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1فصل

رنگ سوخته انها غم بر دلم .نگاهم بر بدن برهنه درختان کشیده میشود.یکی یکی از مقابل دیدگانم عبور میکنند درختان

.که هنوز برهنه نشده اند اما حس عجیبی بر دل انسان می نشانندبا ان.مینشاند

هنوز برگ ها بی رحمانه از شاخه هاي نیمه برهنه درختان جدا شده وبا دست قدرتمندباد تشیع !ترس از تنها شدن حس

خوبیی  شده و با پیچ و تاپ روي زمین سخت فرود می امدندو اگر با دقت بیشتري گوش می سپردي صداي زجه انها به

.به گوش می نشست

همیشه هزاران سوال در ذهنم نقش می بست چرا خیلی ها پاییز را دوست .ان همه بی رحمی دلم گرفته بود  از

دلم براي !ماه جدایی و غربت بود!پاییز ماه غم بود.دارند؟چرا پاییز را فصل عشاق میخوانند؟نه نه پاییز را دوست نداشتم

و صداي ناله هایشان چون موسیقی غم انگیزي فضا را پر می  دندزیر پاهاي عابرین له میشبرگ هاي تنهایی که بی پناه 

دلم براي درختان که از ترس تنها ماندن بر خود می لرزیدند و مجبور بودند زیر برف و باران برهنه !کرد می سوخت

بهار یعنی حس زندگی .ودممن همیشه عاشق بهار ب!بایستند و قامت بلندشان ساعت ها از سرما بلرزد می سوخت

اي کاش همیشه بهار بود و تمام دنیا بود از گلهاي رنگارنگ و خوش بویی که زندگی را نوید می دهند .حس ماندن,کردن

از پشت شیشه اتومبیل که به سرعت جلو می رفت هنوز به بیرون می .اي کاش می شداز پاییز و تنهایی گریخت.

.دباد غمم را بیشتر می کر دلم گرفته بودو صداي زوزه.نگریستم

تو معلومه چت شده؟-

سوي پدر نگریستم او از داخل ایینه ي جلو ي اتومبیل به من می نگریست و لبخند همیشه ارامش بخشش قلبم را  به

.صیقل داد

.هیچ وقت احساس خوبی به پاییز نداشتم-

چرا؟-
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...میه جور غ!نمی دونم یه جور حس غریب تو غروباش فریاد می زنه -

الزم نکرده به پاییز بیچاره پیله کنیخودت میدونی که غم دلت به,بهونه نگیر عزیز دلم -

.رسیدن پاییز نیست خاطر

.را به سمت مادر چرخاندم او کامال به سمت من برگشته بود و نگاهش چون همیشه بارانی و سرشار از عشق بود نگاهم

.دلم براتون تنگ میشه-

.می شیم اما تیناي من میتونه این مدت کوتاه رو به خوبی تحمل کنه ما هم براي تو دلتنگ_

دلم نمی خواست اشک .بغض خفه اي گلویم را می ازرد.هایم را باال انداختم و سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم شانه

خاطر سالمت مادر  پس باید به.بریزم چون بی گمان دل مادر را به درد می اوردم و پاي پدر را در رفتن سست می کردم

.هم که شده خود دار می بودم

....کاش القل بهار می رفتید اونوقت-

.باز در اصل قضیه تفاوتی نمی کرد-

من در هر زمان مجبور بودم به مدت چند ماه از انها جدا شوم همین طور غمگین و .دانستم حرف پدر درست است می

:لش می خواست مرا از ان حال و هوا جدا کند با خنده گفتپدر که د.اشفته می شدم به همین خاطر سکوت کردم

خوشحال نیستی که قراره عمه مینا رو بعد از این همه سال ببینی ؟-

:پدر که متوجه لبخندمن شده بود پرسید.اختیار لبخند بر لبم نشست و به یاد سخنان دختر عمویم افتادم بی

به چی می خندي؟-

دیشب خیلی تالش می کرد با حرف هاش منو بترسونه و از .حرف هاي فریبا افتادمبه یاد .چیز مهمی نیست .هیچی-

.رفتن منصرفم کنه

:باز هم به رویم لبخند زد و گفت پدر
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حاال چی می گفت؟-

درختان سر به فلک کشیده که قامت خود را به رخ می کشیدند و برگهاي سبز که هنوز با سماجت به شاخه ها  به

:لبخند هنوز میهمان لبهایم بود که به یاد سوال پدر افتادم و بالفاصله گفتم.نداشتند نگریستمچسبیده و قصد جدایی

اون می گفت توي باغ همهی درخت ها سر به فلک کشیده به ادم دهن کجی می کنند و صداي ناله شون سکوت شب را -

.می شکنه

به بیرون نگریستم و با یاد اوردن سخنان فریبا لبخندي باز هم .با صدایی بلند خندید ولی مادر به لبخندي اکتفا کرد پدر

او هیچ گاه از لودگی دست بر نمی داشت و یه خیال خودش با این چرندیات مرا می ترساند اما .محسوس بر لبم نشست

شب ها یه شبح با لباس :دیشب وقتی می گفت.ام می شود کاوينمی دانست این سخنان بیشتر باعث تحریک حس کنج

سفید تو باغ راه میره سر کی تو اتاق هایی که دختر خوشگلی توش خوابیده می کشه بجاي اینکه بترسم از قیافه سرتاسر 

در جاده اي باریک در .هنوز چشمانم فضاي پشت شیشه را می کاووید.مزحکش خنده ام گرفت و او هم به خنده افتاد

ن درختات دقیق شدم اما هیچ چیز جز سیاهی در چشمانم در میا. میان درختان انبوه سر به فلک کشیده به جلو میرفتیم

.ننشست

با دقت بیشتري نگریستم .چند ثانیه احساس کردم که شبح سفید پوش در بین درختان برایم دست تکان می دهد براي

.دهذیان گویی هاي فریبا مرا دچار مالیخولیاکرده بو.لبخندي بر روي لبانم نشست.اما باز هم سیاهی بود و سیاهی

براي لحظه اي باز هم غم به دلم چنگ انداخت و .به صورت پدر افتاد هنوز ته چشمانش رنگ خنده موج می زد نگاهم

نظري به مادر انداختم وبه سختی جلوي ریزش اشکهایم را گرفتم اگر او .تمام روحم لبریز از اضطراب و وحشت شد

میرفت و دیگر باز نمیگشت

ادامه بدهم؟اصال چگونه می توانستم بدون او نفس بکشم و راه بروم؟ چگونه می توانستم به زندگی من

اي کاش ال اقل می توانستم در این سفر سخت با انها !اي کاش مجبور نبودم بی او بمانم!کاش مادر بیمار نشده بود اي
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از نزدیک در جریان  همراه شوم انگاه حتما روز ها اسان تر می گذشتندو غم کمتر به دریچه ي قلبم فشار می اورد ومن

باز هم بغضی مزاحم به گلویم فشار اورد سعی .راه پیدا می کرد مانمدرمان او قرار می گرفتم و خواب اسوده تر به چش

کردم چشمانم را باز تر کنم تا از سرازیر شدن اشکم جلوگیري کنم وبا صدایی دو رگه که از شدت بغض می لرزید 

:پرسیدم

تون ببرید؟نمیشه منو هم همراه خود-

تو عجب دختر عجیبی :اینبار پدر به صدا در امد .به پدر نگریست از سوال مسخره ام خجالت زده سر به زیر انداختم مادر

حاال اشک تو چشمات جمع شده و سوالی را می پرسی که خودت بهتر از ما جوابش را ,تا دو دقیقه پیش میخندیدي!شدي

دت نرفته؟من دلم میخواد تو همون تیناي شاد و سرزنده گذشته باشی وعمه ات به قول و قرار هامون از که از یا.میدونی

تو خودت می دونی که ما ناچار به رفتنیم چون دکتر الهیاري معتقده ....خاطر داشتن چنین دختري به من غبطه بخوره

بیرون  تسر با موفقیعالج مادرت فقط تو سوئیس وبدست دکتري انجام میشه که قبال چنین غده اي روتواین قسمت 

.پس ما نمی تونیم صبر کنیم تو هم باید به من و مادرت کمک کنی.اورده

.امید سرم را به پشتی تکیه دادم و قطره اشکی راه گونه ام را پیمود نتا

!تینا مامان جون اگه انقدر بی قراري کنی اصال نمی رم ها-

:تمسرعت با پشت دست اشک روي صورتم را پاك کردم و گف به

.ببخشید منظوري نداشتم-

:بار هم پدر گفت این

اخه نگرانی تو چیه؟ما فقط دو سه ماه می ریم و زود بر می گردیم تو هم تو این مدت خونه عمه مینا می مونی و این -

.بهونه اي میشه براي اینکه بیشتر با اونا اشنا بشی

…نمیشه خونه عمو فرهاد بمونم؟اونجا الاقل فریبا بود که-
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:رویم لبخند زد و گفت پدربه

من وقتی اونا دیدم از همون لحظه ي اول .نگران نباش من مطمئنم از دختر عمه مینو هم به اندازه ي فریبا خوشت میاد-

.به دلم نشست یکم اروم و کم حرف هست اما مهربونی تو چشم هاي قشنگش موج می زد

:پرسیدنظري به مادر انداخت وبراي تصدیق گفته هایش  وبعد

مگه نه نسترن؟-

:بار دگربه سمت من نگریست و با نگاه مهربانش صورت نگران مرا کاوید و گفت مادر

.عمه خانوم هم مهربون ترین عمه ي دنیاست!بابات راست میگه مینو دختر خیلی خوبیه-

:سماجت گفتم با

تین؟سال با هاشون قهر بودید؟چرا تو این مدت حتی خبري ازشون نگرف25پس چرا -

باردیگرباسماجت گفتم؟.ابرو هایش را در هم کشید و مادر از من روي برگرداند پدر

چراجوابم را نمی دید؟-

:همان ابرو هاي گره کرده وهمان طور که به روبه رو خیره بود گفت پدربا

…االن موقع پرسیدن این سوال ها نیست داریم می رسیم و درست نیست که بیش از این-

…اخه-

:اینبار عصبانی گفتپدر -

دیگه فکر نمی کنم که کوچکتر هاتو این .اخه نداره باالخره اختالفی بین بزرگتر ها پیش اومده و حاال هم تموم شده-

.مسائل دخالت کنند

.اما این مسائل پیش پا افتاده باعث شدشما بیست و پنج سال از خواهرتون دور بمونید و منم تا به حال عمه را ندیدم-

.ه کامال عصبانی شده بود اتومبیل را به کنار جاده هدایت کرد واینبار کامال به پشت نگریستک پدر
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…تینا تو معلومه چته؟بابایی قصد داري سفر نا را خراب کنییا این که-

:هم از سماجت بی موردم شرمنده شدم و با صداي ارامی گفتم باز

.شدم ببخشید باور کنید هنوز شما نرفتید براتون دل تنگ-

:با تعجب به مادر نگریست و پرسید پدر

شوخی می کنی؟!دلتنگ-

:را به زیر انداختم ودسستانم را در هم فشردم و گفتم سرم

باور کنید راست میگم فکر این که یک ساعت دیگه شما از من دور می شید از همین االن دلم رو به درد اورده وحس -

.تونم نفس بکشممی کنم تا اونروزي که بر می گردید نمی 

دست بر دار تو باز هم شروع کردي؟-

باشه دیگه در این مورد حرفی نمی زنم اما باور کنید یکم دلهره رئباید داشته باشم اخه این طور که فریبا می گفتعمه یه -

.یه دیوونه زنجیري!پسر دیوونه داره

:باز هم اخم هایش را در هم کشید و گفت پدر

ریبا تو گوش تو فرو کرده؟تو فکر می کنی اگه این حرفی که تو می زنی صحت داشت من این مزخرفات چیه که ف-

اجازه می دادم یکدونه دخترم چند ماه تک و تنها اونجا بمونه و خودم فرسنگ ها ازش دور باشم؟

.…اخه فریبا می گفت:یعنی شما خودتون پپسر عمه را دیدید-

دستان من در میان دستان بزرگ .ر میان دستان بزرگ و مردانه اش گرفتدست دراز کرد و دستان یخ زده ام را د پدر

.پدر گم شد و لبخند اطمینان بخشش دلم را گرم کرد

چون من خودم با مهریار بر خورد ,حرف هاي فریبا فکر نکن این حرفش هم مثل همه شوخی هاي بی مزه همیشگیه به

.ر مودب و اقایی به نظر می اومدداشتم و اون برخالف گفته هاي دختر عموتون خیلی پس
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:سخن پدر را قطع کرد و گفت مادر

.دلم می خواد تو همیشه شاد و سرحال و با نشاط باشی نا من و پدرت تو این مدت الاقل از بابت تو خیالمون راحت باشه-

او چراغ اتومبیل را باز هم به سمت پدر نگریستم .اسمان کامال تاریک و غم انگیز شده بود.سمت پنجره نگریستم  به

.روشن کرد و بار دیگر نگاه مهربانش را به صورتم دوخت

حاال اگه موافقی بریم که عمه ات خیلی وقته انتظار دیدن برادرزاده زیباي خودش رو می کشه در ضمن من و نسترن هم -

فراموش نکردي که ما ساعت چهار صبح پرواز داریم؟.باید زودتر به سمت تهران برگردیم

.اش الاقل میذاشتید بیام فرودگاهک-

.باز هم نگاه مالیمت بارش را به صورتم انداخت پدر

در ضمن اگه تو اونجا باشی رفتن ما سخت .خودت می دونی این کار امکان نداره فشار عصبی براي مامانت خوب نیست -

.تر می شه

:صداي ارامی که شک داشتم پدر می شنود گفتم با

.باشه بریم-

گویا شنید چون بار دیگر اتومبیل را به حرکت در اورداو  اما

اطراف نگریستم با دیدن ان همه درخت چیده شده در کنار هم و تاریکی باز هم سخنان فریبا در ذهنم نقش بست و  به

.دمچشمانم را روي هم گذاشتم وبه لحظه اي که مادر از سفر باز میگشت اندیشی.لبخند بار دیگر لبهایم را تزیین کرد 

به اطراف .نور چراغهاروي در قهوه اي رنگ بزرگی افتاده بود.اینکه اتومبیل متوقف شد چشمانم را به ارامی گشودم تا

به باالي در نگریستم .پدر دوبار بوق اتو مبیل را به صدا در اورد.به در نگاه کردم.نگریستم همه جا جز تاریکی چیزي نبود

روي در بزرگ خوابیده بودند و سوسوکنان اطراف خودشان را روشن  ردر بدوچراغ فانوس مانند زیبا در دو طرف 

پیرمردي در را .خودم را از پشتی صندلی جدا کردم تا بینم چه کسی در را گشوده.لحظه اي بعد در باز شد.ساخته بودند
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:لهجه شیرین شمالی گفتپیرمرد سرش را به داخل اتومبیل اورد و با .پدر از کنارش عبور کردو وارد باغ شدیم .باز کرد

.خانوم مدت هاست منتظرتون هستن,سالم اقاي اذین-

پیرمرد به سمت در .به پشت سر نگریستم.هم سالم کرد و بعد از احوال پرسی کوتاهی اتومبیل را به حرکت دراورد پدر

رگ مرمري حرکت به روبه رو نگاه کردم در جاده اي تاریک به سمت ساختمان بز.رفت ودر سنگین را به زحمت بست

هاي فانوس مانند به رنگ قهوه اي تیره والبته با پایه  نوسدر اطراف جاده در فاصله هاي ده متري از همان فا.می کردیم

.هاي بلندي اطراف جاده را روشن ساخته بودو حشره هاي ریزي زیر نور کمرنگ انها به رقص وپایکوبی مشغول بودند

ریک بود و اطراف پر بود از درختان انبوه با تنه هاي کلفت که سالها از عمرشان می کمی دور تر نگریستم همه جا تا به

زمانی که چشم از باالي درختان گرفتم .به باالي درختان نگریستم وبه نظرم امد برایم شکلک در می اورند.گذشت

به باالي .دا ساخته بودپله ساختمان را از کف حیاط ج یستحدود ب.درست در مقابل ساختمان مرمري ایستاده بودیم

نمی دانم چرا ان خانه با ان . ساختمان نگریستم اتاق هاي متعددي به چشم می خورد که چراغ بیشتر انها خاموش بود

شدم  ادهبا اشاره مادر از اتومبیل پی.همه زیبائیش با خانه خانم هویشام یکی کردم و لحظه اي خون در بدنم منجمد شد

:ستم را در دست گرفت و لحظه اي بعد به سویم نگریستمادر د.بازویش را فشردم 

چرا انقدر یخ کردي؟-

.کردم لبخند بزنم هرچند لبخندم کامال یخ زده بود سعی

.هوا دیگه کمکم داره سر میشه-

.تو باید خیلی مراقب سالمت خودت باشی دلم نمی خواد وقتی بر می گردم دخترم رو مریض و بی حال ببینم-

دختري با اونیفورم سفید در را به رویمان باز ,به در ورودي که رسیدیم.ند زدم و با هم از پله ها باال رفتیمسختی لبخ به

:استین لباس مادر را کشیدم وبا صدایی ارام گفتم.کرد

مگه اینجا بیمارستانه؟-
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:دختر با لحنی ارام و شمرده گفت.لبخندي زد و بال فاصله لبش را گزید مادر

.د خانم منتظر ورود شما هستنبفرمایی لطفا

سالن بزرگی روبرویمان بود که لوستر هاي .را در اورد و به دست مستخدمه خانه داد و با هم وارد شدیم پدرکتش

پدر و مادر هم در .به روي اولین مبل خزیدم.نور را به همه جاي ان به طور یکنواخت پخش کرده بودند,کریستال بزرگی

مادر یه ارامی به پهلویم .روي میز چیده شده بود دوختم اییبه ظروف نقره اي که براي پذیرچشمم را .کنار هم نشستند

:زد و گفت

به چی خیره شدي دختر؟-

:دهانم را فرو دادم و درحالی که ابرو هایم را باال می دادم کمی صاف نشستم و گفتم اب

.مثل توي فیلم هاست-

:ا نمکی از خود در اورد و گفتابرو هاي نازکش راباال داد و قیافه ب مادر

چی؟-

ظروف عتیقه در جاي جاي سالن چشم را به خود خیره می کرد و تابلو هاي گران قیمت ادم .را به اطراف چرخاندم  سرم

میز هاي شیشه اي که پایش مجسمه هاي پري دریایی و فرشته هاي بال دار بود و عقاب طالیی .را به هیجان می اورد

هاي براق و رنگین تزیین شده بود گوي سبز رنگ و زیبایی در زیر پا هایش چشم را خیره ي می کرد رنگی که با نگین 

از همه زیباتر تابلوي بزرگی بود که پر از پروانه هاي رنگارنگ که بطور دورانی شکل از کوچک به بزرگ چیده شده .

به  هاییبا پرده هاي ضخیم کرم رنگ و یاالن  دور تا دورسالن تمام پنجره هاي بلندي که از بیرون دیده بودیم.بودند

هنوز چشمانم بر روي پرده ها نشسته بود که مادر بالبخند مالیمش توجه مرا به خود جلب .همان رنگ پوشانده شده بود

.کرد

تینا مادر چرا مثل ندید بدید ها نگاه می کنی؟-
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یی رنگی که در کنار سرویس مبل استیل سبک را کمی از هم باز کردم و در حالی که به گوي ایستاده طال چشمانم

:فرانسوي خود را به رخ می کشید نگاه می کردم با تمسخر گفتم

!خوب ندید بدید هستم دیگه-

خوبه بابات چیزي برات کم وکسر نذاشته-

.هایم را باال انداختم و خندیدم شانه

!ستاي بابا هم رفتم اما چنین خونه اي خیلی بی نظیرهخونه خیلی از دو,من ادم پولدار زیاد دیدم...میدونم باور کنید -

:که گویا از هیجان من خشنود شده بود با خرسندي گفت مادر

.خب خداروشکر مثل اینکه از اینجا خوشت اومده-

را باال گرفتم سقف با زمین فاصله زیادي داشت وطبقه باال به طور دورانی به دور سالن چرخیده بود و حصار هاي  سرم

لحظه اي بعد با سرفه ي مادر به خودم .بی قهوه اي رنگ با نماد فرشته هاي نشسته فاصله بین طبقات را نشان می دادچو

.یک طبقه غبغب نشسته بر یک صندلی چرخدار از در وارد شد بادر سمت چپ سالن در باز شد و خانمی فربه .امدم

با چشم غره ي پدر از جا پریدم و روبه . خکوب شده بودمومادر به احترامش برخاستند امامن همچنان برجایم می پدر

عمه خانم که .روي عمه خانم که همان دخترسفید پوش صندلی اش را به سمت ما هل میداد ایستادم و با سر سالم کردم

.به من نگریست ربانابهت اولیه اش مرا به وحشت انداخته بود با لبخندي مه

.دلم میخواد بغلت کنم.رو شنیده بودم تویی؟بیا جلو عمه جونپس تیناي خوشگلی که انقدر تعریفش -

مادر به خود امدم وگامی سنگین برداشتم گویا پاهایم به دوتکه کوه تبدیل شده بود وزمین به اینکه من دراغوش  بااشاره

:ه دادباردیگر صداي پدر مرا با افکارم فاصل.عمه ام جا خوش کنم حسادت می کرد و اجازه نمی داد پیش بروم

.تینا جان عمه با شماست-

به سوي عمه بر داشتم ولبهایم را به صورتش نزدیک کردم و بوسه اي بر روي صورت چاق و گوشتالود گذاشتم و  قدمی
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دستانش گرم بود و سرماي .به سرعت خود را عقب کشیدم اما عمه دست جلو اورد و دستم را در میان دستانش فشرد

.بدنم را فراري می داد

میشه ارزو داشتم تو را ببینم اماکم کم مایوس شده بودم گفتم شاید دیگه عمري باقی نباشه و حسرت دیدن دختر ه-

.چشم و ابرو مشکی وطناز فرشاد به دلم بمونه

:به سمت عمه خانم امد و بوسه اي بر گونه او نواخت و گفت مادر

.اینطورنفرمایید شما که سن و سالی ندارید-

:کرد و روبه مادر گفتخنده تلخی  عمه

تازه با این دردو .دیگه مرگ جوون و پیر نمی شناسه مگه شوهر خدابیامرزم چندسالش بود که به رحمت خدا رفت-

.مرض هاي عجیب و غریب ادم حتی به فرداي خودش هم امید وار نیست

.شما باید بیشتر مواظب خودتون باشید-

.صبورانه به مادر نگریست عمه

.محتاج این چرخ شدم روز به روز وزنم زیاد شد و دردو مرض ها به سراغم اومد از وقتی که-

این را گفت و بار دیگر نگاه مهربانش را که بی شباهت به نگاه پدر نبود به صورتم دوخت وفشاري به دستم اورد و  عمه

:گفت

اما گویا امروز زیاد حال و حوصله اینطورکه شنیده بودم تینا دختر سرزنده و شادیه .بشین دخترم روپا خسته میشی-

.نداري

:به جاي من لبخند زد پدر

اون یکم نگران نسترنه وگرنه درست شنیدي تیناي من دختربانشاط و سرزنده ایه درست مثل اون زمان نسترن تو که -

ا همه اون می دونی من عاشق چشمهاي پرشیطنت و رفتار بی غل و غش نسترن شدم و حاال تینا شده یک نسترن دیگه ب
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.زیبایی ها

با عشق به صورت مادر نگریست و صورت مادر بعد از این همه سال باز از شرم گلگون شد عمه که چنین دید اهی  پدر

:عمیق کشید و گفت

ومنم مثل تو عاشق اون نگاه پر شیطنتش بودم اون هرجا می رفت هیجان رو هم با خودش !نسترن دختر بی نظیري بود-

.که بین ما این همه فاصله افتاد می برد اما حیف

.روي همان صندلی نزدیکم نشستم اینبار عمه به پدر نگریست.نگاهش رابه صورت من دوخت بعد

پس تعریف هاي فرهاد و اون فریباي ورپریده بی خود نبود اون کامال شبیه جوونی هاي !عجب دختري شده..ماشاءا-

.مون چشمهاي براقمادرشه مثل همون روزها زیبا وبا طراوت با ه

.شما لطف دارید دختر خودتونه-

در .همان لحظه در باز شد و دختري باریک اندام با مو هاي مجعد و مشکی رنگ با چشمانی عسلی وارد سالن شد در

برخورد اول زیبا و غمگین به نظر می رسیددر همان لحظه حدس زدم که باید مینو باشد حدسم هم درست از اب در امد 

:به سمت او نگاه کرد و با لبخند گفت چون عمه

.تینا اومده,مینو جون بیا تو-

با اشاره مادر از روي صندلی برخاستم مینو با متانت دستش را به .لبخند به لب وارد شد ومستقیم به سمت من امد  مینو

:سمت من دراز کرد و با لبخندي محبت امیز به من نگریست

.لی تعریف تو را شنیده بودمخیلی خوشحالم که می بینمت من خی-

.کوتاهی کردم و مینو با چشمان براقش به پدر و مادر نگریست تشکر

.خیلی خوب شد که تینا جون رو اینجا اوردید ما دوتا می تونیم دوستاي خوبی براي هم باشیم-

اول از عمه خانم و مینو از عمه خانم و مینو خوشم امد باورم نمی شد در همان بر خورد .هم به رویش لبخند زد پدر
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پدر و مادر .اما همچنان دلم شور مهریار را می زدو در دل ارزو می کردم که او هم به مهربانی عمه و مینو باشد.خوشم بیاد

غم در دلم خانه کرده بود .در کنار در دستان مادر را در دست فشردم.ردندساعتی در کنارمان ماندند و بعد عزم رفتن ک

به زحمت در زیر ان مه غلیظ که چشمانم را فرا گرفته .ن زیبایی را در مقابل دیدگانم سیاه رنگ نموده بودو خانه اي به ا

چون همیشه مرا سخت  مادر.لحظه اي که در اغوشش جا خوش کردم اشک پهناي صورتم را پوشاند.بود مادر را می دیدم

پدر روي شانه ام قرار گرفت و خودم را در اغوش  دستان مردانه.در اغوش گرفت ولبهاي نرمش گونه ام را نوازش داد

.او رها کردم و دستان پدر داخل موهایم گم شد

.نازنین بابا تو که دختر خوبی صبوري بودي ازت توقع میره تو این شرایط براي مادرت قوت قلب باشی-

مادر هم با نگرانی همیشگی اش .سختی خودم را از اغوش پدر بیرون کشیدم و اشکهایم را از روي صورتم پاك کردم  به

:پرسید

راستی براي سرویست چیکار کردي؟-

:به دهان من نگریستندبراي اطمینان مادر صدایم را کمی صاف کردم و گفتم همه

شما به .قرار شد بیست و پنجم براي حذف و اضافه بریم دانشگاه گفتن همون روز هم براي گرفتن سرویس اقدام کنم-

.ن من نباشیدسالمت برید و نگرا

:خم شد و صورت عمه را بوسید و صداي عمه در گوشم نشست پدر

برید به سالمت خیالتون از بابت تینا راحت باشه اون درست مثل مینوي خودمه و تامادرش با سالمت کامل برنگشته -

.پیش ما میمونه

لشوره عجیبی به دلم چنگ انداخته تشکر کوتاهی کرد و بقیه تعارف ها چون زمزمه اي در گوشم رسید باز هم د پدر

من .تا ان زمان هیچ گاه از خانواده ام جدا نبودم اما انروز ازمونی اغاز می شد هر چند می دانستم مردود خواهم شد. بود

این هم چاره اي براي بهبود مادر نداشتم پس دندان روي جگر  زبدون انها قادر به تحمل یک روز هم نبودم اما ج
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زمانی به خودم امدم که روي پله ي باالیی ایستاده بودم ومادر و پدر .ردم مانع ریزش اشک هایم شومگذاشته وسعی ک

.و لحظه اي بعد اتومبیل از مقابل دیدگانم محو شد.سوار اتومبیل شده وبرایم دست تکان می دادند

روي هم نهادم و اشکهایم  به سختی پلک هایم را. اشک تجمع کرده در مقابل دیدگانم مانع از دیدم می شد قطرات

