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 مقدمه

 فرو درونم در چيزي ناگهان خورد گره بود شده نوشته كاميوني پشت كه نباشد فردايي شايد ي جمله به چشمم وقتي
 بود چه چيز ان دانم نمي ريخت

 امروز ندارد وجود فردايي بدانيم اگر واقعا..... مبهم و گنگ جنس از اميدواري نوع يك شايد ويا ناميدي....تلنگر... نگراني
 اولين فكر ورود ي اجازه هرگز ايا ند؟ار نخواهيم خود از كوچك چند هر را كينه و بغض و نفرت ايا كرد؟ خواهيم چه را

 وسعت به اي باغچه به را شده جاري انسان زبان بر ازل روز كه ييزهارا تمام شايد ويا. داد؟ اهيمخو خود ذهن به را گناه
 .داديم مي هديه يكديگر به و چيديم مي را شان ترين اميز مهر ها ان ميان از و ميكاشتيم دنيا

 لنگر جدايي دادم نمي اجازه زمان شد و امد در شايد......ميكردم سپري چگونه را امروز نبود فردايي اگر.... نيمدانم هم باز
 بگيرد كهنگي و ناي بوي انتظار ديوار پس در فاصله تا بياندازد

 اريم بر فرياد بلند صداي با امد فدا وقتي كه نيمك زندگي گونه ان را امروز نباشد فردايي اگر شايد

  زديم مي پرسه سحر نور جستجوي در عمر شب تمام در كه ما از اريد ياد مهرباني به ما از
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 يكم فصل

 ي خونه ظهر از بعد جان مينو: گفت مهربانش هميشه لحن با كرد اتاقم داخل در الي از را اش تنه نيم كه حالي در مادر
 باش خودتم مراقب.. بياي زودتر كن سعي مادر نره يادت جون خانم

 به و ميداد قلب قوت خودش به جمله اين انگار..باش خودت مواظب.باش خودت مراقب بود مادر نشدني ترك عادت اين
 كوچولوش نويمي همون هنوز من كه انگار افتد يمن برايم اتفاقي هيچ ديگر جمله اين گفتن با ميكرد فكر او امنيت من

 دختر همون هنوز من كنه فكر كه ميدادم اجازه بهش هم من و...كودكانه هاي محبت.. گونه بچه هاي سفارش هستم
 :كردم نگاش مهربانانه ميگذاشتم بغلم زير رو دانشكده هاي كتاب كه حالي در پس هستم كوچيكش و ونشيط

 ي كلمه يك همين با هميشه مثل هستم خودم مواظب هم ميام زود هم....مهربونم مادر چشم...عزيزم مادر چشم"
 امدم بيرون خانه از سريع و تند و زدم اش گونه بر اي بوسه عجله با..... ديدم نگاهش در را خار ارامش چشم جادويي
 تابستان گير نفس گرماي از چه هر ميباريد وقفه بي و ريز هنوز بود كرده باريدن به شروع قبل روز از كه برفي

 بي و حال بي ميكرد زنداني را نفسم خورشيد داغ هرم بودم زمستان و پاييز سرماي و سوز ي دلخسته و عاشق ميگريختم
 مثل هم امروز ميگيرم جان ان در ميكند مضاعف را تحركم و يانرژ زمستاني برف و يزپاي باد برعكس مدشمي  رمق

 تا بستم را ان دوباره گذشتم كوچه پيچ از كه همين هميشه مثل هم باز اما اوردم خودم با چتر مادرم ترس زفقط ا هميشه
 كنه پنهان چتر زير خدا موهبت اين زا رو خودش ادم نيست حيف خدا رو تو نمانم امان در رويم و سر بر برف ريزش از

 چي هر....بشه نگرون دل هي . بزنه شور هاش بچه واسه دلش هي كه شده افريده ديگه مادر كرد ميشه كارش چي. ......
 :ميگم بهش

 غنج دلم خودم ي اندازه رگبز برفي دمآ يه كردن درست واسه هالكم كردن بازي برف واسه ميميرم من جون مامان
 نداند رابه لبش ي گوشه ميشنوه منو هاي حرف اين وقتي اونم نخورده پا برفاي توي زدن غلت و خوردن سر واسه ميره

 مينو اسم به ناز كوچولوي دختر يه هم و داشتم شوهر هم بودم كه تو سن هم: گويدي م و ميدهد تكان رو سرش ميگيره
 چهار سه و بيست سن توي تو وقت اون. يگردوندمم رو خونه يه خالصه... ميدادم شيرش ميكردم قنداقش دقت با كه

 .بچه..اي بچه هنوز سالگي

 و برفي روزاي اين توي كشيدم نمي خجالت مردم نگاه از اگر نيست همگ نيست بدهكار مادر هاي حرف به گوشم من اما
 به حتما ميدادم انجام رو كار اين اگر.......حيف اما ميكردم بازي سرسره و ميخوندم اواز و ميدويدم دانشكده تا خوشگل

 اين از دست خانم مينو...زدم نهيب خودم به و گرفت ام خنده افكار اين تجسم از و تيمارستان ميبردنم ديونگي جرم
 دانشكده برو پايين بنداز تو سر ادم مثل بردار اميز نتشيط افكار
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 روزاي معمول طبق: گفت و زد بهم محكمي ي مهسقل ليال نشستند كنارم امدن كالس اخر از نسيم و ليال درس اتمام از بعد
 ؟ نياوردي رو ماشينت امروزم حتما برفي

 توي ادم مگه عقال بي تازه...... بيارم ماشين من ذاره نمي بارون و برف تو مامان..... رسيدين من به تازه شماها مگه: گفتم
 ........لذته نهايت پياده مياد؟ ماشين با نازي ناز و زيبا برف اين

 !! خدا...ذاره نمي.... نم.... ما.... ما.... ننه بچه. لوسي و ننر چقدر تو كه ايش: گفت ناراحتي با نسيم

 .كالسيم هم ازگار سال شش ناسالمتي دانشگاه اممي ماشين بدون باره اولين من مگر ديگه؟ ايه صيغه چه ننه بچه وا: گفتم
 :كردم والس و انداختم ليال بعد و نسيم به مشكوكي نگاهبعد 

 داري؟ اي نقشه نكنه ناراحتين چي واسه حاال

 . داره قرار نبيژ با نسيم دانشگاه از بعد...........بابا اره: داد را پاسخم و كرد دستي پيش ليال

 مربوطه؟؟ چه من به داره كه داره قرار خوب: گفتم اعتراض با

 :داد جواب نسيم جاي به ليال دوباره

  ....اونوقت رسه نمي موقع به ميشه ديرش بره عمومي ي وسيله با بخواد اگه خوب

 جاي به چرا تو بگي من به تو ميشه خانم ليال ببينم اصال...خدا...قران... استغفرا يا مياد زمين به اسمون چي اونوقت: گفتم 
 .....دونم نمي من و داري قرار خودت نكنه ميزنه رشو دلت نسيم

  ........بياري ماشينتو تا ميزدم زنگ بهت ديشب كاشكي جون مينو ميشه دير خيلي:گفت ناراحتي با خودش نسيم بار اين

 بي بود فايده بي باش مطمئن ميزدي زنگ بهم ديشب اگرم خانم نسيم نيار در من واسه ماشكي كاشكي: بريدم حرفشو
  .نكن سرزنش خودتو خود

 چرا؟؟ اخه .وا: گفت و كرد نازك چشمي پشت نسيم 

 نمي تو درد به پسره اين گفتم بهت بار هزار كه اين يابر :گفتم كوبيدم زمين به را پايم كه حالي در و برگشتم رفشط به
 كه نيست ربگي زن اون بخواي رو راستش يعني نيست بگير رو تو اون نميداري خبر خودتم و ميكني تلف وقتتو خوره
 .خيال خوش بگيره ور تو بخواد
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 .....ميكنم باور حرفشو من....مينو داده قول من به اون اما :كرد نگاه چشمام به خيره نسيم

 وعده تمام خوبم دوست نسيم .ميكني باور رو مشنگ ي پسره اون حرف كه خوردي خر مغز تو كه اين براي اه: تمگف
 بفهمي؟ اينو خواي نمي چرا دختر ميده داره بازيت ،سرابه ،پوشاليه ،وعيداش

 ........كجا از تو اخه ميزني بد نفوس همه اين چرا اخه جون نوم: داد جواب نسيم جاي به ليال بازم

 كمكش داري هم تو داده دست از عقلشو كه دختره اين وصيه وكيل نسيم خانم:  پريدم حرفش وسط قبل از تر عصبي
  .ميكني

 دلتون كاري هر اصال :كردم غرولند ،بشنوند كهي طور لب زير و دويدم تقريبا كالس در طرف برداشتم به كتابمو و كيف
 ي مينو بگه بهم شهنمي  پيدا يكي اخه ميكنم خصوصيتون مسائل قاطي خودمو اش نخود مثل كه منم مقصر بكنين ميخواد

 .....خدا به واهللا چه تو به اصال احمق نويمي...  خر

 :گفت زنان نفس دكشي رو كيفم بند ليال كه بودم نرسيده خيابان به هنوز ميدادم ادامه راهم به وقفه بال و تند

 .القضات قاضي خانم بريم هم با تا كن صبر يكم يه شهمي اگه ميري هار تند بس از كشتي منو دختر كه واي

 نشان ليال به چشمي پشت حرص با چيه؟ تو مشكل جون مينو دوني مي: داد ادامه گرفت قرار ام شانه به شانه ليال وقتي
: گفت بدهم رو جوابش كه اين بدون. نبود معامله كن ول سمج دختر اين اما دادم ادامه راهم به تر تند هاي قدم با و دادم
 صادر هم را حكم و كنيي م قضاوت تند تند و شدي قاضي هنوز نشدي وكيل هنوز كه اينه تو مشكل ميگفتم داشتم اهان
 اگر شناسهمي تو و من از تربه اونو يمسن ميدي نظر بيرحمانه شكل اين به مردم پسر به راجع خود بي چرا اخه........

 شد تموم امتحانمون وقتي داده قول بهش نبيژ مينو ببين نيست كه بچه ميفهميد كنه استفاده سو ازش ميخواسته
 ......نسيم خونه ميفرسته نوادشوخا

 بخواي همنصفاناگر  هم تو نزن نفهمي به رو خودت ليال خدا رو تو: دماد رو جوابش غيظ با و صورتش به صورت ايستادم
 هم گرنه و شده نبيژ ي قواره و شل عاشق نسيم كن باور متشكره خود از و ننر و لوس ي پسره اين ميگي...  بزني حرف
 خونيش گروه نيست عيد و وعده انجام اهل هم اون ميدونن كدهشدان هاي دختر ي همه و همه هم و من هم تو هم و اون
 و بيچاره دوست نوبت حاال كرده تست رو دانشكده هاي دختر اكثر او،نك باور داره فاصله يخيل مردونگي و مردي با

 .توست و من بدبخت صهخال و لوح ساده
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 قسم نبيژ..  كن نگاه قضيه اين به بينانه خوش ذره يه ري مي هي داري و افتادي سرازيري توي نيست انصاف خدا به: ليال
 .........زندگيشه توي اون خورد قسم براش كنه ازدواج نسيم با خوادمي  كه خورده

 كنم ميو  كردم قضاوت عجوالنه من شايد بگي راست شايد تو عزيز دوست ببين: گفتم ميدادم هادام راهم هب كه حالي در
 رو چيز همه زنم نمي حرفي اونا به راجع ديگه من باشم بين خوش تو قول به دوستي اين به تونم يمن من بگم بهت نويا اما
 .مياد سراغش به دلشوره بعد به حاال از ديگه مامان كه باش زود اي مي من با اگه...خوبه ؟....ورهطچ دهاين به سپريم مي

 حائل دستمو تعادل حفظ يابر خوردم زمين به ناغافل و شد خالي پام زير يهو پيچيدم جون خانم ي كوچه سر زا كه همين
 و دويد طرفم به كوچه سر دار مغازه اقا محمود .دپيچي دلم يوت درد خورد پيچ و رفت ام تنه زير دستم مچ اما كردم بدنم

 :فتگ ناراحتي با

 مقصد به نگفت قديم از تر هستهآ... خانم تر اهسته دارين؟ عجله چقدر اس اينه هو عين زمين مهدوي خانم خبره چه
 .... نرسيدن هرگز از بهتر رسيدن

 دلم ناراحتي و درد از گهمي رو شبستري كرد حسين ي قصه من ي واسه داره اورده گير وقت اينم.. گير و هير اين توي
 : بزنم داد سرش خواستمي 

 اومدم كوتاه اما.. كنم بازي سرسره بوران و برف اين توي دارم دوست اصال. بروم راه تند بدوم درام دوست خداس زمين
 بلند زمين روي از اقا محمود كمك با داشتم احتياج كمكش به حاضر حال در من و بود خوبي و مهربون پيرمرد بيچاره
 :دپرسي اقا محمود ستادميا و كردم محكم زمين روي پامو جاي ترس با و شدم

 برين؟ خانم حاجخونه  تا خودتون ميتونين خانم؟ خوبه حالتون

 به جانبي به حق ي قيافه ببازم رو قافيه خواستم نمي كه جايي ان از اما بزنم زار خواستيم دلم دست درد از بودم تنها اگه
 :گفتم جوابش در و گرفتم خود

 بزنم غلت برف اين توي ميخواست دلم صبح از بخواين رو راستش اصال.  برفم ي ديونه من اقا محمود نيست مهمي چيز
 ....اجازه با خوب بيافته برام اتفاق اين جون خانم ي سركوچه بود اين قسمت كه اين مثل خوب.

 :خورد گوشم به اقا محمود صداي كه بودم نرفته بيشتر قدم چند هنوز

 خواين؟ نمي رو چترتون... چترتون مهدوي خانم
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 .شد بلند اسمان به فريادم اگاه ناخود دست درد از كردم دراز دستمو كه همين بگيرم ازش چتر تا برگشتم طرفش به

 :گفت و كرد گم پاشو و دست اقا محمود

 . كنم برخ عموتونو و بزرگ خانم بدوم ناراحتين اگه

 : گفتم و شدم مسلط خودم به زود

 .ميرم خودم نيست مالز نه...نه

 .رفتم جون خانم خونه طرف به و گرفتم اقا محمود از رو چتر ،كردم خفه دلم وتوي درد با مصيبت هزار با

 هايي پله راه ي پله اولين روي هم خودم. شد ولو زمين روي كتابام و كيف شد اقت طاقتم رسيد راهرو توي پام كه همين
 بيچاره رسوندند راه به رو خودشون عمو و پير عمو زن مادر .گريه زير زدم اختيار بي و نشستم شديم ختم بام پشت به كه

 :گفت و زد كنار رو مادر و ميكرد گريه من پاي به پا اونم باخت خودشو زود خيلي من ديدن از مادر

 رو داداش زن تو جون پوري:  گفت و كرد عمو زن به رو بعد دينكر شلوغش بيخود كه هم شما داداش زن خدا رو تو
 دستم مچ رفتيم جون خانم ي خونه نزديك درمانگاه به عمو با ميكنم ريست و راست كارارو خودم من اتاق توي ببر

 نچشما سوخت برايش دلم چقدر مادر طفلكي برگشتم خانه به تر دراز پا از دست من و شد پيچي باند ام ديده ضرب
 دست برسد من به اسيبي مبادا كه ميلرزيد برايم دلش و دست واقعي معناي به بود ام پي در جا همه نگرانش هميشه
 .بود داده عادت گونه اين را او سرنوشت شايد نيست خودش

 دست از تصادف ي سانحه يك در داشت دوستش عاشقانه كه را پدرم بگويم بهتر يا شوهرش كه بود جوان خيلي مادر
 مادر شد پاشيده ام چهره بر ميييت گرد كه بود نشده مانوس زمين با ام كودكانه هاي گام هنوز خودش ي گفته به ادد

 خانه اين ميگفت او ماند و بماند بود عشقشان رسيدن ثمر به شاهد هايش ديوار و ها درخت كه خانه همان در داد ترجيح
 گرم وجود ،تو وجود البته بدهم دست از را ان نميخواهم هرگز و تاس مشتركمان يادگار ترين ماندني پدرت خاطرات با
 .ميبخشد زندگي روح زيبا ارگياد اين وت

 ديگر ازدواج به تن جوانشان پسر مرگ از بعد و نكرد شكني حرمت عروسشان كه اين پاس به بزرگ اقا و جون خانم
 از .بگيرد سخت ما به زندگي كه دادند نمي اجازه و تندميگذاش چشمانشان روي مرا و او ،متعدد خواستگاران وجود با نداد
 كه ميكرد دستي گشاده حدي به جون اقا هم باز اما بود گذاشته ارث مادر براي كافي ي اندازه به پدر چند هر مالي نظر
 عنوان هب بزرگ اقا شدم قبول دانشگاه در اول سال همان وقتي ديپلم گرفتن از بعد بود نيافتني دست برايم چيز همه
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 تهران نام به فروشان عمده ترين معتبر از يكي كه بزرگ اقا داد من رابه اسپرتي و رنگ قرمز و ام بي ماشين سويچ هديه
 او خودش خيال به تا فرستاد سياحتي و زيارتي هاي سفر به مرتب را او و ريخت پول مادر پاي به راست و چپ است

 عشق حرمت فقط كرده اش زندگي مرد تنها بند پاي را مادر كه چيزي تدانس نمي او نزند سرش به ديگر يار سوداي
 ..بس و بوده

 حتي مادر ميزنم حدس و ميكنيم رضايت احساس كامال زندگيمان از و هستيم و بوديم خوش هم با مادر و من حال هر به
 .است نكرده فكر زندگي اين در سومي نفر به لحظه يك

 در بزرگشان و قديمي ي خانه است جون خانم و بزرگ اقا ي خونه به رفتن هايم يسرگرم و ها تفريح بهترين از يكي
 حاضر را بست بن باريك ي كوچه ان در اش چوبي پادري با خانه بلند ديوارهاي دارد ديگري هواي و حال ايران خيابان
 :گويد مي هميشه بزرگ اقا كنند عوض شهر شمال در ها بهترين با نبودند

 دنيا ي همه روي به چشم هم خونه همين توي دارم دوست اومدم بدنيا خونه همين توي است اجداديم ابا ي خونه اين
 .......... گز هر ام زنده من تا اما بكنين خواست دلتان كاري هر من از بعد ببندم

 وارد است شده دميده وفور به ان در روح كه اي خونه هستم صفا با ي خونه اين ي شيفته و عاشق خود ي نوبه به منم
 برويم باال دياب را پله چهار بود واقع كوچه ته بزرگ اقا ي خانه ميخورد چشم به خانه دو تنها ميشدي كه بست بن ي كوچه

 در تو بزرگ اتاق دو ان سترا سمت كه ميشويم راهرويي در شدن وارد از بعد برسيم بلندي و پهن نسبتا چوبي در به تا
 و است شده تزيين زرشكي مخمل كلفت يا پرده با كه دارد كوچه به رو باريكي و دهكشي رهپنج ها اقات از يكي دارد تو

 از بعد ميرسد بام پشت به كه دارد پلكاني راهرو چپ سمت دارد حياط به رو بزرگي و چهارلنگه ي پنجره ديگري اتاق
 پر و پردرخت هاي باغچه طحيا طرف دو ميرسييم خانه دلگشاي و بزرگ حياط به هلپ چند از امدن پايين و راهرو از عبور
 هاي نيلوفر ميگيرد بازي به مرا احساسات تنومندش و رسيده فلك به سر درختان ميكند جلب خود رابه همه نظر گلي

 ميبرد ها گلبرگ بر داده لم شبنم لطافت عمق تا را چشمانم گرفته بر در را حياط بلند ديوار طرف يك سرتاسر كه رونده
 هر ميكند نمايي خود حياط وسط در كه بزرگي نسبتا و بيضي ضوح ميكند زندگي شور از مملو را وجودم مپود و تار و
 از رفتن باال از بعد طحيا ديگر طرف باشد ان قرمز هاي ماهي و گربه گريز و جنگ شاهد بايد تابستان و بهار در الهس

 مخصوص اتاق يك ايوان اين در است شده تزيين ادانهاست هاي بري گچ با ان سقف كه ميرسيم بزرگي ايوان به پله هفت
 كه جون خانم به متعلق يكي كه ديگر بزرگ اتاق دو. است پا به ان در كرسي بساط سال بيشتتر كه دارد قرار بزرگ اقا

 توالت ايوان اين زيرين قسمت بزرگ هاي مهماني براي انداختن سفره مخصوص ديگر و است مهه ي استفاده مورد البته
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 است كردهدرست  حمامجون  خانم و بزرگ اقا راحتي براي عمو تازگي به كه دارد قرار وسيعي ي اشپزخانه كنارش در و
 .است دالك ليف و كيسه و بيرون حمام بند پاي هنوز زيرا كنند حمام اين از اي استفاده انها ام نديده حال به تا من اما

 خوبه؟ حالت عزيزم مينويي جان مينو :امدم بيرون ذهنم در بزرگ اقا ي نهخا واري از زد افكارم بر مادر كه تلنگري با
 ....توئن منتظر همه بخوريم امش ميخوايم بزرگ اقا اتاق يميان

 دويده تنم توي جوري بد كه رخوتي با و كردم باز چشمامو بودم كشيده دراز جون خانم تخت روي مدتي چه دونم نمي
 :دادم جواب بود

 نمي صداشو شما دادن سر گرسنگي فرياد برزن كوي هر سر و برداشتن رو طبالشون بزرگه و چيكهكو روده و معده
 شنويد؟

 :تفگ دلسوزانه و كشيد ام ريخته بهم موهاي به دستي مادر

 .مونه نمي خوردن براي يهيچ برسي يرد اگه كه پاشو تيهس چي منتظر پس خوب

 .شم بلند جام از ندارم لشوحا راستش: گفتم

 بازويم زير لبخندي با نشاند پيشاني بر اي بوسه است صورتش عضو ترين گير چشم كه زيبايش اي قلوه هاي لب با مادر
 :گفت و گرفت را

 چيزرو همه ترتيب لقا مه بخوريم غذا لقمه يه هم دور ميخواييم ،حرف شد هم ندارم حوصله شو بلند ،من يزعز شو ندبل
 اشتهاي روش روغن وجب يه هميشه كه لقا مه فسنجون نه و بخوري كه مونه يم سبزي قورمه نه بجنبي دير اگر داده

  .ميكنه تحريك هم رو ها ادم سيرترين

 ايجا شام بوربور قوم از ما قوم مگه مادر: گفتم شوخي با و شدم بلند مادر كمك با بنابراين افتاد فوران به دهانم اب 
 .شد تموم غذا ميگين كه هستن

 :وگفت گرفت دندان هراب زيرينش لب مادر

 .هستن هم هومن و هرمز عمو زن و عمو ،زنيمي كه ردخت حرفيه چه اين يواشتر

 :گرفت ام خنده خودم حرف از
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  .ودنب حواسم اصال واي اي

 :گفتم گوشش زير شوخي با بعد و 

 .. كنيم جمع رو ها ف ظر لقا مه كمك بايد برسيم دير اگه كه بريم زودتر ها گين نمي بدم

 رفتيم بيرون در از... دختر تو دراز زبون دست از:  ميكرد زمزمه لب زير كه حالي در و كرد نگاهم چپ پچ مادر

 بازي اتش و زغال خاكه منقل و كرسي بزرگ اقا اتاق توي عيد شب تا پاييز ازاوايل تقريبا بود باريدن حال رد هنوز برف
 .دادند نمي دست از را خودشان وماترس و رسم ميرفت سرشون اگه پيرزن پيرمرد اين بود برقرار

 ما ي خانواده وقتت هر. بود زمستونشون سرد و بلند ي ها شب ينفك ال جز مغز چهار اجيل و كرده دون انار ،يكرس واقعا
 ساعتي يك حداقل بايد باشيم مهمانشون هومن و هرمز و پوري عمو زن و عمو اتفاق به هستيم مامان و من شامل كه

 به زود مرگ با كه پدر. داشتند پسر دو ففقط دنيا دار از خدا بندگان اين اخه بدهيم شيريينش خاطرات گوش به
 مجيد عمو ي خانواده و مادر و من اميدشان چشم فقط پس گذاشت ها ان دل بر ينشدن فراموش و بزرگ داغ هنگامش

 همين به تر كوچك من از سال پنج نهوم و است بزرگتر من زا نيم و سال يك هرمز، دارد پسر دو پدرش مثل هم او كه
 البته .بدهند دست زا يكجا را مادر و من ميترسيدند، داشتند وحشت مادر جددم ازدواج زا جون خانم و بزرگ اقا خاطر
 مادر .داد نخواهم و ندادم راه ذهنم به را گريدي مرد فكر لحظه يك براي حتي محمد از بعد ميگفت خودش هيمشه مادر
 و دوست از يا و همسايه و در از گداري گاه .تاشد زياد خواهان سالگي سه و چهل حدود در زيبا و است جوان هم هنوز
 مقوله ان در هيچوقت نايبنابر فتر نخواهد بار زير هرگز او كه تمهس مطمئن كال و ميدانستم اما ميشنيديم يينداها اشنا
 .كرديم نمي صحبتي هم با

 وصلت پس)مزخرفاتي چه(شده بسته ها اسمون تو عمو پسر عمو دختر عقد گفت يم جون خانم شناختم خودمو وقتي از
 خواهرانه حس جز احساسي وقت هيچ... چي؟ بدبخت من اما....اما بود االمر واجب و حتمي ها بزرگتر نظر از هرمز منو

 دوستش حتتي....نه كه اشقع .نه اما .شوم عاشقش تا ميكردم تلقين خودم به ها وقت بعضي باشم داشته هرمز به نتونستم
 دست......بس و بود برادرم تنها هرمز باداًا و اصالً نه....... نه... زندگيم ي اينده مرد عنوان به همسر عنوان به باشم داشته
 روياهاي در ندويد پودم و تار در عشق گرماي هرم ايشدص شنيدن از يا و نلرزيد دلم نگاهش از وقت هيچ نبود خودم
 و مهربان بزرگتر برادري حكم برايم هميشه هرمز كنم تصور خود كنار را او نتوانستم زماني هيچ ام انهدختر شيرين
 رفع ايشاال خانم مينو به.........به: فتگ اش شگيهيم ذاتي مهرباين با افتاد من به بزرگ اقا چشم وقتي داشت را دلسوز
 ؟ شد كسالت
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 ،ميكرد قيتزر بدنم به اهسته اهسته را شيريني رخوت كرسي گرماي و كردميم جا به اج را خود يزيركرس كه حالي در
 شما نرم و گرم كرسي زير كوچولو چرت يه اگه و بله....... ترها بزرگ ي اجازه با دادم جواب ناشنايي و ضعيف صداي با

 . شوم مي خوبتر مخوب از بزنم

 زد سرت به بچگي هواي و حال برف پر تا دو ديدن اب بازيگوشي و شيطون تو گلم ي نوه بس از :وگفت خنديد بزرگ قاآ
 چي .تو اما داشت ورگل گل تر ي بچه تا دو بود كه تو سال و همسن جون خانم يادمه خوب......دادي اب به گل دسته و
 .خودم عزيز ي نوه تو وارنگ و رنگ هاي شيطنت دست از گمب

 كه ميزنه حرف من سال و سن از يطور بزرگ اقا جون خانم بينب خدا رو تو:  متگف اعتراض با و كردم جون خانوم به و ر
 كه بگين گلتون همسر به لطفا برداشته رو دنيا ترشيدگيش بوي و سالشه چهل گلش ي نوه اين ميكنه فكر ندونه كسره
 .گذاشتم ناقابل سالگي پنج و بيست توي پامو شست انگشت تازه جانب نيا

 تقصير جون مينو خوب: گفت مرموز خندي نيش با و ديد مناسب را موقعيت وعم زن عمو و هرمز وجود با جون خانم
 بهت حرفا اين از بزرگ اقا ديگه تا بگو رو بله زودتر ،داري جفت به پا خواستگار يه كه تو ميكني ناز داري زيادي خودته
 .نزنه

 اونم...ميخواد لفظي زير گلم نكنه : امد فائق سكوتت اين به كه بود جون خانم اين دوباره و شد حاكم سنگينيي سكوت
 .بگي رو بله نيمچه تو كافيه فقط نيست چيزي كه اين ميدن

 در گفتنش نه و ميگذاشت اثر من در دنششني نه كه هايي حرف نداشتم رو تكراري هاي حرف اين حوصله و حال اصال
 .شد هرمز نگاه درگير نگاهم هاگخودا نا ،تاشدن خوشي صورت هم هرمز حضور در مورد اين در بحث حتي .گرانيد

 .گرفت دندان به را زيرينش لب و دزديد من از را نگاهش شرم با كردم حس هايش چشم در را ومحبت عشق هاي رگه
 كار در دلدادگي و قعش پاي اصال...نه.. او داشتن دوست جنس از نه اما دارم دوست را او منم است متين و محجوب چقدر
 :دادم خپاس و كردم نگاه جون خانم به قاطعانه و محكم پس .گيردب جدي ار مساله ان نبايد .نبود

 اون ببره و بنشونه خودش ترك منو خواست و اومد سفيد اسب سوار تازي يكه وقت هر باشين مئنطم عزيزم خانومي
 ؟ خوبه چطور بدم خبر شما خود به همه از زودتر ميدم قول تازه .نيست كار در نوزي و ناز نزديكيا همين يا دورا دور

 : كردم دستي پيش و ندادم اجازه كه بزنه حرفي اومد جون خانم

 .سواركذايي از خبري ونه اسب از خبري نه نشستم شده باندپيچي دست با حضورتون من كه امشب به تا متاسفانه اما.اما
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 زن روبه برسونه پايان به مقوله ينا در صحبت كه اين براي چيه اون با دواجاز و هرمز هب راجع من نظر ميدونست كه مادر
 :گفت و كرد عمو

 جواب بود معلوم كه عمو زن ميافتم پس دارم گرسنگي از كه من ميكنه داره چيكار لقا مه ببينيم بريم بهتره جون پوري
 :گفت مادر جواب رد و كرد نازك چشمي پشت نيومده خوش مذاقش به اصال من

 . غازه يه تا صد حرفهاي اين از رتبه خيلي خوردن شام جون مريم ميگي راس

 .ندهم رو غاز يه تا صد پوري عمو زن قول به حرفاي براي جون خانوم به فرصتي دوباره تا بستم را هايم چشم

 

 دوم فصل

 :گفتم كنان پرخاش و كردم ليال به رو عصبانيت با

 ..كه واقعا.........خرفت و عقل بي نسيم ونا نه دادي اهميت حرفم به هالو تويه نه ميامد بر دستم از كاري كه موقع اون

 :گفت دستپاچگي با ليال

 تو بريزن هستن جا اين دانشجو و استاد چي هر مونده كم گذاشتي سرت رو رو دانشكده تر يواش خدا رو تو مينوجون
 ...تر اهسته خواهشا. طحيا

 و انداختند ليال و من به نگاهي واج و هاج رهگذر دانشجوي نفر شش پنج ،گفت نمي راه بي پر ليال كردم نگاه برم و دور به
 سكوتم از ليال كردم جور و جمع خودمو كمي. دادند ادامه هشانرا به ميكردند هايي زمزمه يكديگر گوش زير حاليكه در

 :گفت اي دلجويانه لحن با ميكرد بازويم قالب دستش كه همانطور برد استفاده

 درك موقعيتشو اما هست اون بگي تو چي هر اصال..ميگم بازم كرد نادوني....دكر حماقت كرد بچگي نسيم ميگي راس تو
 برسيم دادش به بايد هستيم ش ساله چنديدن دوست كه تو منو نداره رو كسي پيرش مادربزرگ همون جز كه اون كن
 نه زنيم نمي حرف رفتح رو.... همونه بگي تو چي هر بعد به اين از اصال پايين بيا نشيطو خر از جون مينو خدا رو تو
 .دميم قول بهت اون رفط زا من نسيم نه و.....من

 به خونم ليال ي ابلهانه هاي حرف شنيدن از دادم بهش بار هزاران خودم كه هايي هشدار و نسيم كاراي اوري ياد به از
 .مينس از تر كودن ليالي اخه:گفت عصبانيت با توام حرصي با فقط گرفتم دست در را صدايم كنترل بار اين اما امد جوش
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 ؟ كرد جورش و جمع ميشه است زمين بر شده ريخته روغني مثل نسيم حكايت.بگم بايد چي من االن من عزيز دوست
 بده نجات مخمصه اين از و سنيم تو ميديم انجام منسي و من بگي تو چي هر تو حرف حرف ميگم من.. ديگه چيز يه اصال

 ؟چطور هان؟...

 :تفگ ناميدانه ليال

 .......تو خانمي تو....نادون و ابله من خودت قول به جون مينو

 :گفتم و بريدم حرفشو

 نماين؟ نمي رخ چرا دارن يفتشر كجا جنابعالي دوست حاال ميخوره هم همتون از حالمم..خدا رو تو نيار در غيربم من ننه

 به همه ترمش اين زحمتاي حقيقت در يعني دهب ور امروز امتحان نداشت امادگي اصال نسيم بيچاره: تگف ابوج در ليال
 ؟ رفت باد

 به زحماتش چي چي بود پا سرو بي الت ي پسره اين دنبال همش ترم اين كه اون نكن خوني مرثيه من براي ببين :فتمگ
  ..... همين كجاس؟ پرسدم ازت رفت هدر

 :گفت دستپاچگي با ليال

   ؟ باشه بياد كجا كردييم ركف بگي شهمي نداره پرسيدن ديگه كه اين خونشون معلومه خوب

 دانشجوهاي بقيه مثل اونم شدي م اجرا شايدها و بايدها قانون اگر عقل كم دختر: گفتم و اوردم در كيفم از ماشينو سوييچ
 ..خالص و ميداد رو امتحانش اخرين امروز بياد ديگه

 كجايين اخه: گفت ليال و من ديدن با دبو خبر بي جا همه از كه نسيم مادربزرگ بيچاره راندم نسيم ي خونه سوي به
 نه بيرون مياد اتاقش تو از نه شده چيش دونم نمي نسيم دست از شدم زنده و مردم دفعه صد روزي.... واهللا من؟ دختراي

 .زده نون لقمه يه به لب

 تو بريم ليال و من بدن ازهاج اگه باشه مهمي چيز كنم نمي فكر نشين ناراحت شما مادر: دادم جواب اي دلجويانه لحن با
 .ميگذره خوشي و خير به چيز همه انشااهللا ؟ چيه حسابش حرف ببينيم اتاقش

 .بزنه تو به دلشو حرف شايد برو زودتر چي هر برو دختر گل بشنوه دهنت از خدا: بزرگ مادر
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 هفته يك ي صلهفا به شدم نحيرا و زده شگفت بود رويم پيش چه ان از شديم نسيم اتاق وارد زدن در به اي تقه بدون
 نباشه اغراق اگه حالتش خوش و رنگ خوش چشمان ان در فروغي نه و داشت چهره به رنگ نه بودن تراشيده اونو گويي
 ست خواستني و زيبا لباسي هر در تراشش خوش و ميزه ريزه ي جثه اس دانشكده دختر ترين خوشگل نسيم بگم مميوت

 تاوقا بعضي و ابي مايل سبز زنگ به گاهي نفهميدم كه من داشت رنگي چه وگيرايش گرم ونگاه درشت چشمان
 قدر او كه حيف هزاران و حيف نبود كسي هر كار اغواگر و مخمور چشم دو ان از گذشتن بود كه چه هر بود خاكستري

 همه اين كه مونده جا به چي پوكت ي كله اون تو مغز خورده يه جاي به تو نسيم ميگفتم او به هميشه .تدانس نمي را خود
 .خوشي الكي و باور خوش

 وامانده و مردهپژ دختر ديدن با بودم دلگير و دلخور حسابي و شدم جدا او از قهر نيمه حالت به بار اخرين كه اين وجود با
 هاي حرف از زانيگر هميشه گوش زير و فشردمش اغوش در تنگ و رفتم رفشط به شد ريش شيابر دلم روبرويم يا
 اوردي؟ خودت سر باليي چه تو هوا؟ به سر و بازيگوش دخترك شده چي :مگفت وار زمزمه اش يطقمن

 . كشيدممي  رخش به را كاريش اهمال نبايد وشايد پرسيدم ازش رو سوال ترين ربط بي لحظه اون در شايد

 لحظه يك نخواست او اما كردم اگاهش داشت نبيژ با كه دوستي عاقبت از را او چقدر كه خودش و ميداند خدا فقط اما
 .داد انجام خواست دلش كه را كاري و كند فكر من هاي حرف به هم

 سخت و فشرد ام سينه به را صورتش كرد پيدا را خود راه گلويش در پنهان ي خورده گره بغض المسو اين با انگار
 :گفتم و نشستم پايش يينپا شد ساكت وقتي كند خالي را اش روزه چند هاي عقده دادم اجازه .گريست ودردناك

 من افتاده روز اين به ملوس و خوشگل نسيم كه دهراو سرت باليي چه بگو . بگو برام رو هات ناگفته حاال من لوس دوست
 ...... بزن دلتو حرف منتظرم

 گونه اين را زندگيش قسمت ترين تلخ بودم شنيده تاكنون كه صدايي ترين غمگين با و كرد صورتش حائل را دستاش
 :كرد گو باز

 خاك به گران بهايي به مينو توخالي وسوسهاي به ،پوشالي روياهاي به .دادم دست از. باختم رو زندگيم ي همه من مينو
 .نشستم سياه

 در گردن تا بيچاره دختر فهماند من به اش وناله عجز صداي .اورد درد به را دلم ميچكيد فرو تنگش دل از كه هايي اشك
 ساده دختر اين براي قلب صميم از باشد محال شايد يا و دشوار بسي كار تنهايي به ان از امدن بيرون كه رفته فرو باتالق
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 راد خنده واقعا كردم گير بدي وضعيت توي كنم مالمت را او يا بدم دلداريش بايد شدم متاسف رفته ور راه اخر تا كه لوح
 :ميگفتم و ميدادم دلداريش بايد يعني .بود

 ......اخر الي و كرد كاريش نميشه ديگه افتاده كه اتفاقيه يه خوب نكن ناراحت خودتو شده كه كاري وستمد نداره عيب

 :كردم وسوال انداختم ليال به نگاهي امد مي معنا بي و مضحك نظرم به فكر اين

 ليال؟ فهميدي توكي

 :داد خپاس سوالم به اما نداشت بر نسيم روي از چشم ليال

 كنان التماس مادربزرگش كردم تلفن دوباره وقتي ديشب داد نمي رو تلفنم جواب زدم زنگ يهرچ پيش روز سه دو
 تا والم ميشه تلف خوردن غصه و غذايي بي از داره .برسين دوستون داد به بياين دارين دوست كه هركسي به رو تو: گفت
 صبر صبح تا بايد افتاده براش اتفاقي چه فهميدم شد دار خبر شستم.. چشه بگه شما به يدشا نميزنه حرف من با كام

 . ميدوني خودت كه هم بقيشو . ميكردم

 .كنم برخورد روانشناسانه تونستم نمي .توپيدم بهش نياوردم اقتط باالخره .رفتم پايين و باال رو اتاق ولا بار چند

 اون چيه به بگو بهم فقط خدا رو تو گرفتي؟ كم دست خودتو توخيلي چرا بدونم خواد مي دلم خيلي ؟.نسيم چرا اخه
 به هرگز كه خوبي هاي نمره به شايد يا و بود نبرده بويي كه تواضعي و شخصيت به دختر؟ بودي كرده دلخوش پسره

 :دادم ادامه و زدم پوزخندي .بودي دلخوش بود نديده خودش

 شبار شيطنت نگاه برق اما يدد را گيراييش كه شهال هاي چشم اون به داشت كه رويي بر خوش چهره به....فهميدم اهان
 بود كشيده تصوير به رويت پيش كه روشني اينده بال خيال زهي..اما بودي دلگرم ببيني نخواستي حقيقت در نديدي را

 گل تو كه باغي به جنابعالي ابروي و چشم خودش نبيژ مهربانم و خوب دوست جان نسيم نبود واهي و خيالي سرابي
 نگاه هم رو سرش تپش ميدم قول بهت رفت و شد سيراب ارزشمندت وجود هدش از و زد سري بودي خوشبوش

 ........... خيلي مثل نكرد فاو تو به هم او بله..........نكنه

 ميگي راست تو جون مينو: ناليد لرزيدمي بغض از كه صدايي و افروخته بر ي چهره با برسانم اخر به را حرفم نداد اجازه
 بكشي رخم به و بدبختيم اومدي راه همه اين حاال نداره جود دنيا تو من از بگي تو كه چي هر اصال..و تر كودن و تر خر

 خودم درد به بذار برو و برگرد اومدي كه راهي همون از كن طلف پس دادي انجام احسن نحو به تو وظيفه خوب خيلي.
 بقيشم كردم حماقتي با زندگيم قسمت اين تا رمندا نيازي كدومتون هيچ وجود به ليال برو هم تو بميرم تا بسوزم قدر اون
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 بايد من نگذارد خود حال به را نسيم او كه رسيديم توافق به ليال با اورد درد به را قلبم محزونش ي گريه ياصد.. ميرم
 . نباشد تنها او تا گشتم برمي مادر پيش را شب

 

 

 سوم فصل

 به را دانشگاه جوش و جنب پر و شاد گاهي و فرسا طاقت و تسخ روزهاي ماه چند و سال شش گذراندن از بعد باالخره
 اي اندازه به ديدم ليسانس فوق مقطع به دانشگاه شدگان قبول ليست در را اسمم كه را روزي ميايد يادم .رساندم پايان
 كذايي مدرك دناور بدست براي داشتن دوست وجود با.... حاال اما ام رسيده ارزويم نهايت به گمانم به كه شدم زده ذوق
 ديبا من .وكالت معتبر دفتر يك در مناسب شغل كردن پيدا....... دارم سر در ديگر ارزوهاي هم باز ،حقوق ليسانس فوق
 زندگي به هرمز كردن اميدوار به تصميم نه و مشاب ازدواج خيال به كه داشتم كسي گرو در دل نه زيرا ميكردم پيدا كاري

 .من با

 از يكي رابا مساله دادم ترجيح كاري مختلف پيشنهادهاي كردن سنگين و سبك و رفتن ارجكلن كلي از بعد باالخره
 به پاييزي اما افتابي صبح روز يك كردم و كنم مطرح بود دانشجويان از خيلي مسائل گشاي مشكل كه دانشكده استادان
 گوشه بودند زده حلقه را دورش جودانش هاي بچه و بر از كلي معمول طبق ديدمش دانشكده حياط توي. رفتم سراغش

 كه همين برگشت طرفم به اگاه ناخو كه چرا دريافت را نگاهم سنگيني گوي شدم گرش نظاره دور همان از و ستادميا اي
 كرد جا به جا صورتش روي را اش بيني ذره عينك و كشيد اش گندمي جو پشت كم موهاي به دستي افتاد من به چشمش

 :گفت بلند دايص با و امد رفمط به و

 يه ميبندم شرط بگذريم.و لطف كم اندازه همان به اما ساعي و خوب و بطمنض اسبق دانشجوي عزيز مهدوي خانم.به به
 ؟..گرفتي استاداش و دانشگاه از سراغي ماه چند از بعد كه كرده گير كارت جاي

 :گفتم شرمندگي با گرفت قرار رويم به ور درست

 .........استاد سالم

 زهامي از يكي پشت او و شديم استادان كار اتاق وارد وقتي كرديم حركت دفتر طرف به اتفاق به و داد را سالمم جواب
 :گفت نشست
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 ميشود پنهان مزاح و طنز پشت حقيقتي هر البته: گفت و خنديد حرفش ي ادامه در نبود بيش مزاحي حرفام

 :داد ادامه بنشينم تا ميكرد اشاره رويش به رو صندلي به حاليكه در

 و داشنگاه با كارشون كه همين بودن هم كنار در سال چند از بعد دانشجوها محبتي بي به كرديم عادت عمريه ما البته
 ما خيابون تو اگه حتي گاهي نه و مييكنن نگاه سرشونو پشت نه مكه حاجي حاجي معروف قول به ميرن ميشه تموم استاد
 كمي استاد سخنراني شنيدن با زياده خيلي پيرمردها ما توقع شايد....روزگاره يگهد خوب ميكنن اشنايي اظهار ببينن رو

 بر را امده راه و بكشم قرمز طخ يه كردنو پيدا كار دور داشتم دوست گفت نمي راه بي پر كردم جور و جمع را خودم
 نه كه شايد.شايد نبود كار هواي به اگه معرفت بي به دانشجوهاي همين از يژيكي خودم بود اساسي حرفاش. ميگشتم

 .گرفتم نمي سراغشو افتاد مي طرفا اين كالهم اگه حتما

 . برداشت سرم از دست خيال و فكر استاد صداي شنيدن با

 .هستن من منتظر حراف دانشجوهاي از پر كالس يه دخترم بگو كارتو برده چراماتت جان مهدوي

 اصال دونم نمي استاد راستش: كشيدم عميقي نفس و كرده صافرا ام سينه كالم لپ كردن بازگو و انرژي كسب براي
 .فقط بيارم گيرتون تونم نمي كدهشندا از غير جايي ميدونين يعني نه؟ يا بزنم حرفي االن ،هست جاش

 ..تر مناسب وقت يه ميرم . شم يمن مزاحمتون دارين كالس شما اگه طفق

 :زد پرسه كالمم ميان زنان قدم

 جلوت حاضر و حي من تا. ديگه روز يه و ديگه وقت يه براي بذار رو ها صحبت اينجور.و ديگه روز يه...و ديگه وقت يه
 .......عزيز مهدوي بچسبون و خمير داغه تنور تا هيمشه ميدوني يعني كن خودتوخالص و بگو كارتو ايستادم

 با گير پا و دست و ضرروري غير هاي پيشوند و پسوند بدون و صميمي راحت ميزد حرف مدلي همين هميشه استاد
 ..باداباد چي هر اخر سيم به زدم ها بچه قول به و كردم پيدا بيشتري جسارت و جرات ايشه تصحب شنيدن

 چه شما از اما شده پييشنهاد جاها خيلي ميگردم مناسب همكارهاي يا مناسب جاي يه توي مناسب كار دنبال من استاد
 .كنين كمكم بتونين شايد شدم شما مزاحم امروز نابراينب مادر نه و برم شد كه كجايي هر به مايل خودم نه پنهون

 :كرد صداداري و كشدار خنده
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 ميتونم من فهميدي كجا از بده جواب من سوال به اول تو..حرفاس اينجور و پارتي.......كارو موضوع فهميدم حاال....اهان
 كنم؟ حل مشكلتو

 اون از كردين حل شما رو هاي بچه مشكالت اكثر كه جايي اون از هستين كدهدانش استاد ترين دلسوز كه جايي اون از
 ....كه جايي اون از هستين دانشجوها براي ولئمس وبرادري مهربان پدري استاد بر عالوه كه جايي

 :گفت و امد صحبت ميان عجوالنه استاد

 شما يدتمج و تعريف همه اين از. گيره نمي جا هندوانه نيا از بيشتر بغلم زير راستش. عزيز مهدوي خانم....ديگه بسه
 براي تنها نه منتي هيچ بدون بربياد دستم از كاري اگه من ميكنين نفسي شكسته شما ميكنم شك خودم به يواش يواش
 .حقوق دانشكده شناس وظيفه و ممتاز دانشجوي داريد خود جاي كه هم شما.......ميدم انجام باشد كه هركسي براي و شما

 :گفتم رمندگيش با

 نداشتم و بغلتون زير گذاشتن هندوانه اشم قول به يا چاپلوسي قصد كنيد باور بود محض واقعيت شنيديد كه رو چيزي او
 . دنبالش به من و رفت دانشكده دفتر رفط به استاد و

 بشي؟ كار مشغول خودت تحصيلي ي زمينه در داري هم اصرار حتما. بگذريم استاد

 :گفتم معطلي و ثمك گونه هيچ بدون

 كار ام عالقه و تحصيل با ربط بي اما باشم بيكار ميدم جيح تر راستش استاد.هستم خودم ي رشته عاشق من صد در صد
 .زمينه نيا در ديگرست كسي هر از تر باز دستتون كه اومدم شما سراغ يكراست همين براي نكنم

 :گفت گشود مي را ميزش كشوي كه كه حالي در و زد معنايي پر لبخند استاد

 .كني فكر خودت كه كه چه اون از بيشتر خيلي هستي شانسي خوش دختر كنم اقرار بياد

 ؟ استاد مگه طورچ

 . نزدم حرفي هنوز كه من شدي، خوشحال خيلي ميبينم

 :گفت لب زير ميزش ي كشو درون هاي پرت و خرت كردن رو و زير كمي از بعد

 .تلفنش شماره اينم كارت اين اهان
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: فتگ صحبتش ي ادامه در و گرفت من طرف به را كارت .زد خنديدي م انسان به هشهمي كه چشمهايي به را عينك وا
 ازش كمتر اخير سال چند اين البته هست نيز حاضرم حال دوستان از يكي و بود من سابق ممتاز دانشجويان از يكي دكتر
 ماهي هشت هفت .گرفته جا همون از هم دكتراشو مدرك گذرونده كشور از خارج رو سالي چند اون اخه داشتم خبر
 دنبال ميدونم پيش وقت چند تا شه كار به ومشغول كنه جور وكالت دفتر تتونس زود خيلي خوشبختانه برگشته كه ميشه
 مناسبي جاي هم باشه نكرده همكاري به دعوت رو كسي هنوز و باشه يارت خدا اگه حاال. ميگشت مناسب همكار دو يكي

 :داد ادامه دوباره و كرد كوتاهي مكث......تو ايرب تاس مناسبي شغل هم و

 دارم شناخت تو روي كه اونجايي از اما نباشه راحت كسي هر براي اون با كردن كار شايد منظبتيه و جدي خيلي ادم البته
 ....... كه اين شرط به .البته برمياي خوب پسش از ميدونم

 :دادم ادامه را حبتشص دنبال مشتاقانه و هيجان با

 استاد؟ نيميكن فكر اين از غير شما باشه داشته مهدوي مينو خانوم مثل يانرژ پر و ورزيده همكار يك به نياز

 :گفت و كرد نگاهم مغلوبانه برد باال تسليم عالمت به را هايش دست استاد

 .خنديديم بلند صداي با دو هر حرفش اتمام با و...شما حرف حرف پس تر باريك مو از من گردن جان مهدوي

 

  بعد اي لحظه

 رنگي سفيد پاكت درون را مربووطه كاغذ كرد چيست نفهميدم من كه متني نوشتن به شروع و برداشت خودكاري و كاغذ
 از قبل ،رفتم خروجي در طرف به خاستم پا به او از تبعيت به منهم شد بلند ميزش پشت از كرد دراز طرفم وبه شتاگذ
 :گفت و كرد من به رو كند باز را در كه اين

 ميدي دكتر به دادم بهت كه رو پاكتي خود معرفي از بعد شده نوشته كارت روي كه ادرسي به ميري وقت صبح اول شنبه
 .خداست دست بقيشم...

 بود اكرم امير راه چهار كارش دفتر كه اين از انداختم بود بالتكليف دستم در هنوز كه كوچكي كارت به گذرا نگاهي
 دكتر وكالت دفتر دوم ي طبقه 12+1 پالك كردميم طي بايد رو راستي و مستقيم مسير يه خونه تا چون مدش خوشحال
 بد حتي يا و باشد ديج كه هم چقدر هر ميشم ردكت خانم يه همكار كه خوشحالم چقدر فروزان دكتر جالب چه...فروزان
 كه اي عجله با كردم استاد به رو بيايم كنار هترب هم با تونستيممي نتيجه در خودم جنس هم خانمه يه حال ره به اخالق
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 خاطر به او از كه كردم اين به بسنده بنابراين نزنم حرفي زمينه اين در دادم ترجيح ديدم تاداس در كالس به رفتن براي
 .مشبگذار كار جريان در را او وقت اسرع در تا بدهم اوقول به و كنم تشكر كرده من به كه كمكي

 نمايم شريك خود خوشحالي در را مادر تا برگردم خانه به زودتر چه هر بهتره كردم فكر خود با شدم كه ماشين سوار
 عذرم و نيومد خوشش من از دكتر خانوم كار اول هيمن شايد كنم تحمل شنبه روز تا است اين گفتن از تر عاقالنه نه...اما
 كارم شدن حتمي تا بهتره بنابراين باشد كرده پا و دست خود براي همكاري گفت استاد كه هموني شايد يا و خواست رو

 ليال كه روزي از......رفتم نسيم ديدن به و خريدم رولت جعبه يه سرراه پس نكنم اميدوار جهت بي را مادر و كنم سكوت
 ميداد اننش را ام فتيمعر بي كمال اين و نزدم بهش هم خالي و خشك تلفن يه حتي ندارم خبر ازش ديگه بود، پيشش

 .بود شكسته دل و يقديم دوست يك از ديدار تجديد يراب فرصت بهترين اين حاال

 و گرم گرفتمش بغلم توي.بود شده الغر كيلويي ده شايد... نبود خانه مادربزرگش قرار از كرد باز رويم به را در خودش
 دو همانند شادي برق روزي كه چشمان به خيره برگشتم بعق به قدم يك گرفتم دستم دو بين را هايش شانه... مهربانانه

 شده ستاره دو ان ميهمان فزائي غم سايه كه ميديدم حاال......حاال اما درخشيد مي صورتش اسمان در درخشان ي ستاره
 :گفتم و زدم الودي زهر نيشخندي است

 .مانكن خانم شدي بوردايي حسابي يدهرس كيلو چهل مرز به كيلويي پنجاه بيچاره نسيم جان؟ دختر نشكني شود چه

 و مهربان مادربزرگ اب او كه را كوچكي اپارتمان رفتيم اتاقش طرف به هم با ما كرد بازويم ي حلقه را دستش نسيم
 براي دلم .بود شده تزيين اسپورت و اروپايي سبك به نسيم نظير بي ي سليقه با ميكرد زندگي ان در رويش خوش

 اپارتمان يك رد مهان تهران به نوشهر از كردن مكان نقل از بودن ناراضي وجود با بيچاره تميسوخ پيرش مادربزرگ
 .باشد او كنار تهران در نسيم تحصيالت پايان تا كرد قبول عزيزش ي نوه تنها نسيم رطخا به طفق كوچك

 نسيم داد دست از را پسرش از تز مهربان داماد و تردخ دلخراش و دردناك ي سانحه در لحظه يك در پيرزن وقتي
 باهم پيكشان. جيك همه و داشتند هم منقار جنس يك از اما عشق مرغ دو مثل دو اين زمان همون از بود ساله دوازده

 ............بود

 :كردم او به رو تعجب با بودم نديده شلوغ و همرد همه اين رو نسيم اتاق يشرايط چهي در زماني يچه

 الاقل سوزه يمن خوشگل قاات وسايل براي دلت اگه گممي ،باسليقه نسيم اتاق يا اس مكاره زاربا اين دختر.. من ياخد واي
 ....رو جنابعالي شلختگي هم و كنه تحمل رو تو هاي غرولوند بايد هم كن گذشته خود از و فداكار پيرزن اين به رحم
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 :تاشگذ ان روي را فرمش خوش چانه و كرد حلقه زانوانش دور را خود دستان و نشست ريختش هم به تخت روي نسيم

 حوصله نه كن باور يقتحق در نمونده برام حال هيچ كردي انتخاب كردن شوخي براي رو وقتي بد مينو نذار سرم به سر
 اصال تو ؟ يبگ ميخواي چي نكن سخنراني برام ندارم رو عمرمه و جون كه بزرگردما ي حوصله نه و خودم ي

 ......ميدوني؟تو

 همه ينا از نفهمم؟بعد و ندونم كه نرسيديم هم به تازه تو منو خوب دختر نكن اشتباه :كردم قطع كاره يمهن رو حرفش
 كنم سرزنش رو تو تا جا اين نيومدم راه همه اين منم اوردي؟ خودت سر باليي چه ندونم ميشه مگه بودن هم با سال

 پسره اون فهميدم هم و ديدم هم من اما بفهمي نخواستي ،ببيني نخواستي و يبست ها واقعيت روي چشماتو تو من عزيز...
 منو حرفايي حتي تو،  كنهي م جاري وجودت تو باورهاشو زهر هارد يواش يواش كرده خونه ت ريشه و رگ تو ابليس مثل

 ي مهسرچش از روان جوي دو مثل اشك اومده؟ روزت به چي بگو برام بزن حرف توبرام. بگو برام تو حاال. گرفتي نشنيده
 صداي كوتاهي مكث از پس .بشه راحت ،بشه سبك شايد دبزن حرف داشتم دوست شد جاري فروغش بي چشمان
 :خورد گوشم به الودش بغض و محزون

 و خورد رو ترديدهايم و شك هاي رگه موريانه مثل داد وعده كرد زمزمه گوشم زير تموم سال دو بود عشقم اولين
 ميگيرمت ميگفت وقتي .اشهب داشته نبايد چرا ،داره خوب گفتممي  درام دوستت گفت مي وقتي كرد بارور باورهامو
 به كدهنشدا تمام بودم قبولونده خودم به. بود اور خنده و مسخره برام اون و اين و تو هاي نصيحت .ميگيره خوب ميگفتم
 .ميكنن حسادت نبيژ و من عشق

 من؟ حتي نارفيق اي :پرسيدم ناميدانه

 بود كشيده زوال به را عقلم بود كرده كورم هوس حقيقت در اما عشق خودم تعبير به البته عشق.......تو حتي: داد ادامه
 مثل درست لوحانه ساده يليخ افسوس....افسوس خونمون بفرسته رو خانوادش مون ليسانس گرفتن از بعد قراربود
 رويم پيش هستم من مهمونش تنها فهميدم وقتي مگذاشت خونش به پا مهماني ي بهانه به هوا به سر هاي انيدبيرست دختر
 او اره شد گم باورهايم غبار در و رفت و پاشيد هم در را زندگيم ي شيرازه هنامردان كه ديدم رو الودهاي هوس شيطان
 .نهادم دامش به پا ناشيانه من و درك نپه دام برام ابليسانه

 تا زدم كنار را پرده رفتم اتاق پنجره طرف به گرفت او از را سخني و حرف گونه هر مجال گلويش در خورده گره بغض
 :گفت كنان ناله و خورد فرو را سنگينش بغض گويي .بريزد نسيم ي زده يخ تن به را گرمايش پاييزي ظهر افتاب
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 ورتص چروك و چين  الي به ال به كه پيرم مادربزرگ و موندم من حاال.......ام نشسته گل به ارزوهاي و ندموم من حاال
 كه دونه نمي اون مينو. ميكند شماري لحظه انها نشستن بار به يابر كه ارزوهايي .ميخورد چشم به پنهان ارزويي مهربانش
 چشم اشك با روزه هر كه رو گلي دونه مي اون.........س گرفته غم و سياه ابر پشت زندونيه ماه مثل زندونه مثل نسيمش
 .داده دست از بارهكي به برگاشو گل كرده ابياري

 اشتباه بزرگترين ،تاشد حق نظرم به البته ميزد حرف نااميدانه و مرده دل يخيل سوخت براش دلم بزرگ ياخد
 افسوس بييسراش در ميداد اجازه نبايد اما بود ناپذير جبران شرايطي هر در كه اشتباهي .بود شده مرتكب رو زندگيش

 و كردم او به رو بنابراين بود نيازمند ليال و من وجود به داشت كمك به ياجاحت او كند رها را نهايي سقوط ها حسرت و ها
 :گفتم

 در ميكردم امروزتو رفك من اس گونه فناتيك من هايي نصيحت ميكردي فكر كه روزايي اون نيست جايز االن سرزنش
 خراب سرتو پشت پلهاي تمام ايدب تو.... اومد شپي خودت انگاريه سهل اثر در اما افتاد مي نبايد كه ست اتفاقي حقيقت

 تو بهتره نظرم به جون نسيم اره كنه تياهد زندگي روشني به رو تو كه پلي استوار و محكم پل بسازي دوباره اونو و كني
 . كني شروع اول زا

 يه انگار نخورده تكون اب از اب انگار كه ميزني حرف طوري يه مياد خوشم ازت .داره خنده. هه:گفت و زد پووزخندي
 دست از هامو ارزو من. ندارم روي پيش ي ا اينده حقيقت در من. من عزيز دوست نه داده رخ افتاده پا پيش ساده اتفاق
 دادم

 تر خراب كارهارو نبايد افتاده اتفاق كه حاال نه داشت اهميت برات بايد بود نپيوسته وقوع به كه زماني تا مساله اين: گفتم
 به زنده و رباو زود دختر لوح ساده نسيم اون بگو جانانه علي يا يه كن جبران خوردنتو زمين وش بلند دوباره .كني قبل از

 پايان به زودتر اخر ترم نشده دير تا دانشكده برو بشناس خودتو ارزشاي كن باور خودتو كن باز چشماتو كن گورش
 ....و درس تو ايندهي... ونبرس

 فكر خيلي راستش نزن رو دانشكده و درس حرف بشنوم خوام نمي اصال هن..نه: گفت و امد حرفم ميان ابانشت نسيم
 زندگي و خونه سر شمال برگرديم كه كنم قانعش و كنم صحبت مادربزرگ با تا رسدم نتيجه اين به اخر دست دمرك

 شدم خسته وارنگش و رنگ هاي ادم از. پيكر و در بي و بزرگ شهر اين از منم شده خسته تنهايي اينهمه از اونم خودش
 .كنم پا و دست خودم براي خوب كار يه بتونم ليسانسم مدرك با منم روزي يه شايد كرده زادگاهمو وايه دلم
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 بتواند تا داشت نيز سيلي اين به نسيم شايد باشه پذيرا بهتر اون زادگاهش شايد بگه درست نسيم شايد كردم فكر كمي
 .شايد كند بنا وجودش ظرفيتت از تر بلند نبايد شوارزوها سقف بفهمد بايد او كند عمل تر عاقالنه

 ي خونه از وصدا سر پر و تند ي زهاور . روند مي هرژ افكارم در زيادي شايدهايي.كنم فكر درستت دونم نمي. دونم نمي
 يسع هميشه ميره سر اش حوصله تنهايي در منتظرمه مادرم ميدونستم رفتم خونه به راست يه و شدم ماشينم سوار نسيم

 هوايي تا ببرمش بيرون كردن خريد ي بهانه به مثال كنم سپري بااو را بيكاريم وقتاي ممكنه برام كه جايي ان تا ميكردم
 خاك سر هم كنه زيارتي هم تا ميرفتيم عبدالعظيم شاه يا و صالح زاده امام است تنگ خلقش ميفهميدم كه گاهي كنه تازه
 با صحبت و مهربان ياخد با نياز و راز جانانه زيارت يك از بعد هم والحق كند لد و درد او با رو ساعتي چند و بره پدر

 .مياورد دست به را اش هميشگي خوي و خلق زندگيش راه نيمه همسفر و همسر

 :شنيدم حياط يوت را صدايش بستم خود سر پشت را خانه در كه همين

 ... دلم مادر كردي دير چقدر

 مثل افتاد شور برام دلتون حتما نبود يادم اهان گفتم كند تمام را كالمش كه ناي از قبل و رساندم او به عجله با را خودم
 ..........هميشه

 بهم نگاهي نيم ميگذاشت زنبيل توي و چيد مي يكي يكي را رسيده خرمالوهاي و بود ايستاده صندلي باالي كه ورط همان
 :گفت و انداخت

 از مملو زنبيل و رفتم طرفش به امد مي خوشت بودم خيال بي اگه ميشه تنگ برات زود به زود دلم و دارم دوستت....بده
 :گفتم ميبوسيدم را الودش گوشت هاي گونه كه حالي در و گرفتم دستش را برانگيز اشتها خرمالوهاي

 معناي هب پيشه عاشق و خوب مامان يه خالصه و....مهربون قلب.....قرار بي دل دارم دوستت هستي كه جوري همين من
 ......هان تيزه خيلي گوشاتونم مامان راستي خانوما خانم..بده ميگه كي. واقعي

 مگه؟ ورطچ: داد جواب و خنديد

 شنيديد؟ رو خونه در شدن بسته صداي كجا از حياط توي خونه اينور شما

 :دد تحويلم را دلنشينش ي خنده مجددا
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 كوچه سر از كه ماشينت كني اش تجربه توني نمي نشي مادر تا كه مادرونس هاي خصلت اون از يكي اينم ديگه خوبه
 .......گل دخترك ميشنوم باشم كه خونه جاي هر كنه نمي فرق ميشنوم من ميپچه

 :گفتم يا دلسوزانه لحن با

 بفرسته رو عباسعلي ميگفتي بزرگ اقا به .خوب ستني شما كار كه چيدن خرمالو اه .نكن خسته خودتو خود بي جان مامان
 ..سال هر مثل كنه تموم ساعته يه دردسر پر درخت اين كار ات

 .... دردسر پر خترد بگي قواره خوش و خوشگل درخت اين به درخت اين هب مياد دلت چطوري. نگو خدا رو تو

 :داد ادامه امد مي پايين صندلي از كه حالي در كوتاهي مكث از بعد

 مايينا پايين اين خرمالو چي هر بيام گفتم رفته سر ام حوصله ديدم من اام جا اين بياد فردا بوده قرار قبل از عباسعلي
 خوب ميكردم اشفته هاي خيال و فكر واي ميزدم چرت اتاق تو مينشستم ؟ كردم بد ميگي تو حاال بچينم ميرسه دستم
 بود؟

 :گفت هراسان خودش هردوبا بدهم بود كرده كه را سوالي جواب كه اين از قبل

 :گفتم فريادي چه نيم با و دويدم طرفش به خورد تكان صندلي پايه...رفتمي  يادم تداش ديدي...اا

 شده سرد هوا تو بريم زودتر زودتر كنين عجله مامان .ها بدي دستمون كار ميخواي نكهيا مثل. جان مامان باشين مواظب
 .بزنه شور براتون هي دلم و باشم مراقبتتون بايد من وقت اون خورينيم سرما

 ميرفتم سرش پشت را خرمالو زنبيل با هم من و ميرفت باال ها پله از كه حالي در و گذاشت حياط ي گوشه را ليصند
 :گفت و زد لبخندي

 ..كني مراقبت مريض يه از و بموني خونه تو بايد تو بشم مريض من اگه كه ميزنه شور خودت واسه دلت بگو حقيقت در

 نه؟ يا بگين حرفتونو خواينمي حاال شدين نازك دل چقدر مامان بسه

 اا..... ميگفتين داشتين

 :نشاند خود كنار گرفت را دستم شد جا به جا كاناپه روي وقتي

 : شدم خوشحال جا اين اومد ليال كه بود ونيم يازده يازده ساعت بگم ميخواستم عزيزكم اره
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 نه. خبرمبي  ازش وقته خيلي شده ذره يه براش دلم خدا به ميداشتي نگرش كاش خوب خوب چه مامان ميگي راست واي
 .خبريم بي هم از وقت همه اين كه حاال به نه ميديدم رو همديگر روز هر تقريبا كه اين به

 ......بگم شو بقيه من ذاري نمي ميزني حرف روا مسلسل داري جوري همين كه تو....يه....اوه

 به شده تزيين و زيبا خيلي پاكت يك مادر.... نميگم زيچي من ديگه كه اوفهماندم به و گرفتم را دهانم جلوي دست با
 :وگفت داد دستم

 ..........بزنه فحر راحت ادم ذاري نمي ماشاهللا .بخونش خودت بيا

 .ميرفتند هرژ تند تند چشمانم جلوي كلمات كردم باز زده شتاب و عجله با را پاكت در

 عشق خداوند ياد به

  داريوش و ليال

 جاللي ايزدي

 فرا قلبشان نداي سپردن گوش به را شما

 عشقشان پيوند جشن در بشايد سهيم تا ميخوانند

 اش پسرخاله داريوش به راجع اصال ممكنه چطور اخه......ليال كردم نمي فكرشو اصال مامان... من خديا... شه نمي باورم
 اپسيلن يه حتي ذره يه كردم نمي فكرشو اصال اما اونجاس ميديدم خونشون رفتم مي كه وقتا گاهي بود نزد بهم حرفي
 .زبل ناقالي اي باشد ميان در عاشقي و عشق پاي

  

 .نباشد عاشقي و عشق تو قول به پاي واقعا شايد حاال

 .ميان بهم خيلي كه اينه مهم چي هر حاال

 .بشن پير هم پاي به ايشاهللا .شن خوشبخت ايشاهللا: گفت و كشيد اهي ردما

 :پرسيد ماز دوباره كوتاهي مكث از بعد
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 ان؟ نمي اي ميان هم به ميدوني كجا از تو

 معما......سالمه چندين دوست خانوم ليال كه اين مثل. شما حواس و هوش دست از من......خداي...واي:گفتم اعتراض با
 ....بدم توضيح بازم يا شد حل براتون

 و كوتاه خيلي البته ديدمش اينا ليال خود ي هخون بار چند كه گفتم.باشه بدم ادامه پس اهان:  دادم ادامه سكوت دوباره
   .هكالس با خيلي كه ميفهمه ادم اول برخورد همون از اما.. گذرا

 :پرسيد احتياط با و كرد جمع را لبانش گير بهانه ياه بچه مثل ردما

  چه؟ يعني كالس با بفهمم بزن حرف جوري يه

 :گفتم و بوسيدم سخت را اش گونه گرفتم اغوش در را مهربونم و قلب خوش مادر 

 ...دكتر اقاي ضمن در جدي خيلي ادب با خيل يعني

 هست؟ چي دكتر حاال دكتره طرف پس.......وا: كشيد بيرون اغوشم از را خودش ردما

 .دندونپزشكه: گفتم

  .اورده شانس حسابي معلومه كه ورج اين.. خانوم ليال با افرين: گفت دوباره وقفه بدون مادر

 :گفتم شكايت و شكوه كلي با و ريختم مه در ور اخمام 

 .باشه اورده شانس شما قول به حاال كه نبوده سواد بي مردم دختر .ها داره ليسانس فوق هم ليال كه نيا مثل جون مامان
 .باشه اورده شانس دكتر اقاي اون جورايي يه شايدم تازه حقشه

 :گفت لب زير و داد تحويلم دلنشيني ي خنده مارد

 كالس با دكتر يه منتظر نشستي هم تو فهميدم حاال..اره ميزني سينه به خودتو سنگ داري ميونه اين توي نكنه ناقال اي
 .دي نمي حسابي و درست جواب تا بيچاره عموي پسر به همين واسه پس.. هستي

 :گفتم ،كنم رود عمو پسر و هرمز از رو صحبت مسير كه اين براي



 

 

ناهيد شمس          –شايد فردايي نباشد     كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  27 

 براي هم و شما براي هم بريم هم با حسابي و درست خريد يه داريم وقت پس سا ديگه ي جمعه عروسي مامان راستي
 چطوره؟ خودم

 هستم كفش و كيف و لباس ي خوره كه من عكس بر درست يعني بود قانع داشت كه چيزهايي همان به هميشه كه مادر
 :گفت

 ي حوصله و حال من كنم نمي فكر تازه كن معاف خريد از منو لطفا مادر كار چي ميخوام لباس همه اين ؟ چرا ديگه من
 .كن خواهي عذر مادرش و ليال از من قول از برو خودت باشم داشته و اومدن عروسي

 :كشيدم اغوش در سخت را او سر پشت از و رفتم اشپزخانه به دنبالش به

 نمي هيچكس درد به عروسي اين اتفاقا زنييم حرف رمقبي  و حوصله بي ساله هفتاد صتش ادماي عين مامان كن بس
 .بخوريد تكان خونه از نتونستيم كه من ي نامه پايان خاطر به سا موقع به و خوب خيلي شما براي خوره

 .......عزيز اخه: ردما

 .نشنوم حرفي هيچ حرفم روي اخه بي اخه: گفتم و بريدم را كالمش بالفاصله

 دارين وقت كي بگين ميشه نداره اشكال اگه حاال .ليمتس تسليم بنده رييس خانوم باشه خطرناك چه اوه..اوه اوه: مادر
  .ميكنم فوضولي ببخشين البته بريم خريد برين

 :گفتم و بوسيدم را اش گونه گرفت خندمون مامان زدن حرف طرز از دومون هر 

  باشه ظهر از بعد فقط حاضرم من كنين معلوم كه رو وقتي هر شما با اون.. مهربونم و خوب مامان قربون

 ظهر؟ از بعد چرا ؟ نه صبح چرا حاال شدن مهم خيل كه اين مثل خانوم درما

 :دادم جواب و نشستم ميز پشت صندلي روي داد دستم هم مرا فنجان و ريخت خودش ايبر چاي فنجان يك ردما

 بشم؟ كار به مشغول شنبه روز از بخواهد خدا اگر..  شايد.. شادي يابر

 كردي؟ پيدا كار بودي فتهنگ:  زد رضايت سر از لبخندي مادر

 در داشت عادت مادر كه جايي ان از ميشه معلوم چيز همه شنبه باشه صد در صد كه نيس معلوم البته .بود اتفاقي:  تمگف
 . نزد اي ديگه حرف ،كنه سوال زياد ام شخصي كارهاي مودر
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 :ميگويد و گفت مي من به هشهمي

 از تر عاقالنه و تر پخته بايد هميشه بنابراين باشي خودت پاي روي تونيب زودتر تا كردم رفتار وريط باهات بچگي از من
   . كني عمل من

 كارات جريان رد منو هاشب الزم كه جا هر دونمي م هم خوب ميدونم بازم و ميدي تشخيص رو بدت و خوب ميدونم بازم
 .ميدي قرار

 قلب و نگران چشمان جا همه و كنم رفتار سنم زا بزرگتر هميشه تا كردمي  ترم مسول من مورد در ردما ذهنيت همين
 .كنم مي حس خودم دنبال را مهربانش

 :گفت افسوس سر از و حسرت سر از شايد كرد فكري چه مادر دانم نمي

 حس من مورد در هشهمي تازه نكردي بچگي شدي بزرگ خودت واقعي سن از زودتر نداشتي برادري خواهر چون تو
 عاقالنه هم ان البته ببري لذت هم زندگيت از كن سعي رسيدي نتيجه به تحصيالتت مورد در كه حاال پس داشتي مسوليت

 ...پخته و

 خيلي مورد در نه اجازه اما چرا مشورت نگرفتم اجازه ازش كاري هيچ مورد در مياد يادم كه زماني از ميگفت راست ردما
  .ميخواست خودش كه شد چيزي ان از بهتر كار نتيجه ديدمي و ميكرد قبول او گاهي و ميدادم نظر مادر شخصي كارهاي

 كردن سپري از بعد كه بودم اين از خوشحال برخاستم خواب از اضطراب و نگراني گونه هيچ بدون حال سر صبح شنبه 
 و تئوري مرحله ديگر عبارت به و ببندم كار به اموختم را چه ان ميتوانم اخر دوسال خصوص به دانشگاه سخت وراند

 .شوم وارد زندگيم عملي ي مرحله به اموزش

 اشپزخانه در و اماده را صبحانه من از زودتر و كرده دستي پيش معمول طبق من نگران هميشه و مهربون و عزيز مامان
 :بوسيدم را اش گونه فرشته صورت شادماني با بود منتظرم

 باشم؟ شما از زرنگتر نتونستم هميشه مثل بازم

 مينو بخير صبحت.سالم... هستم تو از زرنگتر هم كردن سالم مورد در حتي..نخير:  داد ونهگ اين را پاسخم و خنديد
 ...جون

 . شدم سالح خلع برابرش در حسابي
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 مهربوني و ها خوبي تمام ي شرمنده...شرمنده ي شرمنده ترم عقب شما از قدم يه بازم ميكنم كاري هر.من خديا.واي اي
  ... سالم.سالم.هاتم

 :گفت كنان ندهخ و كرد سرش حائل را دودستش مادر

 سلول شادي بريزم چاي تا دو بشين اره؟.كني سالم ميخواي شب تا كنن ولت. نيستي معامله كن ول. عقل بي ي دختره
 .كردي ناميدم خودت از پاك.بيفتن كار به خاكستريت هاي

 .كردم نشستن به دعوت را او دست اشاري با شود بلند كه اين از قبل

 .بريزم من رو چاي بيارم بدست مهربونتو دل اون كه اين خاطر به بده جازها مامان

 .بريز چاي تو ميشينم من باشه..اما عزيزم خودت به متعلق كه من دل مادر

 بعد به حاال از دارم دوست خورديم نداشت گي تازه مامان و من براي كه دوستانه و شاد محيطي در را نفره دو صبحانه
 خواسته از و نشستن من پاي به ها ساعت و روزها ي همه جبران. هاش گذشتگي خود از تمام بكنم تشوزحما تمام جبران
 شايد بگويم بهتر يا و نامه بروم خودم ماشين با ميتوانستم پس است افتابي خوشبختانه اما سرد هوا.. گذشتنش هاي

 طبق مادر فشردم ام باراني جيب درون كردن مرور بار چند از بعد را ادرس و تمشاگذ كيفم ونرد را استاد ي نامه توصيه
 و بوسيد را ان خودش اول اورد را قران .كردي م  قران زير از بروم ميخواستم اول بار براي جا هر كه اش هميشگي عادت
 هم او و. را مادر ي گونه بعد و بوسيدم را قران ابتدا ان از بعد و بگذرم ان زير از كه فهماند من به سر ي اشاره با بعد

 .ميخواند را دارد عجيبي اعتقاد ان به كه را الكرسي ايت ميدانستم بود دعا خواندن مشغول لب زير چنان

 به قرمز چراغ و راه چهار چند از گذاشتن از بعد شد نمي چنداني مسافت بود نوشته برايم استاد كه ادرسي تا خانه از
 ماشين. دوم ي طبقه 12+1 پالك ساختمان رازي كوي اكرم امير راه چهار كردم نگاه را كارت ديگر يكبار رسيدم مقصد

 نفس كرد جلب را نظرم سفيدي و تابلوكوچك ديدم نظررا مورد ساختمان جلوتر كمي شدم كوچه داخل و كردم پارك را
 با كردن ارك. فروزان دكتر. دختر اوردي شانسي عجب گفتم خود به رفتم باال قديمي ساختمان هاي پله از كشيدم راحتي
 شد هم اينجا اخه تاريكي و قديمي ساختمان عجب. اقا يك با تا تره راحت خيلي خانوم يك با. ببخشيد........اه زن يك
 اصال اه....نيست حيف اخه ميگرفتي رو ابرومندي و خوب جاي يه ميكردي شل رو كيسه سر ذره يه.دكتر خانوم كار؟ دفتر
 فضولي بي فضولي بگم بهت حاال همين از فقط اونو؟ اينو فوضولي يا و كني كار جا ناي تواومدي فضول ي دختره چه تو به

 بار سه انگشت با و كشيدم عميقي نفس كرد عادت تاريكي به حدودي تا چشمم رسيدم در پشت خانوم مينو چشم چشم.
 .زدم در به قبل ي دفعه از تر ممحك بار اين.....شايدم اومدم اشتباه نكنه....نشد رخب نخير. زدم اپارتمان چوبي در به



