زندگي خودش مادر و پدر نزد بايد كودكي هر:گفت كند حفظ را خودش

 .مامان و بابا گويم مي آنان به هم من.بشوند من ومادر پدر توانند مي مهرداد دايي و پرستو انهخ-

 .كنند قبول را تو حاضرند آنها داني مي كجا از عزيزم اما-
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 .شوند مي راضي هم انها بدهيد اجازه شما اگر-

 .كني مي چكار تو ندهيم را اجازه اين پدرت و من اگر و-

 .روم مي آنجا به و كنم مي فرار خانه از-

 .دانستيم نمي ما و ايد شده تربيت بي اينقدر شما زماني چه از:گفت و گرفت او از را سارا و آمد مهرداد طرف به مريم

 .بشويد من مانع توانيد نمي هم شما و روم مي من-

 تا گويم مي حسين بابا به بشنوم زبانت از را حرفها اين ديگر بار يك اگر:گفت و زد سارا گوش به سيلي يك مريم
 .كند تنبيه را تو خودش

 .بزني را بچه ما جلوي نبايد تو كن كنترل را خودت مريم:گفت مهرداد مادر

 .است شده آدم من براي وجبي زند،نيم مي حرفهايي چه مادر بينيد نمي-

 .كند يم حسادت است نيامده دنيا به كه كودكي به نسبت و است ساله چهار كودك يك فقط او مريم-

 دوست را شما من:گفت مادرش به و آمد من آغوش به و كرد فرار مريم دست از كرد مي گريه شدت به كه سارا
 .دارم دوست را مهرداد دايي و پرستو ندارم،خاله

 .ببينم اينجا بيا سارا:گفت رسيد مي نظر به عصباني كه مريم

 .مريم بگذار راحتش:گفت مهرداد

 زند؟ مي ييحرفها چه بيني نمي مهرداد

 .شوي عصباني نيست خوب هم خودت سازم،براي مي قانعش و كنم مي صحبت او با من-

 .بيفتيم راه كه شويد اماده است بهتر:گفت كند تمام را قضيه اينكه براي مهرداد پدر

 :گفت مهرداد

 .كنيم مي حركت شب دوازده ساعت بمانيم تهران را امروز-

 .توانم نمي كه من.كني رانندگي شبها يتوان مي و هستي جوان تو جان پسر-
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 صرف كرج در را ناهار توانيم مي كنيم حركت االن اگر مهرداد گويد مي راست پدرت:گفت و كرد اي خنده مهرداد مادر
 .كنيم

 مادرش از نظر به كه سارا.كرديم حركت كه بود صبح نيم و يازده ساعت.ندارم حرفي هم من هستيد موافق همه كه حاال-
 مجبور زدن حرف به را او اينكه براي هم مهرداد و من كوشش.زد نمي حرفي و گرفت قرار من آغوش در بود ردهك قهر
 بازي غذايش با فقط سارا هم خوردن غذا هنگام در.برد مي رنج اي مسئله از او بود مشخص دقيقا.نداشت اي فايده كنيم
 سارا خوابيدن متوجه كه مهرداد.رفت خواب به من اغوش در سارا كرديم حركت كه ديگر بار.خورد نمي چيزي و كرد مي

 است؟ ناراحت سارا دليل چه به تو نظر به:پرسيد بود شده

 .زد كتك تو و من مخصوصا ما جلوي را او مادرش اينكه خاطر به-

 كاري شرفتار با ضمن در.بياورد دنيا به ديگري كودك خواهد مي او است بچه سارا هنوز.است مقصر مريم من نظر به-
 .كند مي حسادت است نيامده دنيا به هنوز كه كودكي به نسبت و ندارند دوست را او برسد نتيجه اين به سارا كه كند مي

 حالي در.كند نمي درك را چيز هيچ كه ماند مي كوچكي كودك مثل سارا پدرش و مادر نظر از.است درست حدودي تا-
 نشان كه دهد مي انجام حركاتي و حرفها.است فهيم و هوش با بسيار اما ددار كمي سن كه اين با سارا.نيست طور اين كه

 .اوست فكري بلوغ دهنده

 .باشد باهوش سارا مانند هم ما بچه كند خدا-

 .بود خواهد باهوش برود پدرش به اگر-

 ...زيبا،متين،باهوش،مهربان برود مادرش به هم اگر-

 .ومش مي مغرور خودم به مهرداد نكن تعريف اينقدر-

 داشت خواهد تو زيبايي به مادري اينكه از من كودك هستم مطمئن.ندارم هم كردن تعريف قصد گويم مي را واقعيت-
 ...كردم بدي چقدر تو به كنم مي فكر وقت هر داني مي:گفت و كرد فكر مدتي.شود مي خوشحال

 .بود آينده فكر به ،بايداست گذشته ها گذشته.بگويي اي كلمه مورد اين در ندارم تمايل اصال مهرداد-

 .بفرماييد امر شما.هستم شما فرمانبردار سرورم،من بله-
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 دريا به مشرف كه خوابي اتاق به.پرداختند استراحت وبه نشسته اي گوشه در خسته همگي.رسيديم ويال به كه بود غروب
 دريا در ارامي به خورشيد كه ودب اين مثل بود زيبا چقدر.شدم خيره افتاب غروب به و ايستادم پنجره رفتم،پشت بود

 با كه بود مهرداد»كني؟ مي نگاه چيزي چه به«.كند نمي تالش ماندن زنده براي چرا كه بود عجيب ولي شود مي غرق
 .بود شده خيره من به لب بر لبخندي

 .است كرده تغيير خيلي گذشته سال به نسبت اطراف اين-

 .بود گذشته بهار فصل از ماه يك كه دبو اين دليل به هم آن.بودند سرسبزتر پارسال

 ...خوبي سال پارسال-

 ...اور زجر تو براي و نبود خوبي سال ما براي-

 .بزنيم حرف گذشته روزهاي از كه دارد ارزشي چه.مهرداد كنم مي خواهش-

 .است حاضر عصرانه برويم بيا-

 كه بود شب 12 ساعت.كردم فراموش ساعتي چند براي را بيماريم غم هم من كه طوري به.بودند حال سر و شاد همگي
 قدم مقداري برويم بپوش مناسب لباس برو پرستو:گفت من به خطاب مهرداد.برخاستند جاي از خوابيدن براي همگي

 باغ به و كردم تن به گرمي لباس و رفتم خودمان اختصاصي اتاق به.بياور هم مرا پالتوي دارد امكان بزنيم،اگر
 نكرده فراموش هم را چاي شكمو آقاي:گفتم و دادم دستش به را پالتويش.بود ايستاده من تظرمن آانجا مهرداد.آمدم
 .است

 ساحل كنار تا است بهتر.بگذارد ميان در زيباروي خانم با تا دارد حرفها خيلي شكمو آقاي اين:گفت و كرد اي خنده
 .باشد مناسبي جاي آنجا كنم مي فكر.برويم

 يا داشتيم وحشت گفتن سخن از كه بود اين مثل درست.نزديم حرف هيچكدام راه طول در.رفتيم ساحل كنار تا هم با
 در.نشست آن روي و كرد پهن را پتويي مهرداد رسيديم دريا ساحل به كه زماني.نداشتيم گفتن براي حرفي اصال شايد

 .مهرداد است آمده پيش اي مسئله پرسيدم و نشستم كنارش

 به و ام گرفته دل به است سال يك مدت االن كه حرفهايي.بزنيم حرف هم با خواهم مي فقط نيست خاصي مسئله نه-
 و گذشته از نداري تمايل اصال تو دانم مي.بزنم را حرفهايم پرستو،بگذار نگو چيزي كنم مي خواهش.ام نياورده زبان

 مقتضاي به و اصوال پرستو،مردها.شود كمتر گناهم بار انها ياداوري با خواهم،شايد مي من اما.بگوييم سخن سخت روزهاي
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 و نمايند قبول نيستند حاضر كنند مي هم اشتباهي گاه هر كه است وجودشان در غرور انقدر.هستند مغرور خيلي خلقتشان
 دست به را ان نتوانند هرگز شايد كه بدهند دست از را موقعيتهايي و فرصتها شود مي باعث مسئله اين هميشه
 البته.ام خورده شكست كه كردم قبول من پرستو من اما.اند خورده شكست كنند قبول نخواهند لحظه ان شايد.بياورند

 به كه اين به برسد چه.كنم مي اشتباه نمايم قبول حتي كه داد نمي من به را اجازه اين غرورم راه ابتداي كه بگويم بايد
 به مادرم كه را روزي باشم داشته ياد به درست كنم مي فكر.كنم تعريف تو با اشناييم اول از بگذار.نمايم اعتراف گناهم
 ابتدا.»ام گذارده نير را خواستگاري قرار.ام كرده پيدا باشد شهر در است ممكن كه را دختري بهترين«گفت و امد اتاق
 و ايد گذاشته پا زير را شهر تمام حتما نكنيد شوخي مادر: پرسيدم خنده با بنابراين.كند مي شوخي مادرم كردم مي فكر
 خانم عزيز خانه به كه ظهر از بعد امروز آورديم شانس واقعا نبود كار اين به نه،احتياجي:ايد؟گفت زده را خانه هر در

 مناسب نظر هر از كه شناسد مي را دختري گفت خانم عزيز كرديم،خواهر مي صحبت خواستگاري مورد در بودم رفته
 دختري چه شد وارد در از وقتي مهرداد داني رفتيم،نمي ردخت ان خانه به خانم عفت توصيه به خالصه.است

 بايد»گذاشتم خواستگاري قرار شب فردا پس براي و شمردم غنيمت را فرصت بنابراين.مهربان و بود،زيبا،متين،باخدا
 يك مدت.است ور غوطه خود غرور در چقدر انسان اين من خداي اما.ببينم را تو داشتم تمايل لحظه ان هم خودم بگويم
 مرجان خوب و بودم شده اشنا او با ها ميهماني از يكي در.بودم دوست اصطالح به مرجان يعني دختر يك با كه بود سال

 نمي. است من با ازدواج ارزويش تنها گفت مي هميشه و دارد دوست مرا وار ديوانه انگار كه كرد مي رفتار طوري هميشه
 هم مرجان.بودم دوستانم از يكي منزل قبلش ساعت چند بياييم شما خانه به بود قرار كه جنون،شبي يا بود ديوانگي دانم
 اين.كرد خواهد خودكشي كنم ازدواج او از غير با من اگر گفت و شد ناراحت خيلي شد مطلع موضوع از وقتي بود انجا

 روزهاي بهترين تا شد باعث مرجان هاي گريه و جمله اين كه نكني باور شايد.شوم ديوانه من كه شد باعث حرفش
 كه بودي چيزي آن عكس بر درست تو. كردم تعجب شدي اتاق وارد چاي سيني با تو وقتي.بدهم دست از را زندگيم

 همه اين.بود داده توضيح مادرم كه بودي آن از كردم،زيباتر نگاهت خوب برداشتم را چاي كه زماني.كردم مي فكر
 ان دارم ياد به درست شدم تو متانت متوجه كردم دقت خوب وقتي.بود خداوندي قدرت دست نشانه تماما زيبايي،ظرافت

 و رفتيم ديگري اتاق به مادرم درخواست به بنا وقتي.بود شده گلگون زديم مي كه حرفهايي و خجالت از هايت گونه لحظه
 حرف و بودي هانداخت پايين را سرت مدت تمام تو چون.  كنم نگاهت درست تا كردم پيدا را اين فرصت كرديم صحبت