ذربزرگ ساختمان توسط پیرمردي باز شد و اتو مبیل ازدر بیرون رفتودر بالفاصله پشت سر انها بسته شد .رسوایم کردند

تازه متوجه تاریکی محیط اطرافم شدم و ترس براي بحظه اي  ونظري به اطراف چرخاندم .ودست من ارام ارام پایین امد

ي پرنده ناشناسی در گوشم پیچید و من بی اختیار خودم را عقب کشیدم و محکم به مینو که صدا.در دلم جا خوش کرد

مینوکه از این حرکت من تعجب کرده بود به چشمان گرد شده ام نگریست وبا لبخند .در کنارم ایستاده بود خوردم

:گفت

اتفاقی افتاده؟-

عمه مینا که اینطور دید به دختري که در .به زیر انداختمرا به ارامی تکان داده و شرمزده از ترس بی موردم سر  سرم

:پشت سرش ایستاده بود اشاره کرد و گفت

.دریا بگو میز شام را بچینن تیناي ما احتماال حسابی خسته و گرسنه است-

به دختري که دریا نامیده شده بود صندلی چرخدار عمه را .زحمت در پاسخ لبخند عمه لب هایم را از هم گشودم به

...سمت سالن هدایت کرد و خودش به سمت دیگري رفت

روي عمه نشسته بودم و زیر ذربین او خودم را معذب حس می کردم که باالخره ان سکوت خفقان ار به اتمام رسید  روبه

:عمه لب به سخن گشود

مانی من و مادرت می دونی یک ز.ببین دخترم دلم میخواد این مدتی که اینجا هستی منو مثل مادر خودت بدونی-

دوست دارم تو و مینو هم چنین احساسی بهم پیدا کنید هر چند امیدوارم دوستی شما مثل .دوستاي خوبی براي هم بودیم

.دوستی عمیق من و نسترن با جدایی طوالنی همراه نباشه
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خواست از گذشته بیشتر دلم می .این را گفت و لحظه اي تامل کرد گویا با این سخن به سالیان دور سفر کرده بود عمه

اما این راز که مدتها سربسته مانده بود و هیچ !می دانستم همیشه دختر کنجکاوي بودم شاید هم به قول فریبا کمی فضول

سالها بود که در ارزوي کشف ان .کس حاضر به گشایش ان نبود کنجکاوي هر کسی غیر از مرا هم تحریک می کرد

همه سعی داشتند که من از این موضوع مطلع نشوم و !اما دریغ از یک جواب گویاسوال هاي گونا گونی پرسیده بودم 

.باردیگر صداي عمه سکوت سالن را شکست.اکنون عمه باز هم مرا در انتظار گذاشته بود

از ظواهر امر پیداست که تو دختر ساکت و ارامی هستی البته امیدوار بودم این طور نباشه تا شاید مینو هم سر شوق -

دلم .شاید هم اشکال از منه که براش شنونده خوبی نیستم.این دختر من بیشتر اوقات ساکته و زیاد حرف نمی زنه.یادب

یاد بگیره و چطور از زندگی لذت ببره البته نباید اونو زیادم دست  هممیخواد شما براي هم دوستاي خوبی باشید تا مینو 

.رهکم بگیري به وقتش بلبل زبونیه که رو دست ندا

من هم در .به مینو انداختم و او با معصومیت خاصی خندید و چهره اش با این لبخند با نمک تر بنظر می رسید نظري

:پاسخ لبخندش لبخند زدم و عمه ادامه داد

هر چند من زیادبا تحصیل در این رشته موافق نبودم اما خب خود مینو فکر می کرد تنها ,مینو امسال سال اخر نمایشه -

رشته می تونه نیاز هاش را بر طرف کنه و من هم پذیرفتم البته حتما می دونی من یک پسر هم دارم اون سه سال از  این

من فکر میکنم پسرم کاملترین پسریه که تو کل دنیا وجود .بطهمینو بزرگتره و مثل مینو یک پسر حرف شنو منظ

فقط یکم .روي هم رفته پسر خوبیه. مین رشته پیش رفتهدررشته علوم سیاسی درس خونده و تا نزدیک دکترا در ه.داره

.گوشه گیر و بیشتر تو خودشه

.مثل جغد-

:سمت مینو نگریستم عمه چشم غره اي به او رفت مینو به اعتراض گفت به

...امروز نفهمه فردا میفهمه که این اقا داداش ما!خب تینا جون که غریبه نیست-
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:با تحکم گفت عمه

!مینــــو-

:تسلیم شد و گفت ومین

ببین تینا جون اینو بدون که تو این خونه همه کاره مهریاره اگه می .باشه عصبانی نشید براي قلبتون خوب نیست,باشه -

.خواي نور چشمی عمه باشی از پسرش تعریف کن

:باز هم به اعتراض گفت عمه

!مینـــو-

:باز هم دستانش را باال برد و گفت مینو

.مامان ببخشید

.اینبار خندید مهع

.ببخشید تینا جون مثل اینکه امروز حال مینو چندان مساعد نیست و هذیون میگه-

کنار نام مهریار یک عالمت سوال بزرگ در ذهنم نقش بست و با دلهره به این اندیشیدم که مبادا حرف هاي فریبا  در

امده بود؟هزار سوال بی جواب در ذهنم نقش بسته راستی چرا امروز به دیدن من نی..درست باشه و من با یک ادم دیونه؟

.بود که صدایی حواسم را به محیط جمع کرد

.خانم شام حاضره-

:به سرعت از روي صندلی برخاست و دستم را کشید و گفت مینو

.پاشو دیگه غریبی نکن از فردا روز هاي جدیدي تو زندگیت رقم می خوره-

 24اتاق بزرگی بود با یک میز بزرگ معرق کاري شده و .غذا خوري رفتم روي صندلی بلند شدم و به سمت سالن از

تمام ظروف چیده شده روي میز نقره .تمام اتاق پر بود از لوازم عتیقه که هر کدام بی گمان قیمت گزافی داشتند.صندلی 
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غذا .دید ما پنهان ساخته بودپرده ي بسیار بزرگی باغ را از .داختمنظري به در بزرگی که به ظاهر به سمت باغ بود ان.بود

نیاز به سکوت داشتم دلم می .خیلی دلم می خواست زود تر اتاقم را نشانم بدهند.در محیطی گرم و صمیمی صرف شد

شده بود  حالمعمه که گویا متوجه .هنوز ساعتی نگذشته بود دلتنگ انها شده بودم.خواست بیشتر به پدر و مادر فکر کنم

همه جا بوي غریبی می .خواست اتاقم را به من نشان بدهد و او هم مرا با خود به طبقه ي باال برد بعد از صرف شام از دریا

باالخره دریا در کنار .جاي تعجب داشت هیچ وقت فکر نمی کرئم عمه اي که از او دورم داراي چنین ثروتی باشد. داد

:بخش گفت ارامشاتاقی ایستاد و با همان لحن 

.استبفرمایید خانم این ج-

تخت نسبتا .اتاق بزرگی بود که پنجره هایش با پرده هاي مخملی پوشانده شده بود.اي بعد در اتاق را گشود ولحظهه

کمد لباس ,میز توالت زیبایی در کنار دیوار قرار داشت.بزرگی هم در زیر یکی از همان پنجره هاي بزرگ خوابیده بود

دیوار به چشم می خورد و قاب اینه ها منبت کاري شده و زیباییش که با اینه هاي خوش فرمی تزیین شده بود داخل 

در کنار تخت گبه اي کرم رنگ افتاده بودو باالي ان گلدان بزرگ و بلندي پر از گلهاي خشک .چشم را نوازش می داد

:گفتدریا هنوز ایستاده بودم و زوایاي اتاق را از نظر می گذراندم که .شده زیبایی اتاق را چند برابر کرده بود

.خانم اگه امري داشتید صدام کنید-

:ارارمی گفتم به

.متشکرم-

قدمی به داخل اتاق گذاشتم از اتاق خودم بزرگتر بودو کمی مجلل .هم لبخندي به رویم پاشید و اتاق را ترك کرد او

هنوز چراغ ها سوسوکنان .ماز انجا خوشم امد بی اختیار به سمت پنجره رفتم و پرده را کنار زدم و به بیرون نگریست.تر

چشمانم .در چند نقطه هم چراغ هایی روشن به چشم می خورد ترکمی دور.جاده سنگ چین شده را روشن ساخته بودند

در کمی ان طرف تر االچیق هایی به چشم می خورد که چراغی انها را روشن ساخته .را ریز کردم و دقیق تر نگریستم
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هاي درختان را تکان می داد و صداي خش خش سایش برگها را به گوش می باد شاخه .پنجره را باز کردم.بود

برق اتاق را خاموش کردم و .از بوي پاییز مشامم پر شد و باز هم غم دوري بر دلم خیمه زد.عمیقی کشیدم نفس.رسید

!اتاق با نور مالیم ان زیبا تر شد.اباژور قرمز رنگ تخت را روشن ساختم

باد مالیم .انبوه درختان هواي پاك و دل انگیزي را به وجود اورده بودند.بیرون خیره شدم سمت پنجره رفتم و به  به

با ولع تمام .بوي گلهاي یاس که از پنجره به پایین اویزان شده بود بینی ام را پر کرد.پرده اتاق را به رقص در اورده بود

ترس خود به خنده افتادم و دقیق تر نگریستم تا  از.را در وجودم انداخت سنفس کشیدم اما صدایی وهم اور باز هم تر

پنجره با صداي .با سرعت به سمت تخت رفتم و ملحفه را تا زیر چانه ام اوردم.علت صدا را بشنوم اما چشمانم یاري نکرد

م هم یاد مهریار در ذهن ازب.به سرعت به سمت پنجره نگریستم باد باعث بسته شدن پنجره شده بود.بلندي به هم خورد 

.جا خوش کرد خیلی دلم می خواست او را می دیدم و به همه چراها پاسخ می دادم

2فصل

روابط انها با من بسیار خوب است اما هنوز نه تنها جوابی براي سوال .چهار روز است که به خانه ي عمه مینا امده ام امروز

عمه و مینو .دراین چند روز مهریار را ندیده ام. ده بلکه سوال هاي بی جواب دیگري هم به انها افزوده ش.هایم نیافته ام

مینو دختر دوست داشتنی است .چندان مایل نیستند من اطالعاتی از او داشته باشم یاگو,هم کمتر راجع به او حرف میزنند

به نظر کمی هم خسته ! فقط کمی ارامتر و محتاط تر,دراین مدت هم خیلی با هم دوست شده ایم او کامال شبیه فریباست 

.می رسدومن علت این خستگی ذاتی او را نمی فهمم

هر حال با او احساس ارامش می کنم وزمانی که در خانه است لبریز از شادي می شوم اما هر گاه او نیست باز هم به  به

تاق چه در این عمارت انقدر اتاق است که گاهی اوقات در این می مانم که وجود این همه ا.خلوت خودم پناه می برم 

خیلی دلم میخواست پرده ها را کنار . من علت انرا نمی فهمم وپرده هاي سالن هم همیشه کشیده است .ضرورتی دارد

ان وقت در کتار هم چشم نواز تر می شدند اما هنوز با عمه راحت نیستم .بزنم تا نور خورشید زیبایی داخل سالن را ببیند
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دهم در خلوت  میاما باز هم به خاطر مادر انقدر غمگینم که بیشتر ترجیح هرچند او همه محبتش را نثار من می کند 

هنوز روبه روي پنجره ایستاده بودم و به اسمان گرفته ي پاییز خیره شده بودم که ضربه اي به در .اتاقم پنهان شوم

:به سمت در برگشتم و گفتم.خورد

.بفرمایید,بله-

به رویش لبخند .مستخدمه مخصوص من در زمان اقامتم در خانه عمه بودنازك اندام و باریک در را گشود او  دختري

.زدم او هم لبخند شیرینی تحویلم داد

خانم صبحانه میل ندارین؟-

:جنباندم و گفتم سر

مینو رفته دانشگاه؟-

.کالس دارن 12مینو خانم امروز تا ساعت ,بله-

:نجکاویم را ارضاءکنم گفتمبی حوصلگی به لبه ي پنجره تکیه دادم و براي اینکه ک با

راستی پرگل تو چند وقته اینجا کار می کنی؟-

:لحظه اي تامل کرد و بعد گفت پرگل

.حدود یکسالی میشه شایدم یکم بیشتر-

خودم هم رو به رویش نشستم و ,رفتم و دستش را گرفتم و روي صندلی نزدیک در نشاندمش ودر را بستم  نزدیکش

:پرسیدم

طالعاتی به من بدي؟می تونی یک ا پس

:دانم چرا بالفاصله رنگش پرید و با هیجان گفت نمی

...خانم خواهش می کنم من رو-
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:را دراز کردم ودستش را در میان دستانم گرفتم و با لحن مهربانی گفتم دستم

.خواهش می کنم جوابم رو بده من نمی دونم این همه سوال رو باید از کی بپرسم-

می دونید دریا به همه سپرده که در مسائل خانوادگی دخالت نکنیم وگرنه خانم بزرگ به ...بفهمند اخه اگه عمه خانم-

.خشم میان و اخراجمون می کنن

.با حرف هاي او کنجکاویم بیشتر شد شده بود.را محکمتر فشردم  دستش

؟می فهمی چی میگم,ببین پرگل جان من به تو قول می دم هر چی گفتی همین جا دفن بشه-

...اخه خانم-

من از تو خواهش می کنم یعنی میخواي خواهش منو نادیده بگیري؟-

.اما باور کنید می ترسم,نه نه خانم-

از چی؟مگه قراره چی بگی؟-

:خودم را به هدفم نزدیکتر می دیدم و به همین خاطر پرسیدم. سر به زیر انداخت پرگل

تا به حال ندیدمش؟ من فقط میخوام بدونم اقا مهریار کجاست؟چرا من-

:او که دست و پایش را گم کرده بود گفت.دستش را کشیدم و روي صندلی نشاندم.با هراس از جا بر خاست پرگل

.دریا بشتر از من اینجا بوده!من نمی دونم-

:هایم را در هم کشیدم و گفتم اخم

که این طور رنگ به رنگ شدي؟ مگه من از جن و پري حرف زدم.من قول میدم هر چی گفتی بین خودمون بمونه-

از بر خوردش یکه خوردم و مصمم شدم هر چه می داند را از . با دست گوشه اونیفورم سفیدش را چنگ زد پرگل

»:صداي ارام و لرزان پرگل توجه ام را به خود جلب کرد.دهانش بیرون بکشم 

.درسته فکر کنم اینجا جن و پري داره-
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:پرگل صدایش را ارام تر کرد و گفت.ده بودتعجب چشمانم کامال گرد ش از

.خانم تروخدا هیچ وقت اون طرف باغ نرید.فکر کنم اقا از ما بهترون مراوده داره-

:هیجان پرسیدم با

چرا؟اقا این مدت کجاست؟-

:را بیش از حد معمول گشود و گفت چشمانش

.تو همین خونه-

صداي زوزه باد .بلند شدم و به سرعت پنجره را بستم .وجودم افتاد دانم چرا همه بدنم یخ کرد و لحظه اي لرزه به نمی

نظري به اسمان گرفته انداختم گویا اسمان هم دلش گرفته بود و نیاز به .در گوشم پیچید و باعث شد به وحشت بیفتنم

به سمت پرگل که .ندو لکه هاي تیره ابر در کنار هم چیده می شو میشودبه نظرم امد اسمان ارام ارام تاریک .گریه داشت

لحظه اي بعد مهیبی بار دیگر هر دوي ما را به وحشت .می لرزید رفتم او مرا در اغوش کشید و جیغش بر هوا بر خاست

نشست  مشاو محکم تر مرا در اغوش گرفت و باز هم جیغش به هوا بر خاست و قطره ي اشکی گوشه ي چش.انداخت 

ه بار دیگر انرا گشودم به گمانم رسید قلبم گوشه تخت افتاده و با ضربان زیاد براي لحظه اي چشمانم را بستم و زمانی ک.

اشک صورتش را .از تصور این لحظه بار دیگر چشمانم را بستم و دستان یخ زده پرگل را فشردم. باال و پایین می رود 

:محکمتر فشردم و گفتم ادستان استخوانی اش ر.پوشانده بود 

قدر بی قراري؟پرگل جان چی شده؟چرا ان-

زوزه کشان خود را به شیشه کوبید و لحظه اي بعد پنجره با صداي بلند از هم باز شد و پرده اتاق شروع به پرواز کرد  باد

قطرات تند باران به داخل اتاق می بارید و من با حیرت به صورت خیس از .اینبار صداي هق هق گریه اش بلند تر شد. 

ظریف پرده و تکان خوردن پنجره ها می نگریست و زار می زد نگاه  ستهسیلی باد بر پواشک و وحشت زده پرگل که به 

دریا با چشمانی از حدقه بیرون زده به .اینبار به سمت در اتاق نگریستم و جیغ پرگل به هوا لرخاست.کردم که در باز شد 
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.ما می نگریست

چی شده خانم؟-

ه سمت پنجره رفت و ان را بست و بعد با چشم غره اي که به پرگل رفت دریا به سرعت ب.زده به ان دو نگاه کردم بهت

:گفت

.معلومه اینجا چه خبره؟تو خانم را با این حرکات بچگانه ات ترسوندي-

:دریا در همان حال گفت.با گریه بلند شد و به سمت در دوید  پرگل

ون اینکه به پشت سر بنگرد از اتاق بیرون رفت پرگل بد.زمین حسابی خیس شده ,زود دستمال بیار و زمین را تمیز کن-

:دریا گامی به سمت من برداشت ودستانم را در دست گرفت و از جا بلندم کرد و گفت.

خانم حالتون خوب نیست؟-

.چرا خوبم فقط کمی ترسیدم-

الفاصله لبخندش ب, تعجب به من نگریست و لحظه اي بعد لبخندي بر لبهایش نشست اما سعی کرد من متوجه ان نشوم با

:را خورد و گفت

یک موقع افتاب چتر .تقریبا از ابتداي پاییز هوا با ادم سر شوخی باز می کنه .خانم اینجا این بارون هاي بی موقع عادیه-

خودش رو روي زمین پهن می کنه و لحظه اي بعد همه جا رو ایر هاي خاکستري تیره پر می کنه و بارون شروع به 

.باریدن می کنه

هنوز باران می بارید و قطرات خود را بی رحمانه به شیشه می کوبید اما حال من بهتر از دقایق .گوشه تخت نشستم ارام

دریا به من نزدیک شد و کمک کرد روي تخت بخوابم و لحظه اي بعد .دستی به پیشانیم که غرق بود کشیدم.پیش بود

:ملحفه اي روي پاهایم کشید و گفت

.یست رنگتون پریده بهتره کمی استراحت کنینشما حالتون خوب ن-
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دقایقی بعد بار دیگر ضربه .توجه به او چشم هایم را بستم هنوز ذهنم از سخنان پرگل پر بودکه او از اتاق خارج شد بی

:اي به در خورد و بعد صداي پرگل را شنیدم که می گفت

...ببخشید خانم من حق نداشتم-

سکوت کرد و به سمت پنجره رفت و دستمال را کف اتاق کشید بلند شدم و روي تخت را از هم باز کردم او  چشمانم

اسمان ارام ارام نشان می داد که هنوز روز است و تا غروب فاصله ي زیادي .از شدت باران کم شده بود.نشستم 

:یدمبا صداي ارامی پرس.انداخت سطلپرگل چند بار دستمال را روي زمین کشید و بعد انرا داخل .است

مهریار کجاي خون اس؟چطور من تا حاال اونو ندیدم؟-

:سرش را به اطراف تکان داد و با دلواپسی گفت پرگل

.خانم خواهش میکنم من شغلم را دوست دارم-

:روي تخت بر خاستم و به سمت او رفتم و اینبار لبخندي بی حالت بر لب نشاندم و گفتم از

دي؟من به تو قول دادم اینو فراموش کر-

...اخه خانم-

:حرفش پریدم میان

چطور فکر می کنی اون با جن و پري ارتباط داشته باشه؟.اخه خانم نداره حرفی را که زدي تمومش کن-

.الغر پرگل در هم فشرده شد و با التماس به من نگریست صورت

!خانم تروخدا انقدر اصرار نکنید-

.بگو می خوام بشنوم-

:کز کرد و به صورت من نگریست و لحظه اي بعد زبان به سخن گشودمستاصل گوشه دیوار  پرگل

اخه بچه ها تو اشپز خونه .من خیلی کم اقا را می بینم یعنی سعی می کنم تا اونجا که امکان داره با ایشون روبه رو نشم-
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ان صداي داد و فریاد یه زم!مثال بچه ها دیدن که ایشون تو کلبه اخر باغ با یه کسی صحبت میکنه.یه چیز هایی می گن

تعجب .گریه اما هنوز هیچ کس جز اقا ادم دیگه اي را اونجا ندیده صدايگاهی هم !میاد و یه روزهایی هم صداي خنده

اخه شما بگید اگه ادم عقل درست و حسابی داشته باشه .اور اینه که ایشون بیشتر وقت خودشون رو تو کلبه می گذرونن

...می کنه و می رهخونه اي با این شرایط را ول 

:تغیر نگاهش کردم با حالتی پوزش خواهانه خودش را جمع و جور کرد و گفت با

.ببخشید منظوري نداشتم-

.خب-

:سرش را پایین انداخت و به طرح هاي گبه وسط اتاق خیره شد و با من و من گفت پرگل

ي خارجه براي ادامه تحصیل باز هم خودش رو توي اخه اقا پشت به دنیا کرده حتی شنیدم با وجود قبولی تو دانشگاه ها-

راستش من یک مادر بزرگ دارم که میگه ادم هایی که .اون کلبه حبس کرده و هیچ اهمیتی به اصرار خونواده اش نداده

اخه تز ما بهترون .نمی تونن با انسان ها ارتباط برقرار کنن یگهاز ما بهترون تو جلدشون میره این طور می شن و د

.ون اجازه نمی دن و اون ها عمال زندانی اونا می شنبهش

پرگل .صداي دریا امد که او را صدا زد.حرف هاي پرگل خون از تمام رگ هایم گریخت اما سعی کردم خونسرد باشم از

روبه روي اینه ایستادم و به صورت بی رنگ خودم .سریع از جا پرید و سطلش را برداشت و اتاق را ترك کرد

اول شده بودو افتاب نور کمرنگ خود را نثار زمینیان  لان بند امده بود و چون گفته دریا همه چیز دوباره مثبار.نگرستم

به همین خاطر تصمیم گرفتم به طبقه پایین بروم تا ال اقل با عمه خانم هم کالم .از ماندن در اتاق کسل شده بودم.می کرد

.بشوم اما او هنوز پایین نیامده بود

ه سالن کوچکتري که پشت سالن اصلی قرار داشت رفتم و روي مبل خزیدم و با چشمانم اطراف را کاویدم حوصله ب بی

:هنوز روي مبل نشسته بودم که دریا وارد شد ومستقیم به سمت من امد و گفت
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.به اتاقتون اومدم نبودید-

:و گفتمتوجه به او روي برگرداندم و به در بزرگی که به باغ باز می شد نگریستم  بی

.دقایقی میشه که به اینجا امدم-

:با همان لحن خشک وجدي گفت دریا

.خانم بزرگ منو فرستادن دنبالتون-

ایشون کجا هستند؟-

از من خواستندبه شما بگم که براي تفریح به باغ برید تاکمی روحیه از .ظاهرا کمی کسالت دارند.اتاقشون تشریف دارن-

.دست رفته تون رو بازیابید

:حوصله گفتم بی

.من خوبم متشکرم-

خیلی دلم می خواست در باغ قدم .از بودن در سالن هم حوصله ام سر رفت.ازمن دور شد»هرطور مایلید«با گفتن دریا

حاال منظور فریبا را هم به .حقیقتش سخنانی که پرگل بر زبان اورده بود حسابی کنجکاویم را تحریک کرده بود.بزنم

بی اختیار لبخندي بر لب راندم و با خود .چنگ می انداخت مباز هم حس ناشناخته اي به وجود خوبی درك می کردم اما

فکر می کنم الاقل همین .خب باالخره منم دختر یه وکیل زبر و زرنگم که سرش درد می کنه براي دردسر«زمزمه کردم؛

«یه خصلت رو از اون به ارث بردم

خنکاي هوا .به همین خاطر بلند شدم و در را گشودم.تصمیم گرفتم به باغ بروم بعد از کلنجاري که با خود داشتم باالخره

نفس عمیقی کشیدم بوي گلهاي یاس که از اکثر پنجره هابه پایین اویزان شده .در بدنم نشست و صورتم را نوازش داد

هنوز بوي بهار را می داد گامی جلوتر گذاشتم و به باغ نمناك که .دبود بینی ام را نوازش دادو مرا در خلسه فرو بر

دلمردگی ساعتی قبل رهایم ساخته بود و سبزي درختان وسبزه هایی بین انها قایم باشک بازي می کردند .نگریستم
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حرکت  داشتاز پله ها پایین رفتم و روي جاده سنگ چین شده که به سمت چپ باغ امتداد .لبخند را بر روي لبم نشاند

این طور راحت تر می توانستم .درختها چرخیدم وخودم را در میان انها پنهان ساختمکردم اما لحظه اي بعد به سمت 

با اینکه کفشم حسابی گلی شده بود اما ترجیح می دادم در طبیعت بکر و دست نخورده باغ قدم .زیبایی باغ را درك کنم

دستانم .ده و از قفس گریختهحس یک پرنده اسیر را داشتم که بعد از سالها اسارت چشم صاحب خود را دور دی.بزنم

راچون بال هاي کشیده ي پرندگان از هم گشودم و چرخی در میان درختان که بوي نمشان انسان را مدهوش می ساخت 

درختان چون چرخ فلک سبز رنگ دور سرم می چرخیدند و خورشید انوار زرد رنگ و کم .زدم و سرم را باال گرفتم

ه تنومند انها می تاباند و نورش چشمک زنان ازالبه الي برگهاي درختان خود را به سوي خود را با دست و دلبازي به تن

ارام روي سبزه ها قدم میزدم شاید نیم ساعتی می شد که بین درختان می گشتم،زمانی به خود امدم .نمایش گذاشته بود

.که راه بازگشت را گم کرده بودم

هراسان بار دیگراطراف را از نظرگذراندم کم کم نگرانی به سراغم !!به اطراف انداختم همه ا درخت بودو درخت نظري

با اضطراب به تنه ي قهوه اي رنگ درختان نگریستم و به نظرم امد کسی .امد و سخنان پرگل در گوشم طنین انداز شد

سمی برخورد که می توانستم دویدم،باالخره پایم با ج انجاییچشمانم را بستم و بدون هدف تا.پشت انها سرك می کشید

نظري به تکه سنگی که مانع ادامه .پاي چپم به شدت درد می کرد وبه زحمت از انجا برخاستم .کرد و نقش بر زمین شدم

 کهباحرص لگدي به ت.تمام لباس و حتی دست و صورتم گلی شده بود.راهم شده بود انداختم و بغض در گلویم نشست

کشیدم و مچ پایم را فشردم اما دردش کاهش نم یافت گوشه شلوارم را سنگ زدم اما درد پایم شدت گرفت از درد اهی 

لنگان لنگان به راهم ادامه دادم و بغضم را به سختی فرو دادم و تا ! باال زدم زخم عمیقی کنار مچ پایم ایجادشده بود

را می کشیدم ومسیر مایوسانه ولنگان پایم .دور شده بودم کردم تمانتوانستم ناسزابار خودم که تا این حد از ساخ

نامعلومی را پیش رو گرفته بودم که حدود بیست متر ان طرف تر چشمم به کلبه اي چوبی افتاد با مشاهده کلبه قلبم 

هیچ  امایعنی این کلبه همان کلبه ي جادویی و سحر شده پسرعمه بود؟با وحشت پشت درختی پنهان شدم .فروریخت
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یک خیال واقعی شاید .به سمت کلبه رفتم همه جا بیشتر شبیه خواب و رویا بود با گام هاي نا مطمئن ولرزان.خبري نبود

هم یک خواب واقعی با گام هایی ارام به کلبه نزدیک تر می شدم و کامال نزدیک کلبه شده بودم که مرد جوانی از انجا 