 

 

ناهيد شمس          –شايد فردايي نباشد     كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  30 

 با در خورد گوشم به در طرف ان از بود صناري جون خانوم قول به گمانم به كه فلزي ي پاشنه صداي چند دقايقي از عدب
 در چوب چهار در ميرسيد لهاس پنج چهار و سي حدودا نظرم به كه خانومي .چرخيد پاشنه روي ريزي و خشك صداي
 كامال وظريفش تراش خوش اندام با بلندش چندان نه قد كردم تحسين دل در را زيبايش.  معقوالنه هاراست........ شد ظاهر

 به او ريز و نازك صداي با بود نظير بي اش امده رو كمي مردمك ان با وكشيده درشت چشمان داشت خواني هم و موزون
 . امدم خود

 كنم؟ كمكتون ميتونم.... عزيز خانوم هستم شما با

 فروزان؟ دكتر دفتر ببخشيد...دببخشي: كنم جور و جمع را خودم تا كشيد لطو كمي

 در روي تابلوي به كنه باز را در خودش دكتر خانوم كه ميدونستم بعيد اما باشه خودش دكتر خانوم اومد مي بهش البته
 :گفت پاسخم در و كرد اشاره

 باشين؟ خونده رو تابلو اگه البته ومدينا درست دقيقا كه اينه ي دهنده نشون شواهد كنم عرض چه واهللا

 بنفسم اعتماد كردم سعي ام سينه كردن صاف با كردم عمل مصرف بي كودن يه مثل درست اي احمقانه سوال چه كه اه
 :گفتم باشم نياورده كم كه اين براي پس بكشم رخش رابه

 .وكالت دفتر ات متروكه معدنه يه شبيه بيشتر تاريك هاي پله راه اين اخه

 .نفهميدم را اش معني كه زد لبخندي

 بفرماييد؟ امرتونو حاال

 .دارم قرار فروزان دكتر خانوم با ساعت نيا يابر: دادم پاسخ

 خانوم: پرسيد تعجب با و بود شده خواستني و برو دل تو التخج و ستژ اين در چقدر كه واي انداخت باال ابروشو يه
 :تگف و رفت كنار در جلوي از دكتر؟

 .ميشه پيداشون فروزان دكتر االن تو بيارين تشرريف.لهب اه

 زيبايي با كه مكان نيا به وتاريك تنگ هاي پله راه از پيش لحظه چند كه شد نمي باورم اصال گذاشتم داخل كه پامو
 با ودب معلوم كه هايي مبل انداخت ابي دانوب والنس ياد به مرا نواز گوش و ارام موزيك صداي رسيدم شده تزيين خاص
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 ان در گربه يك ملموس صورت به كه نقاشي تابلوي بود شده چيده وسواس همان با شده انتخاب خاصي وسواس
 .ميكشيد خود طرف به چشم و كرده خوش جا رو به رو ديوار روي ميكرد خودنمايي

 ؟.قهوه يا  دارين ميل چاي

 :گفتم و امدم بيرون گيجي از

 .....نسكافه لطفا.ممنون

 تونم مي من متاسفانه: گفت و خنديد بلند صدايي با بود پيشخدمت مسلما اما چيست نامش دانستم يمن كه وميخان بار اين
 ي احمقانه جواب از دوباره بودم گيج هنوز كه واي.....نسكافه چون كنم پذيرايي ازتون قهوه يا چايي فنجان يك با فقط

 مجابش كه اين براي اين بنابر شد بد چه اومدم كوه پشت زا ميكنه فكر رو برو خوش خانوم نيا گهيد اومد بدم خودم
 :گفتم است محض اشتباه كرده من به اجعر فكري  تا كنم

 كنه لمسش ميخواد دلش ادم گاها ناخود كه است واقعي قدري به گربهصورت  .گفت مرحبا دياب تابلو اين نقاش به واقعا
 ..قهوه نيست زحمتي اگه..شدم سوالتون متوجه ببخشيد .بودم تابلو زيبايي محو

 ورق به شروع و برداشتم كناري ميز روي زا ار اي مجله و انداختم داشت قرار بلوتا زير درست كه مبلي روي و خودم
 قهوه فنجان دو با دانم نمي را نامش هنوز كه برازنده و زيبا خانوم ان طاليي چندان نه لحظاتي گذشت از بعد كردم زدن
 كه اين يراب شايد نشست روبرويم كرد دعوت كشيدن خرناس به را ام خفته داد نوازش ار مشامم خوشش عطر كه

 من هنوز راستي:  كرد سوال من از بشكند را اتاق بر حاكم سنگين سكوت سكوت تا باشد كرده كمكي و باشد زده حرفي
 :كنيد معرفي خودتونو بخوام اگه شه نمي تلقي كه فضولي ؟ دونم نمي رو شما اسم

 :دادم پاسخ الشسو به مشتاقانه بستم را مجله خواستم خدا از اين بنابر بودم او با صحبتي هم منتظر كه منم

 به. مهدوي مينوي هستم مينو .بشيم معرفي ديگه هم به بايد اول صحبتي گونه هر ي ادامه يراب باالخره. ميكنم خواهش
 :دادم هامدا ديدمش ساكت چون كردم نگاه رنگش خوش و فرم خوش چشمان

 كردن توصيه هستن فروزان دكتر نزديك دوستان از گويي كه دانشكده تاداياس از يكي شده تموم درسم ميشه چندماهي
 موقع به و بودم كني گوش حرف دختر منم ميبينيد كه هم حاال.....كنم مراجعه شما دفتر به كار به شدن مشغول براي
 .......شدم حاضر الطلوع علي صبح
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 سخنراني اين از بعد منم: پرسيدم شوم غالب دهندهرازا سكوت اين بر كه اين براي باز من كوتس و بود سكوت دوباره
 نيست؟ كه فضولي دونم نمي رو شما اسم هنوز غرا

 :ميكرد چندان دو را جذابيتش رديفش و زيبا هاي دندان پوشاند را مهربانش صورت دلنشيني ي خنده

 دكتر منشي داريان ديباي هستم ديبا منم. ميگردوني بر خودم به خودمو حرف يهست تيزي و زبل دختر خيلي معلومه
 .هستم وكالت اصطالح به دفتر اين هفرانس اچار بگم بهتره چيه منشي..نه چند هر. فروزان

 در طرف به كه حالي در و كرد نگاهي اش مچي ساعت به دفتر منشي همون ، داريان خانوم زنگ صداي امدن در اصد به با
 :كرد زمزمه خود با ميرفت

 .منظم و شناس وقت هميشه مثل باشه خودش بايد

 ان كنمي من فكر البته شد قبل لحظاتي از تر تند قلبم ضربان بازم اما بودم ريلكسي معروف قول به و راحت ادم كه اين با
 همين در بود برايم اي هويژ اهميت حائز داراي كه اجتماعييم و شغلي ي اينده ممكنه حال هر به دشاب عادي غير چنان
 .شود زده رقم مكان

 ما دكتر خانوم همچينم ميكردم فكر خود با و دوختم در به را نگاهم خورد گوشم به كه اي مردانه و دار زنگ دايص با
 .كننده مراجعه كه اين مثل نيست شناس وقت

 :گفت كه بود ديبا اين شدم ميخكوب زمين به ناگهان اما

 .رسيدين موقع به و وقت سر هميشه مثل..دكتر سالم

 : خورد گوشم به صدايش مردانه طنين دوباره ولي ديدمينم را صدا صاحب هنوز

 حاضر هم تعطيل زايرو اگه كن باور هستن من هاي سرگرمي تنها مختلف هاي پرونده و دفتر اين ديبا كه يميددون
 .مامد مي برگرد برو بدون منم دفتر بياي بودي

 هستم طرف اقا يك با بگه من به زودتر تونست نمي اخه...خوردم حرص داريان خانوماي خانوم اين دست از دل در چقدر
 .داد تحويلم موذيانه لبخند فقط نگفت هيچي بهم ميبندم دكتر خانوم دكتر خانوم دفعه هزار ديدش....خانوم نه

 .هستن منتظرتون مهدوي خانوم ،دكتر
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 .كردم سالم و خاستم بر جا از اما ميكاويد را پايين هنوز شمانمچ

 :شد انداز طنين گوشم در دارش زنگ و امرانه صداي دوباره لحظه چند از بعد ولي شنديم سختي به را سالمش سين

 .اتاقم تو كن راهنمايي رو خانوم ديگه دقيقه پنج

 مردانه هيكل كه شيكي اربسي و مشكي پالتوي و بلند بسيار قد نيومد خوشم اصال برخوردش از كردم نگاهش سر پشت از
 :گفتم و كردم منشي به رو شدم مطمئن دكتر رفتن از وقتي كرد جلب را نظرم ميكشيد رخ به را اش

 كردين؟ فرض هالو منو يا ميذارين كار سر رو همه هميشه شما فرانسه اچار خودتون قول به يا ديبا خانوم

 :گفت و خنديد بلند العملي عكس هر جاي به تصورم برخالف

 بعد و كرد مكث كمي. نيست اوردن گير هالو الل زبونم يا و گذاشتن كار سر ي مساله اصال ميكنين اشتباه كن باور نه.. نه
 :داد ادامه تري صميمانه و خودموني لحن با

 به اقعاو كه بودي ريا و رنگ از دور به و خالصانه قدري به كردم باز روت به و در كه اي لحظه همون از جون مينو كن باور
 :شدم خرسند ش دوستانه و گرم رنگ از زد سرم به تو با كردن ساده شوخي يه هواي شايد نشستي دلم

 ..يا و ميشي؟ رفيق سيري و سريع اين به همه با تو يعني.نداريم شوخي هم با كه ما اما..شوخي

 :گذاشت دهانم روي را دستش.و امد رفمط به

 مينو داري مار ي مهره ميكنم فكر افتاد دلم به مهرت زود... دختر خودت يخوب حساب رو بذار نباش نبدبي قدر اين
 .خانوم

 .گرفتم نمي دل به كسي از كدورتي هيچ بود شكل همين به هميشه زدم رويش به اي مهربانانه لبخند

 .رفهط فتيپاچل و دست چه با ميكنه فكر حاال شدم هول كن باور افتاد تون پيكر غول دكتر اقاي اين به چشمم وقتي

 من به دست با شنيد چه سيم سوي ان از دانم نمي كه اين از بعد و برداشت را گوشي ديبا تلفن زنگ امدن در صداي به با
 .بروم دكتر اتاق به كه كرد اشاره

 . شدم اتاق وارد در به اي تقه نواختن از بعد و اوردم در كيفم از بود پاكت داخل كه را استاد ي نامه توصيه رفتن از قبل
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 لحظاتي گذشت از بعد بود شده استار كامال سبزرنگي كلفت ي پرده با خيابان به رو ي پنجره ازدر را چشمم اتاق تاريكي
 .شد عادي ايمرب اتاق تاريك نيمه فضايي

 نهايت بي دميرسي نظر به كامال اما زيبا بسيار بگويم توانم نمي ان وسايل تمام مجموع در و كتابخانه مبلمان كه بزرگي اتاق
 .بود قيمت گران

 .تاريك نيمه فضاي ان در حتي ميكشيد رخ رابه اش رنگي و اب خوش اتاق وسط بزرگي نسبتا اي قاليچه

 دهيد؟ قرار بررسي دمور را اطرافتان و بايستيد جا همان ديهميخوا ساعت چند بگين ميشه

 چراغ و بلند پشت صندلي يك با اي دايره يمن كار ميز بودم ستادهاي كه جايي به پشت درست برگشتم صدا طرف به
 معذبم كردنش نگاه موشكافانه رفتم رفشط به بود روشن ميدش محسوب وسعت ان به اتاق نور تنها كه اي مطالعه
 :گفتم و گرفتم طرفش به را نامه كردم مهار را ام رفته دست از نفس به اعتماد عميق نفسي كشيدن با ميكرد

 .ايستادم منتظر بعد و تمهس مهدوي مينو من سالم

 شده محسور روشنايي ديدن با بود چه هر بخواند تر راحت را نامه ميخواست حتما.كرد روشن را سرش باالي چراغ
 .كردم پيدا رهايي

 رنگش تونيزي موهاي هانبو دادم قرار بررسي مورد موشكافانه را او كه بودم من اين حال و ميخواند را نامه فروزان دكتر
 پناه در اما بود رنگي چه دانم نمي كه چشمايي پوشاندي م را فرمش خوش و بلند وگردن بود شده پيرايش رانهماه كه
 چرا دانم نمي ميكرد حكايت را نهايي غم اش سوخته افتاب و استخواني صورت در بود محسور اش مشكي و بلند گانمژ
 .سوخت برايش دلم لحظه يك اما

 شماييد؟ مهدوي خانوم پس

 كمي كشيدم خجالت كردنش نگاه خيره خيره از امدم بيرون ربطم بي افكار دنياي از گيرايش و محكم صداي يدنشن از
 مورد كه نخوان درس و شيطان شاگردان مثل درست دوختم چشم زمين به اگاه ناخود و كردم جور و جمع را خودم

  .بله بگويم جوابش در اور زمزمه و لب زير توانستم فقط .است گرفته قرار مواخذه

 .شد انداز طنين اتاق در دارش رگه صداي دوباره 
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 ميتونم حقيقت در و كرد تعريف خيلي هستيد شما گويا كه شون سوگلي دانشجوي از و گرفت تماس من با استاد ديشب
 .كرد تونو سفارش بگم

 و غمگين نگاه با كامال كه اش گرفته و بم صداي دوباره يافتم باز را ام كرده گم جسارت و جرات كمي حرفاش شنيدن از
 .رسيد گوشم به داشت خواني هم حسرتش از پر

 .بدم را توضيحاتي دفتر اين در كار هب راجع بايد بنشينيد لطفا ايد ايستاده چرا

 كاري منبت ي جعبه از صحبت گونه هر از قبل نشستم داشت قرار رويش به رو درست كه صندلي روي چرا چون بدون
 اورد بيرون كتش جيب از كه ظريفي و طاليي فندك با داد جاي لبش ي گوشه در و برداشت سيگاري ميز روي ي شده

 .گرفت را گلويم بيخ لجوج يا سرفه اگاه ناخود پيچيد هوا در رقصان را حلقه دود وقتي زد ان به عميقي پك و كرد روشن
 :شد متذكر شا خورده گره هم در ابروان با و فشرد سيگاري زير در محكم را اش شده روشن تازه سيگار معطلي بدون

 .ندارم رو اون كردن ترك قصد هرگز من جون كنيد عادت سيگار دود به دياب شما مهم نكته اولين

 :گفتم تعجب با اميخته لحني با نياندازم تا و تك از را خودم كه اين براي

 گمانم به سيگارتون كردن خاموش تو شما. ردخو گره گلويم توي دهان اب نداشت شما سيگار دود به يربط من ي سرفه
 .كردين عجله كمي

 :گفت و گرفت نشنيده را حرفم

 زدن كله و سر اصوال من بگم بايد درحقيقت بياين بر اون پس از كنيد سعي بايد ولي باشه سنگي ممكنه دفتر اين در كار
 كه دارم كسي به نياز اين بنابر كنم تبديل وكال دفتر يه به مكانو اين خوام نمي مجموع در ندارم رو متنوع كارمنداي با

 كار تازه و بخشيد لقاشو به عطاشو بايد رو هايي پرونده چه و مكني كار روش بايد رو هايي پرودنده نوع چه بده تشخيص
 كه كارهايي دادن انجام مجرم و مدعي از اعم پرونده روي تفحص و تجسس بررسي تحقيق .ميشه شروع اين از بعد اصلي
 ...هوشيارانه و زيركانه دقت و ومطالعه خوانده خواهان طرف دو هر به جز كردن گوش ميشه دادگاه به مربوط

 تمام چه هر باجسارت يان بنابر بگوييد سخن داد ميخواست من وظايف از ها حاال حاال احتماال كنم سكوت ميخواستم اگر
 :گفتم تر

 . همكار يه نه دارين يازن فرانسه اچار يه به بگين و بفرماييد لطف پس



 

 

ناهيد شمس          –شايد فردايي نباشد     كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  36 

 : دوخت چشمانم در را بينش تيز نگاه

 دارين؟ اعتراضي شما حاال.. داره طرب خودم به كه داليلي به دارم نياز فرانسه اچار يه به من پس باشه... اينه شما صورت اگه

 به نظر هر از رو رو تاييد مهر داستا كه دليل اين به حتما.....نه كه البته شايد بدم در جواب نتونستم نفهميدم را دليلش
 :دادم جواب مفيد و مختصر خيلي ديدم صالح پس بود زده فروزان دكتر

 .امد خواهم بر كار پس از ميكنم فكر عنوان هيچ به

 :گفت مغرورانه و سرسخت طور همان

 :داد ادامه دوباره كوتاهي مكث از بعد.... داد خواهد نشان شما اينده

 سكوت.. زنه نمي دل به چنگي جا اين در موندن كه برسيد نتيجه اين به ممكنه كنيدمي  كار مايشياز طور به ماه يك شما
  :شكستم را ان كه بودم من اين و شد برقرار سنگيني

 .كنم شروع كارمو ميتونم كي از حاال ميارزه امتحانش به كامال 

 اختيارتون در رو كاري هاي پرونده هم و ميدن ونتوننش كارتونو دفتر هم ميكنن راهنمايتون داريان خانوم زورام همين از
 .ميذارن

 .امدم بيرون اتاق از كردم كه زيرلبي تشكر با و برداشتم ميز يور از را كيف

 پنجم فصل

 ماندنم يا و رفتن از حرفي هنوز او نه اما ام كرده كار به شروع فرزاد دكتر دفتر در كه است روز نه و ماه دو دقيقا امروز
 برخوردهايش و رفتار در بخواهد مرا عذر يا و بمانم بخواهم يا ايد حرف به خودش بودم منتظر خودم نه و تاس زده

 است ام واقعي شخصيت بيانگر كه گونه ان برابرش در توانستم نمي كه ميخورد چشم به خاصي خواهي خود و غرور
 اول كرد فروزان دفتر كار مرا مثبت ي گزينه دو است تحمل قابل شايد يا و اور زجر برايم چقدر اين و نمايم اندام عرض
 ي وگزينه بودند مكان ان در امد و رفت در كه هايي ادم و دكتر گي هرزه و الودگي هرگونه از دور رفتار و سالم محيط
 اديزي نسبتا سني ي فاصله باوجود داشت ديبا بگويم بهتر يا داريان خانوم كه غشي و غل بي و صميميت قلبي خوش دوم
 مادر با خانه در روز هر كه وريط .بود كرده وابسته خود به مرا اش مهربانانه برخوردهاي اما دارد وجود ديبا و من بين كه
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 توضيح او به ولي بود ديدنش مشتاق چقدر ادرم و ميكردم صحبت او هاي خوبي ي همه خالصه و سليقه فكري خوش از
 .ايد وجود به بيشتري تصميمي نبايد جا ان در شدنم تثبيت تا دادم

 وجود با بدهد راوتط با و بخش فرح بهار به را خود جاي تا بست مي را زيبايش و زشت خاطرات از پر ابر كوله زمستان
 بهار پاي هاي زنگوله صداي شنيدن اما زمستانم قرار بي و عاشق .ميرسيد مشام به نوروز و عيد بوي سرما فصل هاي نشانه

 .صيفيتو قابل غير و شاد احساس چه ميشود مضاعف كاري هر در توانم و مياورد وجد به را وجودم ها دست دور از

 از بزرگ اقا ببينيم را يكديگر مقرر ساعت سر وقت اتالف بدون كاري ساعت پايان از بعد گذاشتم قرار مادر با امروز
 به نوروز وسايل خريد ي وظيفه سال هر هاخ كنيم تهيه برايشان را عيد سات و سور و خريدشيريني كه بود خواسته مادر
 عهده به را مسوليت اين مامان و من شد قرار تهران در عمو ي خانواده نبودن خاطر به امسال اما بود مجيد عمو ي عهده

 .بگيريم

 غالم صبح روز هر كه تازه نون و كرده دم تازه چاي بوي داشت حضور كار دفتر در من از زودتر ديبا روز هر مثل
 : شد بلند اشپزخانه از ديبا صداي در شدن بسته صداي با داد نوازش را مشامم ،ميخريد ساختتمان ايدارسر

  .هستند منتظرت تبريز پنير برشته و داغ نون دم تازه چاي رسيدي موقع به كه بدو

 روي از كه بخار ديدن با ندمرسا اشپزخانه به را خود سريع و كردم اويزان لباسي چوب به را ان و اوردم در تنم از را پالتو 
 در و نشستم ميز پشت عجوالنه ي تند سالمي گفتن با پس .صبحانه خوردن براي رفت ضعف دلم ميشد بلند چاي فنجان
 :گفتم ميكندم را نان از اي تكه كه حالي

 !؟خانوما خانوم منم ميدونستي كجا از حاال

 :داد پاسخ و نشست رويم به رو درست ميز پشت ديبا

 .شدي دفتر وارد من از بعد تو برگرد برو بدون هم كنار در كار ها هفته از بعد كه جايي مونه از

 :گفتم بودم نبرده فرو كامال كه دهانم درون لقمه خيال بي

 نه؟ ديبا درسته مغرور و اخمو دكتر اقاي من از بعد و

 كند بازگو ميخواست را حرفي گويي مدنيا خوشش چندان حرفم از كه زد نهيب احساسم گذاشت ميز روي را چاي فنجان
 هان؟ شدي دلخور حرفم از كه اين مثل :كردم سوال ازش بنابراين .داشت ديدرت اما
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 ...اما...نه كه دلخور: گفت

 .ميكردمصحبت  دكتر به راجع كه بود باري اولين شدم پشيمان ام گفته از خواندم نگاهش در را ترديد هاي رگه دوباره

 ؟چي اما

 :بست نقش لبانش روي لبخند و شد بشاش ديگر بار اش چهره

 ...حريف عزيزم برادر پشتت دوست اما خانوم مينو نشو دلخور

 خود بر توانستم وقتي انداخت سرفه به را بيچاره من و كرد گم را خود راه دهانم اب كه بود نشده تمام اش جمله هنوز
 البته كه شوخي با اميخته لحن با گرفت بر در را صورتش اميزي نتطشي ي خنده كردم نگاهش مبهوت و گيج شوم مسلط
 :گفت ميرسيد مشام به ان از دنوب جدي بوي

 خودمو اول اول زا ميخواي خوب فكر يه... همكاري من با كه است اندي و ماه دو انگار نه انگار ميكني نگاهم جوري
 ؟كنم معرفي معرفي

 :داد ادامه او كردم سكوت چنان هم باز من

  ... داريان ديبا جانب اين كن گوش پس باشه... است رضا عالمت سكوتت

 دست اش بقيه كنم رعايت را نزاكت و ادب كردم سعي امكان حد در بود رسيده جوش ي نقطه به خونم عصبانيت از
 : دويدم حرفش ميان شود كامل را اش جمله ندادم اجازه ،نبود خودم

 كردي فرضم هالو خيلي... اي احمقانه شوخي عجب....داريانه ديبا برادر نفروزا فرزاد بگي خواي مي تو شنومي م درست
 .عزيز خانوم

 :داد ادامه تر تمام چه هر خونسردي با

 كردم تصور من كه دادي تشخيص كجا از تو زدن تهمت نه كردنه دفاع كارت تو وكيل خانم اي عجوالنه داوري پيش چه
   هستم؟ جواب منتظر..هالويي؟

 :گفتم قبل از تر بلند صداي با
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 همكاري خودت قول به مدت اين توي كه اونجايي از. فرزان اون و دراياني تو كه جايي اون از بدم جوابتو ميخوام اتفاقا
 ....كه حايي اون از ينكرد نكته اين به يا اشاره

 خواد نمي....هديگ بسه خوب خيلي: گفت معطلي بدون و شمرد غنيمت را فرصت كنم سكوت تا كرد وادارم او ياصد
 .نمونه باقي برات اعتراضي گونه هيچ جاي كه بدي گوش بهتره بياري برهان و دليل برام اين از بيشتر

 اما و است داريان علي من پدر و فرزانه فرهاد پدرش اون خوب دختر نيست بغرنجي مساله فرزان اون و داريانم من اگه
 حرفي امروز به تا اگه اما و دركه و هضم قابل مساله ديد حاال است سلك فروغ ما دوي هر مادر جاست همين اصلي نكته
 .بزنم حرفي موضوع اين مورد در بخوام تا بود نيومده پيش كه بود اين دليل به فقط نزدم

 ديباي هستي مارمولكي عجب: گفتم و ريختم صدايم در را حرصم تمام ميشنيدم وضوح به را ام قروچه نداند صنداي
 .داريان

 :گفت و خنده زير دز پقي

 .اذيتي و ازار بي حيوون چه طفلكي مارمولك؟ چرا حاال اي بامزه اصطالح چه

 بر كردم سعي ساختگي خونسردي با و برگشتم طرفش به شدنم خارج از قبل رفتم در طرف به و شدم بلند ميز پشت از
 :دادم گونه اين را پاسخش شوم مستولي وجودم

 .تحمله قابل غير و اور چندش حيوون اين كه ناي براي مارمولك؟ چرا ميدوين

 به صدايش كه بودم نشده اتاق وارد كامال هنوز اما رفتم كارم اتاق طرف به شوم العملش عكس منتظر كه اين بدون
 :خورد گوشم

   بدي؟ جواب اور چندش مارمولك اين السو يه به ميشه

 :كرد رحطم را دوم سوال سوالش ي ادامه در بالفاصله چون چيست پاسخم نبود مهم براش اصال

 فرزاد و من ميفهميدي اول روز همون كه اين فرض بر حاال شدي؟ عصباني حد اين تا چرا مهمه؟ برات همه نيا چرا
 . يكردم مي تو حال به فرقي چه برادريم و خواهر
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 داشت من به ربطي چه قعاوا بودم؟ عاجز جوابش از هم خودم كه چرا خوردم جا ديبا ازسوال ؟ داشت اهميتي چه راستي
 مثل االن نبايد اما نبود، عاقالنه برخوردم حتما نه كه شايد البته كردم؟ عمل نسنجيده شايد دو؟ اين بودن برادر و خواهر
 :گفتم اين بنابر كنم نگاه اونو بر و بر و بايستم وسط اين ها مالباخته

 موذيانه رفتار ،كرد در به كوره از منو كه چيزي اون نداره من حال به تاثيري هيچ دكتر تو بودن برادر و خواهر واضحه پر
 رويت به اما كردي نگاهم اميز تمسخر دارم كار فروزان دكتر خانوم با گفتم و اومدم دفتر به وقتي اول روز يادته بود تو

 برخورد ها چلفتي پا دست مثل اسمي تفاهم سو خاطر به اول ي جلسه توي شدي باعث و خانوم نه اقاست دكتر نياوردي
 .كنم

 :خنديد بلند صداي با حرفام شنيدن از

 انگاري سهل پس فروزان. ف وكات دفتر بود نوشته هوشي تيز با البته ديدي مي رو ورودي در روي تابلوي اگه اوال
 اينده در نيبتو كه اين براي بدم هشدار بهت كه بود اينم خاطر به نياوردم روت به اگر درثاني ننويس من پاي به خودتو
 باري و سرسري موضوع ترين اهميت بي ولو اي نكته هر از و بنگري هوشيارانه اطرافت محيط به بايد باشي موفقي وكيل

 .كنم مسخره رو تو خواستم من كه اينه برداشت و كني نمي نگاه عاقالنه موضوع اين به حتي تو نگذري جهت هر به

 :گفتم اينبنابر بود منطقي و صادقانه نظر به حرفاش

 و من همه اين امروز به تا ببينم بگو ميكني خورد بر منطقي قضايا ي همه با تو كه الاح اما باتو حق قضيه جاي اين تا باشه
 خانوم بزرگ اقا از مامان از نديدمش هرگز كه پدرم از گفتم گفتم ام خانواده از زدم حرف برات من چقدر بوديم تنها تو

 رو سادگي اين به موضوع ندونست كردي دريغ من از مدت اين اماتوي زدم حرف برات پيشه عاشق هرمز از حتي و جون
 .داري تردك با كه نسبي تباطار نه شدم ناراحت ات موذيانه برخورد و داري تو از راستش همكاريم برادرت با تو و من كه

 كردم ديبا به رو حرفم ي ادامه در پس .انمبرس پايان به نقطه همين در رو صحبت دادم ترجيح مساله نشدن كشدار يابر
 :گفتم و

 .باشه بهتر طوي اين ميكنم فكر كنيم تمومش همينجا ارزشو بي تو قول به بحث اين بهتره

 :گفت و امد رفمط به عجوالنه ديبا
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 نمي كن باور بود كه دليل هر به ولي كردم پنهان ازت رو موضوع اين چرا دونم نمي بگم بده اجازه...اما موافقم تو اب منم
 شدي ناراحت ازم اگه ميخواد دلم پس.. شده ثابت بهم تو ريايي بي و صداقت مدت اين توي بندازم دستت خواستم
 همين..بپذيري منو خواهي معذرت

 را در و رفتم قماتا به درنگ اي لحظه از بعد هم من رفت كارش ميز طرف به باشد من از پاسخي منتظر كه اين بدون و
 را افكارم شده كه هم دقيقه پنج براي حتي داشتم دوست داشتم سكوت و تنهايي به مبرمي احتياج بستم خود سر پشت

 يا و شدم؟ ناراحت ديبا از چرا واقعا تماشگذ هم روي را چشمانم و انداختم صندلي يور را خودم مهابا بي كنم متمركز
 غير اي به را دكتر و اديب ميكردم فكر اول روز همون از ؟ باشه مهم ميابر دياب برادرش موضوع ندانستم يا و دانستن چرا
 خاطر به شايد داماد و عروس هزتا شايد يا و هستند نامزد ميكردم فكر جورايي يه حقيقت در دارن برادري و خواهر از

 اين شدن معلوم با امروز اما... اما گرفت قوت من در فكر اين شان مانهصمي بطروا با داشتند هم با كه اسمي تفاوت
 ان عاطفي ي رابطه دو اين بين كه از اين من..... اره.. بگم دروغ خودم به حداقل تونم نمي... نه...ها ان ي رابطه واقعيت
 خودم براي حتي دليلش بيان از چرا؟ حاال شدم حالشوخ هم خيلي.... شدم خوشحال نبود ميكردم را فكرش من كه گونه
 .لرزدمي دلم

 بيهوده و عبث روياهاي جوالنگاه مغزم خواهم نمي شوم سرگرم كرده خوش جا ميز روي كه اي وندهپر چند با ديدم بهتر
 پاره را افكارم ي رشته ديبا شدن وارد ان از بعد و در ي ضربه ايدص كه بودم نكرده باز را پرونده اولين هنوز شود ام

 و شيطنت بود برگرفته در را صورتش و نگاه غم از اي حاله هميشه كه دكتر عكس بر .بود خندان و شاد اش چهره كرد
 چهار و سي كه اش واقعي سن از كمتر را او خصوصيات همين بود هويدا ديبا ي چهره و حركات در خاصي بازيگوشي

 :گفت اش هميشگي گرم و صميمي لحن با ميداد نشان بود سال

 .گيرهي م رو ديميكر يدگيرس نبهشو بايد كه هايي پروندهسراغ  اومده دكتر جون مينو

 اي كينه و بغض گونه هيچ نبودن ي دهنده اننش اين و بود گرفته در بينمون لفظي درگيري پيش لحظه چند انگار نه انگار
 جوابش در و زدم لبخند رويش هم من بنابراين مادر مثل درست نبودم اي كينه و قلق بد ادم منم البته بود وجودش در

 :گفتم

 خوبه... پيششون برمي م را ها دهپرون ديگر دقيقه پنج تا

 .دارين مشترك مهمون يه ديگه ساعت مين كه زودتر پس  - ديبا
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 سوالي هر از قبل ديد را متعجبم نگاه ديبا وقتي نرسيدم جايي به كردم فكر چي هر.. مشترك مهمون كردم تعجب
 :داد پاسخ خودش

 ...الدين جالل استاد استادتونه همون منظورم مشترك مهمون اره

 .جا اين مياد شده چطور و....استاد اما جالب چه: گفتم خوشحالي با

 .دفتر مياد گفت فرزاد به زد زنگ پيش دقيقه چند همين اما دونم نمي چطورشو...واهللا گفت ديبا

ي م مرا لرزش همين و بلرزد ام سينه در دل تا بود كافي همين ميشنيدم دهانش از رو دكتر كوچيك اسم بودكه بار اولين
 . ترساند

 . نيومده مهمونت تا برس كارت به زودتر كاري كجاي هي

 :گفتم و زدم ساختگي لبخند شود حاكم ام برچهره خونسردي كردم سعي اما بود هيجان از پر درونم

 .خوب دختر كنم كار چي دايب ميفهمم بذاري تنهام شما اگه خانوم ديبا

 بدهم ذهنم به را بافي خيال گونه هر ي اجازه كه اين بدون... وقفه نبدو هم ومن رفت بيرون اتاقم از چرا و چون بدون
 حس نشستم صندلي روي رويش به رو وقتي رفتم دكتر اتاق به و زدم بغل زير بودم كرده بررسي كه را اي پرونده چند

 :كرد سوال من از وقتي..... گرم و شيرين اما بود غريبانه حسي برگرفت در را وجودم سراسر غريبي

 رسيديد؟ مثبتي نتيجه به ايا كردين؟ صحبت پرونده شاكيان با

 و دست مينوي همان دوباره بود اي كلمه گونه هر زا يلخا لغاتمي  گنجينه و بودند شده خارج ذهنم از كلمات تمام گويي
ي م فكر هنوز كاش بنفس اعتماد هرگونه از يخال و بد احساس چه كردم برخورد او با اول روز كه بودم شده چلفتي پا

 بودم توانسته اول روز از كه را حسي چون كردم برخورد او با اول روز از كه را حسي چون يكديگرند نامزد ديبا و او كردم
 بود سختي ي مبارزه امد در جريان به هايم رگ در گرم خون مانند و كرد باز سر ناگاه به كنم مهار خوبي به قلبم درون

 گرفته و دار زنگ صداي بودم احساسم رب عقل نمدش مغلوب شاهد كه هستم من اين...اال اما مكن غلبه ان بر توانستم اما
 .افكارم به زد تلنگري اش

 .. اگه نشديد؟ سوالم متوجه كه اين مثل

 :دادم جواب و رفتم حرفش انمي بنابراين بدهم نشون ضعف نبايد
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  .واضحه  سوالتون اتفاقا

 داشتم شاكي با كه زيادي هاي صحبت از بعد پرونده اين مورد در: دادم ادامه و مگذاشت رويش به رو را پرونده اولين
 :دادم او به را پرونده دومين بگيره همسرش از دخترشو حضانت نفقه و مهريه بخشش مقابل در شد راضي باالخره

 طور به نرسيدند مطلوبي نتيجه به مدت اين توي اگر و كنند زندگي هم با ديگه ماه دو ازمايشي طور به كه شد اين بر قرار
 موضع وجه هيچ به شاكي برسم خوبي ي نتيجه به نتونستم متاسفانه اخري اين مورد در اما و شوند جدا هم از توافقي
 يك نه خودش قول به ميخواهد هدكر مشخص دادگاه كه اي ديعه فقط خاطي ي راننده از و دهد نمي دست از را خودش
 انها روي نگاهش هنوز كه طور ان هم پروندها يكي يكي كردن رو و زير از بعد .يشترب ريال يك نه و كمتر ريال

 بشه طي اش قانوني مراحل تا ميبرين دادگاه به خودشون اتفاق به را اول پرونده پس خوب خيلي: گفت بود سرگردان
 بعد فردا براي شاكي با قرار يك يكي اين مورد در و شود گرفته تصميم موردش در بعد تا كنيد بايگاني فعال هم رو دومي
 يانه؟ كنم كاري ميتونم ببينم بذارين ازظهر

 حركات تمام نشسته رويش به رو كسي انگار نه انگار ديوار با يا و ميزد حرف خودش با اي گويي بود پايين نگاهش هنوز
 تشصور مهمان ناخواسته را نتخشو كه پشت پر و بلند سيبيل ان با اش مردانه چهره باريد مي تكبر و غرور رفتارش و

 بنابراين كنم ترك زودتر چه هر را گير نفس سنگين فضاي ان دادم ترجيح ميكرد كمك تكبر و غرور اين به بود كرده
 بودم نكرده باز را در كامال هنوز رفتم خارج طرف به حرف اي كلمه بدون و برداشتم ميز روي از را كذايي هايي پرونده

 . پاي گريز و رميده هنوز نگاهش اما بود من به رو صورتش .برگشتم عقب به صدايش شنيدن با كه

 :پرسيدم دلي دو و ترديد با ندببين هم رو شما داشتند تاكيد ايشون دفتر ميارن تشريف ديگر دقايقي تا استاد ضمن در

 چي؟ براي منو

 :داد پاسخ مكث بدون اوهم

 .بپرسين خودشون از اومدن ايشون وقت هر يتونيدم

 دو رو اي غريبه وقتي ادم احساس بي و تلخ گوش چه خوردش نميشد هم عسل من يه با جون خانوم قول به واقعا كه واي
 كار مدتي از بعد كه اي كننده دلگرم كالم يك دريغ اما اندازه مي او به اشنايي و دوست نگاه سوم ي هدفع يابر ببينه بار

 دادم ترجيح نبود بيش اليسو عالمت ميابر هايش برخورد و و حركات ها حرف دارد خود مرئوس به سيريي هر كردن
 بيرون اتاقش از بودم امده بر خوبي به پس ان از و ميدادم انجام قبل روز تا كه را كاري دقيقا كنم او افكار از خالي را ذهنم
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 نوشيدني بود قهوه شير يدننوش سرگرم و بود نشسته ميزش پشت مواقع كثرا مثل ديبا بستم خود سر پشت را در و امدم
 خودش به مختص هم فقط كه ميخريد قهوه متوسط قوطي يك بار يك هفته دو بگويم ميتوانم جرات به اش عالقه مورد
 و رفتم سرش يباال .رنگ پر چاي يا و خوردي م نسكافه يا اكثرا هم دكتر و امد نمي خوشم اصال قهوه طعم از كه من .بود
 :تمفگ

 سر باليي يه ترسم مي ؟ ميدي شنون عالقه خودت از خوردنش به همه اين كه ديدي خاصيتي چه هوهق توي ميكنم تعجب
 ؟تردخ بياري ات معده

 از بود معلوم كه رنگي كم لبخند با و بگيره فالشو ميخواست هميشه مثل گذاشت نلبكي توي عكس بر اش قهوه فنجان
 :گفت كرده خوش جا لبش كنج بر حوصلگي بي سر

 خرودن قهوه فنجان تا دو با كه حرفام اين از تر كلف پوست من نداره افت بم بادمجان خوب دوست نترس من بابت از
 .ببينم اسيب

 نداشت وجود برادر و خواهر دو اين بين شباهتي هيچ كه ان وجود با دمكر نگاه خوب اش برجسته رنگ عسلي چشمان به
 ان. بود كرده خانه دو هر نگاه در كه پنهاني غم درسته اره.. بينممي دو ره در مشترك ي نقطه يك ميكنم نگاه كه خوب
 ي فتهگر مه ي شيشه بتوانم شايد بزند حرفي برايم تا مينشستم تنيشدا دوست و زيبا دختر اين كنار داشتم دوست قدر

 چشمانم در زنگ صداي شنيدن با كنم ان جايگزين را ها اينه ترين زيبا و بشكنم را اش نشسته انتظار به چشمان
 به روز سه اي هفته كه نظافتچي خانوم فخري تا شوم منتظر كه ان بدون گذشتند هم كنار از ديبا و من ي شده ميخكوب

 منتظرش چند هر تشاد قرار رويم به رو كه كسي ديدن از گشودم انرا رساندم در پشت به را خود كند باز را ميامد دفتر
: گفتم كوتاهي چندان نه صداي با شدم خوشحال ديدنش از اندازه همان به و كردم تعجب هم باز چرا دانم يمن اما بودم
 ميخاست بر وجودش اعماق از كه اي خنده با استاد.. خوشحالم ديدنتون از چقدر كجا؟ جا اين... كجا شما...استاد سالم
 :گفت

 شما ميگي من به تو حاال كردم عرفيم شما به رو وكالت دفتر نيا من گمانم به ضمن ودر خندان هميشه دانشجوي سالم
 كجا؟ جا اين و كجا

: گفت و كرد شيريني اخم ،نكرديم صحبت هم با هم تلفني حتي نشد ازتون خبري هيچ مدت اين توي اما درسته :فتمگ
 كني؟ خواست باز ازم و نگهداري پا روي منو ميخواي كي تا بگي ميشه ثاني رد شماست معرفتز ا ديگه اين خوب

 :گفتم عجوالنه و تمرف كنار در جلوي از شدم شرمنده خود رفتار از چقدر ميگفت راست،  واي اي
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 ....كه شدم زده ذوق ديدنتون از حدي به كنين باور استاد شرمنده

 :وگفت كرد قطع را ام جمله

 .دخترم كردم شوخي...بياورم در تگيخس در پشت همون گفتي كه شدي دهز ذوق ديدنم از حدي به ميدونم جونم اره

 .رفتند فرو يكديگر اغوش در صميمانه و رفت طرفش به استاد ديدن با امد بيرون اتاقش از دكتر ما وشنود گفت صداي از
 من و رفتند اتاق طرف به همگي سپرد فخري به اشپزخانه در و گرفت استاد دست از را شيريني بزرگ ي جعبه ديبا

 و كرد رها دكتر بازوان حلقه از را خود برگشت رفمط به استاد كه كردميم هنگا انها به ايستاده ورودي در كنار جا همان
 :گفت و امد سمتم به قدم يك

 :پرسيد و كرد دكتر به رو ميهمان من و هستي صاحبخانه اينجا تو اصل در دخترم ميكني غريبي

 زاد؟رف اينه از غير

 :كردم احساس چشمانم در را نگاهش كه بود بار اولين براي حتما..نه شايد... بار اولين بريا شايد

 . مهدوي خانم بفرماييد .ميگوييد شما كه ورهط همين حتما

 جا به جا را را عينكش ابتدا در استاد شديم؟ دكتر كشيده كيپ تا كيپ هاي پرده با تاريك نيمه كار اتاق وارد اتفاق به
 :گفت و زد دكتر ي شانه روي شگفتي وبا نگريست اطراف به كنجكاو و دقيق و كرد

 وريطچ است ان از بزرگتر اما انفرادي هاي سلول شبيه كمي يه كه اتاق اين توي تو اس شاعرانه حد از زيادي كه جا ينا
 با زدن كله و سر و دادن درس جاي به بدن صدا و سر پر دانشجوي تا صد با كالسي همچين يه من به اگه ؟ ميكني كار
 . ميخوابيدم كالس ي هگوش يه راحت خيال با ميرفتم ها بچه

 به و زد كنار را پرده هارد منفي يانرژ خيلي اتاقت جان فرزاد: گفتمي  كه حالي در رفت حياط به رو ي پنجره طرف به
 زندگي و كار انگيزه انسان به روشنايي و نور خود:  داد دامه و زد كناري هم را اين پرده و رفت ديگر ي پنجره طرف
 خودت خيال به و نشستي تاريك اتاق ي گوشه يه مردمه ي غصه و غم همش كه پرونده همه اين با تو اونوقت ميده

 .كني حل و مردم مشكالت ميخواي

 سليقه نهايت در كه مبلماني شد نمايان خوبي به تازه ان وسايل و اتاق شمايل و شكل تيره و كلفت هاي پرده رفتن كنار با
 انگيز غم روز يك زيبايي انها از يكي بود اتاقش ديوار بخش زينت رانبهاگ فرش تابلو دو .بود هدش انتخاب زيبايي و



 

 

ناهيد شمس          –شايد فردايي نباشد     كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  46 

 سرخي گل ي شاخه ديگري و گير دل روز يك خورشيد غروب در برگ بي درختي تك بود گذاشته نمايش به را پاييزي
 كشيده تصوير به را انزوا و مردگي دل نهايت در تابلو دو هر .بود افتاده ته و سر بي كويري هاي خاك روي بر كه بود
 اندازه از بيش كه اين مثل ميبرد لذتي چه بود گرانقيمت نهايت بي بود معلوم كه تابلوها اين ديدن از دانم نمي .بود

 :امدم خودم به استاد ياصد با كه چرا بودم ايستاده اتاق وسط سرگردان و بالتكليف

 .جان مهدوي شيني نمي چرا

 .ميكردم ارامش احساس او كنار در گويي. نشستم ديبا كنار اختيار بي

 منتظر كه اين بدون پس .كرد تحريك را اشتهايم گذاشت ميز روي فخري كه عطري خوش چاي و تازه شيريني بوي
 هم را خودم سهم كه اين از بعد و گذاشتم استاد براي شيريني يك و چاي فنجان يك ابتدا.  كند تعارفم كسي تا باشم

 :گفت لودگي با ديبا كه بود نشده اشنا دهانم با شيريني ي مزه هنوز شدم جا به جا ديبا كنار دوباره برداشتم

 نگرفتي؟ تحويل مارو كه بوديم امده دعوت بي فرزاد منو جون مينو ببخشيد

 فنجان كنار دوباره شيريني داد دست بهم بدي حال بود نشسته رويم به رو درست كه دكتر اميز تمسخر لبخند ديدن از
 :گفتم و گذاشتم نعلبكي درون چاي

 .درايان ديبا خانوم ميدادم گوش حرفتون به چشم ميشه اطالق نكردن تعارف يه به فتنرگن تحويل رگا

 يا و كنم نگاهش كه اين بدون و رفتم دكتر طرف به بعد و كردم تعارف ديبا به ابتدا برداشتم را شيريني و چاي سيني
 ندارم ميل ممنون ي جمله گفتن با فقط بود پايين همچنان سرش حاليكه در اوهم:  ماندم منتظر سكوت در بزنم يفحر
 استاد خوشبختانه .ببرم فرو را گويم در خورده گره بغض چاي خوردن با كردم سعي كرد بودم نشسته كه جايي راهي مرا
 و ميشود بازنشسته تحصيلي ي اينده سال كه خودش كار مورد در زدن حرف كلي از بعد و كرد باز او با را صحبت سر
 :پرسيد دكتر از و كرد من به رو كشدب خط دانشجويان و دانشگاه دور بياد

  بده؟ پس خوب امتحانشو تونسته بگو مهدوي از فرزاد خوب

 به...استاد بله:  گفت و. امد حرف به كوتاه چنان نه مكثي از بعد د،ش جواب منتظر ميكردي نگاه من به كه همانطور و 
 :پرسيد دوباره و كرد نگاهش متعجب مختصراستاد و خالصگي همين

 نه؟ يا جا اين هست موندگار بدونم ميخوام چه؟ يعني تادسابله ...همين
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 :گفت او برادرش جاي به بار اين و خنديد ديبا

 .العاده فوق... عالي يعني بله كه همين حرفيه كم ادم فرزاد نينوميد خودتون

 :گفت استاد

 و گو بذله خيلي دانشجويش زمان يادمه خوب بزنه زياد حرف ميكنه ايجاب فرزاد شغل انومخ ديبا جواب نشد كه اين
 ادم اين درجه 360 كه افتاده ها اتفاق يا و اتفاقي چه بگين ميشه نديدمش من كه سالي پنج چهار اين توي بود شاداب
 .داده رفتار تغيير

 دارد دوست و هدش دستپاچه بود معلوم كامال كرد صاف را اش سينه پي در پي ي سرفه ندچ با دكتر حرف شنيدن با
 : گفت و كرد ساختگي ي خنده بنابراين كند عوض كامال را بحث موضوع

 .تندهس حرفه اين مطلوب مجموع در و ريزبين و يانرژ پر فعال فردي مهدوي خانوم استاد واضحه و روشن كامال منظورم
 يا كه است نوخودش با انتخاب نهايت در اما ميشوم خوشحال دفتر در ايشون همكاري از شخصا بگويم جاست به كامال

 نه؟ يا بشن ندگاروم جا اين باشن داشته دوست

 :گفت و زد بهم محكم را دستش دو استاد

 .ميگفتي اول از بايد همينو خوب پسر افرين و مرحبا

 :گفت معطلي بدون هم ديبا

 ت؟شاد معني چقدر زادرف بله يه ديديد استاد گفتم كه من

 و درست بايد را حرفي هر نيست رسمش اين ولي ميشناسيد من از بهتر اونو شما و شماس برادر باشه چي هر:  استاد
 .زد كامل

 جان؟ مهدوي چيه تو نظر خوب :گفت و كرد من به رو استاد

 در ميدادم ترجيح نداشتم خوبي احساس ميگرفتم قرار فروزان دكتر بخصصوص ارزيابي مورد و نشسته جا ان كه اين از
 : گفت استاد زيرا كردم لطمع زيادي كه اين مثل ميكردم صحبت هم با تر راحت ها ان شايد .نداشتم حضور جا ان
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 براي اي بهانه تا بود اماده كه ديبا ميذاري منتظر رو مردم چقدر بگيرن ازت رو كاري اصل بله بخوان اگه... يه... اووه
 .خنده زير زد لندب صدايي با بياورد گير خنديدن

 :گفتم و شدم جا به جا مبل روي شوم مسلط خود بر كردم سعي

 ابتدا از شما تاييد با مساله اين كه بود مهم برام هستم همكار باهاشون كه هايي ادم و كار محيط سالمت اول ي مرحله در
 با بنابراين .نيست ان با مغاير شغل اين خوشبختانه هستم تحصيليم ي رشته ي دلبسته من استاد بود شده حل برام كامال

 .بدم ادامه كارم به دفتر اين در بتونم ميشم خوشحال كه ميگم كامل اطمينان

 كشيد راحتي نفس ماندن در تمايل شنيدن با كردم احساس افتاد دكتر به نگاهم ناخوداگاه رسيد پايان به صحبتم وقتي
 ديبا .بودم خيال خوش چه خنديدم خودم حماقت به ديگه يكي خوب ماندم نمي من ؟ بكشد راحتي نفس او چرا نه اما....

 الود بغض لحن با گرفت خود به شريني و گانه بچه حالت صورتش حالت اين در كرد جمع را مدلش شوخ و ظريف لبان
 :گفت ساختگي اما

 تو موندن در نقشي هيچ يكي من وجود .مهدوي خانم مينو ديگه ما خيال بي حقيقت در ييعن... يزد كه يياه حرف همه
 . يرسيمم بهم روز يه باالخره خانما خانوم باشه....؟ نداشت

 :گفتم برد خواهد معنايش پي بودم مطمئن كه نيشخندي با

 .داشت بسزايي نقش من تصميم در يكرنگ و راست رو صادق خوب دوست تو وجود كه البته

 . گرامي دوست ممنونم تمجيدات و تعريف همه اين از: ادد اينگونه را جوابم و كرد نازك چشمي پشت قهر حالت به

 .دادم را پاسخش ترديد بدون هم من

 .نداشت را شما قابل

 زير دكتر جناب از كوتاه اي مطالعه از بعد پرونده تمام شدم ماندگار دفتر ان در رسمي وكيل يك عنوان به روز ان از
 نظربگيرد در ميبرا بااليي حقوق كه شد اين بر قرار شدمي م ارهاك جز به جز گير پي توان تمام با من و امدمي  من دست

 هم چون نداشتم خودم شخصي درامد به نيازي هيچ مالي نظر از چند هر باشم مستقل توانستممي كه اين از بودم خوشحال
 گوناگون ايه اسبتمن به جون خانوم و بزرگ اقا مه و بود تهاشگذ ارث به مادر و من براي توجهي قابل ي اندازه به پدر
 و خريد برام بزرگ اقا كه بااليي مدل ماشين همين مثل ميخريدند ارزشمند و گرانبها ي هدايا من يابر بود زياد هم ان كه
 مبلغ ماه هر گذاشت قرار و كرد باز برايم بانك در ام التحصيليي فارغ ي بهانه به جون خانوم كه اندازي پس دفترچه يا
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 بدست خود دسترنج از كه امدي در هم بار تماشد را اموال اين برابر ده اگر ميكنم فكر اما نمايد ريزوا ان در توجهي قابل
 .دارد ديگري ي مزه مياورم

 

 ششم فصل

 زندگي در شوي حل بايد دهنپرو هر دنياي است عجيبي دنياي كه واقعا گذاشتم سر پشت را اي كننده خسته روز امروز
 شايد ميگيرد قرار راهم سر كه باشم انچه رس فرياد ميتوانستم نوعي من شايد باشي انراهش فانوس بتواني تا افراد

 كه.... ديگر و ديگر هاي شايد و است داده قرار برابرم در را او روزگار دست كه بستانم را مظلومي داد ميتوانستم
 تنها افسوس بگذرم ارام و صدا بي هاان كنار از تا ميكرد مجبورم وزندگي اشمب گشايش گره وانستمت نمي اما ميدانستم
 انگشتانم سر در كه هايي نوازش با و شده نباريده هنوز كه كلماتي باران با برخاسته گلويم از هنوز كه اي هچهچ با ميتوانم

 انتظار ي جاده در هنوز كه بگويم ميخواهم تو با اشنا غريب اي توام با دوست اي توام با: كه كنم زمزمه كرده خوش جا
 خستگي تمام با شود ات خانه ميهمان شادي تا بدوزي كران بي امان رابه غمبارت چشمان و بنشيني اميدوارانه ميتواني
 بنابراين بذاره خيابون توي منو هم االن همين بسا چه ميبردم مكانيك نزد رو ماشينم حتما بايد داشتم كه روحي و ذهني
 اما ميرفتم بايد ر دوري نسبتا راه البته بزنم مجيد عمو منزل نزديك مكانيكي رسول اقا به سري بايد خانه به رفتن از قبل

 در خاصي مهارت و ميكند كار وجدان سر از كه است فني هاي ادم دسته اون از رسول اقا زيرا داشت را ارزشش خوب
 بيشتر حتي يا و ماه هشت هفت بخورد تعمير قصد به يماشين  به دستش اگر بگويم جرات به شايدو  دارد زمينه ينا

 به من براي بزرگ اقا وقتي از ببره ديگه مكانيك نزد را ماشينش است محال مجيد عمو خود همين بود شده تضمين
 پاباشه رو و سرزنده هميشه ماشينت ميخواي اگه جون مينو: كه ميكنه توصيه من به هميشه عمو خريد ماشين كادو عنوان
 فقط و فقط اش چاره باشه فرمونت به گوش گاز و كالج ميخواي اگه خالصه و بزنه حرف موتورباهات صداي ميخواي اگه
 .ميگفت راست كه هم فواالنصا والحق مكانيكه رسول اقا

 :پرسيد ازم بندازه ماشينم به نگاهي كه اين از قبل رسول اقا

 .كنم ديفر دواشو تا چيه مريضمون درد بگو بهم خودت حاال بود نشده پيدات طرفا اين وقت خيلي

 و خجالت باعث كلي نداره رفتن راه براي نفس تازگيا راه به سر دوست اين رسول اقا:  گرفتم طرفش به رو سوييچ
 .شده سرافكندگيم

 :پرسيد گفت خودش دوباره و انداخت باال رو سوييچ رسول اقا
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 چرا؟؟ خجالت باعث

 خجالت همون كه بدترش قسمت تازه كه كنه ناز هي بجنا اونوقت بشينه برو و تيز يه پشت ادم دونيد مي ربهت كه شما
 .تيزپاس دوچرخه و يانژ زدن جلو زدگيه

 :گفت و خنديد بلند تقريبا صداي با بود نكرده روشن ور ماشين هنوز رسول اقا

 .افتادم مي سوزي روغن به كه بودم خدا بنده اين جاي اگه من...جنابيه خوبه بازم....بابا

 :پرسيدم تعجب با

 چشه؟ ميدونين شما مگه

 داره اما يه فقط... اما خودمه پيش دواشم دردشه چه فهميدم خوب دادي كه تفصياليي و ول اين با عزيز اره: داد جواب
 .اينجا

 اولم دليل دليل دو به اونم من به بسپاريش بايد ظهر از بعد فردا تا ماشينو كه جاس اين اماش: گفت جوابم در رسول اقا
 بعدا بكنم هم موتورش حسابي و درست بازديد يه بياد كه اين دومش دليل بخرم براش دايب وسايل كه كه اين

 ؟چطوره نشه پيدات رفاط اين ماهي هفت شش تا ميدادم قول بهت طوري اين دخترم. بهت ميسپارمش

 رسول اقا پيشنهاد بهترين جايي ان از اما شد گرفته حالم كلي ميرفتم ماشين بدون بايد را خانه تا والنيط فاصله كه اين از
 . برسانم خانه به را خود شخصي غير وسيله به تا رفتم خيابان سمت به لطيف هواي ان در پس پذيرفتم بود

 زمستان بهار دهد مي نوازش را مشامم ها نخيابا سنگفرش روي بر بارون نم بوي بهاري هاي گل بوي نوروز و عيد بوي
 را را بهار همه مثل كشدي م زمان و زمين رخ به را هاييش زيبايي وكرشمه ناز با مخود و ميكند دعوت شيرين خواب به را

 جان ان در و هستم بهار عاشق هم من پس .ميدمد زمينيان كالبد در را زندگي روح بهار ميشوم زنده ان در و دارم دوست
 در و ميشود متولد پاييز در بهار.  دانم مين درختان و ها گل مرگ پاييز نيستم متنفر پاييز از ادمها اكثر مثل اما ميگيرم
 .ميرسد كمال به زمستان

 منتظر نكردم بوق صداي به توجهي .برداشتم خدا پاييز و بهار سر از دست سمج اتومبيلي بوق ممتد صداي شنيدن با
 ...بوق سر پشت بوق نبود كن ول لعنتي اما برسانم خانه به سريعتر چه هر را خودم تا بودم تاكسي

 ميكنم؟ صدات نميشنوي مگه... مينو اياه
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 بود هرمز صداي اشنا صداي دادم تشخيص درست برگشتم اشنا صداي طرف به

 ميزني؟ بوق تويي هرمز

 مينو؟ كجاست حواست ميكنم صدات دارم ساعته يه كيه؟ كردي فكر پس ديگه اره

 :گفتم و رفتم رفشط به شاكيانه

 اقا؟ ميزني صدا منو يا ميزني بوق داري ساعته يه تو

 :داد جواب كرد نشيني عقب كمي من تند لحن با

 بود خودم به تو كردن توجه هدفم اصل در اما.بود زدن بوق همون منظورم

 شما مثل فاميلي يا و دوستي اشنايي شايد كنم نيگا چشمي چهار بياد بنده زد بوق خيابون توي كي هر ميفرماييد پس
 .منه زدن صدا منظورش

 هيقب برسونت تا شو سوار بيا انداخت راه مرافعه دعوا نيمشه كه خيابون كنار تازه توئه با حق جان عمو دختر خوب خيلي
 .ماشين تو ميذاريم و بحث و جر ي

 ميخوره؟ من به مسيرت بريي؟ ميخواي كجا تو مگه برسوني؟ منو

 هر تا بشو سوار نكن لمعط نيا از بيشتر حاال ميخورونمش من باش نداشته كاري نخوردنش و خوردن به: گفت خنده با
 .بريم زودتر چه

 اقا اين خدا تاكسي جاي به حاال خونه برم چطوري خودم ماشين بدون بود ام غصه ميخواستم خدا از ديگه چيز يه كاش
 .كرد سبز راهم سر رو زاده

 : كرد جلب خودش به را توجهم او صداي دوباره

 حسابي و درست ي جريمه يه كن باور بشه پيدا پليس ي كله و سر هاگ داشتي نگه رو ماشين بدجايي مينو باش زود
 .مهمونشم

 رفتمي م طفره باشم تنها هرمز با كه اين از همشه كرد باز رويم را در داخل از و اورد جلوتر رو ماشين و شد سوار ودشخ
 پذيرفتن جز اي چاره كه متشاد قرار شرايطي در االن اما باشم در به نگاهش تيرس در ميكردم سعي هم جمع در حتي
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 طفر از چشمانم و پيدا را گاهش تكيه اختيار بي سرم اورد در تحرك به را اتومبيل هرمز وقتي تماشند او ي تهخواس
 .كند داپي راه ان به شيرين خواب نداد اجازه هرمز صداي اما رفت هم روي بر خستگي

 شد؟ پيدا من ي كله سرو هوا بي چطوري بپرسي ايخو نمي

 ات كله و سر هوا بي چطوري: دادم جواب ردم مي نگاه را روبرويم اتومبيل پنجره از كه ور همان و گشودم را هايم مچش
 .هوا بي وريطچ ميگي راست اره... شد پيدا

 : گفت و زد نيشخندي برگشت طرفم هب هرمز

 رسول اقا نيكيمكا دم ماشينتو شتمميگ بر كار سر از كني؟ تكرار خودمو سوال دفعه ده خواد نمي ميگم خودم خوب خيلي
 برسونمت نشدي تاكسي سوار هنوز اگه تا دنبالت اومدم خونه رفط به رفتي پيش ي دقيقه چهار سه تگف وقتي .ديدم
 .خونه

 هر نبود خودم دست صالا خدا به اما باشم داشته بهش چشمي گوشه من هبلك تا ميزد اتيش و اب به خودشو چقدر طفلكي
 مبارزه احساسم با توانستم يمن نبود خودم دست ميگرفتم فاصله بيشر اون از من ميكرد پيدا تمايل طرفم هب تربيش او چه
 و كسالت بيرون سرد چندان نه هواي تا كشيدم پايين كمي را پنجره نميايم ميخواهم انچه غير به جبور را او و كنم
 ميدونستم اگه شدم مزاحمت حسابي: گفتم كردم پر يرونب هواي از را هايم ريه كه اين از بعد دهد كاهش را ام گيخست
 .رفتم مي خودم اي خسته هم تو

 تو كنار در ميدوني اي ديگه كس هر از بهتر كه خودت تازه نزد خستگي از حرف كسي خسته؟: گفت جوابم در بالفاصله
 ي؟ميزن خستگي از حرف تو اونوقت داره بر در رو زندگي هاي لحظه بهترين من براي بودن

 به شروع دوباره او من جاي به ميديدم او در را زدن حرف گونه اين جسارت كه بود بار اولين كردم نگاهش تعجب با
 :پرسيد و كرد زدن حرف

 نديدي؟ ادم حاال تا مگه ميكني نگاه جوري اين چرا

 .ميشنوم ازت ي جديد هاي حرف عجيبه خيلي برام راستش....راستش: گفتم و برداشتم او از چشم

 اس كهنه و قديمي حس يه لعنتي احساس اين نيست تازه كه احساسم اما جديده حرفاي درسته: گفت و كشيد بلندي اه
 كه فرصتي باشم توتنها با تا بودم مناسبي فرصت يه دنبال بخواي و است شده دميده وجودم تمام با تو كه حسي

 ...اوردم تبدس االن خوشبختانه
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 ميداد ازارم او نگاه سنگين بار اما كنم نگاهش خواستم نمي شايد يا و توانستم يمن شد مارف حكم بينمان سنگيني سكوت
 :داد ادامه بود افتاده تكاپو به وجودم در ناخواسته كه گمي در سر به توجه بدون

 ديگه ارب اين باشم؟ منتظر بايد بازم شد راحت تدرس بابت از هم خيالت شده تموم ديگه صبرمكن ،  باور مينو ميدوني
 چي؟ منتظر

 اگر ميكردم فكر ها حرف اين از تر محجوب خيلي اونو امد؟؟ مي بيرون هرمز دهان از كلمات اين شد نمي باورم اصال
 پس باشم مقصر بوده من منتظر او كه هم امروز تا ايدش .ميگذشت كار از كار، كنم اراختي سكوت چنان هم ميخواستم

 گمي سردر تمام پس. جدا جداي جداست هم از دنيامون اون و من مبفهمون بهش دايب مكن تر يدوارام جهت بي اونو نبايد
 :گفتم و دوختم بود رانندگي حال در كه رخش نيم به را نگاهم و زدم كنار باره يك به را ها

 ايدب از زودتر ديشا البته بگم بهت هست دلم در چه اون بدي اجازه دارم دوست زدي راحت حرفاتو تو كه همونطور
 رو تو حتي يا و عمو زن ميكردم فكر بود باخبر تو به نسبت من نظر از مامان كه جايي اون از اما گفتمي م رو ها گفتني
 ....حاال اما باشد تهاشگذ جريان

 غريبانه بوي حرفات فهمم نمي رو منظورت: گرفت من از رو زدن حرف ي اجازه و ايستاد ترمز خشك صداي با ماشين
 ن؟ارد خبر بابا و مامان شايد يا و عمو زن اما ندارم خبر خودم كه چيه من به نسبت تو نظر مگه ميده اي

 .گسست هم از را افكارم ي رشته ها اتومبيل بوق ممتد صديا

 . هرمز كنار برو اوردي بند مردمو راه ؟ وايسادي خيابون وسط چرا

 :گفتم قبل از تر بلند صدايي با و دادم تكانش بود سيدهما لبانش روي كلمات انگار ميكرد نگاهم حيراني و زدگي بهت با

  وايسا خيابان كنار برو اقل ال ؟ شنوي نمي رو ها ماشين بوق صداي مگه ت؟كجاس حواست هرمز... هرمز

 بار اين و پيچيد را كوچه اولين افتاد راه به و كرد روشن دوباره بود شده خاموش كه را اتومبيل بر فرمان هاي ادم عين
 باشه امده بيرون عظيم شوك از كه كسي مثل مينگريست را رويش به كه طور همان كرد توقف بار و برگ بي درخت اركن

 :گفت

 ؟...كاستي و كم هيچ بدون ؟ بگي خودم به حاال گفتي عمو زن به من مورد در چي هر دارم دوست مينو ميكنم گوش دارم
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 همه ناي او تا ميريختم دستش روي رو پاكي اب بايد ميزدم حرف خودش با بايد اول همون از گفتي م درست هرمز
 من كنار در خودش خيال تو ها سال اين تو اون كه رو اميدهايي تمام بايد امروز همين يعني... بايد حاال نشه من به راميدوا
 گفتن به شروع امار و شمرده شمرده كردم انگاري سهل هم امروز به تا اما باشه سخت خيلي شايد بريزم هم در ساخته
 ماند خواهم باقي كنارت در هميشه من بدوني ميخوام ندارم و نداشتم رو اذيتت و ازار قصد اصال جان هرمز كن باور كردم
 .پروروندي فكرت توي تو كه جوري اون نه اما كنم نمي دريغ بدم انجام تو خوشبختي براي تو براي بتونم كاري اگه

 :داد جواب گرانه خاش پر

  .االن همين بشنوم اول همين رو اخر حرف خوادي م دلم مينو؟ جوري چه پس

 :دادم گونه اين را پاسخش دلجويانه 

 و ميكردم حساب، ندارم خودم گز هر كه برادري مثل رو تو من بود خواهرانه تو به نگاهم و محبتم احساسم هميشه
 . بدوني خواهرت مثل منو هم تو دارم انتظار ميكنم

 : امد حرفم ميان به دهز شتاب دوباره

 وعده خودم به هاست الس منه به تو احساس ي نقطه درست تو به من احساس دختر شده دير خيلي ديگه حرفا اين براي
 مادرشون تو كه هام بچه با درازم و دور روياهاي تو حتي ميكني باور دادم جاي خيالم ي خونه توي تو كه هاست سال دادم

 عشق كه هاست سال ميكنم هم بحث و جر باهاشون حتي كنم اقرار بايد م ديونه نگي اگه نمميك بازي ميزنم حرف هستي
 كنم؟ عوض تو به نسبت رو احساسم ميگي نرسيده راه از هنوز تو اونوقت كرده خونه وجودم پود و تار الي به ال در مينو
 به اهني قفل يه اخرش و كنم سرشون به تدس هامو بچه بندازم بيرونش خيالم ي خونه تو از رو مينو ميخواي ازم يعني
 مينو؟هه اره..اره؟ باشم داشته دوست نداشتم هرگز منم كه خواهري مثل رو تو ميخواي من از بزنم روياهام خونه در
 ......داره خنده...