 بود تو زيباي صورت فقط و شد محو نظرم در ديگران چهره تمام لحظه ان.دادي مي گوش من سخنان به فقط.زدي نمي
 صادقي و درستكار فرد شما دارم دوست من«كه بود اين زدي كه حرفي اخرين و اولين.شد ديگران صورت جايگزين كه
 را بله جواب شب همان و بود رضايتم نشانه آمد لبم بر كه لبخندي يمبازگشت بزرگترها نزد كه زماني»باشيد زندگي در

 با صبح.ديدم را تو خواب هم رفتم خواب به كه زماني و كردم فكر تو به شب آن مدت تمام اما. نكني باور شايد.گرفتيم
 مي گردو دمت با مهرداد آقا است شده چه«:گفت و كرد اي خنده ديد مرا وقتي مادرم.برخاستم خواب از خوشحالي
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 دوران بهترين كنم مي فكر من يعني.بود رويايي و زيبا خيلي.هست يادت رفتيم بيرون هم با كه را روزي اولين»شكني
 زمان اين در كنم اقرار بايد.رسيد پايان به زود چه اما.بود طور همين هم من براي.است او نامزدي زمان جواني هر زندگي
 مرجان به چشمم و شدم مجلس وارد تو همراه كه زماني عروسي شب اما.رفتم مي نمدوستا و مرجان ديدن به كم خيلي
 تو.كردم فراموش را چيز همه.باشد درامده ديگري نيروي تحت كه شخصي.بودم شده مسخ انسان يك مانند درست افتاد
 را رفتار آن تو با شب نآ كه گرديد باعث مسئله اين و شدم ديگر انسان يك ،اصال داشتم تو به كه را اي عالقه و را

 گريه صبح تا.رسيد مي گوش به ديوار سوي آن از كه بشنوم را تو گريه صداي توانستم مي.بود سختي خيلي شب.بنمايم
 نمي را اجازه اين غرورم اما شنيدم مي را تو گريه نگذاشتيم،صداي هم بر چشم صبح تا دو هر.كردم گريه هم من.كردي

 مي باعث بپذيرد آنرا نخواهد و كند مي اشتباهي انسان وقتي داني مي.ام كرده اشتباه بگويم و بازگردم نزدت به كه داد
 درياي در را خودم و بگويم دروغ شدم ناچار من جهت همين به.بدهد فريب را خود و بگويد كند،دروغ اشتباه دوباره شود

 آن مدت در.كردم كار چه من اما است او زندگي لحظات ترين ماندني ياد به جزء شخسي هر عسل ماه.كنم غرق غرورم
 باعث كه طوري ترساندم را تو من و بازگشتيم تهران به كه زماني.گذراندم خوش دوستانم با و دادم آزار را تو هفته يك
 شود خوب حالت تا كردم دعا و نشستم تختت دركنار. داند مي خدا كه بودم ترسيده انقدر!شوي بيهوش ترس از شدم
 وقتي.كردم مسخره را تو و شدم دوم شخص مهرداد همان دوباره دهي توضيخ برايم خواستي كه نيزما درست ولي

 در را تو شب كه بود اين دادم انجام كه بزرگي اشتباه و نباشد مهمي چيز كه بودم اين خواستار دل ته از سوخت دستت
 .رفتم دوستانم نزد و گذاردم تنها خانه

 مانعم فريب و نيرنگ هزار با بود شده متوجه كه مرجان اما بازگردم تو نزد يدرس فكرم به نشستم كه ساعتي چند
 من.گيرد مي خود اختيار تحت را انسان كه طوري به دارد ماهري فريب زبان مرجان شد چطور دانم نمي هم خودم.شد
 كارهاي و بودم نشسته شركت در عصر روز آن.انجاميد طول به روز ده رفتنم اما.بمانم آنان نزد ساعت چند كه بودم رفته
 خانه به فورا كه بود شده تنگ تو ديدن براي دلم انقدر لحظه ان در لي و شد چه دانم نمي.دادم مي انجام را افتاده عقب
 نگاه را تو صدا و سر بدون زيادي مدت.باشد شده سرسبز و زيبا اينقدر خشك و روح بي حياط آن شد نمي باورم.آمدم
 امدم تو پيش وقتي ديگري چيز يا و بدنم در شيطان روح بود چه اين دانم نمي من خداي اما.امدم تكنار به بعد و كردم
 را شكست ديگر بار من دادي من به را مرجان پيراهن كه زماني بعد روز.كردم ات مسخره و دادم آزارت و اذيت دوباره
 سر بر صحبت و بوديم رفته مريم خانه به كه روزي.كنم اقرار تا نداد من به را اجازه اين غرورم هم باز اما. كردم حس
 فكر كردم مي گمان.شوي نمي متوجه تو كردم مي فكر زيرا زدم را دلم حرف بار اولين براي بود موهايت كردن كوتاه

 خيلي را تو مانند آبشار و بلند موهاي من گفتم درست من زمان ان اما.هستم كردن بازي نقش حال در كرد خواهي
 و كسل صبح از روز داري؟آن ياد به بوديم رفته دماوند به كه روز آن.كني كوتاه را انها ندارم ميل اصال و رمدا دوست
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 تا نشستم سرت باالي و امدم اتاق به بودم حركاتت متوجه مدت تمام من.خوابيدي و رفتي اتاق به اينكه تا.بودي خسته
 شدم غافلگير خيلي زد را حرف ان مادر و خوردي زمين و ترف گيج سرت كه زماني بازي وقت ظهر از بعد.شدي بيدار

 و باشم نداده نشان تو به خوش روي اينكه براي وشب كنم تمام را قضيه كنيد مي اشتباه شما گفتن با كردم سعي بنابراين.
 مرجان شب ري،آندا ياد به را آمدم خانه به خراب حال با من كه زمستان شب ان حتما.رفتم و گذاردم خانه در تنها را تو

 آنقدر بار آخرين و اولين براي نباشم او متوجه انكه براي هم من.كرد مي مسخره را تو و گذاشت مي من سر سربه مرتب
 از اي نخوابيده من خاطر به شب تمام تو شدم متوجه وقتي صبح.آمدم خانه وبه نكردم احساس را چيزي ديگر كه نوشيدم

 و من حال به تو ديدم مي اينكه از من.آمد ميان به من كارهاي و شركت مسئله عدب و گنجيدم نمي پوست در خوشحالي
 كردي عنوان تو وقتي شب اما.دارم نگه خود نزد بيشتر را تو كردم مي سعي و بودم خوشحال سوزاني مي دل شركت وضع
 غرورم در بيشتر را خودم اينبنابر.ندارم بازگشت براي راهي ديگر و ام كرده اشتباه كه فهميدم بگيري طالق خواهي مي

 را زيادي پول من خاطر به شدم متوجه كه زماني و ايستادي مرجان مقابل در جسارت آن با تو وقتي تولدم روز.كردم غرق
 را او جانب هم من كه شد چه دانم نمي زدي مرجان گوش به كه زماني اما شدم خوشحال اي كرده فندك آن خريد خرج

 بداني كه باشد دار خنده شايد.گويم مي دروغ كه دانستم مي قلب ته از هم خودم كردم،اما فرض رخيانتكا را تو و گرفتم
 آيد پيش اي مسئله كردم مي آرزو مدت تمام در.ماند تو نزد روحم و كرد ترك را خانه جسمم فقط ، رفتم خانه از وقتي

 قبل دانستم مي كه بود اين مثل داني مي.پيوستم تو به و شمردم غنيمت را فرصت آمدي دنبالم به وقتي.بازگردم تو نزد تا
 كرده فكر خيلي من.كردم رفتار تو با آنگونه فرودگاه كردم،در چه دوباره احمق من اما.بينم مي را تو ديگر بار رفتن از

 طرخا به را روز سه آن.شدم خوشحال دل ته از نكردي قبول تو وقتي اما بدهم طالق را تو بودم گرفته بودم،تصميم
 ترك را تو شد باعث مرجان هم باز اما.بودم خوشحال و شاد تو كنار در بودن از من.بود خوبي و زيبا روزهاي داري،خيلي

 و حرفها به وقتي و م شد نگران اي نشسته استخر كنار در تو شدم ومتوجه و بازگشتم خانه به وقتي شب ان درست و كنم
 مرا. كردم مي فكر كه بودي آن از ومهربانتر تر خوب تو اما.م داده دست از را تو دريافتم درستي به شدم دقيق حركاتت
 متوجه چگونه و چطور بپرسي خواهي مي دانم مي.باشم خوشبخت كنارت در كه دادي من به را فرصت اين و بخشيدي

 و مرجان تگف مي و كرد مي راهنمايي مرا هميشه دوستانم تمام ن ميا در حميد!است؟ داده فريب مرا مرجان شدم
 مرا زحمت هزار با حميد.كردم نمي باور من ولي.اند گرفته قرار كنارم در كه است من ثروت و پول خاطر به فقط ديگران
 مرجان راه سر بود حميد دوستان از يكي كه را مسعود بنابراين.كردم موافقت هم من و بكشيم اي نقشه تا كرد راضي
 شد بهعث كه بود زده من از حرفهايي و داد مثبت جواب او به و خورد را او تحركا و حرفها گول هم مرجان.داديم قرار
 .ببرم او ماهيت به پي

 نگفتي؟ من به زودتر چرا پس:گفتم و ريختم برايش چايي
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 مناسبي رفتار گرديد باعث مرجان خصوص به رفقايم وجود اما!اول نگاه همان از.داشتم دوست را تو من.پرستو دانم نمي-
 مي مرتب را رواندازم دقت به آمدو مي بالينم به مهربان فرشته يك شبها:گفت و كرد اي خنده سپس.اشمب نداشته
 كرد مغلوب مرا اش دوستانه رفتار با و داد مي پاسخ مهرباني با را بدي كه بود كوچكي پرستوي و زيبا كوچك فرشته.كرد
 !بيندازي يمرو را پتو و بيايي تو تا زدم مي خواب به را خودم شب هر ومن

 خوابيدي؟ مي روانداز بدون عمد به شب هر تو يعني بدجنس اي-

 .نشوي متوجه كه كردم مي گدايي محبت تو از مخفيانه طوري بايد.بكنم توانستم مي چكار عزيزم البته-

 را يماريمب كه طوري.گذرانديم را خوبي روزهاي او خانواده كنار در مهرداد و من نوروزي تعطيالت روز سيزده مدت در
 به و نشسته راحتي صندلي روي ايوان در آفتاب غروب ،هنگام بوديم شمال در كه آخر روز.سپردم فراموشي دست به

 را مهرش پر دل نداشتم را اين توانايي.بگذارم ميان در مهرداد با را بيمارم نبودم قادر.كردم مي نگاه فام سرخ آسمان
 سخن ياد به.زد مي كاري هر به دست من راحتي براي و داشت دوست مرا وجود تمام با كه حاال مخصوصا.بشكنم

 زيرا كنيد طلب خواستيد چه هر خداوند از دوختيد چشم آفتاب غروب به گاه هر«كفت مي هميشه او افتادم مادربزرگ
 به خواستم خدا از اشكبار چشماني و تضرع با لحظه آن در هم من.»سازد نمي نااميد را بندگانش اميد لحظه آن در خداوند

 آنجا خورشيد كامل غروب تا.كنم مبارزه سخت بيماري اين با تا كند كمكم..نسازم نااميد را مهرداد تا كند كمك من
 مهرداد كردم بلند كه را سرم.كردم احساس هم شانه روي را دستي سنگيني كه زمان آن تا كردم مي گريه و بودم نشسته