هاي پهن،بلوزسفیدپاییزه به  جوان بلندقامتی بود با شانه.صورتش را ببینم  تهرچه دقت کردم نتوانستم درس.خارج شد

ازوحشت کم .سالی سن دارد30از نیم رخ صورتش به نظر می رسید حدود .تن داشت و شلوار کرم رنگی به پا کرده بود

...مردجوان کیسه اي را از روي زمین بلند کرد و از کلبه دور شد.مانده بود غالب تهی کنم

در پشت درختان پناه گرفته بودم اما خبري از او نبود بی اختیار گام از ده دقیقه بود که همان جا ارام و بی صدا  بیش

هایم به سوي کلبه می رفت خیلی دلم می خواست سرکی به داخل کلبه بکشم و به رازي که ذهن همه را به خود مشغول 

.ارام با گام هایی که به سختی به جلو می رفت به کلبه نزدیک شدم.ساخته بود پی ببرم

به کلبه نمناك ازباران که کامال شبیه کلبه هاي کوهستانی .تیز کردم تا اگر صداي پایی امداز اجا بگریزم هایم را گوش

در دو طرف کلبه پنجره هایی به شکل مربع به چشم می خوردکه چوبی به عالوه شکل شیشه هایش را به .بود نگریستم 

به نظرم امد ان .م چوب هاي ریزي ساخته شده بودقرار گرفت مدربزرگش هم از کنار ه.چهار قسمت تقسیم کرده بود

گاهی از صداي گام .محو تماشاي کلبه بودم و گام هاي سنگینم به سختی پیش می رفت.کلبه بسیار زیبا ساخته شده است

 يتنه کوچک درختی که بر رویش تبر.به هر سختی بود خودم را به کلبه رساندم.هاي خودم هم به وحشت می افتادم

گامی به جلو بر داشتم و درست روبه روي .می کرد به من فهماند که سوخت شومینه داخل کلبه چوب استخودنمایی 

کلبه ایستادم وسعی کردم از پشت پنجره به داخل کلبه بنگرم اما نورزیاد فضاي بیرون دیدم را مختل ساخته بودو به 

چشمانم را از وحشت بستم و نفس عمیقی . ددربا صداي خاصی باز ش.همین علت دستم را به سمت در کلبه پیش بردم

.کشیدم وبا کمی تامل چشم هایم را گشودم

شما اینجا چیکار می کنید؟-

مرد جوان . شنیدم صداي مردي که از پشت سربه من نزدیک شده بود جیغ خفیفی کشیدم و به پشت سر نگریستم  از



کتابخانه نودهشتیا  فهیمه سلیمانی -دیوار شیشه اي 

w W w . 9 8 i A . C o m 29

مرد جوان .ا روي صورتم گذاشتم وگامی به عقب برداشتمدستان لرزانم ر.قلبم،به شدت می تپید.روبه رویم ایستاده بود

قدمی به جلو .اخم هایش هنوز در هم بود.پایم انداخت انظري سرد به سر ت.با چشمانی گرد شده به صورت من خیره شد

ا برداشت و دستش را دراز کرد بی اختیار به دیوار چوبی کلبه چسبیدم و سعی کردم ارام به نظر بیایم به همین علت ب

:صدایی لرزان گفتم

.سالم می بخشید من نباید به اینجا می اومدم...س-

پس چرا اومدي؟-

:را روي گونه تبدارم گذاشتم و به سختی مشاعر به خواب رفته ام را بیدار کردم و گفتم دستم

.من فقط راهم را گم کرده بودم-

.دخترسربه هوایی به نظر می رسی-

هرچند سخنان او کامال خنده .شاید هم اثرات سخنان پرگل بود.ا باز هم مرا می ترساندصدایش ارام و گیرا بود ام لحن

نمی دانم چرا .اور به نظر می رسید اما رفتار عجیب پسر عمه ام و حضورش در این کلبه باز هم ترس به دلم می انداخت

از اشنایی نمی دادبه همین خاطر  اما نگاهش اصال بویی.بود جذابصورت مردانه اش بسیار گیرا و .از او می ترسیدم

:زمانی که باز هم گامی به سوي من برداشت دستم را در مقابلش گرفتم و فریاد زدم

.دست از سرم بردار-

باز و بسته شدن در امد براي لحظه اي گمان بردم که همه چیز تمام شده و من اسیردست او و شیاطینی که دور و  صداي

این فکر بچه گانه اعصابم را به هم ریخت و نگاه نااشنا و نامهربان مهریاربرتشدید این  بر خود جمع کرده بود شده ام

درد پایم را فراموش کرده بودم وبدون اینکه به پشت سرم بنگرم فرار می کردم و .نفهمیدم چگونه دویدم.افکار افزود

م وملحفه اي تا زیر صورتم کشیده شده دیگر چیزي به یاد ندارم تا اینکه روي تختم ازخواب بیدار شد.اشک می ریختم

حسابی  ریستنسر درد عجیبی از پا درم اورده بود و چشمانم به خاطر گ.از صداي صحبت کردن دو نفر بیدار شدم.بود
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.درد می کرد

.لبخندي زد و از روي صندلی کنارتختم بلند شد مینو

سالم خانومی معلومه با خودت چیکار کردي؟-

مینو دستش راروي دستم گذاشت گرماي دستش سرماي بدنم رااز .ند شوم اما بدنم درد می کردکردم از جایم بل سعی

.بین برد

.عزیزم باید استراحت کنی-

.صداي عمه امد اینبار

چرابی هوش شده بودي؟اتفاقی افتاده؟-

:به سختی گفتم.را کمی باالتر اوردم عمه کمی ان طرف تر روي صندلی نشسته بود  سرم

.گم کرده بودم ونفهمیدم چطوري بی هوش شدمراه رو -

:عمه اخمی به او کرد و بامهربانی همیشگی خودش گفت.مینوباصداخندید

.ازاین به بعد سعی کن زیاد ازساختمون دور نشی-

:کرد وبعدبالبخنداضافه

زدیک منظره بهتري اون طرف باغ هیچ تفاوتی بااین اطراف نداره همه جا همین درخت هاست و همین گلها تازه این ن-

.داره الاقل استخربزرگی داره و یا اون االچیق هایی که پیچک ازشون باال رفته

:گرفته گفتم باصدایی

.بله درست می فرمایید-

.پس اگه حالت بهتر شده من برم االن وقت خوردن قرص هامه-

:بع دریا نگریست و ادامه داد وبعد
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.بگو سوپ تینا را بیارن-

:عمه به پشت سر نگریست و گفت.وصندلی عمه را به سمت خارج اتاق چرخاند چشمی گفت دریا

مینو با لبخندگرمی .وبا گفتن این حرف اتاق را ترك کرد.مینو تو هم زیاد تینا را اذیت نکن اون نیلز به استراحت داره-

:صندلی خود را نزدیک تر کشید وباخنده کفت

چرا گریه کردي؟ خب ببینم حاال که تنها شدیم راستش رابگو-

:بار دیگر باخنده گفت.را از خجالت به زیر انداختم  سرم

ترسیده بودي؟-

:جنباندم او بار دیگر پرسید سري

پس حتما براي مادرت دلتنگ شده بودي؟-

:که به زحمت شنیده می شد گفتم باصدایی

!بله-

:اي صدایش را صاف کرد و گفت باسرفه

.مدام خودش را مالمت می کردکه چرا مراقب تو نبوده.دمامان خیلی نگران حالت شده بو-

.اما عمه مقصر نبود من خودم بی دقتی کردم-

:با اشاره به پایم گفت مینو

پات خیلی درد می کنه؟-

:اوبار دیگر گفت.یاد درد پایم افتادم  تازه

.يیک ساعت رفتی بیرون و خودت را درب و داغون کرد!عجب دختر دست و پا چلفتی هستی-

:رویش لبخند زدم وبراي تغییر صحبت پرسیدم به
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عمه جون چه قرصی می خوره؟-

:به صندلی اش تکیه داد و بی خیال گفت مینو

...هرقرصی که دلت بخوادقرص قندخون،چربی خون،قرص فشار،قرص قلب و غیره-

چرا؟-

.اهی کشیدو چشمانش را هاله اي از غم فراگرفت مینو

االن یه بیست سالی هست که همین طوره و به قول خودش همه اش از اعصابه،چون .ق می شهبراي اینکه بی رویه چا-

.وقتی نفس هم می کشه چاق میشه

دلم میخواست بدانم عمه براي چه اسیر این ویلچیر شده اما ترسیدم مینو رابا این سوالم برنجانم به .فکر فرو رفتم به

:ت مرا دید اهسته پرسیدمینو که سکو.همین خاطر ترجیح دادم سکوت کنم

چرا تو فکر؟-

.چیز مهمی نیست-

راستی .ببخشید که صبح مجبورشدم تنهات بزارم واقعیتش چاره اي ندارم کالس هام شروع شده و نمی تونم غیبت کنم-

تو چی کار میکنی؟درس می خونی؟

.اره منم حقوق می خونم-

.دایی مثل

:زدم و گفتم لبخندي

.وز مثل بابام یه وکیل معروف بشماما فکر نمی کنم یه ر-

.فکر میکنم تو حتی می تونی بهتر از دایی هم بشی!توچقدر مایوسی دختر-

:مینو ادامه داد.خوشم اومد و تشکر کردم ازتعریفش
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سال چندمی؟-

.تازه سال دوم را می خونم-

کالس هاتون از کی شروع میشه؟-

منم .براي سرویس هم رفتم گفتن باید بیستم بیاي.ع کالس ها تق و لقهبیستم باید براي حذف و اضافه بریم تا اون موق-

.گفتم دیگه تو این شرایط رفتنم ضرورتی نداره

.خوب کاري کردي این مدت کوتاه فرصت مناسبیه براي استراحت-

.درسته اما این ترم هم زیاد واحد نگرفتم چون رفت و امدم یه مقدارسخت شده و مسیر هم دوره-

.ترم را مرخصی می گرفتی کاش این-

.خودم هم چنین قصدي داشتم اما مامانم مخالفت کرد و گفت که دلش نمی خواد بیماریش منو از درسم عقب بندازه-

:چشمکی زد و گفت مینو

.تینا جون ببخشیدها اما من فکر کردم تو خودت چندان مایل نبودي یک ترم از دانشگاه دور بمونی-

:چینی بر پیشانی انداختم و گفتمسخنش را نفهمیدم  معنی

اخه چرا؟-

...اخه کار دل که دست ادم نیست گفتم حتما تو این مدت یکی هست که-

:صدا خندیدم و گفتم با

!تو خیلی بد بینی-

:ابرو هایش را در هم گره زد و دقیق به صورتم نگاه کرد وگفت مینو

یعنی تو هنوز به کسی دل نباختی؟-

:تعجب پرسیدم با
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نظورت چیه؟م-

:گفت باخنده

یعنی تو هنوز یه پسر خوشگل و خوش تیپ که اخالقش مورد توجه ات باشه پیدا نکردي؟-

:دختر جالبی به نظر می رسید کمی خودم را روي تخت جابه جا کردم و گفتم.صراحتش خوشم امد از

نه چطور مگه؟-

:هایش را بی تفاوت باال انداخت و گفت شانه

.از روي کنجکاوي هیچی همین طوري-

:بار دیگر متحیر پرسید وبعد

یعی تا حاال نشده قلبت با دیدن یکی بتپه؟یا حداقل انتظار دیدن یکی رو داشته باشه؟-

:و گفتم خندیدم

.نه-

.گیج و سر در گم بود هنوز

یعنی باور کنم که تو اینقدر دختر خوبی هستی؟-

:کمی خود را باال کشیدم و به بالش تکیه دادم و گفتم.یاد بردمسواالتش به خنده افتادم و درد پایم را از  از

.فقط چند تا خواستگاري که اونم چندان جدي نبود و بابا اصال نذاشت بیان خونه.به اون صورت که تو میگی نه-

:با لخند به من نگریست و انگار فرصت را مناسب دید با هیجان گفت مینو

دلشون می خواست براي ازدواج قدم پیش بزارن اما من همیشه دوست داشتم که  براي منم یه دو،سه تایی بودن که-

من همیشه دلم می .شوهرم مثل مهریار خودمون یه مرد کامل و همه چیز تموم باشه به همین خاطر محلشون نزاشتم

.خواست قبل از ازدواج عاشق بشم
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می دانستم دلش می خواهد به رازي .بی می شناختمهاي مینو رنگ تازه اي به خود گرفت و من این رنگ را به خو چشم

:به همین خاطر کمکش کردم و گفتم.اعتراف کند اما هنوز در گفتن ان مردد بود

تو چی؟مهمان دل تو هنوز از راه نرسیده؟-

:صورتش به یکباره خندیدو بعد از چندثانیه تامل گفت تمام

تو بیمارستان دیدمش اون روز که پام شکسته بودو مهریار .نهراستش چرا یکی هست که مدتیه یادش قلبم را می لرزو-

خالصه دیدن .منو برد بیمارستان تا پام را گچ بگیرن اونم به همراه مادرش که لگنش در رفته بود اومده بود بیمارستان

!همان و عاشق شدن همان

!خب پس تو کارت خیلی اسون شده و مهمون دلت را پیدا کردي-

:ر اغوش کشید و گفتدستانش را د مینو

همش فکرم متوجه اونه،دلم می .می دونی تینا شاید باور نکنی ولی این روز ها ذهنم بد جوري درگیره!اره اونم چه جورم-

چه خوب شد تو .اخه داشتم از بی همدمی می مردم.خواست یکی باشه که در مورد مکنونات قلبیم براش حرف بزنم

.اومدي

:شیدم و گفتمصورت با نمکش لبخندي پا به

راستی باالخره اون شبیه مهریاربود؟.خوشحالم که تو مرد ایده آلت ذو پیدا کردي-

:با هیجان گفت مینو

!اره خیلی-

:از چندثانیه اضافه کرد بعد

.البته مثل اون روزهایی که حالش بهتر بود-

دربرابر سوال هایم ایجاد میخواست بپرسم چه بر سر مهریار امده اما سکوت غمگین مینو سدي مستحکم  دلم
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:ترجیح دادم سکوت کنم اما این سکت چندان نپایید وبار دیگر مینو با هیجان گفت.کرد

راستی تو مهریار را ندیدي؟-

از برخورد امروز انقدر خجل بودم که ترجیح دادم ان را بیان نکنم او که چنین دید .را به عالمت نفی تکان دادم سرم

:افزود

ري نگاه می کنی؟چیه؟چرااین طو-

:را تکان دادم و سعی کرئم حالت عادي به صداي لرزانم بدهم وپرسیدم سرم

مگه اون منو اورد؟-

اره ما خیلی دنبالت گشتیم تا باالخره مهریار تو را اورد و گفت روي گل ها میون باغ افتاده بودي،مثل اینکه در حال -

.دویدن به درخت خورده بودي

باز هم یاد مهریار وان کلبه درذهنم پر .سکوت کرده بودم.پس علت سر درد شدیدم این بود.دمرا روي سرم کشی دستم

صورتش و ان چشمان پر . همان جا که نشسته بودم به زوایاي صورت مهریار اندیشیدم.مینو هم اتاق را ترك کرد.شد

تمام اتفاق هایی که افتاده اوهام و  لحظه اي گمان کردم يجذبه انقدر رومانتیک و رویایی به نظرم می رسیدند که برا

خیاالت است اما زمانی که به مچ پاي مجروح و بدن کوفته ام نگریستم باور کردم که ان چهره معصوم در زیر نقاب 

.معصومیتش،قلبی به سختی اهن دارد

تراز چند دقیقه پیاده روي طوالنی مدت خسته شده بودم به همین خاطر چشم هاي خسته م را روي هم گذاشتم و کم از

به سختی .زمانی که چشم گشودم شب پرده سیاه و پولکی اش را باالي سر زمینیان افراشته بود.به خواب عمیقی فرورفتم

ستاره ها .رفتم واز پشت شیشه به اسمان پر ستاره نگریستم هاز روي تخت برخاستم و با گام هاي سنگین به سمت پنجر

باغ همچنان ساکت و ارام بود و فقط چراغ .اه کرشمه کنان براي انها دلربایی می کرداواز خان در اسمان می رقصیدند و م

.هاي کمرنگی سوسوکنان نقاطی از باغ را روشن ساخته بود
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:بدون اینکه به پشت سر بنگرم گفتم.اي به در خورد ضربه

.بله-

.اتاق سرك می کشید باز شد و از داخل شیشه پنجره اتاقم صورت پرگل را دیدم که به داخل دراتاق

خانم پایین تشریف نمی آرین؟-

به نزدیکش رفتم و دستان .پنجره فاصله گرفتم و به صورت پرگل لبخند زدم اما جواب لبخندم نگرانی چهره او بود از

:پرگل نظري به اطراف انداخت و با صدایی پایین گفت.سردش را در میان دستانم فشردم

.مخانم من فقط به فکر شما هست-

.هایم را کمی به هم نزدیک کردم و تمام سعی ام را کردم که لبخند بزنم ابرو

.اما من راحتم،تو هم نگران من نباش-

:لبخندي بر لب نشاند و گفت پرگل

.هر طور شما مایلید-

.صداي پرگل ازپشت سرم امد.از پله ها پایین امدم بالفاصله

.خانم بزرگ تو سالن کوچیکه هستن-

گوشم را تیز کردم اما صاي دیگري . صداي تلویزیون از داخل سالن می امد.اه کردم و به سمت سالن رفتمکوت تشکري

عمه خانم روي صندلی چرخدارش .در را به ارامی باز کردم و از الي در به داخل سالن نگریستم.به گوش نمی رسید

چشمانم را چرخاندمدر همان .دوزي می کردنشسته بود،شمدي نازك به روي پایش انداخته بودو روي پارچه سفیدي گل

بی .نزدیکی مهریار روي مبلی نشسته بود و مستقیم به تلویزیون نگاه می کرد و کنترل انرا به زیر بینی اش تکیه داه بود

بله درست حدس زده بودم نگاه او به تلویزیون نبود و تقریبا مطمئن بودم .اختیار نظرم به چشم هایش خیره شد

براي لحظه اي همه بدنم لرزیدو خون در رگهایم از جریان .و هوش مسئله ي دیگري پرواز می کندهول  واسشح
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قفسه سیته ام باال و پایین می رفت و علت این همه ترس را .آرام در را در همان حالت رها کردم و به دیوار چسبیدم.افتاد

رعین زیبایی ظاهر ان پدیدار بود عمق چشمانش انسان د.بود اوتنگاه او با نگاه مردهایی که دیده بودم متف.نمی فهمیدم

!را به وحشت می انداخت حسی غریب و نا اشنا

:عمه باز هم توجه ام را به اطراف جلب کرد صداي

تینا جون،تویی عمه جون؟-

زان در را را از روي قلبم که هنوز به تندي تپش داشت برداشتم و ارام خودم را به پشت درکشاندم و با دستان لر دستم

نمی دانم چرا می ترسیدم به سمت مهریاربنگرم و خیلی اشکارا نگاهم را از او دزدیدم و به عمه نگریستم شاید .گشودم

سخنان پوچ و بی پایه پرگل اهمیتی می دادم اما پس چرا این نگاه  بهمن نباید .از برخورد امروز خجل و شرمسار بودم

در همان حال .نگاهم راز دلم را بر مال سازدوباز هم اشفته ام سازد هراس داشتممرا اشفته می کرد شاید هم از اینکه 

:گفتم

.سالم-

.سالم عمه جون بفرم-

:به سمت من امد و دستم را دردست گرفت و به سمت یکی از مبل ها هدایت کرد و گفت مینو

!دیگه کم کم داشتیم نگرانت می شدیم چقدر دیر کردي-

:عمه به سمت مهریار نگریست و لحظه اي بعد گفت.رم روي مبل نشستمانکه به مهریار بنگ بی

...تینا جون پسرم-

.سمت عمه نگریستم و از بی ادبی خودم شرمنده شدم و با عجله چشمانم را به سمت مهریار چرخاندم به

.بله بله،ببخشید متوجه ایشون نشدم-
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هیجان .نفس حبس شده در سینه ام را بیرون دادم.ي مبل برخاستمهریار با احترام از رو!دانم چرا باز هم دلم لرزید نمی

.برخالف رفتارش صدایش گرم و مطمئن بود.صداي مهریار ارامش را به دلم بازگرداند.تمام وجودم را در برگرفته بود

.من تعریف دختر داییم رو زیاد شنیده بودم.ازاینکه با شما اشنا شدم خیلی خوشحالم-

:اضافه کرد مینو

.ختر دایی زیباد-

به سمت او نگریست و لبخند یخ زده اي برلب نشاند و بسیار ارام به اندازه اي که من به سختی ان را شنیدم  مهریار

:گفت

.بله البته-

:پارچه گلدوزي شده اش را روي پایش گذاشت و گفت عمه

خب نظرت را در مورد پسر من نگفتی؟-

:ل لمیده بود انداختمچشمی نظري به او که باز هم روي مب زیر

.شبیه شما نیست-

:خنده مینو بلند شد و عمه مینا هم لبخندي برلب اورد و گفت صداي

.بله شبیه پدرشه،درست مثل اونه-

:باز هم قهقهه خندید مینو

!خوشم اومد خیلی تحویلش گرفتی-

از صحبت هاي عمه فهمیدم که .ی کرداو همچنان در سکوت به تلویزیون نگاه م.دیگر به مهریار زیرچشمی نگریستم بار

دوست نداشتم در همین بدر ورودم .مهریار چیزي از برخورد ان روز نگفته و براي لحظه اي سپاسگزار این محبتش شدم

نسبت به من داشت و در طول شب به جز همان کلمات  ديمهریار رفتار سر.عمه مرا دختري خودسر و فضول فرض کند
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انقدر از اوخجالت می کشیدم که به هر بهانه اي از برابر دیدگانش می گریختم حتی . بدل نشد اولیه کالمی بین ما رد و

 دازمانی که پشت میزروبهرویم نشسته بود تمام مدت با غذایم بازي می کردم و سعی می کردم نگاهم از ظرف غذایم ج

هایی که ذهنم را می ازرد افزوده می او هم هیچ توجهی به من نداشت و هر ثانیه که می گذشت برتعداد سوال .نشود

مهریار چون ساعتی قبل ساکت گوشه اي لمیده .ساعت یازده را نشان می داد که بار دیگر به سالن بازگشتیم.شد

براي لحظه اي از او دیده برگرفتم و به .صحبت می کرد تهمینودر کنارم نشسته بودو در مورد اتفاق هاي روز گذش.بود

از نگاه عمیقش بدنم .او دست چپش را زیر چانه اش تکیه داده بود و مستقیم مرا می نگریستسمت مهریار نگریستم 

 هدیگر حتی کلمه اي ازسخنان او را نمی شنیدم و تقریبا سالن ب.گر گرفت و به سرعت چشمانم رابه سمت مینو چرخاندم

در وجود مهریار چه چیزي یافته !بودعلت این همه اشفتگی را نمی دانستم وبراي خودم هم عجیب .دور سرم می چرخید

بودم که ناهش تا این حد قادر بود حالم را دگرگون کند؟هنوز به نگاه خیره او می اندیشیدم که صداي عمه مرا به محیط 

.اطراف بازگرداند

کجا با این عجله؟-

.را به سمت عمه چرخاندم مهریار کنار در ایستاده بود سرم

.کنمخسته ام باید کمی استراحت -

:با چشم و ابرو اشاره اي کرد و مهریار به من نگریست و ارام زمزمه کرد عمه

ببخشید فراموش کردم وضع پاتون چطوره؟-

:هم صداي خنده مینو بلند شد و در همان حال گفت باز

.سالم می رسونه-

.به سرعت لب بگشایم چهره ارام و جدي مهریار وادارم کرد.بر لبم نشست اما به سرعت انرا فرو خوردم لبخند

.بله ممنون خیلی بهترم-
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:طور که به من می نگریست بار دیگر گفت مهریارهمان

.به هر حال امید وارم این بار بیشتر احتیاط کنید این باغ جاي مناسبی براي ادم هاي سر به هوا نیست-

ه عمه نگریستم او لب زیرینش را گزید ب.اوباالخره انتقام خود را گرفته بود.اخرش چون اواري بر سرم خراب شد جمله

توهینش چون پتکی بر سرم فرود امده بود پس نمی .زبانم بند امده بود.و اخمی به مهریار کردکه از دید من پنهان نماند

:ظاهرم را حفظ کنم و گفتم کردمتوانستم انرا نادیده بگیرم به همین خاطر سعی 

.سربه هوایی میشهچیزها و ادم هاي عجیب وغریب باعث وحشت و -

.بار پوزخندي بر لب مهریار نشست این

فکر نمی کنم چیز یا به قول شمااشخاص عجیب و غریبی توي این باغ باشن مگراینکه مهمانان ما دنبال سوژه اي بار -

...تفریح

.عمه او را از گفتن باز داشت صداي

.مهریار بهتره ادب را فراموش نکنی-

لویم فشار اورد چون مطمئن شدم که انهاهم منظور طعنه هاي اورا دریافته عمه بیشتر بغض به گ ازسخن

:مهریاراخمی کرد وبه سمت دراتاق رفت اما لحظه اي بعد ایستاد و در همان حال گفت.بودند

.شب خوشی داشته باشید-

بی جهت گمان می مهریار پسر گستاخی بود و من .کردم مژه بر هم نزنم تا از سرازیر شدن اشکم جلوگیري کنم سعی

نفرتی عمیق در دلم نسبت به او احساس می .کردم او در برابر خانواده اش ازبر مال شدن خطاي من جلوگیري کرده است

مینو .ارزو داشتم بتوانم به همه ثابت کنم که شایعاتی در مورد او ساخته اند واقعیت داشته وازحدشایعه فراتر است.کردم

:ي ارام کردن انقالب درونی ام گفتدستی به شانه ام گذاشت و برا

.تینا جون ناراحت نشو اون فقط کمی عصبیه-
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به همین خاطربا صدایی که از شدت .کردم بغضم را با فرودادن اب دهانم ببلعم امادر این کار چندان موفق نبودم سعی

:بغض می لرزید گفتم

.من درك می کنم-

:دلسوز گفت بوسه اي روز گونه ام نواخت و چون خواهري مینو

.فداي دل با گذشت تو بشم-

:از ان روبه عمه گفت وبعد

.این شازده کم کم داره شورش را در می یاره.مامان باید یه فکر اساسی بکنیم-

:میناسرش را از روي تاسف تکان داد عمه

.باشیم تو که می دونی اون روزهاي سختی رو گذرونده ما باید یکم بیشتر هواش را داشته!طفلکی پسرم-

منتظر ادامه سخنش بودم اما عمه همان طور مرا به انتظار گذاشت و سکوت کرد و باز هم گلدوزي اش را بر داشت  هنوز

:با صداي ارامی گفتم.و ادامه داد

.اگه اجازه بدید من دیگه برم استراحت کنم-

:اخم هایش را در هم کشید و به اعتراض گفت مینو

.اراحت بشی اون منظور بدي ندارهتو نباید از دست مهریار ن-

:را تکان دادم و گفتم سرم

.نه باور کنید ناراحت نیستم فقط کمی خسته ام-

:سري جنباند و گفت عمه

.مینو جون،تینا نیاز به استراحت داره امروز روز سختی رو گذرونده-

:نگاهم از عمه تشکر کردم و این بار رو به مینو کردم و گفتم با
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دانشگاه میري؟فردا بازم -

:سرش را تکان داد و صدایش را کمی پایین اورد و با خنده گفت مینو

.اره تا ظهرکالس دارم بعدش میام پیشت و حسابی برت حرف دارم-

ازصبح انقدر خوابیده بودم .چند دقیقه بعد به اتاقم بازگشتم.را درك کردم و لبخندي زدم و او هم چشمکی زد منظورش

باید به طریقی انتقام لحن تند و گزنده ي اورا می .روي تخت نشستم وبه فکرفرورفتم.می امدکه خواب به چشمم ن

وسعی کردم کلبه را ببینم اما تالشم بی فایده بود،فقط  نگریستمبلند شدم و برق اتاقم را خاموش کردم وبه بیرون .گرفتم