 به اهر نيشتري كوچكترين با بودكه بسته را گلويش راه اي شكننده بغض انگار شد قرار بر مان بين اسفباري سكوت
 در كلمات اش گرفته گر و شات پارچه يك وجود بر باشم مرهمي بهاري نسيم مثل ميتوانستم كاش اي نميگشود بيرون
 باشم اش ديده اسيب قلب دهنده تسكين كلمات با حداقل تا بچينم هم كنار در را ها ان توانم نمي ميزنند جا در مغزم
 باز را ماشين در پس است رفتن و نماندن كار بهترين درسته كند ارام را او بتواند نداشتنم حضور نبودنم دشاي راستي
 :گفت اش گرفته و بم صداي با و برگشت طرفم به كه بود نشده اشنا خيابان به پايم هنوز اما كردم
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 .ميرسونمت بشين

 صدا بي هم او كردم اهنگ رويمبه  رو به صدا بي و بستم را در دوباره اعتراضي هيچ بدون كه اي گونه به بود محكم لحنش
 . اورد در حركت رابه ماشين من از تر

 و چرخاند را ضبط پيچ فاصله بال او اما بشكند را ما الود حزن و سنگين صداي بي صدايي تا كردم روشن را ضبط احتياط بي
 :گفت اميزش التماس لحن با و كرد خاموش را ان

 زندگيتو ارزوي همه كه خوشبخت اونقدر كنم خوشبختت دممي ولق كني داجازو من با كن قبول ميكنم خواهش ازت مينو
 .ميذارم قول اين گرو در بخواي چي هر ميدم قول بهت باشن داشته

 ...متنفرم من خدايا واي

 هيچ كه شده باعث من برابر در هرمز ي اندازه و حد از بيش نرمش شايد عشق در حتي بودن ذليل همه اين از متنفرم
 :گفتم كنم راحت شهيهم براي خيالشو كه اين ي برا نكنم حس او به نسبت خود در كششي وقت

 و احساسم جواب ؟ چي من پس نظرميگيري در خودتو فقط تو هرمز بعيده بزند حرف شكل اين تحصيلكرده پسر يه از
 ي نحوه به يا من ميزدند حرف ما ازدواج مورد در هيقب يا جون خانوم گير وقت هر بودي شاهد خودت تو م؟بد بايد چي

 بوده؟ رضايتم عالمت من سكوت كردي فكر تو شايد... كردم مي سكوت جوابشون در ويا ميكردم عوض حرفو مسير

 :گفت شمرده و اهسته پوشاند را صورتش تلخي و اميز تمسخر لبخند

 شد؟ عوض من به احساسات شايد بده فرصت خودت به دتيم كن زادواج من با تو

 :گفتم او به ميلم رغم علي بود دشوار و سخت برايم كه اين وجود با

 خوامي م ازت اخرمه حرف اين است ميلم خالفم بر كه بدم كاري به تن نخواه من از هرمز نه.. نه چي؟ نشد عوض اگه
 هميشه لثم من بدون اينو اما بدي خودت هم رو بقيه و عمو زن عمو جواب بهتره و نزني حرف من با مورد اين در ديگه
 .هستم كنارت در دوست يه مثل يا و عمو دختر يه مثل خواهر يه مثل

 در اشنايي نا و غريب غم گويي مينواخت استادانه و ظرافت با چه چرخاند خودش را ضبط پيچ بار اين و كشيد اهي هرمز
 همواره اما دارد دوستم او كه بدارم دوست گونه ان را رمز تا رفتم كلنجار خودم با مديدي هاي مدت كرد رخنه وجودم

 ...نه من براي اما بود نظير بي همسري و ال ايده مردي ديگري براي هرمز شايد گرفتي م قرار رويم پيش بستي بن
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 برايم چه ان اما نداشتم ذهن در باشد همراهم عمر بقيه خواستي م كه كسي ان از روشن و واضح تصوري وقت هيچ
 به و من با ازدواج با كه بفهمد ميتوانست او كاش اي بگذارم عشقش گرو در م دلبتوان تا نبود كسي النا هرمز بود مسلم
 از اوج او به نرسيدن و معشوق از گذشتن ها وقت گاهي كند ثابت را عشقش تواند نمي من كردن خوشبخت خودش قول
 ...افسوس اما است واقعي عشق اثبات و گذشتگي خود

 بايد چه خانه به رفتن و شدن پياده از قبل بودم وامانده داشت نگه را اتومبيلش مان خانه روي به رو هرمز كه هنگامي
 ...اما بگويم دلجويانه اي جمله تا برگشتم طرفش به. شوم جدا او از سكوت در يا و بزنم حرفي بايد اصال . بگويم

 اشك كه ودمب مطمئن و خورد مي تكان سنگين چه هايش شانه ديدم من بود گذاشته ماشين فرمان روي بر را سرش او
 .است جاري او هاي گونه روي بر تلخش

 هفتم فصل

 بوي است روز از ساعتي چه دانم يمن شدم بيدار نيمچه بودم رفته فرو كه سنگيني و شيرين خواب از تلفن زنگ صداي با
 و ايشاس براي هفته اخر تا هفته اول از مادر طفلي شديم نزديك ظهر به كه است ان ي دهنده نشان مادر غذاي خوش
 بدون ها ان كردن اتو و ها لباس شستن تا من اتاق در حتي خانه كردن تميز از ميكند تالش و كوشد مي من راحتي

 قول به تا تكاپوست در عاشقانه و مهربانانه كه اوست باز هم جمعه و طيلتع هاي روز من جانب از توقعم كوچكترين
 ؟ ميخوري نهار كي تنيس معلوم هيچ غروب تا بيرون خونه از زنيمي زود صبح از هفته اول از ميگويد هميشه كه خودش

 از القل برده خوابت نرسيده بالش به سرت هنوز شام بدون معموال كه اي خسته انقدر خونه مياي كه شبم ميخوري؟ چي
 با تا ميكنم درست برات داري دوست كه رو غذايي اون منم بخواب خواد مي دلت موقع هر تا كن استفاده هات جمعه
 .كني جان نوش لذت

 كند بيدار خواب از مرا دوم زنگ مبادا تا رساند ان به عجله با را خودش د بلندش تلفن زنگ صداي وقتي هستم مطمئن
 فرا خواب شيرين دنياي به دوباره مرا و است سنگين چشمانم ميكنم حس وجود تمام با را رخوت و الودگي خواب هنوز

 هر باشم داشتني دوست ي فرشته اين كنار در بيشتر هستم تعطيل كه را امروز القل تا كنم لبهغ ان بر بايد اما ميخواند
 او با صحبتي بازهم اما ميدهد انجام را كارها تمام تنه يك خودش و بزنم سفيد و سياه به دست گذارد نمي او كه چند

 .كند مي كمتر برايش را كار خستگي

 با ميزد حرف كيست دانستم نمي كه مخاطبش با اهسته و بود نشسته مبل ي دسته روي مادر امدم بيرون اتاقم از وقتي
 :گفت و خنديد من ديدن
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 .كند دارتيب خواب از من صداي مبادا تا ميزدم حرف اهسته خودم خيال به من عزيزم؟ شدي بيدار تو

 ادامه حرفش به كه فهماندم او به بعد و كردم سالم سر با بود دنيا مامان بهترين صداقتش و مهرباني همه اين با او كه واي
 :گفت قبل از تر بلند بنابراين دهد مهادا زدنش حرف اهسته به نديد لزومي ديگر من ديدن با مادر دهد

 .اونجا بياد سره يك كار سر از ميگم هم ومين به ميايم موقع به جون خانوم اشهب

 :گفت چه او انمد نمي ميكند صحبت مادر با خط طرف ان جون خانوم فهميدم

 تو رسما اين و باشين زنده سال ساليان ايشاال باشه ما ي همه سر رو بزرگ اقا و شما هساي ايشاال جون خانوم چيه حرفا اين
 .شماس به خدا از بعد اميدمون هم مينو و من باشه برگزار خونتون

 هم او كه تاشد خواهر يك تنها و دبو داده دست از پيش سال چندين را خودش مادر و پدر ميگفت راست مادر طفلي
 يك انگشتان دادعت به او بودم من فرزندش تنها كه مادر عكس بر بود رفته اهواز شوهرش شهر به ازدواجش از بعد

 او بنابراين بودند خانه در هنوز بقيه تاي سه و بودند كرده ازدواج تاشون دو البته كه بود گرفته بچه را برش و دور دست
 شهر دو بين زياد مسافت اين خاطر به دوم زياد ي مشغله خاطر به ييك باشد مادر صحبت هم و همدل تسنتوانمي  هم
 احوالپرسي و سالم او با باشم خانه در من اگر ميزند تلفن كه گاهي از هر فقط دميد را خاله پيش سال چند نمياد يادم من

 مجيد عمو ي خانواده داشتني دوست موجود دو اين خداوند از دبع من او اميد تنها بود مادر با حق كامال بنابراين ميكنم
 .بود

 كني؟ نگاه منو به رهخي خيره و بايستي اتاقت در چوب چهار تو ميخواي كي تا

 :گفت خودش دوباره بگويم سخني به من كه اين از قبل امدم بيرون افكارم كنكاش از مادر صداي يدنشن با

 ناهار؟ تا كني صبر يا بخوري بياد صبحونه بگم بهت دبيا دونم يمن نمونده ظهر به چيزي

 :گفتم جوابش در و خنديدم

 عاقلي ادم كدوم اخه صبحانه بي صبحانه نمونده ناهار به چيزيي ديگه كه معلومه غذاتون انگيز هوس و خوش بوي از
 نمي دمكشي بو چي هر كه من مامان؟ كردين درست چي حاال ؟ صبحانه سراغ بره ميكنه ول رو شما ي خوشمزه غذاي
 .هالكم براش من كه غذاهايي اون از يكي بازم ميدونم فقط چيه بفهمم تونم

 : گفت مادر
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 زد زنگ جون خانوم مينو راستي گفت دوباره مكث كمي از بعد درسته؟ بيشتره هيجانش كني صبر اهارن وقت تا بهتره
 هممون دارن دوست يا بهانه هر به بده عمرشون اخد خونشون بريم:  گفت سوري چهارشنبه براي سال هر معمول طبق

 :گفتم ميكردم خشك حوله با را صورتم و دست كه طور همان كنن جمع هم دور ور

 هست؟ كي ديگه اينا مجيد عمو و ما از غير

 .هستن هم پوري برادر و خواهر گذاشتن تموم سنگ حسابي امسال كه اين واهللا

 :پرسيدم تعجب با

 ؟..اونا چي براي و؟عم زن وبرادر خواهر

 تا اونجا ببرن برادرشم و خواهر خواست پوري از فهميد جون خانوم وقتي مجيد عمو ي خونه برن امسال بود قرار اخه
 .بشه تر گرم و تر جمع سالمون هر جمع

 :گفت و كرد من به رو ستاديا شود اشپزخانه وارد كه اين از قبل

 .كرد گله دستت از خيلي مهربوونه و معرفت با دختر اين چقدر... زد زنگ ليال ميرفت يادم داشت يديد اخ

 .شدم زده هيجان ليال اسم شنيدن از

 ؟نكردي صدام چرا مامان زد زنگ كي..........ليال

 :گفت و برد باال را دستش مادر

 زنگ بهش حتما شيب بيدار گفتم ليال به نيومد دلم كنم صدات اتاقت تو اومدم وقتي كه بود سنگين خوابت همچين بابا اي
 .مادرشه ي خونه گفت يراست ميزني

 ديگه عروسيش از بعد گفته راست من مورد در بگه چه هر كه رفت تلفن طرف به عجله با ليال صداي شنيدن شوق از
 من بد شانس از اما خونمون اومد دوبار خدا بنده حتي ميشد حالم جوياي تلفني گاهي از هر او اما فتمنگر ازش سراغي

 بودم منتظر صبرانه بي گرفتم كه اي شماره باري اخرين شده تنگ براش دلم خيلي ميبينم ميكنم فكر كه حاال واقعا دمنبو
 :گفت ارام و اهسته خط طرف ان از يصداي نينجاميد طور به زياد انتظارم شود برداشته گوشي تا

 .....الو
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 :دادم پاسخ طنشا با و شور پر خط طرف اين از من

 شگفت و متعجب من صداي باشنيدن هم او ؟ ميشنوم كه توئه صداي اين نميكنم اشتباه.. يتخود ليال من زيزع..  عزيزم
 .گفت كه چرا شد زده

 ..زود خيلي افسوس اما كردي فراموشم خوب، ها معرفت بي ي دسته سر..وفا بي دوست ليال .خودمم اره

 داره برام جايگاهي چه ميدوني خودت كه مامان جون به كن باور اما بودم وفا بي دارم قبول ؟ درسته بگي چي هر
 رو تو مالحظه هم جورايي يه راستش شدم كار گير در بدجوري ميشه پيدا كمتر هم خونه تو خدا به نكردم فراموشت

 چي؟ خودت خوبه؟؟ حالش چطوره اون راستي باشي داريوش با رو وقتت بيشتر بايد نيستي تنها تو ديگه اخه ميكنم

 :بودگفت گرفته اش خنده من زدن حرف هم رس پشت از هك ليال

 بهانه من براي هم تو ازمنه خوبتر داريوشم خوبم من بكني تو كوتاهي مدت اين جبران ميخواي اهسته معرفتم بي دوست
 ولقب بودي منطقي تردخ كه تو نيار بهانه پس نشسته من دل ور شب تا صبح از داريوش مگه كردي منو ي مالحظه كه نيار
 هستي؟.. تو هردا بي چي هر....و معرفت بي وفا بي كن

 نه؟ يا كردي پيدا باالخره چي كار چي ببينم راستي بشنوم من بزن حرف تو حاال.. خانوما خانوم تسليمم كن باور

 ...روزگار از دراه شكايت و گله كلي كه نذار دلم رو دست... جون مينو كاري كجاي... بابا اي

 :پرسيدم شده اندوه و غم از پر باره يك به خوشحالش و شاد يصدا چرا دانم يمن

 نااميدي؟ همه اين عروس تازه ؟ دختر زدنيه حرف مدل چه ديگه اين

 :گفت تاشد ساختگي رنگ ميدانم كه شادي چه نيم لحن با پس كند دور صدايش از را غصه و نااميدي كرد سعي

 بي نسيم اون مثل توهم: بود خودت كالم تكيه يادته راستي... يادت كردم عقلي بي هميشه مثل جون مينو ميگي راس
 و كرد كوتاهي مكث نداد ادامه را اش لهجم بقيه... زا يانرژ و خوب هاي حرف جايي به ديگه عقلم بي خوب.... عقلي
 :داد ادامه خودش دوباره

 بهت قبال.. بندازه گير رو تو سخت و سفت و قيطمن دل اون دهنش پيدا كسي هنوز راستي نمبيب... كارت از بگو خودت از
 با دو هر.. باشه حسابي و درست ترشي خمره يه فكر به يواش يواش بگم گراميت مامان به بايد منفيه جوابت اگه بگم

 خودم به حداقل توانستم نمي... افتادم فرزاد دكتر فكر به يكباره ليال سوال اين با چرا دانم نمي من اما خنديدم بلند صداي
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 خودش به منو توجه يكس هيچ حال به تا گم نمي است كرده مشغول خودش به منو فكر دكتر هاست مدت بگويم وغدر
 تجربه را ان تاكنون كه است پايي نو و تازه احساسي ميكنم احساس خودم در او به نسبت كه كششي اما نكرده جلب
 حتي... نه البته صد كه احساس اي ذره تاكنون كنم نمي فكر كه تاس خوش رافطا به توجه بي قدري به او اما ام نكرده
 . باشد كرده من مورد در فكري

 .برده خوابت دوباره شدنه بيدار خواب از هنوز نكنه تنبل دختر هي

 تمام چه هر خونسردي با نمودم سعي و كردم جور جمع را خودم كرد جلب خودش به مرا توجه كه بود ليال صداي نيا و
 :گفتم و بگويم تر

 خنديديم بلند صداي با دو هر كردم مي رو بده جا توش منو و بگيره مامان بايد كه رو ترشي خمره تصور داشتم راستي
 :پرسيد و امد حرف به كه بود ليال اين هم باز

 بيچاره اون سر باليي چه ؟ نبود چاكت سينه عاشق اون نميگه..... رفت يادم اسمش شد؟ چي عموت پسر مينو ببينم
 ؟اوردي

 ميگفتم حرص با بخواهم كه اين بدون ميشدم عصبي ميشنيدم حرفي هرمز به راجع وقت هر نبود خودم دست

 راحت اون بابت از خيالتو كه اين بيا داري خبر هرمز به نسبت رو احساسم كسي هر از بهتر كه تو ليال ،خدا روو ت كن ولم
 ضمن در.. ريختم دستش رو ،رو پاكي اب و زدم حرفامو باهاش رو در رو خودم پيش روز چند هيمن بگم بهت بياد كنم

 عموي پسر فقط اون .ينبك بوطيمرنا ايفكر من و هرمز به راجع ديگه ندارم دوست اصال يعني... خوام نمي باشه يادت
 ...همين و همين منه

 ..القضات قاضي ميكردم جان نوش حسابي كتك يه بودم دستت جلوي اگر فكركنم .عصبي چه اوه اوه..اوه :گفت ليال

 .ميكرد القاب اين به منو مياوردم كم وقت هر بود گذاشته روم ليال كه لقبي القضات قاضي

 خونه با بخواد اگه كه كن رو كسي فكر سوخت تلفن گوشي جون مينو :گفت خنده با و ميكشيد سرك اشپزخانه از مادر
 و ميشه تازه يدارتوند هم ما پيش بياد نهار ليال بگو دارين گفتن براي حرف همه اين كه شماها خوب .بگيره تماس
 .ميشه گفته نگفتتون حرفاي

 :گفت سيم رفط اون از ليال
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 . ميره ات صدقه قربون داره بازم مامانت

 هي ره اد حق مامان خدا بنده شده معترض ميزنيم حرف داريم زيادي تو و من كه اين از ليال .متوا بابا نه: گفتم و خنديدم
 .مياره گير خونه منو تعطيل روز

 .كرد كامل گونه اين را حرفم ي ادامه ليال

 سته؟رد ميره بين از داره من چونگي پر با اونم كه

 :گفتم اي وقفه هيچ بي

 ؟هان ميگذره خوش جا اين بيا نهار پاشو ؟هان نميگه راهم بي پر.. ليال داد هم جالب پيشنهاد يه مامان

 يه براي داريوش فردا بدم دهمژ يه اما... حرفا چه چيزا چه هان متاهلم خانوم يه بنده شده فراموشتون پاك اينكه مثل :ليال
 شبم ؟اصال چطوره.. خودتون امبي شب فردا ميدم قول بهت حاال همين از روز سه مدت به شيراز بره دايب پزشكي سمينار
 پيشنهادم؟ از كردي حال بخوابم؟ پيشت

 بي پيشنهاد..ليال عاليه: گفتم ميزد موج صدايم در كه انتهايي بي وقش با و گنجيدم نمي پوستم در ذوق و شوق از
 .ديدار اميد به... منتظرم هم خوابيدن براي...منتظرتم شب فردا پس..نظيريه

 در را نظيرش بي دستپخت و پلكيدم برش و دور نهار وقت تا مادر از دلجويي براي داشتم ليال با كه والنيط گپي از بعد
 بيدار خواب از ظهر دماي دم كه ومن زد كوتاهي چرت مادر غذا صرف از بعد خورديم صميمانه و گرم اما رهنف دو جمع
 كه اين براي شد روزي نيم استراحت از فارغ مادر وقتي كردم سرگرم كردن تماشا تلوزيون و مطالعه با را خود بودم شده

 از دلچسب شام يك خوردن و خوب فيلم يك ديدن براي تا شويم اماده دادم پيشنهاد او به كنم فراهم برايش تفريحي
 خانه از طوالني چندان نه لحظاتي از بعد و بوسيد را مينپيشا دارم او به كه توجهي از داني قدر براي مادر شويم خارج خانه
 . شديم خارج

 تنظيم براي بايد برسانيم اانج به را خود دفتر شدن شلوغ قبل تا كردم ترك را خانه معمول از زودتر هفته روز اولين
 تا كردم سفارش او به و گرفتم ديبا از شنبه پنج را دفتر كليد كنم شروع را كارم زودتر ميگرفت را وقتم شايد كه پرونده

 چاي خوش عطر روشن هاي چراغ كردم باز را در و چرخاندم را كليد وقتي انتظارم برخالف بيايد روز هر از زودتر هم او
 و احتياط با برانگيخت را مبتعج هم و ميداد نوازش را ام شمامه هم امده در تنور از تازه مان مطبوع بوي الخرهبا و دم تازه

 : پرسيدم ترديد
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 د؟يشماي...خانم ففخري

 او جز اي ديگه كس به فكرم لحظه ان در نميشد حاضر كارش سر روز از ساعت است روزي هيچ خانم فخري ميدونستم
 .نرفت

 باشم؟ جلوتر تو از قدم يه بايد هميشه من نفهميدي هنوز يعني باذكاوت؟ دختر هكي خانم فخري

 :برگشتم طرفش به وتاهك جيغي كشيدن با افزود وبهتم شگفتي بر كه بود ديبا صداي اين

 ؟ ميكني كار چي اين تو اخه كنم تهي قالب ترس از بود مونده كم دختر كنه كارت چي خدا بگم

 :گفت كنان خنده و گرفت اغوش مرادر مهرباني و عشق با ديبا

 . كوچيكه دلت قدر اين دونستم نمي كوچولو برات بميرم واي

 :زدم پس را او ساختگي لحني و اعتراض با

 سامون و سر كمي ور كارام و بيام زودتر من كه اين يابر... چي؟ يابر نگرفتم؟ تو از رو كليد من مگه عقل بي دختر اخه
 ميكني؟ كار چي جا اين وت بگي ميشه اصال.. بدم

 :گفت و برد باال را دستش نظامي احترام حالت به

 وقت از زودتر شما هشهمي بنابراين .باشم جلوتر شما از قدم يه بايد هميشه بنده ،وندمسر عرضتون به قبال قربان چشم
 صبحانه شما نمياد خوش رو خدا. باشم رفته فرو ناز خواب به رختخواب در جانب اين و حاضرشويد كار محل در معمول
 از دترزو كه دانستم خود ي وظيفه بنابراين .شويد كار به مشغول ،مياندازه راه قور قارو هم كلي كه خالي شكم با ،نخورده

 .كنم استفاده زاپاس كليد از شدم مجبور پس كنم اماده كامل اي صبحانه سرورم براي و بيايم شما

 بچه دختر مثل اديب معصوم و شاد و يانرژ پر و مثبت ادم .است افرين شور و اور نشاط برايم هشهمي بودن ديبا كنار در
 بريده و شوم مسلط خود بر توانستم باالخره ساخت جاري چشمانم از كاش و بود بريده را امانم خنده دبستاني هاي

 :گفتم بريده

 و قار تو قول به يا شكمم ناهنجار صداهاي شنيدن از كه كن دهاام را صبحانه زودتر اضافي حرف جاي به پس سرباز ازادي
 .امدم ستوه به ان قور
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 كنم رسيدگي كارم به دهد اجازه تا خواستم او از خورديم يانرژ پر و شاد محيط در را صبحانه و كرد امر اطاعت هم ديبا
 :گفت او شدم مشغول كه اين از قبل اما

 .دارم برات اول دسته خبر يه قبال فقط باشه

 :گفتم

 .بردار سرم از دست و بگو خبرتو زودتر نكن تحريك منو كنجكاوي حس قدر اين ديبا خدا وتور

 :گفت عجله با

 .كنيم اماده جديد همكار يه ديدن براي خودمونو بايد بگم ميخواستم فقط چشم چشم

 :دمپرسي متعجب

 نيمفهمم؟ منظورتو جديد؟ همكار

 والسالم همين كرده همكاري به دعوت روانشناس يه از دفتر مشاور وانعن به بنده داداش خان كه اينه منظورم: داد ادامه
 ...تمام نامه

 :پرسيدم او از و گرفتم را دستش ام نيامده بيرون زدگي بهت از هنوز من اما كرد كج كارش ميز طرف به را راهش ديبا

 داره؟ مشاور به احتياج وكالت دفتر مگه ببينم

 :داد ادامه جواب در ديبا

 و ها راهنمايي با ميتونه مشاور اين مثال كنه كمك ما به كار روند در ونهميت توانا مشاور يك بودن كه معتقده رزادف راستش
 دفتر كار موفقيت باعث امر اين و بگيره را ها متاركه ها اختالف از خيلي جلوي ميده انجام كارشناسانه كه هايي صحبت يا

 .شهيم دهافزو ما مراجعين وزر هر و ميشه ما وكالت

 :پرسيدم ديبا واز شدم جدي كمي

 داريان؟ خانم داري خبر موضوع اين از كه مدتي چه تو و
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 حرف وقت هر نبود خودم دست دلگير يا و هستم عصباني دستش از يا يعني ميزدم صداي داريان نام با را ديبا وقتت هر
 جايگاهم بفهمم مستقيم غير داشتم دوست شههمي ميشدم حساس جهت با و جهت بي بود ايشون داداش خان ديبا قول به

 غلبه من بر حسادت شايد كردم حس.. يا و هستم عادي و معمولي كارمند هي فقط ايا است جايي چه كار محيط دراين
 اندرون اما ام كرده سعي نرود اين از فراتر افكارم ام داده ترجيح هميشه..نه اما...كار محيط در رقيب يه وجود...كرده
 از تر جدي پس بشنوم را سوالم جواب زودتر چه هر داشتم دوست بنابراين .ميرسيد قلبم گوش به ديگري داهاين خودم
 :گفتم قبل

 او اما خورد جا كمي برخوردم طرز از ديبا ؟ بياد برامون جديد همكار يه قراره ميدوني كي از تو بدونم ميخواد دلم ساكتي
 .كند راحت را خيالم زودتر داد ترجيح هم

 خوابيدن از قبل ديشب درست بگم بهت بياد گذاشت جريان در منو كي فرزاد بدوني ميخواي اگه اما فهمم نمي منظورتو
 جبهه چرا شده؟ چي مگه حاال سادگي همين به گفت من به اون گفتم تو به مشاور مورد در من كه رو اي جمله يك همين

 گيرمش نمي جدي كه من ميشه پشيمون بعد و ميگيره رو ها ميمتص از خيلي اون اخه ،باشه حرف حد در شايدم گرفتي؟
 :گفتم خونسردي با و كشيدم اي اسوده نفس شد راحت المخي كمي

 فكر و هستم من كه اندازه همون هستي؟ صميمي من با حد چه تا تو ببينم ميخواستم فقط نداشتم كه منظوري هيچي
 نه؟ يا هستي من با هم تو ميكنم

 :گفت جوابم در و ديدخن موذيانه ديبا

 ديبا بنده باشه شده ثابت بهت اميدوارم خوب نه يا اورم چندش مارمولك همون بنده ببينه ميخواست خانوم بگو پس اهان
 كارم سرگرم قدري به رفتم كارهايم سراغ حرفي گونه هيچ بدون و خنديدم او متعاقب منهم هستم عالي جناب دوست
 :ويدي گم و ايستاده سرم باالي صندلي كنار ديبا كه امدم خود به زماني و نكردم احساس هيچ را زمان گذر كه بودم

 كرده؟ گرم رو سرت وقت همه اين كه خبره چه پرونده اون توي معلومه هيچ ببين رو فيلسوف خانوم.. بابا اي

 .انداختم ديبا دشا و خندان شهيمه چشمان به را نگاهم انداختم ميز راروي خودكار دادم صندلي به را ام تكيه

 ديگه كه ميريزي هم به چنان ان ميريزي هم به بخوني ور دونش يه فقط رو ها پرونده اين از دونه يه من جاي اگه هم تو
 ..كنارته كسي چه و كجايي فهمم نمي

 :گفت و اختدان باال را ابروانش متفكرانه بود كمر به دستش به كه طور همان ديبا
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 . كني فراموش نبايد اينو هاشون غصه و ها غم در شدن هضم نه ردمهم مشكالت حل تو وظيفه اما

 :تمگف جوابش در

 طعمبايد  نچشيده هم كنار در رو خوشبختي طعم هنوز جووني شوهر و زن ميبينم وقتي جان ديبا نيست خودم دست
 يا و شهمي خالفي هر ي دهالو صادياقت فقر و فرهنگي فقر خاطر به جووني مرد ويا كنن مزه مزه زندگيشون تو رو طالق

 بگذرم قضايا اين كنار از تفاوت بي تونم نمي ميذاره اثر روم ستني خودم دست... ديگه چيزاي

 :گفت گرفت را بازويم زير كه حالي در ديبا

 شوقت االن البته بنداز بينوا من به هم نگاهي گوشه هستيد ديده رنج مردم ي ههم فكر همه اين كه احساساتي خانوم حاال
 .ببينن رو شما دارن اصرار و اومدن گراميتون استاد كه شو بلند زودتر نيست

 : شدم بلند صندلي روي از اسا برق اگاه ناخود

 اين..  ببينمش گاهنشدا برم كنم ريزي برنامه يه ميخواستم بودم استاد فكر ديشب ميخواستم خدا زا ديگه چيز يه كاش
 .داره زندگي به مثبتي ديد كه بس از ميذاره اثر من رو عجيب مرد

 .مبري زودتر بيا بردار فلسفه از دست خدا رو تو

 :كردم ايستادن به مجبور هم را ديبا و كردم تامل كمي شويم خارج اتاق از كه ناي از قبل

 .ببينم كن روشن روبرام قضيه رفتن از قبل خانوم ديبا كن صبر... كن صبر راستي

 :پرسيد ناباورانه و تعجب با

 قضيه؟ ؟كدوم نميفهمم منظورتو..من

 با.. خنده تا هزار داري لب يه ماشاال هزار ماشاال كه تو بينوا؟ ارچ بفهمم ميخواستم بندازم؟  توي به چشمي گوشه توگفتي
 چه؟ عنيي حرف اين پس ببينم خندان ترو هيمشه دوارمميا تخته به البته دادم ادامه و زدم ميز روي انگشت

 مشكوكي غم نگاهش كنه اما داشت هيمشه كه خنداني و شيطوون چشمان وجود با كردم گاهشن خوب تشگبر طرفم به
 :گفت باشد نشاطي ويا شوخي هرگونه از خالي كه صدايي با ميرسيد نظر به داشت داشتنش نگه مخفي در سعي كه
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 اين اگه بدون اينو فقط گميم رو اس وغصه غم از پر كه رو ها پرونده او از يكي برات فرصت سر نيست وقتش االن گفتتم
 كن باور بذاره جا به چركي ي شده رسوب دمل يه به و كنه خوسر دلم تو اندوه و غم ميدادم اجازه اگه نداشتم رو شيطنت

 گير گوشه و حرف كم ليلد بي اون نه.. خشكيه و احساس بي ادم فرزاد نكن فكر .بودم ندهپوسو كفن تا هفت االن تا
 .كرد تا بدجوري من با و اون با روزگار من دوست نيست

 كه تويي واقعا:  بياورم رد سم نمك عرض چه كه شاخ ارميدرب شاخ بود كيدنز وفعرم قول به شنيدممي كه ايه حرف از
 رو تو كه يي چيزا اين نخواستي چرا داشتيم زدن حرف فرصت تو و من همه اين. ميزني روي كنه نااميد هايفحر ناي

 ...ديبا كردي كنجكاو بدجوري ور من تو ؟ يبگ امرب كردن ناراحت

 :تگف وت گرف مهربانش و گرم دستهاي در رو دستم دوباره

 .بره بذاره و برسه سر استاد كه نهاال بريم زودتر بيا حاال ميطلبه رو خاصي هاي فرصت يه زد هميشه نيمشه رو فيحر هر

 :گفتم او به هك بوديم نرفته بيرون اتاق از كامال هنوز افتادم راه دنبالش

 .خانومي نياد پيش حاالها حاال فرصت اون مبادا

 :گفت و خنديد

 . خانومي كنم نمي ولت نزنم بهت حرفامو تا باش مطمئن هم فرصت ناي

 ،شوخي نيمه صميمانه و گرم احوالپرسي از بعد و شد بلند جا از ما ديدن با كه بودن زدن گپ مشغول دكتر حرف با استاد
 :گفت جدي نيمه

 :مگفت شرمندگي با ريگي نمي ما از هم سراغي هيچ معرفت با شجويدان شدي كارت سرگرم خيلي ينمب يم

 برنامه ريزي خودم با ميكردم فكر اشم به ديشب خوردممي  قسم اما كنين باورنمي ميدونم استاد دارين حق بگين چي هر
  نه؟ گفتم هم ديبا به دانشكده پيشتون بيام هتهف اين توي كه بودم كرده

 :  داد پاسخ جدي خيلي ديبا

 خدا از ديگه چيز يه كاش گفت اونم جا اين مياين شما امروز گفتم صبح استاد ميگه راست قسم كاريم وجدان به
 .دم نمي دروغ شهادت كنين باور ببينه رو شما بياد داشت تصميم چون ميخواسته
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استاد  حرف وشتابزده عجوالنه ديبا... شما چون نيست قبول دمور شما شهادت خانوم ديبا خانوم ببخشيد البته :گفت استاد
 :گفت و درك قطع را

 كه بود تاداس اين دوباره استاد خصوص به خنديديم همه ديبا حرف از استاد درسته ،دارم رو روباه حكم حتما من چون
 :گفت

 هم امش از نيست پنهون كه خدا زا خوب اما دهم نمي خودم به جسارتي همچين يه بنده البته گفتيد ور كالم لپ شما
 :داد ادامه استاد طوالني مكث از بعد.. كردين راحت ور كارم شما نباشه پنهون

 شدنه تازه كه كاره نتيجه مهم ببيني منو بياي تو يا ببينم رو تو بيام من چه عزيز مهدوي نبود بيش مزاحي ها نيا هنهمي
 انگشتان از البته كه خودم دانشجوهايي از بعضي به كاريم سالهاي ناي توي اما ندارم فرزندي خودم كه من ديدارهاس

 .خوبم فرزاد ديگري اونايي يكي عزيزم مهدوي تو كه كردم پيدا خاصي خاطر تعلق كه نمي تجاوز دست يك

 دخور گره هم در نگاهمان زدني پلك كوتاهي به شايد زماني اندك شده كشيده بود نشسته دكتر كه سمتي به خوداگه نا
 پوشانده خسته و تيره ابري است گسترده اش استخواني صورت ي پهنه در وسيع زاري سبزه همانند كه را چشمانش

 فرار چشمانش پاي گريز اهوي كه ناي زا قبل گرفتم بر او از را نگاهم .باردب امان بي تا است تلنگري منتظر ميكنم حس
 .دهد ترجيح قرار بر را

 :داد را سامانمبه  نا احساسات به دادن سامان مهلت اش دوباره نگفت سخن با استاد خوشبختانه

 ؟ ميكنم كار چي جا اين الطلوع صبح بپرسين من از خواين نمي ها شما

 :گفت همه از زودتر جواب حاضر ديباي

 .استاد نيست هم طلوعال علي علطلوا علي همچين

 :فتگ ميكرد بازي ميز روي سيگاري زير با كه چنان هم دكتر

 "گفت و كرد استاد به رو بعد بكنن نوصحبتشو استاد بده اجازه عزيز اهرخو

 . بفرماييد هست كاري اگه شنيدنيم منتظر نداره عالجي هيچ بنده خواهر يفحر پر ببخشيد شما

 :گفت استاد
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 كنار يعني. دانشكده بي دانشكده يعني شدم بازنشسته ي بازنشسته ديگه من راستش ميدونين... اما نه كه چناني ان كار
 همسر فروغ راستش بگذريم كننده نااميد ايه حرف از..  كنين ولش اه..منتظر جورايي يه يعني نشستن خانوم دست
 .كنيد خوشحالم اومدنتون با ميخوام همتون از شنبه پنج داده ونيممه يه شوهرش بازنشستگي مني به بنده دلسوز

 :گفت ميراند زبان به امد مي ذهنش رابه حرفي هر كه حرفي از اش گانه بچه خصلت همان با ديبا

 ؟هدار مهموني بازنشستتگي استاد مگه

 :گفت و كرد بود بادي فحر به اعتراضش ي دهنده نشان كه يا سرفه تك دكتر

 شما تجربيات از تا دفتر تو بياين ميتونين رداف همين از شما بيكار چرا بگم خواستمي م اما.. ميشيم مزاحمتون حتما
 . داشت خواهيد موثري نقش ما راك برد پيش در نمئمطم كنيم هتفاداس

 :كرديم احساسات ابراز صدا هم زمان هم ديبا و من

 :گفتم ادامه در من و شهمين ناي از بهتر واي.

 .بمونه باقي بالاستفاده بخواد كه اطالعات و تجربه همه اين حيفه كنين قبول بايد شما استاد ميكنم خواهش

 :داد پاسخ همتفكران استاد

 نيروي تا بشيم ستهشنباز بايد ما كه كرد قبول بايد اما دارين لطف من به ها شما ميدونم .كنار گذاشت بايد را عارفت
 .بشن ميدون وارد نفس تازه و جوان كارامد

 :گفت استاد جواب در دكتر

 ي تجربه كنار در ها اين دوبله يوانرژ جووني نيروي كه موضوعه اين سر حرف نيست نفسي شكسته و تعارف حرف
. رسيد هدف بهتا  پيمود بايد رو تري طوالني راه چشيده گرم و درس افراد با مشورت بدون حقيقت در جواب ها شما امثال

  .استاد :گفتم او صحبت ادامه در و كردم استفاده دكتر كه مكثي از

 :گفت اندمير عقب به صورتش كنار از را اش شده سفيد كامال موهاي كه حالي در 

 بگم بهتر يا دلسوزي جورايي يه من به ميخواي تو جون دكتر كه ميزنه نهيب من به احساسم اما چرا دونم نمي راستش
 بدين بهم مرخصي اجازه و كنين قبول مهموني به رو دعوتم بهتره ياد نمي خوشم هيچ احساس اين از من و ميكني ترحم



 

 

ناهيد شمس          –شايد فردايي نباشد     كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  69 

 صدايش انتظارم از دور دكتر اما نديدم خود رد را حرفي هيچ گفتن جرات من كه بود ديج و گرفته حدي به استاد لحن
 :تگف معمول حد از باالتر بودم شنيده ارام و بم هميشه كه را

 كه صحبتيه چه اين اخه...؟ ميشه بيني پيش قابل غير رفتارمون ميذاريم سن به پا وقتي ادما ما چرا اخه فهمم نمي واقعا
 يعني نيست اثر بي مكان اين در شما وجود ميگم وقتي داره نمي بر ترحم و تعارف كه دنكر كار استاد؟ ميكنين شما
 .استاد...شما به اونم كنم ترحم بخوام كه داره لزومي چه نيست واقعا

 تا نيست بيني پيش قابل غير گذاشته سن به پا شما قول به هاي ادم ما چيز چه بگو سخني هر از قبل ببينم كن صبر :استاد
 ....بقيه سراغ بريم شبعد

 دود الي به ال از زد ان به كه محكمي و عميق پك يك از بعد كرد روشن را ان و تاشگذ انگشتش الي سيگاري دكتر
 :گفت و كرد نگاه استاد به هوا در معلق

 رو كارايي يه خودمون ينزما يه مگرا ميكنين ترحم ميفرماييد االن مثل بخوايم كمكي باشيم تهاشد نياز بهتون اگر كه اين
 ..............ندارين قبول رو ما افكار گهدي كه ناي يا نسپردي فراموشي به رو ما ميگين بديم انجام

 :گفت بود رفته سر مگو بگو اين از اش حوصله ميكنم فكر ديبا

 :داد ادامه و كرد استاد به رو بعد كنين تمومش رو نتيجه بي بحث اين خدا خاطر به

 و مار با همكاري هم شما كرديم قبول رو شما دعوت راحتي به ما ميكنه حساب خيلي شما رو رزادف... ميكنم خواهش
 ...... چونه و چك بي استاد كنين قبول

 :داد ادامه فرزاد ديبا حرف ي ادامه در

 نيك فال به رو شما امروز امدن عزيز استاد....بگم بدين اجازه امروز ي نشده بيني پيش ي جلسه ختام حسن براي
 يكي هفته در دوستانم از يكي ميكنم اقرار نبود كار در ترحمي گونه هيچ پاي كه كنم ثابت بهتون كه ناي ايرب و ميگيرم

 جا اين بياين كردين قبول شما كه حاال نداره چنداني ازاد وقت واقعا چون زياد اصرار به البته همكاري براي بياد روز دو
 .نندازه زحمت به دشوخو من خاطر به بگم اون به ميتونم

 هر نه اما قبول باشه جان فرزاد .ديگه پوشيدم چرا و چون بدون منم دوختين، و بريدين خودتون خوبه خيلي خوبه :استاد
 .روز
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 .ديدم رو دكتر ي خنده بار اولين ايبر بگم توانميم جرات به ميزنم سر بهتون روز دو يكي هفته در

 استاد حضور شايد كردم شكر رو خدا دل در جا نميه دوازده ساعت سر همگي نم مهمون نهار شما همكاري يمن به پس
 به ورقط هاي پرونده درون شتدر و ريز مشكالت بكنه تحولي و تغيير دچار ور كاريمون يا كليشه و خشك جو بتونه
 نعمت استاد مثل دل هزند و بشاش و عميق محتوي پر انساني وجود كه تاشگذ اثر ما احساسات و افكار روي بر اي اندازه
 .ميشد لقيت بزرگي

 اغوش در را او مهابا بي كه شدم خوشحال يا اندازه به ليال دندي از ديدم خود منتظر را درما و ليال رسيدم خانه به وقتي
 .امد در صدايش طفلك فشردم

 جدا اغوشم از را او مديدي الساعه اونم كه بوديم نديده خرسه خاله دوستي ديكر خفم خبرته؟ چه.....خوب دختر اي
 كيلو تهش هفت ي اندازه به كنم يم فكر بود كرده تغيير چقدر كردم برانداز را او پاي تا سر وقفه بي بار چندين و كردم

 به ما هاي امد و رفت نيب كه ماهه چد وقفه اما بود مپلي تپل دختر هم ازدواجش از قبل ليال كال بود شده اضافه وزنش به
 . شود برانگيخته تعجبم تا شد باعث و بود كرده تر چشمگير ميابر را ظاهري تغيرات اين بود امده وجود

 دستش كشيدن با دكر پاره را افكارم اليل ياصد خل؟ دختر موندي دهان به انگشت كه روته روبه زاندارك تنديس مگه
 :گفتم او ديدار شادي از ناشي هيجاني با كردم تننشس به دعوت را او مبل طرف به

 تو چشم به منم راستي ببينم ذرهميگ خوش بهت داره كه ناي مثل كردي تغيير خيلي تو.. ليال ديدمتن وقته چند مگه
 تو؟ مثل كردم تغيير

 :گفت هميشگي نمكين خنده با و كشيد بيرون دستم از را دستش ليال

 خيال ليال شدي چاق چقدر بگو .بگو ور كالم لپ شم يمن ناراحت نترس كردي تغيير رديك تغيير نگو هي لطفا جون مينو
 به هنوز شما حضورتون به عرضم عزيزم دوست تو اي موشكافانه بررسي سر ميرب حاال .منو خيال هم كن راحت خودتو
 ميشه عزيز خانوم شدي قبل از تر مانكن تر تيپ خشو خدا به خيلي كه اين اضافه به هستيد سابق نمكي با و زيبايي همون

 بگي؟ هم من به رو موفقيتت زرم

 از البته ميبرد باال نهايت تا مقابل طرف در را نفس به اعتماد كرد مي ادم از كه هايي تعريف با بود اش هميشگي عادت
 كه موزون بسيار اندامي و بلند قدي داشتن جهت از فقط ميكرد اقرار ليال كه اي اندازه به نه اما نبودم بهره بي زيبايي

 و جهان زيبايي ملكه رو نسيم و زد مي صدا مانكن منو كدهنشدا تو هيمشه گويد مي را حقيقت نعي ليال ميدانستم تماشد
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 دست ندهگ هيكل اين با اونم كه داده بهم خدا دراز قد يه طقف موندم هوا در لنگ يه منم ميگفت هم خودش مورددر 
 قلبي اضافه به داشت معمول و متعادل حد رد را چيز همه بود اشتباه در سخت او من عقيده به اما ندارم ماموت از كمي

 .خورد گوشم به اشپزخانه از مادر صداي داشتم سراغ كسي كمتر كه عشقي و مهرباني يكرنگي و صداقت از سرشار

 .حاضريم ليال منو ،بريم زدتر كرده سفارش خيلي جون خانوم شو حاضر زودتر جون نومي

  :گفتم ليال گوش زير برم اتاقم به شدن اماده براي كه اين از قبل ندارم كاري من مامان باشه دادم جواب

 كه مدت اين جبران بايد بزني حرف برام بايد صبح تا ها، نداري خوابيدن حق برگشتيم كه جون خانوم ي خونه از 
 واقعا كاريسفراي  اين گاهي هگ تهاشگذ خودت حال به رو تو روزي چند داريوش شد خوب خيلي بكني رو نديدمت

 .هالزم

 اره، كنم بازي برات رو گو قصه شهرزاد نقش حقيقت در بزني چرت هم جنابعالي بزنم حرف من البد گفت و خنديد
 بدجنس؟

 مراسم و برسانند هايشان خانه به زودتر چه هر را خودشان تا بودند تكاپو در همه بود معمول روزهاي از تر شلوغ باناخي
 .كنم پارك بست بن باريك ي كوچه همان در را ماشين دادم ترجيح .بگذرانند هخانواد كنار در زودتر را سوري چهارشنبه

 جون خانوم مهمان اخرين ليال مادر و من بود شده انباشته هم وير هاي بوته از مملو لقا مه و علي عباس توسط حياط
 گرفته را خانه اسپند دود يبو .ميشنيد گل و ميگفت گل و بود تهنشس برادرش و هرخوا ي خانواده كنار عمو زن بوديم
 اسپندش دايب بودني جمع هم دور وقت هر جون خانوم نشدني ترك و ديرينه عادت اين البته ميداد نوازش را مشام و بود
 و محبت اين و باشيم امان در بد چشم از خودش قول به تا. چرخاند مي مان همه سر دور را اش صدقه هم و ميكرد دود را

 اما و بودند هستنش جون اقا و عمو كنار در نديدم را هرمز انداختم چشم چه هر باشد امان در بخل و حسادت از شادي
 باشد منطقي قدر ان بودم اميدوار ببينم خودم با را برخوردش بودم زده او به كه هايي حرف از بعد داشتم دوست...هرمز

 ناراحتي و كدورت خانواده بين نكرده اييخد تا نشود سبب مساله اين گوي جواب خودش و بپذيرد را واقعيت بتواند كه
 مادر و من به خطاب اميز گاليه امدنش از ليال به صميمانه گويي امد خوش و ما روبوسي از بعد جون خانوم .ايدني وجود به

  .بودم منتظرتون اينا از زودتر گلم عروس :گفت

 : دادم جواب مادر جاي به و كردم دستي پيش من 
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 هر از زودتر كنين باور اما .گناهه بي گناهه بي عروستون نوتونه مقصر ميكنم اعتراف اما درسته بگين هرچي جون انومخ
 به ختم غائله براي وقته عالمه يه شب اخر تا حاال از... اوه.. اس موقع به بازم كنين قبول خوب اما اومدم بيرون دفتر از روز
  .شود يرخ

 :گفتم و كردم عمو زن به رو 

 نه؟ يا شناختين يادتونه رو ليال جون عمو زن

 مگه يادمه كه البته باشم شده فراموشي دچار كه ندارم چناني ان وسال سن هنوز جون مينو بابا اي: گفت و خنديد عمو زن
 .كرد ازدواج اونم راستي يادمه رو نسيم حتي باشه رفته يادم خوبتو دوست ميشه

  .مهدوي خانوم بودم تر زرنگ همشون از من اجازتون با: گفت من جاي به ليال

 وجود از حداقلش نداره خواستگار كم هم ما دختر بگم بايد جون مينو از طرفداري به:  گفت اميزي كنايه لحن با عمو زن 
 .جون ليال خبرم با خودم نقده به دست ساله چند كه يكي

 دارم حرص دستش از قدرچ...  نزده اونا به يفحر هنوز هرمز شد معلوم رفتم وا عمو زن حرف شنيدن از

 :داد ادامه مكثي نيتروچكك بدون دارد طوالني ييد جوابي حاضر در هيمشه كه اللي

 بنده و مكن مي سماق دارن هنوز من وماماني خوشگل دوست تا دو هنوز اينكه بچسبين رو دارم كنين ول ور داشتن
 .خانوم مينو مامان هان ببخشيد هستم داري همسر شيرين وظيفه انجام مشغول

 به را ما امدن دير كدورت هم جون خانوم بختانهش وخ و خنديد ليال دادن جواب جا به و جوابي حاضر از وقفه بدون همه
 .سپرد فراموشي

 ......جات ترشي انواع و پلو رشته تا گرفته تنقالت و اجيل از بود تكميل سوري چهارشنبه است سور

 زير كنم فكر كن صدا رو برادرت برو جان هومن: گفت و كرد هومن به رو عمو ها بوته روي از پريدن موقع باالخره
 .ميره خاموشي به رو ها بوته اتيش االن كن صداش برو ،جانم بدو برده خوابش بزرگ اقا كرسي

 برخورد صالًا بده نشون جوري اين من به و اعتراض ناخواسته مثالً نيامده جلو مخصوصا بيداره ميدونستم اومده هرمز پس
 از زودتر ،بود شده تلنبار دلم در سالها شايد كه هايي حرف گفتن بود مهم چه ان .تشاند اهميت برام هرمز ي گانه بچه
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 او به تعهدي نه و ميكرد اذيتم وجدان عذاب نه بنابراين بودم نداده هرمز به قولي هيچ من ميگفتم او به بايد ها اين
 :كنم برخورد او با يمعمول بسيار كردم سعي ديدنش با پس ،داشتم

 .اتيش رو از پريدن يا خوابه وقت شبي همچين يه اخه هرمز خواب ساعت

 .من خوب عموي پسر يادته هرمز ليال:  پرسيدم او از و دمكر ليال به رو

 سالم ،شده بزرگ خيلي طوالني مدت اين از بعد فقط باشه رفته يادم جنابعالي عموي پسر ميشه مگه :گفت پاسخ در ليال
 . هرمز قاا

 .خانوم سالم: گفت اهسته خيلي لب زير هرمز

 رو از اونو دايب حقيقت در و بروم در كوره از ميدادم اجازه خودم به نبايد اما ،گرفت ام خنده.. مختصر و كوتاه همين طفق
 :گفت اهسته گوشم زير و امد كنارم ليال ببرم

 ...چقدر طرف جون مينو

 ديگه كردي شوهر گفتم و برنداشتي گوييت مزخرف از دست هنوز تو ليال كنه خفت داخ.. اه :گفتم و دادم هلش عقب به
 .كني خرابش هم رو طفلك داريوش اون ميترسم شدي ادم

 .من خراب البته بود خراب خراب اول از كه اون :ليال

 و كردن هوا فشهفش اتش از پريدن مراسم از بعد داشت استينش تو جواب اونم ميگفتم صبح تا اگه ليال دست از كه واقعا
 سنتي غذاي مرغ و پلو رشته بود شده تحريك حسابي اشتهام اي سفره چه اونم چيد ور شام سفره لقامه  تركوندن ترق
 و بزرگ اقا ي عالقه مورد غذايماهي  و پلو سبزي ميخورد چشم به جون خانوم ي سفره سر شبي همچين بياد هميشه كه

 .رشته اش زرگب ظرف تا چند نه ظرف يه خالصه

 سكه يكي يكي و بگيره مونه نيت به حافظ فال يه بزرگ اقا سال هر رسم به تا بوديم منتظر شديم جمع سفره دور همه
 سرش باالي هميشه كه حافظش كتاب بخوريم را شام ان از بعد و بگذاره دستمان در بودن يمن خوش و يادبود رسم به
 :كرد خواندن به شروع و گشود را ان و كرد نيت برداشت را بود

  تو ساي مشك ي طره دهدي م بنفشه تاب

  تو دلگشاي ي خنده ميدرد غنچه ي پرده
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  مسوز را خويش بلبل من نسيم خوش گل اي

 تو دعاي شب همه شب كندي م صدق سر كز

  فرشتگان نفس از ي گشتم ملول كه من

  تو يابر از ميكشم عالمي مقال و قال

 افتخار و فقر رس از چون كه بين عشق دولت

 تو گداي ميكند سلطنت تاج ي گوشه

 فشان مشك زلف بوي از شعر اين هم ان شعر زبان است عاشقان حال زبان كه به به... به به شعرگفت ادامه در بزرگ اقا
 وصل راه در ها سختي ي همه تحمل تا معشوق يابر عاشق گاهان سحر دعاي از جفا اتش در ساز نغمه بلبل سوختن تا يار
 ... از يار

 ي اجازه كدام چهي كه زدي م حرف احساس وبا شيرين قدري به او بوديم داده فرا گوش همگي ما و گفت بزرگ اقا
 .داديم نمي خودمان به كردن صحبت

 و داشت حضور خصوص به شب اين در ما خانوادگي جمع در بار اولين براي كه برد مي لذت ليال ما جمع ار همه از بيشتر
 با را عشق شكوه كه بزرگ اقا هاي حرف ميكنم فكر كه چرا ميكشيد زجر هرمز ما جمع در هم همه از يبشتر مميكن فكر
 به سر دوباره اش شده سركوفت احساس گويي امد نمي خوش او مذاق به كردمي  بيان حافظ جمالت در ساده زبان

 ي خاطره زودتر چه هر تا كنم دعا برايش دل در ميتوانستم فقط اما ميكردم احساس را نگاهش سنگيني بود زده طغيان
 فراموشي به دادمي  را تلقين و عادت بوي باشد داشته عشق روي و رنگ كه اين از بيشتر بودم مطمئن كه را عشق اين

 مينو به فقط گفتند او وبه گلم عروس عروسم ميگفتند من به همه كودكي دوران همان از شناختم را خودمون تا بسپارد
 شايد ديد من كنار رادر اينده و كرد فكر من به او فقط خالصه شده بسته اسمونا تو عمو پسر و عمو دختر عقد كن فكر
 اقا ميداشت دوست هستم برايش كه عمويي دختر همين يا و خواهر يك مثل هم او نبود ديگران هاي وشنود گفت اگر

 نظير بي لقا مه دستپخت و سليقه واقعاً ، شديم غذا فصر مشغول همه او ي اجازه با و كرد كوتاه را هايش صحبت بزرگ
 در كوبيدن صداي ناگهان كه بوديم رسيده غذا انتهاي به تقريبا نبود غافل فتنگ چه چه و به به از خوردن ضمن در ليال بود
 ميشد افزوده مان حيرت بر و ميخورد سر ديگر روي به يكي از نگاهمان كرد متحير را مان همگي زنگ وقفه بي نواختن و

 :پرسيد او از و كرد بزرگ اقا روبه جون خانوم باالخره
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 هستين؟ كسي منتظر شما باشه تونهمي كي يعني...اقا

 :داد جواب ميگذاشت پيراهنش جيب درون را اش بيني ذره عينك كه رطو همان بزرگ اقا

 .نيستم كسي منتظر نه

  . زد فرياد يباتقر جا همان از گشود را ان و رفت اتاق در طرف به عمو

 .بدو مياد در پاشنه از در بجنبي دير اگه كيه ببين علي عباس 

 بده امون... جون بابا... كيه :گفت رفتي م كوچه در تسم به حاليكه در و امد بيرون طرف ان كه اتاقش از عباسعلي
 .اومدم

 به در كه بود نگشوده كامال را در عباسعلي هنوز كردم نگاه بيرون به بود حياط روي به رو درست كه پنجره پشت از
 بود نكشيده كنار سرعت رابه خودش اگه علي عباس بيچاره شد گشوده ديوار به محكم زني ضجه و شيون همراه شدت

 .بود سرش شكستن ميافتاد برايش كه اتفاقي كمترين

 زير مرتب بود شوك در هنوز كه علي عباس ،كرد روشن را ها چراغ عمو رسانديم حياط رابه خودمان سراسيمه همگي
 .ادميزاد يا بود جن...بسم يا بود اسماني بالي چه ديگه اين... بسم يا: كرد زمزمه لب

 را اش چهره و زدم كنار صورتش روي از را دستانش رفتم ميخواست كمك فرياد و داد با حياط وسط كه كسي طرف به
 ساكن مادرش و پدر با كه دتري رويا بله بود رويا او ناسمشبش توانستم من يااخد...اه كردم نگاه خوب ايوان مهتابي زير

 به كه گاهي گاه را رويا كوچه ان همسايه تنها دارد قرار جا ان در بزرگ اقا ي خانه كه تندهس بستي بن ي كوچه همان
 و گرم الپرسياحو و سالم يك حد در فقط و تنهايي به گاه و مادرش و پدر با گاه ديدمشي م امدم يم جون خانوم ي خانه

 دانستم نمي را علتش بود دار چرخ صندلي روي پدرش ديدم را ها ان كه ينزما البته تيمشاد برخورد يكديگر با دوستانه
 در جا يان به سراسيمه او شب موقع اين كه شده چه حاال ميكردم احساس انها بين صميمي و گرم اي هطراب بود چه هر اما

 مي و بود گفته مرا دست هميدف چيزي هايش حرف الي به ال از ميشد يتسخ به ميطلبيد كمك و. بودم اورده پناه حقيقت
 .بفهمم توانستمي م را پدرم خدا روو ت پدرم ي كلمه فقط گريه ميان ودر كشيد

 و يالل و هومن و من ها ان بدنبال و رفتند بيرون حياط در از ،اهان ي خانه رفتن قصد به و نكردند درنگ هرمز اتفاق به عمو
 كه رويش و رنگ با و ايستاد در جلوي و امد بيرون مزهر كه بوديم كوچه داخل هنوز اما رفتيم انها ي خانه سمت به بقيه

 :گفت زبان لكنت با گراييده سفيدي به بود مشخص
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 .خونه تو برگردين.برگردين......تو برين شه نمي.......نه... كنم باور تونم نمي. نه نه

 ان در بفهمم زودتر هر تا بزنم كنار در جلوي از را او خواستم شد منتقل هم من به اگاه ناخود بود ايشصد در كه وحشتتي
 سرسختانه بودم نديده گونه اين هيچوقت را او كه هرمز اما باشد افتاده ميتواند اتفاقي چه شب وقت اين لعنتي ي خانه
 :زد فرياد و داد هل تقريبا كناري به مرا

 .خونه برو بردار رو بقيه فقط...خونه تو برگردين ميگم يچ فهمي نمي مگه

 ها ان ي خانه به رفتن براي اصراري ديگه جون خانوم و بزرگ اقا و مادر خاطر به انداخت چنگ دلم در وحشت و ترس
 بي قريبات كه را رويا ،لقا مه جوشيد مي سركه و سير مثل دلم برگشتيم خودمان ي خانه حياط به بقيه اتفاق به و دمكرن

 . بيايد جا حالش تا ميكرد كمك او به و برد خودش اتاق به بود شده حال

 دكر سوال او از كه كسي اولي نبود هرمز از بهتر هم او روز و حال برگشت عمو باالخره گذشت مي اهسته و سنگين زمان
 :بود جون خانوم

 : پرسيد عمو از دوباره و بزند زمين به كممح را عصايش بزرگ اقا كه شد باعث عمو سكوت شده؟ چي؟...اقا مجيد

 جان؟ پسر يديد چي اخه ؟ شده چي ببينم بگو بزن حرف... اال اله ال...بالمص اخه ؟ گرفتي دهان به زبون چرا

 :داد جواب دشواري وبه داد قورت سختي به را دهانش اب عمو

 نه؟ يا ينارد تحملشو دونم يمن بزرگ اقا بگم چي اخه نميشه باورم

 :گفت ترشرويي با امد در حرف به هم عمو زن الخرهبا

  !؟افتاده اتفاقي چه ببينم برم خودم زني نمي فحر اگه

 :گفت عمو 

 .كردين تهي قالب ترس از پسر و درپ كه ديدين سر دو ديو ميگه اخه

 :گفت كنان التماس مجيد عمو

 افتاده فاقيتا چه دونم نمي دقيقا راستش ؟شده چي ميگم خودم هان بري خواد نمي .زن نشي ديونه.. لعنت شيطون بر
 .مرده.. بگم طورچ مينشست ويلچر روي كه اقايي همون يعني خانواده درپ ميدونم فقط
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 :پرسيديم زمان هم ليال و من

 مرده؟ چي

 :گفت ميزد صورتش به دستش دو حاليكه در جون خانوم و

 ..راجعون اليه انا و.. ا انا: كرد زمزمه لب زير بالفاصله بعد و چي؟ واسه اخه....مرده؟

 :پرسيد هم بزرگ اقا

 به خونشون از من كرد نميشه كاري خورده؟هيچ هم به حالش شايدم مرده شدي طمئنم كرد؟ كار چي بياد حاال
 .كنن كار چي ميدونن ميان خودشون اونا كردم تلفن خونه نزديك بيمارستان

 لزوم صورت در گفتند و برويم خانه به كردند مجبورمان حقيقت در ندكرد متفرق را ما ها ان بيمارستان از ماشن دنما با
 .بردند خود با بود حال بي كه را رويا حتي انها امد خواهند سراغمان به ميشود الزم هم حتما كه

 هشتم فصل      

 نداشتم يخوش حال. تلخ سياه رسيد پايان به گونه اين شود حك وقلبمان فكر در خوش اي باخاطره ميرفت كه شبي
 تاريك تاريك دلم يكباره به بود كرده مزه بي و گس را كامم و ماسيد دهانم در شب ان ي مستانه هاي خنده تمام گويي
 ميتوانستم كاش اي نبود بيش خيالي گذرانديم سر پشت را انچه ببينم گاه ان بگشايم را هايم چشم ميداشتم دوست شد

 تاريك و سياه ايه خاطره و ميشد نارنج هارب عطر از سرشار مشامم كاش اي نبود روييم به رو روزها زيباترين ببينم
 از باراني با همراه فردايي هستم فردا منتظر شادي با من كه ميدانستند ها دلتنگي ي همه كاش اي نبودند بيش خوابي
 تا شب ان گونه همين به قيهب و ليال و مادر بزرگ اقا و جون خانوم حال بلكه من حال تنها نه گيالس و سيب هاي هشكوف
 طفلي برويم خودمان خانه به را شب نتوانستيم كداممان هيچ بوديم رفته فرو يربا كسالت كسي ي خلسه در همه صبح
 با بايد حاال... اما بزنيم حرف فقط صبح تا را شب خواستيمي م و بود كرده استفاده شوهرش نبودن از هرگز از بعد ليال

 .بزنيم گره صبح به را شب مشوش افكار و نگراني دل و ناراحتي

 كنار بزرگ اقا شدم خواندن نماز ي اماده وقتتي نيامد خانه افراد از هيچكدام چشم به خواب هنوز اما گفتند را صبح اذان
 مرا وقتي حتي بود نگران دل و مشوش بود چه هر اما گفت چه دانم مين بود مشغول گاهي صبح نياز و راز به اش سجاده

 بوسه كه اين بدون ميديد خواندن نماز حال در يا اماده مرا اگر كه بزرگي اقا كرد، بسنده سالم جواب گفتن به فقط ددي
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 به را او جوري بد حادثه درسته گذشت نمي كنارم از نگذارد نمازم جا الي تشويق عنوان به اسكناسي و بزند پيشانيم بر اي
 .بود ريخته هم

 عادت روي نتوانست هم ديشب اتفاقي حتي، كرد پر را تاقا هميشگي چاي بوي لحظاتي از بعد اورد جوش به را سماور لقا
 وضوح به ليال و مادر صورت در تگيخس و كسالت بگذارد تاثير صبحانه ايبر تازه نان خريد يعني عباسعلي ي روزه هر

 هم وت ليال نذاشتين هم روي پلك ديشب مشخصه كه اونطور شما جان مامان گفتم و كرده مادر به رو پس ميشد ديده
 پيشنهادم از درما .دفتر برم حتما دايب خودمم خونه ببرم را اللي و شما بخوريم مونو صبحانه بهتره شماها مثل منم ورطهمين

 .كرد استقبال

 هم اللي طفلي بده بهم مجالي خيال و فكر اگر تهالب دارم حسابي درست استراحت يه به احتياج دخترم بده عمرت خدا
 .نداره صورت به رنگ

 .مامانم ي خونه ميرم دختر مهدوي خانوم و مادر مهدوي خانوم ي اجازه با من اما :گفت ليال

 .شد بدتر اندر بد شه باز دلت دوستت ي خونه اومدي مثال ليال طفلك :داد جواب من از قبل مادر

 :مگفت بياورم بيرون شدرما ي خانه به رفتن از را ليال كه اين براي

 در اغراق بدون شايد شديم خبر با يكيش از ما حاال ديگه اتفاقه خوب ميزنيد هايي حرف چه شما خانوم مامان همه از اول
 اقا گرامي و ارجمند هستم شما با دوم بده رخ ديشب ي حادثه مثل اي حادثه شهر اين كنار و گوشه هر در دقيقه هر

 به رو بزنيم حرف و باشيم بيدار تاصبح شب بود قرار كه قولمونو بايد اين بنابر گرده نمي بر كه امشب شما داريوش
  ؟ هان زدي قولت زير كه بگي خواي نمي بيارم راتخاط

 زن و قولم زير نزدم كه بود مراميم خوش همين ي واسه ره نمي قولم بره سرم اگه دوني مي من از بهتر خودت :ليال
 ديشب برگردي كوفته و خسته عصري كار سر بري ميخواي امروز تو وبخ دختر اما ديگه معرفتم دنياي شدم داريوشش

 . ميزني رو صبح تا زدن حرف از دم اونوقت خواب خواب نرسيده بالش به سرت جان دختر تو روشنه و واضح كه هم

 داري؟ فحر بازم حاال خوب. باهاتم باهاتم صبح تا گفتم وقتي نداره ربطي هيچ تو به اينش :گفتم

 :گفت و برد باال تسليم ي نشانه به ودستش ليال

 عصر تا خوابيمي م خونه ميريم جنابعالي مامان و من پس فرمودين مجاب رو بنده القضات قاضي خانوم شما هميشه مثل
 .باشيم قبراق و حال سر ميگردين بر شما كه
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 كه اين وجود با رفتيم خانه طرف به و شديم ماشين سوار مادر و ليال اتاق به كه بود نشده روشن روشن كامال هوا هنوز
 ليال و مادر بود برنداشته شهر اين سر از دست زمستان سوز هنوز اما بود نمانده باقي جديد سال و بهار فصل به روزي چند
 :گفت شدن پيده هنگام مادر و كردم پياده را

 . بخوري كنم داغ رشي ليوان يه برات بيا حداقل نخوردي كه صبحانه ؟ بري ميخواي زودي اين به يعني

 برگردم و كنم رديف زودتر كارمو ميتونم نفعمه به برم زودتر چي هر من نكنه درد دستت جون مامان نه گفتم

 پشت يكراست بود شده دفتر فت نظا ومشغول بود امده اما فخري .بودم رسيده ديبا از قبل كه هبش بار اولين براي شايد
 بچه نتوانسته زن گذشته شانواجازد از سال نه نزديك كه مارد وشوهري زن با مالقات قرار نه ساعت نشستم كارم ميز
 اين در انها .دهرك طالق گرفتن به اقدام هم اولم زن و ميكند دوم همسر گرفتن به اقدام اينربناب بياورد بدنيا مرد براي اي

 مراجعه ما دفتر به زن بنابراين مدو ازدواج از پوشي چشم به حاضر نه و است جدايي به حاضر نه مرد كه است قسمت
 خانه به الفور فل منم شه تموم كارشون زود بيايند وقت سر ميكردم خدا خدا شود جدا مردش از وكيل گرفتن با تا ميكند

 .برگردم

 يك تو و من از رغي به پرسيده او از شد بش و خوش حال در را فخري بلند بلند .شد دفتر وارد صدايي و سر با يباد
 مياد؟ ادميزاد بوي استاينج

 .اتاقشونن تو امدند مهدوي خانوم شده پيدا ترم خيز سحر و زرنگتر شما از امروز: داد ادامه فخري

 :گفت ديبا

 . ميرسيم مبه باالخره خانوم مينو باشه شد بلند من دست رو تا كرد سماجت انقدر دختر اين باالخره..وا

 شادش و يانرژ پر وجود غليرغم دلچسب و شيرين خواب يه ارزوي در خسته چشمام كوه يك ي اندازه به سنگين سرم
 كش در نكنه وقتي اول منو ديدن هواي امروز ميشد كاش نداشتم شو ها خنده و ها حرف ي حوصله لحظه اين در اصال اما
 من كناري صندلي روي مقدمه بدون ادايست ضرحا و حي سرم باال نفره رو صبحانه سيني با ديبا كه بودم كردن دعا قوس و

 گفتت و نشست

 سر ميان شب فهنص خانوم برابره نا كريه كم يه اين بدون اما كن كم رو خانوم روايتي به يا خيز سحر خانوم بخير صبح
 ؟.نابرابر نبرد كه؟ ميفهمي. نامردي خانوم مينو نامرديه اين اما ببره رو از منو هيچي چي؟ كه كار

 : گفتم بهش اين بنابر هاش شوخي به دادن جواب توان نه تمداش گذاشتنشو سر به سر حال تنه
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....  اولي تو ميكنم امضا پاشم مينويسم كن باور نابرابر اونم كنم نبرد جنابعالي با بخوام كه باشم كي بنده من عزيز دوست
 بخوريم هم با اوردي يكشيد زحمت كه اوري اشتها ي صبحانه اين از لقمه يه ميشه اگه حاال خوبه. اولي اول چيز همه توي

 چطوره؟ا

 گفت و زد بهم كودكانه شادي با دستهاشو

  صبحانه سوي به حمله پس شه نمي اين از بهتر خانومي عاليه

 : پرسيد بود صبحانه خوردن شغولم كه ورط همان ديبا

 كنم پيدا مشكلت واسه حلي راه يه بتونم شايد دلم عزيز بگو ينيست حال سر ميشه چيزيت يه امروز

 : گرفت ام خنده اگاه خود نا زدنش حرف رزط از

  ميدوزي خودتم ميبردي خودت جالب چه ؟ چيه مشكل

 :گفت قبل از تر جدي

  . گوشم سراپا من كه بزن دلتو حرف مكدر جان مينو مكدري ميزنه داد قيافت

 

 چه كه اين دادن يحتوض لحا اصال بود كرده كسلم گذشته شب خوابي بي ان متعاقب و ديشب اجراي ميگفت راست البته
 غم نگاهش كنج هميشه مثل كردم نگاه بودم اش كودكانه شيطنت عاشق كه هايش چشم به نداشتم را افتاده اتفاقي

 :دادم پاسخ ديگر سوالي رابا سوالش بنابراين هميشه از تر رنگ پر اما زديم چشمك هميشگي

 چي تو اما........ همين ام خسته بخوابم خوب نتونستم شبدي فقط ندوني تو كه نيست دلم تو چيزي هيچ ميدوني كه تو
 حرف برام دادي قول بهم روزي يه يادته هميشه از تر واضح داره غم خندونت ظاهر خالف بر نگاهت و ها چشم ديبا
 . نرسيده موقعش هنوز ميكني فكر بزني

 دادم گير بهش جوري بد بودم شدچار شدت به كه حوصلگي وبي خستگي وجود با چرا دانم نمي حرفم جواب سكوت
 :گفتم بار دو پس

 يادته دي نمي پس نم خسيسي زدن حرف تو اما داري مهارت ديگران از كشيدن حرف توي خيلي تو ديبا باليي خيلي تو
 . بگي بهم خودت از بزني فحر برام روز يه بودي داده قول
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 ان از داشتم دوست شدم متاثر وبدم كرده ناراحتش كه اين از شنيد نمي اموحرف انگار بود شده خيره اش چاي ليوان به
  زدم پشتش به اهسته بيايد بيرون غمگينانه ي هوا و حال

  گرفتيش جدي تو كردم باهات شوخي يه بابا نيستي عالم اين توي كجايي؟ هوم

 گفت بالفاصله انتظارم خالف بر

 چيه؟ ميدوني بزنم حرف باهات باشي خواشته ماز جدي بار اين دارم دوست باشي نكرده شوخي دارم دوست عكس بر
 از شده تلنبار دلم تو كه هايي حرف از كنم خالي خودمو تو براي بزنم حرف دارم دوست ميكنم احساس وقته خيلي مينو
 از زدنت فرح راحت حسرت خورم مي رو تو حسرت مينو چقدر دوني نمي كرده عاصيم و خسته داشتم نگهشون بس
 خيلي تو درسته بشه ات ناگفته هاي حرف چركين دمل دستخوش روحت زالل دي نمي اجازه گيمي ناراحتي چي هر

  مينو عالي. عاليه اين و غمتو هم ميكني تقسيم ديگران با شاديتو هم راحتي

 دگياما ديبا بزنيم دوستانه گپي راحت خيال با ميتوانستيم پس بود مانده خيلي نه ساعت تا دمكر نگاه ديوار ريو ساعت به
 باش بيدار شنيدنم كلي خستگي وجود با منهم بريزد بيرون بود كرده پنهان ش خسته اندرون در چه هر تا تاشد انرا

 . ميزد

 توليست روهم ها گفتني از تو اما داره خودش براي هايي ناگفته كسي هر باش مطمئن بگي رو ها گفتني سعي هم تو
 بگو بگي بايد كه رو چيزهايي اون و كن جدا پس شده رترازا و زجر باعث همين و دادي جاي ها نگفتني

 :كرد شروع مكثي گونه هيچ بدون بود تلنگري منتظر كه او و

 از شهر يك از پدر متفاوت فرهنگ دو با گونه دو از عشقي كردند ازدواج يكديگر با افالطوني عشق يك با مادرم و پدر
 بگويم فقط كنم خستت جزييات گفتن با خوام نمي نشين اعيان و رفهم ي هيبق از پايتخت از مادر و نشين كارگر ي طبقه
 مادري ي خانواده هاي كمك اب بتواند تا ايدمي تهران به وپدر ميكنند زادواج هم با باالخره عديده مشكالت با دو اين

 در را يخود جاي نفرت شايد بگويم بهتر كرد فروكش مادر عشق اتش كه بودم ساله شش من بگذراند را خود زندگي
 و كرد كفش يك در را خود پاي دو هر نداشت را بيچاره پدر وجود لحظه يك تحمل حتي او گشود سرعت به مادر قلب
 من از را ام چاره بي و پاك و مهر اجبار به و كرد جدا پدر از مرا هم و گرفت را طالقش هم اش خانواده قدرت و پول
 بار يك او نيست بلد زدن حرف ميبره اشنا و دوست جلوي ابرومو روستاييه هي پدر كه بود اين اش بهانه تنها كرد دريغ
 بي كرد هوسش قرباني را عشق مادر داره زمني روي جاري ابهاي زاللي و ها اسمان ابي وسعت به قلبي پدر كه نكرد فكر
 رد من عمر هاي وسال هاروز بگم برات مفيد و مختصر بيارم درد به هايم حرفي از پر از سرتو خوام نمي چراي و چون
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 همان نه كه عشق البته امد سراغش به عشق هردوبا سال چند زا بعد گذشت بود مادري مهر از خالي قلبش كه مادري نارك
 كرد فرو مردي قلب در تختاپوس يك مانند اشرا پنجه ار يانب او ميزد عشق لعاب و رنگ ان به خودش كه هوسي هوس

 پدر گرفت او از مر ي كودكانه احساسات دادن قرار بازيچه به و پدر هاي خوردگي سر تقامان بگويم توانميم جرات به كه
 مثل بود صالبت با و مستبد بود عاشق كه اندازه همان به او داشت دوست بود من مادر كه همسرش واقعي معناي به فرزاد
 زنش و ميكند تحمل را زندگي هاي نشيب و فراز توانست ايستاد مادر ي معقوالنه نا هاي خواسته جلوي سنگي ديوار يك
 فقط پسرش خاطر به گرفت ياد كم كم هم فرزاد پدر محدود مدت به هم ان البته كند رام بود چموشي اسب چون كه را

 به وجودش در يكباره به مادري مهر و عشق كرد مادري فرزاد يابر مادر كند اش خانه مهمان را ارامش تا كند سكوت
 جواب اما نبودم بهره بي ارامش اين از منهم نماند ناگفته ريخت پسرش پاي به شائبه بي را ان تمام و امد در قليان

 اي مياورد بدست ليس و لفت با را سهمش كه تماشد را اي گرسنه حس بدهم توانستم نمي را ام شده سركوب احساس
 بزرگتر او چه هر بود خوب خيلي زادفر با ام رابطه بودن بار سر حس اسياب زير سنگ حس بديست حس چه كه واي

 ي نيمه فرزاد خوشبختانه البته بود برده ارث به پدرش از را مهربانش قلب اورد يم ارمغان به برايم بيشتري امنيت ميشد
 .....وجودي و دروني نظر از چه و ظاهر نظر از چه است پدرش از ديگري

 بارم و برگ بي و تاريك دل و بكشم ببند به را ام دروني انبوه هايابر توانستم شدم ديگري ادم دانشگاه به گذاشتن پا با
 ديبا كنم حك تنم بند بند در بگيرم ياد فرزاد از راكه زيبايي نفس به اعتماد و غرور گاه ان برانم انهمست هاي غزل با را

 چرا بدانم فرزاد از نه ديبا از نه اما بزنم گول را خودم وانمت نمي بدانم ربيشت خواستممي كه بودم من اين حاال كرد سكوت
 خيلي مايبر كنم اقرار كه دارم را خودم ايبر كردن اقرار جرات حداقل نشده عاشق حال به تا يعني نكرده دواجاز تاكنون

 خود من چقدر هك واي اي ميكنم نگاه مينگرد نامعلوم اي هطنق به هميشه از تر غمگينانه كه ديبا هاي چشم به است مهم
 يمن بود هرچه ميكنم فكر است زده چنبره دلم كنج در اي نوبرانه حس به من و ميگويد درونش هاي درد زا خواهم
 پاشيد صورتم به را نگاهش كردم نوازش و تمگرف دستهايم در را سردش به دست تهاهس كنم مبارزه حس اين با توانستم

 :فتگ اهسته و نرمك صدايي وبا

 زنه؟ي م توكارا شور دلت كردم تخست دختر چيه

 بشي سيراب نگفت از تو تا ميزد جا در زمان و چرخيد نمي ساعت هاي عقربه كاش .بگي بازم دارم دوست برعكس: گفتم
 . پس هست وقت هنوز نزنه منو كار شور دلت كن نگاه ساعت به شنيدن از من و

 .ريخت بيرون لبانش ميان از وقفه بي كلمات و شد حالوشخ تاس داده مهلت او به زمان هنوز كه اين از
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 هم به شديدا رزادف و من ميرفتم بايد هم من و كردند را المان به فرس عزم خانواده رسيد پايان به دانشگاهم دوران وقتي
 .تني معروف قول هب هاي برادر و خواهر يك از ربيشت بوديم تهوابس

 بهش و كردم مبارزه خودش شرايط با و يخواهدم او كه كسي با هم ان كنم ازدواج زودتر چه هر ميخواست كه   راراص به
 اش خواشته تسليم را فرزاد دور ي كده غربت ان در باالخره اما سال دو براي  حداقل ندارم ازدواج خيال اصال كه قبوالندم

مي  كه را انچه شد انداز طنين گوشم در مرگ ناقوس زنگ اورد در او عقد به را اش الماني ندوستا از يكي دختر و كرد
 .بود روبا قابل غير مايبر شنيديم

 رفت و كشيد پر خيالم بام از رميده اي پرنده همچون يكباره به درشتم و ريز باورهاي شنيدم را غرورم شكستن صداي
 .گزنده و تلخ چند هر .دانستم بدانم خواستم يم كه را انچه

 او اما بگيرم دهانش از را كلمات ريزش جومه يوجل تا بدوزم هم به را ديبا لبهاي ميخواست دلم پيش دقايقي عكس بر
 .ميزد حرف چنان هم است اورده بوجود من در خواسته نا را غوغايي چه بداند كه ان بدون

 و رنگ كرد يم فكر انچه از زودتر زود خيلي بود نخورده دست و بكر وسيع دشت مانند احساسش دنياي كه هم فرزاد
 مسيحي نو سال طيالتتع در بتسي و فرزاد عروسي شد قرار كه بود مانده باقي انويهژ به ماه چهار گرفت عشق بوي

 درسته؟ مينو كردم تخست احتم ميكنم چونگي پر مارد خيلي شود برگزار

 :دادم پاسخ و كردم جمع را ام رفته تحليل قواي

 .بگو كني تعريف برام رو ماجرا اخر تا مشتاقم قضا از

 :داد ادامه گونه اين دادم او به كه ابيجو شنيدن زا خوشحال و كشيد عميقي فسن ديبا

 ابر نيست هميشگي فرزاد فرزاد كردم احساس كه بود نگذشته هفته چهار الي سه از بيش هنوز بگم ونمبت جرات به شايد
 روز هر بود تهگرف ماوا چشمش ي خانه در كه عشقي الود رمز پرتو .شاندهوپ را اش مردانه و زيبا صورت باري غم و تيره

 جانكاه و عميق دردي از بود ده بارانش تارهس نگاهش و فشفا عشق براثر كه شا چهره باخت مي رنگ قبل روز از بيشتر
 .ميگفت سخن گزنده احساسي و

:  كرد بيان پدرش و مادر يراب اكراه با و بياورد دوام بود امده پيش شايبر كه مشكالتي بار زير نتوانست دافرز باالخره
 .رسيده خود پايان به نقطه همين در واج.دزا اين كه

 :غريد و رفت در ورهك از اش الماني عروس وجود از مست سر كه مادر
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 ناز من براي داري تو بشه؟حاال زنت بتسي مثل عروسكي ديدي نمي هم خواب توي كشيدي؟ پس پا زودي همين به
 .ميكني

 .بود بسته نقش غرورش ي پيكره بر كه بود عميقي كافش بيانگر ميرسيد گوش به اشكارا فرزاد صداي در كه اندوهي

 تمهس پسرت كه مني ،منو هنوز تو.....اا كنم اعتماد شعورت به ميتونم كردممي  فكر مامان نخواست وسكرع تو از كسي
 يبدان را ها رحمتت جايگاه حداقل سال و سن اين در كردم مي فكر اام نشناختم رو تو هنوز هم من البته شناختين رو

 ....كه اين مثل كجاست

 :اوردبر بانگ گسيخته لجام و غضبناك مادر

 ....مادرت به ميكني نيهتو من به مستقيما داري تو شنومي م درست

 رو هاش زيبايي بخواد كه ندارم رو عروسكي حملت من مامان نيستم تو من تاس حقيقت عين تاسفانهم تنيس توهين اين
 اون ديگران دهان از بلكه من زبان از نه منتها تمجيده و عريفت شنيدن عاشق وار وانهدي بتسي بذاره نمايش معرض به

 من مادر شايد تاس ظاهريش هاي يزيباي براي تاييد يپ در مبهم احساسي ناي،  اي عقده ادم يه مثل رواني بيمار يه مثل
 دمر يك من...نه من اما هستي ها هويت درسرزمين گمگشته يك هم تو اخه باشه مشكل تو ايبر هايم فحر درك
 بايتزي عروسك و تو براي شايد داشتني دوست و نشيري من ايبر است تهبس پايم و دست به كه بندهايي تمام با مانياير
 .باشه زنجير و غل

 :گفت من به و انداخت من به نگاهي بود صبانيتع وجا در هنوز مادر

 . يهست رشبزرگت خواهر مثال تو بگو بهش چيزي يه وت حداقل

 :گفتم اگاهانه و كامل نفس به اعتماد با است حجت برايم فرزاد حرف كه مني ،است هبست فرزاد جون به جونم كه مني

 داليلي مئنممط خوب بتسي با اش نگرفته پا زندگي هنقط پايان به خودش قول به امروز اگه زنه نمي حرف دليل بي فرزاد
 . اس شده حساب و درست كه هارد خودش ايبر

 ناي در كه كسي باش مطمئن بكن خواد يم دلت كاري هر امل و فكر كوته هستين هم مثل برادر و راهوخ البج چه: درما
 .نشديد من مثل كدومتون هيچ ديبا نه تو نه كه الحق فرزاد وت تويي ميكنه ضرر قضيه

 .پدرش به هم فرزاد ام رفته پدرم به من ناي از بهتر چه :گفتم پروا بي من و
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 هم با داديم ترجيح و برگشتيم راناي به هم با او و من و شد جدا بتسي از فرزاد باالخره كنم كوتاه ور محرف ونج مينو
 حد در فقط اما ميزنند تلفن گاهگاهي پدرشو زادفر نه و يمديد ور مادر نه ديگه وزامر به ات ورد روزاي اون از كنيم زندگي

 كم باالخره زندگي با مبارزه در هم او كه پدرش زا از شكست دلش مادرش از فرزاد رسمي و خشك خيلي احوالپرسي
 هنوز كنم رافاعت بايد چيز يه به اما نداريم يخاطر ي دغدغه هيچ راحتيم االن .بريد شد مادر فرمان به گوش و اورد
 خورده زخم و الود تب مخالف جنس به نسبت گذشته از ذهنش هنوز نكرده پيدا ترميم فرزاد ي شده دار جريحه غرور
 دوخت نگاهم به بران و تيز ميدرخشيد فرمشخوش  صورت قاب در براق درشت تيله دو مانند كه را چشمش ديبا .است

 :گفت و

 ترك قلب هاي زمزمه اندبتت ات دهد قرار راهش سر را كسي خواهممي  او از دارم خداوند با كه ي هاي نياز و راز در
 .ببخشد عينيتت مشتاقانه خاموشش هاي اشتياق به و بشنود خوب را اش خودره

 :دمپرسي ظني سو گونه هر از فرار ريا كرد خوش جا دلم ته در شيريني شرم احساس شدم رنگ به رنگ

 ؟ديبا چي وت

... ؟نكردي ازدواج حال به تا چرا تو شكستم را سكوت الجرنم كه بودم من اين دوباره شد حاكم بينمان سكوت اي حظهل
 ......... مثل تو يعني... شايدم يا

 :گفت و داد تكان راست و چپ به سري كرد قطع را سخنم ديبا

 ؟چرا ميدوين نكردم ازدواج حال به تا من نكن اشتباه.نه.نه

 : داد جواب گونه اين خودش بود كرده كه سوالي ديبا

 .نكرده گرومپ گرومپ ام سينه در دل كسي ديدن با هنوز چون

 چي؟ يعني نكرد گرومپ رومپگ تو قول به وقت هيچ اگه خوب

 .نداره كه اشكالي ميدم ادامه زندگيم بقيه به دل نايدلرزي اين و حرفا اين خيال بي منم نيست مهم عزيزم هيچي

 بود دكتر با سالمتي چاق حال در كه استاد صميمانه و گرم صداي شنيدن با زد دويمان هر دهان بر قفلي دفتر زنگ صداي
 و زن كله و سر بياد ديگه گذشته نه ساعت از اي دقيقه چند كردم نگاه ديوار روي ساعت به اندكش انها طرف به را ديبا
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 كه اي سرزنده و شاد وجود با هميشه مثل اداست شدم كشانده ديبا دنبال به هم من انها امدن تا پس شود پيدا جوان شوهر
 :پرسيد مقدمه بي من ديدن با كندمي  جمع ميهمان نشاط و شور اگاه ناخود حضورش با دارد

 ؟ينبك خواي نمي مياقدا چهي تو نياد در صدام من ات عزيز مهدوي

 :پرسيدم زده شگفت

 استاد؟ فهمم نمي منظورتونو

 ؟بدي ما به حسابي و درست سور يه ميخواي يك تو است حواض خيلي معلومه خوب

 :پرسيد من از قبل ديبا

  ؟مناسبت چه به

 خبريم؟ بي ما و خبريه بدجنس نكنه :پرسيد و دكر من به رو گاه ان 

 :شدم دستپاچه علت بدون

 .پرسيد استاد از دايب ندارم خبر خودم باشه هم خبري اگه واهللا

 :گفت او به كه استاد صداي با اما رفت اتاقش رفط به حاضر شنود و گفت از اشتياق بي دكتر

 ميكني؟ خالي جا داري وت تاونوق بگيريم حسابي درست سور يه ميخوايم پسر بيا فرزاد كجا

 :داد ادامه استاد بازگرداند ما جمع به را او ناخواسته

 اخه اوردي گير خوب شغل يه دردسر بدون هم گرفتي ليسانستو فوق هم تاست چهار تا دو دو حساب مهدوي ببين
 ندي؟ ما به ناهار يه حتي كه انصافه

 :گفت زده ذوق و خوشحال ديبا

 و چرب مهمونيه يه افتاديم كي خوب بود نرسيده ذهنم به حال به تا من چطور ميگه رستد استاد خانوم مينو جون اخ
 ؟چيلي
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 از تر جذاب را دكتر صورت محوي و رنگ كم لبخند رفتمگ قرار اي شده انجام عمل برابر در شدم سالح عخل حسابي
 يه يا اس خونه تو مهموني از منظور بگم چي دونم نمي: گفتم استاد به رو بود من جواب منتظر هم او گويي كرد هميشه

 ؟رستوران

 :گفت و كرد حلقه ام شانه رو دستهاشو ديبا

 . نيكوست رسد دوست از چه هر

 .تو از خبر حاال بود گفتن ما از حال هر به داني خود: استاد

 :گفت من به رو كرد اب هم رو فرزاد يخ استاد سرزندگيه باالخره

 .باشه دفتر تعطيلي از قبل بدين نميخواي خبري هر باشه يادتون فقط

 انها به مادر با مشورت از بعد ديدم صالح ميشود تعطيل نوروز رسيدن فرا مناسبت به ديگه روز دور از دفتر ودنب يادم
 :گفتم بنابراين دهم اطالع