 بگو؟ من به را ناراحتيت كني؟دليل مي گريه پرستو،چرا چرا:پرسيد گريانم هايچشم ديدن با. ديدم خود مقابل در را

 .مهرداد ندارم ناراحتي من-

 .كني مي گريه و اي شده خيره آسمان به است ساعت يك مدت كني؟االن مي گريه چرا پس-

 !مهرداد است گرفته دلم-

 پرستو؟ اي شده دلتنگ چيزي چه از-

 .آيد پيش اي مسئله و برود بين از زود است كرده رو ما به كه خوشبختي اين ترسم مي.مهرداد ترسم مي-

 تو مواظب ،من افتد نمي برايت اتفاقي هيچ هستي من كنار در كه هنگامي تا باش من،مطمئن پرستوي اي شده خياالتي-
 .كن اعتماد من به هستم،پرستو

 .دارم ايمان تو به من-
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 را مهرداد ناراحتي توانستم نمي ولي گفتم مي او به را حقيقت كه داشتم را اين توانايي لحظه آن خواست مي دلم
 .سنگيني سكوت چه:بگويد آرامي به مهرداد شد باعث خانه سكوت.بازگشتيم تهران به كه بود سيزدهم شب.ببينم

 شدي؟ من ترس باعث تو بازگشتيم شمال از كه قبل دفعه داري ياد به-

 .كرديم دعوا هم با هم آن دنبال شدي،به بيهوش تو و-

 .گشت نخواهند باز هرگز ديگر كه داديم دست از را فرصتها از خيلي ما كرديم،شايد دعوا يكديگر با ما است درست-

 .داريم بودن هم با براي را زيادي فرصتهاي عوض در-

 تمام در من شد مي باعث كه اي مسئله تنها.گذرانديم مي خوشي به را بهاري زيباي روزهاي هم كنار در مهرداد و من
 اگر.كند قبول مرا بيماري توانست نمي مهرداد.بگويم دروغ مهرداد به بودم مجبور كه بود اين كنم ناراحتي احساس مدت
 مشاهده را او اندوه كه نداشتم را اين توانايي من و شد مي وارد او بر روحي شديد ضربه حتما شد مي من بيماري متوجه
 من.بود داشتني دوست و زيبا بسيار ما خانه باغچه.نشود من ناخوشي متوجه مهرداد كه كردم مي سعي هميشه و كنم

 رنگارنگ گلهاي و درختان هاي شكوفه شدن باز با و بوديم كرده گلكاري را انجا هم همكاري با پارسال خالف بر مهرداد
 حاليكه در مهرداد بودم گلها آبياري ولمشغ كه هنگامي پنجشنبه روز عصر.رسيد مي نظر به دلفريب و زيبا بسيار ما خانه

 براي كردم فكر:گفت و گرفت خود به اي كودكانه قيافه من ديدن آمد،با خانه به بود خريده قو و آبي مرغ تعدادي
 .نشوي ناراحت كه اميدوارم.بخرم را حيوانات اين خانه زيبايي تكميل

 .ندازيبي استخر داخل را آنها است مهرداد،بهتر هستند زيبا خيلي-

 .خورند مي را آنها اي كرده را ها ماهي فكر-

 .اندازيم مي پذيرايي اتاق آكواريوم داخل را ها ماهي-

 .نشوي پرتاب استخر داخل باش مواظب:گفت آمدو كنارم مهرداد.شدم ها ماهي گرفتن مشغول و آوردم توري

 .نيستم پا و دست بي كني مي فكر كه هم آنقدر:گفتم و كردم اي خنده

 .باش مواظب حال هر به ليو-

 در.كنم طي را استخر طول بار چندين شدم مجبور آن شيطنت دليل به بگيرم را ماهي آخرين خواستم مي كه زماني
 :زدم كردم،فرياد زدن پا و دست به شروع و شدم پرتاب استخر داخل و خورد ليز پايم دور آخرين
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 .نيستم بلد شنا من مهرداد كن كمكم-

 :گفت مهرداد شويم خارج استخر از شديم موفق كه زماني.آمد كمكم به و انداخت استخر داخل ار خودش مهرداد

 .خوردي مي سرما گرنه و نيست سرد هوا آوردي شانس باش مواظب گفتم كه من-

 .بزنم حرفي توانستم نمي و خوردند مي هم به دندانهايم سرما شدت از

 .لرزي مي اينقدر چرا من خداي-

 :گفت و كرد اي خنده مهرداد.كردم عوض را لباسهايم و آمدم اتاق داخل هب او كمك با-

 .آورد سرت باليي چه كن نگاه شود قوها خوراك بايد شيطان ماهي اين-

 شود مي باعث سانحه اين آمد پيش خانم ضمن در نخوري سرما كند خدا فقط.ندارد اشكالي ديگر بود سرد آب حمام-
 .نكني وشفرام را تولدت روز هرگز ديگر

 ست؟ روزي چه امروز تولدم،مگر-

 .من كوچك مبارك،پرستوي تولدت:گفت و داد دستم به را ام هديه

 .بودم كرده فراموش هم مهرداد،خودم متشكرم-

 تو محبتهاي اين.اي كرده فراموش را خودت كه هستي من فكر به آنقدر:گفت و گرفت دستهايش ن ميا در را صورتم
 .مشو لوس من شود مي باعث

 .هستي من همسر هم باز شوي هم لوس اگر-

 .مهربان نا و بد شوهر يك:گفت و بوسيد را پيشانيم

 .كنم مي خواهش مهرداد-

 متوجه كه مهرداد غذا صرف هنگام شب.خنديديم دو هر.خواهم مي كردم،معذرت توهين شوهرت عزيزم،به دانم مي-
 خوري؟ نمي را غذايت چرا پرستو:پرسيد بود شده غذا به نسبت من اشتهايي بي

 .ندارم غذا به ميلي-
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 !چرا؟-

 !بكشي مرا خواهي مي و اي ريخته سم غذا داخل نكند:گفت و كرد اي خنده

 .مهرداد زني مي كه است حرفي چه اين-

 .كن نگاه من به پرستو:گفت و آمد من نزديك

 .نيست اي مسئله كن باور:گفتم و دوختم او به را نگاهم

 است؟ شده زرد چرا پرستو؟رنگت اي شده الغر اينقدر چرا تو-

 !كني مي فكر تو مهرداد نيست اي مسئله:گفتم و كردم پنهان لبخندم پشت را درد

 به وادار مرا كه نيست مهرباني چشمهاي اين.اي شده الغر خيلي تو پرستو نه:گفت و كرد نزديك من به را صورتش
 .ندارد جريان بدنت در خون گويا كه پريده رنگت آنقدر.كرد اعتراف

 .است مهتابي نور تاثير-

 خوري؟ نمي را غذايت چرا پس-

 ...آخه-

 .بدهم خوردت به اجبار به را غذا ها بچه مانند كني مي مجبورم:گفت و نشست مقابلم

 .خورم نمي غذا خودم كه است دليل همين به شايد-

 جوجه يك هنوز كوچكم پرستوي نشدم متوجه كه است من تقصير تو الغري اين و:گفت و گذارد دهانم به قاشقي مهرداد
 .شود كامل رسيدگي آن به بايد كه است

 حميد ميان اين در.بودم متخصص پزشكان كامل نظارت تحت مدت اين در.كشيد طول دوماه تا مهرداد و من تازه زندگي
 تلفن شود مطلع من حال از زيرو توانست نمي احيانا اگر و امد مي ما خانه به حالم جوياي و من ديدن براي اوقات اكثر
 ها دكتر.گشتم مي باز خانه به كمتري اميد با رفتم مي آزمايش براي كه بار هر.داد مي من به را الزم دستورات و زد مي

 تمامي كردم مراجعه بيمارستان به كه مرتبه آخرين در.است كردن رشد حال در آرامي به سرطاني غده بودند معتقد
 شدت به من اما.شودم درماني شيمي بايد آن درمان و غده رشد از جلوگيري براي كه رسيدند تيجهن اين به همه پزشكان
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 داده دست از را صورتشان و سر موهاي تمام و گرفته قرار درمان اين تحت كه بودم ديده را كساني كردم،بارها مخالفت
 را درماني شيمي عذاب و رنج خواست نمي دلم.دنمودن وداع دنيا با باشند ديده اي نتيجه اينكه بدون آخر در و بودند
 و درد همه اين تحمل بدون دادم مي ترجيح بميرم بود قرار اگر.بربندم سفر بار اي نتيجه هيچ بدون آخر در و كنم تحمل
 هضرب اين توانست نمي مطمئنا بود،او مهرداد جانب از من نگراني تنها.نداشتم ترسي مرگ از من.بروم جهان اين از عذاب

 طول در.كند درك را مسئله اين نبود ،قادر بود كرده پيدا زندگيمان و من به نسبت او كه اي عالقه به توجه با.كند تحمل را
 با ظهر روز هر.كرد خواهد نابود را خود هم او بيفتد اتفاقي من براي روزي اگر بود گفته جديت با وبارها بارها مدت اين

 داد،مثال مي دستوراتي و زد مي تلفن بار چندين هم روز طول در و آمد مي خانه به هارنا براي زياد كارهاي داشتن وجود
 در.بگذارم ميان در او با را بيماريم موضوع توانستم مي چطور وجود اين با.ديگر سفارش جور هزار و باش خودت مواظب
 و درماني شيمي مسئله شدن مطرح از بعد.كنم مي استفاده دارو از من نشود متوجه مهرداد بودم مراقب مدت اين تمام

 داشت وجود امكان اين او گفته به.كنم قبول را مسئله اين داشت اصرار و آمد مي ما خانه به مرتبا ،حميد من هاي مخالفت
 معمول مطابق و آمد ما خانه به حميد كه عصر آنروز تا كردم مي مخالفت همچنان من اما.  يابم بهبود وسيله اين به تا

 :كرد شروع ار بحث

 .كنيد مي چكار نيستيد متوجه شما خانم پرستو ببينيد-

 .كنم نمي قبول من آقا حميد نه-

 .خانم پرستو شماست نفع به اين-

 .است اين از غير را،مگر را،مهرداد دهم،زندگيم مي دست از را چيز همه كه است اين منفعت؟جز كدام-

 .بكنم كار اين به وادار را شما شوم مي مجبور من اينكه يا و كنيد مي ولقب را مسئله اين شما خانم،يا پرستو كنيد گوش-

 قرمز عصبانيت شدت از شناختيم،صورتش مي حميد و من كه مهردادي آن نه شد،البته اتاق وارد مهرداد حين اين در
 :زد زد،فرياد او گوش به سيلي و آمد حميد طرف به.لرزيد مي شدت به و بود شده

 .بكني را كار اين تواني مي چطور كثافت -

 مهرداد؟ چيست منظورت-

 زيباروي زن ان هم و را تو دارم،هم نظر تحت را تو كه است هفته دو مدت اي؟االن كرده استفاده سوء من اطمينان از تو-
 احمق آنقدر يا ام ديوانه من ايد كرده خيال.آيد مي تو ديدن به پرستو اينكه يا ايي مي من خانه به من نبود در.را فريبكار



 

 

در قفس طالييپرستويي  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  144 

 تمام. بيا خودت به مهرداد«كنم مي درك را تو سخنان معني حاال.داريد رابطه هم با پرستو و تو فهمم نمي كه هستم
 به پرستو هم و تو هم اي گفته درست ام رسيده نتيجه اين به حاال»اند شده جمع تو گرد ثروتت و مال دليل به دوستانت