ز دیدن کلبه از کنار پنجره دور شدم و باز هم مایوس ا.نوري کمرنگ ازالبه الي درختان فضاي کمی را روشن ساخته بود

تا از تنهایی  متصمیم گرفتم به اتاق مینو برو.ساعتی گذشت اما خواب خیال ربودن چشمانم را نداشت.روي تخت خوابیدم

ناامید تصمیم داشتم به .درایم به همین انگیزه از اتاق خارج شدم وبه سمت اتاق مینو رفتم اما برق اتاقش خاموش بود

بازدید از اتاق ها می توانست سرگرمی چند ساعتم باشد و با سرك کشیدن .اتاقم برگردم اما جرقه اي در ذهنم نشست

با این تصور به سمت اولین اتاق رفتم و در ان را گشودم اما جز اتاق خالی .کردم یبه اتاق ها براي ساعتی وقت کشی م

ما انها هم خالی بود و یکی،دو تا از اتاق ها دکور ساده اي داشت بی توجه به اتاق هاي دیگر سرك کشیدم ا.چیزي نبود

اتاق هاي نه راهرو رفتم و در یکی از انها  تنا امید به سم.مانند تمام اتاق خواب ها و چیز قابل توجهی در انها دیده نمیشد

.تمام اتاق سبز رنگ بود.دمرا گشودم اما با کمال تعجب با اتاق زیبایی برخورد کردم با گامهایی ارام وارد اتاق ش

روي . با تعجب سرکی به داخل اتاق کشیدم.پنجره،روتختی و حتی پشه بند بلند روي تخت و سرویس میز توالت پرده

چشمانم را در اتاق چرخاندم همه جاي اتاق .میز توالت پر از لوازم ارایش بود از مشاهده ان همه لوازم ارایش یکه خوردم

روي هم رفته زیبابود و چشمان ابی رنگش .ساله بود28حدودا  نیدرباالي تخت تصویر دخترجوا.زیبا و افسانه اي بود

کنار دیوار بوم .قاب عکگس را در دستانم گرفتم و سرم را به اطراف چرخاندم.چون اقیانوس بیکران ودریا،بی انتها بود

فکر میکنم بر روي تمام بوم ها اطراف باغ .اولین بوم را برداشتم وبه ان نگریستم.هاي نقاشی کنار هم چیده شده بود
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بوم نقاشی از دستم .در میان انها نظرم به پرتره صورتی افتاد و با کمل تعجب صورت مهریار را شناختم.ترسیم شده بود

ی این اتاق بی گمان متعلق به زن.باهراس به اطراف نگریستم.سن و سالش بیشتر نشان می داد.افتاد اما نه او مهریار نبود 

دختر هنرمندي که تمام هنرش را در تابلوهایش به نمایش .وجودش به چشم می خورد امبود که ظرافت و هنر در تم

تصویر صورتم را داخل ایینه .از مشاهده ان همه زیبایی شگفت زده شدم.گوشه تخت نشستم همه جا زیبا بود.گذاشته بود

در همان لحظه متوجه کمد روبه رویم .ز سوال بی جواب بودچشمانم پر ا.ي هاللی شکل که روي کمد چسبیده بود دیدم

کمد پر از لباس هاي رنگارنگی که بیشتر انها از جنس حریر یا .به سرعت از تخت دور شدم و درکمد را گشودم.شدم

دربین انها تعدا زیادي لباس سبز هم خودنمایی می .ابریبشم اعالء بودو لطافت انها پوست دست را نوازش می داد

این سوال در ذهنم چرخید .تعدا زیادي جعبه کفش درزیر لباس ها قرار داشت.اختمنظري به کمی پایین تر اند.دکر

چشمان دختر به من می .یعنی این اتاق و این لباس ها متعلق به چه کسی است؟باردیگر به قاب عکس نگریستم

.دمبه سرعت اتاق را ترك کر.ردمباز هم ترسیدم باید از زیر ان نگاه عمیق و اسمانی فرار می ک.خندید

باید به داخل بقیه اتاق ها هم سرك می کشیدم به .داشتم به اتاقم برگردم اما گویا پاهایم توان بازگشتن نداشتند قصد

به سرعت به سمت سه اتاق ته راهرو رفتم در اتاق اول .همین خاطر دستگی دربعدي را فشردم اما انجا هم خبري نبود

به محض باز .ناامید دستگیره در سوم را فشردم درانجا باز بود.بود قفلدر اتاق دوم را فشردم انجا هم  دستگیره.قفل بود

پرده .تمام سرویس خواب سرمه اي و زرد رنگ بود.شدن در متوجه شدم این اتاق بی گمان متعلق به دختر کوچکی است

ها و  سکه بود و تمام اتاق پربود از عرودوچرخه اي در وسط اتاقرها شد.ي عروسکی زیبا و روکش تخت سرمه اي

روي قالیچه ي کوچک و سرمه اي رنگ وسط اتاق هم ببر .خرس هاي رنگارنگی که جاي خالی در اتاق نگذاشته بودند

به سمت ببر رفتم و بدن نرمش را لمس کردم که چشمم به جعبه موزیکالی که روي پایه .زیباي سفید رنگی نشسته بود

.نگی قرار داشت افتاداي شیشه اي دودي ر

محواهنگ زیباي جعبه .عروسک شیشه اي روي ان شروع به رقصیدن کرد.شدم و جعبه موزیکال را در دست گرفتم بلند
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صورت گرد و معصوم دختر با موهاي لخت قهوه اي رنگش توجه ام .شده بودم که تصویردختر بچه اي مرا محو خود کرد

نگریستم تا انجا که خبر داشتم عمه نه دختر  دختركباردیگر به صورت .کرد لبخندناز دختر دلم را گرم.را جلب کرد

کوچکی داشت ونه نوه اي،پس این اتاق متعلق به چه کسی بود؟سعی کردم چهره زن جوان را در کنارچهره کودك 

د تر پرگل را می یافتم باید هرچه زو.خسته از افکار درهم خود از اتاق بیرون امدم.بگذارم اما هیچ شباهتی بین انها نیافتم

.او می توانست مرا از قید این همه سوال جورواجور رهایی دهد

3فصل

:با صداي تقه اي که به در خورد بیدار شدم و به سمت در نگریستم و همراه خمیازه اي کوتاه گفتم صبح

.بله-

.دشد و قامت مینو راازپشت در مشاهده کردم که لبخندزنان به سمت من می ام درباز

سالم خانم تنبل،نمی خواي بلند شی؟-

:اي کشیدم و کمی خودم را باالتردادم و گفتم باردیگرخمیازه

.دیشب بدخواب شده بودم-

:همچنان که لبخند می زد گفت.سرش را تکان داد مینو

رعرض ازشدت هیجان از جا پریدم ود.به هر حال اومدم بگم اون طرف خط یکی منتظرته که صداي قشنگت روبشنوه-

تلفن در کنار کنسول بزرگ و طالیی رنگ به .نفهمیدم چگونه خود را به طبقه پایین رساندم.چندثانیه تختم را ترك کردم

.صداي پدر هیجانم را مضاعف ساخت.به سمت ان دویدم و گوشی را برداشتم.من چشمک می زد

سالم دخترگلم،خواب که نبودي؟-

:صدایی که از هیجان می لرزید گفتم با
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نه،حال مامان چطوره؟چرا انقدر دیر تلفن کردید؟-

.صبرکن،یکی،یکی بپرس-

:عمیقی کشیدم تابراعصابم مسلط شوم،سپس شمرده تر پرسیدم نفس

حال مامان چطوره؟-

.خیالت راحت باشه مامانت سالم و سرحال نشسته و انتظار بازگشت را می کشه-

.هم غم بر دلم نشست باز

کی قراره عمل بشه؟-

:مکث کوتاهی کرد و گفت رپد

مامانت که هنوز هیچی نشده خسته .فکر میکنم تا اخر هفته ازمایشا هم تموم بشه...بعد از انجام یک سري ازمایشات-

.شده و بهونه تو را میگیره

:را فرو دادم و گفتم بغضم

.بابا مواظب مامان باش من اونو به دست شما سپردم.دل منم بهونه شمارا میگیره-

.پدر باز هم پر از غم شد يصدا

.تو مادرت را به خدا بسپاراون از من امانت دار تره-

...اخه بابا-

.پدر دلم را ماالمال از غم کرد صداي

تینا دخترم قولت را که فراموش نکردي؟-

:را بستم و به زحمت گفتم چشمانم

بابا می تونم با مامان صحبت کنم؟.یادمه،یادمه باید صبور باشم-
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.سخت برسرم کوبیده شد پدر»نه»

.نه دخترم مامان االن تو شرایطی نیست که بتونه صحبت کنه-

:پرسیدم باهراس

چرا؟-

.ولی تو اصال نگران نباش....خب این ازمایشات خیلی سنگین بوده ویکم ضعیفش کرده-

گشتم و عقده هاي دلم را باز  دلم می خواست به اتاقم باز می.صداي غم الود پدربر دلم خیمه زد.پر از اشک شد چشمانم

.می کردم اما حضور دوباره مینو در کنارم مانع می شد

چیه تینا جون ناراحتی؟-

.جنباندم و بغضم را با فرو دادن اب دهانم از بین بردم سري

.نگرانم،خیلی نگران-

.دستم را به گرمی فشرد مینو

.ه به همه این اوهام وخیاالت بخندي اینو مطمئنمیه زمانی می رسه ک.همه فکر و خیاالتت بی خودو پوشالیه-

.خدا از دهنت بشنوه-

:خوشحال مرا به سمت سالن غذا خوري کشید مینو

فیلم تولد خودمه تا من می رم و بر می گردم اونو ببین .خب بیا برو صبحانه ات را بخوربعدبرات یه فیلم اماده کردم-

.حتما خوشت میاد

عمه مینا .تم مینو صورتم را بوسیدو از سالن خارج شد و من در تنهایی صبحانه ام را خوردممحض اینکه پشت میز نشس به

خیلی زود از پشت میز .عادت داشت صبحانه اش را در اتاقش میل کند و به همین خاطر من غالبا تنها صبحانه می خوردم

سمت سالن کوچک ساختمان رفتم و دکمه  اوري فیلم تولد مینو به دتصمیم داشتم در باغ قدم بزنم اما بایا.برخاستم
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.ویدئو را فشردم و دقیقا روي مبلی که دیشب مهریار نشسته بود نشستم

ابتداي فیلم مانند اکثر فیلم هاي تولد بادبادك هاي رنگارنگ خود را به رخ می کشیدندوصداي موسیقی فضاي شادي  در

سالن پر از .ز ان روي صورت تک تک مهمانان چرخیددوربین روي صورت مینو نشست و بعد ا.را ایجاد کرده بود

چشمانم در میان جمع می گشت .برایم نا اشنا بود انهاچهره ي بیشتر . مهمانان مختلف بود که همه گرم گفتگو بودند

...شاید به دنبال اشنایی،شاید هم

دیدم که ظرف کیکی در دست می گشت و باالخره هم سایه روشن گوشه ي سالن کنار شومینه او را ایستاده  مهریار

تمام حواسم باز هم حول و .دوربین از روي صورت مهریار گذشت اما من دیگر از ادامه فیلم سر در نمی اوردم.داشت

ارام و متفکر و .که تا به حال دیده بودم متفاوت بود پسرهاییباتمام .او پسرعجیبی بود.هوش مهریار به پرواز در امده بود

فکر می کردم قادر نخواهم بود کسی را دوست داشته باشم اماحاال وقتی خوب فکر می کردم به این همیشه .کامال مرموز

هم کالسی و  ينتیجه می رسیدم که اگر او یکی از همکالسی هایم بود بی گمان به او دل می باختم چون با همه ي پسر ها

باز هم .او یک مرد کامل بود یک مرد ایده ال.وت بودتمام پسر هایی که تا به حال از نزدیک با انها اشنا شده بودم متفا

او همچنان در سکوت کامل به روبهرو خیره شده بود و لحظه اي لبخند بر لبانش .دوربین روي صورت مهریار زوم کرد

همیشه گمان می کردم صورت مهریار با .لحظه اي بر لب من هم لبخند نشست هلبخندش انقدر زیبا بود ک.نقش بست

لحظه اي .ت جدي و غیر قابل نفوذ زیباست اما اکنون می دیدم در کنار ان لبخند زیبا تراز سابق به نظر می رسیدهمان حال

لبخندي به او زد که قلبم  هریارم.به صورتش نگریستم او حقیقتا زیبا بود.بعد دختري نازك اندام در کنار او قرار گرفت

از حسی که در وجودم به .بود که لحظه اي حسد تمام وجودم را بر گرفتان لبخند و ان نگاه ان چنان عاشقانه .را لرزاند

با دقت .معنی این نشانه ها چه بود؟چرا باید لبخند او براي من این چنین مهم جلوه کند.وجود امده بود تعجب کردم

.مهریار ارام ارام مشغول گفتگو بود.بیشتري نگریستم 

به صورتش با دقت .به عالمت سالم و خوش امد گویی سري می جنبانددختر به اطراف می نگریست و هر از گاهی  و
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بیشتري نگریستم نمی دانم چرا دنبال تشابهی بین او و زن جوانی که دیشب عکسش را دیده بودم می گشتم اما او هیچ 

انها احوال پرسی  چند نفر به انها نزدیک شدند و مهریار با.باز هم دوربین بر روي انها زم کرد.شباهتی به ان زن نداشت

درتمام این مدت لبخندي هر چند مالیم بر روي لبانش نقش بسته بود و صورتش ظاهرا کامال اراسته و ان لبخند .کرد

از  دیگر.دوربین بار دیگر چرخید واین بار برروي جوانانی که در حال شادي وخنده بودند نشست.حقیقتا زیبا شده بود

باز هم دوربین به سمت انها رفت .جست و جوي دیدن مهریار و ان دختر بود فیلم چیزي نفهمیدم فقط چشمانم در

باز هم دوربین از انها .مهریار لیوانی شربت برداشت و به دست زن جوان داد و او هم با لبخند ان را به لبش نزدیک کرد

یون برفک نشان می داد که بلند تلویز.چه زمانی فیلم به انتها رسید همیدمذهنم انقدر اشفته و مشغول بود که نف.دور شد

به یاد اتاق هاي مرموزي که دیشب دیده بودم افتادم و تصمیم گرفتم در اولین فرصت توسط .شدم و انرا خاموش کردم

هنگام .کردیم تگوساعتی در کنارم نشست و با هم گف.حدود ظهر مینو به منزل بازگشت.پرگل به اطالعاتی دست یابم

ساعتی بود .وارد باغ شوم و داخل االچیق کتاب شعري را که از مینو گرفته بودم مطالعه کنم غروب بود که تصمیم گرفتم

صداي گام هاي شخصی که برگ هاي زرد و .که انجا نشسته بودم و کتاب را ورق میزدم اما حواسم اصال به کتاب نبود

پرگل فانوس به دست به سمت .تمبه سمت صدا نگریس.توجه ام را جلب کرد کردخشک شده را زیر پاهاي خود له می 

.من می امد

!خانم چرا اینجا نشستید؟هواسرده-

:را در اغوشم پنهان ساختم و گفتم دستانم

!اینجا هوا خیلی لطیفه-

:با نگرانی گفت پرگل

.ممکنه سرما بخورید اما

:به صورتش پاشیدم و گفتم لبخندي
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و پاکی هوا نیست که خودم رو تو چهاردیواري محبوس کنم؟ حیف این لطافت.نگران نباش من به این هوا عادت دارم-

.بله خانم،خانم بزرگ نگران شما بودند-

:اعتراض گفتم به

.به من بگو تینا این طوري راحت ترم-

.بله خانم-

:نگذاشتم و گفتم سربهسرش

.توبرو من خودم می آم-

.به من پشت کرد و قصدرفتن داشت که از گفته ام پشیمان شدم پرگل

.پرگل وایسا-

:بار دیگر گفتم.سر چرخاند پرگل

.بیا بشین پیش من-

:خنده اي بر لب راند پرگل

دوباره چی شده؟-

:محو خندیدم خیلی

.هیچی فقط چند تا سوال دارم-

.با گامهایی ارام در کنار من قرار گرفت و روي نیمکت نشست پرگل

.فکر کنم باالخره تو دردسر بیفتم-

تو چرا انقدر نگرانی؟.ن میدم که هیچ اتفاقی نخواهد افتادبه تو اطمینا-

:سربهزیر انداخت و صدایش گویی از ته چاه برخاست پرگل
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خواهر کوچکم درس .مادرم مریضه و پدرم زمین گیر.من نون اور خونواده هستم.خانم می ترسم کارم رو از دست بدم-

ونم و اگه خداي نکرده خانم منو اخراج کنه نمیدونم باید چیکار میخونه من بایدخرج هر سه نفر را بدم و زندگی روبچرخ

کنم؟

صورت پرگل را کاویدم او دختر جوانی تقریبا هم سن من بود اما دست هاي پینه بسته و نگاه خسته اش سنش  باحیرت

ارامش را به دلم  نسیم پاییزي باردیگر.ازتنهایی و غربت او دلم گرفت و به روبه رو نگریستم .را بیشتر نشان می داد

.بازگرداند و صورتم راغرق شادي کرد

سوالتون را نمی پرسید؟-

.صورت با نمک پرگل نگریستم به

.تو دختر بی نظیري هستی و من به تو حسادت می کنم-

که از تعریف من به هیجان امده بود با پشت دست صورتش را پاك کرد و در حالی که به صورت من خیره شده  پرگل

:فتبود گ

من دیشب تا ساعت ها از گیرایی چشمان شما براي خواهرم تعریف کردم اون !شما هم دختر زیبا و بی نظیري هستید-

.گفت که آرزو داره شما را ببینه

.پرگل صورتم داغ شد ازثعریف

.توبه من لطف داري-

:گفت پرگل،باسماجت

ا وقار موهاي مجعد شما ادم را یاد موج هاي یکنواخت زیبا و ب.نه باور کنید راست میگم،شما دختر بی نظیري هستید-

...دریا می اندازه و عمق چشماتون

:گفتم باخنده
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تو شاعري؟ پرگل

.اینبار با صدا خندید و غم از دل من رخت بربست.هم خندید او

:زمزمه کرد پرگل ارام.از سرما باز دستانم را در اغوش کشیدم.سردي شروع به وزیدن کرد و بدنم مورمور شد سوز

.باید زودتر برگردم وگرنه دریا میاد دنبالم-

:یاد سوالم افتادم خودم را جمع و جور کردم و گفتم به

.میدونی پرگل من دیشب سرکی تو اتاق هاي باال کشیدم-

.با اضطراب به من نگریست پرگل

.شما باالخره خودتون را تو دردسر می ندازین-

.با نگاهم در امیخت تعجب

؟مگه اونجا اتاق کیه؟چرا-

:سرش را به اطراف چرخاند و گفت پرگل

نمی دونم تقریبا تموم خدمتکاراي منزل از دو سال پیش استخدام شدندهیچ کس نمیدونه اون اتاق سبز رنگ افسانه اي -

!مخصوص کی بوده واون عکس زیباي کدوم زن چشم ابی بوده که حاال نه خبري ازش هست و نه نشونی

:روي لبان خشک شده ام کشیدم و گفتمرا  زبانم

اون اتاق بچه چی؟-

.دستم را روي دست سردش گذاشتم و ازسرماي بدنش تنم را مورمورشد.به روبهرو خیره شد پرگل

.اون اتاق دختر اقا مهریاره-

سر و مگر مهریار دختري داشت؟پس چرا هیچ کس در مورد ازدواجش حرفی نمی زند؟پس هم.حیرت دهانم باز ماند از

دخترش اکنون کجاهستند؟
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.گویا از اعماق چاه بیرون می امد صدایم

...االن کجاست؟زنش-

:دستش را گرفتم و پرسیدم.از روي نیمکت بر خاست پرگل

پس کجا میري؟-

.بهتره برم-

اخه چرا؟-

.نگاهم کرداما باز هم نگاهش مهربان بود باغیظ

ن؟چرا اصرار دارید خودتون رو تو دردسر بندازی-

.گیج شده بودم که معنی سخنانش را درك نمی کردم انقدر

اخه چه دردسري؟چرا باید چهارتا سوال باعث دردسر من بشه؟-

.چون خواهر دلسوزي به صورتم خیره شد پرگل

خانم شما بهتره فکرتون را مشغول این قضایا نکنید این جا خیلی ها دوست ندارن در مورد شیما خانم و نغمه کوچولو -

.رفی بشهح

:که براي خودم هم غیر قابل باور بود گفتم باسماجتی

.اما من اصرار دارم بدونم-

اخه دونستنش چه سودي براي شما داره؟-

:هم گفتم باز

.حداقل سودش اینه که از اتفاق هایی که در اطرافم می افته مطلع می شم و از این خواب خرگوشی بیدار میشم-

واگر تو دردسر بیفتید؟-
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.برام مهم نیست-

.با تاسف سر تکان داد پرگل

.اما من شما را دوست دارم-

:را ارامتر کردم و گفتم صدایم

شیما کیه؟.پس اگه این طوره برام همه چیز رو بگو-

:بار دیگر روي نیمکت نشست این بار پاي چپش را به شدت تکان داد پرگل

ساله بود که خاطر خواه شیما خانم که عموزاده شوهر عمه  21یا 20فکر می کنم حدودا .شیما خانم همسر اقا مهریاره-

تونه میشه و بعد از کلی عشق و پافشاري ،شیما خانم به عقد اقا مهریار درمیان و دو سال بعد هم خانم باردار میشه و 

ش قفله و هیچ کس به نغمه ،اتاق اقا و شیما خانم بوده که مدت هاست در قاون اتاق مجاور اتا.دختر نازي به دنیا میاره

...حتی براي نظافت هم اقا این اجازه رو به هیچ کس نمیده.اونجا قدم نمی ذاره

هیچ کدوم از ما نمی دونیم چرا سر و صداي اقا و شیما خانم از دوسال پیش .هم مدت هاست به اون اتاق نرفتن خودشون

جر و بحث پشت جرو بحث و یک روزدیگه .شده بود یعنی تقریبا چند ماه بعد از مرگ اقا جهان پدر اقا مهریار بلند

.کوچولو نشنید غمهخبري از شیما خانم نشد و هیچ کس هم دیگر صدایی از ن

.اینکه مژه بر هم بزنم به صورت پرگل می نگریستم بدون

یعنی چه اتفاقی براشون افتاده؟-

:اب دهانش را فرو داد و گفت پرگل

ون صداي داد و بیداد و گریه و صحبتی که از تو کلبه میادصداي شیما خانم و نغمه بعضی ها می گن ا.هیچ کس نمی دونه-

.اصال ولش کن...بعضی ها میگن.است که اقا مهریارتو کلبه زندونیشون کرده

.هم به صورت پرگل خیره شدم باز
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.حرفت رو تموم کن-

:درمانده گفت پرگل

.چی بگم اخه خانم،گردن اونهایی که میگن-

خب چی؟-

اون صداهایی که هم هر از گاهی به .عمو صفدراشپز معتقده اقا،شیما خانم و دخترش را کشته و زیرکلبه دفن کرده مثال

.گوش میرسه صداي روح خانمه که هنوز در عذابه

پس این رمز و رازي که در ته .سخنان پرگل مرا به وحشت انداخته بود.دیگر زبانم را روي لبان تبدارم کشیدم بار

مهریار مرا می ترساند همین راز مخوف بود؟سرما بدنم را کرخ کرده بود وازشدت سرما استخوانهاي بدنم درد  چشمان

:و پرسیدم ردمبه زحمت لب هاي خشکی زده ام را از هم باز ک.گرفته بود

عمه خانم چی؟اون چرا سکوت کرده؟-

:ابروهایش را در هم کشید و گفت پرگل

.در زیر اون نقاب هاي خونسرد و با محبت یه دیو پنهان شده گول ظاهر اون ها را نخورید-

:انکه کنترلی بر اعصابم داشته باشم با صداي گرفته اي گفتم بی

داري چی میگی؟-

:شرمنده سر به زیر انداخت و گفت پرگل

ه انگار که یه روزي انگار ن.منظوري نداشتم ولی خانم بزرگ هیچ حرفی نه از شیما و نه از نغمه به میون نمیارن ببخشید

.دو نفر تو این خونه زندگی می کردن

این معنی اش چیه؟چرا باید ازدواج اقا مهریار از شما که دختر داییشون هستیدپنهان می شد؟ایا این سنگ دلی  خب

نیست که اوناحتی کالمی در مورد نغمه کوچولویی که صداي فریاد و بازیش خونه را زنده نگه داشته بود صحبت 
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یعنی عمه ام هم ان عمه مهربان و دلسوز نبود؟ عمه اي که همیشه .کنن؟سخنان پرگل چون خنجري به قلبم فرود امدنمی

حتی در زیر محبت هاي مینو هم پرده اي از دو رویی ودورنگی قرار داشت ؟از بودن در ان محیط و !ارزویش را داشتم

ردند بیزار بودم و ارزو می کردم هرچه زود تر پدرم در میان ادم هایی که تظاهر به انسان بودن و ادمیت می ک

با خود براي همیشه از این کاخ پر از سیاهی و از میان این ادم هاي به ظاهر ادم برهاندودیگر هرگز به ان  ددومرابازگر

ان اسمان در ال تاریک شدن بودوخورشید هم با شنیدن این سخن.پرگل بار دیگر از روي نیمکت برخاست!جا بازنگردم

:ارام صدایش کردم.دست دور شد بهپرگل فانوس .قصد فرار از روي اسمان این خانه را داشت

پرگل میشه فانوس را همینجا بذاري؟-

.ابرو در هم کشید باتعجب

مگه شما نمی اید؟-

.میخوام اینجا بمونم-

.به صورتم خیره شد مستاصل

.بهتره بریم صالح نیست اینجا تنها بمونید-

:راي گرفتن فانوس دراز کردم و گفتمرا ب دستم

.نگران نباش مراقب خودم هستم-

بادور شدن پرگل دلم لرزیدواز اینکه در ماندن سماجت .فانوس را به دستم سپرد وبا قدم هاي بلند از من دور شد پرگل

و دور تر می  به پرگل نگریستم او دور تر.اما حسی در درونم فریاد میزد که بمان.کرده بودم ازخودم لجم گرفت

از داخل االچیق بیرون امدم و فانوس به دست به .نمی دیدم ماسمان انقدر تاریک شده بود که پنج متري خودم را ه.شد

.ان سوي باغ رفتم

از ترس در حال .پا هایم دست خودم نبود ونیرویی عجیب انها را به سمتی که خود اراده کرده بود می کشید حرکت
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نور ضعیف .کمتر از بیست دقیقه بعد از دور کلبه را دیدم.م گامهایم مرا به سوي کلبه می کشیداحتضار بودم اما باز ه

قلبم .صداي زمزمه واري می امد.و به کلبه خیره شدم خزیدمدرپشت درختی .وزرد رنگی از داخل کلبه بیرون میتابید

خودم را .ردم اما صدا ها نامفهوم بودگوشم را تیز ک.فروریخت درست می شنیدم صداي زنی بود که ارام صحبت می کرد

خودم را به پشت .درکلبه بسته بود و شعاعی از نور با سماجت خود را از زیر در بیرون می کشید.به نزدیک کلبه رساندم 

بیشتر .مهریار درکنار شومینه وپشت به پنجره نشسته بود و صورتکی را می تراشید.پنجره کشیدم و به داخل نگریستم

در همان حال او دست از کار کشید و روي صندلی راکی که نزدیکش بود .یق شدم اما به نظرم مهریارتنها بوددر اتاق دق

ازترس .باز هم صدایی امد.مهریار هنوز در افکار خود غرق بود.حبس کردم منفسم را در سینه ا.لمید و به فکر فرو رفت

نفس .ق تمام بدنتم را در برگرفتو پا به فرار گذاشتماز وحشت عر.به پشت سر نگریستم درتاریکی نوري به نظرم امد

گذاشتم و وارد  راهروفانوس را گوشه .نفس زنان به در ساختمان رسیده بودم وسینه ام بی محابا باال و پایین می رفت

مینو که کتابی در دست داشت،باورود من سرازروي کتاب برداشت و با نگاهش صورتم را کاوید و لحظه اي .سالن شدم