 .كنم خبرتون مادر با مشورت از بعد فردا بدين اجازه پس

 فاصله بود گزنده هنوز بيرون سرماي بودند زدن گپ غولمش اشپزخانه در ليال و مادر رسيديم خانه به وقتي غروب
 سوز گزندگي جانشين خانه انگيز رخوت خونه گرماي هرم كردم طي بدو ساختمان تا كردم پارك حياط در كه رو ماشين
 : گفتم بلند صداي با ليال حضور از شاد و سرمست شد بيرون سرماي

 ......من توسد ترين تپل بهترين بر سالم دنيا مامان بهترين رب سالم دنيا مامان بهترين بر سالم

 .خونه بياي زود بود قرار كه اين مثل :ليال و مادر

 :كردم اويزان رختي جا به را پالتو

 بهم هم با هماهنگ تا كردين تمرين ساعت چند بگين ميشه ضمن در عزيز بانوان كردم سالم كه اين مثل ببخشيد
 .كينيد اعتراض

 بود البداهه في :خنديد ليال

 .داره تتفاو هم با خيلي ششمتون حس پس
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 :گفت و گذاشت ميز روي را سيني اورد بوجود من در را امنيت مطبوع حس بود مادر دست در كه چاي بخار ديدن

 بوق بوق همش دفترتونم لعنتي تلفن اون خونه بياي زودتر تتسدو خاطر به بود قرار ناسالمتي نباشي خسته دخترم سالم
 .داشتم نگهش تمنا و خواهش هزار با بره خواست يم ليال دفعه صد حاال تا ميكنه

 : كردم ليال به رو .بيام بذارم كاره نيم شه يمن و مردم كار

 جونت شوهر كه شب سه دو اين نبود قرار عاقل دختر مگه اما داره خريدار نازت چند هر ميكني ناز من واسه ديگه حاال
 . نيبمو من پيش نيست

 ريزه يه خدا بنده بشم مادر مزاحم خواستم نمي كه اينه سر حرف كنم ناز شما واسه بخوام كه يكم من خانوم مينو :ليال
 .كنم بهش كوچيكي كمك يك ذاره نمي حداقل ميكنه پذيرايي من از و ميره داره

 ....چه مينو مثل توهم كنار بذار تعارفو اين: مادر

 كه گرم چاي خوردن از بعد ميام و ميشورم دستامو من كنين پاره تيكه تعارف تاشما :تمگف و كردم قطع را مادر حرف
 من خوشايند براي كه او كردم بازگو مادر براي را دفتر در شده مطرح موضوع است سرد هواي ان در نوشيدني بهترين

 :گفت اي اندازه از بيش شعف و شور با بزند هركاري به دست حاضربود

 شانسه يه خودش خوب دوستاي كردن پيدا تازه ميشم اشنا همكارت با جوري اين اقلحد خوبه خيلي

 .باشه داشته اي ديگه كس به نيازي ميكنم فكر داره من مثل خوبي دوست تا مينو مادر :داد جواب محكم و جدي اللي

 دوران. و قديميه وستايد جاي تونه نمي كس هيچ البته صد گفت مادر و خيال خوش چه:  خنده زير زدم پقي حرفش از
 ما از دور ها فرسنگ كه خالشم يا عمه نه برادري نه خواهري نه تنهاس خيلي من مينوي جون ليال اما بگيره ادمو تحصيل
 ينم شما ميگه چيز يه ليال گفتم مادر به رو باشه گرم سرش خوب دوستاي با خدامه از من گرمه خودش زندگي به سرش
 بگذريم ممكنه اعتراض حاال ميزنه تلفن ميزنه سر بهم ساعت چهار و بيست خودش كه نه بياري در دلش از خواد

 .ببرمشون رستوران بپرسم شما از ميخواستم

 ببريشون خوايمي  كه نداري زندگي و خونه ناكرده خداي مگه ؟ چيه رستوران بده مرگم خدا...وا: پريد حرفم ميان مادر
 . نزن حرفشو اصال رستوران
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 من مهموناي مادر بوسيدم را اش گونه اختيار بي است گذشته خود از و مهربان داشتني دوست موجود اين رچقد كه واي
 و دردسر بدون ابرومند و خوب رستوران يه ميريم اونا اتفاق به من و شما ناهار جمعه زحمت تو بيفتين شما چرا هستن
 .راحت

 .ميچرونيم غاز يدمشا يا چغندريم برگ جا يان هم ما كرد اي سرفه تك ليال

 اونم خودمه خونه توي مهموني اين اما جون ليال تويي كار اصل گفت و كرد دستي پيش اما مادر گرفت ام خنده جوابش از
  نشنوم اي ديگه حرف خانوم مينو ميكنم درست بنده كه غذاهايي با اونم ميكنم درست بنده كه غذاهايي با

 جون مامان ميشه حرفا اين از گذشته بسته پشت از و هيتلر دست دارم مستبدي و مقتدر مادر چه ميبيني: گفتم ليال به 
 .باشه بايد اونم كه كارس چي وسط اين ليال بگي

 .چي يعني حرفا اين ميتوني بده مرگم خدا: گفت و گزيد دندان به رو لبش مادر

 و دونستين قابل منو شما كه يانه مهم دهمي اهميت اون حرف به كي بگه بذارين ميخواد دلش هرچي مينو :تامل بدون ليال
 .كردين دعوتم

 .بودي خوب جرز الي واسه كه نداشتي ور دراز زبون اين اگه: گفتم

 كني؟ دعوتشون ميخواد كي حاال بردارين كردن بدو و يك از دست..تاه: مادر

 بهتره طوري اين كنين معين خودتون اش بقيه پس من مادر شماس دست كه ريزي برنامه

 بياين بگو نو سال ي جمعه اولين خوايمي

  دارن نوشهر تو كه وياليي ميان ميرن سال هر اونا نباشن تهران نو سال زنش و استاد ميكنم فكر

 دادم اجازه او به تاس بهتر روزي چه كه ميكرد سبك و سنگين خودش پيش كه اين مثل رفت فرو فكر به اي لحظه مادر
 .كند اعالم خودش را زمان بهترين كند بررسي خودش

 هان؟ بيان شام بگي هفته همين ي جمعه چطوره

 ؟شده تموم تكونيتون خونه شما اخه
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 فقط نكن ور هيچي فكر تو .شده تموم تاس هفته سه دو كه تكوني خونه باش خانومو گفت اش خنده ميان در خنديد مادر
 .كن خبرشون

 اين از قبل دادم ترجيح اين بنابر ندارم زيادي وقت است تعطيل ردفت عمال شنبه پنج فردا كردم اعالم را موافقتم سكوت با
 از و دم زنگ استاد منزل به ابتدا رفتم تلفن طرف به بنابراين كنم خبرشون الساعه بگذارند اي برنامه جمعه براي كه

 از خوشحل مه او برداشت را گوشي خودش خشوبختانه گرفتم تماس ديبا خانه با ان از بعد كرد استقبال پيشنهادم
 .كرد عطق را ارتباط بود شده فرزاد و خودش كه دعوتي

 و زد زنگ عمو منزل به ان از بعد جون خانوم ود بزرگ اقا به بپرد من از كه اين بدون بود من از تر خوشحال مادر گمونم
 مهموني يه داره شوخي شوخي دارد قرار خود ليست در شوهرش با هم را ليال كرد دعوت جمعه روز براي هم را انها

 حرف با او فترگ من از اگاه ناخود را مان خانه در فرزاد ديدار هيجان نفوذ اجازه ليال حضور .بشه پا بر حسابي و درست
 براي شب هر از زودتر مادر شام از بعد داشت نگه دور اور اضطراب افكار از مار اش هميشگي هاي شيطنت و ها

 پر روز يك و خوابي بي شب يك از بعد كه اين وجود با رفتيم اتاقم به هم من و اللي برد پناه اتاقش به خواب استراحت
 لذتي چنان ان برايم بودن ليال كنار در اما كنم رها وگرمم نرم بستر اغوش در خودرا زودتر چه هر داشتم دوست كار
 ان ياداوري به يا و تنورديديم در را گذشته شب از پاسي تا كنم مقاومت خواب مقابل در توانم مي راحي به كه دارد

 :پرسيدم ليال از افتادم تا نسيم ياد به كرديم صفا خيال بي خوش روزهاي

 خبر؟ چه نسيم از

 تلفونامو ي فاصله منم نيستت خيالش عين اصال معرفت بي اون اما ميزنم زنگ بهش گداري گاه ستمين خبر بي بيخبر
 گرفتم خبر ازش پيش ماه دو شايد بار اخرين كردم زياد باهاش

 بود؟ چطور حالش

 نبود سرنوشت اين مستحق اصال نسيم بيچاره بود رمق بي و گرفته خيلي كه نگو حالش از

 : گفتم الود عتاب لحن با

 خانوم ليال زنهي م رقم خودش سرنوشتشو هركي ميزني چيه حرفا اين شده سرنوشت ظلم شامل بگي ميخواي يقين پس
 . ختيارها نيست جبر زندگي باشه يادت
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 ميخوايم كي با بشيم ميخوايم چيكاره اس شده تعيين قبل از ما سرنوشت ندارم قبول اصال كه من تو زنيمي  فاحر چه
 ايند به از قبل بگم ميتونم حتي اس خورده رقم قبل از همه و همه مرگمون ساعت هامون بچه تعداد كنيم ازدواج

 .دهش تعيين اومدنمون

 اگاه ناخود من و ميدهد بيرون سرد هواي از خبر كولر كانال روي وقفه بي باران ريزش صداي اتاقم بخاري به را خودم
 فرو اش كله توي چه ان هر است لجوجي و دنده يك تردخ ندارد اي فايده ليال با بحث مييدانستم كردم سرما احساس

 گذشته غلط افكار جانشين از تر قيطمن و بهتر اي گزينه يا بريزيتشون دور محاله غلط چه و درست چه حاال باشد رفته
 چي؟در اونم اي رفته گاهنشدا و كرده تحصيل قشر از ناسالمتي بعيده تو از كه بگويم بايد ها حرف اين تمام با اما كند اش
 تو پوسيده افكار اين كي دختر اخه كنه نيم فرك تو مثل اونم حتي نه نه.... من جون خانم حد در حتي تو ليسانس فوق حد
 ....بايد خانوم ليال نيست محض تسليم بودن زنه و زندگي ميريزيي دور

 دو كالس ميزنه ادم كه حريف هر براي تو جون مينو كن ولم ايش گفت و كرد قطع را حرفم بحث ادامه از حوصله بي
 نشد قسمتم هدانشكد خوب پسراي همه اون نو؟يم چي من خود... بگذريم نسيم از ميذاري ادم براي واندرز پند ساعته
 تسليم حقيقيت در بسازم و بسوزم عمر يه بايد گفتم رو بله چون هم حاال..بود داريوش اقا بنده طالع و قسمت اخه چرا؟
 ...كن لنگش بگو هي بنشين كنارگود تو حاال محض تسليم

 شنيده مورد در رفيح حال هر به دانم نمي يا تمنستوا نمي يا دانستم نمي كردم نگاهش اومده دروحدقه از چشماي با
 گفت و اورد صورتم نزديك را صورتش چسباند بخاري رابه خودش هم او امد كنارم ليال كردم بازگو هايم

 بخاري اين ي فاتحه ميخواين يك ها شما ضمن در نديدي ادم شايدم اهان ديدي دايناسور مگه موندي واج و هاج چيه؟
 بشين يه تو حاال ميكنه مطبوع فر زير سرماي تو رو خونه شوفاز كشي لهلو يه جان بابا بخونين و نفس بي ورمق  بي هاي
 .فناتيك و امل خانوم خانما خانوم.. نباش پيشرفته زندگي و تكنولوزي فكر به ذره يه اما كن نصيحت اونو و اين

 پا حال طورچ پس نكردين؟ انتخاب رو همديگه خودتون داريوش تو مگه چرا يدگه تو پرسيدم او از متعجب چنان هم
 زودي؟ اين به اونم كشيدي پس

 دانشكده اخر سال دو يكي يهو بنده ي خاله پسر درايوش اقا اوال يكي يكي بده اجازه كن سوال وار مسلسل هم تو....اه
 زد ازدواج از حرف اومد وقتي نكردم نگاه بهش شوهر چشم به وقت هيچ اما خالمه پسر درسته شد پيدا اش كله و سر

 .گرفت شعورمو و عقل جلوي قيافش و تيپ بودنش ردكت مدركش

 :پرسيدم و زدم پوزخندي
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 بلند هوا به نالت و اه كه كرده چيكار بدبخت اون مگه حاال ميزني شاز دم كه داري هم شعور و عقل تو مگه جونور اخه
 .شده

 : كشيد سوزناكي اه ليال

 افسردگي دچار خيال و فكر و خوردن غصه با خوام نمي نكن نيگا هام خنده به اس غصه و درد از پر كه نذار دلم رو دست
 .بشم رس زود پيري يا

 .بزن حرفتو نچين كبير صغريي اًهشخوا ميخوام جواب هك كردم والس يه

 ايده نظرم به تازه نداشت ايرادي و عيب هيچ بود لم خا پسر تا خشت رو افتادي ماهه شش انگاري هم تو بابا خوب خيلي
 بوداما من حرف حرفف اصال خواستمي  منو نظر كارا همه تو بود تفريح و گردش اهل ميخنديد و ميگفت بود ال ايده ال

 رفت زوال به اغاز رفت تاريكي به رو ها روشنايي باخت رنگ چي همه يواش يواش گفتم رو لعنتي ه...ل.. ع...ب كه همبن
 تا همين كه اي خاله همون من مادر انگار نه انگار برم ونايش ي اجازه با ديبا اينا مامان ي خونه حتي رسيد جايي به كار
 حرفشو هي.  امروز زن ردما شده ديروز ي خاله االن ميكرد موس موس دنبالش هي رضايتش جلب واسه قبل ماه چند
 حرفاس ناي از تر بهشو اون البته همهبف پدر خواد نمي مامان بيچاره كنهمي  اما خودش براي كارشو هر ميبره بين ذره زير
 و خواهش تا هزار با رفت سمينار يابر كه هم دفعه اين ميدونه خدا مياد در صداش كي حاال شده دستگيرش چيزايي يه

 كارش محل به صبح امروز بپاد منو لحظه به لحظه تونه يمن خرابه خونه تلفن بختانهشوخ مامان ي خونه بيام گذاشت تمنا
 حقشونه مردا جور اين جون مينو ميدوني. برسه غروب فردا قراره ميزنم نگز بهش تلفنخونه از گفتم زدم زنگ تك يه
 ميكنن گفتن دروغ مجبوربه ادمو خودشون بگه دروغ بهشون ادم

 ليال اعترافات از كردم تعجب ديگر طرف از .دارد وجود جوان زوج ينا بين كه تفاهمي عدم خاطر به مدش متاثر طرفي از
 :گفتم شمرده و اهسته دادم لم تخت روي گرفتم فاصله ان از سپ ميداد مازار كم كم بخاري كنار گرماي

 از ببخشيد هان ببخشيد شده بنا جهت هر به باري اساس بر زندگيت هاي پايه تو اگه ينيست عميقي و بين ظاهر ادم تو اگه
 بودي بين ريز اگه من عزيز نذار شدت تعيين قبل از سرنوشت ميدونم چه و نوشت پيشوني تقصير خودته شعوريه بي
 .ميشد دستگيرت چيزاي يه ميرفتي طرف نخ تو حسابي اگه

 فقط ميكني باز گوشتو و چشم چقدر شد خودت نوبت وقتي ببينم حاال نيار در مگه اگه من واسه هي مينو هم تو خوبه
 .بدي تشخيص ناسره از رو سره بتوني كه باشي بين ريز خودت قول به اي اندازه به اميدوارم



 

 

ناهيد شمس          –شايد فردايي نباشد     كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  93 

 كنم دور ذهنش راز را تهاشف هاي خيال و فكر كه اين براي ميرفت خواب استقبال به چشمانم كشيدم بااليي بلند يازهخم
 :گفتم بريده بريده و سنگين

 به ميشه حل زمان مروز به مشكالتتون مطمئنم كني برخورد تر عاقالنه تو اگه اما هردا صداهايي و سر يه اولش زندگي هر
 نسيم سراغ مناسب فرصت يه سر بيا ليال راستي.مياته صدا از باالخره اما هارد قوري قرو يه درنويي ره جونم خانوم قول
 .....شده تنگ براش دلم بريم

 بيفتم راه.. زندونيم چه نيم يه حقيقت در من ميخوندم الاليي برات داشتم حاال تا كه اين مثل داري يخوش دل چه هم تو
 .طالقناممه با بيام بتونم اگه نكن شك نوشهر يامب تو با

 راه ان خسته وجود به چرا و چون بي و اهسته خواب بخش لذت رخوت فقط نشد حاليم چيزي اللي هاي حرف مابقي از
 .كرد داپي

 

 نهم فصل

 بود شده صبح زودي اين به يعني بزرگ خداي واي بود ام الوده خواب مغز بر تلنگري تلفن زنگ نامفهوم و گنگ صداي
 روشن و تاريك كردم نگاه بيرون به پنجره از باز نيمه چشمان با زدم غلتي تخت روي رمقم بي و خسته وزمنه چرا پس
 شدن قطع برداشت پايين از را تلفن گوشي من از زودتر مادر كشيده برسر را خود چادر سنگين و سياه ابر هنوز بود

 ديشب اومد يادم تازه داد يا افتاد ليال به چشمم كنه بخوا بد منو ميخواست فقط لعنتي بود مطلب اين ي گويا زنگ صداي
 در منظم و اهسته كشيدن نفس با زد چنبره حقيقت در تنومندي اون به ادم نفره دو ي كاناپه روي خوابيده من اتاق تو ليال

 بود اين بر ام سعي بستم چشمامو نشد بيدار تلفن صداي از كه راحته جاش حتما ميبرد سر به شيرين و عميق خواب
 :ميكرد صدايم اهسته و اورده تو در الي از سرشو كه مادر اما كنم چشمهايم ي خانه ميهمان را خواب هردوبا

 بيداري؟...مينو مينو

 داشتين؟ كاري بيدارم مامان اره. زدم را خوابيدم قيد

 دارم كارت بيرون بيا: گفت نشود بيدار ليال كه طوري قبل از تر اهسته مادر



 

 

ناهيد شمس          –شايد فردايي نباشد     كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  94 

 ركدم فكر بشم بلند گرمم و نرم جاي از بخوام كه بود اين از بهتر ميخوردم سير ككت يه يا ميشنيدم ناسزا تا صد اگه
 پايين ها پله از هم با حرف بدون شدم بلند ناچارا بيفته كار به كه ميخواد حاال از و داره فرداشو كاراي ي دلشوره حتما
 پرسيد اشفته و سراسيمه كهمارد نرسيديم اشپزخانه به هنوز رفتيم

 ؟كرد تلفن كي پيش دقيقه چند جون مينو ميدوني

 :دادم پاسخ و نشاندمش اشپزخانه صندلي روي برم هول صورتش ي پريده رنگ يددن با

 ؟نگرانيد چرا.....بگين شما بود كي بدونم بايد كجا از بودم رختخوابم توي كه من

 :گفت و داد فرو سختي به را دهانش اب

 بود بزرگ اقا

 :گفتم اختيار بي افتاده جون خانوم براي اتفاقي حتما شد پاره دلم بند

 ....جون نومخا حال مامان شده چي. علي يا

 :گفت و فترگ را دستم مادر

 ....فقط خوبه حالشون دو هر جون خانوم و بزرگ اقا دختر باش اروم

 .بزنين حرفتونو زودتر كشتين منو كه شما مامان چي فقط

 .خونشون دم اومده پليس گفت بزرگ اقا ميدي ادم به مهلت مگه.. ماشا....اما بزنم حرف ميخوام بذاري وت اگه خوب...ا...ا

 ؟......پليس چي واسه اخه ؟..پاليس

 باز اندازه از بيش حاال الودم خواب چشماي ميگم پدرشو مرگ اينا رويا ي خونه اتفاق همون بابت. بگم ات بده امون... ماشا
 .شد

 داره؟ اقابزرگ و پليس به طيرب چه يارو پدر مردنه

 بيچاره مرد اون نفر يه يعني افتاده اتفاق لقت واقع در بگم وريط چه. رويا پدر مرگ قرار از اما كردم تعجب همين از منم
 .كشته ديشب رو
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 اما اينا بزرگ ااق نه نداشتيم ما نه انها با امدي و رفت درسته كنم باور توانستم نمي زدم پيشانيم بر محكم دست كف با
 حد در و ميكرديم برخورد هم با در دم ميرفتيم اونجا مادر با كه گاهي گاه بودند صدايي و سر بي و ساكت اي ادم خيلي
 ميكرديم صحبت هم با مدرسه و درس به راجع ديدممي تنها رو رويا اگر گاهي فقط داشتيم گفتگويي احوالپرسي و سالم
 خار ارامش از داد نشان بود رويا ي چهره و لحن در كه ارامشي دانستيم نمي انها مورد در چيزي اين از بيشتر...همين
 .بياد چرا او پدر قتل حاال است برخوردار خانواده در خوبي

 ؟اومدن بزرگ اقا سراغ چي براي حاال

 :انداخت باال را هايش شانه مادر

 بي شايد بگين مو به مو بياد ميدونين موردشون در چي هر هستين مقتول همسايه تنها شما گنمي ها پليس گفت بزرگ اقا
 نستهوميد امش خانواده و رويا مورد در كه هرچي هم اقابرزرگ باشه اصلي نخ سر همون شما ايبر موضوع ترين اهميت
 تعريف مادر كه وقايعي از دردلم كردم رها را خودم صندلي روي اشپزخانه زمي پشت اندك خيلي چند هر ميگه براشون

 فجيع حتي يا و كنوني ماجراي نظير هايي پرونده با كه بود طوري كارم كه اين وجود با بود پا بر غريبي اشوبي يكردم
 شناسممي نزديك از را رويا ي خانواده كه ناي دليل به شايد.........چرا دانم نمي اما شدم مواجه تر اور ضعفه دل و ترين
 مي اشپزخانه فضاي در را كشيده دم خوش بوي و ميشود بلند سماور از كه ابي بخار است ملموس مايبر فاجعه عمق

 چه مهربان و خوب مامان كنار در ليال وجود با تعطيل روز كند تحريك را ام خالي ي معده ولع و اشتها تواند نمي پراكندم
 . شد اندوه و غم از ماالمال دلم.. اتفاق ناي با ناال اما ميكردم بيني پيش را مفرحي روز

 توي صداست و سر پر خوابشم از شدن بيدار حتي شكست همدر را خانواده سكوت امد مي پايين ها پله از كه ليال صداي
 سر با و هيجان از پر خواندنش درس حتي تا خوردن غذا از كشيدن نفس تا نوشتن جزوه از بود مدل همين هم دانشكده

 .نداشت مفهومي و معنا ليال قاموس در كردن كار اهسته و سكوت در حقيقت در صدا و

 ......بيفتم مبادا تا كردم جمع كاناپه رو خودمو فنر مثل بس از خانوم نويم كنه مي گز گز بدنم مامت

 خدا مهدوي خانوم خداو رو ت اخه گفت و كرد كمرش قالب را دستش كرد مادر به رو قبل از تر جانب به حق قيافه با ليال
 و م نر تخت روي صاحبخانه كه اينه نوازي مهمون رسم دنيا كجاي نداريم خدا برم قربونش كار به كار اصال مياد وشخ رو

 نياد چشمم به خواب صبح تا و كنه كز كاناپه ي گوشه بدبخت مهمون و بخوابن اسوده و راحت گرمشون

 از بويي انگار گل خانوم نومي يان اما ميذارن احترام و عزت بهش كلي ادم خوردن از قبل هم خوارها ادم ي جزيره تو واهللا
....... 
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 داد ادامه تعجب با و چرخاند صورتم ري را نگاهش

 واهللا؟ خوبه شدي العنصر بخت عينهو جنابعالي قيافه تو برم من كه اين عوض برعكسه دنيا كار كه اين مثل

 رفت مادر طرف به و كرد تعجب مادر و من سكوت از

 ....اگه شدين؟ ناراحت من حرفاي از نكند ناراحتيد شما شده؟ چي صبحي اول مهدوي خانوم.....وا

 :گفت شتابزده مارد

 نيست؟ چيزها اين صحبت اصال ؟ حرفيه چه اين دخترم...نه...نه

 افتاد؟ شور به هم من دل يواش يواش كه ناي مثل بگين زودتر چيزيه؟ چه صحبت پس

 براي خودتون مارند زدن حرف ي حوصله اصال من نماما نه ميخواهد چه ففهميدم دوخت من به را طربشمض نگاه مادر
 .كنين تعريف ليال

 به رو اخر در و داد گوش مادر هاي صحبت به معمولي و خونسرد خيلي او اما كرد تعريف ليال براي رو جريان كل مارد
 :داشت اظهار و منكرد

 و احساس از سرشار خانوم دستت از يدمخند واقعا... ؟ اوردي در بازي غريبم من ننه كوچكي اين به موضوع همين واسه
 و كجا وكالت نشدين جانگداز ي عاشقانه ي نويسنده يا شاعر چي واسه نارنجيه نازك همه اين شريفتون روح شما لطافت
 ...............كجا شما ي شكننده و ترد قلب اون

 : گرفت حرصم موقعش بي لودگي از

 ......كه حيف هان داري نمي بر لودگي و شوخي از دست هم شرايط رينت حساس در حتي اخالقت اين با توام ليال.اه

 داد جواب مكثي كوچكترين بدون

 نومي خدا رو وت.اه نميشه بند سنگ رو سنگ كه بگيري بغل به غم زانوي موضوعي هر براي بخواي اگر تو عاقل دختر اخه
 ساعت ره و روز ره اونم ميافته بزرگه شهر اين توي تاتفاقا شبيه بخواد دلت نگيرتا خودت به رو ها باخته مال ي قيافه
 شدي خبر با يكيش تو حاال

  گفتم خاشگرانه پر عصبي حد اين به نه اما است خيالي بي دختر ميدانستم حدودي تا
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 م؟صبرق بذارم ماماني تيش تي اهنگ يه نياميخو د؟ميفرمايي دستوري چه جنابعالي حاال

 :داد جواب قبل تا خونسرد حتي

 يه همديگه جار در مون تايي سه بذاري اروم موزيك يه نمياد بدم اما نيست وقتش صبح اول كه ماماني تيش يت هنگيا
 .كنيم ميل مشدي ي صبحونه

 .عقل بي ي دختره بگم بتو بادي چي كه موندم واقعا.. باش خانومو

 .كنه ، رو رو نفره سه صبحانه بساط خوب هاي خانوم مثل پاشو فقط هيچي

 :داد ادامه ورط ناي و كرد مادر هب رو

 دست از را خود پيش دقايق طراباض ليال شاد تقريبا و خيالي بي روحيه از كه ردما ميگم بد بگين مهدوي خانوم گميم بد
 گفت و كدر من به رو گذرا محو لبخندي با بود داده هايش نگراني دل به را خود جاي نسبي ارامش و داده

 كنيم سير گرسنمون هاي شكم كه اينه كار بهترين فعال نجو نويم ميگه راست ليال

 تن انها ي خواسته به تا كرد وادرم او مهربان نگاه اما كنم خونسردي به تظاهر مادر مثل و خونسرد اللي مثل توانستم يمن
 خانه ي روانه خودمان ي خانه از بد يا خاطره و مكدر باقلبي را اللي و كنم ناراحت ناي از بيشتر را مادر خواستم نمي بدهم
 اماده مشدي ليلت قول به ي صبحانه يك خوردن از بعد كردم ياري صبحانه سفرهي چيدن در را مادر بنابراين كنم شان
 بهتر او و ميرسيد پايان به همسرش ي روزه سه مسافرت ظهر از بعد برسانم مادرش ي خانه به ماشين با را ليال تا شدم
 كن صبر: گفت و كرد استفاده فرصت از ديد راهي را اللي و مندر ما وقتي باشد مادرش ي انهخ داريوش امدن از قبل ديد

 بدم انجام را شب فردا خريدهاي راه سر تا ميام باهات منم دخترم

 كرده مغشوش را افكارم بدجوري بود پيوسته وقوع به كه اتفاقي بودم امده بيرون شب فردا مهماني هواي و حال از اصال
 بيچاره رسيده قتل به واقعا يعني من خديا اه..... وسال سن ان در كه پدري ان از تر دردناك و جوانش مادر و يارو فكر
 .بود من مبهم و مغشوش افكار بر تلنگري مادر صداي مجدد شنيدن ارزنگ خانوم يبچاره و رويا بيچاره. نگارژ اقاي

 ما منزل بيان داريوش اتفاق به شب فردا براي بگم جون ليال مامان به خودم ميخوام ضمن در

 گفت اما شد خشنود مادر پيشنهاد از ظاهرا وجوديكه با ليال

 ميگم بهشون من مهدوي خانوم نكشين زحمت
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 گفتم ميرفتم حياط در طرف به كه حالي در و برداشتم را اتوميبل سوييچ

 باشه هرچي اخه بهتر كاري چه ميدونه هر تو زا بنده مامان كن عجله بكينن هم پاره تيكه تعارف همه اين كه اين جي به
 كرده پاره بيشتر جنابعالي از پيراهن تا چند

 مادر بشنود خودش فقط را هايش غرولند تا رفتم حياط به عجله با پس گذاشت نيم جواب بي را حرفي هيچ بدون ليال

 كار و چرخهي م داره روند يك ظهر از بعد ديروز از مادر طفلك شدم بيدار خواب از ديگر ي جمعه هر از زودتر جمعه
 چيز هيچ خوب پخت دست و سليقه از ميذاره تموم سنگ كه ميدونستم غذا وسايل كردن اماده تا خانه نظافت از ميكنه
 و سليقه از كه بود جون خانوم اين هيمشه و بيست بيست نمره يعني يمكنه عريفت كسي از جون خانوم وقتي نداره كم

 .كرد مي تعريف عروسش گري كدبانو

 كمكت بهترين ميگويد هيمشه نداشت قبول منو كار حقيقت در داد نمي من رابه كار هيچ در دخالت ي اجازه معمول طبق
 حرفش به خانه كار در البته هستم تنبلي ادم ذاتا كه ومنهم دخترم نباشي من پاي و دست تو دست كار موقع كه نهاي

  . ميدهد نوازش را گوشم اشپزخانه از اش دهكنن دلگرم و مهربان صداي ميدهم گوش

 لقا بشه كار به دستت بياد عباسعلي الاقل نشده تميز حياط هنوز بزرگ اقا و جون خانوم دنبال برو خدا رو تو عزيزم مينو
 بده سامون و سر رو اشپزخونه هاي پاش و ريخت اين هم

 جون خانوم و بزرگ اقا رايب نه ميزنه شور خودتون كاراي براي دلتون شما پس خوبم مامان

 گفت واقعي چندان نه دلخوري با مادر

 هان داشتي جواب حاضر خوب خورده ليال ي تنه به ات تنه واقا دختر تو دست از امان

 خونشون ميريم داريم يه ما نشستن خونه تو همش پيرزن و پيرمرد اون فكر ببه هم هستم خودم كر به هم چرا؟ دروغ
 به اومدنشون افتاده نگارژ خانواده براي كه اتفاقي يان با ضمن در بيان زودتر يكم جا اين بيان ارهقر مروز كه حاال خوب
 .پيرزن پيرمرد طفلي اوردن كم حسابي رسيده قتل به نگارژ اقاي فهميدي وقتي از ميكنه عوض هواشونو و حال جا اين

 :فتمگ درما به شتابزده و پوشيدم را پالتويم جله با

 روز و حال اصال جون خانوم خدا ي بنده بستين رگبار به منو درشتتون و ريز داليل با حسابي عزيز مهدوي خانوم رفتم
 در كنند صحبت هم با كالمي كه اين بدون بودند كشيده دراز اقابزرگ اتاق كرسي زير تاييشون دو هر نداشت خوبي



 

 

ناهيد شمس          –شايد فردايي نباشد     كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  99 

 لعابداري و رنگ لبخند با را صورتم كردم سعي شوم اتاق وارد كه اين از قبل سوخت براشون دلم بودند غرق خود افكار
 شدم اتاق وارد بعد و ميكردم نگاه انها به اتاق كوچك ي پنجره از ديگر بار يك دهم نشان نشاط با و بشاش

 هان كردين خلوت هم با خوب خودم عشق مرغ دو به سالم...به به

 وبا نشست خود جاي در كندي به جون خانوم افتادند ورد بودند گريبان به دست ان با كه افكاري از صدايم شنيدن با
 گفت زايدالوصفي شادي

 كردي تنبلي بازم حتما دختر گل دختر گل باشي مادر دست دم بايد االن كجا جا اين كجا تو لمگ نوهي ماه روي به سالم
 ؟ شدي جيم كار زير وااز

 داد رو جون خانوم جواب من از زودتر بزرگ اقا

 رو بعد كن پيچش سوال اونوقت شد گرم وقتي بشينه كرسي زير اول عزيزم دختر بذار گويت امد شخو عوض خانوم.ا
 :گفت بود صدايش در هميشه كه مهرباني و لطف با و كرد من به

 و پرچين صورت و رفتم ون خانوم سمت به اول شي گرم تا بيا سرده بيرون هواي بشين خودم كنار بيا....من عزيز بيا
 ان در كرسي كه واقعا كرد ميهمان گرم اي بوسه به را پيشانيم هم او و نشستم بزرگ اقا كنار بعد و يدمرابوس چروكش

 :گفت و زد پشتم به اهسته بزرگ اقا چند از بعد ميدهد مزه قدر سرد هواي

 .بده جوابشو نشده دلگير من دست از جونت خانوم تا حاال جون مينو خوب

 :گفتم بزرگ اقا به خاب و كردم جون خانوم به رو

 نمياد؟ حيفتون بذارين جون خانوم سر به سر مياد دلتون چطور جون اقا خدا رو تو واي

 :گفت و افتاد خنده به زدنم حرف لحن از بزرگ اقا

 به معترضانه جون خانوم طلبت يك خانوم مينو باشه ميكني لوس بزرگت مادر ي واسه خودتو ديگه حاال صلواتي پدر اي
 :گفت جون اقا

 :دوخت من به را نگاهش منتظر بعد بزنه حرفشو بذار اقا حاج.ا

 گفتم شمرده و گرفتم باال را ام سبابه انگشت دبستاني مودب شاگرد مثل منم



 

 

ناهيد شمس          –شايد فردايي نباشد     كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  100 

 اجازه خانوم لقا و عباسعلي و اقا حاج و شما دنبال بيام گفتن ندران قبول مارو كار هيمشه مثل مادرمون خانوماجازه
 شما گفتند مادرمون اجازه خانوم باشه حالشون كمك هم لقا كنه تميز رو حياط عباسعلي تا يمبر زودتر گفتند مادرمون

 ...خانوم مياين در تنهايي از هم اقا حاج

 گفت خنده با ميخاست بر جا از كرسي كمك با كه حالي در جون خانوم

 مادرمون خانوم مونمادر اجازه خانوم بگه ميخواد هي كني ولش هم فردا تا حاال دختر بده عمرت خدا

 هيچ لحظه اون در گنجيديم نمي خود پوست در بود پيچيده اناق در مهربان ي فرشته ود اين ي خنده صداي كه اين از
 كند جلب را رضايتم توانست نمي دوموجود اين خوشحالي ديدن ي اندازه به چيزي

 چاي استكان يك خوردن از بعد و كند يكوچك استراحت اول كردم اصرار چه هر كش زحمت شههمي مرد اين ععباسعلي
 به كه حالي در و كرد نظافت به شروع و تاشبرد طحيا گوشه از را بلند دسته جارو نكرد قبول شود كار مشغول داغ

 نتركه بغضش اسمون شب تا امروز كنه خدا كرد زمزمه خودش با لب زير كردمي  نگاه اسمان

 خانوم ميكردراهنمايي  طرف ان به ار انها بود كرده درست جون خانم و بزرگ اقا بريا بخاري كنار گرمي و نرم جاي مادر
 گفت و كرد مادر به رو جون

 مدونم من عزيز كردي چيكار ببينم دارم دوست پيشخودتون اشپزخانه بيام ميخوام شدم خسته نشستن از كه من مارد
 .نقص يب و نظير بي هيمشه مثل البته

 :گفت و زد بخشي لبخندرضايت شد اب دلش توي قند گبزر خانوم تعريف از كه ردما

 هم روزنامه بنشينيد شما اوگفت وبه كرد بزرگ اقاي به رو اشپزخانه بريم بفرماييد پس دارين دوستت خودتون طور هر
 ميارم ميوه و چاي براتون االن تماشگذ همونجا

 نيستيم مهمون كه ما خودمونه ي خونه ناسالمتي نكن پذيرايي من از عروسم برس كارت به

 ....البته صد

 خانواده انگيز غم افكار هجوم اما است ريخته هم به مكان اين نظافت بدهم انجام ميتوانستم كه كاري حداقل رفتم اتاق به
 خواستم نمي يعني كردمن جون خانوم از سوالي هيچ حادثه اين مورد در كرد سلب من از را كردن كار شوق نگارژ ي

 شيريني تا كنم مجاب را خودم هماميخو كنم مكدر تلخ اتفاق ان رياور ياد به از را انها خاطر دوبار تمنداش دوست بكنم
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 فرزاد دكتر حالت خوش وموهاي مردانه صورت تجسم با نبرم بين از را ام ريخته به ذهن پريشاني با را امروز مهماني
 از يكي دقت و وسواس با و گشودم را ان و رفتم اسملب كمد طرف به داد نوازش را پوستم دلچسبي گرماي هرم فروزان

 و اي سرمه ريز ي گلها كه را رنگي ليمويي پيراهن توانستم رهباالخ نيمساعت تنشذگ از بعد شايد گذراندم نظر از را انها
  كنم انتخاب را بود بخشيده ان به گيري چشم ظرافت نارنجي

 :گفت درما به عمو زن البته امدند كه بودند ميهماني اولين هومن و هرمز و عمو نهار از بعد

 حسن داداش زن ايبر زحمت جز نترفت صبح از گفت مهدوي كرد عمو به اشاره .اما خواهر كمك بيام ميخواستم صبح از
 . درخدمتم من كاري اگه كه حاال ميريم اتفاق به همه نهار از بعد نداره اي ديگه

 :داد جواب جون خانوم مادر از قبل

 .بديم انجام تا نبود كاري هيچ اومديم صبح از كه هم ما واهللا/ مشناسي ني خودتو جاري هنوز تو لمگ عروس

 شوهر مادر هاي تعريف از عمو زن و مادر امد وسط به جون خانوم هاي عروس بودن ارد خانه بحث دوباره
 .بردند وافري حظ وپدرشوهرشون

ز ا خالي قلبش من مثل هم هرمز ميخواست دلم چقدر كنم مي ساحسا را هرمز خواهش از پر و غمگين و سنگين نگاه
 مانند اورا من كه گونه همان باشد داشته تدوس كوچكتر هريخوا مثل مرا ميتوانست هم او و بد و عشق نام به احساسي
 حمام كه من مثل ترجيح برقرار را فرار كه ينا نه ببرييم لذتت بودن هم كنار از ميتوانستيم گاه ان ميدانم بزرگتر برادري
 دهد ازارم كمتر نگاهش تيغ تا ميكنم بهانه را رفتن

 دمشني حمام در پشت از را ليال صداي كه بودم نشسته كامال را خدم هنوز

 كردي تسليم افرين جان به جان ناكرده ايخد يا اي زنده عزيز دوست

 .بستم را اب دوش

 بنده ات ضمن در تقديم نه تسليم اوال نمك با ميكمي پروني مزه مدهنيا هنوز و برگشتي نرفته هنوز ميكني چكار جا ناي تو
 .كرد نخواهم تقديم افرين جان به جان نكنم ميل رو شما حلواي

 براي كردم وصيت من باشه يادت شد خوب حااال كردي تسليم افرين جان به جان شفيق و عزيز يار بپذير مرا عذر...اوه
 .نزن صابون رو دلت بيخود نكنند درست حلوا مردنم
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 كه اين از هم باز و شدم متعجب خودمم بودم حمام در ساعت يك كه اين از كرد كمك هوا شدن تاريك به ابري اسمان
 . شدم خوشحال بود كنارم در ليال

 . ام برنمي موهام كشيدن سشوار ي عهده از تنهايي به جون ليال اومدي شد خوب

 .يشد خوشحال امدنم از خودت خاطر به بگو پس

 :پرسيدم ازش افتاد يادم تازه

 هستند؟ پايين وشداري و اينا مامانت يعني اومدي زود چقدر ليال راستي

 :گفت و داد تكان تاسف از را سرش ليال

 ؟ كن معلوم منو تكليف تو اول امدم زود چرا يا اومدم كه شد خوب چه نفهميديم ما باالخره

 : گرفت ام خنده وواجورش جور هاي استتدالل از ندازدميا ديبا ياد به ناخوداگاه مرا  ليال حركات

 . بقيه با يا اومدي تنها خودت كه اينه منظورم بگير ايراد ادم از همش كه هم تو...اه

 :گفت شوخي از دور و جدي

 .حاال امدم تنها بنده

 : پرسيدم متعجب

 بياي؟ تنها دادن اجازه چوري تون داريوش اقا

 : كرد خارج سينه از را نفسش زد كمرش به دستاشو

 و خالشو جلوي انم باشم حالت كمك تا بيام زودتر كردي خواهش ازم تو گفتم دادم قرارش شده انجام عمل برابر در
 .اومد كوتاه خالش شوهر

 تنگه وقت كه كن مهمونم حسابي درست سشوار يه بيا نياد در اب از دروغ حرفت كه اين ايبر حاال خوب خيلي

 :ميزد قر بار هزار نكشيد ارسشو حين در
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 ميخوره دردت چه به كمر تو موتا بلند پشت پر دار حالت داري تو كه موئه اينم اخه مينو افتادم كول و كت از خدا به واي
 بگير ياد من از ميكني. تغيير چقدر بگم بهت تا بسپار ارايشگر يه دست خودتو برو شدي قاجار حرمسراي زناي عينهو

 باشه اومده تر پايين گردنم از امموه نيماد يادم هيچوقت

 هم خودم براي ام قيافه چقدر ميبينم ميكنم نگاه اينه به كه حاال نزدم موهام به دست ساله چندين ميگفت راست ليال
 سپرد خواهم ماهرر ارايشگر يك به را خودم ليال قول به فرصت اولين در خوبيه فكر شده كننده خسته و تكراري

 كه موهامو جلوي كرد جمع سرم پشت دار مدل خودش خاص سليقه با موهامو اندي و اعتس يك از بعد باالخره
 كه تغييري اندك با كردم نگاه اينه رد را خودم وقتي اراست زيبايي با پيشاني نيمه يك روي كرد كوتاه كمي خودسرانه

 از اي بوسه تشكر ايبر و پوشيدم ار پيراهنم كردم احساس خودم در احشيف تغيير بود اوردده وجود به موهايم در ليال
 شدم متوجه رسيد گوشم به كه صداهايي از امديم پايين ها پله از اتفاق به دو هر خانه زنگ شنيدن با گرفتم ليال گونه

 گله وجود با است كرده اضافه كيلويي چند اللي مثل هم او بودم نديده را داريوش عروسي از بعد از اند امده ليال خانواده
 :گفتم ليال گوش زير هاهست ميگذشت خوش دوشون هر به گويي اما داشت زندگيش از ليال كه هايي

 رو شتدر و ريز مشكالت خوب تو ميدونم چون شده قبل از تر تيپ خوش ساخته داريوش به خوب زناشويي زندگي
 :داد وجواب خنديد برميداري راه سر از يكي يكي

 صبر كوچولو يه ها ادم باالخره دارم قبول حرفتو دوم قسمت البته سازگاره اجشمز به بودن من با نه كه زناشويي زندگي
 .بيان كنار هم با ميتونن باشن داشته

 : گفتم معطلي بدون و زدم پوزخندي

 . شدين قبل از پروارتر كه بوده سازگار نابعاليج مزاج به ايشون حتما پس

 :داد جواب تفاوتي بي با و انداخت باال را هايش شانه

 بي هم ينقدرا كردم خيشو خانوما خانوم ميشم پروار بگذره بد كه من به ميكنه عمل برعكس قانون اين بنده موررد در
 پذيرايي از مرا زرنگ و زبر لقاي حضور خوشبختانه رفتم ميهمانان طرف به كردم نازك او به چشمي پشت نيستم انصاف
 حساب به خوبي غنيمت هستم تنبلي ادم داري خانه امور در كه من يبرا را موضوع اين و كرد حذر بر ميهمانان از كردن
 .نشستم ميهمانان بقيه و ليال كنار در نايبنابر ميايد
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 و بود امده سراغم به تركم زمان ان تا كه اي دلشوره امد سراغم به عجيبي ي دلشوره بقيه و دكتر امدن شدن نزديك با
 :كرد زمزمه گوشم زير اميزي تمسخر لحن با ليال با چرا بود مشهود ظاهرم در امر همين

 و البته دمغي دمغ هم تو گرفتم حالتو درسته اره ميگره؟ تحويلتون رنگتون و اب كه يان يا شده غرق كشتيات..جونم.هي
 يه منتظر بشني بادي وتو و كوزه در اب معروف قول به ميكردم گريه زار از بدم تو جاي من جونم داري حق البته صد

 .حسابي و درست تگارخواس

 .كردم قطع غازشو يه تا صد حرفايه

 .كن رديف پرت و چرت كنن ولت هي هم فردا تا هان دختر بروندي ترمز ه....ااااااااااااا

 مي كي تا دونم يمن نداده دست از رو اش پييشه عاشق قيافه هنوز ميپاييد رو ليال منو چشمي زير افتاد مزهر به نگاهم
 نظر از از چه و ظاهر نظر از چه هرمز ميگفت راست ليال بندازه؟ چشمام توي چشم چاك سينه يها عاشق مثل خواد

 طالبش ميكرد اضافه را برخوردهايش در صالبت و غرور مشخصاتش اين چاشني اگر شايد نداشت كم چيزي تحصيالت
 به ميتوانستم است االن كه بود ايني زا تر مردانه اگر شايد كرد نمي گدايي عشق يا و كشيد نمي ور نازم اگر شايد ميشدم

 مردانه ببرم حساب نوعي به او از واقع در كه شوم كسي دلبند دارم دوستت كنم قرار اگه باشد درا خنده شايد فكركنم او
 مدت ترين كوتاه در خواستم چه هر هميشه چون شايد دانم نمي بگويد نه و دبايست برابرم در لزوم صورت در ثبات با و

 چشم به كه جون عمو ي خانواده طرف از طور همين و جون خانوم و بزرگ اقا طرف از چه مادر رفط از چه بود اماده
 كه را خوبي هاي گزينه قدر گويندمي  كه هستم هايي انسان دست ان از شايد و كنند نگاه من به شون اينده عرووس

 مطلب اين درسي واحد كدام در نمياد يادم بد چه خوب چه حاال باشد ان فاقد كه هسستم فاكتوري دنبال و دانم نمي دارم
 شرايط كه است نشان اين و ميگيرند دستور باورها ها انديشه باورهاست قاون زندگي قانون كه بود كرده جلب را ام توجه

 . ميكند تعيين را خودش زندگي

 نيجايگز را واالتري و تربه هاي انديشه تحولي هر براي بايد اما دهم تغيير را باورهايم باشد الزم شادي دانم نمي
 در دل هم و پاشيد هم از بايدهايم و اگرها و ها شايد و تفكرات پازل هم خانه زنگ صداي طنين با كرد قبل باورهاي

 كنم غلبه احساسم بر وانستمت مي يدبا پيوست وقوع به مغزم در ديگري بايد ي جرقه ريخت فرو اواري همچون ام سينه
 .رفتم ميهمانانمان استقبال به بقيه لدنبا به پس

 پر ي خنده صداي شد حاضر در چهارچوب در كه بود كسي اولين رو بر خوش و چهره خوش زن استاد همسر خانم فروغ
 اين تمثب ي هنقط شود مي ظاهر يانرژ از پر جا همه و هميشه دختر اين كرد اعالم را ورودش ديبا اور نشاط و هيجان
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 او كنار از تا ميشود موجب امر همين و ميگذراد تاثير انسان در خوشايندش حال و شور اگاه ناخود كه جاست اين قضيه
 بكشم بيرون ببه را خود ديبا اغوش از تا شد باعث بود دهنش وارد كامال هنوز كه استاد كالم شنيدن ببرم لذت بودن

 رو معارفه مراسم در جلويي همين از بيا درياب روما بيا .نديد رو داريان ديبا خانم ساله چند بگي ميشه عزيز مهدوي
 بده انجام

 .تادفا استاد به نگاهم

 چي؟ يايبر شيريني بود كافي اوردين تشريغ دادين افتخار كه هيمن؟ كردين شرمنده چرا.... تاداس من خاي

  .بگير ازم رو سنگين جعبي اين زودتر بيا كردن پاره تيكه تعارف جاي به حاال

 من به و ادهايست گل سبد يك بيا استاد سر پشت كه فروزان دكتر ديدن با من كه چرا رفت استاد طرف به اللي من از قبل
 :كرد زمزمه گوشم رزي و زد پهلويم به ليال كه تلنگري بود جا به چه بودم شده ميخكوب ميكرد نگاه

 .بگير خوشتيپ و برازنده اقاي اون از رو گل سبد برو نديدي؟ ادم مگه برده ماتت راچ تردخ هي

 . كردم نگاهش يپچ چپ

 .دختر تو دست از امان

 به ار دكتر گل دبس و كرد راهنمايي پذيرايي به را ميهمانان خودش نميشه بلند بخاري معروف قول به من از ديد كه مادر
 .دختر برو مهمونا پيش زودتر برو وراباژ كنار اربذ ببر بگير شدي گيج چرا مينو گفت و داد دستم

 .امدم خود به زد پهلويم به ليال كه اي سقلمه با دوباره پيوستم هبقي صداي و سر پر شلوغ و جمع به اهني ادم يك ثلم

 ؟وايسادي وسط اين حيونا مثل چرا

 هم با مختلف مسائل حوش و حول خوردند جوش هم با زود خيلي اقايان بقيه و يوشارد و فروزان دكتر و استاد عمو
 خانوم و عمو زن و استاد همسر بودكنار راحت حدودي تا خيالش اشپزخانه در لقا وجود با كه هم مادر ميكردند صحبت
 اين كه عيد تكوني خونه سرما هوا و اب است موردي چه در است معلوم ها خانوم صحبت خوب نشست ليال مادر و جون
 .است خانه هر مجلس لقن روزها
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 چقدر و نشاط با و تحرك پر دو هر شيطون و يانرژ پر دو هر شدند جور هم با ميكردم تصور انچه از زودتر ديبا و ليال
 .است ضروري و الزم من براي دكتر وجد با خصوص به مهماني اين در وجودشان

 . كرد جلب خود به را توجهم استاد صداي

 .خودته خوراك معروف قول به قضيه اين جان مهدوي

 : پرسيدم تعجب با

 قضيه؟ كدوم

  دانم نمي كجاست حواست اما جايي ان خودت كه اين مثل مشكوكه جورايي يه هوات و حال بامش تو اصال

 بر كردم سعي بود اور دلشوره برايم هرمز و دكتر وجود چرا دانم نمي نبود جا سر حواسم اصال ميگفت درست كامال
 هر ارامشي فراوان تالش با پس يمنما حفظ است ممكن برايم كه جايي تا را خود خونسردي و شوم پيروز درونيم اشفتگي

 گفتم و اوردم وجود به خود در را ساختگي چند

 از تهگذش حاال بود اي ديگه جاي حواسم ميده اجازه گرامي دوست دو اين كاري شلوغ و چانگي پر مگه استاد... نه...هن
 قراره؟ چه از موضوع بگين ميشه شوخي

 :تگف استاد از قبل و كرد دستي پيش عمو بار ناي

 و كرد استاد به رو عمو بعد كرددند تعريف بقيه و ايشون براي رو نگارژ اقاي ي خانواده جريان بزرگ اقا جان عمو
 .بگين ماجرارو ي دنباله شما براي حاال نمود اضافه

 :گفت و كرد من به رو ادتاس

 جاي بدترين بروم انها نزد من تا دمان منتظر.و بپيونديد ما جمع به و شين بلند فيقش رفيق دو اين پيش از بهتره اول
 .داشت نظر زير مرا روبرو از كه هرمز سنگين نگاه زير و فروزان دكتر و استاد بين درست يعني نشستم ممكن

 .اماني در تمحترم دوست دو هايي حرفي پر دست از خودت لقو به شد هترب حاال

 :امد در ليال صداي باالخره

 .زدمي چرخ خودش خيال و فكر بر و دور حواسش بود نشسته ما پيش ميزنه همتت مينو دويمه قايا استاد خدا به
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 :گفتم استاد به خطاب كند پيدا را كردن صحبت اجازه دوباره يالل كه اين از قبل رفتم تندي و تيز غر چشم ليال به

 .استاد گوشم به من

 معلومه خوب ؟ شهبا ميتونه معني چه به اين تادهاف اتفاق قتلي كه اين مثل دادن توضيح جون عمو و بزرگ اقا كه ورط اين
 براي ديگري خوب تجربه يه هم و كنه كمكي اونا به هم بتونه ميشود محسوب دوستشان كه خوب وكيل يك وجود شايد
 دكتر؟ چيه نظرت تو. عزيز فرزاد كمك با البته باشه تو

 هاي جلبك هاي رنگ به غمگين چشم دو جز منديد چيز هيچ كنزدي ي اصلهف ان از و چرخيدم سمتش به اگاه ناخود
 نيلوفرهاي كه ساكت اي بركه به مرا متالطم و زده اشوب درون كه نگاهي كاويد مي مرا نگاه با كه اب جوي كنار ي تيره

 .كرد تبديل شناورند ان روي در وحشي

 :گفت دارش خش و بم صداي با هكوتا زماني از بعد هم او ايد در حرف به تا ماندم منتظر و دزديدم او زاا ر نگاهم

 بايد وكيل كه ميايد پيش زماني بگردند وكيل بالدن ناديگر تا ماند منتظر نبايد كه شههمي ميگن تدرس الدين جالل تاداس
 .برود موكل دنبال

 ديدم دخو رويبه  رو را احساس بي نگاه ان با مغرور فروزان دكتر همان دوباره بار ناي و كردم نگاهش دوباره تعجب با
 :گفتم مسلط و جرات پر و كشيدم عميقي نفس پس بماند باقي بركه همن سكوت و ارامش كردم سعي

 رشته دوباره طوالني سكوتي از بعد كنند انتخاب وكالت براي رو ما يا.منو كه كنم ازشون و مرب بنده فرماييد مي امش يعني
 .باشه نداشته بازي وكيل و وكيل به نيازي هيچ اونا قضيه شايد اصال گرفتم دست رابه سخن ي

 :گفت و كرد قطع رو كالمم استاد

 گفت دوباره كرد نگاهي جمع به االن نه البته ميگم بهت رو رش و راه خودم جان مهدوي شدنيه كار اين

 يمزنم حرف باهات دفتر تويي بعدا... انشا خارجه جمع ي حوصله از

 :گفت من به رو و كرد استتففاده فرصت از مادر

 .كنيم اماده رو شام ميز بهتره جان مينو پس
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 هم تاداس همسر و ليال مادر البته رفتند اشپزخانه سمت به عمو زن ليال و ديبا كه بود نشده منعقد مادر ي جمله فعل هنوز
 جون خانوم كنار ها ان .كنند كمك ديگران بدهند اجازه تا كردن خواهش جون خانوم و مادر اما بيايند خواستندمي 

 زيبايي و سليقه نهايت در هم ان باشد كشيده زحمت همه اين مادر نيمشد باورم اصال شد چيده شام ميز وقتي بنشينند
 به خود ابرووي خاطر به درصد سي اگر ميدانم كرد سقيا مادري ي غريزه و عشق با شودي من را چيز يچه كه واقعا

 كردم دعا دل در .تاس داده زحمت رابه خودش من حاليخوش و خوشنودي خاطر به صد در تادهف داده در ندن زحمت
 .بكشم اغوش در تنگ را خوشبختي و ارامش اش سايه زير در بتوانم من بردت سر به كامل درسالمت حاال حاال

 :زد صدايم عمو و ديبا كنار بنشينم كجا بودم دمرد

 پذيرايي ازشون ونيدبت ات بشينيد بزرگ اقا و جون خانوم كنار هم شما داداش زن بنشين هرمز كنار بيا جون عمو مينو
 هرمز كنار خالي صندلي رفط به بزنم حرف توانم نمي عمو حرف روي گرفتم قرار اي هدش انجام عمل برابر در كنيد
 . ببينم توانستم مي بخوبي محوش لبخند در را انعكاسش كه بود زهري نيش نگريست مي مرا خيره كه نگاهش در تمرف

 خود ي متوجه مرا وقتي و بود دوخته برمن از چشم موذيانه كه ليال رويم به رو گرفتم قرار ها نگاه ي همنگن در درست
 هاي ي گو بذله شيطنت ان از بودند نشسته هم دكتر و ديبا تر طرف ان كمي و زد نفهميدم را معنايشكه  چشمكي ددي

 مرغي تكه با كردن بازي مشغول نه چند هر وردنخ غولمش و زير به سر نبود خبري ديبا پيش لحظه چند ي لحظه چند
 يندبنش يا گوشه صدا بدون و ساكت گونه اواين تا بود شده باعث چيزي چه دانم ينم خورد مي چشم به بشقابش توي كه

 زير را گلويش خواستيم دلم كشيد كنارم به تر تنگ را اش صندلي هرمز وقتي گرفتم جاي هرمز كنار سخت و معذب
 اين تا بود ديگر وقتي اگر شايد بردارد سرم از دست يخواهدم كي نفهم زبان ي پسره اين دانم نمي يفشردمم انگشتانم

 پي فرزاد دكتتر متسخوا نمي كه بودم ممئن كامال حاال او حضور در حاال بود او كه حاال چرا؟ حاال اما شدم نمي عصباني حد
 داشته وجود فرزاد زندگي در بتسي گفت مايبر ديبا كه وزي.ر از اشمب خواه خود خيلي شايد ببرد من به هرمز ي عالقه به

 .برنداشت سرم از دست بختك اين هم باز اما ندارد وجود بتسي ديگر حاال تفگ كه چند هر افتاد جانم به حسد بختك

 .شد سر غذات كجاست تواسح مينو

 به ميلي اصال مادر ي خوشمزه ميدانم البته و وعمتن اهاي وجودغذا با كررد جد افكارم از مرا كه بود هرمز صداي اين
 را غذايم بشقاب شوم رها هرمز ي عاشقانه اصالح به هاي عارفت دست از كه اين براي اما ديدم يمن خود در خوردن
 .كردم خوردن به وعرش هستاه و كشيدم خود فطر به اهسته
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 د كر استفادهفرصت  از ليال گذرانم لقاب به كردن مكك و اشپزخانه در را وقتم بيشتر كردم سعي شد جمع شام زمي وقتي
 :وگفت زد پهلويم به محكم اي سقلمه اش هميشگي عادت طبق رساند من به را خودش و

 ؟بدي لو اينا از بيشتر ميترسي كردي؟ محبوس اشپزخونه توي خودتو چرا خانوم بدجنس اي اي

 :كردم نگاهش متعجبانه

 بدم؟ لو بترسم كه ردمك دزدي مگه..............بدم لو

 :گفت بيخياالنه و خنديد

  بزرگي دزدي چه تنم كردي دزدي جون عزيز اره

 شدم متعجب قبل از بيشتر

  شده ادميزاد از غير هاتم شوخي نمياد خوشم هات شوخي مدل اين از هيچ كن باور..ليال شو خففه

 :فتگ شنود متوجه لقا كه طوري اهسته گوشم زير و گرففت را بازويم

 دزديدي رو يپتخوشت و خوشگل عموي پسر اون قلب فهميدم كه شه نمي باورت هالويم يخيل رديك ففكر چيه شوخي
 ؟ميدي من به شيريني كي ببينم بگو حاال دزديي چه اونم

 :گفتم اعتراضي با و كشيدم بيرون دستانش ميان از را بازويم

 ضمن در... جنابعالي پيشكش بنده خوشتيپ و خوشگل عموي پسر اون ميگفتم بهت نداشتي شوهر اگه.... مزه بي...ايش
 عزيز بخور ببرو كردي شيريني هوس اگه شيرينيه همه اون مييز روي

 عمو پسر عقد تنگف االيام قديم از رفتي خالف مگه تازه نرو طفره لطفا شده باز مچت جون مينو خاكي؟ جاده زني يم راچ
 تا دو شما بچه اون ميشه چي فكرم نيا وت مياين هم به هم واقعا بهتر اين از چيز چه شده بسته اسمونا وت عمو دختر و

 اي بهانه و عذر هيچ بدون ميدوخت و ميبريد خودش بود بريده ترمز واقعا گويي تمرف بهش يزيت و تند غره چشم ماماني
 فكر ميخواهد جور هر دهمب اجازه است بهتر نداشتم را زدن چونه و چك ي حوصله و حال ندم را جوابش دامدم ترجيح

 امد كمكم به مادر خوشبختانه كند مي
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 مدر بقيه پيش بريم بياين ميكنين پچ پچ دارين چي هم گوش زير.. پيرزنا مثل درست ميخوايي چي اشپزخونه ويت مينو
 .ياربريز ب چاي سيني يه خانوم لقا گفت ميرفت بيرون اشپزخانه از كه حالي در

 را ليال دست افتادم راه مادر سر پشت بشم خالص ليال كردن وجين سين دست از كه اين رايب و شمردم غنيمت را تفرص
  كشيدم خود دنبال وبه گرفتم

 گفت من ديدن با استاد بودند زدن گپ گرم جمع

 . كنيممي  نوروزي تتعطيال براي ريزي برنامه داريم كه بيا داري؟ غيبت جان مهدوي كجايي

 پرسيد او از و كرد ريوشدا به رو خوشحالي با ليال

 درسته؟ داريوش يمهست حتما كه ما

 و بخشايش نوعي ان در كه نگاهي انداخت نگاهي همسرش به بود مشهود كامال ان در رضايتش كه لبخندي با داريوش
 دبگوي سخن كه اين از قبل اما) چطور شما نشدم متوجه باهم رو كلمه دو اين معني كه يكي من واال(بود شدن بخشيده
 :گفت استاد

 امده هيجان به ها بچه مثل ستدر كه ليال باشن داشته شركت ان در درجمع كه است اين بر قرار بذاريم كه اي برنامه هر
 :استاد از بار اين اما پرسيد دوباره بود

 .بدونيم هم مينو منو تا بگين ميشه گذاشتين قراري چه حاال

 :داد پاسخ استاد جايي به نداشت ليال از كمي دست هيجانش خوشحالي از ديبا بار ناي

 تو اونم شمال هواي واسه ميميرم يكي من........من خدايا واي دنكر دعوت چالوسه تو كه ويالشون به رو ما ي همه استاد
 .عالي...عاليه بهار فصل

 سرايت هم من به بود ديگران در كه شادي جديه جديه قضيه كه اين مثل ميخنديد خوشحالي با اوهم كردم نگه مادر به
 به داشت استاد حقيقت در ميكرد صحبت استاد با داشت كه افتاد دكتر به نگاهم اگاه ناخود امدم وجد به ناخواسته و كرد
 .ميگفت او

 .نذارت لنگ جاده وسط كه بده حسابي و تسدر سرويس يه ماشينشو روزه دو يكي اون تو پس
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 را بزرگ اقا صداي. انداخت چنگ وجودم به ناشدني وصف خوشحالي دبو امدني هم او پپس. ريخت فرو ام سينه در دل
 شنيدم

 .نزنه شور دلتون ما تنهايي براي هستن هم عباسعلي و لقا تريم راحت باشيم تهران ما كنين معاف را جون خانوم منو طفال

 :گفت بزرگ اقا جواب در عمو

 نميگيره اروم ييك من دل حقيقت در يعني نيمشه كه مادرنياين و شما اگه اما

 :فتگ عمو فحر ادامه در ادتاس

 همه امدن نره يادتون نرموقرا نزنين قولتون زير ديگه هستين خانوم حاج و شما اصل بزرگ مهدوي اقاي چه حرفا اين
 .وچرا چون بي

 :تگف كند كوتاه را حرف كه اين براي بزرگ اقا

 .نكنين حساب جون خانوم و من وير ميگم بازم اما بزرگه خدا روز اون تا باشه حاال

 دهيم انجام را ها بازديد و ديد تا بمانيم تهران عيد اول روز سه شد رباين قرار كردند اقايان كه دقيقي ريزي برنامه از بعد
 .منيك تحرك چالوس طرف به استاد منزل دو از همگي شش ساعت صبح عيد چهارم روز و

 استاد الخصوصص عليد كردن را تشكر نهايت مادر ي صميمانه و گرم يپذيراي از همگي كردند رفتن عزم مهمانان كم كم
 :گفت مادر به رو

 .كرديم دعوت خودمون راحت چه ديديد بگيريد ياد ما از هم شما عزيز مهدوي خانوم بود موندني ياد به و شبخوب واقعا

 :گفت همسرش حرف تاييد در خانم فروغ

 .باشد داشته ادامه شهيمه تا و شروع امشب همين از هامون امد و رفت... شا ان نكنيد دوري ما از خدا رو تو مهدوي خانوم

 :گفت مادر

 مطمئن هم حاال نكرد اشنا مشا با منو مينو اينها از زودتر چرا ميخورمكه افسوس ميكنين شرمنده منو خيلي شما بابا اي
 .فرودين 4 ش نمونه گذاريمتون نمي بيزحمت باشين
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 گفت و كرد مادر به رو عمو

 از ممكنه كه جايي اون تا و بگيريم نيك فال به رو اشنايي اين بايد مون همه كالم لپ ننينك بدل و رد عارفت همه ينا فالط
 :گفت و كرد من به رو مكث كمي از بعد عمو بديم زحمت هي بديم زحمت هي همديگه به دعب حاال

 سفر بري باهاش ميخواي بگو بهش بده نشون رسول اقا هب ببر ماشينتو فردا هم تو جون عمو راستي

 :گفت اميزش اعتراض لحن با بزرگ اقا

 .كنه راندگي ماشين پشت بشينه چالوس اونم جاده تو مينو بگي ميخواي يعني مجيد اقا روشن چشمم

 :گفت ناراحتي با عمومجيد

 حركت امادهي ماشينشونو خانوم منو كه بود اين منظورم نخير... استغفر قدر اين ما يعني بزرگ اقا نكنه درد شما دست
 :داد ادامه رطو اين و كرد من به رو كوتاهي مكث از بعد بگيره عهده به و رانندگيش هرمز تا كنند

 اين مياد يكسره كار سر از هرمز خونه بذار رو سوييچ نبر رو ماشين تو فردا جون عمو اره اينه كار بهترين جون مينو اال
 .رسول اقا يشپ برهمي  ررو ماشين خودش جا

 خانوم براي هم مينو براي هم هست كافي ي اندازه به جا ما ماشين تو بياره ماشين چي براي االح نومي مهدوي اقاي: ديبا
 مهدوي

 گفت عجوالنه عمو

 بودن تنها به نيازي چه من كردم تعجب عمو فحر از نومي هم و دارهز نيا هرمز هم رو سفر اين اتففاقا خانوم ديبا نه...نه
 نگاه هرمز به عصبي و غيظ با كنند ترك ا جا ان همه زودتر چه هر خواستمي دلم ربطي بي حرف چه كه..اه دارم هرمز با

 نمي ميكرد نگاهم چشم گوشه با اوهم فكرميكرد چه به لحظه ان در دانم نمي ميكرد نگاهش چشم گوشه با هم او كردم
 پروا بي تراشكس سكوت ليال شدم عصبي بيشتر خونسردش و فاوتت بي ي چهره از فكرميكرد چه به لحظه ان در دانم

 :پرسيد

 زدم حدس درست بيخبريم ما اما خبراييه يه مهدوي اقاي گمانم به

 ي حاله را مشت نيمدو بعد و ليال دهن توي ميكوبيدم اول مشت با بود بدنم در بدي حس اگر كردم پيدا اشوبه دل
 فكر اشتباه جون عمو كه تميگف ميزد يفحر بايد او ميكنه نگاهم سكوت در زدن حرف جاي به كه ميكردم هرمز صورت
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 گنگ ها فرسنگ از گويي عمو صداي نشده گذاشته قراري و قول هيچ يا طرفه دو عالقه هيچ ون او من بين ميگفت ميكنه
 .يخوردم گوش به ونامفهوم

 سفر واين... باشن خودشون به دادن سامون و سر فكر به بايد هم عشق مرغ دو اين دعي از بعد بخواد خدا اگه دخترم اره
 گرفت محكم و سفت ور گلوم بيخ لجوجي و سنگين بغض بزنن رو خودشون نهايي هاي حرف ميتونن اونا خوبيه قرصت

 اين بود افتاده بالاستفاه و سنگين دهانم در تني چند گوشت كوه مثل زبانم بود رفتن فكر به نه و داشت شدن باز خيال نه
 سوخت ام اشفتگي حال به دلش هم او گويي كه خواند چه نگاهم در بار اين دانم نمي دوختم چشم هرمز به ملتمسانه بار
 بگويد توانست فقط و

 بودم اميدوار كشيدم تيراح سفن بزنيم حرف هم با مساله اين مورد در بعد بهتره سني حرفا اين توق اصال االن.......پدر
 .كند حل اش خانواده با را همسال اين خودش هرمز تا

 .بشي خوشبخت..انشا خانم عرروس خداحافظ :گفت و تادايس رويم به رو شاد و خندان تاداس

 لخوشحا جاي به مرا و گفتند اسمم دنبال به را خانوم عروس پيشوند يا و پسوند احافظيدخ موقع عمو فحر ان با الصهخ
 :تگف گوشم زير و كشيد اغوشش در سفت مرا ليال كردند قبل از تر غمگين كردن

 .سياستمدار خانوم زدم حدس درست ديدي

 : تفگ ديگرم گوشم زير دوباره و زد كوتاهي خند شني

 كني؟ رو خواي نمي رو خوبي اين وعموض كه يه مرضي چه دونم نمي طفق

 :گفتم هايش زمزمه پاسخ در خشكو  محكم 

 برو...خدانگهدار مزه خوش خانوم ديگه بسه

 كوتاه خداحافظي يك با من مثل درست نبود ناخوشايند هم او براي خبر اين گويي شد گرفته و ناراحت چرا ديبا نميدانم
 گريختن جاي به هميشه برعكس كردم احساس صورتتم روي رو فرزان دكتر اميز ترديد نگاه سنگيني كرد ترك را خانه

 لبخندش ي گزنده شين و ها چشم ي برنده تيغ وييگ بود هميشه از رفت غمگينانه نگاهش بار كردم نگاهش متقابال
 عمو ميگفتم همه وبه گريستممي  فرياد ميان در و ميدادم دست از اختيار ديگر ماندم مي اگر ميشكافت را قلبم اعماق
 ردمب پناه اتاقم به و باالرفتم تا دو يكي هارو پله سرعت يه پس ميزند حرف خودش طرف از فقط و فقط او و ميكند اشتباه

 .زدم ام كهنه و سمج بربغض نيشتري و بردم فر بالش در سر بود پناهگاهم و مامن تنها تختم لحظه ان در
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 تارهاي ام شده اسير بود بيگانه مايبر كه چسبناكي تارهاي در ام فهميده هاست مدت بگويم دروغ خودم به تمنستوا يمن
 اسير عشق نام به چسبناكي تارهاي در من باشم صادق خود اب بياد نداشت برايم ناشنا و غريب بوي ديگر كه چسبناكي

 .ام شده

 دهم فصل

 ام هديخواب ساعت چندين انگار نه انگار بود وكوفته خسته بدنم باشد شده صبح نميكردم فكر زد صدايم مادر وقتي
 طبق جون خانوم و بزرگ اقا برخاستم و كندم او از را خود مصيبت هزار با ميكردم شديدي درد سر و خستگي احساس
 به جا حال در هم لقا بودند چاي خوردن مشغول ميزصبحانه سر سرزنده و حال سر خوابند نمي نماز از بعد هيمشه عادت

 از بعد بلكه مامان تنها نه تراضاع صداي ندارم ميل چيزي بگويم اگر ميدانستم بود شسته ديشب كه هاي فظر كردن جا
 جون خانوم كه شدم خانه از رفتن ي اماده و خوردم زور به خرما و شير وانلي يك بارااج پس مياد در هم جون خانوم اون

 :پرسيد

 كنيم؟ خداحافظي ازت االن مياي ظهر از بعد اگه دخترم

 بريين؟ فردا بمونين رو امشب نميشه جون خانم يندار اي عجله چه

 : داد جواب جون خانوم ي جا به بزرگ اقا

 مي بازم بريم يمخواست يم هم موندن هفته يك زا بعد اگه خونتون اومديمي م وقت يه اشتيد رو عادت مينه چيكيكو از
 بمونيد؟ امشبم نميشه گفتيد

 خنديدند بزرگ اقا حرف از جون خانوم و مامان برين فردا

 بمونيد؟ پيشمون دارم دوست بزرگ اقا داره اشكالي

 :گفت كرد يم پاك چادرش با رو عينكش ي شيشه كه اين ضمن جون خانوم

 اما زمعزي مونديم مي حتما بود ديگه موقع هي اگه داد ادامه و منكرد به رو گاه ان اقا حاج نذار گلم ي نوه سر به سر
 قول و ميايم بازم باشه عمري دخترم.... ايشا نشده تموم ما تكوني خونه هنوز مياد عيد ديگه روز چهار سه كه ميدوني
 .شهيم ديرت كه برو زودتر الحا مونيم مي بيشتر بار ان ميدم
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 به و نشسته كارش ميز پشت ديبا بودند امده همه شدم كار دفتر وارد وقتي وقتي رسيدم كار سر به وقتي هيمشه از تر دير
 اصال انكه با داد زبوني زير را سالمم جواب ميكرد نگاه خيره ميخاست بر هوا به يش رو به رو ليوان از كه چاي بخار

 :پرسيدم ازش الوصف مع نداشتم دنز حرف ي حوصله

 شدن؟ غرق ات كشتيه نكنه شده چي

 ايد در حرف به من ي اشاره كوچكترين با بود منتظر گويي

 ديدم تر موذي خودم از بلكه شنده غرق اي كشتي خانوم نخير

  چيه منظورت بگي ميشه ؟.. تر موذي خوت از پرسيدم تعجب با

 گفت حرص با

 موذي يه شما جون خانوم ديدم ور شما روشنه و واضح خيلي

  بفهمم منهم بزن حرف جوري يه ميگي چي معلومه هيچ ديبا خوبه التح

 ماموراي مثل كه روز اون يادته نكرديد باز لب از لب خودت اما كشيدي حر ازم خوب كن گوش خوبه پس عزيز باشه
... مينو هيچي تو پرسيدم ازت من وقتي ماا فهميدي و پرسيدي زيركانه دفرزا و خودم از ميخاست دلت هرچي ب. گ.كا
 نلرزيده دلم كسي ديدن از حاال تا...نه گفتي روحاني خواهرهاي مثل نداره وجود زندگيت توي كسي تو

 وكيل خانوم كني دفاع خودت از نيست الزم اصال نه...نه گفت ندادو اجازه بزنم حرفف خواستم تا خودم از دفاع براي
 داري دنز حرف وقت خواست دلت اگه بعد...  بدي گوش بخو خوب اول بهتره مدافع

 اين جالب تازه خبريم بي ما داره نامزد خانوما خانوم كه مياد عمل به كاشف ديشب اونوقت.... اومد يادم اهان بودم كجا
 كي الهاس از بعد ميكردم فكر بودم خيال خوش و ساده چه بگو منو داره ادمو با بودن صميمي ادعاي هم خيلي كه جاست
 لوح ساده ديباي باطل خيال زهي.....هه كردم پيدا مهربون خواهر ه خوب دوست

 و منشست رويش به رو پس ديبا توسط الخصوص علي شود قضاوت گونه اين من به راجع نداشتم دوست اصال شدم عصي
 :پرسيدم ميلرزيد درونم ي شده انباشه غصه و غم از كه صدايي با و مگرفت ار شدست

 ؟كنم دفاع خودم از خودت قول به ميدي اجازه حاال
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 :دادم ادامه ومن داد رو مثبتش جواب سر با

 رو تازيانه حاال تا ديشب از گفتي ومرحبا افرين خودت به دلت تو هم كلي حتما كردي محكومم خوب فكركردي
 گفتي و گفتي تو داريان خانوم دهميگر بر راضي بره قاضي به تنها كسي هر معلومه نواختي پيكرم بر رحمانه بي و برداشتي

 . كني گوش حاال بهتره پس

 . بدم گوش حرفات به ام امده تا باش مطمئن

 تموم بخوني چشمام از ميتوني ميشنوي زبونم از كه طوري همون رو حقيقت و صداقت كه مطمئنم ديبا كن نگاه چشمام به
 و من شده باورشون همه و همه عمو زن عمو جون انومخ بزرگ اقا خودشونه افكار ي زاييده زد عموم ديشب كه حرفايي
 يا عالقه هيچ ميدونه داره قبول اونم گفتم مامانم به برم بار زير محاله من اما شده بسته ها تواسمون برگر برو بدون هرمز

 روي هباش خودش زندگي فكر به گفتم گفتم بهش رو چيز همه زدم حرف خودشم با بود پيش هفته همين ندارم هرمز به
 هنوز كه اين مثل اما ندارم كه ميمونه مهربون و خوب برادر يه مثل برام گفتم بهش كن باور نكنه باز حسابي هيچ من
 كردي باور حاال كنه صحبت هاشوناب بگم مامان به نشده ريد تا بايد ولي كنه تصحب عمو زن و عمو با نكرده اترج

 برات ميكني فكر كه مهربوني خواهر و خوب دوست همون كن باور تمنيس ب گ كا مامور ي كرد باور راستم رو باهات
 جون ديبا هستم

 لبهايش طرف به را دستهايش بودم گرفته را دستانش كه همانطور ديدم چشمانش در وضوح رابه حاليخوش شادي برق
 :گفت وار زمزمه و اهسته و زد انگشتانم بر اي بوسه و برد

 .كردم تاييد را سرحرفش با مينو ميگي راست واقعا

 :گفت و امد بيرون اتاقش از استاد كه بود نكرده تمام را اش جمله هنوز. قدر چه صبح تا ميكني باور هيچ

 هستند؟ رمانتيكي و عاطفي موضوع چه كردن نياز و راز مشغول ها خانم بگين ميشه

 :وگفت كرد من به رو كه چرا نشد جوابي شندين منتظر

 .بگيري تماس باهاش گذاشت تلفن شماره نيومدي كه داشت كار باهات زد زنگ يخانوم وقت اول جان مهدوي

 پاسخگوي زودتر چه هر تا داشتم عجله گرفتم استاد دست از را شماره باشد توانست مي كسي چه يعني كردم تعجب
 :پرسيدم و كردم ديبا به رو چه هر از قبل باشم مكنجكاوي حس
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 كنم؟ تلفن جا همين از ميشه

 داد پاسخ و كشيد رفم به را لفنت ديبا

 .ميكني سواليه چه اين عزيزم اره

 مي لبم ضربان شدت و اضطراب بر ميرسيد گوشم به خط طرف ان از كه زنگي هر ماندم منتظر و فتمگر دقت با را شماره
 رسيد پايان به منهم انتظار گوشي برداشتن با باالخره افزود

 بفرماييد.الو

 گفتم هيجان با اون عكس بر امد بيرون ومحزوني فتهرگ حنجره از صدا

 پرسيد اش گرفته و غمگين لحن همان با بدوباره او كه كنم شروع كجا از بايد دانستم نمي سالم

 ؟.....شما

 كشيدم عميقي نفس ايم فائق براضطرابم كردم سعي

 .رو شما اين دونم نمي هستم مهدوي مينو منم...من

 گفت تر باز و تر بلند قبل از صدايي با و بريد راه نيمه در را كالمم

 شناختين؟. هستم رويا من سالم شماييد خانوم مينو اوه

 خاطر به شايد باشد داشته چكار من با ميتوانست او اما نگارژ رويا.رويا بود مفهوم و اشنا كامال برييام صدا ديگر ححاال
 پدرش مساله

 داريم احتياج خيلي ماش كمك به مادر من كنين كمكم خانوم مينو خدا ترو

 پرسيدم تعجب با

 بزني حرف تر واضح ميشه جون؟ رويا شده چي

 شنيدم را اش گريه هق هق صداي ان از بعد و كوتاهي سكوت جواب جاي به

 گفتم نگراني با
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 ؟خوبه چطوره؟ مادرت يعني نگارژ خانوم ببينم بگو بهم اول اصال ميترسوني بدجويي منو توداري

 گفت كوتاهي مكث از بعد كند غلبه اش گريه به كرد سعي

 .نيست خوب هيچ اون طفلك..مادر

 .نباشه راه به رو طبيعيه افتاده همسرش براي كه اتفاقاتي با داره، حق خوب

 جون رويا باشي داشته صبر و حوصله يكمي فقط ميشه درست چيز همه يوش يواش.. انشا

 كه شب اون....... مينم گيج دارم روهم شما.شدم گيج خدا به... ها...رفط يك پدر مرگ...نيس اون اصال موضوع... نه نه
 ؟ ادافت پدرم براي اتفاقي چه ديدن

 :دادم جواب ارامي به

 شدم متاسف هم واقعا و شد چي ديدم عزيزم اره

 پدر..من ايخد اه.... پدر ميشه معلوم ميكنن شكافي كالبد معلوم قرار از بيمارستان ميبرن رو پدر شب اون....ممنون
 .مامانم اون از تر بيچاره. بيچاره

 :پرسيدم متعجبانه

 چي؟ پدرت ميشه معلوم

 زماني شدن سپري از بعد شود خالي كامال اش تركيده بغض تا بدم مهلت بهش دادم ترجيح ميكنه گريه هنوز بود معلوم
 .امد در حرف به والنيط چندان نه

 ميگه پليس نرفته بين از طبيعي مرگ اثر در حقيقت در مرده...شده و مسموم بدنش سم مصرف اثر در پدر ميشه معلوم
 ميخواد چي حاال دونم نمي.اوله درجه مظنون مامان ميگن اونا. بردن رو مامان همين براي باشه ميون در قاتل پاي ممكنه
 ومامان پدر بيگناهه ناو مطمئنم من. كنين كمك مامان به خدا روو ت...ميكنين وكالت كار بوديد گفته افتادم شما ياد.بشه

 دارن بفهمونين بهشون بياين كنين ثابت بياين شما خدا روو ت. باشه پرد قاتل نميتونه داشتن دوست ور همديگر عاشقانه
 .ميكنن اشتباه
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 نگارژ خانوم فلكط..... رويا بيچاره.. فشرد درهم را قلبم بود شبيه زدن ضجه به ديگر حاال كه شيونش و گريه صداي و
 كامال ميكردم همدردي او با دادم دلداريش ،گفت شدي م چه موقعيتي چنين در حقيقت در. بگويم بايد چه انستمد نمي.