 .هستيد من ثروت دنبال

 .مهرداد نيك مي اشتباه-

 .رسد مي هم تو نوبت پرستو،بعدا نزن حرف تو-

 جايت از نتواني كه آورم مي سرت بر باليي چنان وگرنه هيچ كه آقا حميد رفتي بيرون خانه از ديگر دقيقه چند تا اگر-
 .بخوري تكان

 شده اشتباه دچار است اهدش خدا نه.كنم اغفال را خانم پرستو خواهم مي كه نيست اين اينجا به من آمدن دليل مهرداد-
 ...كه است دليل اين به فقط.اي

 .نگوييد مهرداد به چيزي كه ايد داده قول من به شما آقا حميد نه-

 .است شما همسر او شود مطلع موضوع از بايد مهرداد خانم پرستو اما-

 .كند تحمل تواند نمي شود مطلع موضوع از اگر مهرداد نه-

 .كشم مي را دويتان هر اينكه يا و است خبر چه اينجا گوييد مي من به يا دز فرياد عصبانيت با مهرداد

 .كن باور مهرداد نيست مهمي مسئله-

 است؟ خبر چه من خانه در بدانم ندارم حق كه هستم غريبه اينقدر من يعني پرستو:گفت و آمد من طرف به مهرداد

 بداني؟ بايد كه البته باشد مهمي مسئله اگر-

 نه؟ من ولي بداند بايد حميد كه است مهم نقدرآ مسئله اين-

 .ببيند را تو تا بود آمده اينجا حميد-

 چه.آيد مي اينجا مرتبا حميد است هفته سه دو مدت االن.پرستو نگو دروغ من به.داد تكان شدت به و گرفت را هايم شانه
 است؟ شده كار اين باعث امري
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 .گويم نمي دروغ تو به من كن باور مهرداد چيز هيچ-

 كاري تو.كردي مي انتخاب من تنبيه براي را ديگري راه ايكاش نيست؟ولي طور اين.پرستو كني مي خيانت من به تو-
 من به بزرگي ضربه كارت اين با ببينم،آنوقت تو در را شوم،وجودم شوم،عاشقت ببندم،پايبندت دل تو به من كه كردي
 !بگو؟ من پرستو؟به چرا بردي،آچه بين از مرا رفتارت اين با حاال و كشاندي خودت دام به را من.بزني

 مي دلم.زد مي چنگ مرا قلب او هاي لرزيد،گريه مي شدت به اش مردانه هاي شانه كه طوري به كرد مي گريه مهرداد
 ايدهف بي ولي سازم ارام را او آميز محبت جمالت با كردم سعي بنابراين.توانستم نمي ولي بگويم او به را حقيقت خواست

 مي آن گفتن از من و بگويم او رابه جريان كه بود اين خواستار و رفت مي سو آن و سو ين به مرتبا مهرداد.بود
 از مرا داري قبول كه خدايي به را تو:گفت و افتاد پايم به مهرداد آخر در.بود گرفته فرا را وجودم تمام كه ترسي.ترسيدم

 !پرستو؟ بده نجات برزخ اين

 تنها تو كه باش مطمئن را اين اما...توانم نمي.توانم نمي كن باور مهرداد:گفتم آرامي به و كردم گريه و زدم زانو مقابلش
 .كن قبول را هستي،اين من زندگي مرد

 كند؟ مي چكار اينجا حميد پس-

 !مهرداد است پزشك يك حميد-

 .نداريم مريضي خانه اين در ما ولي دانم مي كه را اين بله-

 !نداريم مريضي مهرداد نه-

 !بگو؟ را آيد؟علتش مي من خانه به پزشك يك چه براي پس-

 .دهم مي مهرداد،قول دهم مي را سئوالت جواب روزي-

 است؟ بيمار خانه اين در كسي چه حميد بگو تو:گفت و رفت حميد سمت به مهرداد

 برايت را او راز كه نخواه من از سنكنم،پ فاش را مريضهايم اسرار ام كرده ياد سوگند و مهرداد هستم پزشك يك من-
 .كنم برمال
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 به روم مي.گردم نمي بر ديگر و كنم مي ترك را خانه اين هم من بدهيد مرا جواب نيستيد حاضر كدامتان هيچ كه حاال-
 او برگردد،ولي كردم التماس و دويدم دنبالش به.شد خارج خانه از سرعت به و بودم گرفتار آن در كه برزخي همان
 ...تاريكي و غم دنيا يك و ماندم من و شد خارج او دنبال به هم حميد.كرد ترك را خانه من هاي گريه به توجه بدون

 ...بود نشده نوشته آنها در چيزي و بودند سفيد دفترچه اوراق بقيه

 در كه بود ختهدو اتاقي اي شيشه درب به چشم و بود نشسته سالن از اي گوشه در تنها مردي بيمارستان انتظار سالن در
 او هستي تمام كه كسي.كرد مي تالش بودن زنده براي زندگيش فرد ترين عزيز آن پس

 از اشك از جويي.نداشت چنداني فاصله مرگ تا پرستيد مي را او انچنان كه ش،شخصي بود،زندگيش،اميد،عشقش،همسر
 باشد؟پرستوي شده دچار بيماري ينا به او عشق آشيانه پرستوي بايد چرا كه بود اين فكر در.بود جاري چشمانش
 بست مي سفر بار زود خيلي زندگيش خزان رسيدن فرا بايدبا حاال و بود ديده چشم به را زندگي بهار 21 فقط كه كوچكي

 اين در.درآيد پرواز به و شود پرپر حوادث تندباد دست به كه رفت مي او زندگي گل.كرد مي پرواز ابديت سرزمين به و
 رفتار بازتاب مصيبت اين بود مطمئن.است شده نازل وي بر كه است بوده الهي غضب اين حتما كه ترف فرو انديشه
 بود،او زده خيانت تهمت او به آورد ياد بود،به كرده بود،ناراحتش آزرده بسيار را كوچكش پرستوي است،،او اش گذشته

 پرستويش وجود اين با ولي بود كرده خيانت او هب اينكه مهمتر همه از و بود زده بود،كتكش كرده سبك جمع جلوي در را
 با انجام سر و كند جبران را او رفتار محبت و مهر با كه بود كرده سعي بود،او نياورده زبان بر آميزي شكوه كلمه هرگز
 وي اميز ابهام حركات و سخنان متوجه هرگز مهرداد.بود شده عاشقش و ساخته خود شيفته را او مهربانش رفتار همين
 ايوان در كه را زماني اورد ياد به.است بيمار بفهماند او به رفتارش با دارد سعي وي كه د بو نشده متوجه او.بود نشده

 پايان به خوشبختيش زود خيلي بود مطمئن او زمان ان در.ريخت مي اشك و كرد مي نگاه آفتاب غروب به و بود نشسته
 خواست نمي كرد،زيرا مي تحمل را جانكاه درد اين و را غم اين تنهايي به او.بود نياورده زبان به هرگز ولي رسيد خواهد

 دويد آنان سمت به.شدند خارج ان از پرستار و دكتر چند و شد باز در ناگهان هنگام اين در.شود او درد متوجه همسرش
 :پرسيد و

 است؟ چطور حالش

 .نيست خوب زياد حالش ولي است امده هوش به-

 بينم؟ب را او توانم مي-

 .كند استراحت بايد نه فعال-
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 .لحظه يك براي ببينم را او حميد بده اجازه:گفت و دويد حميد دنبال به

 .كند استراحت و باشد تنها بايد او مهرداد نه-

 .شما داروهاي به نه دارد احتياج من به او حميد-

 .مهرداد است شده دير خيلي:گف و انداخت به نگاهي حميد

 د؟كر چكار بايد پس-

 .بدهد جواب كه دارد وجود امكان اين درصد 30 فقط البته گرفت را غده رشد جلوي بشود درماني شيمي با شايد-

 نگفتي؟ من به قبال چرا حميد-

 شده دچار بيماري اين به كه فهميد وقتي دارم ياد به.كرد مي مخالفت امر اين با شدت به او.بود پرستو خود خواست اين-
 تنها گويم؟او مي چه فهمي مي مهرداد.بدهي طالق را او تو ترسيد مي او.نگويم چيزي تو به خواست من ،از است

 كرد خواهم عمر انقدر.باشم زنده زمان چه تا كنيد مي فكر اقا حميد پرسيد من از.اميد نا مهمتر همه از و بود بود،خسته
 مي خوش مرجان كنار در تو پيچيد مي خود به درد از او حاليكه بگويم؟در او به توانستم مي چه من.ببينم را فرزندم كه

 .گذراندي

 من.شوم متنبه اينطوري بايد چرا آخر ولي.ام گفته هم پرستو خود به را اين.ام كرده اشتباه دارم قبول حميد،من كن بس-
 شوم،تو نزديك وا به من كه شدند مي اين از مانع ديگران و مرجان مانند كساني ولي.بودم پرستو عاشق هم ابتدا همان از
 شدم موضوع متوجه ايكه از بعد و كردم مطرح را بگيرد قرار مرجان راه سر اينكه و مسعود موضوع داني،من مي خوب كه
 .برگشتم او سمت به

 .دير مهرداد،خيلي شدي متوجه دير ولي-

 شود؟ خوب هست امكانش-

 !بدهد شفا را پرستو كه بخواه خدا از نيستيم،برو خدا ها دكتر ما-

 .كنم مي خواهش حميد ببينم را او بروم بگذار-

 !مني صحبت او با نداري وقت بيشتر دقيقه چند رويم مي هم با-
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 .است قبول باشد-

 وصل او به مختلف وسايل.شناخت مي مهرداد كه نبود پرستويي بود خوابيده تخت روي كه كسي.شدند وارد اتاق به دو هر
 مهرباني و عطوفت از لبريز هم هنوز مهربانش چشمهاي وجود اين با ولي رسيد مي نظر به پريده صورتش رنگ.بود
 است؟ چطور حالت من پرستوي:گفت آرامي گرفت،به دست در را دستش و رفت تختش كنار مهرداد.بود

 .هستم گرسنه فقط.هستم تر حال سر تو از نظر به:گفت اودي طنز لحن با و اورد لب بر لبخندي

 .خرم مي پيتزا برايت االن همين-

 .بياورند غذا برايتان گويم مي االن.بخوريد ساده غذاي بايد شما فردا و امشب:گفت و كرد مداخله حميد

 .شوي مي اي؟خسته ايستاده چرا مهرداد بنشين-

 ...پرستو بروم بايد-

 .روي مي من پيش از هميشه تو-

 .كنم ترك را تو كه اند كرده مجبور مرا اينبار اما-

 .است گفته اقا حميد است،نكند زده را فحر اين كسي چه-

 .خانم پرستو كنيد استراحت بايد شما-

 .كنم مي ترك را بيمارستان االن همين من نباشد من كنار در مهرداد اگر-

 .بماند تواند نمي مهرداد اما-

 .بمانم دربيمارستان توانم نمي هم من پس-

 .شد خارج اتاق از سپس و كنم بتصح بيمارستان رئيس با بايد:گفت و كرد فكر مدتي حميد

 مي شلوغش زيادي مقدار يك دكترها اين مهرداد نيست مهمي مسئله:گفت آرامي به بود شده او نگراني متوجه كه پرستو
 با آرامش و سكوت در هميشه مثل درست خانه گردم مي بر من و يابد مي پايان چيز همه زدن هم بر چشم يك در.كنند
 خواهي خوب تو عزيزم البته:گفت بگيرد را اشكهايش ريزش جلوي كرد مي سعي كه دادمهر.كنيم مي زندگي هم
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 با:گفت و شد اتاق وارد حميد هنگام اين در.ندارد چنداني فاصله مرگ تا وي كه دانستند مي پرستو هم و او هم ولي.شد
 الزاما ايشان همراه بعد شبهاي ليو باشيد او كنار در شما را امشب كه كردند قبول ايشان كردم صحبت بيمارستان رئيس
 .باشند خانم بايد