.بعد بی درنگ از روي صندلی برخاست و به سمت من دوید

تینا جون چی شده؟چرا رنگت پریده؟-

مینو دستمالی به دستم داد و چون خواهري مهربان .از شدت عرق خیس خیس شده بود.را روي صورتم کشیدم دستم

:زمزمه کرد

.م درخت ها ادم را به وحشت می ندازهدرست نیست تا این موقع شب تو باغ بمونی وقتی اسمون تاریک میشه ازدحا-

اگر او حقیقتا نگران من بود پس چرا راز مهم برادرش راوخطري را که مرا تهدید .محبت امیز مینو به دلم نشست سخنان

می کرد به من گوشزد نمی کرد؟پس چرا صحبتی از ان زن و کودك بی گناه که به دست ظالمی چون برادرش به کام 

حرفی به میان نمی اورد؟ دویا حداقل دراسارت او به سر می بردن مرگ فرورفته بودند

:دستم را روي گونه ام گذاشت و چشمانش را کمی ریز کرد و گفت مینو
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می خواي بریم دکتر؟-

:جنباندم و او ادامه داد سري

پس چرا حرف نمی زنی؟کسی مزاحمت شده؟-

:را به دیوار تکیه دادم و اهسته گفتم دستم

.کمی ضعف دارمنه،فقط ی-

میخواي بري استراحت کنی؟-

لبخندي بر روي لب مینو نشست ودستم را به سمت ان طرف سالن کشید و کتابی را که در .هم سرم را تکان دادم باز

:دست داشت روبه رویم گشود وگفت

بیا ببین قشنگه؟-

:گفتم با شعف.تعجب به کتاب نگریستم وجلد بسیار زیباي ان توجه ام را جلب کرد با

واي مینو این هدیه شهابه؟-

.غمگین مینو پر از خنده شد صورت

به نظرت چطوره؟-

.عالیه،معلومه که خیلی خوش سلیقه اس-

.من هم در کنارش نشستم.کتاب را روي میز گذاشت و دستانم را در دست گرفت و روي مبل نشست مینو

.روبندازه تو دل مامانمیه کاري کن که خدا مهرش .تینا جون تروخدا برام دعا کن-

:گفتم باقاطعیت

.به نظر پسر خوبی میادعمه حتما اونو می پده-

:کالفه دستم را رها کرد وسرش را با تاسف تکان داد مینو
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واي تینا مادرم هیچ اعتقادي به عالقه در !اخه این عمه خانم شما انتظار داره پسر ولیعهد کویت بیاد خواستگاري من-

.ارهمسئله ازدواج ند

:دلداري اش گفتم براي

.حتما عمه هم همین عقیده رو پیدا می کنه-

:دستش را به پیشانی اش کشید وبا تاسف گفت مینو

.یه جورایی هر کسی را با پولش می سنجه.مامان به پول خیلی اهمیت میده.این طور نیست-

:سخن مینو یکه خورد و گفتم از

.دت عمه را خوب شناختم اون دل مهربونی دارهتو این م.اما من این طور فکر نمی کنم-

.لب هایش را جمع کرد مینو

درمورد مهریار هم .اون معتقده عشق یه چیز مسخره اس.اما تا به حال در مورد خواستگار هاي من همین طور بوده-

...همین نظر روداشت اما

م قفل شد و نتوانستم خواهش کنم که سخنش نمیدانم چرا دهان.ادامه سخنش ماندم اما او دیگر سکوت کرده بود منتظر

رازي که دانستن ان ممکن بود زندگی ام را به .شاید از باز شدن پرده ي رازي وهم انگیز هراس داشتم.را ادامه دهد

:بر خاست و با خنده گفت یمینو که مرا در فکر دید از روي صندل.مخاطره بیندازد

!ابیا خانم این قدر فکر نکن،زود پیر میشی ه-

:مینو ادامه داد.زورکی زدم لبخندي

نظرت با یه اب تنی جانانه قبل از شام چیه؟-

.عاقل اندر سفیه به او انداختم نگاهی

تو این سرما؟مگه زده به سرت؟-
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چند دقیقه بعد دري گوشه چپ سالن غذاخوري باز شد و من استخر سر .چشمکی زد و مرا به دنبال خود کشید مینو

کل سالن پر بود از هالوژن .نگاهی به اطراف انداختم.ا دیدم که رنگ ابی وزالل ابش چشمم را می زدپوشیده زیبایی ر

مینو .و تمیز انجا چون الماسی زیر نور می درخشید رینهاي زرد رنگی که خود را در سقف پنهان کرده بودندوکف مرم

:اشاره اي به استخر کرد وبا لبخند گفت

نه هستی؟حاال موافق یه اب تنی جانا-

.را تکان دادم سرم

.تو برو شنا کن من اینجا میشینم-

فضاي زیباي انجا مرا به وجد اورده بود ونگرانی .را به صندلی توري ابی رنگی که کنار استخر قرار داشت رساندم  خودم

پیچیده بود به من  نیم ساعت بعد مینو با حوله ي نارنجی رنگی که دور سرش.هاي ذهنی ام را براي دقایقی از یاد بردم

.نزدیک شد و چون همیشه نگاه خندانش را به من دوخت

.اخیش حال اومدم بعد از یه روز سخت و پرکار اب تنی خیلی می چسبه-

نیاز به فکر کردن داشتم باید به اتفاق هایی .ان شب خیلی زود به اتاقم بازگشتم.عمه منتظرمان بود.هم ارد سالن شدیم با

چشمانم را بسته بودم و در ذهنم صورت .افتاده بود می اندیشیدم و سوالهایم را کنار هم می چیدم که درطول این مدت

چشمانم را گشودم و به پنجره باز و پرده سفید رنگ که در هوا به .شد زشیما را ترسیم می کردم که پنجره به شدت با

جبورم ساخت پتو را تا زیر چانه ام باال سوزسرد پاییزي بدنم را مور مور کرد وم.پرواز در امده بود نگریستم

زنی زیبا و .افتاد رهتصمیم داشتم از روي تخت بلند شده و پنجره را ببندم اما پاهایم توان ازکف داد ونفسم به شما.بکشم

زبانم از ترس بند امده .سفید پوش با تاج گلی سفید رنگ در کنار پنجره نشسته بود و لبخند مرده اي بر لب داشت

یسوان لخت و یک دست زن بر اثر باد به رقص در امده بود وموهاي زیبا و ابریشم مانندش شالق زنان به صورتش گ.بود

لحظه اي چهره اورا با زن جوانی که در فیلم دیده .العملی به من خیره شده بود کساما او بی هیچ ع.کوبیده می شدند
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دندان هایم را به هم فشردم و پتو را تا زیر چشمانم باال  بله خودش بود از نگاه ثابت و خیره اش.بودم مقایسه کردم

و کمک بخواهم اما گلویم با  نمتصمیم داشتم فریاد بز.زن که شبیه عروس سفید پوشی بودقدمی به جلو برداشت.کشیدم

.من همراهی نمی کرد هر چه فریاد می کردم صدایم در ته گلویم خفه می شد گویا فقط لب میزدم

از وحشت دلم میخواست .شکننده ي زن بر روي لبانش قرار گرفت و به من فهماندکه باید ساکت باشمظریف و  انگشت

بار دیگر می خواستم .به عمق چشمان زن نگریستم چقدر شبیه چشمان نغمه بود.گریه کنم اما اشکم هم خشک شده بود

او شیما بود که به سراغ من امده زده بودم  حدسبله درست .فریاد بکشم اما این بار نه از ترس بلکه از تعجب

.صدایش انقدر ارام بود که به سختی ان را شنیدم.بود

.اروم باش-

.باردیگر صداي شیما به گوشم رسید.چشمانی هراسان به او نگریستم با

.مواظب خودت باش-

دم اما شیما رفته چشمانم را بستم و بار دیگر با هراس گشو.از شدت ترس خشک شده بود و ته گلویم می سوخت دهانم

.از شدت ترس بدنم فلج شده بود و حتی جرئت نکردم از روي تخت بلند شوم و پنجره را ببندم و تا صبح لرزیدم.بود

4فصل

به سختی از روي تخت .پنجره هنوز باز بودو بدنم از شدت سرما دردمی کرد.سالم دوباره خورشید چشمانم را گشودم با

با وجدانم حسابی .هنوزتصویر ان زن ذهنم را به خود مشغول کرده بود.م و انرا بستمبرخاستم و به سمت پنجره رفت

این خواب اشفته چیست؟لحظه اي با خود اندیشیدم که  لمرتب این سوال درذهنم تکرار می شد که دلی.درگیر بودم

نده شیما برخود نگرانی هاي دیشب باعث دیدن چنین خواب وحشتناکی شده اما بعد با یاد اوري چهره سرد و ز

ان خواب انقدر طبیغی بود که براي لحظه اي گمان بردم همه چیز در بیداري اتفاق.لرزیدم

شاید شیما با این کاراز من کمک «باز هم هر چه فکر کردم دلیل دیدن این خواب را نفهمیدم و با خود اندیشیدم؛؟.فتاده ا



کتابخانه نودهشتیا  فهیمه سلیمانی -دیوار شیشه اي 

w W w . 9 8 i A . C o m 62

م شاید هنوز راهی براي نجات او و نغمه کوچولو وجود داشته خواسته پس من باید به هر قیمتی به او و دخترش کمک کن

با این افکار درهم از اتاقم خارج شدم و باالجبار براي اینکه توجه کسی را به خودم جلب نکنم صبحانه ام را خوردم .»باشه

یده دربرابر درخت هاي سر به فلک کش.و به محض اینکه مینو خانه را ترك کرد به یاغ رفتم و به سمت کلبه دویدم

را دیدم که خورشید نورش  بهدیدگانم عبور می کردند و من بی توجه به انها به رو به رو می نگریستم تا ایمکه از دور کل

صدایی نمی .اهسته خود را به کلبه نزدیک کردم.را روي ان پهن کرده بود و رنگ چوب هایش طالیی به نظر می رسید

نفسم را در سینه ام حبس کردم و به سمت کلبه گام .سکوت بود و سکونهمه جا .نظري به اطراف انداختم.امد

هر چه سعی می کردم ارام تر گام .زمزمه وحشتناکی را به وجود می اورد مصداي خش خش برگها،زیر پاهای.برداشتم

ردم و با چشمانم را از عصبانیت روي هم فش.صداي خرد شدن برگها بر اعصابم اثر گذاشته بود.بردارم بی فایده بود

...دندان لب زیرینم را گزیدم

به نزدیک کلبه که رسیدم خودم را در پشت در پنهان کردم و از پنجره مربع شکل به .اینکه مهریار در کلبه نبود مثل

داخل کلبه تاریک بود و هر .در تمام ان لحظات صورت رنگ پریده شیمادر برابر دیدگانم رژه می رفت.داخل نگریستم

با گامهایی .دربا صداي جیر جیر گوشخراشی باز شد.گشودم میبه همین خاطر در را به ارا.چیزي ندیدم چه تالش کردم

نظري .نور اتش شومینه فضاي اطافش را روشن ساخته بود.موجی از گرمابه صورتم خورد.لرزان پابه درون کلبه گذاشتم

تندیس سنگی صورت پشت به من روي میز .دبه اطراف کلبه انداختم کم کم چشمانم به نور کم داخل کلبه عادت کر

کلبه بسیار ساده .صندلی متحرکی هم روبه روي شومینه قرارداشت که پلیورابی رنگ مهریار روي ان افتاده بود.ودب

.تخت چوبی یک نفره اي زیر پنجره قرار داشت.بود

به یاد سخنان پرگل افتادم که می گفت .درا در دیگر نقاط کلبه چرخاندم و بی اختیار نظرم به کف چوبی کلبه افتا چشمانم

اما چه دلیلی داشت که دیشب !نه نه این باور کردنی نبود...شایعه شده که مهریار زن و فرزندش را در زیر این کلبه دفن

شیما به سراغ من امد؟
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مهریار .تبسته شدن در اعصابم را متشنج ساخت بادقت به پشت سرنگریستم و جیغ خفیفیاز ته گلویم برخاس صداي

.درست پشت سر من ایستاده بود

از وحشت چند گام به عقب برداشتم وتنه ام به میزوسط .دیگر طاقت تحمل وزنم را نداشت و تمام بدنم می لرزید پاهایم

کلبه خورد ومجسمه ي سنگی ازروي میز افتادوباصداي گوش

را بستم و فریاد زدم اما فایده اي  ازوحشت دستم را روي گوش هایم فشردم وچشمانم.و وحشتناکی شکست خراش

اینبار اشک به راحتی راهش را پیدا کرد.کسی صدایم را نمی شنید.نداشت

گویا .نگاه و چشمان مهریارغضب الودبه من خیره بود.بی انکه کنترلی بر ان داشته باشم سیل وار از چشمانم پایین امد و

باحرص .مهریار به من نزدیک شد.بازهم گامی به عقب برداشتم.از اینکه مرا در کلبه می دید حسابی عصبانی شده بود

خم شدم و هیزم کنارشومینه را به سرعت برداشتم و دربرابر .پایم به جسمی خورد.لبهایش را بهم قفل کرده بود

:دیدگانم اورده و فریاد زدم

.جلو نیا وگرنه میزنم توصورتت-

.خفه ي مهریار در گوشم پیچید صداي

.هدختره دیوون-

:زنگداري فریاد زدم باردیگرباصداي

.به خدا میزنم تو صورتت جلو نیا-

:فریاد زدم.هم به سمت من امد اوباز

...جلو نیا قاتل،من،من میدونم تو،تو-

:مهریار فریاد زد اینبار

تو چی میدونی؟-
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:ورگه گرفته اش فریاد زدمهریار باز هم باصداي د.سختی نفس می کشیدم و قطرات اشک تمام صورتم را خیس کرد  به

کی به تو اجازه داده وارد حریم خصوصی من بشی؟هان؟چرا حرف نمیزنی؟.تو دختر فضولی هستی-

:گامی به عقب برداشتم و با صداي گرفته از بغض گفتم باوحشت

.من همه چیز را میدونم-

.عصبی تر نگاهم کرد مهریار

...ديچی میدونیدختره ي احمق،که به خودت اجازه می تو

:را قطع کردم و با صداي لرزانی گفتم سخنش

...من می دونم تو.تو شیما را کشتی تو حتی به دخترت هم رحم نکردي-

گامی به عقب برداشتم و هیزم رامحکم تردرمیان انگشتانم فشردم اما از شدت وحشت دستانم .دستش را باال برد مهریار

مهریار با چشمان .ار که بلند شد هیزم از دستم به زمین افتادصداي قهقهه ي مهری.هم قدرت از کف داده بودند

:غضبناکش نزدیک من شد و گفت

...درسته و حاال تو به راز من پی بردي مجبورم که تو را هم بکشم تا-

ومن بی اختیار و هراسان چندقدم به عقب برداشتم و حس کردم پاهایم دیگرتوان حرکت .به من نزدیک شد مهریار

به طوري که احساس سرما در بدنم جاي گرفت و لحظه اي .م چند کیلوشده بودو خون ازبدنم گریخته بودسر.نداشتن

.گمان بردم دیگر زنده نیستم

براي دقایقی گمان کردم که همه وقایع را در خواب .چشمانم را گشودم در اتاقم بودم و هنوز صورتم خیس بود وقتی

نجا روي تختم چه کار می کردم؟دستم را روي پوست صورتم کشیدم درست اگر همه چیز واقعیت بودمن ای...دیده ام

...مهریاراز خطاي من در گذرداو که شتبود هنوز زنده بودم اما این چطور امکان داشت؟مگر امکان دا

ازروي تخت برخاستم و قصدکردم .لحظه احساس کردم او در نزدیکی من است و هنوز تصمیم داردمرا از بین ببرد یک



کتابخانه نودهشتیا  فهیمه سلیمانی -دیوار شیشه اي 

w W w . 9 8 i A . C o m 65

چمدانم را از داخل کمد بیرون کشیدم و لباس هایم را به سرعت داخل ان ریختم و به .ان عمارت وهم انگیزبگریزماز 

.دیدگانم جان گرفت بلسمت در دویدم اما به محض باز کردن در مهریار را در مقا

در را محکم به هم از شدت وحشت .دیده بودم مهریار مقابل در اتاقم ایستاده بود و به صورتم می نگریست درست

دیگر همه چیز تمام شده .کوبیدم و به پشت در تکیه دادم و زانو هاي لرزانم را در اغوش کشیدم و شروع به گریه کردم

ضربه اي که به در خورد قلبم از جا کنده شد ،کم مانده بود .مبود ومن دور از خانوواده ام بایدبا زندگی وداع می کرد

:چون خوش ترین سمفونی به گوشم رسید قالب تهی کنم که صداي مینو

.تینا تو اتاقت هستی؟منم مینو در را باز کن-

دانم چرا به مینو اعتماد داشتم و مطمئن بودم تا زمانی که در کنار او هستم ازجانب مهریاراسیبی به من نخواهد  نمی

مینو چون .روي صورتم را پاك کردم اشک هاي.فقط مینو پشت در به انتظارم ایستاده بود.دررا به ارامی گشودم.رسید

.دفعات قبل با تعجب به من نگاه کرد

!تو چه دختر عجیبی هستی-

:زورکی بر لب راندم وبراي توجیه رفتار غیر طبیعی ام گفتم لبخند

.دل نگران مامانم-

:مرا در اغوش گرفت و لب هایش را روي موهایم گذاشت و سرم را بوسید و بالحنی مهربان گفت مینو

.نگران نباش مامان می گفت دایی در تماسش گفته حال اون وزندایی خوبه-

.می دونم اما باز دل نگرانم-

می دونی اگه با این روش ادامه بدي یواش یواش ...خبب این اندازه هم طبیعیه،اما مواظب باش خودت روبیش از این-

افسرده میشی اون وقت ما باید جواب دایی را چی بدیم؟

.خند زدملب بابغض
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!مطمئن باش من بهشون میگم تو به من خیلی محبت داشتی-

.پس اگه این طوره بلند شو بریم پایین مامان خیلی نگرانته-

:اش مخالفت کردم و گفتم باخواسته

.نه اگه اجازه بدي دلم میخواد یک کمی تنها باشم-

.دت را تو این اتاق حبس کردينه،نه اجازه نمی دوم زود پاشو بریم پایین دختر دق کردي انقدرخو-

نگاهم برروي چمدانم ثابت ماند ونفس راحتی .خواستم باز هم مخالفت کنم مینو دستم را کشید ومرا به سمت دربرد تا

مینو اصال متوجه چمدان نشده بود به همین علت من هم در رفتن تعجیل کردم و لحظه اي بعد هردو از پله ها .کشیدم

اهسته وارد سالن شدم عمه با لبخند از .روزنامه می خواند وچک مهریار روي مبل نشسته بود درسالن کو.سرازیر شدیم

.ما استقبال کرد

!چه عجب عروسک من تصمیم گرفت بیاد پیش عمه پیرش-

او بی توجه به حضور من روزنامه می .نظري به مهریارانداختم.لبخند زدم اما وقتی جلوتر امدم لبخند عمه محو شد زورکی

یعنی باید باور می کردم که او در مورد برخوردامروز ماچیزي به عمه ومینو نگفته؟عمه دقیق تر به صورتنم .اندخو

:نگریست و گفت

تینا چی شده؟-

اما خیلی زود باز هم به .چشمانش را براي لحظه اي از روي روزنامه برداشت و لحظه اي به چشمان من نگریست  مهریار

این نگاه !این نگاه با نگاه ساعتی پیش چقدر متفاوت بود.نم چرا با نگاهش قلبم به تپش افتادنمی دا.روزنامه خیره شد

نه نه این چشم ها چطور می توانست در خون غلتیدن زنی را ببیند ودم بر نیاورد؟این چشم ها ...یک مرد عاشق پیشه

...چگونه می توانست عشق را در خود بکشد؟نه این امکان نداشت

:ی را که بین عمه و مینو رد و بدل می شد را نمی شنیدم تا زمانی که عمه مستقیم به من نگریست و گفتسخنان دیگر
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دلم نمی خواد دیگه تو را غمگین ببینم حیف ایم صورت ماه و چشم هاي دیوونه نیست که با اشک مرطوب بشه و به -

رنگ خون بشینه؟

تمام ذهنم پر .زي می کرد اما من دیگرتیناي روزهاي پیش نبودماوچون شبهاي پیش گلدو.مبل در کنار عمه نشستم روي

چطور می توانستم .شده بود از همان نگاه هاي گرم و مسخ کننده و ان دو چشم زیبا که دنیا را برسرم ویران ساخته بود

واحساس کالفگی وسردرد نبودچنین مردي قاتل زن و فرزندش باشد؟حالم اصال خوش 

کالفه و سردرگم در الك خود فرورفته .اما مهریار بی تفاوت نسبت به من در روزنامه غرق بود.شدت عذابم می داد به

دلم .مینو باز هم در گوشم پچ پچ می کردو در مورد شهاب حرف می زد اما من هیچ یک از سخنانش را نمی شنیدم.بودم

من تا .ن بار قلبم را به لرزه در اوردبیندیشمچشم که براي نخستی دومیخواست به اتاقم پناه ببرم و در خلوت اتاقم به ان 

به حال مزه عشق را نچشیده بودم و هیچ مردي تا به حال نتوانسته بود مرا رام عشق خود کند اما به یکباره چه شد؟چه 

 نگاه هر چند کوتاه یکبالیی بر سرم امد؟یعنب معنی این بی قراري عشق بود؟یعنی معنی این همه انتظار ان هم انتظار 

...واي نه،...عشق بود؟نه خدایا چرا؟چرا باید این نگاه متعلق به مردي چون مهریار باشد؟مردي که زن و فرزندش را

روزي این نگاه متعلق به زن سفید پوش رویاهایم بود؟یعنی اوروزهاي عمرش را در کنارمردي سپري کرده بود که  یعنی

این فریب !زندگی می کند؟نه نه خدایا کمکم کن این عشق نیستامروز بایک دنیا تنهایی و در سکوت مطلق در کلبه 

این مرد الیق عشق .شیطانی که خود را به روح من نزدیک می کنداو می خواهد مرا به قهقهرا بکشاند.شیطان است

باید اعتراف می کردم او سراسر !زیبایی...سراسر...سراسر زشتی وپلیدي است و!این مرد سراسر نفرت است.نیست

!!!او می توانست مرد رویا هاي هر دختري شود اما نه.یی بود او یک مرد بود مردي که مرد هاي دیگر شبیه نبودزیبا

خودت کمکم کن شاید روزي شیما هم رام همین نگاه ارام و پردرد شده بود و این چنین هستی اش برباد رفت و  خدایا

مدت ها بسته مانده و روي تخت و لوازمش تلی از گرد وغبار  حاال هیچ کس حتی نامی از او نمی برد و حتی در اتاقش تا

...نشسته
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بار ها به پشت .لحظه اي از مهریاربیزار بودم و لحظاتی بعد بی قرار نگاهش می شدم.شب با اشفتگی تمام خوابیدم  ان

از کلبه اش باال می رفت  پنجره رفتم و سعی کردم کلبه را ببینم اما جز نور ضعیفی که از ان طرف باغ می امد و دودي که

.پنهان شدم و خواب چشمانم را ربود مکالفه و سردرگم زیر پتوی.چیزي دیده نمی شد

ازروي تخت پایین .ذل شوره عجیبی به دلم چنگ انداخته بود.صبح بود که از شدت اضطراب از خواب بیدار شدم نزدیک

هنوز .به اشپزخانه بروم ولیوانی اب خنک بنوشمتصمیم گرفتم که .راهروخاموش بود.امدم و اتاقم را ترك کردم

یعنی چه .زده بودم برق اتاق نغمه روشن بود سدرست حد.چندگامی نرفته بودم که باردیگر به پشت سر نگریستم 

در نیمه باز بودازالي در به .کسی این موقع شب به اتاق او رفته؟ارام مسیرحرکتم را تغییر دادم و به اتاق نزدیک شدم

درست می دیدم،مهریار بود که روي زمین نشسته بودو سرش را روي تخت نغمه گذاشته بود و هق .اق نگریستمدرون ات

از دیدن این صحنه اشفته شدم معنی این اشک ها چه بود؟سردرگم به .اش سکوت اتاق را بر هم زده بود یههق گر

مهریار با .ستم فرار کنم اما دیر شده بودمی خوا.دستم به در خوردو در صدایی کرد.اطراف نگریستم کسی انجا نبود

مهریار چندلحظه با همان ارامش به من نگاه .تادباز هم پاهایم از حرکت ایس.چشمانی خیس از اشک خود به من نگریست

کرد اما این ارامش طولی نکشید و چون پرکاهی از روي زمین جست و به طرف من خیز برداشت و من عقب 

.اتاق رسیدم او هنوزباچشمانی که از شدت خشم در حال انفجار بود به من می نگریستنفهمیدم کی به وسط .رفتم

چی از جون من می خواي؟چرا دست از سرم بر نمی داري؟چرا نمیذاري با درد بی درمون خودم بمیرم؟هان؟تا کی -

میخواي مثل سایه دنبال من بیاي و منو عذاب بدي؟

.ه به حال من همچنان غضبناك نگاهم می کردبه اوو خیره شدم،اما او بی توج هراسان

...من،من می خواستم-

.لحظه اي در چشمان من خیره شد و من در جا خشکم زد وزبانم بند امد مهریار

می خواستی چی؟می خواستی باز هم هر چی از دهنت بیرون میاد به من بگی؟توچته دختر؟مگه نمیگی زن و بچه ام رو -
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ندگیم سرك می کشی؟چرا باز هم میایی و شب هام روتیره تر از اونی می کنی که هست؟کشتم؟خب پس چرا بازم تو ز

.مهریار از من روي گرداند!مهریار باز هم پر اشک شد و قلب من لبریز از درد چشمان

:تصویر ان چشم هاي ابري در برابر دیدگانم می رقصیدند که صدایش مرا از رویا بیرون کشید هنوز

چشمام دور شو دیگه نمی خوام تو این مدتی که اینجا هستی ببینمت می فهمی؟ازمقابل ...برو-

سعی کردم ارام گام بردارم اما این امکان .سخنانش دلم شکست و صداي ترك خوردن قلبم را به وضوح شنیدم از

باشد زیرادیگر  نداشت،با دست صورتم را پوشاندم و دوان دوان اتاق را ترك کردمودلم نیمی خواست او ناظر اشک هایم

عشق چه .او عشق مرا نادیده گرفته بود.شرم داشتم ااین اشکها،اشک ترس نبود اشک عشق بود پس از نشان دادن انه

عاشق شیما و نغمه و این افکار مسخره که لحظاتی گمان می .کدام عشق؟او خودش هنوز عاشق بود!کلمه ي مسخره اي

.تمام وجودش متعلق به من باشد رویایی بیش نبودبرم او یک پسرمجرد وازاد است که می تواند 

من احمق بودم .دیگر دلم نمی خواست از اتاق خارج شوم او حق داشت که دوست نداشته باشد مرا ببیند.صبح نخوابیدم تا

د نه نه او نمی توانست چنین کاري را انجام ده...چطور ممکن بود؟مهریار!انقدر احمق که فکر می کردم او زنش را کشته

پس صداي داخل کلبه چه بود؟ان صداي زمزمه واري که بار ها شنیده بودم؟به هر حال در این مطمئن بودم که اون انقدر 

من چطور توانستم به او شک کنم؟با خود تصمیم گرفتم دیگر با او روبه رو نشوم او مرد ازادي نبود و من ...پاك است که

اتاق بیرون نرفتم حتی از  ازتا بعد از ظهر .تازه جوانه زده در قلبم می کردمنباید بیش از این خودم را گرفتار او و حس 

.پرگل خواستم نهارم را به اتاقم بیارود و کسالت را بهانه کردم

مینو که امدسعی کردم با زمینه .وجود شیما مثل خوره اي اعصابم را می خورد و کالفه ام می کرد.ساعت پنج بود حدود

به هر حال کنجکاوي هم دست .ر مورد مهریار و شیما برایم صحبت کند اما او چندان تمایلی نداشتچینی از او بخواهم د