 وار زمزمه ندارد تهران در يكي درجه اقوام يعني شكل ان به را كسي ميدانستم كه اين علم با شدم گم در سر و گيج
 :پرسيدم

 كجايي؟ االن

 است امده ناتهر ما نزد و كشيده روستا از دست برادرش تنها كه بود شحالخو چقدر پدر طفلك هستم عموم ي خونه
 .باشد داشته دوامي خوشي اين نبود قسمت انگار.اما

 دادم نشان كشدار اهي كشيدن با رويا بابت از خيالم شدن تراح

 .ببينمت اونجا ميام ظهر حوش و حول بده ادرس

 نگراني با تاما كردم قطع را تلفن نداشتم خودشان ي خانه با چنداني هفاصصل گفت برايم را ادرس اهسته و شمرده هم او
 : شنيدم سرم پشت از را استاد صداي كه دمبو گريبان به دست مرموزي

 رفتي؟ هم تو قدر اين چرا چيه موضوع

 قبل و ردك دستي پيش هيمشه مثل بود شده روحيه پر و شاد حاال بود هم در و زده بهت كه ورودم ي لحظه برعكس ديبا
 :گفت من از

 :دادم تكان ييدتا عالمت به را سرم مينو درسته بزرگه مهدوي اقاي همسايه ماجراي همون به مربوط چيه هر

 ميشه تلقي داده دست از نوعي به مادرشم داد دست از كه پدرشو. معصوم طفل استاد ودب نگارژ رويا

 :پرسيد حيرت و بهت با استاد

 .مرد مادرشم بابا اي

 قانوني پزشكي ميگفت رويا.. خورده سرم به محكمي پتك انگار شده گير در حسابي ذهنم استاد بگم بايد چي ونمنيمد
 تا كرده بازداشت مادرشو فعال هم پليس مرده سم هيمن اثر در كه شده بدنش وارد سم نوعي ازرنگ اقاي داده تشخيص
 بكنن ازش رو اوليه هاي بازجويي
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 :گفت صحبتم جواب در كه چرا بود طوالني زمان مطمئنا اما بود امده بيرون اتاقش از كي فروزان دكتر دونم نمي

 .گرفته قرار اتهام مظان در ارزنگ خانوم و تادهاف اتفاق قتل بگين ميخواين حقيقت در

 .ميزنم حرف كسي چه با كه نميكرد فرقي اصال بيام كه بودم زده وهيجان اشفته حدي به

 تو. افتاده اتفاق قتلي هستن مطمئن صد در صد پس گرفته اول درجه مظنون عنوان به مادرشو پليس گفت رويا دكتر اره
 ...حاال اما باشه تفاهمي سو بودم اميدوار امروز تا دارن؟ نياز كم به يا شدي اونا كرد كاري ميشه بگين دكتر خدا رو

 :گفت دلسوزانه اورد برايم قند اب ليوان يك ديبا

 .بيا بياد جا حالت كمي تا بخور ايينو بيا افتادي پس رويا جاي به كه تو دختر

 :گفت استاد خوردم كه را جرعه اخرين

 ببين بازداشته مادرش كه كالنتري بري ميتوني ببيني پيشش بري زودتر چه هر بهتره گرفتي ادرسشو شنيدم كه روط اون
 ؟قراره چه از يهقض

 شيطنت صداي كه افتادم راه در طرف به عجله با و برداشتم را كيفمو راپوشيدم بارانيم درنگ اي لحظه و معطلي بدون
 . شنيدم سر پشت از را ديبا اميز

 عموي ي خونه تا ميخواي مديشا اهان بندازي؟ راش ميخواي جوري چه سوييچ بدن ماشينتو بگي ميشه خوشگله خانوم
 كدومش؟ هان ؟ بدوي رويا

 :كردم قر قر لب زير ميگرفتم شاز رو سوييچ كه حالي در و رفتم ديبا طرف به

 .من پرت حواس دست از امان

 سراپاي گيجه سر و ضعف احساس افتاد دوران به سرم ناگهان ميرفتم پايين ديگري از پس يكي را ها پله كه طور همان
 بسته چند و بزنم سري رو به رو نادي به بياورم بيرون پاركينگ از را ماشين كه اين از قبل دادم ترجيح گرفت را وجودم
 خودش كه ديدم را دكتر ماشين دفتر پاركنگ در كنار درست تمگشبر باناخي به دادم انجام كه ار كارم بخرم كاكائو
 و كشييد پايين را اتومبيلش شيشه رفتم طرفش به كرد جلب خودش به مرا حواس بوق چند زدن با و نشسته فرمان پشت

 :تگف
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 .ميكنم تون همراهي من نشي سوار

 :پرسيدم براينابن ام شنيده اشتباه ميكردم فكر حقيقت در نداشت شگفتي هيچگونه جاي مياوردم در شاخ تعجب زا اگر

 ؟گفتيد چي نشدم متوجه

 .ميگم راه توي بقيشو سوارشين

 اجراي از مجبور من و بود حجت او حرف گويي نشستم دكتر راوكن كرد باز را جلو در چرايي و چونه گونه هيچ بدون
 هر در شايد نه دمشاي..دادم نمي را عملي چنين اين اجازه خود به دمبو ديگر موقعيتي در اگر شايد هستم او اوامر

 بودم دكتر ماشين سوار اكنون من كه است اين واقعيت حال هر به ام كرده اكنون هم كه ميكردم را كاري هميين موقعيتي
 :شكست را بينمان سنگين سكوت صدايش

 كه شديد غافلگير امد پيش اين از قدري به شما گويا كنم همراهي ماموريت اين در رو شما خواست من از استاد
 شما نظر از اداست توصيه به البته هاديفتن اتفاقي براتون مسير طول در تا امدم نايابربن داديدن دست از كامال خونسرديتونو

 نداره؟ اشكالي كه

 را دهانم اب است داده كار اين به نت باراجا شايد پس بود استاد توصيه هبع امدنش اما بودم خوشحال بود امده كه اين از
 :گفتم و دادم فرو

 .متاسفم شدم مزاحمتون كه ازاين اما.نه كه اشكال

 :پرسيد هننيطما با

 كاري؟ چه ؟مزاحم مزاحم

 .نبيفتي راه من دنبال و بكشين كاراتون از دست شد موجب استاد پيشنهاد حالي هر به دفتر كاراي

 :گفت اش هميشگي جديي و محكم لحن با و كرد جا به جا كمي را اتومبيل اينه

 .مهدوي خانوم نكنيد شرمندگي احساس جهت بي پس منه كار از ييجز اينم ميكنم فكر

 نيك پيك ميبره. من داره گويي كه زدم حرف جوري كاريه ماموريت اينم معلومه خوب زدنم حرف نسنجيده بر لعنت
 .اورم بدست را ام داده دست از ارامش شايد تا كنم سكوت دادم ترجيح
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 ماشين از عجله با رسيديم مقصد به كردم مي فكر انچه از زودتر دادم دكتر دست به بودم نوشته كاغذ روي كه را ادرسي
 بزرگ رد رفط به 1.21پالك شنيدم ماشين داخل از را دكتر صداي كه بزنم را در كدام زنگ بودم گم در سر شدم پياده
 پاشنه روي لعنتي در اين ودترز داشتم دوست بودم عجول و زده شتاب زدم پي در پي زنگ چند شتاب با رفتم اهني

 راروي مانگشت دوباره بود رفته فرو خود بار مرگ سكوت در همچنان خانه اما ببينم را رويا تر سريع بتوانم من تا بچرخد
 .فشردم زنگ

 . نيست درست عجله همه اين مينو كن صبر يمك

 نمي خود پوستت در شادي از بود ديگزري مكان و نزما اگر شايد كردمي  خطاب كوچك اسم به مرا كه بود دكتر اين و
 .... اين در اما دمگنجي

 بيرون بودم غرق ان در كه ايي كننده گس لذت از مرا در طرف ان ازط حيا سنگفرش روي بر كفش شدن هكشيد ايصد
 بود كشنده و طوالني ها ساعت ي اندازه به براين كه يلحظات از بعد دوختم جلو به را ام امده در هحدق از چشمان كشاند
 تا صميمتي هيچگونه انكه با ديديم خود روي به رو را رويا كشيده بند به و رمقي ب چشمان نشسته غم به.  نحيف صورت

 اغوش در سخت و رفتم طرفش به كه ديدم اش اماندهو و صومانهمع نگاه در چيز چه دانم نيم اما نبود بينمان روز ان
 و كرد باز راه بيرون به گلويش خوردهدر گره بغض كوچكي تلنگر با بود رسيده دلخواهش مامان به گويي او فشردمش

 هم با كمي تتا شود ماشين سوار خواستم او از كردم ارامش كمي او كوچك دل هاي زخم بر شد مرهمي هايش اشك
 .بزنيم حرف

 :گفت و انداخت نگاهي خانه درون به ترديد اب

 تا دكتر به نگاهي هستيم عمو زن و من فقط نيست كسي داخل بياين شما بهتره نرم بيرون خانه از گفتن عمو اخه. نميشه
 بهتون وقت اسرع رد و ميكنم قفل رو ماشين در هم من برو شما داد پاسخ سوالم كردن رحطم از قبل چيست نظراو ببينم
 .يوندمميپ

 اين وبراي كرد پذيرايي ما از رويي خوش با عمويش زن شديم خانه وادر اتفاق به و كردم حلقه رويا بازوان دور را دستم
 :گفتم و كردم رويا به رو ديدم را دكتر سكوت وقتي گذاشت تنها را مار كنيم صحبت او با بتوانيم تر راحت كه

 به كه من داره؟ هم به ربطي چه اينا اخه مادر شدن بازداشت پدر مرگ ؟ قراره چه از موضوع ببينم بگو جون رويا خوب
 ........مو به مو بگو برام خودت حااال رسم مي نتيجه به كمتر يمكنم فكر چي هر خدا
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 اش خسته و مانده در بغض حباب تنشكس زندان يخي و سرد هاي يلهم طرف ان در مادر بودن و پدر مرگ اوري ياد با
 دانم يمن كردم سكوت به دعوت مرا سر ي اشاره با هم او كه ايد كمكم اوبه شايد تا كردم نگاه دكتر به.  ادد ازار گوشم
 بر نيشتري اش گريه هق هق صداي...... نوعدوستي حس يك از فراتر و بيشتر ميداد ازارم همه اين رويا سنگين غم چرا
 .......ميرسد گوش به هايش ضجه الي به ال از صداي گويي بود قديمي و كهنه زخم

 قد روبرويمان نااميدي از خسته رفتنمان پاي كاش اي ندندما نمي سرگردان بسته درهاي پشت هرگز ارزوهايم كاش اي
 خفتته ارزوهاي اگر ميدانم كه وايي اي انداخت نمي تالطم به سنگالخي چيه را دلمان ي رودخانه كاش اي.. كرد نمي علم
 وقت ان بودند ما رام و اسير دلمان تالطم پر ي رودخانه نااميدي بلند ديار روزگار از خسته يپاها بسته هاي در پشتت در

 ميشديم ديگر ي ها اگر و اماها و ها كاش اي ي دلبسته

 :كرد گفتن به شروع و كرد غلبه اش گريه بر كه بود رويا اين باالخره

 هر از كنم حالجي خودم ايبر رو اومده پيش اتفاق تونم يمن خدا به تونم يمن منگم و گيج هنوز كنين باور خانوم مينو
 .ميرسم سوال عالمت از پر بست بن به اخرش ميرم كه راهي

 هاي كتاب حساب به و بود نرفته شركت سال اخر روزهاي طرخا به هم پدر گشتمبر خونه به دادم امتحانمو تيوق روز اون
 دونستم مي شنيدم را خانه در كليد چرخيدن صداي كه بودم دهاور رد را مدرسه پوش رو تازه كرد مي رسيدگي خودش
 يا ديگه كس هستتم خونشون توي من االن كه وييمع همين جز ما باشه تونست نمي يا ديگه كس اون جز اخه مامانه
 كرد اعالم صدا و سر با اومدنشو هيمشه مثل ندارن رو خونه اين كليد هم اونا كه نداريم

 :پرسيد دوباره كه بود من هاي كفش ديدن با ميكنم فكر كجاي؟ فرخ

 .كلكا بزنين منو اب زير نكردي كي به دست نكنه كردن خلوتت هم با حقيقتت در دختر و پدر پس اومدي؟ هم تو رويا

 بوي و رنگ ان وجود با خونه ميكرد اعالم زائدالوصفي يانرژ و شادي از موجي با اومدنشو بود جوري همين هشهمي مانما
 .شده رويا يه مثل برام صداش و هاش خنده شنيدن االن اما داره يا ديگه

 دستتش به را ابي پر يوانل دكتر بود دلش خانه در ديگر بغضي حضور ي دهنده نشان امد وجود به صدايش در كه لرزشي
 . ببلعد تواندب را شا هغص و غم ان كمك با ات داد

 و عاجز زبان كه است دزيا قدري به فاجعه عمق يدادمم دلداري را او ديبا كلماتت چه با مدانست نمي كردم مي كرف چه هر
 .ايد حرف به خودش هردوبا ات ديدم كوتس راه بهترين پس بود بياني گونه هر از ندهاوام
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 .داد ادامه طور اين قبل از تر بم و گرفته صداي با

 وجودش بر نظيري بي ارامش ميشد گفته اهستگي به هم معموليش زدن حرف حتي صدا بي و اروم مامان عكس بر پدر
 پيش سال چند حتي ام نشنيده را بلندش صداي يا عصبانيت وقتت هيچ سن يان به تا گفتم اگر ام نگفته دروغ بود حاكم
 اما نكنيد باور شادي بنشيند ويلچر روي شد مجبور و داد دست از را پايش دو هر رانندگي تصادف ي سانحه در پدر كه
 كم كم زمان مرور به تا تحمل و صبر به دعوت را مامان كه بود پدر اين ميداد داريلد را مامان كه بود پدر ينا طرخا به

 .يابد باز دوباره را شا رفته دست از روحيه توانست

 و اروم پدري و شدم هاش شيطنت همين عاشق اول از گفت مي پدر هشهيم كه وشنگول شاد ماماني وجود با خالصه
 كرد خودش بند پايد منو رشزي به سر و ارامش ديدم و پدر كه روز همون از:  ميگفت هيمشه مامان هم باز كه منطقي

 دچار روزي يه بالخره يكنندم زندگيم خوشبخت هاي ادم زيرش كه سقفي هر كه ناي مثل اما بود برين بهشت خونمون
 .بوديمن مستثني قاعده اين از هم ما كه ميبيند حاال شد خواهد حادثه باد تند

 .شود مسلط خود بر توانست داد سر كه بلندي ها با نوشيد را ليوان درون اب يا جرعه

 درس غولشم خودم تاقا تو خودم منم ميكردند نظر تبادل نوروز تعطيالت گذراندن مورد در بابا و انمام غروب تا
 من مكنيم بازي اتيش هاش بچه با موع ي خونه بريم فتندگ مادر و ردپ چي هر ريوس چهارشنبه براي حتي بودم خواندن
 .باشم قبراق و سرحال ضيريا امتحان ايبر ات بخوابم زود مخواستم شبش چون نكردم قبول

 خانوم مينو ميدونم مقصر و خودم افتاد نمي اتفاق اين ديشا ميرفتيم اگر بوديم رفته كاش مبينم ميكنم فكر چي هر اما
 .ميداشتم بر لعنتي درس ناي رس از دست كاش ميكردم گوش حرفشون به كاش

 به گناهي هيچ ماجرا اين توي گفتم بهش اروم و گذاشتم ام شانه راروي سرش نشستم كنارش شدم بلند خود جاي از
 اين گفتن با پس شرايط هر در ميافتاد فاقات ناي ميكنم فكر من ولي متاسفم ندون مقصر خودتو جهت بي ستين تو گردن

 . بردن اونو چرا بگو مامانت از حاال ميكني تخودتواذي فقط ها كاش اي

 :گفت ميكرد بازي تشدس هاي ناخن با كه ورط همان و برداشت ام شانه يور از سرشو

 شده بابا بدن دارو سم بلكه نبوده طبيعي مرگ گفت پليس كه ديدن بيمارستان بردن رو بابا وقتي شب اون دونم يمن
 .اوله درجه متهم منهم مامان طبيعتا خوب

 :پرسيد و شكست بود كرده حفظ ورود بدو از كه را سنگين سكوت دكتر باالخره
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 ؟ نديدنش شدند بازداشت مامان تيوق از

 ديدنش به رفتيم عمو زن عمو با ديشب چرا: گفت رويا

 ؟بود چي نوشنظر ماجرا اين مورد در ايشون

 :زد پوخندي روويا

 كجارفتي؟ عزيزمن فرخ فرخ ميگفت جمله يك تنها بودند ما پيش كه ربعي يك تنداشند طبيعي هواي و حال ايشون
 .برگرد خدا ترو ميكنه اذيتم سخت نديدنت ميدوني

 طفلك داد ترجيح ن،اندم بر را اتاق از رفتن من ديدن با اوير بگيرم را هايم اشك ريزش جلوي نتوانستم شد طاق طاقتم
 .بگذرد تسالم به پرتگاه اين كنار از ميتواند ايا نمي دانم خدا

 كه حالي در دكتر بود پريده رنگ و خسته هم او ي چهره اتاقش وارد بود مهرباني زن ظاهرا كه وشعم زن رويا تنرف با
 :گفت و كرد من به رو ميداشت بر نيمز روي از را اش دستي كيف

 .ندار احتياج استراحت به چيزي هر از بيشتر خانواده اين كينم كم رو زحمت بهتره مهدوي خانوم

 :گفت رويا عموي زن

 حادثه نپياا شوك در ما هنوزه كه هنوز نگرفته ما از سراغي و نزده رو خونه اين در روزه چند ناي كه چيزي......استراحت
 .تصورم غيرقابل و عجيب ي

 :ادد پاسخ محرمانه دكتر

 غير اتفاق اين تحمل زويار براتون صميمانه هم ان از قبل داد خواهيم انجام برايتان بيايد بر دستمان از كاري هر ما و
 .ميكينم را تصور قابل

 شديم ماشين سوار وقتي ديمكر ترك را خانه ان و گرفت او از بود بازداشت جا ان در رويا مادر كه را محلي ادرس دكتر
 گريه صداي شد يمن دور نظرم از رويا ي زده ماتم و غمگين ي چهره لحظه يك دادم قرار سرم گاه تكيه را صندلي پشتي

 .داد يمن گوشم به ار صدايي هيچ شنيدن اجازه شد دلخراش ي ناله و ها

 كردم باز را هايم چشم دكتر صداي با كه گذشت مدت چه دانم يمن
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 .شين پياده

 :داد جواب و خواند چشمانم توي بود مغزم در كه را سوالي دكتر امد ناشنا برايم محل كردم نگاه اطرافم به

 .شين زودترپياده پس ببينيمش ندارين عجله مگه اسنتج يان رويا مادر

 .رفتيم روبرويمان اتاق به ميداد نگهباني راهرو در كه سربازي كمك به شدم النتري وارد دكتر دنبال به

 اي درجه جه و بود چه اسمش دانم نمي كه اقايي ان ايم امده كسي چه ديدن براي گفت و كرد معرفي خودشو دكتر وقتي
 :داد پاسخ رسمي و خشك خيلي داشت

 .خانواده اول درج افراد بجز هستند المالقات ممنوع وروز عيد رسمي تعطيالت از بعد تا امروز از

 :داد ادامه قبل از تر جدي شود راضي مالقات اين به بلكه كنم باز دهان تاامدم

 .هستيد وكيل كه شما براي يحت قانونه قانون

 :گفت محترمانه خيلي و ودگش را ان رفت اتاق در طرف به بعد

 . تعطيالت از پس تا نگهدار خدا

 اما ميكرد وا را مساله ناي از گره خودش زبان ماجرا شنيدن شايد كنم مالقات را رويا مادر نتوانستيم سادگي همين به
 كنم مي فكر خوب وقتي گذشت خواهد اش واقعي زمان از زودتر اش هرلحظه تلخ انتظاري نديمما مي منتظر بايد حاال

 را ارامي و خوب تعطيالت چه كردم مي گمان پيش روز چند تا ستين بيني پيش قابل جيز هيچ اند گفته راست كه ميبينم
 خانواده و ليال همسرش و استاد با هم ان امد پيش منتظره غير كه جمعي دسته سفر ان ي خصوصو به دكر خواهم سپري
 .فرزاد و ديبا  وصالخوص ليع و اش

 به سر دوباره كودكيم هاي شيطمنت تمام گويي اورد وجود به من در اي كودكانه و شادي و وجد سفر اين يزير برنامه
 با ميبخشيد گرما را وجودم كه شيريني عشق هاي رگه اند كرده شورش جواني عوالم به سركشي براي و اند هزد طغيان

 خصوص به و رويا پدر براي كه اتفاق اين با حااال....اما. بنشيند دلپذير و شيرين ثمري به بتواند شايد رويايي سفر نيا
 ...بسپارم زمان گذر به را چيز همه باشد بهتر شادي دانم نمي ميزند لنگ ام شادي از عظيمي ي گوشه داد روي مادرش

 

 يازدهم فصل
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 تحويل سال از قبل روز كه شد گرفته تصميم كرد كوچكي تغير نوروزي تعطيالت سفر ي برنامه ها بزرگتر صالحديد با
 مايه.  تازه ماهي ارشفس استاد بخوريم شمال همون را عيد روز ماهي و پلو سبزي فروغ و مامان قول به تا كنيم حركت
 شخصي وسايل جز به خواست ما از و داد ويال در مستتقر كارگر به پيشاپيش را كوكو و.پلو براي محلي سبزي.  دودي
 فلط همه ناي از مامان گرفتند عهده به مهربانش همسر و استاد هم را راه توي ميوه و چاي حتي نبريم هراهم يچيز هيچ

 به ايند در خجالتشان از چگونه تا بودند كشيدن نقشه حال در عمو زن با مرتب و بود شرمنده مهربان زوج اين تمحب و
 مسائل و تهران فضاي در كار يطمح از كم چند هر حدودي تا كه داشتم سفر اين به نياز هم من بود چه هر حال هر

 ي مرحله در و باشم ثمر مثمر اش خانواده و رويا براي برگشتن موقع در توانم بلكه تا باشم دور امده پيش كه جديدي
 باشم داشته رسمي غير برخورد او با كار طمحي از دور ميتوانم هستم فرزاد دكتر با همسفر روزي چند كه اين از دوم

 قبال ميدانم كه هرچند ندارم مرد اين به احساسي هيچ كنم ادعا توانم نمي بگويم دروغ توانم نمي ودمخ به بودم خوشحال
 .بوده اش كرده عقد مدتي وحتي داشته عالقه ي ديگر دختر

 نميگذارد و كرده كور ور عقلت و چشم كه عشقيه همون اين مينو نكنه ميگويم كنم فكر منطقي ميخواهم كه گاهي
 مساله اين شايد نيست مهمي اتفاق اين مينو نه. ميزنم نهيب خود به دوباره اما ببيني را اطرافت در موجود ي ها واقعيت

 در را ات گذشته از قسمت اين اطرافيانت كه دادي نمي ترجيح ايا كردي فكر چگونه اونوقت امد مي پيش ذهنم تو اي
 گونه اين قطعا بگويم دروغ خودم به توانم نمي هم باز......ندنزن گره ات ندهيا و حال به را ان و كنند مدفون گذشته همان

 .......اطقع..داشتم دوست

 مسوليت كه بزگترها داشت وجود سفر اين به رفتن و وسايل اوري جمع براي خاصي هيجان و شور كدامان هر ي خانه در
 زن به افتاد مي يادش چيزي مامان اگر ازندبياند قلم از را چيزي مبدا تا بودند يكديگر با تماس در مرتب داشتند بيشتري

 زنگ خالصه ميگرفت تماس بپرسد رو مامان نظر خاصي مورد در داشت دوست استاد همسر اگر يا و ميزد زنگ عمو
 مقصد خود از تر داشتني دوستت و ييشتر سفر از قبل حال و شور ،تسا طور همين هيمشه نيمشد قطع لحظه يك ها تلفن
 يرسم طي در كه لذتي اما باشم دلتنگ مقصد در كه اين نه البته مقصد خود تا هستم سفر مسير عاشق هميشه كه من است
 طي ليال دايي چون ايند نمي سفر ناي به پدرش ور ماد كه داد خبر ليال اخر هاي اعتس در است تر يداشتن دوست ميبرم
 اليل مادر و پدر بنابراين كنند سفر ايران به تركيه از را نوروز تعطيالت تا كردند ريزي برنامه يا منتظره غير تصميم
 باعث قضيه اين كه باشند ما همسفر شوهرش با كه داد ترجيح ليال اما كنند پذيراي ميهمانهايشان از تا بودند ناگريز

 بوديم گرفته تصميم كه اين بخصوص دادي م من به بيشتري دلگرمي سفر اين در ليال كنار در بودن شد من خوشحالي
 .مينبك نوشهر در مادربزرگش و نسيم از هم ديداري
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 و ديد به دادند جيحتر و زدند باز سر امدن از انداختيم جلو روز چند را سفرمان ما وقتي هم بزرگ اقا و جون خانوم
 قاا چون امديم نمي ما هم باز رفتيم يمن دترزو هم اگر ميگفت جون خانوم البته باشند مشغول خود ي ساله هر بازديد
 خود نوع در كه است ايي عقيده هم اين خوب باشد بسته يدع ايام در بزرگتر ي خانه در ندارد شگون است معتقد بزرگ
 .شديم بيدار خود شيرين و عميق خواب از مادر ي عاشقانه اصداي كه بود نشده روشن هوا هنوز احترام قابل

 خواب در هنوز تو وقت اون هان بشه پيدا ها همسفر ي كله و سر يكي يكي كه االنه.. مامان عزيز...مينو... گل مينوي
 . دخترم پاشو اي رفته فرو خوش

 قوسي و كش كه حالي در خواستم مي بر جا از نبود اي چاره اما.....خوابيدن داشت لذتي چه پيچيدم خود دور بيشتر را پتو
 گفتم اي رگه دو صداي با ميدام بدنم به

 ميشم بلند منم بخونين تونونماز شما تا......مامان باشه

 خانومي بشه قضا نمازت نذار مسافري كه امروز تنبل اي

 نماز خوندن كردم نيم تنبلي روز هر ومثل ميخوندم هم را نمازم بهتر چه پس ميشدم بيدار كه من مامان ميگفت راست
 عبادت براي را خود كه مادر ايصد شنيدن ميكردم تنبلي كمي صبح نماز خواندن در اما بود راحت خيلي برام شب و ظهر
 تقريبا بخوانم را نمازم و شوم بلند گرمم و نرم جاي از بود شده باعث و ميداد قلقلك را غيرتم كرد مي اماده گاهي صبح
 مجيد عمو عمو زن رفتم حياط در طرف به و برداشتم ا مامانم و خودم چمدان امد در صدا به خانه در كه بوديم شده اماده

 پر را جون خانوم و برزگ اقا تنهايي داد ترجيح هم هومن بودند منتظرمان ماشين داخل در پشت قبراق و رحالس هرمز و
 :گفت ازقبل رنگت پر لبخند با و امد طرفم به من ديدن با هرمز كند

 .شدي سحرخيز خوب مينو سالم

 حركت يان با خودش قول به كرد فوت و راخواند دعايي بار چند اش هميشگي عادت طبق و كرد قفل را حياط در مامان
 قابل اي ريشه مسائل اين به توجه هم مني  عقيده به تهالب سپاردي م خدا به را خانه زيرا شودي م بيشتر اش دلگرمي
 تاثير بي ليال در ماه اسفند اخر هواي رسيدند راه از هم داريوش و ليال كه بوديم احوالپرسي سرگرم هنوز است احترام
 كنار بنابراين نكنم پاره را چرتش دادم ترجيح داشت همراه را صبحگاهي خواب دگي خمو و كسالت هنوز هك چرا نبود
 هم به همگي انجا بود قرار افتاديم راه استاد منزل طرف به شد جا به جا كنارم هم مامان و نشستم ماشين عقب عمو زن

 كنيم حركت مقصد سمت به بعد و شويم ملحق
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 و فكر اگر ميداد نوازش ار مشامم وبرزن كوي كنار و گوشه از نوروز و بهار بوي اما بود ماشيني و گذرره هر از ها خيابان
 حرف هرمز كه شايد خصوص به ميدانستم زمين روي انسان ترين خوشبخت را خود لحظه ان در داد نمي ازارم رويا خيال
 زن و عمو العمل عكس حتي يا و ندانستن يا دانستن حاال كند حالجي خودش رابراي مساله توانسته و كرده درك را هايم
 روز چند از بعد قاعدتا و شدند مي ناراحت ي روز چند ميفهميدند وقت هر نهايتا نبود اهميت حائز برايم چندان عمو

 ميگشت بر سابق و عادي حالت به احوال و اوضاع

 ما انتظار رد همگي و بودند هم دكتر و ديبا رسيديم استاد منزل به السير سريع

 كه راديو ي گوينده صداي كرديم حركت ها ان سر پشت از وبقيه جلو دكتر و ديبا كينم عليك سالم تا شنديم پياده ديگر
 دهد مي رانوازش گوشم ميخواند را شعري ي قطعه دلنشين لحن با

 سرخ و گرم گونه اين من قلب نبوده گز هر ميكنم فكر من

 شاداب جنگل هزار چنديدن ميكنم احساس يقين از جوشيد مي دلم در خورشيد ي چشمه هزار چندين ميكنم احساس
 بي خورشييد من چشم در ميكنم شاداحساس و بزرگ اين من ست نبوده هرگز كنم مي فكر من زمين از ميرويد ناگهان
 دلم ته رسج ميزند اي قافله باش بيدار كنون من قلب تپش هر به رگم هر در ميكنم احساس نفس كشد سرودي غروب

 اغوش با را من و ميكنند تجربه را بودن عشق هاي جوانه من قلب تپش هر در ميكردم احساس اما شد سنگين چشمانم
 .هستم پذيرا باز

 توجه هرمز ي خنده صداي كردم نگاه اطراف به پريدم خواب از هرمز شديد ترمز با كه بودم خوابيده مدت چه دونم نمي
 :پرسيدم تامل كردم نگاهش جبتع با كرد جلب او رابه ام

 هرمز؟ شده چيزي

 :داد جواب بود شده قبل از شديدتر اش خنده حاليكه در

 نزده ماشينو استارت هنوز شده ياهپ منه نصيب الودس خواب و خسته مسافر چي هر عزيز عموي دختر شده چيزي چرا
 . بزنين حرف كلمه دو باهام يكيتون الاقل تهگرف چرتم.... ارم دل هم شانس من خوب رفتيد فرو شيرين خواب به همتون

 : كرد اعتراض عمو زن از قبل

 ......خيلي پس كردم تهي قالب ترس از كه من
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 :گفتم شود تمام عمو زن حرف اينكه از قبل

 .بود اي مزه بي شوخي خيلي كه واقعا

 :گفت نهايت در باالخره سالح خلع هرمز و شد بلند همه اعتراض صداي

 پارك تو رفتند جلويي ماشيناي كنين نيگاه اما.....اما كردم غلط خدا به ببخشيد شدم بارون تير اسمون و مينز از كه واي
 .نداشتم ازاري قصد واهللا ترمز سرشون پشت يهو نشيم رد ازشون كه اين براي شدم مجبور منم

 :گفت اعتراض با هم عمو

 محترم اقاي نبود جاده به حواست كه بودي چرت توي هم جنابعالي معلومه طور اين پس

 كه كساني جز همه كنيم صرف داشت قرار سبزيي سر فضاي و رودخانه كنار كه اي خانه قهوه در را صبحانه شد قرار
 دادند نشان بدنشون به دادن وقوس كش با بود عهدشون به رانندگي

 ميشد پخته نوجوان پسركي توسط كوچك تنور درون خانه قهوه كنار در كه داغي نون و محلي ي كره با نيمرو بوي
 و نشستيم ديگر ميز دور به هم ها خانوم ما و ميز يك دور يكديگر كنار در مردها كرد تحريك را اشتهايم حسابي
 همه سر از خواب خورديم دوستانه و شاد محيط در بود نيمرو وخالصه موم با عسل و شير سر و پنير شامل كه را صبحانه

 ميخواست ديگر طرف از ليال و بشو ما ماشين سوار بيا مينو خدا رو تو ميگفت طرف يك از ديبا تنرف موقع بود پريده مان
 باشم داريوش و او همراه

 برادرش و ديبا همسفر بتوانم كه ديدم نمي خود در اصال اما باشم انها با نداشم دوست هم خودم هرمز خاطر به بيشتر
 و شد دمق كلي فهميد هرمز وقتي شد ديبا دلخوري باعث اين و باشم همراه داريوش و ليال با كردم قبول بنابراين شوم

 كنم قانعش ام توانسته كردم مي فكر اوردم برهان و دليل زدم حرف باهاش همه اون رفت لك تو معروف قول به حسابي
مي  اون ميكردم فكر هر نمي فرو ي پسره اين ي كله تو حساب فحر چرا دونم يمن تازونه مي خودشو اسب هنوز اما

 همين به رو مساله اين خودم بايد كنم حساب تونم نمي هم هرمز رو كه اين مثل نه.....اما كنه قانعه رو عمو زن و عمو تونه
 حرص و ميكردم فكر خودم تو شهي من حرف شده بسته اسمونا تو عمو دختر عمو پسر عقد كنم خانواده حاليه زودي

 :اورد دخو به منو ليال صداي كه ميخوردم

 .بشي ما ماشين سوار ميخواستي زور به كه اين مثل دختر

 :پرسيدم تعجب با
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 مگه؟ چطور

 داد پاسخ و انداخت باال هاشو شانه

 ميكنم خواهش ازت نميشه كه شه نمي روشن ماشين ميكنن كاري هر جماعت گرفت اهت كردي نفرين گل دختر هيچي
 .بشه زهر بهمون سفر كاري اول نذار كن دعا

 : گفت و كرد نازك يچشم پشت بادي بدهم ابيجو كه اين از لقب

 .كنن دعا حاال ميخواي كه تو جون ليال يادم بارون سياه گربه حرف به حاال تا كي از

 :بگويم پاسخش در توانستم طفق شدم طرخا ازرده كيم و گرفت دلم حرفش از هم باز اما كندمي  شوخي ديبا ميدانستم

 . من طلب يكي هاشب يادت طفق شديم كه هم سياه گربه خانوم ديبا ممنون خيلي

 :گفت درنگ بدوون

 .وكيل خانوم. مينوسم حسابت صورت تو حتما

 ماشين سوار و كنم انتخاب را او ليال جاي به داشت وقع ديبا كه بودم فهميده كنم كوتاه رو بحث اين دنباله دادم ترجيح
 تا رفتم ردهام رفط وبه. ندادم ابيجو بنابراين كند خالي را خود حرص تميخوواس ها كنايه و شاي اين با و شوم انها

 كاري تنتوانس بود اشنا ماشين موتور به حدودي تا كه هم هرمز بود جدي جديد مساله كه ان مثل ميكنند كاري چه ببينم
 گرفتند ميمتص و يدنرس نتيجه به گماننها و ها حدس و همفكريها هم باز رفتن كلنجار نيم و ساعت يك از بعد بكند

 تاثيري هيچ اما شد كم ماشين يك ترتيب بدين دشو حويلت ليال پدر منزل به تهران به لجرثقي توسط وشداري ماشين
 همسفر هم داريوش خواست يم ديبا كه طور همان ييعن باشيم دكتر و ديبا همراه ليال و من شد قرار كه چرا نداشت
 .شدند همسرش و اداست ماشين راهي هم نماما و عمو زن و شد مجيد عمو و هرمز

 معني بدين حرف ناي البته شده دير خيلي نكنيد توقف كجا هيچ تامقصد ديگه گفت حركت هنگام به الدين جالل اساد
 .باشه حواستتون بريم گاز تخت كه نيست

 :گفت شوخي نيمه لحن با و كرد من به رو ديبا نددام در حركت به ها ماشين وقتي

 .بگذره بد بهتون ما جوار ر مجبوريد و شده فتهرگ شما از دوستتون ماشين شدن سوار سعادت كه مهدوي نومخا ببخشيد
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 يمن ميكردي ازم تنهايي در اًبعد رو گاليه اين مردي مي بگو دختر اين زددن حرف ربط بي و موقع بي اين از امان
 افتاد فروزان دكتر به اينه در چشمم كه بود افكار همين در..... نه نه يا ميدادم جوابي بايد اصال يا.... بگم بايد چي تمدونس

 خودم كمي ميگفتم بايدچيزي پس انددب را نظرم تا است منتظر تا است منتظر هم دكتر كردم حس ميكرد نگاه مرا هم او
 :كردم جور و جمع را

  .بيشتره وليال من دوستي متقد باالخره خوب دختر كردم عمل منصفانه قادقي ياشب كرده فكر درست اگه اتفاقا

 :گفت ناراحتي كمي شايد و ضاراعت با بار اين دهم ادامه را حرفم نذاشت

 .بوده خودي بي كردن دل و درد و كردن كار هم كنار غروب تا صبح و بودن همكار الس يك هيچي يعني ما پس هاشب

 . گير بهانه هاي بچه مثل درست گرفت ام خنده زدنش حرف لحن از واقعا

 توي برم گفتم بود چرت تو ليال ديدم چون شوخي از گذشته بود اين منظورم كردم غلط من ميزني چيه حرفا ناي
 بود ساكت حاال تا كه ليال هم عزيزي هم وتو من براي گرنه و كنم بيدارش خواب از هايم حرفي پري با تا ماشينشون
 :پرسيد اي كودكانه شوق و ذوق با و ماليد بهم دستاشو

 ها؟ بچه دعواس سرمن جون جونمي اخ

 :گفت و گرفت نشانه ليال به رو دستش ديبا

  .ميكني تعيين نرخ دعوا ميون اوردي گير وقت هم تو بابا بشين

 : پيچيد ماشين در دكتر دار زنگ و امرانه ايدص بار اين

 از حرفا اين ميدونم بعيد چون ميكني شوخي ميكنم فكر البته نيست كودكانه هاي شكايت و شكوه اين جاي االن ديبا
 .من نازك دل خواهر كني تمومش بهتره شوخيه هم اگه حال بهر باشه شده گفته تو دهان

 :گفت و داد تحوليم دلنشين و زيبا خندهاي ديبا بالفاصله چون اتش روي بر بود ابي دكتر جمله همين

 خاطرت نيست خودم دست كنم چيكار كردم بزرگش زيادي فرزاد قول به شادي اما جون نومي شدم دلخور ازت راستش
 .عزيزه خيلي برام

 :گفتم ديبا محبت پاس به هم من
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 . هستي داشتني دوست و عزيز خيلي برام هم تو تعارفي گونه هيچ بدون كن باور و نداشتم منظوري منم

 : شد بلند ليال اعتراض صداي رهابدو

 .ميكردم كيف كلي تمداش كه من بشه دعواشون من سر ذاشتين مي ؟ كردين يمن نصيحت رو ديبا امش شد نمي دكتر اقاي

 گفت بود شوخي چاشني به اميخته كمي كه دوستانه لحن با دكتر

 بحث و جر هم با كوچيك مسائل سر مرتب ميكنن كار هم كنار كه مدت اين توي دوست تا دو اين يادمه من كه اونجا تا
 ميانجي من كه نبود دعوايي باشين مطمئن نگرين خودتون به زياد شما شونه دوستي شدن تر مستحكم هم نتيجش دارن
 .خانوم ليال باشم كرده گري

 ها بچه ميون هم ما كه باشه خوش دلمون ذره يه ما بذارين نميشد حاال ما دست تو ريختين رو پاكي اب كه شما به: ليال 
 .داريم سوكسه

 :فتگ و كرد ليال به رو بود بريده را امانش خنده كه ديبا

 :گفت ادفري نيمچه با ليال كني تمومش جا همين و بحث بهتره نشده خالي دلت ته از بيشتر تا خوب دختر

 ها دره اين از يكي ته ماشين پنجره از خودمونو بايد كم كم ما واهللا كنين خيرش به خم جا همين رو قائله خدا رو تو نه
 .ينكين نااميدم ميكنم خواهش مينك پرتاب

 :گفت و نگذاشت جواب بي را او بود گرفته اش خنده ليال زدن حرف و حركات از هم دكتر

 جا همه از منه پاي دره هت نينك پرتاب رو خودتون من ماشين از اگه كه كنين فكر اين به باشين اميدوار اميدوار خواهشا
 .ميشه كشيده وسط هم خبر بي

 نداشتم برخورد او يبا ديگر جاي كار محيط از غير به هرچند دمبو نديده خندان و شاد را او حال به تا نبود بدك هم دكتر
  باشد گونه اين بتواند هم او كردم نمي فكر اما

 ميشود هاشتگذ سر پشت ي ديگر از پس يكي جاده سرسبز و زيبا هاي پيچ است دلچسب بسيار اما ابري بيرون هواي
 و ليال صداي است زندگي و بهار وجود زا اي نشانه تدافي م كجا هر به نگاهم است نظير بي و چشمگير جاده سرسبزي

 هم هيچكدامشان قضا از افتابي يا است تر انگيز دل شمال ابري هواي كه اين مورد در انها شكسته را ماشين سكوت ديبا
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 اغوا گر نظاره و دهم تكيه دليصن بر را سرم دادم ترجيح گرفت ام خنده شان گانه بچه بحث از نداشتند امدن تاهكو خيال
 .انها كردن دو به يكي تا باشم چالوس خم و پيچ پر ي جاده در بهاري هوي هاي گري

 و شدند پارك ويال بيروني فضاي در ديگري از پس يكي هاي ماشين رسيديم ادتاس ويالي به كه بود ظهر حوش و حول
 بود استاد همسر همان يا و فروغ با كردن صحبت سرگرم هنوز كه مادر طرف به شديم پياده مشاين از وصدا سر با همه
 :گفتم نبود تاثير بي ان در هوا زندگي سر كه شوق و شور با و رفتم

 . نيومده سراغتون هار يخستگ اصال چون گذشته خوش بهتون حسابي كه اين مثل

 :گفت عمو زن بدهد جواب مادر كه اين از قبل

 بره كه هم ايران اونور تا باشه داشته جنابعالي مامان و مخانو فروغ مثل همسفرهايي ادم اگه جون مينو معلومه خوب
 .نداره معنايي براش خستگي

 :گفت جانبي به حق ي قيافه با ميداشت بر ماشين عقب صندلي از را چمدانش كه حالي در استاد

 مردهاي ما نوبت باشه يادتون فقط باشه هستم و بودم خنثي عنصر يه بنده پس نكنه درد عزيز خانومهاي امش تدس
 .نداريد گذاري گله حق اونوقت ميرسه هم محترم

 :بگويد وانستت فقط شد سرخ خجالت از عمو زن

 .......اصال ولي كردم كاري خراب بازم كه اين مثل بزرگ خداي واي

 :گفت استاد

 . مهدوي خانوم درسته هستم من كاري اصل تيداشند منظوري اصال ونميدم

 . ديدمخندي استاد وابيج حاضر از همه

 دوان داشت قرار بزرگي نسبتا باغ دروسط كه ويال بزرگ ساختمان پشت از ميزد صدا علي محمد را او استاد كه پيرمرد
 :وگفت كرد تاداس به رو اش شمالي اصيل و شيرين لهجه با و امد بيرون دوان

 ميكنين؟ ركتح نكرده لوعط خورشيد هنوز بودين نگفته مگه افتاد شور بدجوري دلم كردين ريد اقا

 :داد خسپا خونسردانه استاد
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 كجاست؟ خاتون خوب وسرحال سالم اونم رسيديم كه نهيا مهم

 :گفت وفادارانه علي محمد

 . مييكنه اماده نهارو سات و سور داره كنم فكر ويالست تو خاتون جان اقا

 :گفت و خنديد خانم فروغ

 نگاه يهبق رفط به بعد باشه اماده رو نهار وسات سور كه تنيس ازاين بهتر خسته و گرسنه همه ان براي خبري هيچ و
 بلندتر همه از ليال و ديبا و من اصد كه بله: يمگفت صدا يك هم با همه و همسفرا؟ ينها غيراز: پرسيد بلند ايباصد و ميكرد

 .رسيد يهبق گوش به تر واضح و

 يابر و پوشيديم يراحت هاي لباس و شستيم را نيمارو و دست تيمشاگذ دراتاقهايمان ار هايمان ساك كه اين از بعد
 ميز وقتي كرد برابر دو من در را خوردن لعو كرده سرخ مرغ و سير انگيز بر اشتها بوي يمرفت پايين سالن به غذا صرف
 تدرش و يزر هاي ميوه اقسام و انواع از كه ميوه ترشي است اي حوصله با و سليقه با زن خاتون كه يدمفهم شد چيده غذا

 دودي برنج با قاسمي ميرزا ترش مرغ شامل كه محلي غذاهاي و ترشي تا مربا شبيه تربيش كه ترشي سير بود شده درست
 .بود حوصله و سليقه همه اين از حاكي ماهي و خاويار كوكوي

 طبقه همان رد فروغ و استاد اتاق بپردازيم استراحت به ساعتي چند داديم ترجيح خاتون ي خوشمزه ناهار خوردن از بعد
 عمو ي خانواده و داريوش و ليال ديبا و دكتر مادر و من به كه تاشد وجود اتاق اي اندازه به باال طبقه در داشت قرار اول
 :گفت و كرد راباز چمدان مادر رفتيم اتاقمان به مادر و من بنابراين باشد داشته تعلق اتاق ك يكي

  بخوابم راحت خيال با بعد تا ميكنم اويزان رو لباسا اول من جون مينو

 گفتم كشيديم اي جنانه ي خميازه حاليكه در و انداختم تخت روي رو خودم

 به جوابي چه مادر نفهميدم واقعا كه بودم خسته قدري به و كنم جا به جا لباسامو راحت خيال با بعد تا ميخوابم اول نه اما
 كردم غرق خواب شيرين دنياي را خود كه چرا داد من

 انچه گمانم به كردم بسته و باز را هايم چشم بار چند..بخشي روح و اشنا ي زمزمه چه و...دلنشيني و نواز گوش اهنگ چه
 هوشياري در ميرسد گوشم به صداهايي و هستم بيدار كن است بيداري در نه. نه اما باشد رويا و خواب عالم در شنوممي 
 هاهست هرمز صداي ميشنوم درست خودشه اره ميكنم تيز را هايم وشگ تاريك تاريك نه است تاريك اتاق ما است كامل
 عجله با مينوازد تار زيبايي نيا به كه است كسي چه اما هردا تحسيني قابل صداي واقعا ام كرده تحسين را خواندنش ميشه
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 صداي هم و شده قطع هرمز راز او صداي هم. رفتم پايين ي طبقه طرف به هايم لباس تعويض از بعد و شدم بلند
 ي طبقه در كه بزرگي سالن دور تا دور همه رسيد گوشم به كه بود ديگران تشويق صداي كوتاهي مكث از بعد....تار

 بود سوختن حال در نومندت هاي هيزم با كه شومينه ي طرفه يك صندلي روي هرمز بودند نشسته داشت وجود پايين
 شد حل برايم كامال معما حاال خورد مي چشم به داشت قرار زانوانش روي كه كوچكي تار با دكتر ديگر طرف در و نشسته
 .بود دهروا در ادص به استادانه را حركت بي و سرد سيم ان كه بود او وانايت هاي پنجه اين پس

 كرد جلب من به را همه توجه جان عمو دايص

 ؟ نشدي يدارب وصدا سر همه اين با كه بودي خسته قدر اين يعني.... جان عمو خواب ساعت

 داد ادامه افتاد من به چشمش تازه كه ديبا

 ور گوشم سر اخر نشنيدم جوابي تو از و كردم صدات كه بس از كردي تسليم افرين جان به جان كردمي م فكر كه من
 ميزنه داره....نه ديدم قلبت رو گذاشتم

 :داد جواب و خورد جا كمي ديبا حرف از مامان

 .ديگه بود خسته طفلك خوب.......خانوم ديبا جونش از دور.واي اي

 :گفت و كرد دستي پيش جواب حاضر ي ليال ديبا از قبل

 بكنين ور بدبختي شوهر اون ففكر نيستيد خودتون فكر اگه خدا رو تو مهدوي خانوم كردين لوسش همه اين شما همين
 .بيفته دردونه يزعز اين گيره ميخواد كه

 :گفت و گرفت را دستم و بودم مانده واج و هاج كه طرفم به خانوم فروغ

 بكنين كردنش محكوم به شروع بعد بشينه بيداد متهم بذارين كردين حمله خدا بنده ي طرفه همه از ادمين خوش رو خدا

 و باشم نگذاشته جواب بي رو ديبا و ليال كه اين براي بنابراين گرفتم قلب قوت كمي كرد من از استاد همسر كه ياعد از
 اما ميكنن انتخاب مدافع وكيل يك خودشون از كردن دفاع براي هم محكومين بدترين:گفتم و كردم خانوم وغفر به رو
 .كنم دفاع خودم از خودم نميدن مهلت حتيي بنده انصاف بي دوستان مثال اين

 : وگفت كرد اشاره خود كنار صندلي به استاد
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 . اس ريخته بهم ابيحس بيرون روزگار و هوا كه بشين جا اين بيا عزيز مهدوي

 .استراحت براي جا اين اومدي كه بخواب بگير هم دلت هم وقت هر تا يرنگ يجد زيادي هم رو يقخال اين حرف بهترين

 : گفتم اهسته و كردم ليال و ديبا رو

 .خانوما گرفتين تحويل

 تاريكي در پرتغال و نارنج درختان رگب اريدب مي اي وقفه بي و تند باران زدم كنار را پرده رفتم باغ به رو رهجپن طرف به
 ل او جاي به هردوبا..  ميبرد سو هر به خود با و گرفته بدست را نازك هاي شاخه اختيار بي باد ميزد برق باران بارش زير
 اي منظره برد كرد نكرد پارس به وادار را ويال بازگوش و شيطان سگ باغ درختان رقصان هاي شاخه ميگردادند بر خود
 اين ترسيم به قادر نقاشان ينترماهر كه است بيعتط منظره ترين رويايي ميكند خودنمايي رويم پيش پنجره قاب رد كه

 .بود نخواهند تابلويي چنين

 صبح تا بخوابيم زودتر را شب كه ندداشت نااذع القول متفق همگي كردده درست خاتون كه دلچسبي و لذيذ شام از بعد
 به پيشنهاد اين از راضي همگي كنيم اماده دقيقه 38 و 9 ساعت راس كه تحويل سال يابر را خود و شويم بيدار زودتر
 .نماييم اغاز جديد سال پيشواز با را زيبايي صبح تا رفتيم هايمان اتاق طرف

 حالم شامل ظهر از بعد ديروز كه كاملي تاستراح و خواب است بهاري قشنگ روز اولين شروع از حاكي سحر خروس
 انگيز دل و صاف هواي به را خود جاي ديشب رياب هواي و باران شوم بيدار خواب از مامان از زودتر شدتا بودباعث
 بيدار خواندن نماز براي را مادر ومش بيدار درونم در زندگي شعف و شور تا ميشد باعث امر همين كه است داده بهاري
 گفت اش الوده خواب صداي همان با كرد ترك را گرمش و نرم رختخواب سختي به بود راه ي خسته هنوز كردم

 .ومش بيدار نميتوانستم ها حاال حاال كه بود سنگين خوابم قدري به كن اورب كردي بيدارم شد خوب چه

 :فتمگ ميكردم مرتب را تختش پتوي كه حالي در

 .من عزيز مادر بباره سمونا به زمين كه ميشه جورايي يه موقعي يه باالخره بباره زمين به وناسم از شههمي كه شهمين

 دعا دخترش تنها جمله از جونا ي همه خوشبختي براي ان از بعد و خواند را اش گاهي صبح نماز روز هر معمول طبق مادر
 ها پله از اهسته ميكرد اماده را صبحانه وسايل داشت خاتون گمانم به كه ميرسيد گوش به اشپزخانه از صداهايي كرد
 نون با كته خوش بوي بود كردن كار شغول بسته كمر دور به چادر تونخا و بود روشن اشپزخانه چراغ فقط رفتم پايين
 . ام گرسنه چقدر فهميدم تازه انگيخت مي بر را اشتها و ميداد نوازش را مشامم عطرشان و اميخته در هم با محلي داغ
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 بخير بحص خاتون ننه سالم

 :گفت شيرينش لهجه با و كرد نگاهم شمهربان چشمان و خندان اما چروكيده صورت با

 دختر ميخوابيد بياد در ادص به تحويل سال توپ تا مونده خيلي هان شدي خيز سحر حسابي امروز جان دختر سالم...اوه
 .جان

 بهتره هم شما بخوابه بگيره انوقت باشه بهشتي هواي و شمال توي ادم عيد روز ميشه خاتون ننه خواب بي خواب امروز
 .خوابه توق چه شن بيدار همه تا كن صدا و سر كيم من جون نكني كار اشيو يواش

 خدا جان دختر شي بيدار ازخواب تونستي زودي اين به صبح كه دييخواب چقدر ديروز خودت رفته يادت كه اين مثل اوه
 .شن بيدار خواب از مردم كنم ازاري مردم من نمياد خوش رو

 :رسيد گوش به شد وارد اشپزخانه از مادر همراه كه خانوم فروغ صداي

 ده تا همه كه ميكنم كاري يه االن موافقم تو با منم اما ميچيني؟ توطئه خونه اهالي عليه داري خانوم مينو روشن چشمم
 .بشن حاضر صبحانه ميز سر گهدي دقيقه

 تا افتادم راه دنبالش به شدم كنجكاو رفت باغ به رو در رفط به و انداخت سرش روي را اش بافتني شال خانوم فروغ
 تا ميكرد ارواد را انسان هوا لطافت اما كرد نفوذ استخوانم و پوست بر السير سريع بيرون سرماي ميكند كار چه ببينم
 قفس طرف به فروغ كردم هدايت هام ريه داخل به رو بهاري و تميز هوا عميق نفسي شنيدن با كند تحمل را سرما و بماند

 به صدا و سر با ها ان ي همه زدني هم بر چشم يك با و كرد باز ميزدند پرسه جا ان در ها خروس و مرغ كه بزرگي
 و سر ان يك در خالصه انها پي در كنان قد قد ها مرغ ندديدو مي وجل از كنان جيك جيك ها جوجه دويدند بيرون
 صبح شيرين خواب از برخاستن هب وادار ار خانه اهالي تمامي شك بدون كه امد وجود به ها سخرو و مرغ از صدايي

 شده پاشيده زيره الش به ال كه محلي پنير ي خامه و شير سر با محلي صد در صد ي صبحانه بود جالبي ندترف كرد يهگا
 .داد مزه همگي به ماري زيتون با نيمرو و كته و بود

 استاد درخواست به ان از بعد شد چديه شومينه كنار در گردي ميز روي همسرش و استاد سليقهي با سين يهفت سفره
 استقبال به االغيب لسان اشعار اين خواندن با حقيقت رد و بخوانند حافظ برايمان كمي تا نشستيم ميز دور تا دور همگي
 باشد داشته همراه به بركت و خوشي مان همگي بريا خواستيم خداوند از كه سالي برويم جديد سال
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 خانوم ياد به مرا كرد روشن خاتون كه را عودي خوش بوي ماندند كنارمان در الس تحويل براي هم علي محمد و خاتون
 درون قرمز مايه و شان خانه كاري كاشي حوض ياد به خندانشان هشهمي لب و صفا با دل ياد به انداخت بزرگ اقا وو جون
 سال حويلت از بعد ساله هر رسم طبق مادر بودند كنارمان در االن مهربان پيرزن و ردپيرم اين ميخواست دلم چقدر ان

 شد تعجبمان و خوشحالي باعث و داد كوچك كاري منبت جعبه يك مان همگي به همسرش و تاداس و داد من به سكه يك
 كه داد شيكي و ارزنده بسيار خودنويس عيدي عنوان به ديبا و من به دكتر كه بود ان شد من شگفتي باعث بيشتر چه ان

 نخورده ات اسكناس چند ان الي كه سالنامه يك عموهم زن و عمو كرد خواهم مراقبت خوبي به شههمي تا ان از ميدانستم
 .داشتم واهمه شنيدنش از هميشه كه زد يحرف عمو اخر در و دادند دستم بود

 كنم جبران اينده در ايشاال نداره رو گلم عروس تو قابل جون مينو

 ميمن  عصبانيت به كمكي هيچ او واماندگي اما اممد مستاصل وامانده هم وا گمانم به كردم نگاه هرمز به عصبي و خصمانه
 بگويم بگويند عمو زن و عمو به هرمز يا و مامان پيش ها مدت داشتم انتظار كه حريفا و بگشايم لب كه نيا از قبل كرد

 اخه بودم عصباني هم او از كنم سكوت هم باز خواست من از شايد يا و ميكرد نگاهم ملتمسانه كه افتاد مادر به چشمم
 نمي لب از لب و ميگذاشتم جگر روي دندان بايد هم باز بود چه هر داشتن واهمه ميزد بايد كه حرفي از چرا دونم نمي

 .رفتم اتاقم به و كنم ترك را جمع دادم ترجيح بنابراين گشودم

 :بياورد خود جاي بر مرا ي گرفته حال شوخي با كرد سعي و امد اتاقم به ديبا كه بود نگذشته يا دقيقه چند

 خودتو نكردي درستي كار هيچ االنم نيستي؟ موافق ازدواج اين با بهشون نميگي خودت چرا اللي تو مگه جان دختر خوب
 وادس بي هاي ادم مثا چي؟ عملكردت اونوقت يا كرده تحصيل دختر يه سالمتي نا ؟ اي بچه مگه كردي زندوني اينجا
 .عامي

 زن و عمو عروس بنده كه شكوند ها بزرگتر دهن تو كي رو لق تخم نيا دونم مي منم گفت و كردم نگاهش درماندگي با
 اون اس خواهرانه احساس يه من احساس فتمگ هرمز خود به مامان به بس از ارود در مو زبونم جون بابا هستم عمو

 برادر يه يابر خوبه عمو پسر يه براي بلكه.......نم همسريه براي نه اما......خيلي خوبه خيلي نداره زندگيمو مرد شرايط
 .همين

 ها بچه مثل نه بزن حرف هرمز خود با عموت زن با عموت با بشين مردونه و مرد نداره داد بي دادو ديگه كه اين خوب
مي  رو همه حال رفتارت اين ي ادامه با كه پايين بريم شو بلند هم حاال نيست حلش راه اين بكني قهر بچيني ور لب

 .گيري
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 شنيدم را مهربانشان صدايي وقتي بگم تبريك جون خانوم و بزرگ اقا به رو نو سال تا داد من روبه تلفن گوشي مامان
 صحبت وهرشش مادرش و شوهر پدر با هم عمو زن داد قبل لحظه چند پريشاني به را خود جاي بهار هواي و حال دوباره
 .زد كوتاهي گپ بود كده پوشي چشم مسافرت از جون خانوم و بزرگ قاخاطرا به كه هومن با ان از بعد و كرد

 بازار در هم گشتي و بخرند اشنايان و دوستان براي را شمال سوغاتي كمي تا بروند بازار به گرفتند تصميم ها بزرگتر
 طنين امواج كه دريا ايتماش به و نشويم غافل اطرافمان هاي زيبايي از گرفتيم تصميم هم جوانترها ما بزنند شهر و ماهي

 ي نخورده دست تابلوي و بكر اواي از را وجودمان بوديم امده برويم ميدهد نوازش را گوش ها ماسه برروي اندازش
 .بشماريم غنيمت را فرصت بياد پس كنيم انباشته طبيعت

 هي اما بخرد سوغاتي شداريو ي خانواده و خودش ي خانواده براي تا برود شهر به بقيه با يخواست مي دلش هك ليال
 گروه اين گرفت قول ازمون اما امد ما با ديبا و من هاي وسوسه با خالصه داشت ا رام با امدن هوس دلش ي ديگه تقسم
 كه تپلي هيكل وجود با پوشيد زيبايي بسيار اي سرمه هاي هرا راه با قرمز مكنگر ليال باشيم داشته شهر با ديداري يه

 كه لباسي هر از شجاعت با خورد نمي شو وزن هاضاف ي غصه كه بود نيدرختا ودمعد جز ليال امد مي خيلي بهش اما داشت
 البته شدمي  همه عتراضا عث با اش نازه از بيش وسواس با هشهمي كه ديبا برعكس دقيقا كردي م استفاده داشت دوست
 نظر به تر بلند كمي قدش كه بپوشد چه دانستمي او بود رقيب بي و نظير بي ديبا هميشه كه بود ان هم وسواس اين نتيجه
 نفر دو اين ميان چزي هم من اما و بگذارد نمايش به را خود گيرايش و زيبا چشمان تا كند انتخاب مويي مدل چه برسد
 ديبا مثل حساس نه ليال مثل قيد بي نه بودم

 مجهز را خود باراني و بلند ساقه كفش دنپوشي با بود شده قطع هم باران چون و نداشت چنداني ي فاصله ويال تا دريا
 نمي ي ديگر چيز خداوند معجزه كه ايند از هطنق نيا در هم ان بهاري گر وسوسه هواي افتاديم راه پياده پاي و ديمكر

 نبود مستثني قائده نيا از كه هم ليال يكردم احساس ملوب را ان و ميزند عشق نقش انسان قلب بر گفت ان مورد در توان
 به تريشب سفر اين انگار افتادند راه بقيه پيشاپيش كنان نجوا و كرد او بازوي قالب را دستش و رفت داريوش رفط به
 و من ليال سر پشت دكتر و هرمز باشيم باهم نفر دو نفر دو كه بوديم قراردادي كه نيا مثل بود شده واقع موثر انها لحا

 چون هم ديبا كه اين مثل دادم ترجيح را كردن فكر و سكوت لحظه ان رد داديم تشكيل را نفره دو وهگر اخرين هم ديبا
 . كردي م فكر من

 به ميخواستند بر هوا به گاهي از هر كه هايي قورباغه وقر قور صداي ميداشت بر قدم من كنار در توسك در هم او اخر
 والنگاهج نا كردم لخيا و فكر رگونهه از خالي را ذهنم بود يگرفته جا دلم در جواني هاي هوس ميرسيد گوش به وضوح
 ان به دوختم رويم روبه به نگاه و برداشتم الود گل هاي گودال در شده پنهان هاي قورباغه سر از دست شود جوانيم
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 برادرم چون را يكي گه مردي دو ميكردند صحبت يزچ چه از دانم نمي و ميدارند بر قدم دوشادوش درم دو كه جايي
 چه...... ميگيرد ام خنده.. دادم راه قلبم به است كرده مهتاب ميهمان را دلم در خفته ياسمتن گريدي و ميداشتم دوست
 ي خنده نيست گويش پاسخ كس هيچ ميزند طغيان به سر هم اگر كه حسي رفهط يك احساسي يا بيهوده و عبث افكار

 كرد جلب خود به را ديبا توجه اميزم تمسخر

 خودت با حسابي خالصه خندي يم هم خودت ي واسه ميكني تعريف خودت ي اسهو هان كردي خلوت خودت با خوب
 قبل زا تر رنگ پر را لبخندم پس بدهم نشاط و شادابي لحنم به كردم سعي مزاحميمم؟ عنصر يه جا اين هم ما ميكني حال

 :گفتم و كردم

 سلووك و سير وت شما تا نكردم چونگي پر من هستين مندلفي اصلي عناصر جز شما خانوما خانوم چيه مزاحم عنصر
 . باشين شناور خودتون ي عارفانه

 :گفت و كشيد هم در را چهرهاش

 چي به من جون هان بودي هرمز نخ تو حسابي بگذريم حاال جنابعالي يا بودم سلوك و سير تو من موذي سبدجن اي
  ميكردي فكر داشي

 ؟

 بودم داداشش نخ تو نفهميد كه خوب چه گرفت ام خنده

 پرسيد و بريد را كالمم اين به...نبودم كه تونخش بابا نه

 نبوديد؟ هم عاشق وقت هيچ شما

 گفتم دادم تكان افسوس عالمت به را سرم

 توي ميگم بهت باشم داده وت رجوواب كه نيا يابر اما دارم كه احوالي و اوضاع از وت مسخره كردي اي مسخره السو
 خودشم به.... برادر يه مثل اما هميشه داشتم دوستش نكردم فكر عاشقانه هرمز به ثانيه يحت دقيقه يك حتي عمرم تمام
 گفتم

 پرسيد و پريد حرفم وسط دوباره دبا

 نشي؟ ناراحت اگه البته بگم بهت خواستم مي....عاشقته اون شايد خوب
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 داد ادامه و بزنه حرفشو كردم اشاره سر با

 . خانوادگي و اجتماعي وبخ موقعيت با ولمعق تيپ خوش و برازنده پسر هرمز

 : گفتم اعتراض با و اومد جوش به خونم بازم

 .داريان ديبا خانوم خودت پيشكش اينه نظرت اگه خمب

 :گفت سكوت كمي از پس نداشتم منظوري كن باور اما باال ميره امپرت ميدونستم:گفت كنان زمزمه

 شايدم يا داد ادامه دوباره و كرد كوتاهي مكث كن بتصح مادرش پدرو با يا خودش با خودت نظرم به وريهطاين كه حاال
 . بزني حرف جون خانوم و بزرگ اقا مثل بزرگترهايي با باشه بهتر

 :تمفگ بلندي تقريبا صداي با و كشد سوت ام كله جون خانوم و بزرگ اقا اسم شنيدن از

 بزنه حرف حرفشون رو ميتونه كي يثان در انداختن بقيه ذهن تو وما ر فكر نعزيزا تا دو همون ردخت كاري كجاي
 مگه...مگه..