 باشم؟ بستري زماني چه تا من است قرار مگر-

 .باشيد بستري بيمارستان در كه است الزم آزمايشات اين انجام براي و بگيريد قرار آزمايش تحت بايد شما خانم پرستو-

 زماني؟ چه تا-

 .شد خارج اتاق از جمله اين فتنگف با حميد.بخير شما شب فعال.هفته يك احتماال-

 چند بخورد،هنوز را غذايش و بنشيند جايش در تا كرد كمك پرستو به مهرداد.است خوردن غذا نوبت حاال پرستو خوب-
 بود خورده كه را غذايي تمامي و گرديد ارغواني صورتش رنگ.شد دگرگون حالش كه بود نخورده غذا قاشقي

 بعد و كرد معاينه را وي حميد.شدند اتاق وارد دو هر و كرد خبر را حميد و شد خارج قاتا از سراسيمه مهرداد.برگرداند
 :گفت و داد تكان را سرش نگراني با مدتي از

 .بدهيد او به كمپوت آب.است نبوده ميلشان باب اند خورده كه غذايي شايد نيست اي مسئله-

 بخرم؟ ديگر يچيزها و كمپوت مقداري و شوم خارج بيمارستان از توانم مي-

 .بروي تواني مي-

 .برگردم من تا هستي پرستو مواظب-

 .هستم مراقب مهرداد باش مطمئن-

 بگذارم؟ تنهايت كوتاهي مدت براي اگر شوي نمي ناراحت:گفت پرستو به خطاب مهرداد

 .برگردي زود خيلي كه بده قول-

 نداري؟ احتياج چيزي دهم،به مي قول-

 .بياور را شخصيم وسايل و مناسب لباس دارد امكان اگر-
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 .باشد ديگري امر عزيزم حتما-

 .برگرد زودتر فقط-

 .خداحافظ فعال-

 .شود مي الزم كن تهيه هم را ليست اين مهرداد-

 .حميد حتما-

 اين.گرفت فرا را چشمانش اشك شد پرستو اتاق وارد كه زماني.رفت خانه به و كرد ترك را بيمارستان سرعت به مهرداد
 بود هم مهرداد اتاق گذشته ماه دو اين در و و بود خوانده بود،نماز كرده بود،گريه رفته راه آن در پرستو كه بود اتاقي
 اشغال را خانه فضاي او خنده صداي ديگر.گردد باز اتاق اين و خانه به ديگرپرستو بار كه نداشت وجود امكان اين ولي
 فكر گذشته به كه نداشت را اين فرصت.آمد خود به مهرداد. مدآ نمي مهرداد استقبال به ديگر هرگز شايد و كند نمي
 .كند

 تلفن شماره و بازگشت تلفن سمت به ولي.رفت خروجي در سمت به و داد قرار چمداني در را نياز مورد وسايل سرعت به
 لحظات امتم در خواست مي.برود شركت به توانست نمي ديگر او داد مي اطالع آنها به بايد.گرفت را مادرش خانه

 خط آنسوي در آلودي خواب صداي با مادرش طوالني زمان گذشت از بعد.باشد زندگيش پرستوي با عمرش از باقيمانده
 .گرفت قرار

 .مهرداد هستم من سالم مادر الو-

 است؟ چطور حالت مهرداد سالم-

 كارها به خودش بخواهيد رپد از بروم شركت به فردا توانم نمي بگويم زدم زنگ شدم مزاحم كه ببخشيد.بد خيلي-
 .كند رسيدگي

 است؟ افتاده اتفاقي دليل؟چه بگويي؟بدون را همين كه اي زده زنگ شبي نصفه بروي؟ببينم شركت به تواني نمي چرا-

 .بروم بيمارستان به بايد من-

 است؟ افتاده برايت اتفاقي بيمارستان؟مگر-
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 .است ستريب بيمارستان در پرستو:گفت آلودي بغض صداي با مهرداد

 دليل؟ چه به-

 .دارد سرطان...من پرستوي...پرستو مادر-

 گفتي؟ چه-

 .است بستري بيمارستان در هم االن.است مغزي تومور به مبتال او دارد سرطان-

 بيمارستان؟ كدام-

 .بياييد مالقاتش به توانيد مي زوج هستم،روزهاي خودم من بياييد شما نيست احتياجي-

 مي هم من دهد روي اتفاقي پرستو براي اگر.كنيد دعا پرستو براي مادر:گفت كرد مي گريه شدت به حاليكه در مهرداد
 .ميرم

 است؟ مهم اينقدر يعني مهرداد گويي مي چه-

 .كنيد يادداشت را بيمارستان آدرس.بروم بايد ديگر من دانم مادر،نمي دانم نمي-

 و كرد توقف فروشگاهي مقابل.كرد مي رانندگي سرعت به.شد خارج خانه از و كرد قطع را تلفن آدرس گفتن با مهرداد
 به وقتي.شد بيمارستان وارد و كرد تهيه گلي دسته بيمارستان روي روبه مغازه از و نمود خريداري غذايي مواد مقداري

 ؟!آمدي زود چقدر:گفت مهرباني به او ديدن با ،پرستو آمد پرستو اتاق

 .مبود داده قول تو به اينكه دليل به-

 حتما كه هم را صورتم و دست تر مهم همه از طور همين. ببندم بايد هم را موهايم.كنم عوض را لباسهايم كني مي كمكم-
 .بشويم بايد

 بشويي؟ را صورتت و دست چطور كه بپرسم پرستار از تا كن صبر لحظه بيايي،يك پايين تخت از تواني نمي كه تو-

 تا كرد كمك پرستو به. شد اتاق وارد تشتي همراه به آب پارچ يك با تيمد از بعد و شد خارج اتاق از مهرداد
 .كند شانه را موهايش تا بدهد او به اي شانه تا خواست مهرداد واز شست را صورتش و دست آرامي به پرستو.بنشيند



 

 

در قفس طالييپرستويي  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  152 

 .كنم شانه را موهايت من تا بده اجازه پس تواني نمي كه تو-

 .نشود كشيده موهايم كه آهسته فقط-

 هم را لباسهايش تا نمود كمكش و كرد سرش را رنگي صورتي روسري.بست و كرد شانه را او موهاي آرامي به مهرداد
 .مهربان و شناختم،زيبا،تميز مي كه پرستويي همان شدي حاال:گفت و انداخت او به نگاهي آخر در.كند عوض

 .هستم گرسنه خيلي من مهرداد-

 ميدهي؟ ترجيح را ميوه كدام كنم،راستي مي باز تيكمپو برايت كني صبر لحظه يك اگر-

 .است بهتر باشد آناناس-

 :گفت و خورد آنرا تمامي تقريبا داد،پرستو او دست به و كرد باز را قوطي در مهرداد

 اي؟ خورده شام تو مهرداد راستي-

 .نيستم گرسنه-

 .بخوري چيزي است بهتر گيري مي معده ناراحتي-

 ...آخر اما-

 .بخوري چيزي حتما ايدب مهرداد-

 .كني استراحت است بهتر خانم سركار چشم روي به-

 ماني؟ مي كنارم در تو-

 .نشينم مي همينجا من عزيزم البته-

 ديگر بار مهرش پر و معصوم چهره.رفت خواب به آرام و نهاد برهم ديده و گرفت دست در را مهرداد دست پرستو
 كردند،بايد مي مبارزه بيماري با دو هر بايد ساخت،آنها مي اميدوار زندگي به ار او بايد ساخت،مهرداد غمگين را مهرداد

 قرار گوناگون آزمايشات مورد پرستو هفته يك.ساختند مي نابود آنرا خداوند به توكل و عشق به تكيه با و هم كمك با
 سخنان با كرد مي وسعي بود كنارش در مهرداد مدت اين تمام در. بود شده حساس دستش رگهاي كه طوري به گرفت
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 كه بود مهرداد اين رفت مي خواب به پرستو شبها كه هنگامي ولي.كند زنده او وجود در را زندگي به ميل كننده اميدوار
 در نداشت مذهبي باور هيچ كه مردي.دهد شفا را او پرستوي تا نمود مي التماس خداوند درگاه به و كرد مي گريه صبح تا

 .كرد مي نياز رازو خود خداي با و گذاشت مي مهر بر سر ماديمت مدتهاي زمان اين

 25 شماره اتاق گوشه در.بودند جمع خود بيماران تخت اطراف در همگي كنندگان بازديد و همراهان. بود مالقات زمان
 مي سعي داد،مهر مهرداد خانواده و مادرش و پدر.كردند مي گفتگو او با و بودند شده جمع پرستو گرد زيادي افراد نيز
 همراهي را او تا خواست او از مهرداد مادر رسيد پايان به ديدار ساعت كه زماني.كند پذيرايي احسنت طور به آنها از كرد

 اي؟ گرفته تصميمي چه مهرداد:گفت و داد قرار مخاطب را او مادرش بيمارستان حياط كند،در

 مادر؟ مورد چه در-

 .شود خوب او كه دارد وجود كمي امكان گفت مي كردم صحبت پرستو دكتر با من-

 .دانم مي خودم را اين بله-

 بگذاري؟ ندارد چنداني فاصله مرگ تا كه شخصي پاي به را جوانيت و عمر خواهي مي تو-

 .شود خوب بايد ،يعني شود خوب پرستو است ممكن مادر اما-

 .ندارد را تو همسري لياقت ديگر پرستو بدهي نجات را خودت پسربايد باش دارد،عاقل بهبودي امكان تو حرف با-

 .بدهم انجام بايد را كاري چه گيرم مي تصميم كه هستم من اين-

 .بدهي طالق را پرستو كه هستي مجبور جالب،تو چه:گفت و كرد اي خنده مادرش

 .دارم دوست را او من و است من همسر مادر،پرستو بينم نمي اجباري من هستم؟اما مجبور-

 .بياورد دنيا به برايت سالمي فرزندان بتواند كه كني ازدواج شخصي با بايد تو-

 .اورد مي دنيا به برايم كه كودكاني نه است مهم و عزيز من براي پرستو خود وجود-

 بايد اينكه يا كني مي ازدواج گويم مي من كه شخصي با و دهي مي طالق را پرستو مهرداديا گني گوش خوب است بهتر-
 .كني فكر داري مهلت روز ده تا امروز از بكشي،فهميدي خط را شركت دور

 .بگذارم تنها را پرستو نيستم حاضر من نيست فكركردن به احتياجي-



 

 

در قفس طالييپرستويي  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  154 

 .بدهي بعداجواب و كني فكر اول است بهتر اما-

 كه كسي تنها بود عشقش آشيانه پرستوي شود،او جدا او از توانست مي بازگشت،چطور پرستو نزد شكسته قلبي با مهرداد
 .كند زندگي او با داشت دوست

 مسئله تنها مدت اين شود،در تشكيل پزشكي كميسيون شنبه روز عصر شد قرار و گرفت پايان پرستو آزمايشات باالخره
 بيماري اين هاي نشانه از يكي كه است بود،درست پرستو خوردگي بهم حل بود كرده ناراحت بسيار را پزشكان كه اي
 طوري به.شد مي دچار ان به ساده بسيار غذاهاي حتي غذايي هر خوردن از بعد اكثرا پرستو ولي بود خورردگي بهم حال
 روز باالخره.دهند قرار مخصوصي غذايي رژيم تحت را وي كه شدند مجبور حالت اين از جلوگيري براي پزشكان كه