را یکی پس از دیگري بپرسم تا اینکه باالخره فرصت به دستم  هایماز سرم بر نمی داشت و منتظر فرصتی بودم که سوال

:من هم فرصت را مغتنم شمرده و گفتم.کرد مینو بار دیگر در مورد سختگیري هاي عمه در مورد ازدواج او صحبت.امد
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اگه این طوره که تو میگی پس چطور عمه با ازدواج مهریار و همسرش موافقت کرد؟-

:ابروهایش را درهم گره کرد و مستقیم به صورتم زل زد و گفت مینو

تو از کجا می دونی؟-

:من و من گفتم با

.خب فهمیدنش سخت نبود-

.ریم باید به مامان بگم ادبشون کنهعجب خدمتکاراي فضولی دا-

:گفتم بادستپاچگی

...نه نه کسی به من چیزي نگفت من اتاق دخترکوچولویی را دیدم و حدس زدم باید-

.این سخن غم در چشمان مینو جا خوش کرد با

.یه دختر خوشگل و با نمک.اسمش نغمه است-

االن کجاست؟-

.بی حوصلگی شانه باال انداخت با

.نمنمی دو-

:بی تابی گفتم با

.مینو ازشون برام حرف بزن-

.دستش را زیر چانه اش تکیه داد مینو

.اخه چه اصراري داري بدونی؟این خاطرات تلخ باید فراموش بشه-

:سماجت گفتم با

.خواهش می کنم من دوست دارم بدونم-
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:صدایش را پایین اورد و مستقیم به من نگاه کرد و گفت مینو

.حرفی جلوي مهریار نزنی اون باید همه چیز رو فراموش کنه پس قول بده-

:را تکان دادم و گفتم سرم

.قول میدم-

:با همان لحن اهسته شروه به تعریف کرد مینو

من شیمارو دوست . راستش نمی دونم از کجا شروع کنم وقتی مهریار گرفتار نگاه شیماشد همه ناراحت شدن به جز من-

.چهره اش کامال شبیه مهتاب و نگاهش مثل خورشید داغ و سوزنده بود!داشتم دختر نازي بود

هاي اون مثل چشمهاي اهوي وحشی بود و به همون بی باکی و جسوري،یه دختر مغرور وسرکش ودر عین حال  چشم

دختر یه .شاید باورت نشه اما شیما یه دختر همه چیز تموم بود.صداي خنده هاش مثل اواز بلبلی خوش اهنگ بود.جذاب

چند سال پیش وقتی رفته بودیم باغ عموي بابام .شاید من هم اگه جاي مهریار بودم عاشقش می شدم.تک و استثنایی

اونم .سرکش و مغرور مثل یه اسب وحشی که توي جنگل ها بی هدف می تازید و زیباییش رو به رخ می کشه.اونجا بود

اون روز مهریار از همیشه ساکت تر بودما به سکوتش .می رفت گویا روي ابرها راه.به این همه زیبایی فخر می فروخت

مامان به بابا گفت زود تر برگردیم خونه،اما بابا مثل همیشه،ساز .اما نگاه هاي مهریار نگاه همیشگی نبود شتیمعادت دا

ریف خواسته مامان مثل همیشه ح.ما هم پذیرفتیم واون با سماجت خواست که چند روزي اونجا بمونیم.خودش رو می زد

.روز دوم اقامتمون بود که دیدیم از شیما و مهریار خبري نیست.هاي اون نشد

از همون رو شصت من خبردار .ظهر بودکه اومدن هردو خندون و هر دو با اشفتگی که در رفتارشون مشهود بود تزدیک

بعد از یک .است از خونه بره بیرونزمانی که برگشتیم خونه مهریار بهانه گیر شده بود وبه هر بهانه ي بود می خو.شد

مامان گریه می کرد و می گفت شیما در .هفته هم اومد و مستقیم رو به روي مامان بابا نشست و گفت دلش گرفتارشده

اخه در صورت وصلت این دو پاي بابا .حد و اندازه ي خانواده ما نیست اما من با خودم فکر می کردم مامان نگران باباست
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دونم چی شد  ینم...هرچند بیچاره مامان که غم به اون بزرگی روتحمل کرده بود پس.واده شیما باز می شدبیشتر تو خان

واي تینا .باالخره هم تو یه شب باشکوه عروسی کردن.شایدم دیگه حریف مهریار نمی شد.که باالخره مامان قبول کرد

ست کمی از اون نداشت مثل قرص ماه تو مجلس عروس هم د.نمی دونی اون شب مهریار چه داماد افسانه اي شده بود

وسراسر عشقی رو داشتن گاهی اوقات ارزو می کردم یه مردي مثل  رامبعداز اون روز به ظاهر زندگی ا.می درخشیدند

کمتر از دو سال بعد نغمه به دنیا .اخه عشقش اونقدر قشنگ بود که هر زنی رو به حسرت می انداخت.مهریار عاشقم بشه

پایه هاي  تبا همون چشم ها و همون شیطنت ها اما نمیدونم چرا وجود نغمه هم نتونس.شبیه مادرش بود درست.اومد

زندگی شون را محکم کنه؟کم کم رابطه ي شیما با خانواده اش بیشتر شدبه خصوص با خاله ا ش،درست مثل یه خواب و 

ون کلبه خزیده بود و از تمام ثروت ها و خوشی رویا گذشت اما وقتی چشم بازکردیم مهریار افسرده یه گوشه باغ تو ا

شیما هم نغمه رابرداشته بود و با مردي که فکر میکنم از .شده بود شهاي دنیاچشم پوشیده بود وغرق تنهایی خود

من نمیدونم شیما تو زندگیش چی کم داشت که .اشناهاي خاله اش بود تو یه شب تاریک وبی سرو صدا گریخته بود

هاي  وشیاما به این موضوع معتقدم که گاهی خوشبختی زیادي ادم رو سرمست می کنه اونم گول همین خاینکار را کرد 

مهریارساده دل چقدر به اون اعتماد کرداما چه می دونست زنش تو ذهنش اسم یه مرد دیگه رو .زودگذر را خورد

!حکاکی کنه

ت و تخت نغمه را هم خالی پیدا کردتو خودش فرو از اون روزي که از خواب بیدار شدو دید شیما کنارش نیس مهریار

تینا جون من اون قدر نامه رو خوندم !و اون زمان که کلمات نوشته شده شیما رو روي نامه خوند در خودش پژمرد!رفت

.اما به هیچ نتیجه اي نرسیدم انمی دونم چر.که کلمه به کلمه و خط به خطش رو حفظ شدم

وشته بود؟می شه بگی تو اون نامه چی ن-

من بدم ! مهریار منو ببخش،من عاشق شدم«پس خوب گوش کن؛.کلمه به کلمه رو برات میگم تا خودت قضاوت کنی-

نمی دونم چی شد؟اما ! اما من ازقبل ازازداج با تو عاشق بودم.انقدر خوب که عاشق من شدي!خیلی بد ولی تو خوب بودي
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دیگه پیش اون برگشتم و به عشقم اعتراف کردم اون  بارده و وقتی وقتی زن تو شدم دیدم هنوز قلبم پیش اون جا مون

اي کاش این همه با تو و در کنار تو خوشبخت !اي کاش تو بد بودي.هم فهمیده بود که زندگی بدون من براش محاله

یه زن  مهریار عزیزم دوستت دارم چون حتی یه ثانیه احساس نکردم تو خونه دلت جایی براي من نیست اما من.نبودم

شاید اگه همون زمان ازش خواستم با من ازدواج کنه قبول می کرد وامروز .که اسیر عشق یه مردافسونگر شدم ختمبدب

خیلی سعی کردم تو این چند .نباید شرمنده روي تو می شدم اما خوب خودت می دونی که تقدیردست خود ادم نیست

می خواد روزي به حقیقت برسد و من هم از این  شونارند که دلهمه ادمها ارزویی د!سال فقط به تو فکر کنم اما نشد

تواین مدت هر چه بهانه گیري کردم .شاید قبول نکنی ولی من هم حق داشتم دنبال ارزوهایم برم.قاعده مستثنی نبودم

اي !خیلی هم سعی کردم تو هم با من سرناسازگاري بگذاري اما من هر چه کردم جوابم سکوت بود.فایده اي نداشت

از روي تو خجلم چون تو خوبی انقدر خوب که می .به گوشم می نواختی اون وقت من راحت تر می رفتم یکاش سیل

خودت می دونی زندگی بی نغمه .خاطره این عشق یه طرفه اما زیبا رو هم با خودم می برم.دونم ازگناه من می گذري

. خودش خرد شدو فرو ریخت مهریاردرهمون زمان در ».برام درد اوره پس منو به خاطر این بی رحمیم هم ببخش

شیما رفته بود کانادا اواز انجا نامه اي نوشت و .درسش راناتموم گذاشت وحتی براي ادامه تحصیل حاضر نشد به اروپا بره

حتی دیگه کمتر با ما . از مهریار خواست طالقش رو بده تو این دو سال ما دیگه صداي خنده هاي مهریار را نشنیدیم

میبینی چه خودش را اسیر اون کلبه کرده؟!اینم از اوضاع زندگیش.توي خودشه همش.حرف میزنه

به محض اینکه مینو .مینو هم اشک به دیده اورده بود.راه نفسم را بسته بود وحتی قدرت نفس کشیدن هم نداشتم بغض

دلم می خواست تا فردا صبح براي .ه کردماتاقم را ترك کرد سرم را در بالش پنهان کردم و صداي گریه ام را زیر ان خف

غیر عادي او را درك کنم ومعنی ان نگاه هاي خسته اش را  فتارحاال می توانستم ر.دل درد کشیده مهریاراشک بریزم

او در بدترین شرایط و کمترین زمان همه چیزش را .حاال می فهمیدم چرا او از همه کس و همه چیز گریزان شده.دریابم

ان شب .روزي عاشقش بودازدست داده بودو او را درتار عنکبوتی که به دورش تنیده بود زندانی کرده بود توسط زنی که
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عمه و مینوهرچه اصرار کردند پایین نرفتم چون مینو می گفت مهریار هم امده ومن از سخنان بی عقالنه خودم شرمگین 

ه بودهرچند دلم به حالش می سوخت اما حاضر نبودم بودم و هم با سخنانی که او دیشب برلب رانده بودقلبم زخمی شد

.حتی به قیمت به دست اوردن عشق او غرورم را به لجن بکشم

اي کاش در کنارم بود تا به او بگویم که باالخره دیواره قلب من هم به لرزه .هنگام خواب دلم هواي مادرم را کرد شب

اخته و تار و پودم را در هم گره زده و من سرگردان وحیرانم که احساسی ناشناخته و عجیب به دلم چنگ اند.در امده بود

بود تانصیحتم کند و بگوید چنین مواقعی باید چکارکنم؟اما من سابی  ادرماي کاش م!چگونه این گره هاي کور را باز کنم

.ناشی بودم وجزریختن اشکهاي گرمی که غم هاي دلم را می شست کاري از دستم بر نمی امد

هوا به سردي روزهاي قبل نبودوخورشید نم نمک نوز ضعیفی به .خواب بیدارشدم حالم بهتر از دیروز بود که از صبح

گویا دیشب باران باریده بودوشبنم روي برگهاي پهن درختان وگلها .بلند شدم و پنجره را گشودم.داخل اتاق می تاباند

برخالف دیروز حال بهتري داشتم .پله ها پایین رفتمبه سرعت از .چون الماس در زیر نور کم سو خورشید می درخشیدند

کم کم حوصله ام سر می رفت به هکمین علت از .به سرعت روي کاناپه خزیدم و اطراف را کاویدم از مینوهم خبري نبود

سالن  خلنورکمرنگ خورشید دزدکی به دا.روي کاناپه برخاستم و به سمت پرده بلند و ضخیم سالن رفتم انرا کنار زدم

سالن با وجود ان نور طالیی رنگ بسیار زیبا تر شده بود و حس زندگی وبودن را نوید .پرده را کامالکنارزدم.رك کشیدس

به سرعت همه پرده ها را کنار زدم و روي اولین کاناپه خزیدم و از پشت پنجره به زیبایی طبیعت خیره .می داد

:گوشم پیچید دریا در يصداي باز شدن در امد و لحظه اي بعد صدا.شدم

خانم چراپرده ها را کنار کشیدید؟-

هایم را در هم گره دادم چه سوال بی جایی می کرد یعنی انها هیچ وقت این پرده ها را کنار نمی کشیدند؟ ابرو

:حیرتی که در کالمم کامال مشهود بود پرسیدم با

نبایداین کار را می کردم؟-
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.دنخانم بزرگ مدت هاست این کار را قدغن کر-

:کاناپه برخاستم و به سمت پنجره رفتم و دستم را رویشیشه ان کشیدم وگفتم ازروي

.اما این طوري همه جا خیلی قشنگتره-

دریا در .هربیننده اي بی هیچ تفکري بالفاصله می فهمیداین سالن زیبا تر از دقایقی پیش شده.به اطراف نگریست دریا

حس پرواز در وجودم رخنه کرده بود و گرماي افتاب زیر پوستم .باز کردم دستانم را از هم.سکوت سالن را ترك کرد

ها به سخنان مینو اندیشیده بودم و اخر به این نتیجه رسیدم  تدیشب تا ساع.برخالف دیروز حالم بسیار خوب بود.دوید

ی شستم وبجاي ان بذر من باید به همه انها کمک می کردم باید این گرد و غبار را م.که من بایدبه مهریار کمک کنم

در انتظار  بمن بایدبه انها ثابت می کردم که روز هاي سرد زمستان گریخته و حاال بهار دلفری.شادي و عشق می کاشتم

.انها پشت پنجره بسته نشسته

سرعت به سمت پنجره رفتم و انرا گشودم و با ولع بوي رطوبت باران و خاك را که همیشه باعث مستی ام می شد  به

بوي گلهاي یاس شامه ام راپر کرد ولحظه اي .عیدم ودستانم را از هم بازکردم و با چشمانی بسته باز هم نفس کشیدمبل

.مرا به خلسه اي لذت بخش فروبرد

عمه بر روي صندلی چرخدار نشسته و دریا او را به داخل سالن هدایت می .در موجب شد به پشت سربنگرم صداي

گریستم هیچ اثاري ازنامهربانی و خشونت مشاهده نمی شد بلکه شبنمی از اشک انها را به چشمان مهربان عمه ن.کرد

شده بود رفتم و سرم را روي پاهایش  لنبه سرعت به سمت عهمه که حاال دیگر کامال وارد سا.پوشانده بود

ورم را درست بیان اب دهانم رافرودادم و سعی کردم منظ.دستان تپل و نرم عمه روي موهایم به حرکت درامد.گذاشتم

:کنم به همین خاطر گفتم

نوري که .عمه جون من نمی خواستم تو تصمیم شما دخالتی کرده باشم اما این سالن با این عظمت به نور نیاز داشت-

...حس زندگی و زنده بودن بهش بده من می خواستم
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.فتخار منی اینو باور کنتوباعث ا.عزیزکم تو مختاري هر کاري که دل شیشه ایت بهت میگه انجام بدي-

او دودستش راروي گونه هاي من قرار داد و با چشمان .را از روي زانو هاي عمه برداشتم و به صورتش نگریستم  سرم

.خیسش با مهربانی مفرطی به چشمانم نگریست

مون به عطرو بوي تازه از وقتی که اومدي زندگی.تویه فرشته اي که خدا براي نجات خانواده از هم پاشیده ام ما فرستاده-

مینو از اون همه گوشه گیري .من حس می کنم دوست دارم بیشتر زنده بمونم تا خوشبختی بچه هام را ببینم.پیداکرده

واي ...انگار یه حسی.اونم برخالف گذشته بیشتر به دیدن ما میاد...ممهریار ه.دست کشیده وباوجود تو دوباره شادشده

.ایی که از سوي خدا براي نجات ما اومديتینا عزیزم تو یه فرشته زیب

عمه بازهم لب به سخن گشود؛صدایش طنین دلنوازي .دستم راروي گونه خیس او کشیدم.به یکبار گریه افتاد عمه

.داشت

.دلم نمی خواد ما را ترك کنی-

.اما عمه جون،من حاال حاال ها مزاحم شما هستم-

...اما تو باید قول بدي که.بر می گردن و تو ما رو تنها می گذاري از االن نگران روزي هستم که فرشاد و نسترن-

:دیگر سخنش را ادامه نداد و من که دیدم تالش زیادي براي فهماند ن منظورش به من می کندبه اهستگی گفتم عمه

چون شما  روزهاي فراغ و دوري سررسیده ومن حاال که جواهري.من همیشه به فکر شما هستم ودرکنارشما خواهم بود-

.و مینوروپیدا کردم به این راحتی ها از شما دل نمی کنم

ازروي زمین برخاستم و بجاي .اما هنوز چشمانش حال و هواي خاصی داشت.لبخند اطمینان بخشی به لب راند عمه

گی اش عمه به اطراف می نگریست وزمانی که در جایگاه همیش.دریاپشت صندلی عمه ایستادم واورا به جلو هدایت کردم

.متوقف شد لبخندي غمگین به صورتم پاشید

.دوباره زندگی به این عمارت مرده وپوسیده برگشته و من اینو مدیون تو هستم-
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.من کاري نکردم فقط پرده ها راکنارزدم تا صبح باز هم به این سالن سالم کنه-

.این کار خودش یه همت واال می خواست-

.سالم بر همه-

.مینودر استانه در ایستاده بود و با حیرت به اطراف می نگریست.ا چرخاندمسرم را به سمت صد-

مگه تو امروزکالس نداشتی؟-

:همچنان متحیر به اطراف می نگریست ودرهمان حالت جواب داد مینو

به من بگید اینجا چه خبره؟...چرا اما دیدم دلم نمیاد تینا تو خونه تنها باشه و من-

.ینا داشتیم از زیبایی صبح و لطافت هوا استفاده می کردیمخبري نیست فقط من و ت-

.ابروهاش را در هم کشید و روي اولین مبل نشست مینو

شماحتی دوست نداشتید نورخورشید خونه رو در بر .شما مدتها خودتون را از دیدن این زیبایی ها محروم کرده بودید اما

!بگیره

قت بود دلم می خواست با همه این زیبایی ها اشتی کنم اماانگیزه اي براي این من خیلی و.حاال هم اون روز ها تموم شده-

.کار نداشتم امروز تینا انگیزه اش را به دستم داد

نگاه عمه به نقطه ي نامعلومی خیره مانده .در کنا رعمه نشستم و به صورتش نگریستم.این ها را گفت و سکوت کرد عمه

دستم را .غم در چشمهاي او همجا خوش کرده بودو خیال رفتن نداشت.ختمنظري به صورت غمگین مینواندا.بود

عمه به سمت من چرخیدو من از خستگی و  طوبچشمان مر..نوازشگرانه روي پوست دست گوشتالودو گرم عمه کشیدم

دور باز هم نگاه عمه از من .لب هایم قفل شده بودندوقدرت سخن گفتن نداشتم.درماندگی ته چشمان عمه حیرت کردم

علت این همه تنهایی و غربت در ته نگاه عمه چه .باردیگر به مینو که از پنجره بیرون را تماشا می کرد نگاه کردم.شد

بیشتر اوقات ساکت و مغوم گوشه اي می نشست مگر چه چیزي در زندگی تجمالتی انها کم بودکه این  چرابود؟مینو 
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چشمان هیچ کدام از انها شادي موج نمیزد و نورامیدي به چشم نمی  چرا ته.چنین انها را در غمی سنگین غرق کرده بود

.صداي عمه مرا از افکاربهم ریخته ام جدا ساخت.خورد

حس .وجود تو این خونه رو سبز و با نشاط کرده.فرشاد به من محبت زیادي کرد که تو را این روزها پیش ما گذاشت-

به اون روزهایی که این خونه مثل .ایی که فرشاد زیاد پیش ما می اومدمیکنم دوباره به اون روزها برگشتم،به اون روزه

.خونه ما رو غرق نور و گرما کرده بود هامروز سبز و با نشاط بود و نورخورشید سخاوتمندان

بار دیگر دست عمه را در میان دستانم .هاي چشمان خسته عمه شروع به باریدن کردو روي گونه هاي نرمش غلتید ابر

:و پرسیدمفشردم 

عمه جون چرا شما انقدر غمگینید؟-

:لبخند تلخی زد عمه

در .من تو عشق باختم.من هیچ وقت تو زندگی مشترکم خوشبخت نبودم.شاید خنده ات بگیره اما من هنوز ناکام عشقم-

ي بود من همه چیز داشتم به جز یک چیز که همیشه حسرت داشتنش رو داشتم اونم محبت مرد.عشق پاك اما یه طرفه

.که خواب و بیداري برام نذاشته بود

:که گویا به شدت بغض گلویش را می فشرد با صداي زنگداري گفت مینو

.من از این همه عشق بیزارم.بابا هیچ وقت عشق مامان را نفهمید ولی مامان باز هم عاشقش بود-

:اعتراض گفتم به

.عشق واقعی همینه-

.نه این عشق نبود جنون بود-

:ا لحنی تشرگونه گفتمب ارام

.میــــنو-
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:باردیگر سکوت کرد عمه که گویا به سالیان قبل باز گشته بود با همان صداي بغض الود گفت مینو

مینو راست میگه،شایداین عشق نیست جنونه،اگه جنون نبود باید تا امروز اون اتاق طبقه باال رو به اتش می کشیدم -

سال شکنجه ام داد رو از بین میبردم اما من هیچ وقت چنین قدرتی نداشتم  20وتمام خاطرات درداوري رو که قریب

هاش روهرچند دور از من در اون اتاق گذرونده پاهام رو  شبحس اینکه مسعود به این اتاق تعلق خاطر داشت وبیشتر 

.خرین لحظه دلباختش بودمبا اینکه اون هیچ وقت براي ما نبود اما من تا ا.اون جا بوي مسعود رو می داد.سست میکنه

:سختی لبهایم را از هم گشودم و پرسیدم به

...پس اون اتاق-

:پرسیدن سوالم خجل شدم و سربه زیر انداختم اما گویاعمه اصال سوالم را نشنیده بود و به ارامی ادامه داد از

خوش قیافه و خوش لباس و کامال .یه مرد تمام و کمال وبه تمام معنا بود.از همون روز اول که دیدمش بهش دلباختم-

حتی وقتی می خندیدباز هم صورتش یه جدیت خاص داشت که می تونست هر دختري رو شیفته .جدي و پر جذبه

من همیشه عاشق صدا بودم و تو بدترین شرایط می تونست با یک کلمه همه غم هام رو از دلم بشوره و از .خودش کنه

پنجره مینشستم و به در کوچه چشم می دوختم تا اون بیاد و از ترس اینکه مبادا  من اون روزها ساعت ها پشت.بین ببره

 ازقلبم از سینه بیرون بزنه مرتب نفس هاي بلند می کشیدم تا بلکه قلب پر التهابم کمی ارامش پیدا کنه اما این کار هم 

ر خالف دقایقی قبل عقربه هاي ساعت همیشه کند حرکت می کرد ولی وقتی اون می رسید ب.شدت تپش قلبم نمی کاست

گاهی اوقات اون می اومد و ساعتی در اتاق فرشاد می موند و .ساعت با هم مسابقه می دادند تا اونو زودتر از من دور کنند

رفت و من فقط از پشت پنجره نظاره گرش بودم اما به همین چند  میبعد با هم خداحافظی کوتاهی با مادر می کرد و 

در لحظاتی که اون تو اتاق فرشاد بود روي تخت می نشستم و سرم رو به دیوار تکیه می دادم و از .لحظه قانع بودم

را بهش  ودمهیچ وقت سعی نکردم خ.اندیشه اینکه اون حاال تو اتاق مجاوره تمام وجودم لبریز از شادي و شعف می شد

اون هم بطور اتفاقی بود باهاش رو به رو نشده نشون بدم تا بلکه راهی در قلبش پیدا کنم و فقط غیر از چند بار که 
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من فقط به شنیدن صداش وهرازگاهی دیدنش ازپشت .حتی اون مدت ها خبر نداشت فرشاد خواهري هم داره.بودم

در ذهنم نقاشی چشماش را می کشیدم وصبح خسته چشم بر  صبحانقدر عاشقش بودم که شب ها تا .پنجره راضی بودم

خانواده ام هم متوجه این .اخالقم هم کامال تغییر کرده بود.و روز هام را با هم قاطی کرده بودمهم میذاشتم جاي شب ها 

بارها فرشاد ساعت ها با من صحبت می کرد و علت بی تابی هایم رو می .تغییر ناگهانی اما طوالنی مدت من شده بودند

باور نمی کردن که من از پشت درهاي بسته پرسید اما من جز سکوت کار دیگر از دستم بر نمی اومد واون هاه هم 

تا اینکه باالخره دوسال .اتاقکم بدون اینکه برخورد قابل توجهی با مسعود داشته باشم این چنین واله و شیداش شده بودم

این موضوع در باورم نمی .اون روز از خوشحالی کم مونده بود سکته کنم.ردهبعد فهمیدم مسعود از من خواستگاري ک

بی هیچ دلیل دلم می خواست گریه .قلبم اونقدر تند تند می کوبید که حس می کردم به اخر عمرم نزدیک شده ام.گنجید

براي دیدنم اومد و  دفرداي اون روز مسعو.اون شب از صبح تا صبح صدام رو تو بالش خفه کردم و از شوق گریستم.کنم

ه از حرفاش رو نمی شنیدم من غرق در صداي اون،لحن شاید خنده دار باشه من شاید یک کلم.ساعتی با هم حرف زدیم

کالمش،گرماي نگاهش و هرم نفس هاش بودم من اونقدر دیونه اون بودم که از شدت اضطراب حتی کالمی از کلماتش 

تینا جون من این میناي .همچنان ادامه پیدا کنه و دیگه از کنارش دور نشم ترا نشنیدم وفقط ارزو می کردم این ساعا

ساله وزیبا؛خواستگار هاي زیادي هم 20ی نبودم دختري بودم جوان و الغر اندام و زیبا و با تمام طراوت هاي دختر کنون

مسعود در افکارم  رنگشاید علت اصلی اون هم حضور پر.داشتم اما هیچ زمانی تمایلی به انها احساس نمی کردم

تم دنیا به من لبخند زد اما نمی دونستم این خوشبختی زود زمانی که در کنار مسعود نشستم و با صداي بلند بله گف.بود

البته اگر از .گذر،خیلی زود می پوسه و عشق من خیلی زود تر ازاونی که می شد باورش کرد در قلب مسعود یخ می زنه

ابی و مثل من عاشق بود اون وقت من از خوشبختی سیراب بودم اما چهزود یه دختر چشم  نماي کاش او!ابتدا عشقی بود

زیباي دیگه که شاید بیش از من به خصوصیات اخالقی مسعود واقف بود دل اونو دزدید و از اون روز اتاق من هیچ گاه 

حسرت بریزم و تا اون روزي که  شکشاهد حضور مسعود نبود و دیگه نتونستم سرم رو،رو شونه مردونه اش بگذارم و ا
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از هم بیاد ودر اتاقم رو بکوبه و از من بخواد که لحظه اي درکنارش بمونم زنده بود نشستم و انتظار کشیدم تا بلکه اون ب

اما من تا به امروز حتی ذره اي عشقم نسبت به اون کم نشده تا لحظه مرگش .وبا هم از پاکی و صداقت حرف ها بزنیم

دم و می دونستم اون حتی زمانی که شب تا صبح گوشه ي اتاق یخ زده ام می خزی.اول دوستش داشتم روزهايمثل همون 

هستی روز به روز خانم تر می شد و من روز به .در کنار هستی از عشق و مستی سیرابه و در گوشش از عشق نجوا می کنه

و خانمان سوز غرق بودم که متوجه غم چشماي  طرفهمن انقدر در خودم و افکار این عشق یه .روز در خود غرق می شدم

لحظه با من رنج می کشیدند وخیلی زود تر از اونی که سنشون اقتضا می کرد معنی اون ها لحظه به .فرزندانم نشدم

تینا جون همیشه سعی می کردم اونا عاشق مسعود باشن اما نشداونا از همون روز اول تخم نفرت و .تنهایی رو دریافتن

هریارحتی قطره اشکی هم کینه رو در دلشون کاشتن واین نفرت تا جایی در دلشون ریشه دوند که روز مرگ مسعود م