 :پرسيد عجوالنه ديبا

 چي؟ مگه

 .كرد قانع رو بقيه و اقابزرگ مشكل بشه جوري اين شايد خواد نمي رو منو   بگه يلعنت اين خود كه اين مگه

 جوابي كردم الوس ازت ام ديگه بار يه چيزي يه ميمونه قطف نيست مشكل ديگه معلومه حلش راه كه مشكلي خوب: ديبا
 عاشقته؟ هرمز ببينم ندادي بهم

 :دادم جاب و كردم نگاهش عصبي

 نيست عاشقم مطمئنم يعني ميدونم اما كنيم ازدواج هم با نياد بدش بقيه رطخا به ممكنه نيست عاشقم عزيز خانوم نخير
  ميكينم ازدواج باهم اون و من شنيده كودكي كه از فكر اين به. كرده عادت كرف اين به اون

 بهمون مسافرت اين غيرتا باال نذار كن باز اخماتو اون حاال همينه راه بهترين .خودش ي عهده به بذار پس خوب: ديبا
 .بشه كوفت
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 دنبال به و گرفتم را ديبا دستت پس ببريم رو لذت نهايت رويايي مكان اين در بودن هم دور از بايد تميگف باراستدي
 ووسوسه تلطاف كه ملاليمي نسيم رسانديم اسحل به را خود و يمگرفت سبقت ديگران زا دو به دو هر كشاندمش خود

 توپ بازيگوش ي بچه يك مثل درست ليال گشود هم از را ام ردهك گره هاي اخم اگاه ناخود پاشد صورتم بر را هايش
 گل بازيگوشيش و هكرد طغيان به سر درونمان كودك گوويي ان كردن باد به كرد شروع و اورد در را اش پالستيكي

 بازي طيووس رشته تدس حال در يانرژ پر و شاد ها بچه مثل هاست مدت ديديم امدم خودم به تيوق كه چرا كرده
 هم كول و سر تو ها بچه مثل ينكش نمي خجالت سال و سن اين با بگويد كسي كه اين از ترس بدون هستيم كردن
 هاي شيطنت از مدت چه دانم نمي ميزد ريادف و ويدميد توپ دنبال ساله پانزده ها بچه پسر مثل هم تردك حتي ميزنين
 به را فريادم ام خورده پيچ پايي درد شد متوقف زايي يپر چاله درون من سرنگوني با بازي كه بود گذشته مان كودكانه
 قدم از قدم نتوانستتم جهو هيچ به اما ايستادم دشواري و تيسخ به كشيدند ازيب از دست همه باالجبار كرد بلند اسمان
 طول ساعت يك حدود رسيديم ميكشيد طول دقيقه تبيس امدن موقع كه  راهي بود ديده اسيب راستم پاي مچ بردارم
 و زد صورتش به دندبو ديبا و ليال گاهم تكيه كه احوال و اوضاع ان ديدن با مامان بودند نگرانمان همه برگشتيم تا كشيد

 :گفت نگراني با

 .دختر اومده سرت به باليي هچ بكشه منو خدا

 امده جوش ديگ بر باشد بسردي شايد تا كنم حفظ را خونسرديم كردم سعي اما بود بريده را نماما درد كه اين وجود با
 :گفتم يافته تسلط ارامش و فروتني با پس مامان صبر ي

 به نبيبنم رو كوچيك گودال يه تا شد باعث كوچك شيطنت يك ففقط نباش نگران خود بي.......من مادر نشده چيزي
  نيست نگراني..... گونه..هيچ جاي پ... سادگي همين

 از اما كردي م دخو بي خود از سفيد ماهي و شور ماهي سبزيي كوكو دودي برنج بوي دوباره چيد رو غذا ميز خاتون ووقتي
 ماهي و پلو سبزيي لذت از ديگران حداقل تا دراوردم را خوردن غذا اداي فقط نبردم لذتي هيچ غذا خوردن از درد فشار
 ننه و علي محمد افتادم زاري و ناله وبه شد طاق طاقتم واقعي معناي به غذا ميز شدن جمع از بعد اما نشوم ممحرو عيد روز

 اما دشو گرفته معجون اين ي وسيله هضرب تا ببندند پام به چوبه وزرد مرغ تخم ي زده و ارد كمي گفتند اتفاق به خاتون
 چهار الي سه كه شد ان نتيجه..........و كنيم جعهمرا شهر بيمارستان به زودتر چه هر داشتند اصرار مامان و عمو و استاد
 رحمي بي نهايت يعني نيا و شوند مترمي بود خوردن پيچ از ناشي كه ها تاندون كشيدگي تا كنم كامل تراحتاس بايد روز

 كنم زنده خود رد ار كودكي مااي ياد و بدوم اور اطشن و سرسبز هاي چمنزار اين رد تا بودم داده وعده خود به چقدر
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 افسوس اما بسپارم دريا نسيم و امواج ي زمزمه دست رابه خودم دريا ساحل هاي سنگالخ در تا بودم كشيده نقشه چقدر
 اشمب گر نظاره را اطرافيانم جوش و جنب و بنشينم ويال ايوان در نهايتا بايد حاال كه

 

 

 دوازدهم فصل

 حسابي گذشت صندلي ي رو ها بزرگتر كنار در بدم و كشده جور وا جور هاي نقشه كلي يش برا كه مسافرتي از روز سه
 اندرونم در اب معروف قول به مبادا تا نميدارد بر من از چشم خدا بنده مامان بود شده تنگ خلقم و رفته سر ام حوصله
 در كه چيزي ميگذرد خوش ها ان به حسابي و بودند مشغول وگذار گشت به هرمز و ديبا شدرايو و ليال اما بخورد تكان
 باعث همين و من دركنار حضورش نتيجه در و استاد كنار در دكتر ماندن است نظرم مطلوب و خوشايند روز چند اين

 روزهاي و ها ماه اين در دمبري م تلذ نظرهايش نقطه و افكار از قدر چه بود من با اش صحبتي هم و شدن تر نزديك
 .دارد وجود شكننده و حساس قلبي شا امرانه لحن و جدي ي چره پشت در كردم كار او كنار در يكه

 چقدر كند تحمل قابل مايبر را صندلي روي نشستن توانست كه بود دكتر حضور فقط كنم اعتراف خودم براي بتوانم شايد
 كه اي عالقه شده دلم ي خوانده نا ميهمان نرمك نرم اهسته و اهسته كه اي عالقه از بگويم دلم راز از او با تمداش دوستت
 بياورم زبان بر را ونمدر در بيدار هاي شوق بتوانم اگر زد پودم و تار بر كوري هدكر گره اش گيپيوست اما ودب اهسته
 قابل غير و شيرين هاي خيال چه كه ياو يا...............هرشب و صبح هر اغاز تويي پايان نه و اغاز نه تو بي من تمميگف

 زير را زندگي بست بن هاي كوچه اي دغدغه هيچ بدون هستي خودت خود خيال در زيباست هست چه هر خيال باوري
 را خيالم دنياي بگويد تو از تا خواهيي م او از و ميزني ادص است گردان نفرت و عشق بين كيه قاصدكي و ميگذاري پا

 تو به زبانيي چه با دانم نمي هنوز اما دعوت خيالم ي خانه درون به را مهتاب تا ميسازم پنجره قابي ان ابري و ميزنم رنگ
 . دارم دوستت بگويم

 با كه بينممي  را مزره و اديب كنمي م نگاهشان حسرت با ميشكند را روياهايم شيشه ها بچه برو ايد وش خنده صداي
 فكر از اند؟ شده نزديك بهم چه كوتاه مدت اين در و يمشوند نزديك كنان مهزمز هم شادوش دو بقيه از صلهفا اندكي

 .ريزدمي هم در را افكارم پازل دارد وجود ينشانب كه سني ي فاصله شومي م شرمنده خود از ميكنم دشانروم در كه

 :ميگويد سرمستي شادي با و ميدود طرفم به ليال .است ممكن يرغ نه

 زده؟ سرم به فكري چه تيگف اگه.......مينو.....مينو
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 :شد دمغ كمي ددي را مسكوت يوقت

 احساسات ابراز همه ناي از مردم دارم احساسي با و قوذ با دوست چه كه واقعا

 :دادم جواب حوصلگي بي با

 نشون رو احساسات ابراز بهت اونوقت ببيني رو رو ديگران جوش و جنب و يبنشين جا يه بودي مجبور من مثل هم تو اگر
 .يدادمم

 لبام پشت كه را نشك دندان جواب نداد اجازه تارت كه حاال برسه چه لبكاريط همه از زشرو روز كه تو. بابا خوب خيلي
 :بدم بهش امد

 ميكني؟ فكر چي تو باشه براش اقعيو سورپرايز كنم فكر نسيم پيش بريم دارف ايدب نسيم ديدن رفت ادتي قرارمون

 كردم نگاهش شعف و شادي با بودم كرده فراموشش چرا دونم يمن كرد روشن وجودم در را شادي ي جرقه ليال پيشنهاد
 :گفتم و

 ؟..االن همين چطوره كي حاال افتاد يادت تو خوبه نميشه اين از بهتر

 :گفت و داد تكان مخالفت ي نشانه به را اش سبابه انگشت ليال

 .زود حصب فردا موقعس بي كه االن....نه......نه......نه....اوه

 :گفت شوخي هرگونه از عاري لحني با كنم اعتراض مدما

 و دنييبنش صندلي همين روي غروب تا صبح از هستين محكوم هم فردا تصور اين رغي در خانوم نومي نداره چرا و چون
 .پاتونوبشمارين زير هاي سنگريزه

 عاقالنه سكوت كنوني موقعيت در اما سر خير ي دختره بنشونمش سرجاش طوري چه ميدونستم بود خوب حالم اگه فقط
 بود گزينه بهترين و ترين

 كنم احساس كمتر را زمان در تا بروم رختخواب به زودتر را شب كه شد باعث نسيم ديدار شوق و عطش

 اين در خدا فرشتگان تمام گويي پاك پاك......سبز سبز چيز همه. بكر چيزبكر همه.............زيبايي روستاي چه كه واي
 جريان هايم رگ در است طبيعت هاي زيبايي از ناشي كه بخشي لذت گرماي هرم ميزنند قدم ملكوتي ضايف
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 خندان و شاد صداي اين و شدم غافل زمان از و اطراف از كه بودم مشغول هايش زيبايي و زمين به قدر ان.........گرفت
 كرد اطرافم ي متوجه رما كه بود ديبا

 عصايي؟ بدون كه ي متوجه هيچ باش خودت مراقب مينو....هي

 نجاتم دوباره سقوط از دكتر ي مردانه و قوي دستان اما بدهم دست از را خود كنترل كه شد باعث ديبا اوري ياد مينه
 :گفت گونه نجوا و گذاشت بغلم زير را عصا داد

 .مهدوي خانوم باشيد خودتون مواظب بايد اينها از تريبش شما

 دو هر كنم تشكر كمكش از تا برگشتم طرفش به وقتي اما چرا؟ دانم نمي كرد ابطخ طمانينه و اكراه با مهدوي خانم
 پاهايم نافذش نگاه اما لرزيد ينهس در دلم بود كرده خوش جا غريب لبخند سايه لبش روي و ديدم چراغاني را چشمش

 ديدم كه را انچه كردم ارزو دل در و دوختم ابي اسمان به را چشم كرد استوار و سخت برزمين محكم ستون دو چون را
 كرد پيدا كاهش مهايپا درد بگويم وانممي ت جرات به اما بود خيال شايد باشد دلچسب و شيرين واقعيت يك از وريتص
 :گفت و كرد حلقه كمرم دور را شدست ليال يوقت كه چرا

 .رسيم يمن هم ظهر تا بريم پيش بيشتر تو پاي به بخوايم اگه تدستي چوب دونه يه اون با

 كردم زمزمه و بردم گوشش زير را سرم

 ليال باش خودت مواظب تو هستم سرت پشت حتما ش با مطمئن نيام تپا به پا اگه ام يچوب دست ونهد يه همين با من
 :گفت درجوابم اش گانه بچه اعتراض با و برخاست ليال فرياد نره چشت تو پات شستت تا خانوم

 و كشيد را دستش امد رفشط به ديبا نشناس نمك دراز زبون دختر مهدوي مينوي نيومده وبيخ تو به ازاصال كه واقعا
 :گفت

 ...استغفر.مثل تا دو شما باز

 :كرد تمام هرمز را ناتمامش حرف

 .پريدين بهم گربه و سگ مثل تا دو شما باز............ باشين راحت خانم ديبا نكشين خجالت

 ..هم ميشه پيشگويي سوم جهاني جنگ از هم ميرسيم زودتر بياهم مينو با وت فرزاد اصال: ديبا
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 :گفت و كرد تايهد وجل طرف به را ديبا پشت از بنده عزيز عموي پسر هرمز كه بود نشده تموم حرفش هنوز

 ...لطفا داره احتياج بيشتر شما وجود به جبهه اون

 دانم نمي اورد پايين را صدايش تن كردم ساساح وهم بود گرفته فاصله ما از هم چون نشنيدم را اش جمله بقيه
 قلب ي گوشه در دو اين كه............ اند نشده غافل عشق از دو اين كه ميزد نهيب من به احساسم بود هرچه اما......چرا
 كه اند شده نزديك هم به قدر ان كوتاه مدت اين در دو اين كه ستا ساخته ديگري براي خود براي دنجي جاي خود
 .بشمارند دانه دانه را هايشان نفس صداي وانندميت

 . دكتر صداي باشنيدن ترف  خيالم وبارهد

 ؟"متفكرانه و عميق همه اين.......ميكنيد فكر چي به

 تمنسميتوا چه.... ندميرفت هم شانه به شانه اشتباه درايوش و ليال هرمز و ديبا ما از جلوتر كمي دوختم چشم رو به رو به
 ميزند سو كور ها سنگالخ ميان در كه عشقي چراغ به بگويم ميتوانستم يا و ميكنم فكر هرمز شما و واهرخ به كه بگويم

 .بگذرم دست تلخ افكار اين از است ربهت پس بكنم جنايت از قبل قصاص بخواهم اگر است مضحك ميانديشم؟

 :متگف و كردم نگاه كندي م عبور زاران سبزه ميان در كه ابي پر ي رودخانه به

 كارت ترين ييرويا از يكي وسط در خودم حاال اما ام ديده ها رتپوس و پستال كارت در فقط رو زيبايي همه كه اين به
 .كنيد نگاه خوب جالبه هم خيلي..............و جالبه هستم دنيا هاي پستال

 .شماس گونه راو وش يفلط روحيه دلفريب كننده محسو طبيعت ناي از تر جالب

 .كردم تر اهسته را هايم قدم بنابراين بود شده بازويم ازار اعثب بدستيوچ

 هستم؟ يهروح ناي فاقد بوديد داده يصتشخ كجا از بپرسم ميشه

 .ماشين تو يمبرگرد مينمي تو ينمي كن ناراحتي احساس اگه شدين خسته كه اين مثل: داد پاسخ

 .داد ادامه ماندم منتظر و دهيم ادامه را راهمان كه فهماندم او سربه اشاره با

 هم همكار و خصصوص به اگه اما.........زدنو حرف نگاهشون رفتارشون از ميشناسم زود خيلي رو ها ادم من جوابتون ما و
 .باشيم
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 كه يا و.........بود چيز همه گوياي برايش هم من نگاه شدم هول كمي راستش امد نظرم به اش جمله اخر قسمت ان اين و
 با تنها من تا ميافتاديم بهم وگربه سگ مثل هرمز قول به يا و ميكرد غرولند تا هزار بود پيشم ليال ميخواست دلم چقدر
 بنابراين حرفاش سنگيني از شدن خالص براي سوال بهترين كرد راروشن فكرم صاعقه مثل اي جرقه ناگهان نبودم دكتر
 :دمپرسي جواب حاضر و رو پر هاي بچه مثل درست ي فكر گونه هيچ بدون

 ........ميخواستين كه رو كسي يعني......نامزدتون اون پس..ميشناسين خوب رو ها ادم ميكنين ادعا شما اگر

 يك هجوم ماسيد دهانم در كالم صورتش ديدن با بفهمم را ايستادنش علت تا برگشتم طرفش به ايستاد سخت و محكم
 . دبو درونش تعصباني بيانگر خشمناكش گاهن و ابروان بين گره بود مشهود كامال صورتش در خون ي باره

 :گفتم دلهره و احتياط با بود شده دير خيلي ديگر اما شدم سوالم بودن گزنده متوجه گهان نا

 .ازتون بازم پرسيدم كه بود سوالي چه اين فهمم نمي اصال دكتر كنم خواهي عذر ازتون جوري چه دونم نمي

 :گفت خشك و جدي

 داد ادامه سفيهي اند عاقل نگاهي با و زد پوزخندي كردي؟ من از رو سوال اين اچر ميفهمم كامال من اما

 توي كنكاش خوب وكيل يه بگم بهت بايد ولي كردي؟ من از رو سوال اين چرا وكيل خانوم تو كه ميفهمم كامال من اما
 كرديد قبر نبش را ام گذشته من غياب در كه اين مثل خانوم نيستم شما موكل ومن كنه موكلش زندگي

 لعنتي چوبدستي اين كاش اي كرد حركت به شرووع داشتم روي پيش كه مسيري جهت برخالف و انداخت پايين سرشو
 رو چيز همه ربطم بي حرف اين با كنم پنهان همه از را خودم تا ميدويدم داشتم نيرو كه اونجا تا اونوقت نبود بغلم زير
 ميگفت ميشهه كه افتادم جون خانوم نصيحت ياد زدم بهم

 را ام جمله كاش اي كنين مزه مزه دهانتون تو اونو برسه ديگران گوش به و بشه جمله كالمتون كه اين از قبل هميشه
 ......... ديگر حاال اما ميسنجيدم

 و تلخي........او دست از يا بودم شاكي خودم دست از فهميدم نمي درست شد سرازير هام گونه روي اختيار بي اشك
 اي چاره انگار بود شده زيادتر شان فاصله كردم نگاه رو پيش همراهان به....... اميزش تحقير نگاه اش جمله يگزندگ
 .ميپوستم ديگران به بايد اما نداشتم را سيرم ي ادامه روحيه چند هر پيمودم مي پياده را راه بقيه بايد نبود
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 رنگارنگ ريزو گل پيراهن كرد پذيرايي ما از بود خودش پختت دست كه محلي نان و داغ چاي با نسيم مادربزرگ
 كنار در زندگي انگار ميانداخت شقايق از پر دشتي ياد رابه ادمي ماند مي برف سفيدي به اقرار بدون كه سفيدش چارقد

 اب بود گرفته بقيه از را صحبت ي اجازه بازيهايش شلوغ معمول طبق ليال بود كرده چندان دو را اش لهجه شهريانش هم
 رو دلخوري كمي با بنابراين ميكردم حس ام ريشه و رگ در را نسيم ديدار شور اما نداشتم چندان دماغ و دل كه ان وجود

 كردم ليال به

 بي سخنراني به كه اين نه كنيم تازه ديداري مان ينهدير دوست از تا جا اين اومديم ما باشد نرفته يادت اگر محترم خانوم
 . مبسپاري گوش شما انتهاي

 :پرسيدم و كردم نسيم مادربزرگ به رو درنگ اي لحظه بدون

 نيست؟ شما پيش مگه ؟ كجاست نسيم پس

 گويي گذاشت دهانش در ارامش همان با برد چايش استكان درون را قند حبه شيرين اما رنگ كم لبخندي با مادربزرگ
 ي پييچيده هاي زلف ميدانم كه رويايي است دهكر پيدا شده گم و سرسبز سرزمين اين الي به ال را اش گمشده روياهاي

 :كرد پاره را افكارم نازك تارهايي صدايش است اميخته ان با كسش عزيزترين نسيم

  بلكه اون فقط نه اما اس خونه اين توي منم نسيم دخترم چرا

 :پرسيد شتابزده ليال

 كي؟ پس اون؟ فقط نه

 :گرفت خود به يشتريب روي و رنگ اش خنده

 بذاري جوابي و سوال هر جاي به بهتره پس است شنيدني من نسيم ي قصه.......باش نداشته عجله.....دخترم كن صبر
 .كنم تعريف برات

 .هم هرمز و ديبا حتي و بوديم شنيدن ي تشنه همه نوشيد را چايش ي جرعه اخرين

 :گفت وشمرده اهسته مادربزرگ

 و جنب پر ي نوه كه شد نمي باورم حقيقت در.....كردم نمي فكر يمشد خودمون ديار و شهر ي رونه نسيم اصرار به تيوق
 يك روزش هر روزگار خوب اما باشه داشته موندن طاقت بود كرده سياه روزگارمو دانشگاه به رفتن براي كه جوشم
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 نمي دم و ديدم دخترمو روز به روز شدن مردهپژ خودم چشم به بگه براتون جونم ميده وننش ما به رو اي چهره و رنگ
 روميديدم گلم هاي گلبرگ شدن ريخته بياد بگم سختي حريف ميخواستم منم اگه اخه بزنم دم تونستم نمي يعني زدم
 و نور از اي پنجره مهربونش و قشنگ قلب تو و اوردم روش پيش رو روشني اينده دارم اميد ميدادم دلداري بهش فقط

 نسيم هنوز اما شد بهتر كم كم!)ميزنه رو حرفا اين داره كه اس زرگهمادرب اين يعني(كردم ترسيم عشق قلم با روشنايي
 اي جرعه بود شده خسته زدن حرف از مادربزرگ گويي بودم راضي ولي بودم نكرده پيدا رو جوشم و جنب پر و شيطون

 اون توي انشگاهد اون توي دونم نمي: پرسيد كنجكاوانه و كرد من به رو گاه ان نوشيد را رويش پيش ليوان درون اب از
 رو اون به رو ينا از يهو كه افتاد من ي يدونه يكي اين واسه اتفاقي چه گرفته مه اسمون اون زير پيكر و در بدون شهر
 ندونم؟ پيرزن من كه ميدوني چيزي تو دخترم چي تو.. نفهميدم كه من شد

 نمي افتاد ليال ي زده بهت نگاه به روستايي رزنپي اين از نگاهم واج و هاج شدم سالح خلع مادر ي پرده بي سوال برابر در
 همان به و كردم احساس وجود تمام با را ان در منتظر هاي نگه سنگيني بدهم بايد جوابي چه دونستم نمي واقعا دونستم
 فرسنگ از گويي كه بود رگربزدما صداي دوباره.... بود شده گلويم ناخوانده مهمان مصمم بغضي فشار سنگيني و سختي

 :رسيد گوشم به فاصله ها

 شماها اگه.........كرده زخمي منو وجود ي ريشه اي تيشه چه بدونين بايد بوديد نسيم خواهر مثل ليال تو اخه سكوت؟ چرا
 ؟بگيرم رو كسي چه سراغ بايد ندونين

 :امد كمكم به ليال ي زده باران چشمان لرزان صداي

 ان به معلق نسيم شد خسته هاش فريب و دروغ برق و زرق از هاش مينامرد و تهران از مادربزرگ بود خسته فقط اون
 .كنيد باور همين مادربزرگ بود كرده و زادگاهش هواي دلش ناخواسته اون سرزمينه

 .گفتي تو كه همينه باور بهترين حقيقت در.... ميكنم باور ولي سخته چه اگر دخترم باشه

 :داد ادامه طور اين و كشيد بلندي اه پيرزن

 سر پشت به حسرت پر نگاهي با غمگين و متفكر ارام دختري ديگر خودي اما كرد پيدا خودشو يواش يواش نسيم
 و شيرين دخترك جو و ميكردند زندگي جواني مرد و زن موني همسايگ در افتاد ميكردم فكرشو كه اتفاقي بالخره
 و ميرفتند سرزمينشان سر دريا همراه به وهرش و زن افتاب عطلو از بعد صبح هر شد زندگيشان گرماي داشتني دوست

 اسمان كه جايي ان از اما ميگشتند بر اميدشان ي خانه به تر عاشق دلي اما خسته تني با افتاب غروب از قبل ظهر از بعد
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 گذاشت تنها را مردش و دريا و بست رحمانه بي را سفرش بار همسايه خسته زن شود نمي باران و ابر بدون شهري هيچ
 :پرسيد ما از تر طاقت بي ليال باالخره بشنويم رو واقعي داستان اخر تا بوديم منتظر همه شد برقرار سنگيني وتسك

 داره؟ نسيم به ربطي چه اين مادربزرگ خوب

  دانم نمي........ خوشحالي.....تمسخر...زد نفهميدم را معنايش كه را لبخندي پيرزن

 زن مرگ از سالي يك جا اين گشتيم بر نسيم با وقتي............ اس حاشيه اش بقيه ميگم اخرشو زودتر جون ليال باشه
 خودم پيش مياوردم رو دريا بود هرچه جووني مرد اون به كمك يا خودم سرگرمي براي گاهي كه ميگذشت جوون
 چه ماه چند از بعد نفهميدم بود شده اش دلبسته هم نسيم ميكردم گرم سرشو خروسا و مرغ با ميكردم بازي باهاش
 طرف از بود انكار من از چي هر خواستگاري فرستاد مادرشو كه ميشه بدل و رد جون مرد اون و نسيم بين هايي حرف
 همين جنس از تو بمون جا همين گفتم بهت چقدر تهران بري ميخواستي وقتي يادته گفتم بهش پافشاري و اصرار نسيم

 حاال اولمون جاي به گشتيم بر خسته و پشيمون صباح چند از بعد يكردي شهر اواره منو و خودت نكردي گوش مردمي
 بود؟ چي حرفم جواب ميدونيد نيست درست واهللا كه ميكني كاري به اصرار داري دوباره هم

 لباي ور ،رو لبخند ميخوام دوباره من خونه اون توي به بگردونم رو افتاب دوباره ميتونم من بزرگ مادر: گفت بهم نسيم
 شيريني پدرش و دريا كنار در ميخوام حاال من اما چشيد رو زندگيم شهد لعنتي شهر اون ميگي راست بنشونم ردخت اين

 .خودم كام به هم و بريزم اونا كام به هم رو زندگي

 واون دختركم ميشه چي خودت لباي ي گمشده لبخند ميشه چي خودت زندگي خورشيد پس كردم التماسش كردم گريه
 :گفت

 بر خورشيد تابش و گرما با اونا نباشين من لباي ي گمشده نگران ميكنم پيدا خونه اون سقف زير رو مخورشيد من
 . اوليشون جاي به ميگردن

 مي بر خودش كالبد به هم شما نسيم باشين مطمئن باشم من اگه ميگيره قرار خودش جاي سر چي همه مادربزرگ
 .مي دم قول بهتون گيرده

 انديشه در بودم اخرش كالم تاب بي افكند سايه اتاق فضاي بر سنگينش سكوت گرفت قرار هم روي بر پيرزن هاي پلك
 نارنج اور سكر عطر به يا ساحل دموجو گفتگوي به ها شاپرك پرواز سنجاقك خواب به ميانديشيد چه به گنجد نمي ام

 .كرد بسيرا مرا انتظار طشع و نكشيد درازا به هايش انديشه كه شكر را خدا ميكند فكر
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 .........بله كردم نمي فكرشو اصال كه را چه اون افتاد اتفاق اون باالخره عزيزم دختراي

 مرد افتاب طلوع از بعد صبح روز هر حاال شد كوچولو دريا مادر و مرد اون همسر من گل ي نوه تنها من عزيز نسيم
 ميروند سرزمينشان ميپروارند درونش در هماه شش نوزادي كه جوانش همسر و دخترش تنها با ما روي به رو همسايه

 از من ميگردند بر شان خانه به خورشيد غروب از قبل و كنند درو را خوشبختي تا بزنند شخم را زندگي ميخواهند اونها
 . هستم خوشبختيشان بذر نشستن ثمر به گر نظاره پنجره قاب درون

 : كشيد عميقي نفس بزرگ مادر

 كه روستايي مرد با كردم نمي فكر وقت هيچ شكست پروازش پر اتفاقي هچ دانم نمي بود پروازي بلند دختر نسيم
 رفته كه راهي اين از اميدوارم كرد اما كند راشروع زندگي سقف يك زير ميگذراند روزگار كنارش در مادر بي دخترك

 .نشه پشيمون گز هر

 

 سيزدهم فصل

 دوران دوستان ديدن با خواستم نمي كنيم ترك را دربزرگما منزل اش خانواده و نسيم امدن از قبل ديديم صالح
 گذشته در چنان هم ما كه است ان بهتر كند نمايي خود بگيرد جان رويش پيش نسيم ي گذشته اشتباه تلخي دانشكده

 رفيح ما امدن از خواستيم بزرگ مادر از بنابراين شويم تر باخته رنگ روز هر خاطراتمان و خودمان تا بمانيم باقي اش
 .كرد قبول را تقاضايمان چرايي چون هيچ بدون روستايي دل ساده پيرزن ان و نزند

 ترين انگيز غم گمانم به و گذاشته اتومبيل فرمان روي را سرش او اما باشد مانده منتظرمان فرزاد كردم نمي فكر
 از تر راحت و كشت وجودم رد را او كالم تلخ زهر از كمي نسيم زندگي ي قصه شنيدن ميكرد گوش را دنيا سمفوني
 :گفت اميز گاليه لحني با و گشود را اتومبيل در ديبا بودم قبل ساعتي

 همه اين من ي يدونه يكي برادر كردم نمي فكر هيچ ميزني چرت داري نظير بي بهاري هواي اين تو جان فرزاد واي اي
 چرا؟ اخه باشه ذوق بي

 :رسيد گوشم به اش گرفته و بم صداي

 .برگرديم تا شين سوار زودتر لطفا جان ديبا گرفته درد سرم
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 .رسيد گوش به وار صاعقه هميشگي نشاط و شور با است بحثي نوع هر در دخالت ي اماده هميشه كه ليال صداي

 .غافلي سخت داداشت اقا حال از كه متاسفم حالت به واقعا ديبا

 در را داريوش دست كه حالي در و شود سوالي او از هدد اجازه كه اين بدون او و شد ليال متوجه ديبا پرسشگر نگاه
 :داد ادامه ميفشرد تپلش و الود گوشت دستان

 بجنبي دير اگر. واقعا اگه كه.....شده مبتال ميكنه پيري احساس زندگي بهار در العالج مشكل به ما دكتر اقاي....جان دختر
 .نيست بهبوديش براي اي اينده هيچ

 بهش بار رانهزا كنه تمركز روش لحظه چند بزنه ميخواد كه رو حرفي نشده اش چاره سال و سن اين با دختر اين هنوز
 اما خنديدن ليال حرف شنيدن از همه نبودم مستثني قاعده اين از پيش ساعتي هم خودم البته انگار نه انگار اما دادم تذكر
 در را درونم غوغاي تا برميگشتيم ويال به زودتر هچ هر داشتم دوست شد پاشيده دلش زخم بر نمكي چه ميدانم من

 .شنيدم ميكاويد را ديبا عمق وجودش با كه را هرمز صداي خنده درميان كنم مهار تنهايي

 دكتر اقاي گونه بيمار حال براي و الخصوص علي باشه دردي هر درمان ميتونه فقط كه عشقه واكسن....واكسن اون و

 بود كرده تبديلم ساكت اي بركه به اشوبم از پر درون كه من و كشيدند اهور اتفاق به همه هرمز حرف شنيدن با
 .ديدم محو لبخندي درگير را اش مردانه صورت تصورم برخالف و كردم نگاهش الود اضطراب

 گفت شاهانه ديبا كرد نشستن به دعوت مرا سكوت ودر گشود را جلو در

 و كرد ليال به رو بعد ميشيم سوار پشت هم هرمز و من تري راحت بشيني جلو پات خاطر به بهتره ريوطاين جان مينو
 :گفت

 .بياين ماشين يكي اون با هم عشقت تو

 . هرمز براي هم و ديبا براي هم من براي هم اجباري توفيق يك هم اين

 مستانه ار علفزارها باران نم نم كرد حاكم ماشين ي فضا در را زيبايي ي خلسه ميشد گوپخش بلند از كه ماليمي موزيك
 اي كردم نگاه زيبا و ابري اسمان به بود محجوب ولي سنگين انداخته سايه مان ميان در كه سكوتي ميرساند مشام به

 چشم اشك داشتم دروني بارش نيازبه چقدر ميريختم اشك گرفتي م دلم وقت هر او مانند توانستم مي هم من كاش
 پيدا بيرون براي راهي شادي تا ميزد ام خسته و عاصي وجود و ديوار هب را خود ان زبياي ي قره هر زد غيانط به سر دلم
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 و رياب را ان و اورندبي هجوم ام گرفته غم مانچش به تا ندادم اجازه او به و بسنتم را گرزش راه سر سراسيمه من اما كند
 .نمايند ينبارا

 جور هاي كابس جز شد نصيبم چه ان اما يامنم غرق خواب كراندربي را خود ات رفتم اتاقم به قبل هاي شب از زوودتر
 .نبود ديگري چيز واجور

وسايل  اوري جمع مشغول شادمانه و صدا و سر با همه رسيد فرا ياييور و سرسبز ي منطقه ان ترك ي لحظه باالخره
 سفري تاشد رسف اين به احتياج او من زا تربيش چون شدم رخاط اسوذه ميديدم شاد و سرزنده را مادر كه اين از نددش
 .استاد همسر و عمو زن كنار در خصوص به بود ميلش باب كردم حس كه

 به ديشا تا دسپر عمو به را مسوليت اين و زند سرباز رانندگي از تا بود زده الودگي خواب به خودشرا هرمز كردم احساسا
 .يدرس هم مقصد اين به كه شود بادي و فرزاد اتومبيل در من همسفر بتواند بهانه اين

 تازه جاني بيعت به باريده قبل بش از كه باراني بودم فرزاد نگاه تيرس در كه نشستم جايي ديبا كنار در ميلم خالف بر
 الاليي مثل روييده تازه هايي شبدر و زده نم هاي علف بوي كشيد پايين را اتومبيل ي شيشه كمي هرمز بود بخشيده
 به مايل ديبا داشتم رويم پيش را جاده به كردن نگاه و كردن ساكت هب ميل كه من برخالف كرد ارامم كودكي دوران
 و دهم تكيه صندلي پشتي بر را سرم دادم ترجيح شوم كالمش مخاطب كه اين قبال داشت پرچانگي و زدن حرف

 انسان فكر تياراخ حتي اوقات بعضي اما كنم هدايت ان افراد و اتومبيل از خارج را افكارم بتوانم شايد نا ببندم را چشمانم
 پشت حتي كه چرا االن مثل درست ميكند پرتاب بخواهد كه سويي هر مارابه كه اوست و است خارج خودش دست از

 ميكشيد اتش به را وجودم تمام نافذش نگاه با كه ميبينم را اش جادويي چشمان هم بسته هاي پلك

 فروغ و عمو زن خودش بين كه گفتگويي از تعريف و شادي با اورده بدست سفر اين از كه مضاعفي ييانرژ با مادر
 . ميكردم كمكش سكوت در اما داشتم حرفهايش به گوش ظاهر به كه من او برعكس و شد وسايل جايي به جا مشغول

 اين عيد بازديد و ديد اگر البته كنم جبران را گذشته روزه چند خواب كمبود ميتوانستم و بود جمعه فردا خوشبختانه
 . هدرابد مجال

 . كرد پاره را منظممنا افكار مادر ي صدا

 تصميم با ام نگرفته شكل پازل بريم جون خانوم و بزرگ اقا ديدن دباي صبحانه خوردن از بعد تعطيلي فردا كه خوبه خيلي
 .گفتم جوابش در اعتراض با شد پاشيده هم از دوباره راه نيمه در مادر
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 خودتون نيست خوب اصال پاهام وضع استراحت براي گذاشتم فقط رو فردا ام خسته خيلي مامان كنيد باور من خدايا واي
 .ديننك اصرار لطفا پس ميدويند كه

  :داد نشان هايش گونه روي بر زدن با را شديدش اعتراض مادر

 چيزهاي حق به.............خوبه خيلي.. واال خوبه بريم پيرمرد اين ي خونه خواي نمي ديدني عيد براي يعني بده مرگم خدا
 .بعيده ازتو تحصيلكرده خانم. خانوم مينو نشنيده

 به چقدر بزرگ خانوم و بزرگ اقا كه باشم كرده فراموش ميتوانم چطور ميگفت راست مادر طفلك بود بعيد من از واقعا
 اين كه امده رسم بر چه ايا هستند مامان و من ديدن منتظر تابانه بي فردا روزي چند از بعد مطمئنا و دارند حق من گردن
 هيچ كه ام شخصي مسائل با خودخواهانه چقدر و امد بدم خودم از ردچق داشتم بدي حس چه ام شده دگرگون گونه
 لحظه چند شادي كدورت ابر حاال كه مهربان ي چهره با كه رفت مادر طرف به ام كرده برخورد ندارد ديگران به ربطي
 برايم دنيا جاي ترين امن كه اغوشي رفتم اغوشش در اي وقفه هيچ ونبد كردم نگاه بود گرفته شعاع تحت را پيش

 .شود مي محسوب

 گفتم چي نفهميدم خستگي سر از ببخش نادونتو دختر قشنگم و خوب مامان عزيزم مادر

 دو در بزرگ ي باغچه دو نيست قياس قابل ديگه ي كجا هيچ با داره رو خودش خاص ي جلوه جون خانوم ي خونه بهار
 هاي ياس همراه به رنگ پر زرد ميمون هاي شاخه و سفيد و زرد و بنفش گلهاي شكل مثلث اجرهاي با كه حياط طرف
 زن و عمو معمول طبق كشيد تصوير به رويم پيش در باغهارا ميكردزيباترين خودنمايي باغچه ي گوشه در كه كشيده

 بودند امده ما از قبل هومن و هرمز همراه به عمو

 هم نيازش كه بود ان از حاكي وشاهد و داشت سفر به احتياج ما همه بيشتراز گويي ميرسيد نظر به زندهسر و شاد هرمز
 و خودم ميخوره اب كجا از كه خبرداد شستم البته ميرسيدند نظر به گرفته عمو زن و عمو او برعكس البته شده براورده
 جمالت جون خانوم و بزرگ اقا جمله از بريزم همه دست رو و پاكي اب خودم شد هرمز و من از حرفي تااگر كردم اماده

 نبود دلشوره از خالي دلم بزنم گوال را خودم توانستم نمي اوصاف اين با ولي نشود فراموشم تا ميكردم تكرار ذهنم در ار
 .كنم سپري را امروز تا پيمودم مي را ساعت ي عقربه با كي يكي را دقايق

 اتاق لقا مه به كمك ي بهانه به پس است نهار هنگام كه داد اين از خبر كرمانشاهي ناب روغن با پلوو باقالي اور اشتها بوي
 .كردم ترك را
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 :وگفتم كشيدم عميقي نفس بود برنج ديس روي زعفران دادن مشغول مهارت با كمر به چادر هميشه مثل پيرزن

 .جان لقا مه رقيب بي و عالي هميشه مثل

 .كرد فرار اش خسته ازتن خستگي حرفم اين با انگار شد اب دلش تو قند

 .كرد دلنشيني ي خنده

 .كردين عادت من دستپخت به شما نيست نميگي كه جورا اين خانوم مينو

 : انداختم اش كشيده زحمت و شكسته ي چهره به نگاهي

 . نداريم كه تعارف كن باور جان لقا مه تونميشه مثل مامان سبزيهاي قورمه نداريم تعارف كه هنوز

 .امد ذوق سر بيشتر پيرزن

 داد ياد را كدبانوگري ففن فوت من به كه بوده اون بزرگ خانوم از گرفتم ياد چي هر اما هستم مادرتون كوچيك من

  بودي استعدادي با شاگرد هم تو اما بود خوبي استاد اون لقا مه ميگي درست

 امد پايين اشپزخانه هاي پله از مادر

 گفت كردو من به رو بعد و اومد در همه يصدا شد چي غذا اين لقا

 نكرده يخ تا ببر و بردار را برنج ديس زود جون مينو

 خواب چقدر شادي كه ميكردم ركف داشتم شد خورده هومن و هرمز ييهاي گو بذله ميان در لقا مه ي خوشمزه غذاهاي
 گفت من به خطاب بزرگ اقا كه ميچسبد ظهر از بعد

 .گلم ي هنو دارم كارت كه خودم كنار بنشين باي بابا جان مينو

 تشكچه روي چرا چون بدون بنابراين ميامد پيش مساله اين زود يا دير الخرهاب كردم نگاه عمو زن و عمو به اختيار بي
 تامل بدون بست سرش پشت را در و برد را خالي و چرب هاي ظرف سري اخرين لقا مه وقتي نشستم بزرگ اقا كنار

 :گفت و گذراند نظر زير از را مان همگي اقابزرگ
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 كافيه ديگه كردنم فردا و امروز كنيم مشخص رو جوون تا دو اين تكليف ها بزرگتر ما تا رسيده موقعش ميكنم فكر
 داد ادامه و كرد اسمان به رو را سرش پدربزرگ

 حقيقت در تمومه كه هم گلم ي نوه درس گفت مهربان لبخندي با و كرد من به رو بعد......رميره كا سر هرمز...الحمداهللا
  باشه كار در نبايد اي مهونه اي بهونه

 .......و مهريه قرار كه مطلب اصل سر برم بهتره هم حاال كردم براشون فكرايي يه خودم اونم كه خونه مساله ميمونه طقف

 چي؟ بالخره اما بود خارج توانم از بزرگ اقا و خصوص به جون خانوم و بزرگ اقا روي در رو مخالفت نبود دلم توي دل
 :گفت اهسته اما جدي و خشك بالحني كه هرمز اال داشتم را صدايي هر شنيدن انتظار

 از بهتره ميكنم فكر زدم حرف مادرم و پدر با من ديشب راستش نيست ميكنين فكر شما كه هم اينجورا بزرگ اقا اقا ولي
 بشنويد ازدواج اين مورد در رو نرم پدر زبون

 شود اب دلم توي قند هرمز ههاي حرف وجود با اتاق در حححاكم سنگيين جو وجود با

 عمو زن و عمو بودن هم تو دليل حاال كرد كمتر مرا مسوليت بار اين و شد اما شود متقاعد الخرهاب او كه نميشد باورم هيچ
 بود خواهد اتهام بار كوله از يخال من هاي شانه و شد گرفته هرمز سوي به نشانه انگشت رياينطو شد روشن برايم كامال
 درچشمانم را تشكر و سپاس تمام كه شد ام جي نا كه كردم تشكر او از دل در چقدر داشتم را ارزويش كه چيزي همان
 به كه اي خواهرانه عشق راسخش و مطمئن نگاه و كنم گذاري سپاس او از زباني بي زبان با تا نگريتتم رويش به و ريختم

 .ماندن پنهان ديگران چشم از ام شادي تا كردم كنترل را احساسم اما زد طغيان به سر دموجو در داشتم او

 :پرسيد ناباورانه لحني با بزرگ اقا

 بقيه مثل و مينگريست را هرمز متعجب هم جون خانوم بگي برام بهتره ؟ پدر چرا هستي خودت تا فهمم نمي منظورتو
 .بود اورب قابل غير او براي كردنش باور شايد كه شنودب را هايي حرف هرمز دهان از تا بود منتظر

 . كرد گفتن به شرووع ميكرد بازي دستش انگشتان با و بود پايين سرش كه حالي در نشست زانو دو هرمز

 باشم نداشته دوست پدر از بيشتر اگه رو شما بزنم حرفي شما حرف باالي نميخوام كنيد باور اصال بزرگ اقا كنيد باور
 ....مثل برام شما دارم دوستتون دنيا ي اندازه به بگم ميتونم اره بگم ميتونم يعني ميدونم الاقل

 : رسيد گوش به قبل از تر امرانه و تر بلند بار اين بزرگ اقا صداي
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 كمه خيلي صبرم موارد اين توي كه ميدوني كنار بذار رو مگه و اگه و رفتن حاشيه بدون بگو اخرتو حرف اول همين از
 منتظرم...

 باشه نداشته خوبي پيامد شايد اين و عصبانيه يعني ميزنه حرف طوري اين بزرگ اقا وقتي شد حبس ها سينه در نفس
  من ميل باب و بود عالي بود چه هر اما شده هرمز در جسارت همه اين باعث عاملي چه نميدانم

 رو به رو به كرد صاف را اش سينه بشكند ها نا از يكي عنقريبه ميكردم فكر كه بود شده حدي به انگشتانش با بازي
 ميكند روخواني را شده تهيه قبل از متني گويي كرد صحبت به شروع گونه اين و دوخت چشم

 به متعلق كه خونديد مينو منو گوش تو همتون كوچيكي از خوبم ي عمو زن عزيز مادر پدرو جون خانوم بزرگ اقا
 نمي مينو جز كسي را فرزندانم مادر روياهايم در وهميشه نيست اين جز واقيعيت ميكردم فكر من هستيم همديگه
 داشتني دوست من عزيزم عموي دختر مينو ميبينم رسيده خودش عملي و جدي ي مرحله به موضوع هر االن اما دانستم
 عشق همون به اخرش ميرم كه راهي هر از ميكنم فكر قضيه ان روي هاست مدت منه براي زمين روي خواهر ترين
 هستيد ارزومندش برامون شماها كه خوشبختي بدم ازدواج اين به تن اگر كه واضحه وكامالبرام ميرسم برادري و خواهر

 هاي ستاره با سرنوشتمونو هم مينو و من بذارين پس داره منو از بهتر لياقت كه اليه شايسته دختر مينو نمياد دست به
 .كردم حس دهانش در را اتكلم سنگيني ستارهي با نه بزنيم گره ديگه

 بزرگ اقا رابه اش محجوبانه نگاه و برگشت شدن خارج از قبل ولي رفت اتاق در طرف به و برخاست سرعت به هرمز
 :گفت لب زير و كرد

 .ببخشيد منو ميخوام ازتون بزرگ اقا

  گذاشت جاي به حيرت و بهت در را وهمه كرد ترك را اتاق عجوالنه و

 پرسيد زده شگفت و انداخت ميرفت ور اش محاسن با كه بزرگ اقا به نگاهي جون خانوم

 نفهميدم ميگفت؟منكه چي شمشاد شاخ اين كه فهميديد شما برزگ اقا

 . كردي رو خودت كار بالخره كه يعني كرد نگاهم غليظي ي غره چشم با طفلك مامان

 . نباشد او به ام توجه دادم ترجيح

 .بودند مادر هم شادي و جون خانوم و بزرگ اقا عكس فقط و نداشت تازگي عمو زن و عمو براي هرمز هاي حرف گويي
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 به كرد جا به جا اش شانه روي را عبا شد بلند جايش از سختي به اقابزرگ ميگذشت كندي به سكونت سنگين لحظات
 لحظات در بود گونه همين هميشه ميرفت قديميش ي شاهنامه خواندن و كرسي زير يعني خود هميشگي پناهگاه گمانم
 رفتن از قبل جانش از تر عزيزي شاهنامه با خود كردن سرگرم بود طور همين بزرگ اقا العمل عكس شاد حتي و سخت
 :گفت باشد داشته طبمخا كه اين بدون

 پيراهن تا دو و سفيد ريش بود قديم مالزمان بزرگتر حرف حرمت ارن نمي حساب به ادمو ديگه كه پيري دست از امان
 ميخواستم كارا خيلي هاداشتم ارزو خيلي براش شكست منو دل بدجوري پسره اين نداره جايگاهي ديگه كرده پاره ربيشت

 .....استغفر ولي انجام براش

 خاطري اسوده و بالي سبك احساس من اما تنگ خلق وجود وبا ميگشتيم بر جون خانوم ي خونه از ظهر از بعد وقتي
 .رويا ديدن براي افتادم فردا ي برنامه ياد به افتاد كه ويار ي خونه به چشمم..... ميكردم

 سفر ي خاطره از دلم ي گوشه در كه غمي ي سايه وجود با برخواستم خواب از سرزنده و نشاط با اما الود خواب صبح
 تا شده ثباع است كرده پيدا خود رابراي دنجي جاي قلبم در كه ايي ذره احساس اما است كرده خوش جا فرزاد با شمال
 . خودبگيرد به اسايش رنگ هايم نفس

 لبخند و مهربان صورت با هميشه مثل مادرم مينشيند وجودم اعماق در تازه نان و كشيده دم چاي عطر هميشه مثل دوباره
 . ميشود پذيرايم اش گونه فرشته

 .دم تازه چاي يا داغ شير.....خانوما خانوم

 خاطر و بگذارد جا بزرگ اقا ي خانه در را هرمز مساله داده ترجيح هم او مگمان به ميكنم باور را اش صادقانه لحن
 ميگويم و مينشانم هايم لب بر را شاديم تمام نسازد مكدر ان اوري ياد با را من و خودش

 داغ شير بعدا دم تازه چاي اول من خانوماي خانوم

  ميگذارد رويم به رارو چاي ليوان

 ميشه ميخواي هم داغ شير چاي بر عالوه امروز يياما ميخوردي زور به هم چاي فنجان يه هميشه شده باز كه اشتهايتم
 قراره چه از موضوع بگي

  گفتم ميبردم دهانم طرف به را مربا و كره و نان لقمه كه حالي در
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 خوردم مي داشتي هم گنده گوسفند يه امروز اگر كه اينه در هم فرقش ميكنه فرق امروزم با هيمشه

 دخترم باشي سرحال و شاد امروز مثل هميشه اميدوارم واقعاخوشحالي كه ميبينم خوبه يخيل هوم

 كه اين از قبل كشيدم سر الجرعه را گرم نيم شير ليوان ودنش تا دو حرفم كه اين براي اما نداشتم ميل كه وجودي با
 كرد سوال مادر بروم بيرون

 .بگيري تماس ديبا با نميخواستي ؟ بازه دفتر امروز مطمئني

 :گفتم مادر جواب در و كردم تن به داشتم دوستش من و بود بافته هنرمندانه قبال مادر كه را اكتيژ

 دست در به سيزده تا و كنيم تعطيل هم رو هفته اين بخوايم اگه داريم افتاده عقب كار كلي گرفته تماس ابهام ديبا خوب
 مواظب من نزنه شور دلتون شما پس برسونيم خودمونو تا اركنيمروزك شبانه ماه يك بايد اون از بعد بذاريم دست روي
 ........من اي دلشوره و خوشگل مامان باي باي هم ظهر از بعد تا نميرم سرعت با هستم خودم

 قربون كه واقعا برگردم سالمت و صحيح عصر من تا ميخونه رو دعاها اقسام و انواع لب زير داره هميشه مثل ميدونستم
 برم نازنين و مهربون مامان اين

 :مشتاقانه و رفتگ دراغوش مرا گشود رويم به را در قبراق و زيبا ديبا

 بودم دور ازت ماه يه انگار نديدمت كه روزي يك همين مينو كردم عادت بهت خيل

 هندونه واسه جا ديگه من بغلهاي زير خوب دختر بگم چقدر بغلم زير بذر هندونه هي شيطون ديباي اي وگفتم.و خنديدم
  نداره جنابعالي گذاشتن

 داد جواب و كرد نازك چشمي پشت قهر حالت به

 ناقص پاي اون احوال ميخواستم تازه كه بگو منو چاپلوسم بگو كندهت پوس و رك نكش خجالت خوب معرفتي بي خيلي
  بپرسم رو تو

 مي باز چشمت پشت من دوري از باش نازك دل و مهربون توخانوم ميدونم نازك دل خانوم باشي خوادناراحت نمي حاال
  ميشه خوب يواش يواش اونم كه داره ورم يكمي هنوز نيست بدك ديدم اسيب پاي ضمن در مونه
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 تا بري حسابي و درست دكتر يه پيش بايد تهران اومدي حاال كنم توصيه بهت بايد اما بدجنسي خيلي كه اين وجود با
 زير واسه ديگه ي هندونه يه اينم كني فكر نه دوستيه انسان و دوستي روي زا فقط توصيه اين البته بشه اساسي ي معالجه
 بغلته

 خودم با اگر ماسيد هام لب رو خنده فرزاد دكتر ورود با اما گرفت ام خنده زدنش حرف وار مسلسل و زبوني بلبل از
 خود زعم به شادي كويبدي سينه و رديوا به سر پناه بي اي پرنده مانند ديدنش دوباره از دلم بگويم بياد باشم صادقانه

 گفت و كردم نگاهش گستاخانه

 پرسيد و دوخت چشم پاهايم به كوتاهي كثم از بعد عزيز مهدوي خانوم سالم

 باشه شده خوب اتونپ درد اميدوارم

 گفتم و كردم نگاه اميزم دردسر پاي به نداشتم را كردنش نگاه تاب انم از بيشتر

 هر چون باشم كلفتي پوست ادم من شايد البته شد دردم كاهش باعث نسيم ي خونه تا وزر اون روي پياده ميكنم فكر
 كسي

 :وگفت كرد عطق كاره نيمه را حرفم ديبا

 :پرسيد و كرد فرزاد به رو..... بسه ديگه سالمتي چاق

 برسم اون به بايد كه دارم قراري 1.5 ساعت من اخه نداري كاري زياد امروز كه من با عزيز دكتر اقاي

 :گفت ديبا جواب در و كرد باز را اتاقش در دكتر

 كن كنسلش گذاشتي قرار امروز واسه نيومده هنوز بودي تعطيل هفته يه

 گفت معترضانه ديبا

 گفت جدي و خشك لحن با بعد بزنم همش به بشه كه نيست قراري برادر شهيمن

  نهميمو باقي گله جاي بازم يا خوبه چطور ؟ ازت ميگيرم حقوق بدون مرخصيه سخته اگرم

 بود دكتر از تر اجتماعي و طبع شوخ ديبا كه تفاوت اين با شق كله و مغرور و هر ان به هم برادر و خواهر
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  ديبا ي خواسته برابر در شدن تسليم معني به اين بست را در و رفت اتاقش به حرف اي كلمه بدون فرزاد

 اتاق در به اي تقه زدن با كردم را رويا عموي ي خانه طرف به نرفت عزم و كردم جور جمع كمي را ميزم روي وسايل
 بود پايين سرش كه طور همان ميرفت ور اوراق سري يك هم او شدم وارد باشم پاسخي منتظر كه اين بدون دكتر

 :پرسيد

 ؟مهدوي خانوم داشتيد كاري

 : دادم پاسخ اللفور في

 نداره؟ مانعي برم يدنشد به االن رويا ي پرونده كار شروع براي ميخواستم

 :گفت و كرد بلند ميكرد مطالعه كه قطوري ي پرونده روي از را سرش

 براي و كنيد بازنويسي حتما اتفاق محل و خونه بازديد از رو پليس گزارش حتما باشه يادتون فقط خوبه هم خيلي اتفاقا
 .بياريد من

 .خداحافظ حتما

 :خورد گوشم به دارش زنگ صداي كه بود نكرده خورد بر در ي دستگيره به دستم هنوز

 اماده من االن ميگفتين داشتين خودتون كلفتي پوست به راجع چيزي يه شما موند كاره نيمه حرفتون مهدوي خانوم راستي
 كنيد كامل تونو جمله ميتونين شنيدنم ي

 حرفش از من اما بود شده قبل از تر مهربان كمي نبود نمايان اش چهره در قبل لحظه چند بودن جدي برگشتم طرفش به
 اميزنبود تمسخر لحنش نه اما بكند ام مسخره شايد كه اين حس امد وجود به برايم بدي حس چرا نميدانم نيامد خوشم
 گفتم قبل از تر جدي من ولي نبود حرفها اين مال او حقيقت در يعني

 ادامه ميكردم باز را در كه حالي در بعد و فروزان ردكت اقاي ندارم گفتنشو ي اماده من االن ثاني در نبود چيزمهمي اوال
 اقا اجازه با...دادم

 متوجه ديبا خوشبختانه كشيدم عميق نفس چند و بستم را چشمانم شدنم ارام براي شنيدم وضوح به را قلبم ضربان صداي
 او در كمتر كه حالتي بود شده خيره اتاق قسمت ترين كنج به و نشسته ميز پشت كرده بق چنان هم او درحقيقت نبود ام

  افتاد مي اتفاق
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 او از دلجويانه لب وزير گذاشتم اش شانه ري را دستم شدم تر نزديك او به كردم فراموش را خود اشفتگي ديدنش با
 پرسيدم

 همه برادري و خواهري بحثاي و جر اين ميكنم فكر بودم نديده پريشوني اين به رو تو وقت هيچ خوب دختر شده چي
 به توين نمي كه داري مهمي قرار چه 1.5 ساعت حاال شيطنت ببينم راستي....نكن ناراحت جهت بي و خودت باشه جايي
 بزني؟ هم

 فرمش خوش لبان ي گوشه بر كه رنگي كم لبخندي با و كرد پيدا بهتري خوي و خلق ظهر از بعد قرار ي اور ياد با گويا
 گفت ينهطمان با بود اش شانه روي كه را دستم بسته نقش

 قرار واقع در يعني داره امروز به بستگي چي همه دونم نمي....همراه و شريك يه ويا.....دوست يه با قرار...مينو مهميه قرار
 مهم تو قول به

 اين حاال ميرسه گوش به دورا دور او از داره مبارك يار اي صداي مياد برنگش بو كه طور اين پس سالمتي به خوب
 چيه؟ اسمش برگشته بخت وهمراه. شريك

 نشسته ان روي بر غم از اي هاله كه چشماني با و برخاست جا از بود ساكت همچنان او اما بودم پاسخش منتظر مشتاقانه
  شكست را سكوتش

 يا و خواهش لعاب و رنگ كه لحني با دوباره و كرد كوتاهي مكث كيه اون كه اينه مهم چيه اسمش كه نيست اين مهم
 گفت داشت را التماس

 پرسيدم متعجب داريم احتياج كمكت به ما يعني.........من مينو بزنم حرف بايدباهات.كيه بگم كه اين از قبل

 ؟.ما

 گفت زده هيجان

 دارم احتياج بيشتر كمكت به من اما....او منو يعني ما اره

 گفتم و گرفتم را هايش شانه ستانمد با بود 9ايستاد رو به رو كه همانگونه اين بنابر بود شده ديرم كردم نگاه ساعتم به

 خواست دلت چي هر تا بذارم اختيارت در گوشامو برگشتم وقتي ميدم قول اما برم زودتر چي هر بايد دارم مهمي كار فعال
 عزيزم باشه بزني حرف
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 شدم خارج دفتر از و كردم نگاه واج و هاج را او بشوم او جواب منتظر كه اين از قبل

 دهان از ميخواست را چيز چه كه ميكردم فكر فرزاد به طرف يك از ميشد كشيده سو سه از افكارم اما ميكردم رانندگي
 رويا به ديگر جهت از كند سرزنش بودم گفته اولش ازدواج مورد در كه اي ناسنجيده سخن ميخواست يا و بشنود من

 باالخره و نخورده تكان اب از اب هنوز هم يدشا و پيوسته وقوع به برايش اتفاقي چه روزه چند اين در كه كه ميانديشيدم
 ديگر حاال داشتم هرمز و او مورد در كه رويي و رنگ بي هاي ترديد و شك ميشود داده سوق ديبا سوي و سمت به ذهنم
 بود شده دلش مهمان ديبا شايد پس افتادم بقيه و بزرگ اقا هاي حرف ياد به اختيار بي بود گرفته خود به لعابي و رنگ
 او و من فهميد بالخره كه بودم خوشحال جهت يك از ميكرد تلقي شده تمام را من با ازدواج لجاجت يا و جسارت ان با كه

 و ديبا مورد در بودن درست صور در تا ميداد گواهي دلم اما زندگي تاشريك باشيم هم براي خوبي برادر خواهر ميتوانيم
 تن دو اين ازدواج به جون خانوم و بزرگ اقا عمو زن و جان عمو ايا.......داريم خود روي پيش اي تازه هاي دردسر هرمز

 وقتي كنم تصور توانم نمي نه.من خداي بود هرمز از بزرگتر ديبا سال هشت هفت به نزديك مناسب نا دواجي از ميدهند
 بدون بشود اي خانه هر وارد بخواهد اگر كه عشق دست از امان داد خواهند نشان خود از العملي عكس چه بفهمند ها ان
 ميايد خبر بي و زدن در

 را هايم پلك امدم اشتباه كردم فكر كه بودم نگذرانده را كوچه پيچ هنوز شدم پياده و كردم اركپ مناسبي روجاي ماشين
 باالي منظوري چه به سياه پرچمم اون پس خانه پالك شايد.. يعني ديد نمي درست چشمانم ديشا زدم هم به بار چند
 سرعت هايم قدم به نبود خبري پرچم از بود اومده كه من امانه....پدرش خاطر به يعني بود اويزان رويا عموي ي نهخو

 دادم فشار را زنگ ي دكمه باره سه دوباره ميگذشت كندي به لحظات فشردم را زنگ اي وقفه بي دلهره با و بخشيدم
 پسر چرخيد پاشنه روي در.......امد سر به اما بود اي شندهانتظارك شنيدم دور از را هاي گام ي كشيده و لخت صداي
 شد قوي امدنم اشتباه شك بودم نديده قبال را او شد ظاهر برويم رو ريش انبوه در ظريف و زيبا صورت با جواني

 گفتم مضطربانه

 ديگه بار يه من اما: سيدر گوشم به اش گرفته غم و بم صداي كه كردم رفتن عزم.....امدم اشتباه كه اين مثل ببخشيد واي
 هستين؟ رويا دوست شما ام ديده جا هيمن رو شما

 لحظه يه حياط توي بودم امده دكتر با كه قبل ي دفعه ميگفت درست كردم نگاهش بادقت بار اين و برگشتم تعجب با
 نگاهش حيرت با كه طور همان گذشت نمي روز اون از زيادي مدت كه اون وجود ديبا بود كرده تغيير چقدر اما ديدمش
 گفتم ميكردم

 شدين؟ عوض چقدر كوتاه مدت اين تو شما اما.....هستم جون رويا مادر پروندهي وكيل عبارتي به يا دوست من درسته
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 حزن لحني با بالخره ميگرفت بود زده حلقه چشماش توي كه رو اشكي جلوي اصرار با انگار داد تكان رو سرش اندوه با
 گفت اميز

 كرد؟ شكر رو خدا بايد مونديم پا روي هنوز گرفته رومونو در رو روزا اين كه واجوري جور اوتتف ااين با

 زني صداي كنم بيان ميروند هرژ ذهنم در كه را كلماتي و بچرخانم را ان توانستم نمي ميكرد سنگيني دهانم در در زبانم
 :گفت كه رسيد گوشم به اشنا

 تو؟ نمياي چرا كيه؟ جان مسعود..مسعود

 گفت و گرداند بر من از را رويش است مسعود اسمش فهميدم حاال كه پسر ان

 گفت بود رويا عموي زن كه صدا همان دوباره......... روياس دوست مامان ميام االن

 جان مسعود بده كه در دم.تو بيان كن تعارفشون خوب

 گفت و كرد من به رو نكرده تعارف من به خانه به ورود براي هنوز بود افتاده يادش تازه انگار كه مسعود

 سر را چيز همه تا تو بيارن تشريف بده انجا گفت مامان طوركه همان نمونده برامون حواسي هوش تورخدا ببخشيد واقعا
 داشتم ترديد اول رفت داخل طرف به بشه من العممل عكس منتظر كه ازاين قبل و...... كنم فتعري براتون فرصت
 افتادم راه به مسعود دنبال به هم من و كرد غلبه تننرف و رفتن در بالخره

 قرار طاحي كنار هم روي گونواژ بزرگ مسي هاي ديگ نداشت بودم امده عيد از قبل كه اي خانه به شباهتي هيچ خانه
 عجيبي ي دلشوره داشت اندوه و غم رنگ خانه بود شده رها خود حال به حياط ي گوشه پزي خوراك بزرگ اجاق داشت

 اش گريه طنين افتاد من به چشمش كه همين اما امد جلو گويي امد خوش براي مسعود مادر بود انداخته چنگ انمج به
 :وپرسيدم فشردمش اغوشش در بريد را امانم دلواپسي برگرفت در را خانه فضاي

 شنيدم گريه صداي هنوز جواب جاي به وقتي ؟ كو رويا پس كردين لب به جون منو كه شماها شده؟ چي بگين خدا روو ت
 :كردم خطاب را رويا قبل از تر بلند صداي با

 كجايي؟ تو پس جان رويا،  جان رويا

 :گفت بريده بريده گريه ميان در رويا عمو زن
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  .بده جوابتو كه نيست رويا نيست اون......برگشته.....روياي.چاره.بي...رويا..هدويجانخانوم 

 روياي شد نمي باورم اصال كنم باور دونستم نمي پيچيد بدنم در شديدي ردد احساس گرفت يكباره به ام سينه عضالت
 پرسشگر نگاه با و انداختم مبل روي شدم اتاق وارد وقتي..... ومدها سرش باليي چه يعني معصوم دختر اون يا،رو مظلوم
 چي؟ براي اخه.زود چقدر..زدين رويا روبراي يتلعن سياه پرچم اون.خونه در سر پرچم يعني گفتم

 :گفت و نشست برابرم در عجوالنه و شد ان تمز مسعود كه بود دهانم ريختن بيرون حال در كلمات

 اس زنده ولي داره كسالت كمي فقط اون نيفتاده اتفاقي هيچ رويا براي شكر رو خدا.....مهدوي خانوم نكنه خدا.واي

 ليوان ديد را زندگيم شگفت مسعود مادر تيوق شد افزوده تعجبم بر ولي شدم خوشحال بودم شنيده كه اي جمله از
 .كنم تعريف رو قضيه همه خودم تا كنيد ميل را شربت اين شما اول گفت و داد دستم به شربتي

 مهر كسي چه باالخره ببينم تا دوختم چشم مادرش و دسعوم دهان به منتظر درونم اتش روي بر شد ابي شربت ليوان
 امد حرف به مسعود مادر بود طوالني من نظر از شايد كه لحظاتي از بعد شكست خواهد را سكوت

 كرد سياه را زنديگش دفتر اوراق تلخي سرنوشت چه....بيجاره دلبر.دلبر عزيز مهدوي خانوم نيست طوالني زياد قصه
 راه بدترين اش طاقتي كم براي اما نياورد داشت دوستش شيرين جان مثل كه و فرخ رفتن تاب دلبر همون يا رويا مادر

 .اش بيچاره دختر سرنوشت به نه كرد رحم خودش جووني به نه كرد انتخاب رو ممكن

 شنيدنم ي تشنه كن باور خواستم او از شديد هاي تكان دادن با و گرفتم را بازويش بنابراين بودم طاقت بي شنيدن براي
 باش زود. اومده دخترش و بخت سياه زن اون سر باليي چه بگو بهم مطلب اصل سر برو زودتر چه هر

 :كشسيد بيرون انگشتانم الي به ال از بود گرفته درد حتما كه را بازويش

 :داد ادامه گونه پايين و كرد صاف را اش خورده خش ي سينه هدويم خانوم باشه........باشه

 و نمرده عييطب رگم به جوانش همسر فهميد بازداشتگاه توي دلبر وقتي فرخ رسيدم قتل به يا و فوت از بعد روز دو يكي
 كه رو كسي كرد مي نفرين و گناهه بي اون كه ميزد فرياد سره يك طفق شده گرفته نشانه سويش به اهانات انگشت
 همون تو و ميكنه پيدا خون فشار افت كه اين تا خوراك نه و داشت خواب نه روز دو اون طي خالصه زده كار اين به دست

 بازداشتگاه رو شب اون بهشه بهتر روزش و حال تا ميكنن وصل رو سرم بهش صهخال و ميارن دكتر براش بازداشتگاه
 به مسعود مادر از و نداد را صحبت ي ادامه قدرت بغض تركيدن........اما ميكنه صبح ارامي به دلبر صداي سرو بدون

 :رهيميگ گونه اين را كالم ي رشته و مياد كمكش
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 سركشي براي بود امده بيمارستان از مراقبت براي كه پرستاري ميدهد ويدن را امدنش زنان لبخند بحص ي سپيده وقتي
 مي فرا خود سوي به رو همه خراشش گوش هاي فرياد با ميكنه باز رو اتاق در كه همين ميشه بازداشتگاه وارد بيمارش
 بي ي لبخند با حركت بي و ارام خون به غرق تخت روي عمو زن ميكند بيرون نهادشان از اه ميبيند كه را چه ان و كشاند
 ارامش تا كشانده خود سوي رابه اش پشه عاشق زن روح اتاق قسمت ان از عمو كه انگار..دوخته سقف به چشم و رنگ
 .كند دلبرش تقديم را ابدي

 را ان و كرد درست برايم قندي شربت برايم مسعود مادر گريستم دل ته از و كردم صورتم حجاب را دستانم اختيار بي
 چشمان چشمان برانم زبانم بر سخني نه و بكنم ميتوانستم حركتي نه اما امد جا حالم كمي ريخت دهانم در زور به

 واقعا.... امد سرش به باليي چه يعني شود نمي دور رويم پيش از لحظه يك رويا گونه فرشته زيباصورت و معصصوم
 او به را خود از ديگري روي تا بخواهد او از و بزند خندلب زندگي به دوباره تنسميتوا ايا داشت را عظيم غم اين طاقت

 اشك باشد تهاشد قرار موقعيت اين در واقعا كه اين به رسد چه بود اور وحشت هم قضيه اين به كردن فكر حتي. بنماياند
 :وپرسيدم كردم پاك را هايم

 كس بي و تنها ي رويا طفلك..... ببينمش تا نمياد چرا كجاس؟ رويا

 بزرگي اين به باليي شد نمي باورش اصال افتاد پس حسابي شنيد رو خبر كه روزي از معصوم طفل اون گفت ودمسعر ماد
 يه گفت عمويش يعني داريم نگهش خونه توي ترسيديم راستش كند مار و تار گونه اين را ومهربانش كوچك ي خانواده
 .ارهيب هم رويا اورد خودش سر دلبر كه باليي همون ديدن وقت

 مراقبت ش از هم و بشه معالجه تا بيمارستان ببرنش تا داد ترجيح هم پليس نداشت درستي حيرو تعادل واقعا نچو
 بود زده دستشو اصلي رگ و كرد استفاده بود زده امپول بهش كه پرستاري تيغ از دلبر ميونيد اخه بشه حسابي و درست
 .نداشتيم مساله اين قبول جز اي چاره و بوديم مستاصل هم ما واقعا بنابراين

 بشينم فرمون پشت تونستم نمي نبود خوش حالم دونم نمي برسونم دفتر به رو خودم طوري چه اما نداشتم جا اون كاري
 از نداشتم هم رو زدن حرف توان اما دنبالم بياد بتونه اون بلكه تا بزنم زنگ ديبا به ديدم بهتر نداشتم تمركز يعني

 تا بستم را چشمانم دنبالم بيايد تا كند خواهش زشا و بگويد ديبا به رو جريان و بگيره شماره تا كردم شهاخو مسعود
 به ميكرد دور من از را ارامشي نوع هر مزاحم و تلخ افكار اما اورم بدست را ام رفته دست از ارامش كمي تاريكي رد شايد
 فكر خوب كه حاال و.......نداره خبر خودش دايفر از ادم مادر: بود جاري زبانش سر هميشه كه افتادم مادرش حرف ياد

 اندازه به صبرش ميگيرد قرار موعود فرداي درق انسان وقتي و خبريم بي خود فرداي از كه است خوب چه بينممي  ميكنم
 .ميشود بيشتر روز ان اتفاقات ي
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 افت ي ويرانه به گرمش ي يانهاش روز چند مدت به..........دلشكسته و تنها غريب ي رويا طفلك....رويا ي خانواده بيچاره
 سياه بگويم ميتوانم اغراق به امروز بود خود ساالن و همسن ترين خوشبخت از يكي شادي قبل هفته دو تا او شد بدل زده
 بهاري ظهر از بعد خواب كي در فقط ام ديده چرا كه ميديدم و ميگشودم را هايم چشم كاش ندارم سراغ او از تر بخت
 شد بلند در كردن باز براي كه را مسعود بود بايد حتما تركاند را هايم كاش ناي حباب خانه زنگ صداي شنيدن بوده

 :وگفتم كردم نشستن به دعوت

 !؟ينمبب تونمي م چگونه و كجا رو رويا راستي....ميرم خودم ديباست حتما نكشين زحمت شما

 بي دخترك اون به برسه چه ميكند ام اشفته دلبر رگم اوري ياد هنوز گفت مادرش و شد مطلبي نوشتن مشغول مسعود
 بر نمكي ما ديدار ديشا اخه نريم مالقاتش به فعال ما گفتن دكترا كنه اروم كمي اونو بتونه شما ديدن ديشا دونم نمي نوا

 .ديميكن فرق شما اما.ش تازه هاي زخم روي

 :گفت و داد بدستم را كاغذ مسعود

 ....كردن المالقات ممنوع ثانوي اطالع تا اونو دكترا چند هر نوشتم براتون رو مالقات ساعت. بيمارستان ادرس

 خم ينسنگ غم اين زيربار كه سالشه چند نوا بي دخترك مگه.......داره حق: گفتم وار زمزمه زيرلب و گرفتم رو ادرس
 ترك زودتر چه هر بود اور بعذا و سخت برام درش كشيدن نفس كه اور خفقان ديواري چهار اون دادم ترجيح......نشه
 .رفتم حياط طرف وبه كردم حداحافظي مفيد و مختصر كنم

 رو ماجرا حد چه تا دونم نمي ميرسيد نظر به نگران ديدم رو فرزاد برادرش ديبا جاي به در پشت تصورم الفبرخ
 سنگر بود ان چاشني انيمهرب كمي كه نگراني داشت فرق هميشه با نگاهش كرد نگاهم فقط سوالي هر جاي به ميدونست

 نگاهم همانگونه به او و بايستم جا همان ها ساعت ميخواست دلم شايد بودم ديگر موقعيت در اگر بود شده چشمانش گاه
 .شود بدل و رد ميانمان در حرف اي كلمه كه اين بدون كند

 :پرسيد و امد در حرف به باالخره

 .برگرديد بيرون تنهايي نميتونيد و نيست خوب حالتون شما كه زده زنگ اقايي گفت افتاده؟ديبا اتفاقي

 :دادم پاسخ و بستم سرم پشت كه را در

 .بشيم سوار بهتره ميگم راه توي



 

 

ناهيد شمس          –شايد فردايي نباشد     كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  169 

 دش خارج كوچه از دنده يك با و نشست فرمان پشت بستم را در و شدم سوار وقتي ماند منتظر گشود برايم را در عجله با
 :پرسيد دوباره و زد ترمزي شني ديد مرا يلاتومب وقتي كوچه پيچ در

 ؟بمونه جا همين نداره اشكالي !ن؟نيميك چيكار ماشينتو

 .شدم نمي شما مزاحم كه ميتونستم اگه تونم نمي االن ميدارم برش و ميام راه سر زا بعد

 بعد شد التهابم پر صورت نوازشگر بهاري نسيم دادم پايين كمي را ماشين ي پنجره كرد جلوحركت به رو باشتاب ماشين
 :"شنيدم بودم شنيدنش مشتاق شهيمه كه را او صدايي و ايستاد اتومبيل بود چقدر ان دانم نمي كه لحظه چند از

 مثل دوباره صدايش لحن حاال اما بودي حال سر صبح شده تو ريختگي بهم اين باعث چيزي چه ببينم تا منتظرم خوب
 خودم از كذايي بحث و جر او از قبل البته ميرفتيم نسيم ي خونه سمت به بقيه دنبال تايي دو داشتيم كه بود شده اونروزي

 و غم رنگ دوباره رويا اوري ياد به با...........افكاري چه در من و بود حالي چه در درمانده و گناه بي رويا.......اومد بدم
 :پرسيد دكتر دوباره كه چرا شد حد تراز طوالني سكوتم كه اين مثل شد زده پيكرم بر اندوه

 .مينو حرفاتم شنيدن منتظر من

 . كرد مي گونم دگر او دهان از نامم شنيدن حتي مينو نبود خودم دست

 صداي با و كردم مجسم رويم پيش را رويا داشتني دوست و معصوم ي چهره بنابراين باشم مسلط خودم بر كردم سعي
 بي ام گسيخته لجام و گستاخ هاي اشك اخر در و بودم هدشندي ومادرش مسعود زبان از كه را چه ان ام گرفته و خشدار
 سمانا سوز يگگزند به اي وگزنده تلخ سرنوشت چه گفت تگرف طرفم رابه دستمالي دكتر كردند خيس را صورتم مهابا
 .دنيا ي ها ناكامي تمام تلخي به و پهناور كويري در

 مانند چقدر گاهي كه ميدانست ايا دانم نمي كردم فكر حرفش به كردم پاك را هايم اشك و گرفتم دستش از را دستمال
 . است گزنده و تلخ هم خودش اش جمله

 : پرسد اورد در حركت به دوباره را ماشين وقتي

 ؟ داري احتياج استراحت به بيشتر االن خونه برسونمت ميخواي

 :دادم پاسخ عجله با
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 دفتر كنم اروم مامانو ونه كنم استراحت تونم مي نه ونوقتا ميشه مامان ناراحتي باعث رفتنم خونه وضع اين با....نه..نه
 .بردارم بايد هم رو ماشين ضمن در رويا ديدن برم بياد بشه اگه ظهرم از بعد تازه بهتره يبام

 يه به اونو باشه مناسب خودت حال براي فمكرنميكنم حاضر درحال رويا ديدن البته .ميدوني صالح خودت جور هر باشه
 افزايش را اش دروني التهاب كه اين نه باشي دلش تسلي باعث كه بري اون ديدار به بايد زماني كن كولمو ديگه وقت
 . دهي

 شنيده رو ماجرا كل مسعود از و زد زنگ ما دوباره امدن تا و نياورده طاقت او اما بود مضطرب و نگران دفتر در هم ديبا
 .بود

 كودكانه ي ها شيطنت از دست ديبا لحظات اين در حتي برگشت چاي انفنج سه با و رساند اشپزخانه به را خودش دكتر
  .داشت نمي بر اش

 .ما داداش اقا ي دوستانه انسان و خوش روي اون اينم

 بهتره پراني مزه جاي به هم حال نذاره سرم به سر كسي كه اين شرط به هستم دوستانه انسان و خوش روي هميشه من
 .نداره مساعدي حال اصال چون شياب داشته و دوستت هواي

 :گفت طلبانه فرصت ديبا و

 به كه طور همون ساعت دو از بعد چون باشم داشته رو عزيز گل خانوم اين هواي تونم مي ديگر ساعت دو تا من
 .برم بايد رسوندم عرضتون

 همان شديم بيمارستان راهي ديدن براي خودش اتفاق به بعد روز اما منرفت رويا قاتمال به روز اون دكتر سفارشات طبق
 حرف پيرامون اقاتفازات .جاشه سر حواسش و هوش گفت بخش دكتر .بود المالقات ممنوع بود گفته مسعود كه طور
 .همينه ما مشكل و ميزنه

 حاال اما بيماريه نوع يه فراموشي كردم مي فكر هميشه نداره؟ فراموشي كه اينه مشكلتون عجيبه: پرسسيدم تعجب با
 .ميشنوم ور تمذهني برعكس

 به شوك براثر كه مدت كوتاه و سطحي فراموشي اما بيماريه نوع يه درسته مطلق فراموشي :داد پاسخ صبوري با دكتر
 اهسته طور به افتاده اطرافش در كه اتفاقات برقراي با بيمار چون باشه درمان يه خودش شايد دهد مي دست انسان
 .تره سهل برايش موضوع هضم توانايي
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 ببينه؟ اونو كسي نبايد كي تا كرد؟يعني كار چي بايد حاال كرد سوال دكتر بار اين

 قطع ميشه ناارامش و عصبي حاالت باعث كه واقعيتي با بيمار ارتباط حقيقت در بخش وارام مسكن هاي امپول زدن با ما
 تا كنم مي فكر و بوده ثمر رمثم خوشبختانه معالجه بشه اطراف واقعيت پذيرش حد به باهم دو هر روح و جسم تا كنيم
 رو اي كننده اميدوار و روشن اي اينده روش پيش بايد نهجو اون حال هر به ينهبب رو اقوام و اشنايان بتونه روزاينده سه دو

 بود خواهد تر سنگين اين از بعد شما وظيفه واقع در كنيد ترسيم

 هم روز 20 از كمتر در كه كسي براي اي كننده يدوارام و روشن ي اينده چه مگرفت ام خنده معالجح دكتر حرفهاي از
 .بزن حرف بلدن طفق وقتا گاهي هم دكترا اين ميكردم فكر خودم با .كرد ترسيم ،ميشه داده دست از مادرشو هم و پدر

 لحظه يك رفتيم دفتر طرف به فرزاد اتفاق به وقتي بود رويا به مربوط اتفاقات و زندگي گير در چيزي هر از بيشتر ذهنم
 .كرد پاره را مغشوشم افكار ي رشته دكتر صداي نبودم غافل كرد؟ بايد چه منزل به رويا امدن از بعد كه اين از

  ...شايد بذارم دراختيارت دارم كه رو اي تجربه ميخوام فقط ندارم نصيحت قصد مينو

 دادم جيح تر ميكشيد ركس ذهنش ي صندوقچه به مناسب ي جمله كدن پيدا براي احتماال كرد سكوت اي لحظه 
 دقايقي از بعد بالخره كند جاري زبان بر و بكشد بيرون صندوقچه از را كلمات بتواند بهتر تا نزنم هم بر را خلوتش
 :رسيد گوشم به ميكرد ارامم شرايطي هر در ان شنيدن كه صدايش

 به بريزي هم به طوري اين بخواي اي پرونده هر خواندن با تو اگه.... نيفتي پا از موعود از زودتر راه ي ادامه در شايد
 رويا مثل بدبختي هاي ادم به كردن كمك براي قدمي نميتوني كه اونوقت و ميشه گرفته ازت كردن كار توان زود زودي

 .برداري

 : گفتم درماندگي با

 .ميكنه فرق ادم اين پرونده اين اما

 :تگف و زد خنديپوز باشه خونده ور حرفم اخر تا انگار بدم ادامه نذاشت

 يعني نو از روزي نو از روز دوباره.كنار رفتن ادماش با پرونده اين وقتي ميكنه فرق ديگه ادم با ادم اين ميكني فكر
 . زندگيت ي همه ميشن ديگ ادماي و ديگه ي پرونده
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 باورم شايد ردمك نگاه دقت با مينگريست خيابان به رانندگي حال در كه رخش نيم به ميداد خواهي خود بوي حرفاش
 :ميكند صحبت گونه اين نميشد

 مي كه باليي چه ما به بگيم و باشيم تفاوت بي شماست و من به اميدشان چشم كه نيازمندي هاي ادم به نسبت ميشه مگه
 .نميكنم فكر شما مثل اصال من نه ادبي ،بياد سرشو خواد

 :وگفت كرد نثارم را گذرش زود و عميق نگاه

 كن فكر كمي حرفام روي حداقل نكن جنايت از قبل قصاص لطفا اما فكركني من مود در داري تدوس جور هر ازادي
 از بعد من باشه هات قابليت ترمز احساساتت نده اجازه پس داري فردي به منحصر هاي قابليت هستي خوبي وكيل تو....