 تكه عمل ابتدا.گرفت مي قرار راحيج عمل تحت بايد كردند،پرستو اعالم را خود اصلي نظريه رسيد،پزشكان فرا موعود
 مهرداد به ها دكتر همه اما.بردارند آنرا كامل طور به توانستند مي بود خيم خوش عامه قول به موجود غده اگر و برداري
 دنيا از يا عمل حين پرستو كه دارد وجود اين امكان گرفته قرار مغز از حساسي قسمت در غده اين اينكه دليل به گفتند
 با.است شكستن حال در سنگين بار اين زير در كمرش كه كرد مي حس مهرداد.شود فلج هميشه براي اينكه يا و برود

 وحشتناكتر سئوالش جواب در آنان گفته.افتد مي اتفاقي چه نگيرد صورت عمل اين اگر كرد سئوال پزشكان از درماندگي
 همان دقيقا اين و... ان از بعد ولي نگهدارند سرپا را او راپيراديوت و درماني شيمي عمل با مدتي تا توانستند مي آنها.بود

 ترك را سالن پزشكان كه زماني.بگيرد قرار درمان اين تحت كه داد نمي اجازه و بود مخالف ان با پرستو كه بود چيزي
 گرمش اشكهاي او مونس تنها.كند چكار بايد دانست نمي.مبهم اي آينده و هولناك سرابي و غم دنيا يك و ماند او كردند

 كمي امكان بگويد پرستو به توانست مي چطور.شد خيره نامعلومي نقطه به و گرفت دستهايش ميان در را سرش. بود
 او بر اصلي رنج و درد آنكه بدون داشت فرصت ماه چند فقط پرستو بود درست آنان سخنان اگر.دارد ماندن زنده براي
 دستي برخورد با.گرفت مي او از را وزندگي گشود مي باز سر سرطاني غده ماه چند اين گذشت با.كند زندگي شود پيروز

 .بود او همدرد و همراه مدت اين تمام در كه دوستي بود آمد،حميد خود به اش شانه به

 .مهرداد نباش نگران-

 ديگر طرف از و بيماريش مسئله و پرستو طرف يك ام؟از افتاده گير برزخي چه در بيني حميد؟نمي نباشم نگران چطور-
 .او فشارهاي و مادرم

 مهرداد؟ چيست منظورت-

 .بدهم طالق را پرستو كه است گذاشته فشار تحت مرا مادرم.كنم مي زندگي جهنمي چه در كه داني نمي-



 

 

در قفس طالييپرستويي  كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  155 

 دليل؟ چه به-

 من ابراينيابد،بن نمي بهبود ديگر پرستو ك كند مي گوشزد من به مدام است شده پرستو بيماري متوجه كه اي لحظه از-
 نمي من حميد اما.باشد من براي مناسبي همسر تواند نمي ديگر او است معتقد.كنم تلف او پاي به را جوانيم نبايد
 .اميدم تمام.است من زندگي تمام پرستو.توانم

 .كند كاري تو ميل خالف بر مادرت نده اجازه پس-

 .كند مي رونبي شركت از مرا ندهم طالق را پرستو اگر است كرده تهديد او-

 ثروت؟ و مال يا است تر مهم پرستو تو براي-

 سكوت مدتي حميد.بدهم دست از را هستيم تمام عوض در و شود خوب او حاضرم.دارم دوست را حميد،پرستو پرستو-
 .شد صحبت مشغول آرامي به آن از بعد و كرد

 .بگذارم ميان در تو با را موضوع يك خواهم مي مهرداد-

 دارد وجود او ماندن زنده براي روشهايي چه و است زنده ديگر زمان چه تا بگويي خواهي مي اگر.است وپرست به مربوط-
 .بياورم طاقت توانم نمي ديگر چون نزن حرفي كنم مي خواهش

 .نيست او به مربوط مهرداد نه-

 است؟ موضوعي چه پس-

 به مربوط كردم مي فكر ابتدا.خورد مي هم به حالش غذايي هر خوردن با است مدتي پرستو باشي كرده دقت اگر-
 كه رسيدم نتيجه اين به دادم انجام كه آزمايشي با و است باردار خانم پرستو احتماال شدم متوجه بعد ولي است بيماريش
 .است بوده درست حدسم

 .حميد هستي مطمئن تو-

 .باشند يكماهه كنم مي فكر تقريبا مهرداد بله-

 .شود مي خوشحال ليخي خبر اين شنيدن از پرستو-
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 اي صدمه كودك به دارد امكان كنند مي مصرف خانم پرستو كه داروهايي وجود با.دارد وجود موضوعي يك مهرداد اما-
 .شود وارد

 .نده شرح من براي را بد خبرهاي اينقدر حميد خدا را تو-

 مي براورده را همه حاجت كه برو كسي خانه در به ماست عهده به قضيه%50 فقط هستم پزشك يك فقط من مهرداد-
 .كند

 چيست؟ دكترها بقيه نظر-

 .ام نزده حرف كسي با هنوز من دانند نمي آنها-

 .بدهم خبر پرستو به بروم بايد هستم خوشحال چقدر داني نمي حميد-

 جواهر سرويس يك رسيد كه فروشي جواهر اولين به.كرد ترك را بيمارستان سرعت به و شد بلند جايش از مهرداد
 تختش در پرستو.بازگشت بيمارستان به و كرد تهيه هم زيبايي گل دسته بيمارستان به بازگشت مسير در و خريد نشان

 است؟ چطور حالت مهرداد سالم:گفت و آورد لب بر لبخندي مهرداد ديدن با.خواند مي كتاب و بود نشسته

 .حال سر و خوب-

 مهدرد؟ است شده خبري-

 .خير و بله-

 اند؟ نرفته بين از هنوز قبلي اي،گلهاي خريده زيبايي گل دسته چه-

 .دارد فرق علتش گل دسته اين-

 .بيمار خانم يك براي است گلي باشد؟دسته داشته تواند مي فرقي چه-

 دهند مي شوهرشان به را شدنشان دار بچه خبر كه هستند خانمها اين هميشه:گفت و نشست تخت لبه روي مهرداد
 پرستو؟ است درست

 .شوند مي متوجه آنها ابتدا چون است ضحوا-
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 .شد خواهد كودك يك صاحب ديگر ماه چند تا گويم مي همسرم به كه باشم مردي اولين من كنم مي قكر-

 مهرداد؟ گفتي چه-

 ...كوچك مادر باشد مبارك:گفت و داد پرستو به را جواهرات جعبه و گل دسته مهرداد-

 است؟ مبارك چيزي چه-

 .شد خواهيم فرزند صاحب ديگر ماه چند تا ما من عزيز-

 مهرداد؟ كني نمي كه شوخي-

 .گويم مي راست كه عشقم آشيانه به قسم-

 اشكهايش مهرداد.گفتند مي سخن يكديگر با نگاه زبان با.زد مي موج هردو چشمهاي در اشك.شدند خيره هم به هردو
 باشي بخندي،شاد بايد تو.ببينم گريان را تو مهايچش هرگز ندارم دوست من.كردي گريه كه هم باز:گفت و كرد پاك را
 .كني زندگي سال سال سالهاي و

 .مهرداد ميرم مي بمانم اينجا اگر ببر،من خانه به خود با را من-

 .كنم مذاكره دكترت با بايد-

 .بگير اجازه معطلي؟برو چرا پس-

 :كرد سئوال او از نگراني با حميد.دندبو گفتگو و بحث مشغول كه ديد را پزشكان از گروهي.شد حميد اتاق وارد

 است؟ حامله نگفتي پرستو به كه تو مهرداد-

 .شد خوشحال خيلي پرستو.گفتم كه البته-

 .كرد نخواهد قبول هرگز ديگر من،حاال خداي واي-

 كند؟ نمي قبول را چيزي چه-

 .كند سقط را كودك كه يدكن راضي را همسرتان بايد شما متاسفانه:گفت بود جمع آن بين در كه خشنود دكتر

 گفتيد؟ چه-
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 .آمد خواهد دنيا به ناقص صد در صد شما كودك كند مصرف بايد كه داروهايي و شما همسر معالجه روند به توجه با-

 .كند نمي موافقت هرگز پرستو-

 .بگذاريد ميان در او با را جريان بايد شما-

 .توانم نمي من بدهي،نه دست از داشتي را آرزويش كه را كودكي بايد بگويم او به بروم كه نخواهيد من توانم،از نمي-

 .سهرابي آقاي باشيد آرام-

 دست از را طفلش بايد بگويم او به و برگردم حاال.كنيد مرخصش بيمارستان از بخواهم شما از است فرستاده مرا او-
 .بدهد

 پايان تا بخواهد اگر.كند انتخاب را راه يك بايد او.مهرداد دهم مي توضيح برايش را جريان من:گفت و كرد مداخله حميد
 كند خودكشي بخواهد كه است اين مانند درست اين و كند نظر صرف دارو خوردن از بايد كند حفظ را كودكش بارداري

 مي صدا را پرستاري بروي خواهد نمي نه.بياوري اينجا به را پرستو و بروي است بهتز.اور عذاب و تدريجي مرگ هم آن.
 معالجش پزشكان تمامي ديدن آمد،با حميد اتاق به پرستو تا كشيد طول مدتي.بيايد اينجا به و كند كمك پرستو به تا مكن

 است؟ افتاده اتفاقي: پرسيد و نشست مهرداد كنار در كرد تعجب

 .بگيريد تصميم بايد شما كه است آمده پيش كوچكي مشكل خانم،فقط پرستو نه-

 مشكلي؟ چه-

 با اما گوئيم مي تبريك شما به دوستانم و من.شد خواهيد فرزندي صاحب ديگر وقت چند تا كه داد خبر ماش به مهرداد-
 جنين روي بر داروها اين جدي ضررهاي به توجه با و كنيد مصرف قوي داروهاي هستيد مجبور اينكه و شما بيماري وجود

 .بدهيد دست از را كودك اين بايد متاسفانه

 .فهمم نمي را منظورتان-

 .شود سقط بايد كودك اين-

 .دهم نمي اجازه من!هرگز-
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 وجود امكان اين هستيد بيمار كه زماني تا ولي شويد متعددي فرزندان صاحب بهبودي از بعد توانيد مي شما خانم پرستو-
 .ندارد

 .شود نمي وارد كودك به اي صدمه صورت آن شود؟در مي چه نكنم مصرف دارو اگر-

 .كنيد مصرف دارو كه هستيد مجبور بيماريتان درمان براي.كنيد اجتناب دارو خوردن از نيدتوا نمي شما اما-

 .زنم نمي دارويي هيچ به لب ديگر من-

 .بده توضيح ايشان براي تو كنم مي خواهش مهرداد.خانم پرستو ندارد امكان اين-- 

 من كه بداني را اين دارم دوست من ستويپر.كرد صحبت به شروع آرامي به و گرفت دست در را پرستو دستهاي مهرداد
 به را اين.اوري مي دنيا به من براي كه را كودكي نه خواهم مي را تو سالمتي بينم؟من چشم به را تو رنج و درد ندارم ميل

 .غيره و شدن دار بچه مانند جانبي مسائل نه است عزيز من براي وجودت كه باش داشته خاطر