حاال فکر میکنم فهمیدي چرا هیچ کدوم از ما تمایلی براي .نریخت و مینو فقط به اتاقش پناه بردوچند روزي اونجا موند

سرك می کشید ویاداوري می کرد یه روز دیگه هم باید بی  قمونکنار زدن این پرده ها نداشتیم چون روزها باز هم به اتا

مسعود و هستی هم که یا خونه نبودن یا بیشتر ساعات رو تو اتاق باال می گذروندن و زیاد توجهی .حضور اون بگذرونیم

.به شرایط خونه نداشتند و این عمارت به این بزرگی رو گذاشته بودند براي من و تنهایی بی حد و اندازم

:صدایی که سعی داشتم ارامش محیط را بهم نزنم پرسیدم با

هستی االن کجاست؟-

:شانه هایش را به ارامی باال انداخت عمه

.این طورکه میگن رفته پاریس.نمیدونم اون خیلی زود ارثیه اش رو مطالبه کرد و رفت-

میدانستم تمام معماهایی که در چشمان خسته عمه مرا به سمت خود جلب می کرد چیست؟از غم بی حد و اندازه  حاال

و هواي بغض الود جمع را عوض کنم از جا برخاستم و به وسط سالن رفتم و براي اینکه حال .عمه غم در دلم جا گرفت 

:گفتم
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.از امروز باید زندگی روباردیگه از سر اغاز کنیم وخندیدن را به یاد بیاریم.به هر حال دیگه روز هاي تلخ گذشته-

:ت فشرد و گفتمینو بلند شد ودستان مرا دردس.هم با صدایی بغض الود و چشماانی نمناك لبخند زد عمه

.تو یه جورایی به همه انگیزه دادي،من از تو ممنونم-

:اي نرم بر گونه اش نواختم وگفتم بوسه

.شما با این حرف هاتون منو شرمنده می کنید-

:محکم تر مرا در اغوش کشیدو گفت مینو

.دلم از این می سوزه که چرا تو را زودترندیده بودم-

:مینو بیرون کشیدم وگفتمزدم وخود را از اغوش  لبخندي

.مهم اینه که امروز پیش هم هستیم و به بهترین نحو می تونیم از این روزها استفاده کنیم-

:به اطراف اشاره کردم وگفتم بعد

خب به نظر شما فضایی به این بزرگی مناسب چه کاریه؟-

.جیغی کشید ودستانش را بهم کوبید مینو

!واي مامان تروخدا نه نگو-

.با بهت به صورت مینو نگریستعمه

چی رو نه نگم،یکم واضح تر حرف یزنید؟-

:باز هم با هیجان مفروطی گفت مینو

خودت میدونی اینکار شاید بتونه تاثیر مثبتی تو روحیه خراب ...واي دلم لک زده براي.یه مهمونی باحال و پرسروصدا-

.مامان تروخدا نه نگو.مهریار هم داشته باشه

.قصدي نداشتممنم چنین -
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.نم اشک باز هم در چشمان عمه نشست.به هوا پرید ومادرش را در اغوش کشید مینو

.بجاي این بچه بازي ها زود تر مقدمات کار روفراهم کنید دلم نمی خواد ابروریزي بشه-

:اثیرگذار گفتبه من نگریست و لحظه اي بعد گویا به فکر مطلبی افتاده باشد به سمت عمه چرخید و با لحنی ت مینو

میشه فقط جوون ها رو دعوت کنیم؟-

:در حالی که دریا راصدا میزد گفت عمه

.هرکاري خودتون دوست دارید انجام بدید این مهمونی مخصوص خود شماست-

مینو به سمت من .دریا به سرعت وارد سالن شد وصندلی چرخ دار عمه را به سمت در هل داد.دستانش را بهم فشرد مینو

.مرا در اغوش کشید.دوید 

!یئاش یئاش داشتم فراموش می کردم که هنوز زنده ام.واي تینا مدت هاست سر و صدایی تو این خونه بلند نشده-

.هاي نرم او را بوسیدم گونه

.بیا بگو ببینم کیا را در نظر داري دعوت کنی.خیلی خوب حاال یکم هیجانت را کنترل کن-

:سپس با خنده گفت لحظه اي به فکر فرو رفت و مینو

.اول از همه فریبا و فرزان-

:صدایش را ارام تر کرد و با احتیاط گفت وبعد

!کاش میشد در مورد مشکل من با مامان صحبت کنی-

.غصه نخور همه چیز درست میشه-

5فصل

و تا جمعه  میرار دادجمعه همان هفته ق یزمان مهمان نویبه اصرار م. آماده شد یمهمان ییبرپا يبه سرعت برا زیچ همه



کتابخانه نودهشتیا  فهیمه سلیمانی -دیوار شیشه اي 

w W w . 9 8 i A . C o m 84

از من  نویم. نبود اریاز مهر يچهار روز خبر نیدر ا. زود همه کارها درست شد یلینمانده بود اما خ شتریچهار روز ب

 دنیخواست باز هم با د یدلم نم. رفتمیکنم اما من خواسته او را نپذ وتدع یمهمان يرا برا اریخواسته بود که شخصا مهر

 زهییلباس پا. دیفرا رس یروز مهمان.گذرانم به کام خود تلخ کنم یرا که در آنجا م ییروزها او دچار احساسات شوم و

و فرزان از صبح زود آمده  بایفر. به پا بود ییاز صبح در خانه بلوا. دمیآن شب برگز يبودم برا دهیرا که قبال خر ییبایز

.بودند ختهیهمه جا را به هم ر يبودند که به اصطالح در کارها به ما کمک کنند اما با شلوغ باز

در  يآمده اند نظر نیمدعو شتریمتوجه شدم که ب ادیز ياز سر و صدا. شد تیحدود شش بود که سالن پر از جمع ساعت

پله ها خم  يآسوده از در خارج شدم و از باال یالیمرتب بود به همبن خاطر با خ زیهمه چ. کمد انداختم يبلن و قد نهیآئ

با ان حال از پله ها .بودم دهیکه تا به حال آن ها را ند یهزار رنگ يسالن پر بود از جوان ها ستمینگرشده و به سالن 

حبس  نهیبا مشاهده من نفسش را در س د،یدو یکه به سرعت از پله ها باال م دمیراه پرگل را د انیدر م. شدم ریسراز

.و در همان حال گفت دیایکرد آرام به نظر ب یکرد و سع

.اومدم دنبال شما یداشتم م خانم_

رفتم و خودم  نییاز پله ها پا یبه آرام. صورتش از شرم گلگون شد و راه آمده را بازگشت. دمیبه صورتش پاش يلبخند

همه جا در همهمه و . ستمیبه داخل نگر یواشکیرا به پشت در رساندم وطبق عادت گذشته آرام در سالن را گشودم و 

از جوانان وسط سالن  يعده ا. به خود گرفته بود يتازه ا يوانه سرد و ساکت عمه، رنگ و بخ.سر و صدا غرق شده بود

.مرا به خود آورد ییهنوز محو تماشا بودم که صدا. به هوا برخاسته بود شانیخنده ها يتجمع کرده بودند و صدا

.ینچ نچ چه کار زشت_

 یو چشمان يمجعد قهوه ا يو موها دیسف یو پوست دهیشک یبلند قامت با صورت يپسر. ستمیسرعت به پشت سرم نگر به

 يبه پسرها یشباهت چیروس هاست و ه هیدر نظر اول به نظرم آمد او شب.زد یبود ولبخند م ستادهیروشن در مقابلم ا

 یرا جمع کردم و سع میدست و پا یکم. ستیرانیصحبت کرد که مطمئن شدم ا یندارد اما آنچنان راحت فارس یرانیا
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:گفتم یکنار رفتم وضمن عذر خواه رراهشیمتانت خود را حفظ کنم و از مسکردم 

.متأسفم راهتون رو سد کردم_

.بر لب راند يلبخند پسر

.داخل رفتن نداشتم يبرا يمن عجله ا دینگران نباش_

:ادامه داد یبعد از مکث کوتاه و

حدس زدم؟ د؟درستیباش یفیتعر ییاون دختر دا دیشما با_

اوردم؟یا رو به جا ناما من شم_

:بر لب آورد و دست دراز کرد و در همان حال گفت يجوان باز همان خنده ا پسر

.اریو مهر نویم يهستم پسر عمو انیمن شا_

:توجه به دستش که به سمت من دراز بود سرم را تکان دادم و گفتم یب

.هستم نیآذ نایمنم ت.شما خوشوقتم ییاز آشنا_

.دیصورتم را کاو رکانهیال داد و با نگاه خندانش زرا با شیابروها انیشا

کردم راست  یخودم را صاف کردم و سع یکم. دیباش یکردم که انقدر خجالت یبودم فکر نم دهیطور که از شما شن نیا_

:کوتاه کردن گفتگو گفتم يو برا ستمیبا

.هر حال متأسفم راهتون رو سد کردم به

:جنباند يسر انیشا

از  شتریباشه که بتونم ب يازیامت نیا دیشا. با شما آشنا بشم هیبود که قبل از بق یسعادت نیاتفتقا ا ستین ينه نه مورد_

.توجه شما برخوردار شوم

:سر داد يمتوجه حال من شده بود قهقهه ا انکهیشا. صراحت کالمش خجل شده و سر به زر انداختم از
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...شما مشعوف شدم که دنیانقدر از د دینزنم اما باور ک یکه من انقدر راحت حرف م دیببخش_

:به او بدهم گفتم یکه اجازه سخن نیاز ا قبل

.اونو چشم به راه بگذارم نیاز ا شیب دیمنتظرم باشه نبا نویکنم م یفکر م دیببخش_

:که لبخندش را با سماجت حفظ کرده بود گفت یانگشت دست استش را باال برد و در حال انیشا

.سوال کیفقط _

:گفتم یحوصلگ یب اب

.دییبفرما_

ذ؟یبه داخل نگاه کن یاول دزدک ییقبل از ورود به هر جا دیشما عادت دار_

با  نباریاو که متوجه حال من شده بود ا. انداختم ریبود از خجالت سرخ شدم و سر بهز دهیرا به رخم کش میکه خطا نیا از

:متانت در را باز کرد و گفت

لطفا . بودم که باهاتون آشنا شدم یکس نیبه هر حال باز هم خوشحال شدم که من اول. دیندجواب  دیاگر دوست ندار_

به سرعت به سمت  نویم. چشمانم را باال آوردم. کشه یوقته انتظار ورودتون رو م یلیخ نویبنا به گفته خودتون م دییبفرما

:آمد و در همان حال گفت یمن م

.دنبالت امیداشتم خودم ب میمتص گهید ياومد ریچه قدر د نا،یت يوا_

:و با خنده گفت ستیبود نگر ستادهیکه هنوز در کنار در ا انیکمرنگ زدم او به شا يلبخند

؟يآشنا شد انیحتما با شا_

.ستادیبلند برداشت و درست در کنار من ا یاو گام ستمینگر انیسمت شا به

بودم اما  دهیشن ادیز فشرویتعر نکهیگم راستش با ا یم کیبهت تبر یخانم ییدختر دا نیجون بخاطر داشتن چن نویم_

...حد نیکردم که تا ا یبازم باور نم
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.مارو چشم نزن زیعز ينایبسه، بسه، حاال ت_

:کرد و گفت یکوتاه میو تعظ دیخند انیشا

.گذارم یم گرمیج يو دندون و رمیپذ یحال خواسته شما رو م نیاما با ا ستیچشم من شور ن دیباو کن_

خواست در همان وهله اول به چشم او و  یدلم نم.کردم یخود را کنترل م یگرفت اما به سخت یلحنش خنده ام م از

به سرعت خود را در آغوشم  بایخاطر متانتم را حفظ کردم، در همان لحظه فر نیبه هم. میایب يدختر سبکسر گرانید

بلند  يبود و با صدا الیخ یب شهیچون هم بایفر. کردمظبه عقب رانده شدم وبه زحمت تعادل خود را حف یگام. انداخت

.ختیر یم رونیاش را ب یدرون جاناتیه

همون روز که عموفرشاد به بابام گفت که قرار . گم یباور کن راست م ،یکن یم يکار هینجایمطمئن بودم تو ا نایت يوا_

!دختر يتو محشر. به سر اومده ناینواده عمه مخا یو عزلت نشن يریبه فرزان گفتم که دوره گوشه گ ارهیب نجایتو رو ا

.انجام ندادم یخانواده عمه انقدر خوبن که من رو مجذوب خودشون کردن وگرنه من کار مهم_

:و نگاه پر محبتش را به من دوخت وگفت دیکنار کش یخود را کم بایفر

!يبود نیبهتر شهیتو هم_

.من باور کردم_

؟يتو دوباره شروع کرد بایفر یه_

:و به اعتراض گفت دیبه سمت فرزان چرخ بایفر

؟یکن یم يحسود ه،یچ_

.آشنا نشده یرو بکن اون هنوز با کس نایکم مالحظه ت هیگم  یخانم، فقط م رینخ_

.گه یراست م شهیفرزان هم نیخدا مرگم بده ا يوا_

:و گفت دیبعد دست دراز کرد و دست مرا کش و
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.میآشنا ش نویم يبا دوستا میبر ایب_

.پر خنده با ما همگام شد یهم با لب نویم

کنار من  ياو به بهانه ا ستادمیا یمعذب شده بودم و هر جا که م یحساب انیگاه شا یگاه و ب ياز نگاه ها یطول مهمان در

م او بودم اعصابم به ه نیذرب ریکه ز نیاز ا. دیپائ یاو مرا م يچرخاندم چشم ها یبودو هر زمان که چشم م ستادهیا

 ریکردم از ز یم یهنوز سع.کرد بخندم یم فیکه فرزان پشت سر هم رد ییقادر نبودم به طنز ها یبود و حت ختهیر

:دیکش رونیب الیمرا از عالم خ شیکه صدا زمیبگر انیفشار نگاه شا

تونم بهت کمک کنم؟ یم ؟منیشونیچرا انقدر پر_

:شد گفتم یم دهیکه به زحمت شن ییجنباندم و با صدا يسر

.نه متشکرم_

د؟یحد ساکت نیتا ا شهیشما هم_

:پاسخ دادم يسرسر یلیخ

.بایتقر_

شما رو باور  يذاره حرف ها یزنه که نم یموج م طنتیجور ش هیتو نگاه معصوم شما . گه ینم نویاما چشم هاتون که ا_

.کنم

من از او  زیباعث گر یدانم چه عامل ینم.دیکاو یچشمان پر از خنده اش صورتم را م ستمیرا باال آوردم و به او نگر سرم

.گرفت یهمه پسر ها بود اما نگاهش اعتماد را از من م هیشب بایشد او تقر یم

؟يبه من اعتماد ندار هیچ_

د؟یشما روانشناس_

.ستینه اما خوندن نگاه شما چندان مشکل ن_
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کنم؟ یفکر م یکه من االن دارم به چ دیحدس بزن دیتون یپس م_

.از خنده شد زیلبر شینشست و چشم ها انیسوس بر لب شامح يلبخند

.یمنو از سر خودت باز کن يکه به چه بهونه ا یکن یفکر م نیبه ا يدار_

لب به  گریبار د.ام را حفظ کنم يکردم خونسرد یخواند دستپاچه شدم اما سع یافکارم را م یراحت نیکه به ا نیا از

.سخن گشودم

د؟یکن یراه کمکم م نیخب تو ا_

و با خنده  دیبود به سمت ما چرخ ستادهیآن طرف تر ا یکه کم نویم. متعجبم ساخت يبلند خنده اش لحظه ا يصدا

:گفت

؟يخند یطور با صدا م نیشده که ا یچ_

!يآر!يکه شانس آوردد ییاز دختر دا_

.دونستم یخودم م نویا_

.ستینگر نویاز خود در آورد و به م یمضحک افهیق انیشا

شد؟یم یچ يبود نایت هیذره شب هیاگر تو  یدونی؟ميخصلت هارو به ارث نبرد نیذره از ا هیا تو پس چر_

.حرفت بو داره انیشا یه_

.نداشتم يمنظور_

.رونیبکش ب نایمعلومه، اما بهت گفته باشم پاتو از کفش ت_

:گفت يرا باال داد و با لحن طنزآلود شیابروها انیشا

اد؟ییخوشش نممن  پیاز ت نایمگه ت هیچ_

.ختیمارا به هم ر یجمع خودمان يپسر يصدا
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اد؟یتو خوشش ن پیهم هست که از ت یمگه کس_

:به او اشاره کرد و رو به من گفت انیشا.سبزه رو با قامت متوسط بود يپسر ستمیسمت پسر نگر به

.آقا پسر مهربون که به من لطف دارن پسر عمه من سهرابه نیا_

که  نویم.دمیکش یبه آسودگ ینفس.از کنار ما دور شدند انیو بعد با شا ستادیما ا نیب يدم او لحظه اپسر جوان آشنا ش با

:به دستم داد و گفت یمتوجه حال من شده بود دستمال

ومده؟یخوشت ن انیاز شا ادیظاهرا ز. رو پاك کن تیشونیعرق رو پ_

...کمیفقط  رسهیبنظر م یاتفاقا پسر خوب_

.که متوجه منظورم شده بود به کمکم شتافت نویم را چگونه تمام کنم مدانستم جمله ا ینم

.کنه یبرخورد م یمیقدر صم نیهم شهیهم انیشا نیا دمیفهم_

:دمیکه موضوع بحث را عوض کنم پرس نیا يبرا

ومد؟ین اریپس چرا مهر_

بودند،بود  یکوبیدر حال پا يده اکه تمام توجه اش به آن طرف سالن که ع یرا باال انداخت و در حال شیشانه ها نویم

:جواب داد

.در هر صورت فرزان رفته دنبالش. مجالس شرکت نکرده نیاون مدت هاست تو ا ادیاصال ن دیدونم شا ینم_

خواست او هم  یدلم م. شد یمغزم تکرار م هیهزار بار در هزار ال ایگو ار،نامشیو نام مهر ادیذهنم پر شده بود از  تمام

و  یواه يدیام نیدانستم که ا یاما م! شد یم میو نشاط خانواده و مهمانانش سه يو در شاد کردیرکت مجشن ش نیدر ا

اما در پشت سرش  ستمیبه او نگر دینا ام. در افکار خود غرق بودم که در باز شد و فرزان وارد سالن شد.عبث است

 یشد اما به سرعت آن را فرو خوردم و سع يارنا محسوس بر لبم چ يلبخند اریاخت یب. شد انینما اریقامت بلند مهر

 یاحترام یب عثدادم تا مبادا با یبه خرج م يشتریب اطیاحت دیبعد از برخورد آن شب با. رمیبه خود بگ يکردم حالت جد
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یم یسع شیاعتنا به او و خواسته ها یو سر کش شده بود اما من ب وانهیقلبم باز هم د. از جانب او به خودم شوم يگرید

به  یاز عشقم پ زیاز حالت آشفته و نگاه لبر یدادم کس یاجازه م دینبا. را مهار کنم و کامال خونسرد باشم جانشیکردم ه

.ادم یبه خرجج م يصبور دیبه احساس پاکم بخنددپس با یکس دادمیاجازه م دینبا. ام ببرد یراز درون

؟یکش یحاال چرا انقدر خجالت م_

.باز هم آمده بود انیشا. ندمرا به سمت صدا چرخا چشمانم

.بشم ایاومدم علت را جو. دیدفعه رنگ از صورتت پر کی_

و به  دمیاز او ترس ییلحظه ا يبرا! بود یبیواقعا عجب پسر عج. گونه رنگ پرده ام گذاشتم يرا باال بردم و رو دستم

که متوجه لبخند  نیشا. سخره ام لبخند زدمافکار م نیسر و کار دارد و بعد به ا يجن و پر ایبا ارواح  دیشا دیگمانم رس

.گرستبه ورتم ن يشتریکمرنگ من شده بود با دقت ب

د؟یخند یبه من م_

.نداشتم يمنظور_

.دیکن یکنم منو مسخره م یاما من فکر م_

:و گفتم ستمینگر اریکه بحث را کوتاه کنم به سمت مهر نیا يبرا

...يلحظه ا ينداشتم فقط برا يگفتم که منظور_

د؟یکرد اسیمنو با جادوگر ها ق_

لب به سخن گشودم  یبه سخت. خواند یذهن مرا م یاو به راست دمیو با تعجب صورتش را کاو دمیرا در هم کش میها ابرو

:و گفتم

؟ دیشما رمال_

.روس ها شد هیشب شتریو صورتش ب دیدا خند با
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.تو رو سحر کنم یآدمها حتتونم همه  یم یماهرم، که به راحت یلیجادوگر خ هیآره من _

:اعتراض گفتم به

.محال آقا نیا_

.انمیشا شهیمن هم ستمیاما من آقا ن! چه قدر محکم_

.خواد با شما صحبت کنم یدلم نم گهیاما من د_

داشتم با شما شوخ  یمن فقط سع دیو بهتر بدون میهست لیما با هم فام دیکن یو خشک رفتار م يقدر جد نیشما چرا ا_

.حال و هواتون عوض بشه کمیکه کنم ب

.زد که اعصام را بر هم زد یپرده و راحت حرف م یاونقدر ب. دمیرا در هم کش میها اخم

...خانم هینوع برخورد با  نیاما ا_

.ندارم یبگیمن با شما حس غر دیدونم اما باور کن یست؟میدرست ن دمشیبار د نیاول يکه برا یخانم محترم_

.نسبت به شما دارم يحس بد هیاما من _

:دیپرس رتیبا ح انیشا

آخه چرا؟_

.دیافکار منو بخون دیکه اصرار دار نیا يبرا_

داشتم شما رو  یمن سع دیباور کن. شما باشه يبرا یخواست امروز روز خوب ینداشتم دلم م يمن قصد بد دیباور کن_

.بخندونم

.دیخندوندن من انتخاب کرد يروش رو برا نیاما شما بدتر_

.ستیلبخندزنان به من نگر انیشا

.دیشه خواهش کنم به خاطر همه اشتباهاتم منو ببخش یم_



کتابخانه نودهشتیا  فهیمه سلیمانی -دیوار شیشه اي 

w W w . 9 8 i A . C o m 93

بود در هم  ستادهیاز سالن ا يکه در گوشه ا اریاز لحنش به خنده افتادم در همان لحظه نگاهم با نگاه مهر باز

ام را حفظ کرده و  يسردکردم خون یسع. دیماس میو خشمناك بود که خنده بر لب ها ینگاهش چنان عصب.ختیآم

.بود نگاه کردم او باز هم لبخند زد ستادهیکه در کنارم ا انیو به شا دمیبالفاصله نگاهم را از او دزد

.نشم تتونیباعث عصبان گریبه بعد د نیدم از ا یقول م. ازت ممنونم_

مقصر  دیشا. دمیبال یبر خود م دمید یو آشفته م یعصب نیچن نیرا ا اریکه مهر نیداشتمو از ا يندیدل احساس خوشا در

شکسته  یاحساسات کند قلبم را به آسان چهیتوانست قلبم را باز یکه م یبه کار بردن کلمات يفقط خودش بود و به جا

 بایتر شدم و تقر کینزد انیآن که بخواهم به شا یهدف ب نیبه ا دنیرس يآزردم و برا یاو را م دیپس من هم با. بود

آخر شب که همه مهمانان قصد رفتن کردند فرزان و . میکرد یو با هم صحبت م ستادهیر کنار او ادر تمام طول شب د

درس را بهانه کرد و همان شب به  بایفر ادویهم اثر نداشت وفرزان کار ز نویهم آماده رفتن شدند اصرار عمع وم بایفر

کرده و  یکه از همه خداحافظ یزمان راینداشتزقصد رفتن  ایگو انیسمت تهران حرکت کردند اما بر خالف انتظار من شا

. که به داخل اتاقم رفتمدلم گرفت نیبه محضا.کرد یصحبت م اریبه اتاقم بازگشتم هنوز در سالن نشسته بود و با مهر

به  هیوقت کبارهیکردم خوشحال و خرسند بودم اما به  یم يتوجه ا یب اریکه به مهر نیقبل ازا یدانم چرا تا ساعت ینم

به  شتریکرد بلکه دلم را ب یخوشحالم نم زین اریغم چهره مهر يادآورییحت گرید. وت اتاقم پناه بردم دلم گرفتخل

 یعمه من بود و من م پسردر هر صورت او . داشته باشم يبرخورد زننده ا نیمن حق نداشتم با او چن. آورد یدرد م

 يدر آزارش داشتم؟ با افکار یکمک به اوسع يرا به جاپس چ. را پشت سر گذاشته يدانستم چه گذشته تلخ و دردآور

.در هم و آزار دهنده به خواب رفتم

.در هم و آزار دهنده به خواب رفتم يدر آزارش داشتم؟ با افکار یکمک به اوسع يچرا به جا پس

تاق را چند ا ییبایشده وز دهیکف اتاق پاش يبه رو دیذرات زرد رنگ نور خورش.با طلوع آفتاب چشم گشودم صبح

لباس دادم و از  رییتغ. رفتم و صورتم را شستم ییتخت برخواستم و با کسالت به سمت دستشو ياز رو. برابرکرده بود
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حواسم را جمع و جور  یتوجه هم را جلب کرد کم یپچ پچ يصدا ستادمیا يدر پشت سالن غذاخور. رفتم نییپله ها پا

بود، به  يمرد يکه مسلما صدا يگرید يآشنا يصدا. است لیشنبه ها تعط ونیآوردم امروز شنبه است و م ادیکردم و به 

روبه  اریدوست نداشتم با مهر گرید. گرفتم باز گردم میتصم. کردم اما صداها نامفهوم بود زیگوشم را ت. گوشم نشست

. ستمیبه داخل نگر در يبردم و در را گشودم و از ال شیدستم را پ. منصرف شدم شبید عیوقا يادآوریرو شوم اما با 

آب دهانم را فرو دادم  نویم يبا صدا. کرد یم کیبه دهانش نزد يچا ینشسته بود و فنجان يپسر نویم يدرست روبه رو

 يو به احترام من از جا دیکنار کش یرا کم یصندل انیشا. شدم نو راست قامت وارد سال دهیکش یبا گردن شهیو چون هم

:لبش را حفظ کرده بود گفت يبرخواست و همانطور که لبخند رو

!ریصبح سر کار خانم بخ_

:گفتم يو همراه با لبخند دمیکش رونیب یرا کم یصندل

.دییلطفا بفرما ر،یصبح شما هم بخ_

.بلند شد نویخنده م يصدا. بود ستادهیا زیکنار م انینشستم اما چون شا زیرا گفتم و پشت م نیا

یبپا غرق نش انیشا یه_

:زد نویبه م يانداختم او لبخند انیابه صورت ش ينظر

.هستم ينترس من شناگر قهار_

بود به  افتهینگاهم را در یاو که معن ستمینگر نویخاطر با نگاه ملتمسم به م نینشست به هم میشانیپ يخجالت عرق رو از

:گفت انیشا

.یکن یم تیرو اذ نایت يتو دار انیشا نیبش_

کرد از پشت فنجان به صورت من  یم کیرا به دهانش نزد يچا وانیکه ل یر حالنشست و د یصندل يرو گریبار د انیشا

.به اتاقم بازنگشته بودم عیاو سر دنیبود و به خودمم ناسزا گفتمکه چرا با د ختهیبهم ر یاعصابم حساب. شد قیدق
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:و گفت ستیبار به من نگر نیا نویم

شه  یاون وقته که م. گرشید يکنه اما اان از رو یخودش م فتهیدو رو داره همه دخترا رو فر ینیب یکه م یاانیشا نیا_

.پسر کلک و بدجنس و هزار رو هی

:به اعتراض گفت انیشا

.ها شمینکن شرمنده م فیانقدر از من تعر نویا، م_

 ياما رو. شه اعتماد کرد یمار خوش خط و خال نم نیا يکدوم از حرفا چیجون به ه نایگم؟ باور کن ت یمگه دروغ م_

.ره یاونه حوصله اش سر نم شیکه پ یکال کس هیهم رفته آدم با صفا و جالب

:گفت یبا لودگ انیشا

.دلقک به تمام معناست هیکالم  کی_

نگاه او به اتمام رساندم و از  ریو ز نیسنگ ییخوردن صبحانه را در فضا. اکتفا کردم ياما من به لبخند دیبا صدا خند نویم