 نشوم انها مشكالت درگير اما بندم كار به ديگران به كمك براي دارم توان در چه هر..كه گرفتم ياد اينو كار سال چند
 زندگي است عقل و فكر ميان مبارزه حقيقت در شد خواهد كند هدف به رسيدن براي هام قدم صورت دراين كه چرا

 پس باشي موفقي شاگرد نميتوني بشيني نيمكت پشت عاطفه و احساس بار كوله با بخواي تو اگر كه است درسي كالس
 و باشه درايت و عقل ات كوله بيشتر نيمه كن تالش كني پاس شدن مشروط بدون بتوني رو ندگيز و درس كه اين براي
 ان و نشيند مي قلبم بر رسيد مي روشنايي به ميشكافد را تاريكي كه اي ترانه مثل حرفاش عاطفه و احساس كمترش نيمه
 .اميز مهر و گرم خداي با مادر گاهي سحر هاي زمزمه مثل درست ميكند چراغاني را

 . كرد جاري زبانش روي بر را جمله اين اوقات اكثر او افتادم استاد هاي حرف ياد

 بلعيدن من. را مادربزرگ ي طاقچه قاب در پدر لبخند من داري باور را ان كه بگيري ميتواني را هايي هديه زندگيت از
 مه هاي دره به رسيدن و ها جاده پيچ از ذشتنگ من... را ميدهد انجام عاشقانه مادر كه شام و ظهر و دم سپيده هاي نفس
 و فرشتگان بال صداي تو قلب تپش خواهم مي و دارم باور را عاشقاند اما گونواژ هاي شقايق از پر كه را ومرطوب الود
 هايم هديه زندگي از نگاه و باور تا كنم نييجايگز وحسرت نااميد ياس هاي صاعقه از سبدي در را زندگي اميدهاي همه
 .ابگيرمر

   

  

   

 چهاردهم فصل
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 بلندش حس خستگي از كرديم صرف نفره دو بود كرده اماده برايم عالقه با مادر كه لذيذي و دلچسب شام هميشه مثل
 زنگ كه بودم درونم نداي قوس و كش در نميداد را تنبلي ي اجازه وجدانم طرفي از كنم جمع را شام وسايل تا نداشتم را

 رابردارم گوشي تا فهماند من به سر اشاره با مادر فراخواند خود سوي به مرا امدنش در صدا به اب رسيد دادم به تلفن
 .ميزد زنگ لجوجانه و سمج هنوز اما رسيدم تلفن به موعد از ديرتر

 ؟بفرماييد الو

 .خورد گوشم به طرف ان از عمو زن نگران و خسته صداي

 .نباشيد خسته خانوم مينو سالم

 كرد مطمئنم اش دوباره صداي اما نيست عمو زن كردم فكر لحظه يه كردم تعجب عمو زن سمير و خشك لحن از
 . است خودش

 ...از اصال گذاشني كار سر ور هممون ؟خوب روگرفت وقتتون از مدت چه دقيق ريزي برنامه اين

 شنيدم ميگرفت عمو زن دست از را گوشي كه حالي در را هرمز صداي

 شما اونوقت قراره چه از قضيه دونه نمي هم االن تا اون نداره قضيه اين به ربطي هيچ مينو... نم مادر كنين تمومش لطفا
 مينو...الو ميگين و ميگين دارين هي و گرفتين رو گوشي

 و توهين بوي كه را جمالت اين شنيدن انتظار ميكرد سنگيني زبانم در گوشت تكه يك مثل نبود اختيارم در عقلم و زبانم
 .خورد زنگ موشگ در هرمز صداي دوباره نداشتم را داشت ينامهربان

 دستت؟ گوشي توهستم با مينو الوالو

 : گفتم ناله و ضعيف صداي با

 چي؟ يعني........حرفايعني اين.....هرمز

 اماجر اين از بويي حتي تو كه دونه نمي اون...... توئه ي نقشه ماجراها اين ي همه ميكنه فكر مامان نباش ناراحت تو
 ؟نبردي

 :پرسيدم قبل از بلندتر صداي با بار اين و كردم رها تلفن ميز كنار كاناپه روي را خودم
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 تا بزن رو حرفت زودتر ومنگ گيج وسط اين ومن ماجرا ميگه عمو زن ماجرا ميگي تو ؟ چيه ميگي كه ماجرايي ماجرا اين
 .بياورم در سر كذايي ي ماجرا اين از منم

 : گفت عجوالنه هرمز

 من جواب منتظر كه اين بدون و......اونجا بيام پا نوك يه نيستم مزاحمت و نداره اشكالي اگه نيمشه تلفن پاي جان ينوم
 ميكرد نگاهم اشپزخانه وسط از واج و هاج مادر......كرد رها خود حال به متعجب ومرا كرد قطع را تلفني ارتباط باشه
 ميدانستم كه اي نكرده سوال جواب در و كردم دستي پيش بزند حرفي كه اين از قبل بود گم سردر من مثل هم او حالت

 :گفتم چيست

 ...........اينجا مياد داره.....چيه اصليش حرف نگفت واضح...........بود هرمز

 :گفت اشپزخانه وسط همون از مادر

  .مادر جاش سر بذار رو گوشي الاقل شدي خشك جات سر ها گرفته برق عينهو چرا پس طوره اين اگه

 خشكم خودش قول به چرا بداند تا بخواند را وجدانم عمق ميخواست گويي ميكرد نگاهم عميق دور ي فاصله همان از 
 .خونمون مياد داره هرمز چرا دانستم نمي واقعا بود فايده بي اما زده

 نگاهش به نگاهم تا نكرد بلند را شسر حتي عمو............امده عمو همراه به هرمز اما باشه بايد هم عمو زن ميكردم فكر
 ميخواست كه اين........ ديبا روز اون قرار......ديبا اوردم خاطر رابه خورد ذهنم به كه تلنگري ناگهان من خداي واي بيفتد

 رسيده هم عمو زن و عمو به صدايش حال و درامد اب از حقيقت ميزدم كه هايي حدس حتما پس.......بزنه حرف من با
 توجه بي من اما بود پذيرايي مشغول مادر سات من سوي به عمو و عمو زن نشانه انگشت كه چيه؟.من نقش وسط ينا حاال
 :پرسيدم و كردم هرمز به رو

 بگو.....بشنوم زودتر دارم دوست...... هرمز نيومدي جا اين كه مهموني براي

 :گفت و گزيد دندان رابه زيرينش لب مادر

 ميرسيم هم حرف به كنن تازه گلويي هرمز و عموجان بذار.............. نوازيه مهمون رسم چه اين جان مينو واي اي

 : گفتم قبل از زده شتاب
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 در كه دستپاچگي با هرمز بگو........بزن حرف گفتم و كردم هرمز به رو دوباره بعد و.........مامان دارم عجله من اما
 :گفت ميزد موج صدايش

 .. فاموحر تنهايي دهم مي ترجيح

 دهم مي ترجيح من اما :گفتم بلند و كوبيدم ميز روي محكم را دستم امد جوش به خونم شود تمام اش جمله ندادم اجازه
 .........من خود اال چيه تو حرف ميدونن همه مسلما چون بشنوم ومامان....تو پدر حضور در.جا همين

 .شدي موش چرا حاال بودي بلبل خيلي توخونه..زنب حرفتو لعنتي د :گفت و كرد پسرش به رو باالفاصله عمو

 از حاكي كه كشيده و بلند گردني با و كرد صاف را اش سينه بود شده تموم گرون براش پدرش حرف انگار كه هرمز
 :گفت و كرد عمو به رو ودب نفسش به اعتماد

 كس به نه و داره ربط مينو به نه و فتمگر زندگيم براي كه تصمميه اين وشم مثل جا اين نه و بودم بلبل مثل توخونه من
 مقدمه هيچگونه بدون بگم بهت كالمو خالصه جان مينو ببين داد ادامه طور واين كرد من به رو كوتاهي مكث از بعد ديگه
  چيني

 .كنم ازدواج گرفتم تصميم من......كه قراره اين از قضيه راستش ميدوني

 : كرد خوش جا لبانم روي رنگ كم اي خنده

 كجاس؟ كار عيب حاال خوبه خيلي كه اين وبخ

 :داد جواب هرمز از قبل و كرد من به رو داشت ارامش حفظ در سعي كه حالي در عمو

 .. انتخابش خانوم مينو انتخابشه در كار اشكال

 :گرفت پدرش از ار كالم ي رشته هرمز

 نه و كنين فكر من مثل ميتونين شما جان درپ سرم توي ميزنين هي پتك عين كه اشتباهه من انتخاب كجاي دونم نمي من
 .كنم فكر مامان و شما عين من كه كنين مجبورم ميتونين

 هميشگي باشادي دادمي  عمو دست به بود كرده درست را قندي شرب ليوان اش ديرينه عادت مثل كه حالي در مادر
 :گفت خود
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 ميرسونين صدمه خودتون به به دارين جوري اين كه نداره ارزششو خدا به واهللا نخورني جوش حرص قدر اين مجيد اقا
 .كنين اعتماد بهش يكم فقط كمي كافيه فقط ميكنه چيكار داره ميدونه حتما عاقليه پسر جان هرمز ماشاهللا هزار ماشاهللا

 :گفت رضايت با باشد شنيده اي ديگه كس زبان از را دلش حرف گويي كه هرمز

 ديكته زندگي ي برنامه بايد من نداده من به وقت هيچ خدا كه اس اعتماده همون يكم فقط من مشكل جان عمو زن افرين
 ال ايده و خوب عاقل پسر ميشم اونوقت بگيرم پدر از رو م شده

 :گفتم و كردم هرمز به رو صبرانه بي

 ميخواي تو خوب ميره سر حوصلم مقدمه همه اين از داره ديگه اما بزني حرفتو چيني مقدمه هيچگونه بدون بود قرار
 .گذاشته حرف جاي كه بگو انتخابت از حاال خوبه خيلي كه جاش اين تا كني ازدواج

 گفت و. كرد نگاهم لجوجانه گاه ان و كشيد سر بود ميز روي كه را ابي ليوان از جرعه چند هرمز

 بهترينه من براي كه واهللا ديگران براي البته دراه حرف جاي انتخابم اره

 گفتم حوصلگي بي با

 خوب؟

 وگفت دوخته عمو به را گريزپايش و سنگين نگاه اما بودم من مخاطبش كه حالي در هرمز

 .بهترين بهترينه من براي اما منه اشتباه پدر و مامان قول به انتخاب همون ،ديبا اره .ديبا ميگم ي كلمه يه تو مينو باشه

 كه مادر و انداخت چنگ دلم در اضطراب و هيجان شنيدم هرمز زبان از را ان وقتي اما بودم كالم اين شنيدن ي اماده من
 :گفت ومحكم سفت نميكرد را هرمز انتخابي شخص اين فكر وجه هيچ به

 . نميشه باورم....نه..نه

 :وگفت كرد مادر به رو وعمو

 جون خانوم و بزرگ ااق ارشد نوهي بزرگم پسر من پسر ميشه باورت هيچ........عزيز داداش زن.........بله.......بله.....بله
 .زيركانه نقشه يه با اونم بزنه حماقتي همچين به دست روز يه بخواد
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 تونستم نمي امد جوش به خونم بود من به اش برنده و تيز نگاه كرد بيان حرص با و لب زير ار اخرشو ي جمله عمو وقتي
 از رنگي نه كه عمو چشمان به مستقيم و دمكشي كاناپه جلوي و خودم بنابراين كنم سكوت و بشم محكوم ناكرده جرمي به

 :پرسيدم و كردم نگاه اشنايي از بويي نه و داشت محبت

 تحويلم و ميپچونين كادو كاغذ بين حرفاتونو دارين كه نيست اي غريبه ادم بينمون عموجان نزنين حرف پهلو دو بهتره
 چي زيركانه ي نقشه شما قول به ايي معامله اين توي ميپرسم ازتون كنده وپوست رك كه نيستم شما مثل من ميدين
 .بشنوم كنده پوست و رك سوالم مثل جوابتونو دارم دوستت ميشه من نصيب

 كشيدي رو نقشه اين تو باهوشم ي زاده برادر كن گوش پس بشنوي را ان دليل دارين دوست كه بود طور اين اگه باشه
 تا شدي من ي ساده پسر با لعابت و رنگ خوش دوست اون كينزدي و اشنايي باعث تو كردي رو ريزي برنامه اين تو

 بزرگ اقا حرف رو تونستي نمي اما نبودي وصلت اين به راضي تو ميدونم كه من كنه نظر صرف تو با ازدواج از هرمز خود
 به ور تو با ازدواج انصراف اش ديگه انتخاب با تا انداختي جلو بدونه خودش كه اين بدون رو هرمز پس بزني حرف
 .باشه سركش نوه من نادون پسر و بموني باقي خوبه نوه توو  نهوبرس بزرگ اقا گوش

 اميز توهين گونه اين به من با حال به تا كسي حقيقت در يعني نداشتم عمو طرف از را كوبنده سخنان چنين انتظار اصال
 هرمز اقا ساكتي چرا :گفتم و كردم هنگا هرمز به عصبانيت با است دشوار و سخت برايم وضع اين تحمل نكرده صحبت
 اون جلوي راست و چپ حتما خودت يا شو ديبا عاشق گفتم تو به من شدي الل چرا پس لعنتي بزن حرف د پيشه عاشق
 ي رابطه اين كجاي من بگو بهم اصال كن ازدواج باهاش خدا رو تو گفتم بهت من بهترينه اون يديفهم تا شدي سبز

 .دارم قرار لعنتيت

 . كرد گم پاشو و دست هرمز كه بود حدي به انيتمعصب

 حرفمو پدر نه كه كنم چه اما نداره خبر هم روحت تو كه گفتم گفتم براشون دفعه صد كه روزه دو حرفاي اين .هنهمي
 . ديگران گردن به بندازن باشه گناهي اگر رو كار اين گناه دارن دوست طوري اين كه اين مثل مادر نه و ميكنه باور

 :گفت عمو به رو كرد مي تا تاچهار دو دو خودش با كه اين مثل گر نظاره و بود ساكت لحظه ان تا كه ادرم

 هم طفلك اون دارم خبر من كه جا ونا تا ميگردين مقصر دنبال دراين كه خبطه كار اين كجاي من برادر مجيد اقا خوب
 ؟ ميخواد چي داماد و عروس يه از ادم ديگه دار خوانواده هم اس كرده تحصيل هم نيست بدي دختر
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 خانوم مينو دوست خانوما خانوم اين ندارم توقع شما از ديگه داداش زن گفت و برگشت مادر سوي به براق و عصبي عمو
 كه دختري ضمن در ميدوني كه خودت نيست رسم ما ي خانواده تو اصال اين كه بزرگتره هرمز از سال هفت شش

 خان و خودش و ميكنن زندگي ديگه اييدن توي يه خودشون واسه پدرش و مادر كه دختري كرده ازدواج بار دو مادرش
 اگه وكيل خدا داداش زن بشه پوري و من عروس بياد روننميگذ رروزگا پيكر و در بي شهر اين توي تنهاي داداشش
 اره؟ رفتي مي گل دسته همچين يه بار زير داشتي پسر خودت

 :گرفتم دست به را كالم ي رشته بدهد عمو به پاسخي مادر كه اين از قبل

 مامان از .مامان اينم نبودم بكن ازدواج اون با من كرد نمي و كرد انتخاب رو ديبا مزهر كنم روشنتون جان عمو ضمن در
 از هيچي ميامد پيش هرمز و من حرف كه پيش سال چند از شما جان مامان پرسيدم خودش از و كردم مادر روبه بپرسين

 خورد؟ شما گوش به من دهان از اي ديگه اعتراض خبر مگه شنيديد من از اي ديگه حرف نه جز مگه يديدن؟شن من

 تر منطقي بزرگ اقا كه هستم مطمئن و ميگفتم خودم نميزد حرفي هرمز اگر باشيد مطمئن :گفتم و كردم جمع به رو بعد
 اما شد مي ناراحت درسته هم او و گفت شما پسر كه ناال مثل پذيرفت مي را داليلم حتما زدن تهمت جاي به و شماس از

 .اونا ياغي و سركش ي نوه هرمز نه و شدم اونا سوگلي ي نوه نه من شما برخالف پذيرفت خواهد باالخره

 و ارام كرد مي بازي چايش فنجان با كه همانطور امد بيرون شده بدل و رد هاي حرف حيرت و بهت از حاال كه مادر
 :گفت شمرده

 بندهاي و زد اين اهل من مينوي مطمئنم فقط كنه ازدواج ميخواد كسي چه با شما هرمز ندارم كاري من مجيد اقا ستشرا
 فقط نه؟ باشه بدي پسر اون كرده نا خداي كه اين نه بود هرمز با ازدواج مخالف اولش از اون نيست ميگين شما كه

 .شوهر يك نه. ارزش با و خوب برادر. ميكرده گاهن برادر بك چشم به رو هرمز مينو هميشه كه اينه مشكل

 :داد ادامه دوباره مادر گرفت فرا را اتاق سنگيني سكوت

 زندگي هم با خواني من اونا مگه اصال بوده ها بزرگتر انتخاب اين دارن حق منيب مي كنيم فكر هم درست مجيد اقا خوب
 .بديم خودش به رو انتخاب فرصت بايد پس كنن

 و فتميگر گاز لبشو ميكردم مخالفت وصلت اين با وقتي هميشه يادمه بود ذهنم از دور مامان زبان از لماتك اين شنيدن
 ميكرد دفاع من از داشت زبردست مدافع وكيل يه مثل حاال اما بدي ميخواي چي عموتو و بزرگ اقا جواب ميگفت

 نظير بي ارامشي رفت اشپزخانه به و برداشت را يسين در شده چيده هاي كانتاس و شد بلند ارام كردم نگاهش مهربانانه
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 واقعابرايم كرد كمرنگ برايم را گزنده و تلخ حرفهاي زخم ومطمئن امن گاه تكيه داشتن حس شد مستولي جودمو در
 .را واقعيت كرد خواهند باور هم عمو زن و عمو زود يا دير باالخره كرد باور مادر كه بود اين مهم

 :گفت و كرد نگاه را پدرش طلبكارانه هرمز

 گفتم مادر و شما به بارها و بارها من شمرديد جا اين االن كه رو چيزايي ي همه نداريد ينانمطا من به كه اينه شما مشكل
 . بيارين بوجود خانواده بين كدورتي داشتين دوست فقط نكردين باور اما

 :گفت هرمز جواب در عمو

 .ستني تو بيگناهي بر يليلد مينو و عمو زن داليل

 :زد اميزي تمسخر ي خنده هرمز

 . پيوسته وقوع به جنايتي جرم وسط اين ميكنه فكر ندونه كسي اگر كه گناه ميگين همچين

 به رو كه طور همان كند باز را در كه ان از قبل رفت رونيب در طرف به و برداشت هرمز جلوي از رو ماشين سويچ عمو
 نيستم من بدون بپذيره عروس عنوان به رو دختره اون پوري اگه ميگم بهت ربا اخرين براي گفت مينگرست را رويش

 ...گرنه و كني فكر عاقالنه و درست بهتره پس ميخوام نسب و اصل با عروس من

 .كرد ام ازرده فرزاد ان متعاقب و ديبا كردن تلقي نسب وبي اصل شداما خواهد چه گرنه و نفهميدم كردم فكر چي هر

 امدنم از وقتي بود صبحانه كردن اماده مشغول فخري بود نيومده ديبا هنوز هميشه برعكس شدم كار دفتر وارد وقتي
 "پرسيد شد مطلع

 ندارين؟ خبر شما موندن؟ كجا نيست معلوم هيچ نيومدن؟ خانوم ديبا هنوز نكردين تعجب

 .شدم متعجب نيومدنش از منم راستش

 خانوم فخري كارش سر نياد اصال دليل هر به يا بشه خسته يا بشه مريض روز يه داره حق اونم ادميزاده باالخره

 :گفت و امد بيرون اشپرخانه از جور و جمع صبحانه سيني يك با فخري

 .شنگن و شوخ ماشاهللا هزار كه بس از ميده نشون جاش واقعا اما خانوم مينو درسته
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 كه البالو بامرباي كره اما بودم كرده جان نوش داغ شير ليوان يك و پنير و نون لقمه چند مامان زور به كه وجودي با
 كه بودم نكرده جا به جا دهانم در را اول ي لقمه هنوز كرد پيدا من در را خوردن دوباره به ميل بود فخري پخت دست

 ور كيفش چون نخورده غذا كامل روز يك گويي نوا بي دختر شد نمايان چارچوب ميان خانوم ديبا. چرخيد در در دييكل
 كرد بودم دوخته چشم ان به حسرت با من كه مربا و كرده و نان خوردن به شروع حرص و ولع با و انداخت صندلي روي
 .نمونه دلم به حسرتش تا بودم خورد را خانوم فخري اور اشتها صبحانه از لقمه يك حداقل كه كرد رحم خدا حاال

 ي خانه نهان در كه غمي ي هاله از و اين نگرانه و دلگير هگرفت قرار ازدواجشون راه سر كه مشكالتي از دونستم مي
 ترين خاص و بارزترين اين و انداخت نمي تا و تك از رو خودش هم باز اما بفهمم ميتونستم بود كرده ماوا چشمانش
 .است داشتني ودوست ميزه ريزه دختر اين وجودي قسمت

 :پرسيدم ازش شديم تنها وقتي

 ؟سرعروس به گل خبر چه شادوماد از

 :گفت و زد پوزخندي

 .هواييم در لنگ يه كه فعال دومادي چه عروسي چه گرفتي رو ما يا خوشه خيلي دلت يا هم تو

 زدن حرف اجازه نه؟ يا داشت كار دونم نمي زد زنگ خونه به بار چند نداريم خبري عمو زن و عمو از وقته خيلي كه من
 .باشه نداشته ارتباطي من با نكرده معلوم وخودش و رو تو وضع تا خواستم ازش ندادم بهش

 :پرسيد تعجب با ديبا

 دق خدا به واهللا كردين نمي خالي پشتشو مامانت و تو حداقل شده رونده جا همه از كه هم بدبخت هرمز اون چرا حاال وا
 .ازخواهرش مثال ينم وا پدرومادرش از اون خوبه نكنه

 هم به رو ديگه هاي وصله ميخواين شنيدم عمو زن عموو از داداشم خان و وت خاطر به حرف كم....... نزن حرف خود بي
 بكنين؟ ميخواين چيكار باالخره ببينم بگو حاال..... بچسبونن

 :گفت كه ودچار سوال اين جواب دنبال هم خودش انگار شد خيره اي گوشه به

 اخه........نميرم بار زير من راستش اما..... كنيم عقد مادرش و پدر بدون بيا ميگه هرمز.... كنيم كار چي بايد باالخر واقعا
 خدا از كه كنيم اقرار اگه نگم دروغ حتي باشه داشته رو خانوادش اون دارم دوست ندارم رو كسي فرزاد جز كه خودم
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 براي دعاشون معتقدم شديدا اما نياد بهم حرف اين زدن ممكنه كنم شروع زندگيمو كنارشون در و اونا وجود با ميخوام
 بگيرن بال و پر بزرگشون مادر و بزرگ پدر سايه زير هامون بچه دارم دوست الزمه زندگيمون دوام و قشنگي

 .محاله بشم زندگيشون وارد اونا ي اجازه بدون محاله.......نه واقعا......نه.

 : گفتم تند نيمه لحن با و گرفتم خود بدست را كالم رشته

 عمو شدم الط سر دو چوب بنده وسط اين اما اومدين در اب از معشوق و عاشق تا دو شما كه مثالاين خانوم ديبا ببخشين
 قرمز قرمز خط يه رو يكي من دور خواهشا حاال نزديم دم ما و كردن جانب اين نثار خواست مي دلشون چي هر عمو زن و

 بوكس كيسه و شما مال عاشقي خوش روزاي سوخته دهان و نخورده اش ميگن كه مثلي حكايت خدا به واهللا........ بكش
 ........بنده مخالفين

 :گفت و زد پوزخندي ديبا

 خانوما خانوم.بشه هم شما قسمت عاشقي روزاي ازاين خدا اميد به... انشا.... عاشقي خوش روزاي چه......واقعاهم.....هه

 نه خوبه بشين كسبو كيسه هم شما پروردگار اميد به اومد روز اون اگه گفتم جوابش در و خنديدم

 تركش از دور االمكان راحت خود و كنم واگذار انها خود به را ان هاي قوس و كش هرمزو مورد در صحبت ديدم بهتر
  دارم نگه مگويشان و بگو هاي

 گفتم ديبا به رو و كردم جور و جمع را وسايل بنابراين

 اوردن تشريف دكتر اقاي اگه رويا ديدن برم ايدب من دارن تشريف ناز خواب در معلوم قرار از هم جنابعالي برادر
  رفتم كجا من بگو بهشون

 سفيهي اندر عاقل نگاه با و شد ظاهر در چوب چهار در دكتر و شد باز اتاق در كه بود نرسيده اتمام به كامال ام جمله هنوز
 .نيستيد قاضي كه كرش را خدا ميكنيد محكوم را ديگران السيري سريع اين به هميشه شما گفت و كرد نگاهم

 مثل..... باشد اتاقش داخل دكتر كه نكردم فكر لحظه يك حتي چرا نفهميدم اصال كشيدم خجالت عمرم تمام ي اندازه به
 وگفت داد تغيير را حرف بالفاصله چون شد درونم دگرگوني متوجه كه اين

 .........بريم هم با بهتره پس هستم خانوم رويا ديدن مشتاق منم اتفاقا

  گفتم بنابراين بدهم برايش داشتم توضيحي چه بردارم او با قدم يك حتي حاضر حال در بود محال
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 برم رويا ديدن به تنهايي بار اين ميدهم ترجيح باشه نداشته اشكالي اگه دكتر اقاي..ببخشيد

 گفت و كرد قبول راحتي به زيرا بود من طرف از چنيني اين العمل منتظرعكس ميكنم فكر

 گفت خندي نيش با و نياورد طاقت باالخره اما بود مردد حرفي زدن درمورد گمانم به كرد مكث اندكي شماست يلم ميل

 كاري محيط در خصوصي كنار بذارين و داوريهاتون وپيشكنيد  يادداشت برايم عينا ميشنويد چيزي هر باشه يادتون فقط
 . مهدوي خانوم

 فرزاد ا: گفت و كرد دستي پيش ديبا اما.....نداشتم حرفي حقيقت در يعني.... بزنم حرفي بخوام كه اين از قبل
 گفت و كرد من به رو گاه ان نكن توبيخ ها اي مدرسه بچه مثل منو عزيز دوست قدر اين لطفا........جان

 رضاي محض هم تو بگير ياد ازم كوچولو يه دارم هواتو چقدر من كه باشه يادت فقط برس كارت به برو.. جون مينو برو
 خانومي. باش داشته مارو هواي و حال خدا

 امدم بيرون دفتر از و كرد نگاهش چپ چپ

 را ساله صد ره شبه يك گويي شد نمي باورم بود شده متحول كوتاه مدت اين در قدر چه كردم تعجب رويا ديدنن از
 ارامش ارامشي دانم نمي.........شده گبزر زود چقدر كه بود اين از حاكي ديدم رفتارش و نگاه در كه پختگي باشد پيموده

 بود كرده پيدا دست هايي يقين و باور به درون از اينكه يا است بخش ارام داروهاي مصرف خاطر به بود چشمانش در كه
 گاهي بود تاب و پيچ در گم در سر كالف مثل رويا عموي اما ميچرخيدند وجودش گرد شمعي مثل مادرش و مسعود

 ميگشت بر دوباره معمول حد از زودتر و ميرفت حياط به دوباره و ميشد پشيمون ودز خيلي اما مينشست

 گفت همسرش

 خارج هم سر پشت شوك دو قرار از اورده دكتر براش مسعود نداره قرار و اروم شنيده.  دلبر خودكشي خبر كه روزي از
 و چپ به ماندگي در از رو سرش سعودم بخوره ساعت سر بايد كه داده امپول و قرص مشت يه بوده طاقتش و ازتوان
 گفت و داد تكان راست

 ميشد سپري داشت خوبي چيزبه همه شد سياه و ابري سياه زدني هم بر چشم زندگيمو اسمون چرا...چرا دانم يمن
 و ملع نام به هست قانوني يه فيزيك وتوو وپدر رويا بيماري هم حاال و عمو زن بعد عمو قتل او از بدتر و عمو مرگ..اما

 هر اما... برسيم هستيم مستحقش كه العملي عكس به شايد تا داديم انجام كه اعمالي به ميكنم فكر خيلي العمل و عكس
 ميرسم نتيجه به كمتر ميكنم فكر يبشتر چه
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 پرسيدم او از فشردم دست در را ظريفش و سفيد دستان كردم نگاه رويا محجوب صورت به

 ..عزيزم بزني حرف من با خواي نمي

 يك بود شده جمع او دوستداشتني و معصوم صورت در دنيا هاي معصومي تمام انگار....ها بچه مثل درست كرد نگاهم
 دكتر حرف ياد اما واي چرخه به داشتني دوست عمو دختر ان وجود گرد داره حق مسعود: كه رسيد م فكر به لحظه
 ميگفت بالفاصله شنيد يكيمون از ربط بي حرفي اگر هميشه جون خانوم افتاد يادم... ممنوع داوري پيش گفت كه افتادم
 را ي جمله اين بايد وواقعا ميكنيد صحبت ها نديده مورد در شما اونوقت....كرد نديده رو ديده خدا پيغمبر من عزيز اخر

 بشه ذهنم ي ملكه تا تكراركنم اينقدر

  گسيخت هم از را افكارم رويا ي گرفته و ارام صداي..خدا پيغمبر

 خود به خحود يا رسيده قتل به پدر ميكنه فرقي چه....مادرم شدن پر...پر يا پدر مرگ از..... خانوم مينو بگم بايد چي از
 هم با اونا كه اينه مهم ندارم مادري و پدر ديگه من كه اينه مهم.....نه يا كرده كشي خود مادر ميكنه فرقي چه.....مرده

 زندان هاي ميله پشت منو فهميدن اونا دونم نمي....باشن هم با كردن انتخاب بازم نااو شدن بازگشت بي سفر اين همسفر
 همه كه خاطراتي.........دارم خوش ي خاطره فقط ازشون عمر يه......كردن بودن به مجبور زندگي

 از ارام ارام وجودم رفتنشون با كه فهميدن مادر ايا....پدر ايا كه بفهمم دارم دوست...... اما مهربوني و صفا بود عشق
 شب رابه روز ميتونم فقط من رفتنشون از بعد كه ميدونستن اونا اگر....نه كه مطمئنم....نه ميشه تهي سبز خاطرات
 بلند بلند كه چنان هم مسعود مادر. ذاشتن نمي تنهام اگه شايد...دارم افتاب از سهمي هم من كنم باور اينكه بي برسونم

 گفت بريده بريده و فشرد سينه به را رويا سر ميگريست

 و لجباز بغض........ شدم متاثر واقعا هستي عمو منو عزيزي تو....مني دخترخوب...تو.تو.. مرده عمو زن مگه عزيزم
 شده سرد چاي سازد جاري چشمانم از را خودش تا ميگشت اي روزنه دنبال هم او گويي ميداد فشار را گلويم سركشي

 فرو لعنتي بغض ان بلكه تاكردم  سرازير گلويم در را اش قطره اخرين تا تامل بي و رداشتمب درنگ بال را فنجان در
 را ان بايد ايا دانست نمي كه رويا دستان جام درون باشه زهري هايم اشك گذاشتن نمايان به با خواستم نمي بنشيند
 و تمفگر دستانم درون را اش كشيده و ظريف دستان بشكند تا كند پرتاب ديوار رف رابه زهرش و جام با يا بنوشد

 گفتم ميكردم نوازشش ارام ارام كه همانطور

 سر هر پس در كنم دركت ميكنم سعي بگم بهتره....ميكنم درك رو تو...ندارم رو نصيحت قصد...خوب روياي...من عزيز
 در بدونيم بايد بلعيديم مي نهحريصا را زندگي هاي فراز كه گونه همان است پنهان تيزي و تند سراشيبي گير نفس بااليي
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 و افتخار روزهاي انامتح افراشته گردن و استوار ها درفرود باشيم اگاه بايد كنيم تجربه را انداختن پوست بايد ها نشيب
 ان كه كنه غلبه ما بر ناكامي حس اگه يا كنيم ناكامي احساس ها تلخي در اگه جان رويا دهيم پس را زندگيمان خوش
 بعضي بگيريم قبولي ي نمره زندگي دركالس نتونستيم ما و بودن كاذب و خالي تو زندگيمان هاي فراز حتما كه جاست

 قدر اين ديگر هاي نشيب و فراز و ديگري امتحان دوباره كه اونوقت كنيم استفاده هم ماده تك از تونيم نمي حتي وقتا
 كنيم پرتاب دستها دور به را سياهي و ها ناكامي يا و مشوي پاك زندگي ي صحنه از ما يا كه ميكنه پيدا ادامه چرخه اين

 اهسته صداي بود كرده ترسيم را پدرش با مادر از تصويري اش خسته هاي پلك زير شايد گذاشت هم راروي چشمانش
 رسيد گوشم به اش

 جنون به باعث هك تهمتي اما كرد خواهد خود رامال را ان و كشيد خواهد بند به را درونيم گشگي سر حتما زمان گذر
 دوباره و.....مينو كنم تحمل چطور ميگي تو را رسد نمي مشام به ان از ديگري بوي دروغ جز كه تهمتي شد مادر كشيدن

 كه جا اون تا و....كثيفه دروغه يه اين: گفت بريده بريده گريه ميان در لحظه چند از بعد.....كرد متاثرم اش گريه هق هق
 ....ذارم نمي.......ذارم نمي...ببازه رنگ اساس بي هاي حرف مشت يه با اونا عشق قشنگ ي صهق ذارم نمي است توانم در

 ميداديدم فرصت به بايد راميگذراند بدي شرايط رويا.....بسپارم اتي روزهاي به را تر جدي هاي حرف ي ادامه ديدم بهتر
  است پذير امكان مادرش و مسعود هاي محبت با اين و بپذيرد اهسته را موجود واقعي تا

 بچه قال و قيل صداي ميدهند پيوند ماهها به را خود و ميكنن طي را زمان ها هفته دست در دست بهاري زيباي روزهاي
 ي پنجره وقت هر ميدهد نويد را تابستان و قعش و گرما فصل شروع كتاب و نيمكت يسو درس از فارغ اي مدرسه هاي

 وجودم در را زندگي هرم كودكان ي كودكانه صداي بگويم صداقانه ميكنم باز است نخيابا به رو كه را اتاقم ي كودكانه
 همبازي ميتوانند شادي با گاهي و ميكنند ستيز هم با برگي افتادن سر بر حتي گاهي راكه صدايشان وقتي مييسازد جاري
 كنممي باور را زندگي جريان كه است گاه ان شوند احساس با و زيبا و ولگرد اي پروانه

 ان بودن اررزشمند و ارزش بي ميان هميشه ميكنيم نرم وپنجه دست نبودن و بودن ميان هميشه است غريبي چيز زندگي
 .دوريم ها فرسنگ نفرت از ميشود قلبمان همسايه عشق وقتي غافليم اميد از ميشود دلمان همسايه ياس وقتي گيريم

 بي نگاه ي ديرچه از زندگي ايا كه پرسم خودم از ميكنم نگاه بازي از خسته كودكان اين به ام پنجره چوب چهار از وقتي
 ندكن گم خودرا جهت اگر زندگي توفان در كه هستند انها فقط ميدهم پاسخ خود به باز و....... است چگونه شان دغدغه
 اند غريبه سقوط و نفرت ي كلمه با ها ان ميكنند پيدا بنشستن جايي باالخره تا ميزنند بال بال انقدر دريايي مرغان مانند
 .است دلشان مهمان عشق و اميد
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 يك با تازه فكري كرد جلب را نظرم خارج به اعزام دانشجويي فرم گشودم را ديشب ي روزنامه وقتي چرا دانم نمي
 ي صفحه ان كردن امتحان و تازه هاي راه همين رفتن يعني زندگي.....نه؟ كه چرا كرد خودمشغولم به اني ي جرقه

 ي برنامه به كردن گوش حال در راديو كنار در را مادر رفتم پايين سمت به يكي پله دوتا شتابانم و برداشتم را وزنامهر
 غدذا بوي هنوز ولي بود صبح 11 ساعت ديدم قرمز و خنك هندوانه قاچ يك خوردن و جمعه روزهاي در اش عالقه مورد

 كنا در نشستن به مرا سر بودبا پوشانده را مهربانش صورت گرمي لبخند كه حالي در مادر يدرس نمي مشام به اشپزخانه از
 مادر زدم اش گونه بر اي بوسه و گرفتمش اغوش در تنگ چرخاندم را راديو پيچ مادر ميل برخالف كرد دعوت رخود

 گوش دارم نيبي نمي مگه دختر؟ ميكني خاموش رو راديو چرا.......بابا اي: گفت و كشيد كنار كنان اعتراض را خودش
 ميدم؟

 از نگرفتن توناز كه رو هفته ديگه روزاي اس خونه جمعه يه شما دختر دوني نمي مگه....بابا اي:گفتم او لحن متعاقب
 .............بشين خسته تا بدين گوش راديو قدر اين عصر تا صبح

 :گفت ميكرد نگاهم چشم ي گوشه از كه حالي در و گرفت طرفم رابه هندوانه بشقاب مادر

 كه كردي چيكار بگو.بگذريم حاال خوب ميشه پخش جمعه روزاي من ي عالقه مورد ي برنامه كه اين مثل هان ببخشيد
 .بشي من صحبت هم و بكشي كذايي هاي پرونده اون زا دستا كردي هوس

 : دمكشي بلندي و عميقي نفس متشگذا دهانم در  را دستي پيش داخل را بادار و زبر هندوانه از تكه يك

 به ميخواي حاضري اي جمعه روز نكنه....نمياد برنگي بو نيست خبري نهار از كه اين مثل جان مامان..........اوهوم
 ....من جان مامان.....بدي خوردمون

  دومشه دفعه اين كه دادم حاضري تو به من كي انصاف بي دختر اي

 بچه و مجيد عمو اتفاق به البته........ دعوتيم بزرگ واقا.جون خانوم ي خونه نهار امروز كيلويي پنجاه شكموي خانوم نخير
 به رو سرش مادر........شد پيروز بازم عشق باالخره.......شده پيروز هرمز باالخره كه اين مثل ميدوني اخه....... هاش
 ......باشه واقعي عشق عشقشون كنه خدا....بشن خوشبخت خوام مي خدا از: گفت وو كشيد بلندي اه و كرد اسمان

 :پرسيد ديد رو حيرتم و بهت كه مادر بياورم زبان به سخني تونستم نمي تعجب از

 يعني توئه جونيه جون دوست خانوم عروس ناسالمتي بدوني بايد من از بهتر كه تو ؟ موندي واج و هاج چرا دختر؟....چيه
 خبري؟ بي خبر بي تو كنم باور ميخواي
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 :گفتم سنگين و چرخيد دهانم در زبان باالخره

 سوك سوك يه دفتر ميرسم روزها اكثر من كردنيم دل دردو حال در و ام نشسته ديبا دست بغل عصر تا صبح از من مگه
 كارم اگرم نيست ديبا و وقته اخر كه ميزنم دفتر به سر يه بشه تموم زود كارم اگر ظهر از بعد كارم دنبال ميرم كنممي

 .نزنه حرفي بامن هرمز و خودش مورد در خواستم ديبا از خودم ثاني در خونه ميام سره يه بشه تموم دير

 چي؟ واسه اخه....حرفا چه..وا:پرسيد زده شگفت مادر

 همين براي كرد؟ كاري به متهم منو عمو كه رففته يادتون واقعا شدم سوخته دهان و نخورده اش رفته يادتون كه اين مثل
 و دور مسائل و رويا بر و دور فكرم قدري به تازه بشنوم كاراشونو گزارش تمنداش دوست كنار كشيدم قصه اين از پامو
 كردم فراموش پاك رو اطرافيان خصوصي مسائل واقعا كه كه ميچرخه برش

 :گفت و رفت اشپزخانه طرف به و شد بلند مادر

 بود چي.. اين پروندهي مگه خانوم مينو اهاي مادر دوباره كوتاهي مكث از بعد.....ميشه دير كه شو حاضر زودتر حاال
 ؟...نشده بسته رويا اهان اسمش؟

 مگه؟ چطور.چرا:گفتم ميرفتم باال اتاقم سمت رابه ها پله

 .باشي اطرافيانت خودتو فكر به هم كم يه وقتشه حاال ديگه كن ول روياست؟ مشغول فكرت چي براي پس

 ماردش ميگه رويا اما شده بسته رويا پروندهي درسته دادم پاسخ قبل از تر بلند برسه مادر گوش به صدام كه اين براي
 رو خدا حاال داره كمك به احتياج اون جان مامان. كنه فراموش رو اون مرگ تونه نمي هم همين خاطر به بوده گناه بي

 .دارن هواشو خيلي شا خانواده و عموشو كه شكر

 .شم حاضر رفتم من جان مامان

 قبل از بهتر كمي عمو زن اما كرد احوالپرسي سنگين سر عمو ديدم بودكه طوالني هاي مدت از بعد رو عمو زن و عمو
 .من نه بوده ديبا و سرپسرش زير بود چي هر كه برده پي ميكنم فكر بود برخوردش

 : پرسيدم شاز خنده با ديدم را هومن وقتي هومن برعكس درست بود شده قبل از تر الغر كمي هم هرمز

 اوردي؟ وزن اضافه كلي كرده عمل برعكسش تو مورد در اما ميكنه الغر رو همه كنكور جان هومن
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 داد جواب و انداخت غبغب به بادي هومن

 چي هر كنكور از بعد هفته دو اين توي همين واسه شاخشه رو پزشكي......عمو دختر دادم خوب كنكورموخيلي اخه
 بدنم به چسبه مي ميشه گوشت ميخورم

 گفتم و زدم پشتش بر ارام اي ضربه

 درسته؟. دكتر اقا گفت بهت ميشه حاال پس......عاليه خيلي.....عاليه

  ديگه چيز نه هومنم همون هميشه شما براي من عمو دختر نه: داد وپاسخ كرد نگاهم غرور با

 با بايد رو فصلي هر: ميگه بزرگ اقا اخه نبود پنكه و كولر از خبري جون خانوم بزرگ اقا خونه تابستان گرماي وجود با
 سرماي و تابستون گرماي اگر ميكنه پوك رو ادم استخوان پنكه و كولر خنك كردهواي سپري خودش طبيعي هواي

 نگاه هم كرسي به زمستون بودم كه جوونتر مفهمي رومي پاييز فصل وبوي بهار لطافت كه اونوقته كنيم تحمل رو زمستون
 كرسي زير طاقت ديگه االن مكافات جور هزار و پيري.... خوابمب زيرش برم خره خر تا اينكه به برسه چه كردم نمي
 .كنم تحمل رو گرما تونم مي هنوز اما روندارم رفتن

 را چيز هر تحمل بزرگ اقا ي خانه صفاي اما كنيم تحمل را كولر نبودن بايد بزرگ اقا ي خانه در هم من كه بود طور اين
 ميكرد پاشي اب را ها باغچه و جارو و اب را حياط علي عباس گاهي ظهر حتاسترا و نهار از بعد.....ميكرد اسان برايشان

 اتاق پنجره كوچك كنار ميز راروي سماور داد تكيه ها نرده و ديوار به را ها پشتي و انداخت ايوون توي هارا فرش لقا مه
 ي ها دشچه و پشتي سمت به را ووا گرفت را جان خانوم بغل زير لقا مه انداخت راه به را سكنجبين كاهو بساط و گذاشت

 زمينگير از..... ميترسم ميگفت بود اش نگراني باعث ين وا شده بيشتر جون خانوم درد پا اورد بود خودش مخصوص
 :ميگفت جوابش در برزگ اقا هميشه و....بيفتم اي گوشه مصرف بي گوشت تكه يك مثل ندارم دوست دارم وحشت شدن

 نكن دخالت كارش به نه ترس به نه پس الحمونهص به چي دراينده ميدونه بهتر هم ودشخ افريده رو وتو من كه هموني
 . او رضاي به باش راضي فقط

 من كه است ارامشي ان هم اين و است ديگران براي هم و جون خانوم براي هم خاطر ارامش منبع بزرگ اقا هميشه واقعا
 .معبود و معشوق بين ارتباطي سيم...........داد كسيم بي نياز كه يارامش ميبينم نمازش ي سجاده بر نشستن هنگام مادر در

 حياط در ان غليظ دود و خوش بوي ميكرد دود اسپند بوديم جمع م دور وقت كه اش هميشگي عادت طبق هميشه لقا مه
 :گفت علي عباس به بزرگ اقا..پيچاند
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 .علي عباس كن روباز فواره اون

 هم دور همه كرد هدايت ما طرف به را زيبايي ترنم و مطبوع خنكاي حوض به ان بارش و برگشت و فواره شدن بلند
 چيست بحث موضوع دانستيم مي همه كمابيش البته كند مطرح را همايي گرد اين علت بزرگ اقا تا بوديم منتظر نشستيم

 :پرسيدم و كردم جان خانوم روبه نشود طوالني مابين في سكوت كه اين براي.........

 ...كه اين مثل وره؟طچ پاتون جان مخانو

 صورت به شكر رو خدا نيست كسي به احتياجم و ميرم راه حياط توي رو دم چند ين ا كه اين هم گفت و بريد را حرفم
 ي گوشه خدا ي هميشه كه رضايتمندش لبخند كرددم نگاه بود زده سنجاق را ان يير كه چارقدي و اش نوراني و سفيد
 ميدهد نوازش را مشامم به ايوان طرف ان از تميزش بوي كه چيني دور پيراهن به خالصه و است كرده خشك جا لبانش
 گفتم و كردم نگاه

 ميكنه مداوا هم رو شما پاهاي اس اينده دكتر كه هومن اقا گلتون ي نوه بزودي... شا ان

  گفت و زد اي قهقه جان خانوم

 پوسوندم فنك تا هفت من بشه دكتر...ما دكتر اقا تا..بابا اي

 گفت و داد دخالت ما بحث در خودشو هنگام اين در بزرگ اقا

 منتظرشم هاست سال كه اتفاقي.. مهدوي ي نوه اولين عروسيه اونم.....عروسيه وقت كه نزنين مردن و مرگ از حرف فعال
 ديبا مساله باالخره بدانيم تا بوديم ان انتظار در مشتاقانه همه بود او دهان به گوشها و بزرگ اقا طرف به ها چشم ي همه.
 رسيد گوشمان به دوباره بزرگ اقا صداي رسيد خواهد خود عطف ي نقطه به چگونه هرمز و

 با كه گونه همان كشيد حسرتي پر اه. ازدواج مينو از غير به دختري با بخواهد هرمز اينكه اال ميكردم رو فكر هر
 كرد زدن حرف به شروع ميكرد بازي تسبيحش

 تر خوشبخت خانم اون با مز هر شايدم نميدونم.....شايدم خورده رقم طوري اين تقدير..... اينه قسمتت شايد اماخوب
 هم مجيد با من حال بهر.... ميدونن ما از بهتر شادي خودشونو صالح و وبالغن عاقل خودشون حال بهر مينو با تا بشه

  مساله يه مونه مي طقف اما. داده رضايت اونم باالخره و كردم صحبت

 بزرگ؟ اقاي اي مساله چه: پرسيد حيرت و بهت با عمو زن
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 قباله پشت رو زرگنده توي باغ توي مينو و هرمز ازدواج صورت در كه بودم كرده شرطم من. ميگم.. دخترم نكن عجله
 خدا اون و جيدم هاي بچه ترنبزرگ به است پدريم ي ارثيه كه رو باغ اون ميخواستم حقيقت در يعني...بندازم مينو ي

 ناراحتي بر توانست تا كرد سكوت اي لحظه امد چشمانش در اشك بزرگ اقاپدر، ي هخاطر اوري ياد با.... برسه بيامرز
 داد ادامه گونه اين انگاه غلبه اش

 سال شش كه خانومي با هرمز ازدواج نكنين تعجب. ميرسه كرده انتخابش اينده در كه همسري و مينو به باغ اين حاال اما
 شركت دو ان عروسي در و بدم رضايت كه جزاين من و مياد حساب به نامعقول و شده طرد ازدواجي است بزرگتر او از

  دهم انجام تونم نمي كاربيشتري بگذارم باز دو ان روي ابنده ينده در را مان خانه در و كنم

 پرسيد او از و كرد هرمز به رو طاقت بي و عصبي عمو

 .لجوج و خودخواه ي پسره بكني خودتو كار خواي مي هنوزم گفت؟ يچ بزرگ اقا شنيدي

 اعالم خودشون اجازه بزرگ اقا كه همين من....پدر بله: گفت بزرگ اقا به رو بعد.  انداخت عمو به گذرا نگاهي هرمز
 باغ چندين ي ندازها به بزرگ اقا عمل اين ممنونم بار هزار ازشون دارن مي نگه باز من روي به رو وننشخو در و ميكردن
 بزرگ اقا دارم ازتون خواهش يه فقط منده ارزش من براي زرگنده

 براي دعا التماس بزرگ اقا گفت هرمز و بگو خواهشتو: پرسيد هرمز از نگاه با فقط و كرد سكوت چنان هم برزرگ اقا
 كنين دعا تون نوه خوشبختي

 زرگنده باغ همون توي عروسيي بزرگ اقا نظر به پيوست وقوع به ميكردم فكر چه ان از زودتر هرمز و ديبا عروسي
 سامان به نا و ريخته هم به باغ... امور فتق و رتق براي رفتن اونا به كارگر چند با همراه عباسعلي قبل روز چند شد برگذار

 به باز و شد انداخته فرش ان روي اي تخته باغ استخر روي لقا مه اصرار به شد بخشيده سامان كوتاهي مدت عرض در
 خبر را ودندب دوست ها ان با كه سيروس راه سه از حوضي رو اركستر عباسعلي دهد اجازه تا خواست بزرگ اقا از اصرار
 گفت بزرگ اقا كند

 عروسي يه خار به خوام نمي كنيد جدا كامال مردانه از را زنانه جاي و بكشيد استخر دور برزنت چادر كه شرط اين به فقط
 كنم معصيت

 را بود وسيعي جاي كه را ساختمان بام پشت باشند استخر روي اركستر به مسلط ها خانوم كه ان براي شد اين بر رارق
 . رفت مي جلو بزرگ اقا و وديبا هرمز ميل و خوبي به چيز همه كنند اماده مردها براي را پايين و و ها زن براي
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 من بين حصار هنوز البته بودند امده بيرون خمودگي كسالت ي پيله از و كرد سرايت هم عمو زن عموو به ديگران شادي
 ان تالش بار چند از بعد هم من و دادند نمي من رابه حصار اين از گذاشتن ي اجازه و كرده حفظ چنان هم را وخودشان

 حوصله اگر اه وقت گاهي.....كنم زمان مرور مشغول را بيين ما يفي كدورت دادم ترجيح و كردم رها خودشان حال ارابه
 كند مي حل را تر عميق هاي كينه زمان گذر باشيم داشته صبر و

 به شهرستان از تا كرد دعوت اش خانواده و خواهر تنها هم مادر شد تازه اقوام با ديار دوباره هرمز عروسي بركت از
 را ورويا مسعود عمو زن و عمو گرفت خود به خاصي نشاط و شور ها خاله دختر و خاله وجود از ما ي خانه و بيايند تهران

 شود بهتر رويا روحيه شايد كردم دعوت نيز

 مادر با داد ترجيح و كند همراهي اورا نشد حاضر اما ديبا پذيرفتن وجود با عمو زن رفتيم ارايشگاه به ديبا با رويا اتفاق به
 برود اسايشگاه به خاله و

 مي ا او كه خانومي بود كرده رها ازادانه تابدار شكل به را ايشازموه اي دسته گوشش كنار رويا رنگ وخوش بلند موهاي
 با همگوني كامال ترانهدخ صورتي لبرژ مياد رويا ي معصومانه و زيبا صورت به ارايشي نوع چه ميدانست دقيقا اراست

 موهاي تمخواس ارايشگر از شدم سيرنمي ديدنش از كه ديدم خود روي به رو را اي فرشته مجموعا و داشت پيراهنش
 عقيده او چون رفتيم هم با لباس خريد براي مادرم اصرار به سازد رها ام شانه روي و سشواركشد فقط را بلندم و مشكي
 تا ميام باهات خودم هميشه مثل بخري شلوار و كتت اي دامن و كت دست يه با بري تنهايي خودت ميترسم كه داشت

 مشكي پيراهن عزيزم مادر اصرار به وباز. عموته پسر عروسي المتيناس بخري شب لباس دست يه الاقل كنم مجبورت
 تا دور امد مي كمرم پايين تا كه سفيدي كت ان روي و بود شده كار مشكي مليله و پولك با سينه قسمت در كه ماكسي

 اما بود اي برازنده و شيك وقعا لباس كه درسته خريدم .بود شده كار مشكي دوزي مغزي تمامتر چه هر ظرافت با درو
 ديدم فروشگاه همان ويترين پشت كه را اي ساده ليمويي شلوار و كت ميدادم ترجيح شد مي واگذار خودم اختيار به اگر

 سپيد لباس در و كرده بزك را ديبا وقتي مياوردم بدست اش سليقه قبول رابا مادر دل هم گاهي بايد خوب اما بخرم
 ميخندد صرت پهناي به و ايستاده روبرويم كه عروسكي شد نمي باورم تمگرف دندان به حيرت انگشت ديدمش عروسي
 المان از خودش سفارش به كه ساده اما دوخت خوش لباس در تراشش وخوش ميزه ريزه هيك است خودمان ديباي
 مستحق فقط االنصاف و الحق دارش فرم عسلي چشمان ميكرد خيره را اي بيننده هر چشم شد فرستاده مادرش توسط
 به زيبايي همه اين از هم رويا حتي شد حبس ام درسينه نفس ازديدنش بگوم اگر نباشد اغراق شايد بود ويترين پشت
 گفت و امد وجد

  ام ديده دلربايي و قشنگي اين به عروسي ها فيلم توي قط
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 كشيدم كنار را خودم دبوس را صورتم تشكر براي خواست و امد طرفم به امد بند زبانش تمجيد و تعريف همه اين از ديبا
 گفتم معترضانه و

 نظير بي عروس.بشو نازت صورت اون كردن خراب فكر به بعد ببينتت شادوماد بذار خوب دختر..... اي.... ايي. ايي

 محشر چقدر بدوني اگه واقعا بدوني اگه ولي كنم مي مثل به مقابل كني فكر شايد مينو....مينو واي: گفت ده هيجان ديبا
 پشت هميشه كه نيست نظيرت بي موها اين حيف عرضه بي دختر اخه.شده دوخته تو براي فقط انگار لباسي چه. شدي
  اسب دم مثل.... اي مدرسه ي ها بچه دختر عينهو شده بافته سرت

 :چيدم ور لبامو و كردم لوس خودمو

 ايراد خواستي مي اگه ميكني تعريف ازم داري اوردم شانس.ديگه خوبه شدم اسب شكل هم خودم يقين نكنه شما دست
 كني هم تشبيه ميخواستي حيوني چه به نيست معلومي بگيري

 منتظرمونه دوماد شازده كه كرد اوري ياد بهمون عروس ماشين ممتد بوق صداي

 تموم سنگ واقعا بزرگ اقا رفتيم زرگنده باغ سمت به من ماشين با هم رويا و خودم سپردم هرمز دست به را ديبا
 حضور از شد ان رنگ سفيد دود و اسپند خوش بوي مملو باغ قرباني گوسفند تا دو دوماد و عروس ماشين ويجل گذاشت

 و عروس امدن هلهله و فزدن كف با ها زن و ها بچه بودمشان نديده سالها شايد كه كساني كردم تعجب فاميل همه ان
 نمي ديدنم خوب از مانع اسپند دود اما بودم تظرشمن كه ميگشت اشنايي دنبال منتظرم چشمان داشتند گرامي را داماد
 شد

 دل در چقدر بودند ديبا وو هرمز حضور منتظر عقد اتاق در بزرگ اقا و جان خانوم و خاله و مادر اتفاق به عمو عموو زن
 خوبي همسر همميتونه خوبيه دختر واقعا اون بيافته عمو زن و عمو دل به ديبا مهر عقد خطبيه خواندن از بعد كردم دعا

 باشه عمو زن و عمو براي ومهرباني شناس وظيفه عروس ميتونه هم و كنه اونوخوشبخت و باشه هرمز براي

 ميتونه ديبا كنار در اون خوب خوان نمي رو هرمز خوشبختي اونا مگه ميگيرن سخت ها بزرگتر ها وقت بعضي چقدر اخه
 كردم فكر رسيد گوشم به عمو زن صداي ناگهان.. كوچكتر و تربزرگ سال چند ميكنه فرقي چه حاال كنه پيدا رو خوشبخي

  مي انگيز بر تحسين و مشتاقانه را ديبا كه حالي در است خودش خود......نه ديدم كردم دقت وقتي اما ميشنوم اشتباه

 گفت گريست
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 رفت عروسش طرف به ناگهان اما ميامد بيرن دهانش از زور با گويا زده يخ كلمات....م.گل.....گل.گل عروس..عرو. به به
 گفت بريده بريده و داد سر را گريه و گرفت اغوش در محتاطانه را او و

 اي لحظه بدون بود صحنه اين از متاثر كه ديبا وو... كني خوشبختش بتوني اميدوارم.و ميخوام را هرمز خوشبختي فقط من
 ميدم قول:  گفت طمانينه با و ميدم قول بهتون..حتما حتما: گفت و بوسيد شوهرشو مادر ودست شد دوال شتابان درنگ
 ......جون مادر..........

 از سپاس هنوزمشغول.....شكرت واقعا. شكرت خدايا گفتم لب زير و كشيدم راحتي نفس دراماتيك صحنه اين ديدن با
 با همراه فرزاد عقد اقات در جلوي. ديد بودم ديدنش منتظر ورود بدو از كه را چيزي ان چشمم ناگهان كه بودم خداوند
 .نماندند بهره بي عروس و شوهر مادر اشتي ي صحنه ديدن لذت از نيز انها كه ديدم را همسرش و استاد

 وار زمزمه گوشم زير و يدكش اغوشش در ومرا شد خوشحال ديدنم با استاد همسر رفتم جلو انها به گويي امد خوش براي
  دخترم شدي خوشگل خيلي كه كن دود خودت براي جانانه اسپند يه برو اول گفت

 وقت يه كه منه خاطر به همش بيند نمي را اسپند غليظ دود همه اين مگه گفتم كنان شوخي با و بردم گوشش زير را سرم
 نخورم چشم

 رو اي برگشته بخت كدوم كرد در غيبت نشده هيچي هنوز گفت و كرد نگاهمان همسرش منو ي خنده صداي از استاد
 ن؟كردي شروع

 ........رو ما شما يعني استاد نكنه درد شما دست: گفتم كنان شكوه

 خود بي هم تو بگن بايد چي پس نزنن حرفا اين از ها خانوم مورد در اگه اقايون گفت و امد حرفم ميان استاد همسر
 بگن بذار.نشو ناراحت

 ان منكر توانم نمي كردم نگاه قيممست ومحزونش سبز چشمان به و كردم دكتر روبه گويي امد خوش ي ادامه براي
 سرسبزاماابري هاي جنگل اد بهي مرا دارش غصه هميشه او سبز چشمان نكردم احساس را دلم محسوس لرزش باشمكه

 عروسي گرفت ام خنده امديد خوش گفتم و كردم وجور جمع را ام كشيده قليان به سر احساسات ميانداخت باراني و
 گفتم لبخند با بنابراين ميگويم امد خوش من و بود او خواهر

  دارم من اونوقت شماس مال عروسي شده عوض جامون وشما من داره خنده

  شد ام جمله ترمز كالمش و نشست اش مردانه ي چهره بر مليحي لبخند



 

 

ناهيد شمس          –شايد فردايي نباشد     كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  193 

 اگر البته داد ادامه دوباره و كرد كوتاهي مكث بزرگترتون خواهر ديبا هم و شماس عموي پسر هرمز هم مكنه فرقي چه
 باشه؟ چي خودتون نظر تا هستيد اش نداشته خواهر مثل شما كه اينه ديبا منتظر نمونه ناگفته ضمن در باشم نكرده اغراق

 خوب همديگرو قدر ميكنم فكر بنابراين محرويميم خواهر داشتن نعمت از جفتمون عاليه كه اين گفتم خوشحالي با
 بدونيم

 پا ما فكر به كم يه نگهداري؟ پا روي رو وفروغ منو ميخواي كي تا جان دكتر داختان انها ياد به منو استاد اعتراض صداي
 . باش ها گذاشته سن به

 نذاشتي فراتر اندي و سال سي از پاتونو هنوز كه شما گفتم رو خودم خانوم فروغ نباشه جسارت نبود يادم اخ اخ

 اون جانب از ندرت به كه صدايي خنديد بلند صداي اب هم دكتر حتي گرفت خندهمان همگي استاد بامزه. جا به شوخي از
 گفتم ميكشاندمش داماد و عروس جايگاه سمت به حاليكه در گرفتم را خانوم دروغ دست ميشد شنيده

  داشتم نگه معطل رو تون همگي پرچونگي با كه منم مقصر استاد

 گذاشتن صندلي ها گذاشته سن به پا شما براي جا اين بيارين تشريف حاال

 كرد خاطرشان اسوده و گرفت ديبا و هرمز از را بله عقد ي خطبه خواندن اب عاقد

 انداختند ديبا گردن بود مزين بها گران هاي اشرفي به ان ان دور تا دور كه ارزنده ريز سينه يك جون خانوم و بزرگ افا
 به نقدي شكل به را خود هديه بود مدها تنهايي به كه ديبا پدر دادند چشمگير حساب با بانكي ي چه دفتر يك هرمز وبه
 خود با كردن تلقي اشتي يا بوسه را بوسه اين من و رابوسيد ديبا پيشاني خود هديه دادن از بعد هم عمو داد ها ان

 وجودم شادي از موجي فكر اين با و انداخت داماد پدر دل رابه عروس مهر عقد ي خطبه باالخره كه انديشيدم
 خوش و دنج جاي يعني نياروان پاك حوش حول كه بزرگ تقريبا و نوساز اپارتماني سند دادن با هم فرزاد رادربرگرفت

 مارك صورت رابه ها ان كادوي هم ديبا مادر انگيخت بر را عمو زن و عمو الخصوص علي همگان تعجب بود هوا و اب و
 شود متحمل را سفر اين سختي تواند نمي بود گفته سن كهولت علت به كه چرا بودند كرده ارسال

 هم ناياقا و باال قسمت در ها خانوم ما ريزي برنامه بقط و رسيد اتمام به عقد سر كادوي هاي بستان بده قشنگ راسمم
 در كه استيل هاي پايه با اي گردشيشه هاي ميز و زرشكي مخملي روكش با ها صندلي شديم مستقر پايين قمست در

 چشم به رنگاررنگ ميوهاي و مربايي شيريني از مملو سرخ گل هاي ديس ها زمي روي و بود شده چيده كنار و گوشه
 وقفه بي را اشعار كه اي خواننده و روحوضي اركستر صداي بود بخشيده نوازي چشم باغ به رنگارنگ هاي ريسه ميخورد
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 بست نقش رويا لبان رو بر لبخند مادرش و مسعود دنآم با باالخره ميرسيد گوش به پايين از ميخواند هم سر پشت و
 هستن؟ كجا پدر پس: پرسديم مسعود از رسيد انها به من از ززودتر رويا رفتم پلكان نزديك ها ان از استقبال براي

 نتونستن است گريبانگيرشون روز چند كه كسالتي خاطر به تاسفانه دادم گونه اين را پاسخم مادرش مسعود از زودتر
 عذر كه خواستن طرفي از و كردن اعالم را خود تبريكات دادند كه گلي سبد ي واسه به ايشون البته برسن بخدمت

 بپذيريد غيبتشون بابت رو خواهيشون

 نزد؟ حرفي من به رويا چر پس.......يه؟چ كسالتشون اما.............ممنون گل سبد از گفتم نگراني با

 دوستت بهترين و عمو پسر عروسي بالخره نبود كم مدت اين توي مشكالتو جون مينو كن قبول:گرفت را باوزيم رويا
  كنم عروسي از خارج مسائل گگير در ذهنتو بخوام كه نويد كه شكر رو خدا نيست درسر از خالي

 خوب بزودي حتما كه باشن غمگين شايد يا و خسته روحي نظر از كمي جان عمو باشه مهمي خيلي چيز نميكنم فكر تازه
 اقايون پيش بري بايد هم تو نيست باال مرد يه كن نگاه مسعود ضمن در گفت خنده و كرد مسعود به رو رويا شد خواهند
 به مشرف كه ميزي پشت كه كردم پيشنهاد رويا به هم من و رفت پايين پلكان از شد قرمز صورتش شرم از كه مسعود
 بنشينند اس اركستر

 تا و پلو باقالي و پلو شيرين از شدند دعوت سمتق ان به مهمانان ي وهمه شد چيده ساختمان پشت در شام بزرگ ميز
 از را غذايم بشقاب وقتي خورد مي چشم به گون گونا هاي ونوشابه دسر ساالد انواع كباب نوع چند و فسنجان خورشت
 با مسعود رفتم نشستند ان پشت رويا و مادرش و مسعود كه ميزي سمت به كردم رپ نيمه ساالد و فسنجان خورشت
 زن با بودم خوردن مشغول كه حالي در كشيد كنار من شستنن براي را صندلي و شد بلند جا از احترام سمر به ديدنم
 .ميكرديم صحبت همسرش بيماري حول ايرو عموي

 بگيريم بيماريشو پيشرفت جلوي توانستيم حدودي تا اما خورد ضربه خيلي روحي نظر از برادرش مرگ از بعد شاهرخ
 نوشابه ي خورده نيم ليوان بعد و كرد كوتاهي مكث خورد گره گلويش در بغض دلبر ي ماجرا ياور ياد با كه اين مثل
 اگاه ما بحث موضوع از رويا نداشتم دوست رويا كنيم عوض دوباره را بحث موضوع كه ديدم بهتر كشيد سر دوباره را اش
 :گفتم بنابراين شود ازرده روحش دورش چندان نه تلخ خاطراتت اوردن بياد وبا شد

 مسعودت اقا تن بر دامادي لباس و بزنيد باال استين كم كم بايد باشين شادي و خوشي شاهد اين از بعد هم شما..انشا
 بنمايد
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 و زيبا صورت مهمان حيا و شرم اما شنيدند نيز انها و بشنود را ان تا گفتم قبل از تر بلند را صحبتم اخر قسمت مخصوصا
 .شد رويا مهتابي

 سرزنده و خوشحال را كه ازايين ا ميشنيدند وگل ميگفتند گل بزرگ اقا و عمو زن و جون خانوم و خاله فاقات به مادر
 گذاشته هم گوش در سر عشق مرغ دو مثل همسرش و استاد چرخي ها ان از تر دور كمي نگاهم كردم ذوق كلي ميديدم
 را كهنگي و ناي بوي زندگيشان بلند ديوار زا تا ميكردند اميزي رنگ را عروسيشان شب راتطخا ديشا كنان ونجوا

 گمشده اما گرانبها شي دنبالم به چشمانم مردمك خورد افكارم بر تلنگري ها ان جمع در دكتر نديدن با ناگهان بزدايند
 در زوبا كه صنوبر درختان پاي از كه ابي جوي كنار دركه  را او و كند دقايقي از بعد باالخره كه....... ميچرخيد حدقه در

 روي ميفشرد را اش شقيقه دستانش حاليكه در تنها و يكه او ديدم ايستادند قامت بلند و ريد به باغ دور تا دور هم بازوي
 پشيمان و نادم بودم نرسيده راه نيمه به هنوز اما بروم طرفش به تا برخاستم خواهي عذر از بعد بود نشسته گينس تخته

 سراغش به تا ميگشتم اي بهانه دنبال به خود ذهن در ميگفتم؟ بايد چه رفتم وقتي اي و ميرفتم؟ بايد چه براي برگشتم
 شدن نادم فرصت تا افزودم هايم قدم سرعت بر بار اين برداشتم ميز روي از بستني دوتا رفتم شام ميز طرف به.....بروم

 بازگشت سان به نواز گوش و مارا. شدندن حضورم متوجه كه بود رفته فرو خود در انقدر بادش نداشته برگشتن و
 سو ديشا يا و استفاده فرصت از است كرده خاطرات همسفر را خود گويي من به پشت بود شان اشيانه به پرستوها
 از را مشامم كردم نگاه بود داده مدل ان به كه را او پشت پر و خوشرنگ وموهاي حياي و شرم بدون و كردم استفاده
 ي بچه دختر مگه مهدوي مينوي.مينو: زدم نهيب خود به كردم پر بود كرده مستم شا مردانه عطر ي بو كه هوايي

 ؟است امده در تپش به ديدارش از ات سينه در دل چرا .چرا اخر هستي دبيرستاني

 شدي بزرگ تو هستي بالغي و عاقل دختر تو مينو نه نه :گفتم وجودم ي شده پنهان دبيرستاني ي بچه دختر يه ناباوري با
 .كس همه و همه به بنگري عقل چشم با و كني كور رو احساسات بايد تو

 اين كن باور ات سينه در دل تپش صداي مينو كن باور :كرد نجوا گوشم زير اهسته و زد اميزي شيطنت لبخند دخترك
 مانند عشق ديد خواهي وقت ان بكش جانانه و عميق را هايت نفس نكن سرزنش خودرا بگير ارام كمي است عشق صداي

 كن باز را احساست چشم و نترس پس است جاري هايت رگ در خون مانند عشق ديد خواهي دارد وجود جا همه در هوا
 .بسپار دلداگي و عشق سرزمين امواج بر وسوار قاصدكي چون هم را خود و بسپار عقلت زبان ي گوشه

 چشمانم در خنجري چون نگاهش مخمور برگشت سويم به مظطربانه و كردحس  خودرا بر  نگاهم سنگيني باالخره
 .بود اي جمله ي گشته سر هم او گمانم به بود خالي خالي لغاتم ي گنجينه بود گريخته ذهنم از كلمات نشست

 :گفتم گريخته و جست و امدم در حرف به بالخره
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 را ام سينه گرفتند جان نمزبا در شده ماسيده كلمات نه؟ يا خوردين شام دونم مي االن داره خنده .اوردم بستني براتون
 ؟تنها اينجاو چرا دونم نمي اما هستين صاحبخونه معروف قول به شما چند هر :گفتم تصنعي لبخندي با و كردم صاف

 و سر از دنج ي گوشه اين امدم همين..........ميكنه درد سرم كمي:وگفت ايستاد رويم روبه كرد جور و جمع را خود هم او
 .باشم دور صدا

 را امده راه تا زدن چرخي ،كردم خواهي ذرتمع حاليكه در و زدم بهم تونو خلوت من طور اين كه..اوه: گفتم ندگيشرم با
 :پاشيد صورتم به را دلچسبي گرماي صدايش كه گردم باز

 ؟..مينو بخورم رو بستني اون دارم دوست نداره اشكالي اگه حاال......نبودو تو برگشتن منظورم اما

 ديگر بار اش صميمانه لحن نشست هدف به خوب چه و گرفت رانشانه قلبم اش صميمانه كلمات تير هريما قهرمان مثل
 با پايش گريز و سنگين نگاه شود وارد زمان به اي لطمه كه اين بدون برگشتم طرفش به سبكبال كرد نوازش را گوشم
 ماهي همانند قلبم مينهد خاك به سر ارام ارام باغچه ميان در بودم گلي مانند به مرا طلبيد مي خواهش ي مزه دنيا يك

 از كه هواي سر از بود خواهانش وجودم بند بند ميكويبد سينه به سر ابي ي قطره دنبال به تنگ از افتاده نوبير كوچك
 دوست امواج شد تر عميق و عميق روز هر پايش رد و گذشت نماستخوا و گوشت از ارام ارام خاري مانند او عشق شيدايي

 از تر عاصي و ميكوبند قلبم حصار بر مشت گرانه طغيان اكنون و شدند پديدار ام خسته تن در پاروچين پاورچين اشتنيد
 .ميكشند رزنجي و غل ام ساده دل در را تو هميشه

 .شد اب دستت تو بستني طفلك

 دكتر كردم نگاهش خوب وقتي گذاشت دهان رابه قاشق اولين ولع با او و گرفتم سمتش به را بستني حرفي هيچ بي
 كه بود فروزان همان ميكرد خالي را بستني ي كاسه كودكانه رويم به رو كه كسي ان .مديد نمي خود روي به رو را فروزان

 نگاه منو ندرخو و وايسي اونجا صبح تا كه خواي نمي :گفت و كشيد كناري را خودش ميداشت بر بينمان از فاصله گاه گاه
 نگاهش اثر يا بود محيط تاثير دانم نمي ميدهد نوازش را هايم گونه روان اب خنكاي ام بستني عاشق كوچيكي از كني؟
 شقيقه انگشت دوباره نشستم اب جوي كنار سنگ تخته روي مقابلش نقطه كرد ميخكوب درجا و سنگين را هايم قدم كه

 :پرسيدم نگراني با فشرد خود در را هايش

  .ميكنه درد سرتون شما

 :پرسيدم دوباره و كرد ممانعت گرفتن از دادم او به مسكن يك و كردم باز را كيفم در نشدم خشپاس منتظر 
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 ....سرتون مگه

 :وگفت كرد رها را اش سينه در شده حبس نفس گذاشت كاره نيمه را حرفم

 .كنه نمي ولم مدتيه درد اين چرا دونم نمي نداشته اثري خوردم قوي مسكن تا دو نداره فايده

 :گفتم شدم دلواپسش

 كه حرفي از اون مال شايدم باشه كار يخستگ مال شايد بدين استراحت خودتون به مدت يه كنين پيدا علتشو بهتره
 كه بود اني از تر هوشيار خودش اما برنجانمش پخته نا اي جمله گفتن با دوباره خواستم نمي شدم پشيمان بزنم ميخواستم

 .بگويم خواهم مي چه نفهمد

 باشه لعنتي سيگار اين مال شايدم درسته ميگن اه خيلي اره

 اي نقطه به كردم لادنب را نگاهش بود اب جوي به صورتش سپردم روان اب جوي به را ان نداشتم بستني خوردن به ميلي
 اش سوخته افتاب ي چره الي به ال در شيريني غم كردم نگاه صالبتش با و مردانه صورت به دوباره نگريست مي نامعلوم

 را غافله كه اين براي اما كرد غافلگير ميگذراندم نظر از را صورتش ي زوايا تك تك كه مرا و برگشت ناگاه به بود ويداه
  :گفتم نبازم

 ولع و حرص با بازهم اما ميدانيد كس هر از بهتر را ان مضرات تمام عجبم در هستين تحصيلكرده كه شما از نه؟ كه چرا 
 .بلعيد مي را دودش

 بد دود همين شايد و شدم له ناكاميها و مشكالت هجوم بار زير دوخت چشم نامعلوم ي نقطه همان به دوباره و كشيد اهي
 .مينشيند طاقتم بي و خورده زخم وجودم بر ها خلوتهايي در كه است

 يعني است اسبقش مزدنا فكر به هم باز يعني كشيد تنوره وجودم در حسرت ديو دوباره گفتارش تلخي از لزريد دلم
 پاي و دست رونده پيچكي مانند رفه يك بد حسي از ناشي نااميدي و ياس برهاند را خود نتوانسته او عشق چنگال از هنوز
 چشيدم را شكستن خود در گس طعم دوباره كه بودم ننوشيده او با را بودن تنها لذت جام هنوزم بندكشيد رادر

 :گفتم بادلسردي

 ي ادامه بگمانم و كردين اضافه رو اي ديگه مشكالتون بار كوله در شما گذاشتين وير پيش رو اي شده منسوخ ي معادله
 .نيست وته سر بي برهوتي راه اين
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 :درسي گوش به اش نغمه و اميخت هم در روان اب زمزمه با خشدارش صداي

 و كرده خوش جا هكرد خوش جا بخت مثل گلويم در سالهاست كه بغضي سنگيني از تو ؟ داري خبر چه من زندگي از تو
 مادري من برعكس درست بخييده رنگ زندگيت رابه پدر سايه كه داري مادري ميدوني چه دارد نمي بر سرم از دست

 فندك با و دراورد سيگاري دوباره ببخشد رنگ ديبا و من زندگي بر پدر ي سايه داد اجازه نه و داشته اي سايه خود نه كه
 كوچكترين كه داري تو مرد.  كردن دل درد و زدن حرف ي تشنه بودم نديده گونه اين را او هيچوقت كرد روشن را ان

 من با را ان تا گشوده رويم به رو را اش ساله چندين ي توشه و نشسته كنارم حاال بود مشهود غرور عظمت رفتارش
 .شوم غرق زندگيش ان متالطم امواج در يا و شوم مست اتفاق اين خوشي از بايد ايا كند قسمت

 كديگري عاشقانه كه را پدرش و ديبا نامهربانانه او عام و خاص زبانزد نامهرباني از و بود شهر ي شهره زيبايي از كه مادرم
 زندگي اوايل در تنستوا بود اي ساخته خود و مغرور مرد كه پدرم رفت دلش بدنبال و كرد جدا هم از داشتند دوست را

 مادر عشق ي شعله وقتي مدتي از بعد اما كند رام را او و نرود مادر طرب بي ي ها خواسته بار زير و بدهد نشان خودي
 بازنده بود ميدان اين ي بازنده بالخره و يدتاز زندگي ه يصحن در قبل از تر عصيان او شد پنهان خاكستر پدر به نسبت

 تمجيد و تحسين ي تشنه كه ادرم نچشم را پدر از دوري و طالق تلخ طعم دوباره من تا زد لبانش بر سكوت مهر كه اي
 ان در من و گرفت نظر در را اش اينده عروس براي بود تبار الماني دختر كه رو تسي بودنش مهم حس ارضاي براي بود

 و زيبايي و وزيور زرو اسير حدودي تا روايتي به و شده بيتتر او دست زير زير حال بهر كه بودم اي پخته نا جوان زمان
 بتسي.بود حقم شايد كه را انچه سرم بر امد و بست پدر هاي واندرز پند روي رابر گوشم و كرد خامم سيبت اصيل خانواده
 وجودش ي چشمه بودكه عروسكي همان او خواستم مي من كه نبود همسري ولي ميخواست مادرم دكه بو عروسي همان

 از كنم دچار خود پدر با و ديبا پدر سرنوشت به ا خودر كه اين از قبل ومن شد يمن سيراب ياوه سخنان و هرز چشمان از
 با دادم ترجيح را خودم نسب و اصل به بازگشت بند و اسرارت زنجير شدن پاره از بعد و شدم بيدار خرگوشي خواب
 صورت به امشب........ كنم زندگي ايم دهچشي را مادري بي و پدري بي طعم دو هر كه واقعي برادر و خواهر مثل ديبا

 حضور انتظار مادر حضور اتظار ديدم رو انتظار سنگين غم باورها اوا زيباي عاشق چشمان پس در كردم نگاه بادي زيباي
 .انها همه خالي جاي حسرت دنيا يك جز داشت چه او حاال اما كنارش در گرم اي خانواده

 : گفتم ارام اهسته بود اش حنجره در كلمات شدن كشيده زنجيره به از حاكي او سكوت

 داره رو اي خانواده بعد به حاال از اون ميدونن شو قدر حتما و اوردن دست به سختي با كه رو عشقي داره هرمز عشق ناو
 .داره رو تور اون.وخوب مهربون برادر همه از مهمتر و پذيرفتنش باالخره كه
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 ي ها اجر دوباره كي يه داره رو تو داره رو تور ميشنيدم رادوباره ان انعكاس و ميگشت باز و ميخورد كوه به صدايم انگار
 و خسته نگاه با چرخيد طرفم به و سپرد اب رابه سيگارش ماندهي ته رفت ميان از و ريخت هم رويي كي يكي فاصله
 گفت وامنده

 را غشش و غل بي و نافذ نگاه بگيرد اغوش در را خوشبختي مرغ شاهبال زندگي ي كه بيقراري سوار بايد من ديباي
 :داد ادامه و ريخت چشمانم در خالصانه

 كه را عشقي هاي شعله نديدم درخود ماندن تحمل مينو؟ ببرم پناه كي به يا و چي به بار اين ميگي نيفتد اتفاق اين اگر كه
 بدار طبل درونم ي خفته هاي شوق كشيد عصيان به سر صاعقه چون بودم بوده كرده پنهان صبوري خاكستر زير ماهاها
 بكشم پايين اسمان رنگارنگ چتر زير از راز وبديع بكر هاي وازه ي همه توانستم مي اگر بود خوب چه زدند باش

 رو تا پوس اختا چون و شده وارد دلم ي خانه به دربزند انكه بي عشق بداند تا بسرايم برايش را شعرها ترين وعاشقانه
 .كشيده بند به را پودم

 است رفتن راه بهترين چيز ازهمه فرار براي فكركردم ديدم روزنامه رراد خارج دانشجوي اعزام فرم صبح روز ان وقتي
 از ميخواستم اهسته اهسته كه را زنجيري و غل حاال اما كشور از خارج در تحصيل ي ادامه از بهتر اي بهانه چه من ي برا

 .ميكند دعوت ماندن به را دلم پاي و اند بندكشيده در مرا زالو مانند بگشايم پايم و دست

 او كردن راضي دانم مي كه ام نكرده پيدا مادر با را ايران از خارج در تحصيل ي ادامه گذاشتن درميان فرصت هنوز البته
 داشتم نياز مادر به من كه زماني مطلق خودخواهي است انصاف از دور او گذاشتن تنها رفتنمو ميدانم خوب دارد عالمي هم
 درستي راه ترقي هاي قله به رسيدن براي دانم نمي ندارد احتياج من به او كه لحا مادري هم و پدري هم ميابر و ماند او

 .او كردن ترك است

 ببريم پناه بايد اغوش كدامين به مانيم مي ما و ميگشايد اغوش برويمان راه چندين زندگي خم و پيچ در اوقاتت گاهي
 در را درختان و برگ كه با اوريم روي او به اگر كه راهنمايي كوچك چند هر اي نشانه بنگرم خوب اطرافمان اگر شايد
 . سپارد مي اغوش به نحو بهترين رابه ما كوچك چند هر اي هزمزم بسپاريم گوش هوشيارانه مپيچد هم

 طبيعت موسيقي به انگوش ج با ميخواهيم اكنون يمميده گوش ان به ما از اندكي اما مينوازد را هود موسيقي طبيعت
 . نوازد مي چه من براي او ببينم تا كنم دقت

 

 پانزدهم فصل
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 .شد شيراز راهي پزشكي مقدس ي حرفه به شدن نايل براي و رسيد ارزويش به بالخره هم هومن

 زبل ديباي كه بود نشده تمام هومن اول ترم هنوز.كنند تحمل را تنهايي سخت دوران بايد عمو زن و عمو ترتيب بدين
 و پدربزرگ را انها كه جديد موجودي خوش خبر و انديشيد اي چاره وهرشمادرش و شوهر پدر تنهايي رفع براي

 اكنون شدند جون خانوم و بزرگ بابا الخصوص عليا همه بين در شفع و شور باعث و داد همه به خواند خواهد مادربزرگ
 همسري بر عالوه او كند يداپ خانواده بين در را خود جايگاه بود توانسته مهربان و زيبا ديبايي ماه چند شدن سپري از بعد
 عروسش ماندن تنها عمو زن و قدغن دفتر رابه همسرش امدن هرمز .بود افتاده و گذشته خود از عروسي باهوش و دانا
 :گفتم او به شوخي به ميكردم صحبت تلفني ديبا با كه روز يك كرد منع خانه در را