 در بمانم زنده دهم مي قول تو به من. مرد خواهم هم خودم بدهم دست از را كودك اين نيدك وادار اگرمرا مهرداد نه-
 .ببرم بين از را گناه بي طفل اين نكنيد وادار مرا ديگران و تو كه صورتي

 ...پرستو اما-

 تولد براي ار خود حاال همين از بايد خانه برويم شو بلند.نكن ناراحت اين از بيش مرا مهرداد،و نزن حرفي ديگر-
 مي انجام كاري چه نيستيد متوجه شما سهرابي خانم اما:گفت آميز اعتراض لحن با خشنود دكتر.كنيم آماده كودكمان

 .دهيد

 خداوند قدرتمند دست فردا بگيرم او از را طفلم زندگي من امروز دكتر،اگر آقاي است خداوند دست زندگي و مرگ-
 .كنم ترك را بيمارستان االن هميند اهمخو مي من ضمن در.گرفت خواهد مرا جان

 ...سهرابي خانم اما-

 .بدهيد مرا مرخصي دستور كنم مي خواهش.عذاب و رنج با نه بميرم آرامش با دهم مي ترجيح بميرم است قرار اگر من-

 خودتان؟ مسئوليت با اما برويد توانيد مي-

 .كنم مي قبول-
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 خانه سمت به هم همراه و آمد او نزد اداري كارهاي اتمام از بعد دادمهر.شد حركت آماده و بازگشت اتاقش به پرستو
 را عاشقي پرستوي كوچ هنوز كه اي خانه.بود ديده خود به را محبت بوي و رنگ تازه كه اي كردند،خانه حركت عشقشان

 او پرستوي رسيد يم راه از آرزوهايش خزان اگر.نرسد راه از خزان هرگز كه كرد مي آرزو ومهرداد بود نديده چشم به
 كه زماني از مهرداد.گذاشت مي تنها غمهايش و ،اميدش آمالش تمام با را او و كشيد مي پر بهار هميشه سرزمين به

 و كند پرواز پرستويش است قرار اگر بود خواسته ازخداوند اشكبار چشماني با روز و شب بود شده پرستو بيماري متوجه
 كرد مي نگاه او معصوم و پاك صورت به بار باشد،هر راهش همسفر كه بكند هم او بنصي را لطف اين برود او كنار ار

 بود،معصوم پاك او پرستوي.باشد ناپاكي غده چنين جايگاه توانست نمي پرستو سر.شد مي جاري ديدگانش از اشك سيل
 آن كرم و مترح خداوندي،عاشق انتهاي بي قدرت بود،عاشق عاشق شناخت مي او كه بود،پرستويي مهربان و

 كسي دل كه بود آن از مهربانتر او گذارد،پرستوي تنها را او و كند پرواز ديگر صباح چند تا داشت امكان بزرگوار،چطور
 اين آيا خدايا.برود و كند ترك را او خواست مي چطور حاال.كند ناراحت خود از را فردي و دهد آازار را شخصي.بشكند را

 مي چگونه.كرد مي چكار وي رفت مي او اگر.شود مرگ چنگال طعمه درامده تخم از ازهت پرستوي جوجه كه بود انصاف
 از ديگران كه هفته يك مدت اين بود،در گاهش تكيه تنها و عشقش بود اميدش او.دهد ادامع زندگي به او بدون توانست
 ازدواج ديگري دختر با و بدهد طالق را پرستو بايد كه بود كرده تكرار مدام مادرش بودند شده مطلع پرستو بيماري

 دستگاه مانند بتواند كه بود شخصي دنبال به مادرش.آمد نمي حساب به آلي ايده فرد ديگر پرستو مادرش نظر از.كند
 دل كه دانست مي چه مادرش.بدهند گسترش را سهرابي امپراطوري تا بياورد دنيا به را بسياري كودكان كشي جوجه
 وجود هم ديگري مسائل ماديات ،سواي دنيا اين در كه كند درك توانست نمي.است پرستو عشق گرو در مهرداد

 خوشبختي احساس زندگي در ،هرگز باشي نداشته خوشي دل ولي باشي هم زمين روي فرد ثروتمندترين اگر.درد
 از را اش سايه و شود منصرف تصميمش از است باردار پرستو كه گردد مطلع مادرش هنگاميكه شايد.كرد نخواهي
 گفته اگر.بگذرانند را خوبي زندگي هم كنار در باقيمانده مدت در تا بدهد آنها به را اجازه اين و بكشد كنار آنها زندگاني
 مي كوچ ابديت سوي به و كشيد مي پر مادي سرزمين از ديگر ماه چند تا زندگيش پرستوي داشت صحت پزشكان

 اين زدني هم بر چشم با و است سوار فرشتگان بال بر زمان كه بود اين مانند درست بود كوتاهي زمان ماه چند اين.كرد
 كنار در و بودن هم با براي اندكي زمان. داشتند اختيار در را كوتاهي بسيار مدت آنان پس.رسيد مي پايان به نيز ماه چند
 انجام بايد چه كه دانست مييابد؟ن رهايي بيماري از پرستويش كه داشت وجود امكان اين آيا.كردن زندگي عاشقانه هم
 را خود زندگي كودكش قبول با پرستو.پيش راه نه و داشت پس راه نه قديميها قول به كه د بو كرده گير برزخي در.دهد
 بازيهاي و كردن رشد شاهد توانست مي هرگز او آيا ولي بود كرده خويش كودك فداي را خود.بود انداخته خطر به

 مهرداد كه بودند سئواالتي تماما اينها.بياورد زبان به را او نام كودكش تا ماند مي زنده انقدر هرگز آيا.باشد اش كودكانه
 همه.ريخت مي اشك و شد مي خيره او به مدتها رفت مي خواب به پرستو اينكه از بعد شبها.  پرسيد مي خود از لحظه هر
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 را او باز آغوشي و خوشحالي با شدند او بارداري متوجه اينكه از بعد پرستو خانواده طور همين اش خانواده افراد
 از وي كه بود آگاه او.اورد نمي خود روي به و كند مي تحمل را دردي چه پرستو كه دانست مي مهرداد اما.پذيرفتند

 اي لحظه براي توانست نمي حتي سردرد شدت از اوقات گاهي.نيست هم چشمهايش گشودن به قادر حتي سردرد شدت
 شكايتي شد،هرگز مي ديده لب بر لبخندي با اش چهره هميشه.زد نمي دم و خريد مي جان به را دردها اين وپرست.بخوابد
 مي تغذيه جانش شيره از و كرد مي رشد او وجود در روز روزبه حاال كه بود كودكش خدا از بعد اميدش تنها.كرد نمي
 بايد و است رشد حال در سرطاني غده بودند معتقد او لجمعا پزشكان.كرد مي ابراز را خود قدرداني تكانهايش با و نمود
 .كرد مي مخالفت پرستو شود،اما عمل سرعت به

 جنين سقط با پرستو كه داشت اصرار مرتبا حميد.بگذارد جنينش روي بر نامطلوبي اثر بيهوشي داروهاي كه ترسيد مي او
 دست ار را خداوندي هديه من كه نكنيد قبول« جمله جواب در و ماند مي نتيجه بي انتخابيش راههاي تمام كند،اما موافقت
 سريع غده رشد كه وجودي با. مادري عشق آنهمه مقابل بكنند،در دانستند مي چه ديگران و او.گرفت مي تحويل »بدهم
 بارداري از ماه شش.بود شده آنها تعجب باعث مسئله اين و بود باال بسيار پرستو بدني مقاومت ها دكتر گفته به ولي بود

 پرستو لحظه يك براي ماه شش اين در نيز مهرداد.داد مي ادامه خود رشد به سالمتي عين در كودكش. گذشت مي پرستو
 در هميشه.بود گرفته عهده به را پرستويش پرستاري خود و بود سپرده پدرش به را شركت كارهاي.بود نگذاشته تنها را

 اگر تا شد پرستو اتاق وارد صدايي هيچ بدون. گرديد خانه وارد روزانه خريد از بازگشت از بعد كه روز آن تا بود كنارش
 بر او به پشت پرستو.روشد روبه اندوهباري صحنه با اما نشود مزاحمش است رفته خواب به اي لحظه براي اي لحظه براي
 :كرد مي صحبت خود با و نگريست مي خورشيد غروب به و بود نشسته صندلي روي

 سياهي روز مطمئنا روز آن.شد خواهد خاموش خورشيد مانند هم من عمر چراغ ديگر چندماه شايد ديگر روز چند تا«
 حداقل كه كه بدهي من به را فرصت اين دارم تمنا عاجزانه تو از من،من كودكمان،خداي من،مهرداد،و براي بود خواهد
 شاهد تا بده من به را فرصت اين خدايا.بميرم بعد و ببينم را او.باشم طفلم گريه صداي شاهد شده كه هم بار يك براي

 شكايتي هيچ و بودم راضي زندگيم از من.بوسد مي و گيرد مي آغوش در را كودكش او كه باشم،ببينم مهرداد خوشحالي
 همين زندگي از من سهم شايد.ام كرده طي را خوشي لحظات و ام گذرانده را خوبي روزهاي مهرداد كنار در من.ندارم
 مي.بياورم دنيا به سالم را كودكم تا كن عطا من به توانايي انقدر تو،اما امر به هستم راضي من بيشتر،خدايا ونه راستمقدا
 و صبر اين خدايا.ببرد ياد از مرا فرزندش به توجه با بتواند شايد اما بود خواهد سختي ضربه مهرداد براي من مرگ دانم

 »...تا دار ارزاني مهرداد به را اسفامت
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 را وي و مرد خواهد او كه كند قبول توانست نمي او بود دردناك بسيار مهرداد براي پرستو زبان از سخنان اين شنيدن
 دستهاي.زد زانو مقابلش در و رساند پرستو به را خودش.بود جاري هايش گونه روي بر اشك سيل.گذاشت خواهد تنها
 :گفت و گرفت را او سرد

 نمي.كنم تحمل را تو دوري توانم نمي من.بماني زنده بايد يعني.ماند خواهي زنده تو.بزني را فهاحر اين نبايد تو پرستو نه-
 من كودك و هستم مرد من فهمي مي.كنم مادري كودكم براي توانم نمي من.بگذاري تنها مرا و بروي كه ببينم توانم
 و كردن كوچ رفتن،از و مردن از ديگر رگزه من پرستوي پس.تو همانند دلسوز و مهربان مادري.دارد مادر به احتياج
 .پرستو بده قول من نياور،به زبان به اي كلمه كردن سفر

 خاكي دنياي اين در ديگر من جاي.  اند خوانده مرا زيرا بروم بايد من.بگويم دروغ خودم به توانم نمي من مهرداد اما-
 .نيست

 و مهربان پرستوي نيست من كوچك پرستوي جاي فقط دنيا اين در.باشد تو جاي نبايد چرا بزرگي اين به دنياي در-
 خودت اگر ولي باشي من همسفر كه بخواهي اگر.بخواهي خودت اگر بود خواهد تو جاي كه باش من،مطمئن فداكار
 حتي نه و زندگي اين نه مرا نداري،نه دوست مرا تو پرستو اصال...شايد پرستو بگو من به تو.كند مي فرق مسئله نخواهي

 ؟...را ودكمانك

 .هستي عزيز من براي چقدر كه داني مي.مهرداد نزن را حرف اين-

 .كردي نمي كوچ و گذاشتي نمي تنها مرا بودم اگر زيرا نيستم عزيز تو براي من پرستو نه-

 .است مطرح آن در اجبار مسئله بلكه.نيست عالقه و مهر سر از من كوچ-

 .كند مجبور را تو تواند نمي كسي هرگز نخواهي خودت اگر-

 .بكنيم توانيم مي چكار تو و من باشد چنين اين تقدير وقتي-

 آساني اين پرستو،به كن شود،مبارزه چيره تو بر اندوه كه نخواه پس.كني مي تمام را بازي اين خودت دستهاي با تو-
 .نشو تسليم

 .توانم نمي مهرداد ندارم توانايي من اما-

 .كني هااد است كافي فقط تواني مي تو-
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 .را ام نامه وصيت يعني بشنوي را صحبتهايم هم تو دارم دوست بدهم قول تو به اينكه از قبل مهرداد اما-

 .بشنوم خواهم نمي پرستو نه-

 .كني عمل آنها به لزوم صورت در و بدهي گوش من حرفهاي به دقت به بايد تو-

 ...پرستو-

 .بدهي گوش من حرفهاي به بايد داري دوست مرا اگر-

 .داري دوست تو كه طور هر باشد-

 يا است پسر كودكم شوم متوجه ابتدا دارم دوست:نمود صحبت به شروع آرامي به بعد و كرد اختيار سكوت مدتي پرستو
 كنم،در مراجعه بيمارستان به بايد فقط شود مي مشخص سونوگرافي آزمايش يك با است اي ساده كار اين البته.دختر
 او روي بر مرا نام هرگز بود دختر كودكمان و مردم من اگر بده قول من است،به كودكم نام انتخاب بعد مرحله
 انتخاب او براي زيبايي نام خودت بود پسر اگر ولي بگذار او روي را نام اين.بودم ستاره اسم عاشق هميشه من.نگذاري

 من اگر.كني عمل آن به و بگيري جدي مرا حرف اين دارم دوست. است من سليقه از بهتر تو سليقه كه هستم مطمئن كن
 به است كوچك من فرزند هنگاميكه تا البته كن، ازدواج ديگر بار.كني پر كودكم براي مرا خالي جاي كن سعي مردم
 خود فرزند همانند مرا فرزند كه كن انتخاب را كسي كنم مي خواهش.نيست اصليش مادر زن آن نشود متوجه كه طوري
 ...دارم دوست مهرداد.كند مادري بي احساس او هك نگذار.. بدارد دوست

 خوشبختي تازه من.است معني بي من براي زندگي تو بدون.كنم تحمل توانم ندارم،نمي طاقت من پرستو ديگر است بس-
 را سرش مهرداد.كنم فراموش را تو كه نخواه من از شوم غم شهر مسافر من كه نشو راضي پس. ام آورده دست به را

 طاقت تواند نمي ديگر كه بود اين گواه و خورد مي تكان شدت به هايش شانه.كرد گريه و داد قرار پرستو نزانوا روي
 را مهرداد سر كند،پرستو دفن خاك در را آرزوهايش تمام كه روزي انتظار بنشيند،به او مرگ انتظار به تواند بياورد،نمي

 .ندارم را اشكهايت ديدن ابت كه داني نكن،مي گريه مهرداد:گفت و گرفت دستهايش در

 اشك تو نبود در كه نخواه پس نداري مرا هاي گريه تاب اگر.نبينم را تو ديگر كنم قبول كه خواهي مي من از چرا پس-
 دانست نمي. كرد مي گريه او با همصدا پرستو.نكني تركم پرستو بده قول من به.كنم تحمل را فراقت درد كه بريزم،نخواه

 :گفت و دوخت مهرداد به را نگاهش. دهد امانج بايد چكار كه

 .كنم وفا قولم به بتوانم اميدوارم و مهرداد دهم مي قول-
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 .پرستو،متشكرم متشكرم-

 روز به روز است پسري كوچك طفل بود شده مشخص حاال كه پرستو كودك.گذشت انگيز غم غروب آن از روزها
 رساند بيمارستان به را او سرعت به مهرداد.كرد احساس خود جودو در را جانكاهي درد پرستو كه روزي تا شد مي كاملتر

 در.دادند مي انجام را خود تالش وتمام بودند يافته حضور عمل اتاق در پزشكان از زيادي گروه پرستو شرايط به توجه با.
 خود خداي از.كرد مي دعا و رفت مي سو آن و سو اين به بود،مرتبا ايستاده مضطرب و نگران مهرداد آهني درب آنسوي

 و عجز با.نداشت قبول را او روزي كه بود كرده دراز خالقي سوي به تمنا بماند،دست زنده پرستويش كه خواست مي
 به كه رسيد خواهد فرا روزي مهرداد«بود گفته او به پرستو كه را روزي آورد ياد به.داشت او از بخشش طلب ناتواني
 مي مرا دل تو اگر چون.من دل از تر شكسته.است شكسته تو دل روز آنشوي، غمگين داده دست از روزهاي خاطر
 آن مرحم براي دارويي بشكند تو دل كه روزي ولي خداست به توسل من شكسته قلب داروي و هستي خدا بنده شكني

 براي ميمرح هيچ و بود شكسته مهرداد دل روز اين بود،در ،درست»خدا بنده است،نه شكسته خدا را تو دل نداري،زيرا
 دنيا به را كودكش فراوان درد با پرستو درب آنسوي در.بود شكسته را دلش خداوند كه زيرا نداشت وجود آن درمان
 كار به دست سرعت به دكترها...آن از بعد و اورد لب به لبخندي شنيد را كودكش گريه صداي كه هنگامي.اورد
 ورود منتظر كه اي خانه.گشت مي باز خانه به بايد او.ديد مي را دكشكو بايد او.گرداندند بازمي زندگي به اورا بايد.شدند

 حالت به او قلب ضربان ديگر بار فراوان تالش با.بود خانه به او بازگشت منتظر عاشقانه كه مهربان همسري و بود او
 ناگهان.داشت پيش در ديگر روشناييهاي ديدن براي درازي راه هنوز اما كند حس را روشنايي توانست و بازگشت عادي
 است؟ افتاده اتفاقي او براي...پرستو:پرسيد او ديدن با مهرداد.شد خارج دوان دوان حميد و شد باز اتاق درب

 .االن همين شود عمل بايد-

 ...يعني-

 .است سرحال و سالم كودكت نشود فراموش مژدگاني:گفت شد مي دور او از حاليكه در.كن دعا فقط نباش نگران-

 ؟چه مادرش-

 .شد خواهد خوب هم او بخواهد خدا اگر-

 دليل اين به بود حساسي و سخت عمل.گرفت قرار جراحي عمل تحت و شد عمل اتاق وادر پرستو ظهر از بعد 2 ساعت
 هنگام در.دادند مي انجام را خويش كار مهارت و دقت با و بودند گرفته قرار او سر باالي در دست زبر پزشكان از اكيپي

 گونه هر صورت در.بود گرفته قرار حساسي جاي در سرطاني غده.كردند مي كار كندي به دقت با همه هغد برداشتن
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 غده برداشتن از بعد خشنود مردن،دكتر از بدتر بود دردي اين و شد مي فلج مغز ناحيه از هميشه براي پرستو اشتباهي
 !شكرت خدايا:گفت آرامي به و كشيد راحتي نفس

 متصل او به را مختلفي دستگاههاي.شد برده ويژه هاي مراقبت اتاق به و شد خارج عمل اتاق از پرستو بعد ساعت هفت
 انسوي در.كند خبر را پزشك سرعت به شد مواجه اي مسئله با اگر تا گرفت قرار كنارش در پرستار يك و بودند كرده
 مي در صدا به پرستو قلب با همزمان قلبش ضربان.بود شده خيره زندگيش پرستوي به مهرداد اي شيشه پنجره

 بيرون سربلند عمل از بود شده موفق پرستو.كنند مي صحبت يكديگر با زباني بي زبان با كه بود اين مانند درست.امد
 ...ولي بيايد

 .بنشيند گفتگو به او با و شود وارد پرستو اتاق به تا يافت را اجازه اين مهرداد كه بود سوم روز غروب

 ست؟ چطور حالت من پرستوي-

 چطوري؟ تو مهرداد خوبم-

 .منتظر و هستم خوب-

 است؟ حال سر و سالم بچه-

 .ندارد مشكلي هيچ و است سالم كه گويد مي حميد-

 است؟ كسي چه شبيه-

 .ام نديده را او هنوز من دانم نمي-

 ...نكند چرا-

 ...بعدا بيايي هوش به تو بودم منتظر پرستو نكن بد فكر-

 آنان نزديك.بود رفته خواب به ارامي به كه بود زيبايي و كوچك كودك آغوشش در.شد اتاق وارد يپرستار حين اين در
 .خداوند كوچك هديه هم اين:گفت و آمد

 :شد خيره او به زيادي مدت و گرفت آغوش در را كودك مهرداد كمك به پرستو

 .دارد كوچكي دستهاي چه كن نگاه مهرداد است كوچك چقدر من خداي
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 .كند سالم مادر به خواهد نمي شيطان پسر اين:گفت و بوسيد را دستش مهرداد

 .بدهم شير او به بايد است گرسنه حتما-

 شما شير خانم پرستو:گفت و شد آنان گفتگوي وارد بود صحنه اين گر نظاره قبل لخظه چند از كه حميد هنگام اين در
 .بدهيد شير طفلتان به توانيد مين مصرفي داروهاي و بيهوشي داروهاي به توجه با است آلوده

 .ماند مي گرسنه او آخر اما-

 شير از توانيد مي ضمن بدهند،در شير هم طفل اين به اند كرده قبول مهرداد آقا خواهر نباشيد ناراحت مورد اين در-
 ختند،مهرداداندا يكديگر به نگاهي دو هر پرستو و مهرداد.شد بلند كودك گريه صداي حين اين در.كنيد استفاده خشك

 .شنيدي را اش گريه هم و ديدي را طفلت هم پرستو:گفت آرامي به

 .ديگري چيز بودم،نه داده تو به كه بود قولي دليل به فقط كردم تحمل را درد همه اين اگر-

 :گفت آرامي به مهرداد

 را او گاه هر تا گذارم مي اميد را كودكم نام سعادت اين يمن به من و.است افريده را ما كه خدايي رحمت به اميد و-
 ..كند حل را مشكالت تمام تواند مي اميد و عشق بياوري ياد به ديدي

 شده انجام آزمايشهاي به توجه با اما است بوده همراه موفقيت با عمل كه است درست بود گفته مهرداد به حميد...ولي
 ويا شود مبتال بيماري اين به پرستو ديگر بار يسرطان غده بودن بدخيم اصطالح به دليل به كه داشت وجود امكان اين

 ...اينكه

 بخشيد مي را مهرداد گناهان خداوند شود،اگر مجروح پرش و بال زندگيش پرستوي كه داشت وجود امكان اين آيا خدايا
 دهمانن مانند بي همسري.است همسرش سالمتي مهذداد آرزوي تنها يافت ،درمي شنيد مي را او التماس و ها ،ناله

 و خالص بنده عمر تمام براي نمايد روا را حاجتش و كند اجابت را دعايش خداوند اگر.داشت وجود امكان اين آيا.پرستو
 اميد هرگز خداوند كه دانيم مي همه و دانست مي مهرداد.شد مي داده او به فرصت اين آيا... اگر ولي.بود مي او غالم

 است اهللا عاشقان جايگاه شب كه زيرا دهد شب به را خود جاي تا رفت مي وغروب...ساخت نخواهد نااميد را بندگانش
  .كبريائيش درگاه به تضرع براي
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