 ميشه؟ داشتم تخصصي سوال يه عزيز عموي عروس

 :پرسيد و كرد تعجب

 .عزيز شوهر عموي دختر داري رو سوالش شما كه ندارم تخصصص كه بنده

 :گفتم و خنديدم

 ميشه داري؟ اي هويژ مهارت افراد كردن ارام در كه برسونم تونعرض به بايد اما درازه اندازه از بيش زبونت هيمشه مثل
 بذاري؟ كالس يه

 : گفت جدي لحن با و كردد صاف را اش سينه

 بايد قبلش البته كنيد رزرو اينده ترم براي ميتونيد نداره جا كالسام ترم اين براي حضورتون به عرضم واهللا بله اهان
 .عزيزم بدين سطح تعيين امتحان

 خيلي كه ميبينم گذشته شوخي از خوب بگي كه داري برابر ده هم تو بگم فردا تا اگه نمياري كم تو دست از كه واقعا
 .همه و همه خالصه و عزيز همسزر و فاصله ها فرسنگ از برادرشوهر رشوهرپد شوهر مادر هواتودارن

 نكرده موجوديت اعالم جدي طور به كه كوچولو اين هنوز بگو ما واسه هم ور موفقيتون رمز از ذره يه ميشه اگه حاال
 ؟چيه جريان كرده پيدا طرفدار حسابي

 .مكن حس ميتوانمستم چشمانش شادي موج در را او چشمان برق
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 بايد كه دارد بهايي ارزويي هر به رسيدن نيمشود براورده نيز خود به خود دهند نمي انسان به رايگان ارزو خوندم جاي يه
 در بود يكرنگي و عشق داقت چه ان هر نگذارندم بيهوده را ديروزم امروز به رسيدن براي من جان مينو شود پرداخت

 ادامه گونه اين و كشيد وجودش اعماق از اهي گذاشتم اش خانواده و هرمز اختيار در رايگان به و گذاشتم اخالص طبق
 :داد

 برابر در را ام بردباري و صبر ي نتيجه شايد باشم داشته صميمي و گرم اي خانواده ستمتون بالخره كه ميكنم شكر رو خدا
 . داد پس باز من به گونه اين زنديگ ناماليمات

 .بودم خوشحال ميدانست را خوشبختي قدر همه اين كه اين از چشيد يم را خوشبختي طعم ديبا اينكه از

 سرگرم حسابي بود داده پسري انها به خداوند كه داريوش و ليال شد خالي برم و دور شدم تنها دوباره دفتر از ديبا نرفت با
 و ميزديم گپ هم با يفنلت گداري گاه اند كرده حل پسركشان وجود گرماي در را درشتشان و ريز مشكالت گويي بودند

 هر بايد و ميداره بر رو محله گيم ترشيده اين بوي كم كم كه ميكرد اوري ياد را نكته اين ها شنود و گفت اين در مرتبا او
 .بگيره منو پسرت بالخره تا نميكنم شوهر قدر ان گفتم او به هم من و باشم خودم فكر به زودتر چه

 زده سرش به داشت نوه هواي هم او بود كالفه دستم از هم مادر ميكردم پر مختلف يپروندها روي كار با را هايم تنهايي
 مي حرص وبا كنم بزرگ خودم پاهاي روي رو هات بچه دارم كردن كار پاي و دست تا دارم دوست: گفت مي و بود

  :گفت

 اين از نيست خبرا اين از بگم دباي ببره رو تو و بياد سفيدش هاي اسب با كه هستي اي زادههشا دنبال اگه خانوم مينو 
 .برم دنيا اين از دل به ارزو خوام نمي جان دختر ديگه كن انتخاب يكيشو دراي كه درشتي ريزو خواستگارهاي همه

 .داشتم توجه اسيرم دلم ي خواسته دنبال به ففقط كه بودم خودخواه شايد واقعا

 ان كردن باز خيال و كرده مهذروم لبانش به لجبازانه را سكوت لقف كه كسي دنبال به بودم كه يا و چه دنبال به دانم نمي
 زبان با بارها و بارها هودهيب و عبث ارزويي در ميكنم سپري را روزها بيهوده چه هستم چه منتظر دانم نمي اقعاو ندارد را

 دوستم كه ميشود ازاند طنين درگوشم خشدارش و بم صداي ايا ؟ ميشود شكسته لعنتي ايا درد دوستم است گفته نگاه
 ؟داد

 بانبيا در سرابي سراب ديدن مثل ترست نيافتني دست رويا چه درازي و دور روياي چه ميگويم خودم با ميزنم پوزخندي
 .نيست او با دلم كه باشم كسي همسفر ام زندگي ي جاده در تمنستوا نمي اما باشم خواه خود خواستم نمي اهيتنالي
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 و بود شده زياد من كار هم دفتر از ديبا رفتن از بعد ديگريست ي شانه بر كردن تكيه مارزوي كه باشم كسي شانه هم
 .نداشتيم هم خاراندن سر فرصت حتي مواقع از بعضي در دكتر همكار

 موكلم ومناظر بودم نشسته دفتر در روزكه يك شديم نمي غافل استاد گاه بي و گاه هاي گرفتن كمك از ميان در البته
 :امد رد صدا هب تلفن بودم

 فروان دكتر دفتر.... سالم.......الو

 خوبه حالتون خانوم مينو سالم

 بياورم جا به را او تا كرد نمي ياري ذهنم ولي بود اشنا يخيل برايم صدا

 خانوم مينو مياد صدا الوالو

 :گفتم كودكانه شادي و قشو با بود رويا اشناي صداي ،صدا اين من خداي واي

 ودتي؟خ جان رويا سالم

 . كردين فراموش مارو پاك نگرفتين ما از سراغي وقته ليخي هستم رويا خانوم مينو بله

 و بود كار فقط ديدم مي كه را چه ان بودم كرده مدفون خاطراتم ي صندوقچه در را اطرافيان ي همه گويي ميگفت راست
 .دانستم نمي را جوابش بود چه هر سوالي چرا؟ و كسي هچ از اما ميگرفتم انتقام نادانسته ديشا كار و كار

 ..الو الو...شد قطع

 :كرد پاره را افكارم ي رشته

 خوندنت درس مزاحم خوام نمي باشم كرده فراموشت كه اين نه نيومدم سراغت اگه دارم صداتو.ميشنوم عزيزم نه      
 .باشم ديده رو جون نومخا و. بزرگ اقا كي نمياد يادم ميكني باور شده زياد خيلي كارم مامان جون به بشم

 : ميشد شنيده وضوح به صدايش در را شادي موج بود سپرده فراموشي رابه اندوه و غم رويا صادي

 .كشيدن كسشون همه از دست يعني ميكنن كار دنيا همه گناه از بدتر عذر خانوم مينو اس بهانه بده خيلي كه اين اما

 :يدمپرس كنم عوض رو گذاري گله مسير كه اين براي هندار جواب حق حرف بزرگ اقا قول به ميگفت راست
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 ؟شده بهتر حالشون ؟ خبر چه عموت از

 :تموگف خنديدم زدم زنگ همين براي

 .بود نشده تنگ برام دلت زدي زنگ داشتي كار هم تو پس

 :گفت خنديد متعاقب هم او

  بود كرده هواتونو خلي دلم انصافا اما هستين بگيرخوبي مچ كه الحق

 ؟ زدي زنگ چي براي اصال ميره يادت والهللا بزن حرفتو گل دختر كردم شوخي

 برديم اونو فعال شده بد خيلي حالشون جان عمو اخه ببينه رو شما خواد مي عمو بگم بزنم زنگ بهتون گفتن عمو زن
 .خانوادگي پزشك توصيه به البته خوابونديم اسايشگاه

 :پرسيدم تعجب با

 ؟چي واسه اسايشگاه اسايشگاه چي

 :بود شده افسرده و نگران كمي هم او صداي لحن حاال

 دليل بي گاهي ميكنه گريه گاهي بود داده دست از رو روحيش تعادل جان عمو خانوادگيمون پزشك توصيه به كه گفتم
 كنه مي نگاه اسمون از هنقط يه به و ميشينه گوشه يه بزنه حرف كه اين بدون دليل بي ها ساعت ها وقت گاهي ميخنده
 حاال باشه ساعته چهار و بيست مراقبت تحت كامال بشه بستري بايد و نيست صالح خونه تو موندنش گفت دكتر خالصه
 مياين؟ كي خانوم مينو

 .ميروم ديدنش به وقت اسرع در گفتم و گرفتم را مالقات ساعت و ادرس

 باشد داشته من با ميتواند كاري چه رويا عموي يا داشت تعجب جاي ميرفتم فرو فكر وبه كردم قطع را تلفني ارتباط
 ديدار به رفتن كردن صبر راه بهترين بنابراين رسيدم نتيجه به كمتر گشتم كوچكتر چه هر جواب دنبال به بيشتر هرچه

 . بود او

 اين زا كار حيطه در فقط اما شد بيشتر او و من بين صميميت داشتم باغ ته در دكتر با كه ديداري و هرمز عروسي از بعد
 را عالقه و عشق ميشكيدم عذاب داشت ان حفظ به اصرار چنان هم كه سكوتي از اما بودم خوشحال باشم كنارش در كه
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 بازگو براي لب سخت سخت ديده اب فوالد مثل اما داشتم باور و ميكردم حس رفتارش و كالمش لحن در و چشمانش در
 . شد بسته كالمي هر كردن

 اين و باشد نداشته وجود شايد شايد ميكردم فكر گاهي شايد بگيرم بازي به را او نوعي به هم من كه ميترسيدم شاييد
 .باشد گفته دروغ تواند نمي هايش چشم اما باشد من افكار ي زاييده ها شايد

 ي كشيده باال ي پنجره به انگشتي ي ضربه بروم خانه به زودتر چه هر تا شدم اتومبيلم بر وارس كاري ساعت از بعد
 سرماي سوز بكشم پايين را شيشه كرد اشاره دست با كه بود دكتر .كرد جلب خود سوي به را توجه و دراو ماشين

 :بود كشيده گوشش باالي تا را پالتويش يقه بود كرده اعالم را حضورش ماشين داخل به خود حضور با كه زمستاني

 .ونيرس مي منو دكتر مطب تا نيست زحمتي اگه شه نمي روشن ماشينم

 توضيح رونبي همين بايد گفت خنده با و كشيد باالتر را اش تنه نيم چي؟بقيه دكتر.دكتر:  گفتم ماشين استارت با همرا
 ؟ مهدوي خانوم تو بيام ميتونم يا بدم

 در را دلپذيرش رخوت گرمش عطر بوي نشست كناردستم جلو هاي صندلي روي نشد جوابم بودن مثبت يا منفي منتظر
 را افتاب رنگ كه شد مي اي هفته يك شايد شد شروع شهر سطح در برف تند و ريز بارش كرد حكم بيلاتوم فضاي
 مقدمه بدون و ايستادم قرمز چراغ تپش اند كرده خوش جا حسابي نداشتند را شهرمان از رفتن خيال ابرها بوديم نديده

 :پرسيدم

 ؟منتظرم خوب

 چي؟ منتظر منتظر :پرسيد تعجب با

 :دادم جواب بودم بودنش شدنش سبز منتظر و داشتم قرمز چراغ به چشم كه طور همان

 ؟برين بايد دكتري چه بگين بود قرار

 كنه مثل دارم سردرد وقتا گاهي فهميده وقتي از برنداشته سرم از دست جنابعالي دوست خانوم ديبا.....افتاد يادم اهان
 راه بهترين تلفن پشت تلفن كرده ام ديونه صبح از امروزم گرفته وقت برام خودش اعصاب و زمغ دكتر برم كه چسبيده
 .بدم نشان دكتر به خودمو بدم گوش حرفش به كه اينه سمج خواهر اين دست از رهايي
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 ادم بالخره تا ميگفت و ميگفت اينقدر شد مي دماغ موي نبود معامله كن ول ميداد گير كاري به اگه ديبا گفت مي راست
 .پيچيدم كه بپيچم چپ سمت گفت شد سبز عنتيل چراغ اينم باالخره بده فرمانش به گوش تا ميكرد عاصي رو

 :گفتم و انداختم انگشتش الي لعنتي سيگار ان به نگاهي اعتراض با

 چطر پيله دختر اين ميكنم تعجب فقط دارين نياز رو ديبايي مثل نيست خودش فكر ابدا و اصال كه شما مثل ادمي براي
 . داره شگفتي جاي واقعا كنه غن قد براتون رو گارسي كشيدن نتونسته

 .نشده موفق هنوز اما كرده تالش هم خيلي خواسته اون

 :گفتم و زدم پوزخندي

 .ميان هم به خوب برادر و خواهر اين پيله بد و سمج ديبا مثل نوعي به هم شما پس

 :گفت و انداخت بيرون را سيگارش كشيد پايين را شيشه

 باشين ديبا و من از تر سمج و تر پيله هم شما ميكنم فكر و

 .دكتر اميدوارم: گفتم و زدم اي اميدوارانه لبخند

 شيراز به هومن ديدن براي هرمز كه ديشب از ميكرد اعالم را نشاط با و زنده سر كودكي حضور ديبا كوچك و گرد شكم
 درد پا ببرند حمام به ار او لقا مه كمك به تا فتر جون خانوم ي خانه به صبح از مادر شد ما ي خانه مهمان ديبا بود رفته
 اواخر اين داشت نمي بر بيرون حمام سر از دست شرايط هر در كه اويي شد گريبانگيرش جدي طور به جان خانوم

 به ميان در جمعه يك ميان اين در هم مادر و برود بود ساخته او راحتي براي اقابزرگ كه داخل حمام از تا داد رضايت
 .ميكرديم اشپزي خودمون بادي و بوديم تنها ديبا و من تريب بدين بود او نوبت جمعه اين و ميرفت كمكش

 بودم نشسته حليم هاي بشقاب هنوز خورديم بود مادر پخت دست كه را اي خوشمزه حليم صبحونه شديم بلند ده ساعت
 گفت ديبا كه

 ميكني درست چي نهار جان مينو خوب

 باش ناهار و شام فكر به بعدا پايين بره گلوت از خوردي كه رو حليم بذار ديبا داري الايو يليخ كردم نگاهش زده شگفت
 .گنده شكم
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 شروع پسر شازده اين نشه ام گرسنه منم ديگه ساعت يك تا اگه ناهارم فكر حاال از كه گنده شكم همين خاطر به خوب
 مامانش حالي لگد و لنگ با بگه كه هارند زبون ميشه گرسنش معصوم طفل خوب ببين و ديبا كه ميكنه پراني لگد به

 . ميكنه

 : پرسيدم و كردم نگاهش زده مبهوت

 پسرن؟ شازده ايشون فهميدين جنابعالي كه نوشتن نامه جونش مامان واسه وروجك اون ببينم

 :گفت ميزد گاز را قرمزي سيب كه حالي در ديبا

 .شيطون و مپل تپل پسر هي پسرم عاشق من اخه ودمهخ سفارش پسر شازده اين حقيقت در نداده كه نامه

 : انداختم او به سفيهي اندر عاقل نگاه

 بهش برگشت مهر سفارشيت ي نامه كن اماده خودتو هم درصد يه جان ديبا اما بشه واقع قبول مورد سفارشتون اميدوارم
 نخوره

 از رو كار اين البته مكنم درست بايد چه نهار براي بياد ذهنم به بلكه تا انداختم ان داخل به نگاهي كردم باز رو يخچال در
 را ان درون و ايستاد يخچال روبروي كند درست بايد چيزي چه دانست نمي و ميشد مستاصل وقت هر گرفتم ياد مامان
 سفيدي و كرده پاك ماهي به چشمم كند انتخاب را يكي انها ميان از و ببيند سبزي لوبيا بادمجاني كرفسي تا كرد وارسي

 :وپرسيدم كردم ديبا به رو كنان ذوق افتاد بود گوشتي جا داخل كه

 زمزمه و كرد جمع را لبانش اما ميخنديد ديبا چشمان باشه عالي كنم فكر ماهي با پلو ؟سبزي ديبا طورهچ ماهي جون اخ
 :گفت كنان

 تازه سبزي با اما خوبه خوب اره

 :گفتم و كردم نگاهش حرص با

 رضايت خشك ي سبز به كنيد لطف حاال بگيرم تازه سبزي نكردم وقت ببخشين كلفتتونو عزيز ياندار خانوم ببخشد
 بدين

 : گفتم بشنود كه طوري لب وزير دادم سر بلندي ي خنده او دنبال به خنده زير زد پقي
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 . كوفت

 از تلفن زنگ امدن در صدا هب با اماده كردن سرخ براي و شود خشك تا پيچيدم دستمال الي و پاشيدم نمك را اماده ماهي
 دوست ها بچه مثل هم هنوز زده زنگ ودرشت ريز سفارشات براي معمول طبق بود مادر حتما رفتم بيرون اشپزخانه

 يك ي كننده اداره ميتونم مامان بدون يعني ميداره برم ترس ها وقت گاهي و كنه وخشكم تر و باشه دنبالم به داشت
 .باشم مستقل زندگي

 .بمونيم گرسنه مبادا كه زد شور برام دلتون معمول طبق جان نماما سالم

 . نيستم جنابعالي مامان بنده دوم عزيز مهدوي خانوم سالم اول كيه مامان

 .كرد پيدا جراين وجودم در شادي موج صدايش شنيدن از هميشه مثل بود استاد صداي صدا شناختم تازه

 و سنگين صدايش چرا دانم چطوره؟نمي حالتون هستن ايشون حتما يكردمم فكر نيست خونه مامان اخه سالم شماييد اوه
 گفت بود غمزده

 .اونجاس ديبا ببينم ميخواستم ميرسونه سالم نشسته من پيش جاست اين هم فروغ دخترم خوبم من

 :گفتم عجوالنه

 .دارين كارش جاس اين بله

 .كنم مي صحبت تو با من بدونه نميخوام اصال دخترم نه نه

 صدايي با من خداي نه اوه هرمز براي ممكنه رفت هرمز به فكرم افتاده اتفاقي چه يعني نشست جانم به ترس كبارهي يه
 :گفتم لرزان

 ؟افتاده اتفاقي هرمز براي بگين؟ من به خدا رو افتاده؟تو اتفاقي

 نيست؟ اون اصال موضوع سالمه صحيح هرمز خطم پشت من بفهمه ديبا نذار ميكنم خواهش جان مينو نه

 :گفتم ناباوري با

 . بزنين زنگ من به كه كرده مجبور رو شما اتفاقي چه بگين واضح صريح پس نفهمه ديبا ميخواين اگه
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 با و گذشت مي كندي به زمان داد مي بد گواهي دلم ام كرده حس اش چهره در تلفن خط پشت از را دلي ودو ترديد
 :پرسيدم نگراني و دلهره

 ؟ميشنويد مو صدا استاد منتظرم

 گفت صدايش در محسوس نا لرزشي با و كرد صاف را ش ا سينه

 .بگيره قرار جريان در فعال اون خوام نمي ديبا موقعيت خاطر به ميگم بازم دخترم اره

 زد بيرون نيومده اشپزخونه اون تا بگين زودتر حاال بفهمه ذارم نمي باشين مطمئن باشه باشه استاد شد لبرزير صبرم
 باشين

 تو اگه خونه اومدم بيمارستان از تازه من زود خيلي صبح امروز شده بستري بيمارستان در فرزاد دكتر دخترم جان نومي
 عزيزم؟ جا اين بيا پاشو توني مي

 .لرزيد سرما از تنم كشيدند هوار هايم گوش زير كشان زوزه پاييز سرد باد گويي

 :گفتم ناباوري با

 .بود خوب حالش ديروز چرا؟اونكه هاخ شنيدم؟ درست ؟استاد گفتين چي

 ازش بود قت دير چون كرديم بازي شطرنج نشستيم شب اخر تا معمول طبق جا اين اومد ديشب جان يمهدو اره
 موقع به الاقل بود جا اين كه خوشحالم خيلي البته وموند داد گوش حرفم به گوش خدا بنده كه بمونه جا اين خواستم
 كني؟ سر به دست رو ديبا ميتوني اگه جا اين بيا كه گفتم نكن سوال زياد اونجا ضمن در نيمبرسو بيمارستان به تونستيم

 :گفتم گفتن و شنيدن از خسته

 نيمشه باورم اصال ولي ؟ بكنم ميتونم كار چي ببينم كنم نمي فكر كه ظهر تا دونم نمي

 شدن بلند توانايي و حس بودم افتاده مبل روي كرخت و سست كردم قطع را گوشي خداحافظي بدون وسردرگم درمانده
 روزم و حال ديدن از بزنه حرفي كه اين از قبل و كشيد سرك اشپزخانه از كه بود ديبا اين باالخره ديدم نمي خود در را

 گفت و امد طرفم به عجله با كرد تعجب

 :پرسيد شتابزده و انداخت تلفن به نگاهي پريده؟ روت و رنگ چرا مينو؟ شده چت



 

 

ناهيد شمس          –شايد فردايي نباشد     كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  209 

 زدي؟ نمي حرف تلفن با مگه بود كي راستي

 وگفتم كردم جور و جمع رو خودم نكنه فكر چيزيي به كه اين با

 نداشتم چيزي خوردن به ميلي كن درست برام قند اب ليوان يه لطفا كرده سرديم كنم فكر رفت گيج سرم چرا دونم ينم
 استاد فرستادم سياه نخود دنبال به معروف قول به را ديبا برهانم پراكندگي از بتوانم را افكارم كمي كه اين براي اما

 .برگردد اش روزه دو يكي سفر از هرمز كه زماني تا ببرد قضيه اين از بويي نبايد ابدي فعال ميگفت درست

 تاك تيك هر خورد مي را خونم خون ديگر ان از بعد اما كنم حفظ را خونسرديم توانستم بود مكافاتي هر با ظهر از بعد تا
 . كنم بازش سرم از دلخوري رابدون ديبا ميگشتم اي بهانه دنبال به سرم برروي بود پتكي مثل تساع

 :گفتم او به تامل با بالخره

 گرفت؟ تماس باهام نهار از قبل كي ميدوني

 : گفت كردو نگاهم كنجكاوي با

 كه نداشته ربطي من به حتما باشم كرده فوضولي نخواستم چون نپرسيدم ريخت بهم رو تو بود كي هر اما دونم نمي
 .نزدي حرفي

 گفتم و دادم تكان تصديق ي نشانه به را سرم شدم خوشحال بود رسيده لوبطم نتيجه اين به خودش كه اين از

 ناراحت بيمارستان برم بايد االن كه اين از تا ميگن بهت اما نداره تو به ربطي كردي فكر درست دقيقا دخترخوب افرين
 نشي؟

 بيمارستان پرسيد و كرد تر باز معمول حد از بيش بود نمايان خوبي به ان پس در خوشبختي موج كه را ايشزيب چشمهاي
 چي؟ براي ؟

  باشد تصنعي چند هر كنم حفظ را خود خونسردي كردم سعي

 داره مكانا اگه خواسته من از هستن تنها تهران تو چون بيمارستان بردنش كرده سكته دوستم مادر گويا بيمارستان...اره
 بذارم تنهاش موقعيت اين تو نمياد خوش رو خدا اخه بيام نميتونم دارم مهمون بگم بهش نشد روم پيشش برم

  گفتم صحبتم ي ادامه ودر كردم نگاهش ملتمسانه
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 روي از را شهاي شانه نميشي ناراحت ازم نموني تنها تو تا بياد زودتر مامان ميزنم زنگ نشو دلخور ازم ميكنم خواهش
 :گفت صميمي لبخندي با و انداخت باال اش بيخيالي

 مامان ي خونه بذار منو سرراه ممكنه اگه فقط نيست مهمي چيز امده پيش برات كار خوب ؟ عزيزم بشم ناراحت بايد چرا
 بابا و نماما براي هم بهتره من هم براي طوري اين دنبالم بياد جا اون كه اينه مون قرار ميشه پيادش فردا احتماال هرمز

 مراجعت خانه به حالي چه با دونستم نمي هم و گردم مي بر كي نبود معلوم هم چون بود بهتر طوري اين هم من براي
 عمل اش خواسته به اما نبود سرراهم عمو منزل چند هر كردم قبول و نكردم ماندشن براي اصراري بنابراين كرد خواهم
 كنم

 بستري ويزه هاي مراقبت بخش در دكتر كرديم پيدا حضور بيمارستان در فروغ و استاد با كه بود ظهر از بعد سه ساعت
 ببينم را او كوتاه مدتي قطف براي خواست اجازه بخش رييس از اصرار با استاد پذير نا امكان مالقات ي اجازه وبا شده

 كرد فرزاد دكتر تتخ ي روانه را ما وصدا سر بدون هم ان و دقيقه سه فقط كه اين به تاكيد با بخش رييس

 مختلف هاي سيم اقسام و انواع بودند تراشيده را او روز يك ي فاصله به انگار ماندم خود جاي بر مبهوت مات ديدنش از
 شد گون دگر حالم ديدنش از ميكاويدند را سرش باالي مانيتور فروغش بي چشمان بود وصل سرش و قلب و دست به را

 خونسردي حفظ باشه يادت گفت گوشم زير و فشرد اهسته را بازويم شد حالم گوني ودگر افروختگي بر متوجه كه فروغ
 خودش خاطر به پس بكنه ازرده دل و نگران اونو ميتونه ما يبقراري و اشفتگي برعكس و بشه منتقل هم اون به ميتونه
 دخترم كن برخورد باهاش خيال بي و ارام

 باالي استاد كنم زنداني دلم قسمت كنج در را وجودم در شده پنهان بغض و بيقراري نگراني دل تا كشيدم عميقي نفس
 :گفت اهسته و رفت سرش

 بيرحمانه طوري اون نداري رو باخت ظرفيت ميدونستم اگه نداشتي رو شطرنج باخت دست دو تحمل قهرمان چطوري
 .باختم نمي بهت

 بود شده مهمان لبانش ي گوشه كه رنگي كم ندلبخ با ميخواست برگشت صدا طرف به و گرفت بر مانيتور از را صورتش
 :گفت و گرفت بيشتري جان لبخندش من ديدن با كه بدهد استاد به شكن دندان جوابي

 داستان يه معمولي ي سرگيجه يه از شماست كار حتما گفت و كرد استاد به رو بعد كرده خبر كي ديگه روو ت... واي اي
 عزيز الدين جالل كردي درست
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 نمي تخت اين روي هم ساعت يك واهللا شما خاطر به اونم مرخصم صبح فردا كه كردي؟من خبر مينو چرا ديگه حاال
 .خوابيدم

 :داد جواب من جاي به استاد بود خوشحالي بسي جاي دممي خوب را اش روحيه كه اين از

 همه از تر مهم و نميشه حاضر شكار سر فردا و شده بيمار رييسش بفهمه بايد باالخره ثاني در خودمونه از كه مينو اوال
 بيوقت و وقت ضعفاي و و غش اين ي حوصله يكي من بشي حسابي و درست چكاب يه تا موني مي جا اين انقدر كه اين
 دستت به رو سالمتي گه بر وقتي تا و بدي گوش پرستارتو و دكتر حرف چرا و چون بدون بهتره پس جان فرزاد ندارم تو

 .جنبه بي قهرمان نكن رو جا ازاين اومدن بيرون فكر ندادن

 كه بمن و دار خش هميشه صداي همان با و كرد نگاهم بود گرفته فرا را اش مردانه و زيبا صورت كه شيرين تبسم با
 :گفت ميكرد مستت ان شنيدن

 كه شحالمخو اما كردم خرابش خوب حال هر به اشتي ات جمعه عصر براي تابرنامه هزار حتما.....مينو اومدي كه ممنون
 .ديدمت

 تالشي هيچ كردنش پنهان براي هميشه برعكسش كه نگاهي ديدم اشنا اما مرموز حسي به با اميخته و محزون را نگاهش
 رمز تا ايستاد مي قدر ان و اورد نمي فرود ها لحظه ي سورتمه بر رحمانه بي را اش تازيانه زمان عبور كاش كرد نمي

 از رفتن بيرون براي را ما كه پرستار صداي ميكردم ثبت خاطراتم ي درگنجينه را ان و ميفهميدم را الودش تب چشمان
 چيزي بهش باش داشته رو ديبا هواي وگفت كرد صدايم دكتر دوباره رفتن از قبل گسست را افكارم رشته كرد صدا اتاق
 .نگو

 را دستش خاليه خيلي دفتر تو اتونج مطمئنا برگردين زودتر كنين سعي: دادم ادامه الود بغض و غمگين..باشين مطمئن
 .رفتم بيرون عجله با نداشتم را طحيم ان تحمل كه ومن گرفت باال خداحافظي عالمت به

 نداشتم خاراندن سر فرصت ي كلمه واقعي معني به بود شده تر سخت و تر سنگين مراتب به من كار دكتر نبودن با
 به و كرد حالم شامل را لطفش هميشه مثل هم واو كردم دراز تاداس سوي به كمك دست ام نيطبا ميل رغم علي باالخره

 او از داشتم او با كه انداخت قراري ياد مرا عمويش ديدار براي او اوري ياد و رويا مجدد تماس گفت لبيك خواستم در
 ساعت بنابراين دش راحت خيالم دفتر در استاد بودن با بزنم او به سري ظهر از بعد حتما دادم قول و كردم خواهي عذر
 . سپردم استاد به را مراجعينش و دفتر اسايشگاه به رفتن قصد نيم دو
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 پارك را ماشين دراصلي به نرسيده رفتم باال سختي رابه هنوزليزبود قبل روز برف بارش از كه اسايشگاه سربااليي خيابان
 در بازو فرمان به گوش هاي سرباز مثل كاج درختان روم پياده را بود كوتاه مسيري كه راه بقيه دادم ترجيح و كردم
 به اي شاخه از كنان غارغار كالغي گاهي از هر بود كرده احاطه را اسايشگاه بلند و باريك خيابان طرف دو در هم بازوي
 كالغ صداي شنيدن با شود هدايت پايين سمت به نخوده دست و سفيد برف حرير تا ميشد باعث و ميپريد ديگر ي شاخه
 هميشه مادر افتادم است نفس به اعتماد از پر كه مغرور پرندهي اين به كوچكي همان از كه ي ا عالقه ياد اهسي هاي

 صدا بد و بدقواره پرندهي اين به كريد بند تو اونوقت الحان خوش و خوشگل ي پرنده همه اين اخه جان مينو ميگفت
 ميرفتم اش صدقه قربان پنجره پشت از مينشست حياط توي غيكال وقت هر فت فرونمير گوشم به حرفا اين اما............
 ميخريدم بود كتاب روي پرنده اسم چي هر ي خالصه ها كالغ الدوز كودكيم داستان كتاب

 مهدوي خانوم سالم

 كه شدم خوشحال ديدنش از ديدم كه را مسعود برگشتم صدا سمت به شدم پرتب حال زمان به گذشته خاطرات ياد از
 دمدي اشنايي

 تنهاييد؟ مسعود اقا سالم به به

 حاال بودم ساعتي چند جا اين اومدم سره يه دانشگاه از من پدر پيش بياد نتوانست بود سرماخورده كمي مامان امروز بله
 .خونه گردم برمي دارم هم

 :گفتم خوشحالي با

 . وپيكره در بي و بزرگ چقدر جا اين برم بايد طرف كدوم بگي ميشه ديدم رو تو شد خوب چه

 : وگفت داد تغيير رفتم مي من كه جهتي ططرف رابه مسيرش احترام به و ايستاد مسعود

 .ميشم گيج كمي اولش ميام وقت هر كنين باور كه بزرگه قدري به جا اين ميگين راست ميكنم راهنمايتون من

 :پرسيدم و كردم تشكر محبتش خاطر به ازش

 شدن؟ بهتر چطوره پدرتون حال

 : گفت و كشيد بااليي و بلند اه سوالم شنيدن با
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 يا واهللا ميزنن بخش ارامش بهش مرتب ميشه بدتر روز به روز پدر حال متاسفانه اما شده بهتر بگم داشتم دوست چقدر
 دشمن ديدن از كه پشتي الك مثل شد رو اون به رو ازاين پدر يهو چرا دونم نمي ميزنه خودشو يا ميكنه بيداد دادو

 كهنگي و نا بوي كه قديمي ديوار يه ومثل كنه مقاومت نتونست باالخره ميرود فرو الكش توي بيشتر روز هر باشه ترسيده
 يا بزنهي فحر بتونه دونم يمن منتها بينهب شمارو داره دوست خيلي ريخت فرو بعد و زد تاول اول گفته فرا رو جا همه اش
 ؟نه

 : گفت مسعود رسيديم شده روب و رفت و تميزي بسيار اما قديمي مانساخت به

  چپ سمت اتاق اولين باال برين رو به رو هاي پله

  رسيدم اتاق در پشت وقتي رفتم برو رو سنگي هاي پله طرف به و كردم خداحافظي مسعود با

 و رفتم نزدش افتاد ميزد چرت ميزش پشت راهرو وسط كه پرستاري به چشمم كه نه يا دارم ورود ي اجازه ماندم دمرد
 :پرسيدم و كردم عذرخواهي او از شد پاره چرتش يتوق زدم اي شيشه ميز ي رو انگشت با نترسد كه طوري تهاهس

 نداره؟ كه اشكالي كنم مالقات رو 14 مشاره اتاق بيمار خواستم مي بنده ببخشيد

 كه اين از قبل......نميتوني بكشه ول ساعت نيم از بيشتر كارت اگه وگفت. كرد نگاه ساعتش به كشيد بلندي ي خميازه
 كنه باز چشماشو بتونه حتي نكنم فكر كه ميزنن بخش ارام بهش اوقدر البته گفت دوباره صحبتش ي ادامه در كنم تشكر
 بهتره پس بودم امده كه حاال حال هر به امد مي او ديدن به حالش وخامت از قبل كاش امدم بدي موقع چه كردم مي فكر
 تخت ي رو اسايشگاه رنگ ابي لباس در كه ديدم را رويا عموي شدم اتاق وارد وقتي رومب اتاقش به وقت اتالف جاي به

 نبود تخت ي اندازه اش كشيده و بلند قد گردد مي باز دم هر با و ميرود دم هر با تنفسش ارامي همان به و خوابيده ارام
 و خشك را او دارش قوز و كشيده يبين ريخته اش سوخته افتاب و بلند پيشاني روي اش جوگندمي و پشت پر موهاي
 پسرشان تنها به تقديم سخاوتمندي با مادر و پدر بود اي قيافه پسرخوش افتادم مسعود ي چهره ياد به ميداد نان خشن
 خوش وموهاي ستبر هاي وشانه بلند قد مادر ي برجسته اي گونه وجور جمع و درشت لبهاي سفيد صورت بودن كرده
 :كرد خودش متوجه مرا رويا عموي خفيف ي ناله صداي كه مسعودبودم مادر پدرو ارزيابي الح در هنوز پدر دار فرم

 اب..........اب.ا
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 ليوان درون كمي ميز روي پارچ از بود شده بسته تخت پهلويي هاي ميله به پهن نواري چسب با كردم نگاه انشدست به
 پلك شد از هم از خشكش لبان كردم سرازير گلويش به اب كمي و اوردم باال را سرش اهسته كه حالي در و ريختم
 :اورد در گردش به را ان سختي به بود سنگين دهانش در زبانش كرد باز زحمت به را اش بسته و متورم

 :گفت قبل سنگيني به و شد عصبانيتم داد تكان را دستش بدهم را جوابش كه اين از ي؟قبل....ي....و.ت...ا.....ي.....و.ر

 ......كنين.زم...با بستن....مو...تا... دس...م.ز....با...فا......شر...بي.ا

 سرمو كردنش اروم براي باشه حرفا اين از تر مودب اومد مي ظاهرش وبه حالت ان در حتي... كردم تعجب دهنيش بد از
 وگفتم بردم گوشش نزديك

 گفتم قبل از تر بلند نديدم ازش العملي عكس وقتي كردم صبر كمي مهدوي.....خان شاهرخ منم

 شناختين؟ مينو هستم مهدوي بينيد منو خواستيد شمانمي مگه

 را خود چشمان شد باز هم از ابروانش گره چندان نه اي لحظه از بعد كه چرا كرد مي جستجو مرا داشت ذهنش در انگار
 :گفت قبل از تر سبك و گشود هم از

 چرادير؟ چرا اومديد باالخره شما

 :گفتم باشرمندگي بنابراين شدم شرمنده بيايم ديدارش به اين از زودتر بودم نتوانسته كه اين از

 .نبودم اينجا هم االن شايد نميكرد اوري ياد بهم رويا دوباره ديروزم اگر كردم فراموش بودم گرفتار

 :گفت زحمت به ان اليي البه در و بود همراه وخس خشك صداي با كه نفسي كشيد عميقي و سخت نفس

 .شد دير زود چقدر كه واي اي ميبينم بيام بيام خودمون به تا بوده طور همين هميشه هميشه

 رخ مدتهاست مرد اين دل ي خانه از زندگي وبوي رنگ گويي كننده مايوس و نااميدانه لحنش بود وگزنده تلخ كلماتش
 در تنگ فصلي هر در ميتوان ار را بهار صورت ان در كه شود بيدار بهار هواي به دل اگر ميشد خوب چه است بربسته
 را رقصان هاي پروانه و شده رويده تازه هاي گل ميتوان انگاه كرد دخود ي خانه مهمان ر ها وچلچله قناري كشيد اغوش

 . داد را دل ي خانه به را ريزان پاييزبرگ و سرد زمستان در

 : بريزم صدايم در را ارامشم تمام كردم سعي پس
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 كه اينه مهم امدم دري روز چند چرا كه نيست اين مهم است نهفته دردناكي زهر نيش متونكال پس در چرا ؟ دير چرا
 بشنوم بايد كه هستم هايي حرف منتظر و شما كنار جام اين من االن

 صداي با كرده گم ره كودكي به شاخص هيكل و قد ان با مردي شد منفجر باروت از اي بشكه مثل ناگهان شد نمي باورم
 هاي ميله بسته را هايش دست وقتي اما بودنش نامتعادل از ترسيدم رفتم عقب به قدم يك كرد گريستن به شرووع بلند
 برگرداندم او به را رفته دست از ارامش هاي حرف با كردم سعي و رفتم كنارش به دوباره و شدم ارام كمي ديدم تخت

 گفت من به و كرد باز را اتاق در نگران و سراسيمه بخش پرستار

 پرستار صداي شنيدين با بذارين تنهاش لطفا نيست خوب اصال حالش مريضتون كه بينيد مي جاييد اين هنوز شما خانوم
 :گفت عصبي حالتي با و زد پرستا به شدو قطع اش گريه ناگه به مسعود پدر

 مثل كرد تغيير يكباره به نشلح بمونه جا اين بخواد كي تا نداره ربطي هيچ شماها به دارم كار باهاش من بره نيامده هنوز
 بلند نه كنم گريه نه ميدم قول بمونه جا اين خانم اين بذار پرستار خانوم خدا رو تو گفت باشند عملي از نادم كه هايي بچه

 كن باور خدا به ميدهم قول بزنم خودمو ديگه نه بزنم حرف

 :گفت و كشيد كوتاهي اه ميداد تكان تاسف روي از را سرش كه حالي در پرستار

 .دادي قول باشه يادت فقط باشه عزيز شاهرخ شمااقاي دست از امان

 وقت هم چون بذارين ساعت حاال تا پس كنيد ترك و جا اين بايد ديگه ساعت يك تا هم شما گفت و كرد من رو بعد
 ترك را جا ان و رفت اتاق در طرف به و شود من پاسخ منتظر كه اين بدون خوابش وقت هم و ميرسه داروش مصرف

 .كرد

 

 شانزدهم فصل

 ان روي منتظر و گذاشتم تختش كنار را صندلي او پيشنهاد به شد قبل از تر ارام عمو زيرا بود ساز كار پرستار تهديد
 پيشانيش روي عرق درشت هاي دانه بود افتاده شماره به نفسش چرخيد مي سرگشته درحده چشمش مردمك نشستم

 يا بدهد خودش دست يا وكاري بزند سرش به دوباره ترسيدم اما كنم باز را تانشدس داشتم دوست نشست شبنم مثل
 من
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 حالتون شما :گفتم اهسته چكاندم صدادارش و خشك گلوي در را ان از قطره چند و كردم نزديك دهانش به را اب ليوان
 چرخانده طرفم رابه شصورت شتاب با بود بهتر حالتون كه ديگه روز يه ميام ديگه روز يك ميرم من نيست خوب

 لعنتي اه. غريد لب زير و اورد دستانش به فشاري خوبم من.من ميكنم خواهش...خوا...خو.... نه...نه گفت شتابزده
 .ام ديوونه انگار.بستن دستامو.ها

 گفتم دوباره پس دوركنم دستانش ازادي پيرامون از را فكرش دادم ترجيح

 اسب مثل ناگهان.....كنه راحت ميكني فكر چي هر.. داري دوست چي هر.بگو نمونده چيزي رفتن وقت به...منتظرم
 چه دانم نمي قاپيد را سقف از اي گوشه فروغش بي چشمان با افتاد كردن تقال از باشه شدن رام از خسته كه چموشي
 .ميزند حرف خودش براي فقط كه انگار كرد گفتن به شروع شدگان مسخ مانند كه ديد كنج ان در چيزيي

 بسيار اي خانواده در امديم دنيا به كشور غرب زيباي و سرسبز روستاهاي از يكي در هم از سال چهار فاصله به فرخ و من
 با بود با چاه بيشمار و اب راس هاهد نيمز هكتار هزاران صاحب كه نام به مالكين از يكي پدرم دار رسم و اسم و بزرگ
 بار صدها روزه هر اب خريدن براي كه رعيتهاي ي ناله و اه صداي ندينش با و ياغي و سركش هاي اسب به شالق صداي

 حيواناتي هاو پرنده ديدن دم كردبو شكار عاشق كوچكي همان از كرديم نمو و رشد و شديم بزرگ ميشنيدم را صدايشان
 به براي را پدر يجا زود خيلي ميكرد جاري شريانم در را لذت و غرور حس دغلتيدن مي خود خون در من ي نشانه با كه

 و چرده سيه مردان هاي التماس نشندين مزرعه در اب چاه كردن باز روز يك خاطره به بيچاره كشاورزان نشاندن خاك
 .قدرتم گذاشتن نمايش به براي بود اي پشتوانه دخترانشان و زنان زاري مويه

 خير دعاي كه رارفت راهي و كرد جدا رپد و من از را راهش ابتدا همان از او بود خواندن كتاب و درس عاشق فرخ
 همين از يكي در كند تازه خانواده و مادر از ديداري تا امد مي ما نزد تابستان ماه سه فقط او بود سرش پشت مادرمان
 باغ پدرم با مشورت از بعد تا امدند ما ي روستا به شهر از انگور باغ خريد براي دلبر ي خانواده تابستان گرم روزهاي

 . شدم دلبر شيداي و عاشق دل هزاران بگو كه دل صد نه دل يك ديدار اولين همان در من و بخرند را نظر مورد

 هيجان از چگونه كنم فكر تا بيايم خودم به تا اما نداشت گريزي راه وهيچ گزيد سكني دلم كنج در كه هوسي و هواي
 دلبر عكس بر.......خودم حوالي در ها دست دور به نه اما پريد پريد قفس از مرغ بگم مادرم و پدر به عشق اين وشور
 گذاشتند دلم بر را حسرت يك وداع كردند ازدواج باهم دلبر و فرخ دوسوئه و طرفه دو عشقي البته شد فرخ واله عاشقو
 رسم به زندگي اما دادم تشكل زندگي منهم كردند مهاجرت تهران به دلبر و فرخ مادرمون و پدر مرگ و ها سال از بعد

 داد دست از را دوپايش هر تصادف از بعد فرخ وقتي دلدادگي از نه و بود خبري عشق شور از نه بودن رسم به و عادت
 شرمانه بي و گساخانه خنديدم انها ي كده ماتم در و گرفتم سرور و جشن دلم در شدم خوشحال بگويم دروغ توانم نمي
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 اه و خاكستر زير قلبم در سالها كه اتشي ان از بعد و كردم مهاجرت رانته به منهم ابتدا كردم استفاده سو فرصت اين از
 به و كند رها نداشت شدن دار بچه توان ديگر كه را او خواستم او از و گفتم سخن دلبر با بودم كرده پنهانش افسوس و

 گفتم من چه هر اما مباش پذيرا شيرين جان چون را دخترش دادم قول بهش شود ديگرم همسر خواستم او از بپيوند من
 .ميرفت فرخ سوي به تر عاشقانه و شدي م من از تر بيزار او

 ببينم ميخواستم بودم شندين مشتاق ريختم دهانش در اب قاشق يك شد دار خش صدايش تن و افتاد نفس نفس دوباره
 است خسته اگر كه نخواستم او از شود مي چه دارد قرار روياهايشان از دور را فرخ دلبرو و اينجا به را او كه اي قصه اخر

 نفس دوتا و باش مسلط خودت به گفتم بنابريان بودم شنيدن ي تشنه خودم چون ديگر روز براي بگذريم ديدارمان
 بكش عميق

 يا و بود شيطاني نفس بود گناه و هوس داد ادامه محزون صداي با دوباره و داد انجام خواستم مي كه را انچه هم او و
 از رويا و كار سر از دلبر كه اين از قبل روز اون كرد زائل را عقل كرد كورم بود چه هر دونم نمي ونيزب و حسادت
 و نيست زمين از وجو زدني هم بر چشم خواستم خدا از كه بودم خشمناك ازش حدي به رفتم فرخ ديدن به بيان مدرسه
 فنجان در زيركانه من و گشود روي به را در ميداد جامان خونه توي رو كشي نقشه كارهاي تصادف از بعد كه او شود نابود
 گذاشتن بدون من و نوشيد الجرعه را ان هم او و ريختم بودم كرده تيهه ان از قبل راكه اي كننده مسموم سم اش قهوه
 .دونيد مي خودتون كه هم و ر اش بقيه شدم دور جا ان از پايي رد هيچ

 مانده باقي هاي پنجه شد اغاز وجود سر تا سر در حق و ابيلس ميان جنگ امد سراغم به وجدان عذاب اول لحظه همان از
 نابرابر جنگ دلبر خودكشي با باالخره ميرفت فرو وجودم انسانيت گلوي در بيشتر و بيشتر خشك روز هر سابلي ي

 بكشد ديوانگي مرز به مرا تا ميرفت نشان را مغزم در دقيقه هر داركوب همانند شده بيدار وجدان و رسيد پايان به درونم
 بشه الوده من مثل چركين دمل وجود با اونا عشق خوام نمي بدونن چيزي رويا و مسعود خوام نمي

 اره.......ام ديوونه من ميگي هم تو....... ام ديوونه من. اره. اره......بود دروغ همش.....اصال.من.....خواستم نمي.من
 بيرون وبر......زنيكه.....بر

 مانند بدنش هاي ماهيچه كرد غلبه او او زبان تلخ هاي واقعيت شنيدن از حالم بدي بر شاهرخ هاي حالت يدند وحشت
 در حدقه از چشمان شد خارج رنگي سفيد كف دهانش گوشه از بود شده كشيده و سخت حركت بي و خشك چوبي تكه
 منامفهمو گايه و زشت كالمات و دز مي نعره خورده تير حيوان مانند ميچرخيد طرف هر به خوني ي كاسه گويي اش امده
 اوحدي به من تهوع حالت بود شده برد مي لذت ديدنش از كه اي خورده تير حيواتن همان مثل شدمي خارج دهانش از

 با ديدم راهرو انتهاي در را دستشويي تابلوي رفتم بيرون راهرو سوي به و عجله با و مگرفت دهانم جلوي را دستم رسيد
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 بدو از كه پرستار همان دويدند مي شاهرخ اتاق سوي به عجله با كه پزشك يك و پرستار دو دويدم جا ان ي سو هب عجله
  :گفت من ديدن با بود ديده مرا ورود

 به رو خودم السير عسري نداشت اهميتي من براي حرفش كشيد وخامت به بدبخت اون حال كه مونديد اينقدر باالخره 
 اشه زوزه گذاشتم اتاقش از يكي كنار از بيرمق انداختم ام شانه روي از را كيفم اومد جا حالم قتيو.... رساندم دستشويي

 باورم اصال بود شده خالي را زيرپايم زمين انگار بود كردن تزريق مشغول بزرگ سرنگ يك با دكتر بود شده تر هاهست
 با رويا بيچاره كنم تحمل بايد را دردناك و تلخ ي قصه از باري كوله بروم بيرون اسايشگاه در از بخواهم كه وقتي شد نمي
 و ترد حباب بايد چگونه كند راست كمر رسوايي اين زيربار بايد چگونه كه مسعود بر واي بيايد كنار بايد چگونه اين

  بتركاند را ان حادثه باد ندهد اجازه و كند حفظ را عشقش ي شكننده

 سين هفت كاش باخت نمي رنگ هوس با ميدهد بها را سكوت و خاموشي زيبا كه ي ترانه عشق كاش است بد حالم چقدر
 ان و داريم هم باالتر عشق از ميگفت انها وبه ميزد حرف عشاق با خدا كاش ميزد را اول حرف را وصداقت صبر زندگي
 ان عشق ردك جستجو بايد را عشق ميگفت انها وبه ميزد حرف عشاق خدابا كاش است يكديگر براي ايثار و گذشت
 ان بدنبال اگر باشد ميخورد گره نگاهي در نگاهي وقتي يا پنجره پشت يا و ديواري كنار در كه تنيس ارزشي بي احساس

 بنوشي اي جرعه ان زالل چشمه از بخواهي انگاه برداري زمين روي از يا و بچيني درخت از انرا و روي

 

 .رويد نمي خاكي هر  درد عشق كه ميفهيديم كاش نبود بيش سرابي او كه ديد خواهي

 بر پسش از ميدانستم سپردم او رابه پرونده بود نابهنگام شوكي عمويش و رويا قضيه نيز استاد كه من تنهابراي نه
 .بگذارد جريان در را ها ان ي خانواده مناسب موقع در خودش و كند اقدام خودش استاد شدكه اين بر قرار امد نخواهم

 به اميد كه رويا االيش بي و گناه بي ي چهره ديدن ميزند پيكرم بر بيرحمانه و گرفته دست بر را شا تازيانه زندگي گوي
 بر چگونه مسعود زندگي واقعيت داشتن با كه اين فكر باشم گر نظاره صورتش جاي جاي در ميتوانستم را زندگي

 نزديك نامردي كه نفهمد نداند او است بهتر انديشيدم مي خود با گاهي ميداد ازارم بگيرد تصميم اش اينده بر ميخواهد
 .است ديده را كسش ترين

 خدشه كوچكترين پدرش به مادر خالصانه عشق به نسبت ايمانش بايد بوده گناه بي مادرش كه بداند بايد او... نه...نه اما
 بگذارم جريان اورادر شده بحسا و موقع به بايد منتهي كند پيدا رهايي گاهش بي و گاه هاي ترديد بايد او ندارد بر اي
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 و رفتم است او جانشين استاد او كامل بهبودي كردن كسب تا رفتم فرزاد دكتر اتاق بعد كنم ترك را دفتر كه اين از قبل
 .خواستم ورود ي اجازه

 استاد؟ جناب ميره پيش خوب كارا

 :گفت اش هيمشگي ارامش و ي خونسرد با

 .هميشه مثل خوب خوب

 :گفتم حوصلگي بي با و نشستم روي روبه

 .مادرش و مسعود از نه دارم خبر رويا از نه كه مدتهاس خبر؟ چه عمويش و رويا از شدين غرق ها پرونده تو حسابي
 .ترم راحت نبينمشون بخواين راستشو

 ندارم و پناه بي دختر اين قراري بي و ناراحتي ديدن طاقت ديگه

 :گفت عميقي اه با همراه و داد چشمانش به مالشي دست پشت با و برداشت را عينكش استاد

 اس افتاده پيش و معمولي خيلي كه اين حرفاس اين از باالتر ي جنبه تو شغل باشي ظرفيت كم اندازه اين تا نميكردم فكر
 عيتواق روي به رو چشمات بهتره گنجه نمي ام مخيله به كه ببيني رو هايي چيز ها پرونده اين الي به ال بايد حاالها حاال
 همراه كه اي بيكرانه دريا مثل زندگي برعكس نيست ارام و روان اب جوي يه مثل زندگي كني باز بيشتر زندگي هاي
 كن سعي پس ميشوند وساييده ميشكنند ضعيف و كوچك هاي سنگ ميان اين در ميسپاره مد جذرو به تن سنگيني امواج
 شكننده نه و باشي ضعيف نه باشي دريا امواج راه در سنگي تخته

 :گفتم و كردم قالب ام چانه زير را دستم

  ميشه ساييده اهسته اهسته ايام گذر در هم بزرگ سنگ تخته اما

 :پرسيدم بنابراين بدهم ادامه را چنين اين بحثي بتوانم كه بودن ان از تر حوصله بي

 ؟رسيده كجا به پرونده استاد بگين بهم كالمو لپ حاال

 :گفت برد باال تسليم عالمت به دستشو
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 فكر كه شده بد حالش قدري به شاهرخ اقاي حوصله بي دختر باشه شماييم فرمان به گوش هيمشه كه زبون بي اقايون ما
 كه ديوانه ادم معروف قول به بنابراين بشه ازش يبشتري هاي مراقبت بايد ميكنن عوض جاشو ديگه ي هفته تا كنم مي
 بايد نه يا ميدونه رويا بدوني ميخواي اگه ميشه كشيده كجا به روزش و حال اببينيم ت صبركنيم بايد پس نيست چي هر
 بودن ناراحت خيلي خداها بنده شدن باخبر جريان از مادرشون و مسعود اقا چون فهميده ديگه االن تا كنم مي فكر بگم
 خوب چي همه.. انشا كرد خدا به توكل بايد كنند اگاه رو دخترك بياين كنار خودشون با تونستند يتوق شد اين بر قرار
 .بره پيش

 برم؟ ندارين كاري اگه گفتم ميشدم رفتن ي اماده كه حالي در و كشيدم بود نااميد و سردرگمي ناشي كه اهي

 :وپرسيد كرد نگاهم موشكافانه

 و بقيه و اروي پرونده و كار هر از فارغ كن استراحت ي روز چند بهتره نظرم به بودم نديده حال اين تو تورو هيچوقت
 چطوره؟ هان موكلينت

 :گفتم و زدم الودي زهر نيشخند

 تنهابذارم؟ رو شما كاري ترافيك و شلوغي همه اين با نابسامان اوضاع اين توي

 :پرسيد و داد قرار شعاع تحت ديگر سوال با را سوالم امد طرفم به و شد بلند افتادباشه موضوعي ياد انگار

 .شد جدي بيماريش شوخي شوخي رييمن فرزاد پيش راستي

 از بود داغون داغون اش روحيه اما نبود بد حالش بيمارستان دمبو ديروزرفته داريد؟ جديد خبر مگه ميدپرس تعجب با
 دارين؟ جديدي خبر شما حاال:.........پرسيدم شده كالفه بيمارستان محيط

 :گفت و خاراند را پيشانيش نشانه انگشت با

 نگرانشه خيلي فروغ ميزنه شور دلم چرا دونم نمي ميشه اماده داره عكسبرداريش و ازمايشات جواب فقط نه كه تازه خبر
 .كرده براش رو ها نذر اقسام و انواع

 از پر خوب يه اتفاقات اين تمام داشتم دوست چقدر بشه تموم زودتر چه هر اضطراب پر و سخت روزاي اين كنه خدا
 .خواب يه فقط هياهو از پر خواب يه بود كابوس

 :گفت ميكرد هدايتم بيرون به كه حالي در و گرفت را بازويم
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 خيلي اون كنم فكر سپرده كي دست خواهرشو كه بگو رو فرزاد بيچاره نداشتم خبر من هستي شجاعي دختر عجب
 .پذيرفت رو فرزاد بيماري خبر تو از تر راحت

 :چرخندم طرفش به را صورتم

 .خورم مي غبطه بهش نظرمن ناي از اي روحيه پر و قوي دختر اون

 :كردم باز را رويم به رو اتاق در

 نه؟ يا بيمارستان مياي امروز نگفتي باالخره

 .ميرم حتما نداره سوال كه اين معلومه :گفتم و نداختما باال را ميها شانه

 بعداز باالخره وره؟چط وكيل خانوم ميكنم رد استالجي مرخصي هفته اخر تا برات دمتيدن اگه ببينمت جا اون شايد پس
 .كرد اون و تو براي اساسي فكر يه بايد بيمارستان از دكتر اومدن

 :وپرسيدم برگرداندم او از را صورتم دخترانه حياي و حجب از پر من نگاه و بود پسرانه شيطنت از پر استاد نگاه

 ؟ زده شما به حرفي دكتر

 را درونتان راز نگاهتون كه هاست مدت گذرونديم ما هم رو شما روزگار دخترم......بخير يادت كه كجايي جووني اخ
 .ميكنم ريست و راست رو كارا همه دادم قول خودم به برگرده سالمت به دكتر اميدورام كرده برمال

 وقتا گاهي كنم كتمان ميخواستم من و كنم اقرار را ام قلبي احساس داشتم جرات نه شدم سالح خلع استاد سخنان دربرابر
 كنم ترك را جا ان سخني هر كردن بازگو بدون دادم ترجيح پس دارد بر در را حرفها ترين گويا و هترينب سكوت

 هفدهم فصل

 است كرده روشن روز مثل را باشگاه بزرگ محوطه بلند پايه هاي چراغ است شده نورباران هم باز نفت شركت باشگاه
 ميدهد نوازش را همه مشام بو شب و نرگس گلهاي عطر اورندمي فرود تعظيم سر مهمانان گويي امد خوش براي نگهبانان

 پناه اغوشم در ديد مرا وقتي امده زمين به اسمان از ميهماني براي كه بود اي فرشته مانند سفيدش بلند لباس در رويا
 :گفتم او به ساختگي شادي لحني با و كردم خودجدا از را او شد گريستن ي اماده و گرفت

 باشي هم انها ترين خوشبخت اميدوارم ام ديده تاكنون من كه هستي وسيعر ترين قشنگ تو
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 :گفت الود بغض رويا

 .زشت بدو اتفاقات همه اين با بچشم رو خوشبختي طعم ميتونم ميگين شما يعني

 :گفت و انداخت سفيدش و ظريف هاي شانه دور را بازوانش و امد ياريش به مسعود

 دلت ي خانه مهمان رو شادي و خنده فقط بعد به ساعت اين از كه خوردم قسم رانبرق دادم قول بهت كه من جان رويا
 .فرمانبردار بهترين ومن يجانم و قلب ي فرمانده تنها بعد به امشب از تو كنم

 ميخنديد لبانش اما بود باراني و ابري چشمانش اسمان كردم نگاهش شد مسعود شيرين هاي حرفر از سرمست رويا
 به رخ زندگي ي ها شيريني و ببازد رنگ كه رفت مي ها تلخي و ميامد شور و عشق ي سايه ماهها گذشت از بعد باالخره

 :بنمايند رويا

 گفتم جانكاه حسرتي با و گذاشتم دستش روي را دستم نشستم ش كنار وقتي ميگذراند را بارداريش اخر هاي ماه ديبا
 .افتادم چي ياد ديبا ميدوني

 :گفت بود برداشته نشاط و شور سر از دست فرزاد يبيمار از بعد كه هم او

 .ام نمي بيرون فرزاد ياد از لحظه يك كه من اما افتادي چي توياد دونم نمي

 كه ور موجي هر بود راديو مثل زمان كاش بود خوب شب خيلي شب اون افتادم عروسيت شب ياد اتفاقا ميگي راست اره
 .ميگذشتي شديي م هدلزد كه موجي هر از و مياوردي خواست دلت

 مرد اون بودم رسيده داشتم دوستش عاشقانه كه هرمز به ميكردم روسير ها ابر انگار بودم خوشحال من چقدر شب اون
 هم فرزاد كه خواستم خدا از شب اون چقدر بود ارزوم نهايت چيزيكه پذيرفتن منو باالخره مادرش و پدر شدو زندگيم
 ....اما كنه گرم نگاه يك با سردشو قلب هبتوون اونم و كنه پيدا خودشو جفت

 .ببره بدر سالم جون عمل اين از بتونه يمخوام خدا از االن

 :پرسيد من از نمناك چشمان و لرزان صدايي با و داد كف از اختيار ديبا ناگهان

 باال امين مرغ و رگردهب خونه به سالم برادرم اميدوارم گم مي كه االن ميشه يعني مينو ميشنوه دلمو حرف خدا يعني مينو
 بگه امين و باشه سرم
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 گفتم كنان التماس و گرفتم را بازويش كردم نگاه اطراف به

 خوب اون ماماني كوچولوي اون خاطر به هم خودت خاطر به هم كني اذيت خودتو نبايد تو......جون ديبا ميكنم خواهش
 مرغ تو قول به باالخره ميكنن توسل معصومين به روز هر بزرگ اقا جان خانوم ميكنيم دعا براش هممون كن باور ميشه
 غم ي سايه امشب نذاري و باشي شاد كن سعي ميكنه رونگاه تو و من داره رويا ميگه امين و مياد ما از يكي سر باالي امين

  شده كه هم اون خاطر به ببينه تو و من در رو تشويش و

  : مينگريست او به قبل از تر عاشقانه حاليكه در و گفت رو ديبا دست اومد طرفمون به هرمز خوشبختانه

 باشه خندون مامانش مثل لباش كه ميخوام ماماني و تپل ي بچه يه تو از من......دادي؟ قولي چه من به رفت يادت عزيزم
 .ميكنه بازي فرزادش دايي با داره ما كوچولوي اينده سال ميدم قول بهت ارومه دلم من

 .شد لبمان مهمان لبخند ناخواسته و كرديم بهم نگاهي من و ديبا صحنه اين تجسم از

 .من تا داشت احتياج بيشتر همسرش دلجويي دلداري به ديبا گذاشتم خودشان حال به را ديبا و مز هر

 جا به جا را خودش من ديدن از مامان رفتم بودند بخند و بگو مشغول و بود نشسته استاد و فروغ نزد كه مامان طرف به
 روي وقتي بود داشته نگه دور مادر از مرا مراتب به اخير هاي هفته مشوش افكار از ذهنم بودن پر بنشينم كنارش تا كرد

 صورتم بر مهربانش لبخند گرماي وقتي نشستم نزديكش صندلي

 رشك را خدا چقدر بايد كه فهميدم نشست جانم بر زد حلقه هايم شانه دور كه ارزومندش دستان حرارت وقتي نشست
 لبخند پيذيراي كه دانست كردم نگاه كه منتظرش چشمان به دارم خودم دركنار مهربان و گرم هنوز را او كه اين از كنم

 :گفت بشنوم خودم فقط كه طوري گوشم زير اهسته بنابراين هستم عاشقش دستان و مهربان

 .داره وجود نگران مادر اسم هب هم مني زندگيت كنار و گوشه افتاد يادت باالخره خوبه خيلي...دخترم خوبه

 :فشردم گرمي وبه گفتم ام شانه پشت از را دستش

 .نكنيد كاري چوب..... كنيدم درك لطفا....... هستم كارام درگير كم يه فقط هستم شما ياد به وهميشه. خوبم مامان..اوه

 تصديق عالمت به پس بكشد دراز به را حرف همسرش و استاد حضور در نديد صالح به يا و كرد قانعش حرفم دانم نمي
 :گفت و بست را هايم چشم

 :گفت ادامه در اميزي شيطنت ي خنده و الود طنز لحن با وبعد ميكنم دركت و ميدونم. عزيز مينوي ميونم
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 بديم انجام مياد بر دستمون از كاري چه نكنيم اگه كنيم درك را ها بچه شما مادرا و پدر ما كه مجبوريم البته

 .كرد تقديم دوستي و كرد پيچي كادو داشت من از كه رو اي شكوه و گله مادر تحقيق در خنديديم بلند صداي با دو هر

 :گفت و امد وجود به ما خنده از استاد همسر فروغ

 هان؟ گرفتين قلوه و دادين دل دختر و مادر خوب

 و شك بوي خندون عزيز مهدوي نومخا وپرسيد. كرد عميقي نگاه مادر به اش پنسي عينك باالي از مشكوكانه استاد
 ذوق كلي هم ما بگين اينه قضيه اگه بشين؟ خالص ما عزيز مينوي شر از قراره ما زودي به و خبراييه نكته داره ترديد
 .كنيم

 و كوتاهي اه شده قبل از تر رنگ كم حاال كه شاد لحن همان با گذاشت انگشت ضعفش نقطه روي استاد گويا كه مادر
 گفت و كشيد يا بريده نفس

 بر مامانش ي خونه سر از دست كنم نمي فكر من طلب راحت دختر اين........كبابم كردي و گفتي مدينه........... اي..اي
 :داد ادامه اعتراض با و كرد فروغ روبه.. داره

 بر روزه دو بره بخواد اي برگشته بخت هر ي خونه كن باور كنه جور و جمع خودشو تونه نمي هنوز كن باور خانوم فروغ
 برگرده هفته سر بخواد كه بهتره نره همين براي خودم دست بغل گرده مي

 :وگفت كرد من به رو و داد سر وبلندي كشيده ي خنده استاد

 بزرگ مهدوي خانوم بذار بگو اي برگشته بخت يه به رو بله هم تو زودتر داره ازت مادرت پري دل عجب عزيز مهدوي
 .رارساند منظورش چشمكي زدن با و........كنيم چروني سور به فروغم منو عروسي اين قبل از هم برسن ارزوشون به هم

 

 

 بي بهارام در ابر چون چشمانم و ميكوبيدم زمين به نارام و تخس كودكي مانند داشتم دوست زد چنگ ام سينه به غصه
 خوش طنين از و بتركانم زده تاول و براورده سر دلم بلند ديوار پشت كه را دردي و غم ميكرد اغاز را باريدن وقفه

 سايه برزن و كوي بر خوشبختيم گل عطر او كنار در...او با دارم دوست..بگويم بگويم دهد مي نوازش را گوشم صدايم
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 لبخند نرود زوال به رو مادر شادي كه اين براي و زدم درونم ي زده چنبره فلك سر بر ي بلند نهيب اما...اما..... افكند
 گفتم و زدم ساختگي

 نكنيد ول رو نقد لطفا پشيماني؟ ارد باز كه كاري كنند چرا انديش عاقبت و فرهيخته هاي انسان معموال عزيز استاد اقاي
 .برسه بيقيه به تا كنيم صرف رو موجود عروسي شام فعال.. بچسبيد رو نسيه

 :گفتم او به ساختگي لبخند همان با و كردم مادر روبه

 جدا ازشما من كه ميدونين چي؟ يعني بشه خونه سر داماد كنه قبول بايد بگم بله بخوام كي هر عزيزبه گل انمام ضمن در
 .نكنين ميگردين بر نرفته كه ماجار از قسمت اين رونگران خودتون پس نيستم شدني

 گني م تو به.......كه عاواق كردي رو جا همه فكر تو پس گفت نواخت مي پشتم بر نوازشگرانه كه حالي در و خنديد فروغ
 .نگر اينده و زبل دختر

 وبه فرخ و دلبر ناجوانردانه مرگ خاطر به دلهايشان ي گرفته مه و سنگين جو در مسعود و رويا عروسي شب بالخره
 دل و كشييده درد پيرزن او از يكباره و شكست واقعي معناي به مسعود مادر كمر رسيد پايان به شاهرخ كشيدن جنون
 خودنمايي بزرگ فاجعه مقابل در كوچك از تاللويي اش گرفته غم چشمان ته اون اما گذاشت نمايش به را اي سوخته
 ميكرد احساس او به نسبت تري سنگين مسوليت بعد به اين از ديگر كه رويا و پسرش بود خوشحال حال هر به ميكرد
 .ميكنند اغاز را مشتركشان زندگي

 :پرسيد من از و دام كنارم به استاد رفتن هنگام

 بيمارستان؟ ميري يا مياي دفتر... اي كاره چه فردا مهدوي

 

 كردم احساس خود سوي رابه سخت و سنگين غم هجوم فرزاد و بيمارستان اور بايد

 :دادم جواب دلسردي با

 ميكنيد؟ چكار شما

 اي؟ ارهچك تو عزيز مهدوي دادي جواب سوال با منو سوال باز گفت و نواخت بازويم به اهسته
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 گفتم فخري به كه رو مراجعين گفت استاد كنيم چيكار رو چي؟مراجعين دفتر اما بيمارستان ميرم قطعا گفتم جديت با
 دوباره و كرد فكر اي لحظه... دنبالت ميام فروغ با 8.5ساعت صبح فردا كنه لغو قرارو بزنه زنگ بهشون زود صبح

 تا كنيم دعا بايد هممون كن دعا خيلي فرزاد براي امشب گفت بود انيبار اندكي اش اسماني چشمان با بار اين برگشت
 برسه خدا گوش به زودتر تو دعاي شايد بيشتر تو اما برسه پايان به سالمتي خوبي به عملش

 دلم پرداختم مهربانم خداي رابه نيازم و راز هميشه از تر خالصانه ايستادم قبله به رو و گرفتم وضو رسيدم خانه به وقتي
 تا دنيا اخر تا من و بدوند هم پي از قبل از تر تند ساعت هاي عقربه و دهد ادامه خود گشتن به چنان هم زمان ميخواست

 ميخواستم بايد چه با و ميگفتم بايد چه ايا بزنم حرف معبودم با ميخيزند بر خود سنگين خواب از مردگان كه گاهي صبح
 هاي ارزو ميخواهد و يدهسر راه از اي صاعقه ام خسته اندرون در ميداند اوكه ددار حضور من هاي نفس در دانه دانه كه او

 بخواهم چه ميداند چيزرا همه ميدانم كه معبودي از حاال شويم عاشق تا افريد را ما ميداند كه او پرپركند را درشتم و ريز
 رابه خيس چشمان با بياد برود جلو به من هزاري به اعتنا بي زمان نگذارد اوبخواهم از و بگشايم زبان بايد..........نه اما

 ي فرشته بگذرد دنيا از شتابان او نده اجازه.............معبودمن.......من خداي را هايم بخواهدالتماس او تا بدوزم اسمان
 .بكشد اغوش در را او مرگ

 

 

 خواستم نمي شود خشك صورتم اشك تا هادمن مهر به پيشاني است امده اتاق به مادرم فهميدم اتاقم در شدن باز باشنيدن
 :گفت اش كننده دلگرم و همران هيمشگي لحن با شد طوالني وقتي ميكنم گريه بفهمد

 و ابريه دلت اسمون روزا اين چرا ميدونم باش مطمئن كن بلند سرتو اتاقت به كشوند منو هايت زمزمه و گريه صداي
 .باروني چشمات هواي

 جلوي دستمو كرد وشن ا ر چراغ كردم نگاه مادر وبه كردم بلند رو سرم امد بوجود من رد تعجب با توام خجالت حس
 :گفتم و گرفتم صورتم

 .ترم راحت تاريكي تو.كن خاموش چراغ لطفا.......مامان نه

 :پرسيدم وار زمزمه و انداختم زير سرمو شد روشن مهتاب نور با فقط اتاق و زد را كليد بالفاصله مادر

 .خونش برگرده سالمت به كه كنين دعا براش كنين دعا هم شما مامان
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 :داد پاسخ سخت و سنگين كرد پاك را نمناكش چشمان كوچكش روسري پر با مادر

 .ميكنم دعا وبيشتر بيشتر شده كه هم تو عاشق دل براي دخترم اره

 :گفتم بريده بريده كنم نگاه توانستم نمي مادر صورت به ريخت فرو دلم

 ..چي شما.... فقط... من..اما

 خواندگفت اي ايه چند كه اين از بعد و گشود را ان بوسيد بود اورده همراه كه را كوچكي قران مادر

 يه عزيزكم بدون اينو ميگذره چي دلت تو ميدونم اما ميگذره چي سرت تو دونم نمي باخبرم پريشونت دل از هاس مدت
 چته؟ تو ميگن و ميزنن حرف من با همه و همه صدات گزن چشمات رنگ شناسه مي خودش از بهتر بچشو مادر

 

 

 از مادر كه نفهميدم بريزد تا دادم اجازه هايم اشك به قبل از تر راحت و گذاشتم زانوهايش روي را سرم رفتم كنارش به
 خواهدكرد دعا خالصانه فرزاد براي هم او كه بودم مطمئن اما نه يا بود دلخور من

 ديدنم با فروغ. دنبالم امدند ساعت سر درست كردم خداحافظي مادر از و شدم اماده داشتم استاد با كه قراري صبح
 قرمزن و كردن پف چشمات نخوابيدي خوب كه اين مثل پرسيد

 پرسيدم استاد از كنم عوض را صحبت مسير كه ان براي ميزديم گپ وقت دير تا مامان با خوايبدم دير اره گفتم شتابزده
 ميشه؟ امانج ساعتي چه عمل

 10.5 ساعت گفته دكتر: گفت استاد

 ميكشه طول ساعتي چند دونيد نمي پرسيدم دوباره

 شايد گفت دكتر....مغز عصبي هاي رگ ي رو درست نگرانيه باعث كمي جاش اما كوچيكه تومور حساسيه و سخت عمل
 عمل بودن موفق هم نيست مهم اونش گفت استاد ف حر ادامه در خانوم فروغ بكشه طول ساعت پنج يا چهار

 نه؟ يا داره خبر ديبا راستي پرسيد و كرد نگاهم ماشين اينه از استاد
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 اگه گفت هرمز نزنيم حرفي ديبا به نيومده بهوش دكتر و نشده تموم عمل تا كرد خواهش ميدونه هرمز به.....نه. نه گفتم
 بيمارستان مياد سري يه بتونه

 كردين اي عاقالنه كار: گفت و دش خرسند دادم كه جوابي شنيدن از استاد

 متوجه كه بود رفته فرو خودش ر قدري به شديم اتاقش وارد وقتي...نگراني با توام دلشورگي داشتم عجيبي دلشوره
 ان در افتاد لرزه به وجودم بند بند روز و حال ان در ديدنش از بود شده قبل از تر پريده رنگ و تر الغر شند ما حضور
  بودم او جاي به من كه داشتم دوست لحظه

 

 طرفمان به امد بيروون بود گريبان به دست ان با كه عميقي افكار از كرد اعالم را حضورمان اي سرفه تك با استاد
 ديدم وضوح رابه لبانش لرزيدن ماند وثابت چرخيد من صورت به فروغ از و فروغ به استاد از نگاهش برگشت

 گفت و شكست استاد بود انداخته سايه ميانمان كه سكوتي

 پهلوان رزمي ي اماده كه ميبينم

 گفت است نداده دست از بيمارستان تخت روي حتي كه اش هميشگي نفس به اعتماد با

 رو جاده انتهاي اينجا از بعد شايد كه رومونه پيش پيچي در پيچ دراز و دور ي جاده.....جنگي ميدان نه كاره در رزمي نه
 ديدم رو همديگر دوباره

 كنار هم فروغ كرد ترك را جا ان سرعت به بعد و شنيدم من كه گفت ي ا جمله گوشش زير بماند اتاق در نتوانست تاداس
 ببينيم را همديگر روز يك قرار كه اي جاده انتهاي ببيند ميخواست شايد دانم نمي ميكرد نگاه اسمان به و ايستاد پنجره

 با كنم نگاهش دنيا همه ي اندازه به خواهم مي ام ايستاده رويش به رو همچين اما من نزديك يا دوره خيلي كجاست؟
 دلم بر حسرتي پاي جاي ديگر گذارم نمي و كرد خواهم باز را زبانم قفل كرد سالم زندگي به دوباره اگر ميانديشم خود

 گفت كه شنيدم را صدايش ديديم را نگاهم ديديم خود ي متوجه را او وقتي بنشيند

 .نبودم ديدنت منتظر واقعا يعني...........مينو نبودم زحمتت به راضي

 .كنم پنهان بخش ارامش كلتم پس را بيكرانم اندوه و عميق درد كردم تالش

 ..مزاحمم ميدونيد اگه اما بيام داشتم دوست
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 :وگفت امد مفحر نايم

 بهت داشتم دوست رو حرفا يخيل بودم موقعيت اين توي جا اين اگه شايد اومدي كه خوشحالم خيلي خوشحالم اصال نه
 من ايا نيست معلوم كه وضعي وضع بااين اماحاال بگم

  وگفتم كشيدم تختش كنار به را خودم و سپردم زبانم دست به رو عقلم مهار

 نگين چيزي ميكنم خواهش

 ...شد خوب حالتون وقتي....بعد براي بذارين......بشنوم چيزي خوام نمي االن

 :وگفت بست قشن لبانش روي محوي لبخند

 نباشد فردايي من براي شايد ؟.....چي نداشت وجود بعدي اگه

 .برگردين سالم اتاق اون از شما خواستم خدا از من:دادم جواب بالفاصله

 دران عميقي درد كه چشمان به دوباره بود تالطم پر درياي سان به اشوبم پر درون داشتم دروني بارش به نياز چقدر
 رو حرفاتون وقت اون بشين خوب شماخوب كه ارزومندم يعني....دارم دوست من.......من گفتم و نگريستم بود پنهان
 بزنين برام

 :پرسيد شد خوشحال حرفم از

 ؟واقعا

 :دادم تكان مثبت جواب ي نشانه به را سرم

 كرد نگاهم هم او دنباش چشمهايم لجباز اشك شاهد تاريختم  نگاهم در را اميدم و عشق تمام ميكرديم ترك رو اتاق بايد
 ميخواهد اگر بگويم ميتوانستم كاش ميشناختم را نگاهش رنگ ميشناختم شور و عشق از پر اميد از پر غرور بدون

 باشيم وخم يپچ پر جاده مان همسفر هم با دو هر تا باشد نزنده رقم فردايي هم من براي خواهم مي خدا از نباشد فردايي
 اما مردانه دستان با بودم انفجار حال در منهم لرزيد مي لبانش بغض شدت از خواند فرا رشكنا به مرا دوباره رفتن از قبل

 :كرد زمزمه اهسته و گرفت را انگشتانم سردش
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 بود ماندن انديشه در گل مرگ از بيزار برگ

  نياز نگاهش ي همه رهگذر راز همه وجودش سراپاي گل

 بود گلبرگش روي به سرد عرق ميلرزيد گل تن

 دوباره نداد اجازه اما كنم پاك را صورتش اشك تا ببرم چشمانش طرف مهابا بي و اوردم بيرون دستش از را شتانمانگ
 :داد ادامه و گرفت را دستم

 ام تازه گلي من

  باز برگم شده امروز

 ماه بر زنم بوسه كنيد صبر

 نماز به بنشينم خورشي برابر در كنيد صبر

 حتي.......خواهم صبر باش مطمئن باز برگم شده امروز ام تازه گلي هم من دادم ادامه لرزان صدايي با الود بغض زيرلب
 .نماز به بنشينيم خورشيد نور برابر در دو هر تا ماه لب بر زنيم بوسه هم با تا كرد خواهم صبر دنيا اخر تا باشد الزم اگر

 

 

 پايان

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ناهيد شمس          –شايد فردايي نباشد     كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  231 

 

 

  

  

  » كتابخانه ي مجازي نودهشتيا «
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