:مخالفت کرد و گفت انیخواست به اتاقم بروم و تا شب در مان جا بمانم اما شا یلم مد. بر خواستم زیپشت م

.میکن يباز اردیلیخواست با هم ب یدلم م. کردم دایتازه شما رو پ! عجله؟ نیکجا با ا_

:گفتم دستپاچه

.ستمیبلد ن اردیلیمن ب_

.بر لب راند يا انهیموذ لبخند

.يریگ یم ادیستیمهم ن_

:و ادامه داد ستینگر نویمبعد به  و

رو بلد  ینیریش نیبه ا يباز ستین فیح. یکن نیبهتره باهاش تمر نجاستیا زیعز ينایکه ت یخانم تو فرصت نویم_

نباشه؟
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:کرده باشم گفتم یکه مخالفت نیا يبرا

.ندارم يریادگیبه  يمن اصال عالقه ا_

:شد و گفت قیدر چشمانم دق او

.یتو هم باش میکن یم يباز یوقت میبهت نداره فقط دوستدار يکار ینترس کس ایب! تو یهست یروح یچه دختر ب_

توجه ام را  یباز شد و سالن يکه استخر در آن واقع شده بود در یدر کنار سالن. کرد یبا آنها همراه میگام ها اریاخت یب

و . خورد یبه چشم م ياردیلیب زین متفاوت که وسط آ نیهمان سالن استخر بود با ا هیشب بایبه خود جلب کرد که تقر

به صورتم  انیشا. نشستم یراحت یندل نیاول يبه محض ورود رو. ردک یم ییپونگ خودنما نگیپ زیآن طرف تر م یکم

:رفت و گفت زیگرداند و به سمت م يبعد از من رو. لبخندش را درك نکردم یبر لب راند که معن يشد و لبخند قیدق

.میداشت یحیتفر لیما چه تو تابستون و چه تو زمستون وسا. رو کرده بود زیهمه چفکر  امرزمیخداب يعمو_

.دیرس یبه نظر م نینگاه کردم او غمگ نویتوجه به او به م یب

اون اتفاق  نکهیپونگ بود البته تا قبل از ا نگیو پ اردیلیب هیساخته شد اون عاشق باز اریسالن بنا به خواست مهر نیا _

.وفتهیب

:گفت يبا لحن تندانیشا

...زن ها انقدر ارزش ندارن که بخاطرشون ه،یهم آدم احمق اریمهر_

:باال بد و گفت میکرد او خنده بلندب سر داد و دستش را به عنوان تسل ینگاهم با نگاهش تالق يا لحظه

چرا تو، تو  دمیوقت نفهم من که هچ. همه غم خوردن نداره نیارزش ا مایمثل ش یبود که زن نیمنظورم ا دیاوه، او ببخش_

بوده  یبرو بابا گذشته هرچ! يغم بغل زد يو زانو یاون گوشه سوت و کور باغ و تو اون کلبه نمور گوشه عزلت گرفت

ندارن و با اونا  یارزش چیکه ه دهیمشت خاطرات پوس هیبه  يدیکه چسب یهست يا وونهیتو آدم د. تموم شده و رفته

يد یخودت رو عذاب م
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 ینگاه کردم تا بلکه اعتراض نویرا احمق بنامد به م اریاو حق نداشت مهر. قلبم را تحت فشار قرار داد يبدجورشیحرفها

 انیشا. نداشتم يزیاما راه گر زمیخفقان آور بگر طیخواست از آن مح یدلم م. داشت ریسر به ز نیکند اما او هم غمگ

را  گاریس. دیاز داخل آن سرك کش يگاریکه به پاکت زد س يتلنگر ارا درآورد و ب گارشیبرد و جعبه س بیدست به ج

به  یشدم او پک محکم قیبه حرکاتش دق. به شکل عقاب آن را روشن ساخت یبرداشت و گوشه لبش گذاشت و با فندک

 ياصد. کار را تکرار کرد نیهم هم نویم. کرد زیم يآن سو یرا راه یخم شد وتوپ زیم يزد و بعد از آن رو گاریس

پوست  يرو انینگاه شا یخود بودند و فقط هرزگاه هینبود اما آنها محو باز ندیخوشا مید توپ ها با هم چندان برابرخور

دانم چرا از همان لحظه اول از او  ینم.کرد یزد و حالم را بد م گارشیمحکم به س یشد و بعد پک یم دهیصورتم کش

متظاهر و  يبه نظر پسر. بدم آمده بود گارشیدود س ظیلاش در پشت آن مه غ یدر پ یپ يو از نگاه ها امدیخوشم ن

. که در اطرافش پراکنده شده بودند را داشت یفراوان در بدست آوردن قلب همه دختران یآمد که سع یم يمحافظه کار

پشت  زبود انداخت و دستانش را ا کشیکه در نزد یراحت یصندل يخودش را رو نیزود تمام شد و شا یلیاشان خ يباز

:گفت یو با خستگ دیرا به جلو کش شیکرد و پاها زانیآو یدلصن

!چقدر تشنمه_

:و گفت دیبه سمت در دو نویم

.امییبا سه تا نوشابه م گهید قهیدق دو

:گفت نویخواستم بلند شوم و همراه او بروم اما م یم

.گردم یزود بر م_

شده بود و  رهیبا چشمان شرورش به من خ انیشا .انداختم انیبه صورت شا ينشستمو کوته نظر یصندل يجا رو همان

 سیکرد که بدنم خ یانداختم او آنقدر بد نگاهم م ریو سر به ز دمینگاهم را از او دزد. بار بر لب داشت طنتیش يلبخند

.چون آوار بر سرم فرود آمد شیعرق شد و صدا
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 بیمثل شما نص یخانم محترم داریسعادت د نهایکاش زود تر از ا! با شما آشنا شدم رید نقدریخودم متاسفم که ا يبرا_

بدجنسه که تا به حال در مورد شما و خانوادتون  یلیخ اریمهر نیکردم که ا یهمه اش با خودم فکر م شبید! شد یمن م

.خانم به تمام معنا هی!اس گهید زیچ هیفرق داره و  گهید يرو که با همه دخترا ياونم دختر. نگفته بود يزیبه من چ

با دلهره چشمانم را . باز هم اراده شان را از دست داده بودند میخواستم فرار کنم اما پاها یم. دیلحن کالمش بدنم لرزاز

 نیتر بیچون مه شیپاها يصدا. برخاست و ه سمت من آمد ياز جا انیآمد؟ شا ینم نویپس چرا م.به اطراف چرخاندم

.داد یقلب من فشار م يقدمش بر رو هر ایگو د،یرس یصداها به گوشم م نیو گوش خراش تر

 یهمه م. ستمین ینیکه دل بستم مطمئن باش حاضر به عقب نش یعاشق بشم اما زمان ادییم شیمن کم پ یدون یم_

!هستم یسر سخت یلیدونن که من آدم خ

 میلب ها يبه عقب گذاشتم عرق بر رو یقدم. افتاد نیبه زم یصندل. دمیچون اسپند پر یصندل ییشدت ترس از رو از

اجازه  دینبا. زمیداشتم بگر میدادم، تصم رونینفسم را ب امد؟ین نویشد که چرا م یسوال در ذهنم تکرار م نیا. نشسته بود

 ینفس. نکرده بودم که در باز شد یرا عل ممیبگذارد اما هنوز تصم منهیخصوص میتر شود و پا در حر کیدادم او نزد یم

قلبم را به  اریلحنه پر طعنه مهر.بر سرم آوار شد ایبار دن نیبعد خون از بدنم گرخت و اياما لحظه ا دمیکش یبه آسودگ

.درد آورد

.موقع مزاحم شدم یکه ب نیمثل ا دیآه ببخش_

:برداشت و دست دراز کرد و گفت اریمهر يبه سو یو قدم دیخند انیشا

.کردم یخوب تو صحبت م هیداشتم در مورد باز!ينه نه، به موقع اومد_

 دهیبه صورت رنگ پر ینگاه میدست دادن دراز کرد ن يکه دستش را برا یبه جلو برداشت و در حال یهم گام اریمهر

:نجوا بود گفت هیشب شتریکه ب ییمن انداخت و با صدا

.از حال و احوال تون معلومه_
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:ولو شد و گفت يریحص یصندل يرو گریدست اورا رها کرد و بار د الیخ یب انیشا

ه؟یتوپ چ يباز هیت با نظر_

.نشست يگرید یصندل يهم رو اریمهر

.نه حوصله ندارم_

:با سماجت گفت انیشا

ما؟یش ادیبه  يدیزن قحطه که چسب يتو فکر کرد_

:برافروخته گفت یو با صورت دیپر اریمهر ياز رو رنگ

.انیخفه شو شا_

:جمع و جور کرد و گفت یخودش را کم انیشا

.کرده باشم يخواستم همدرد یفقط منداشتم  يمن منظور_

.نبود نیکند اما چن یم هیکرد گمان کردم گر رییتغ اریمهر يصدا

.رو از دهنت بشنوم مایفراموش نکن که دوست ندارم اسم ش گهیفقط د.تو ندارم يبه همدرد يازیمن ن_

به  مایشد که ش یباور نم. دار بودوفا مایچون ش يانتکاریاو هنوز نسبت به زن خ. را به هم فشردم میحرص دندان ها از

!کرده باشد اتنیخ يمرد نیچن

:کرد و گفت یخنده تلخ انیشا

...به اطراف بنداز دختر خوب ینظر کوتاه هیاما به نظر من ! یلیهرطور ما_

:طنزآلود شد و نگاه مسخره اش را به من دوخت و چند بار زمزمه کرد اریمهر يصدا لحن

.دختر خوب، دختر خوب_

:جا به جا شد و باز هم نگاه طنزآلودش را به صورت من دوخت و گفت يریحص یصندل يرو تیبعد با جدو
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که تو ازشون  یخوب يدختر ها نیا. یهست یتو آدم احمق و ساده لوح يکه دار یزرنگ يجون بر خالف ادعا انیشا_

لبخند  نیزنن پشت ا یخند به تو ملب هیکردن مطمئن باش اگر  نیطعمه کم یهستند که در پ یادانیص یزن یحرف م

...کنن یپاره ات م کهیتفرصت مناسب  هیکردن و بعد تو  زیثروت تو ت يرو برا شیدندانها

:گفت يزیچپش را باال داد و با لحن تمسخرآم يابرو اریمهر. بلند شدم یصندل يشدت از رو با

...د ، چرا به شما برخورد شما که_

:گفتم يزنگدار يا صدارا به هم فشردم و ب میها لب

.ساکت شو_

.قهقهه بلندش ترس به وجودم انداخت يبار صدا نیا

.نداشتم يمن که قصد بد یش یچرا ناراحت م_

:چرخاندم و گفتم ياو رو از

.دیرسوند تینهایرو به ب یادب یشما ب_

.باز هم همان نگاه دردآورش را مهمان صورتم کرد اریمهر

.تونم امثال تو رو بشناسم یم یو به راحت زود لیکه خ نهیمن در ا يبد

:زدم ادیفر بایلرزد تقر یکه از شدت خشم م ییصدا با

.یکن یخال گهید یکیسر  يخوا یدلت رو م يتو عقده ها_

:توجه گفت یب

.رو گفتم قتیدلخور نشو فقط حق ادیز_

.صورتش کردم یراه يزهردار خنده

.هم همه رو مثل زنش بدونه دیشما با طیدر شرا یکنم کس یون درك مشما راحت باش من اصال دلخور نشدم چ الیخ_
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:در گوشم نشست ادشیفر يو صدا دیاش خود را به رخ کش یشانیپ يگردنش برجسته شد و رگ کوچک باال رگ

.ساکت شو حرف دهنت رو بفهم_

:تمسخر گفتم با

.رو گفتم قتیچرا بهت برخورد منم حق_

از ترس چشمانم را تنگ کردم اما او همانجا .به سمت من برداشت یبرخاست و گام یصندل ياز رو تیشدت عصبان از

 مایمثل ش ییکردم او حق نداشت مرا با دخترها یم یتالف یقیبه هر طر دیسخنش آن چنان آزارم داده بود که با.ستادیا

 يآثارش بر جسم و روحم بر جا بر قلبم زد که تا مدتها ينجرغم بر دلم نشاند و چنان خ اریلحن گزنده مهر. کند اسیق

.ماند

رو  یقتیحق هیناراحت نباش بذار  ادیاما ز.... و نگذاشتم شما دمیموقع سر رس یچون ب ؟حتمایچرا انقدر ناراحت ه؟یچ_

مسئله  نیداره و ا گرانیکه تو به انحراف کشوندن د ه،یعمده اش استعداد شگرف ازاتیاز امت یکیما  انیشا نیبهت بگم ا

خطر رو فقط  نیباشه و البته ا یاومدهکه مرد خطرناک ایبدن نیا يبرا زلدونه و معتقده از روز ا یسلم خودش مرو حق م

 یحت انیکردم چون مطمئن باش شا یپس من به تو خدمت بزرگ. خره یبه جون م یعشق يدر مورد زنها و ماجراها

.....که نیچه برسه به ا يکتش رو به دستش بد ستیحاضر ن

دستم را باال آوردم و . شد يکه خون از لبم جار دمیگز میدندانها نیرا ب نمیریبلند به سمت او رفتم و چنان لب زیگام با

طاقت تحمل آن نگاه  گرینه د. شد رهیاش به چشمانم خ وانهیو با نگاه د ستادیاو همانجا ا. گونه تبدار او فرود آوردم يرو

 یم ادیبه شبنم نشسته تبدار را که هزاران درد زا فر يآن چشمها ایدم و کر یم وربا دیسخنان تلخش را با. را نداشتم

در  نویم. دیکش رونمیاز هپروت ب یشکسته شدن جسم يصدا. ختمیگر ینگاه م نیاز ا شهیهم دیدانم چرا اما با ینم. کرد

 یشود سع يجار میمبادا اشکهاکه  نیاز ترس ا. افتاده و شکسته بود  نینوشابه به زم شهیبود و ش ستادهیپاشنه در اتاق ا

به  يگرینظر د نکهیبدون ا. ختمیگر یم دیشده بود با یمتیکردم به هر ق یغرورم را حفظ م دیکردم پلک نزنم با
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را به  زیم يفنجان رو عیحرکت سر کیبا  اریبه عقب برداشتم اما مهر یبه سرعت قدم ندازمیب اریمهر قیچشمان عم

هزار  نیزم يدستم را سپر صورتم کردم و فنجان با شدت به مچ دستم برخورد کرد و روالفاصلهمن ب. پرتاب کرد میسو

.از شدت درد ناله کردم.تکه شد

من به شدت . دیلرز یم تیاز عصبان. چشمانش را رنگ خشم در خود گرفته بود . ستادیمن آمد و مقابلم ا يبه سو او

و به چشمانم  دیگردن کش اریمهر. ام  دهیرا به مرز جنون کشزدم و مطمئن بودم با سخنان درد آورم او  ینفس نفس م

:داد و گفت شیبه لبها یزل زد و حالت خاص

....وگرنه رهیپرم به پرت نگ گهیمواظب خودت باش دعا کن د_

به عقب  ینگاهم کرد و من چند قدم یاو عصب. و توان جواب دادن را از من گرفته بود دیلرز یام از فشار بغض م چانه

را برداشتم و با تمام  زیم يرو یگوشه سالن رفتم و گلدان سفال زیبه سمت م. کرده بود ریاو تا حد ممکن مرا تحق. تمرف

.بغضم به طرف او پرت کردم

.را برداشتم و با تمام بغضم به طرف او پرت کردم زیم يرو یگوشه سالن رفتم و گلدان سفال زیسمت م به

:زدم ادیفر. شکست شیپاکینخورد و گلدان نزد یتکان او

که  شیافتاده چند شب پ لیکنه از دماغ ف یآدم ابله که فکر م هییآدم ابله هیتو . یروان وونهیشعور، د یاحمق، ب_

....دمیرو شن مایش انیجر

:زد ادیفر

.اریاسم اون رو به زبونت ن_

:گفتم یلرزان از بغض و چشمان شبنمییزدم و با صدا یلبخنده تلخ. بردم یکردم لذت م یکه او را عصبان نیا از

شد عمرش رو در  یاحمق بود اگر حاضر م چارهیدم اون زن ب یحق م مایآره اون شب دلم برات سوخت اما امروز به ش_
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...مثل تو یکنار آدم مزخرف

. ردمبه اتاقم رفتم و در را پشت سرم قفل ک کراستیو  دمیدو رونیبرداشت و من از در ب زیبه طرف من خ اریمهر

.از پشت در آمد نویم يبعد چند ضربه به در خورد و صدا یساعت

.در رو باز کن زیعز ينایت نا،یت_

:گفتم يگرفته ا يصدا با

.بذار تنها باشم_

:آمد شیبعد باز هم صدا قهیسکوت حاکم شداما چند دق يا لحظه

.کنم یخواهش م قهیفقط چند دق_

آرام وارد تاق شد و چشمان متورم شده اش را  يبا قدم ها نویم. را باز کردم تخت بلند شدم و در ياز رو یحوصلگ یب با

:و گفتم دمیرا در هم کش میابروها. به من دوخت

؟يکرد هیتو چرا گر_

کردم اما مچ  تیدستم را دور کمرش چرخاندم و اورا به سمت خودم هدا. و صورتش غرق اشک شد دیترک نویم بغض

 يرو نویم. دستم را فشردم. کرده بود یدستم خال يتمام حرصش را رو ارینجان مهرف. کرد یدستم به شدت درد م

 نویم هیاز گر. اش بلند شد هیگر يصدا ددستانش پنهان ساخت و بع انیبعد صورتش را م ينشست و لحظه ا یصندل

 یبه سخت میصدا. بودم من باعث عذاب عمه و خانواده اش شده دمیبخش یانداختم خودم را نم ریسرم را به ز. متاثر شدم

.خارج شد میاز گلو

.منو ببخش نویم_

:گفتم ينه ا ایبا لحن دلجو. بلند تر شد نویم هیگر يصدا

.فتهیاتفاق ب نیخواستم ا یمنو ببخش، من نم نویم_
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.دیرس یچشمانش قروز شده بود و پوست صاف صورتش قرمز رنگ به نظر م. را تکان داد سرش

.یاونو درك کن یروح طیشرا دیتو با! یرو ببخش اریمهر دیجون تو با نایت_

شد از  یگرد برخاستم و رو به پنجره به آسمان که آرام آرام پر م زیخاطر از پشت م نیبه هم زمیکردم اشک نر یسع

.پر از غم بود میهر چه تالش کردم باز هم صدا.ستمینگر دیسف يتکه ابرها

....نویم يوا. ...حرفاش ...کنه یم وونهیآدم رو د اریمهر_

 یبغض داشت خفه ام م. چرخاندم نویسرم را به سمت م. دیگونه ام غلط ياز رو ینداشت و قطره اشک يا دهیفا مقاومت

:گفتم يزنگدار يعلت با صدا نیبه هم. گذاشته بود ریهم تاث میصدا يکرد و فشار آن رو

...نکردم یوقت سع چیمن ه یدون یم تو....تو...قرار داد که ییو دخترا مایش فیاون منو هم رد نویم_

من  يالغرش گذاشتم او هم پا به پا يشانه ها يسرم را رو. دیبرخاست و مرا سخت در آغوش کش یصندل ياز رو نویم

.ختیر یاشک م

دوبار به  ایکییرفته بود او ماه مایکه ش یمدت نیآخه تو ا. عوض شده اریکردم مهر یمن چه ساده دل بودم که فکر م_

 یدوباره اومد داشتم بال در م دمیکه د شبید. اومد یشبها رو به خونه م شتریاومد اما تو هفته گذشته اون ب ینه مخو

هم که اون اومد  شیچند شب پ. تو نگاه مامان هم پر از خنده بود. تو گرفتار شده شیبا خودم گفتم حتما دلش پ. آوردم

شام هم  يکه گفتم تو برا یطاقت موندن نداشت و زمان گهید. ددگرگون ش یحالش حساب يومدین نییکه تو پا دیو د

میکرد یفکر م زیه چیاما من و مامان هردو مون به  مینزد یکدوم از ما حرف چیه نایت يوا. آورد و رفت يبهانه ا يآ ینم

حت به تصورات که توش فرو رفته نجات بده اما امروز چه را یمنجالب نیرو از ا اریتونست مهر یاتفاق خوب که م هی

از  یقیطر هیخواد به  یاون زخم خورده است و م ریبه دل نگ نهیک اریمن شرمنده ام اما از مهر.دمیمسخره خودم خند

چشمانم . شد سینو خ یم يشانه ام از اشک ها. رهیخودش رو بگ یانتقام ناکام افشاطر يبه خصوص زنا انشیهمه اطراف

.مرا تا حد مرگ رنجانده بود اریمهر. امکان نداشت نیما ارا ببخشم ا اریکردم مهر یرا بستم و سع
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.جون اونو به خاطر من ببخش نایت_

:گفتم یسخت به

.کنم یم یسع_

و گفتک دیمحکمتر مرا در آغوش کش نویم

.دمید میکه تو زندگ یهست يدختر نیتو ماهتر_

:گفت یبا کالفگ نویم. میتخت نشست يکنار هم رو در

.میرو کم داشت انیفقط شا طیشرا نیحاال تو ا_

ه؟یاون چجور آدم_

.لبخند زد یزوک نویم

.است وونهیهم به نوبه خودش د انیولش کن شا... مثل عمو یکی_

بمونه؟ نجایقراره ا_

:جنباند يبا تاسف سر نویم

.ماه کیبایآره تقر_

:زدم ادیفر يبلند يصدا با

ماه؟ کی_

 نجایو ا ستیکه تو رو با خودش همراه نکنه دست بردار ن یعلوم بود تا زمانکرد م یکه اون به تو نگاه م نطوریآره ا_

.القییکنه اومده  یگذرهبه قول خودش فکر م یجا هم که بهش بد نم نیخب ا. هیموندن

د؟یکن یچه طور تحمش م_

:زد يزیتمسخرآم لبخنده
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که دوست داره  دهید یمامان ازش چ نیا دونم یمن نم. همه بهش رو داد نیبابام بود که ا ریهمه اش تقص. با زحمت_

.که من با اون ازدواج کنم

:زدم ادیفر رتیح با

.یکار رو بکن نیا دیتو نبا_

.زد یبخش نانیدستانش فشرد و لبخنده اطم انیرا در م دستانم

م خودم با دست من اگر مجبور باش. ستمیمن که کور ن یزننده اون غافله ول يراحت باشه اگه مامان از رفتار ها التیخ_

آدم هوسرانه که خودش هم  هیاون . بشم انیمثل شا یشمزن آدم یبندازم حاضر نم یخودم خمره بخرم برم توش ترش

.از اون فکر کنم ریغ یتونم به کس ینم دارمدر ضمن تا من شهاب رو  ه؟یدنبال چ یدونه تو زندگ ینم

:چشمانش پر از اضطراب شد گریبار د و

کنم؟ ارکیبگو چ نایت يوا_

در چه مورد؟_

.گه زودتر با خانواده ات صحبت کن یم ارهییشهاب داره بهم فشار م_

:گفتم جانیه با

.هیعال یلیکه خ نیا_

.رهیمحاله شهاب رو بپذ گهیخورد د مایکه مامان از ش یبا اون چوب ه؟یکجاش عال_

:دهنده گفتم يلحن دلدار با

.ادیهاب خوشش باصال عمه از ش دیشا! ینیتو چه قدر بدب_

.خوش به حالت! ینیو تو هم چه قدر خوش ب_

؟یچه کار کن يخوا یحاال م_
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.دونم ینم یچیه_

.من به عمه بگم يخوا یم_

:گفت یبا خوشحال نویم

؟یکن یمن م يکار رو برا نیتو ا_

.تو انجام بدم يبرا يشم اگه بتونم کار یخوشحال م یلیمن خ_

:نواخت و گفتنرم بر گونه ام  يبوسه ا نویم

.یتو درست مثل خواهر من_

6فصل

دلم برایش سوخت تحمل ان صندلی چرخدار ان هم این همه .عمه تازه پایین امده بود.هنگام با مینو پایین رفتیم شب

عمه با چشمان غمگینش چشمان مرا کاوید .درکنارعمه نشستم و دستان تپلش را دردست گرفتم!سال واقعازجراوربود

:یجه اي نرسید پرسیدووقتی به نت

چرابراي نهار نیومدي؟-

.یکم کسالت داشتم حالم اصال خوب نبود-

:مینا نفسی به اسودگی کشید عمه

.خیالم راحت شد فکرکردم کاري کردیم که باعث رنجش تو شده-

:باردیگرکنارش نشستم وبه چشمان مهربانش نگریستم.صورتش گل انداخت.اي نرم برپیشانی عمه نواختم بوسه

من خیلی خوشحالم از اینکه مشکالت گذشته بین شما و پدرم حل .من تو این مدت به جز خوبی از شما چیزي ندیدم-

.شده و من می تونم از نعمت داشتن عمه مهربونی مثل شما لذت ببرم
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:سعی کردم مسیر بحث را عوض کنم به همین خاطر گفتم.لبخند میزد اما چشمانش ابري بود عمه

.یه عروسی لک زدهدلم براي -

لحظه شایان با سروصدا وارد سالن شد و با مشاهده من هدفن داخل گوشش رابیرون کشید و باخنده به سمت  درهمان

.من امد

...باخودم گفتم شاید بعد از اون اتفاق صبح.چقدر خوشحالم که میبینمت-

:از صورتم پریدعمه بالفاصله پرسید رنگ

چه اتفاقی؟-

:شایان که متوجه منظوراوشده بودخودش را جمع و جور کرد و گفت.باچشم وابرو به شایان اشاره کرد.مینو نگریستم به

...اخه صبح توسالن بازي دست تینا یکم صدمه دید گفتم شاید-

:سخنش را قطع کرد وبه سمت من چرخید وگفت عمه

.دستت را ببینم-

را گرفت واستین لباسم را کمی باال زدوبا کمال تعجب دیدم لحظه اي دست چپم را به سمت او دراز کردم اودستم  بعداز

.جاي ضربه ي فنجان مهریار مچم را کبود ساخته

به خاطر روشنی رنگ پوستم بدنم باکوچکترین فشاریا ضربه .دهانم را فرو دادم وسعی کردم مشاعرم را بکار بیندازم اب

:عمه که دستپاچه شده بود گفت.ه بوداي تغییر رنگ می داد واین بار هم از شانس بد من چنین شد

چرادستت این طوري شده؟-

:افکار بهم ریخته ام را انسجام دادم وگفتم.نداشتم مینو باهراس به من نگاه کرد جوابی

.چیزي نیست خوردم زمین-

.با ناباوري به صورتم خیره شد عمه
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مطمئنی که چیزي را از من پنهون نمیکنی؟-

.وبه سختی خندیدم و به مینو نگریستم را متعجب نشان دادم خودم

اي بدجنس نکنه تودستم را این طوري کردي؟-

.قیافه طنز الودي به خود گرفت مینو

.اره مگه یادت نیست وقتی باهات دعوام شد دستت را پیچوندم-

.خندید عمه

!چه قدرتی هم داره-

:راباال داد و درهمان حالت گفت مینوابروهایش

.مااینیم دیگه-

:دیگر سوالی نکرد و ما نفس اسوده اي کشیدیم مینو ارام زمزمه کرد هعم

.خروس بی محل-

.را تعقیب کردم و نگاهم روي صورت شایان ثابت ماند نگاهش

:زمزمه کردم ارام

بزاریم براي بعد؟-

:اعتراض کرد مینو

وقتی مامان سکوت شایان را ببینه می اتفاقا بهتره جلوي شایان مسئله مطرح بشه .نه من باید فردا جواب شهاب رابدم-

.فهمه که فکر و خیاالتش خام و باطل بوده

:جنباندم وگفتم سري

.هرطورمایلی-
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.باالخره من مجبورشدم لب به سخن بگشایم.اي درسکوت گذشت لحظه

عمه نظرت باازدواج مینو چیه؟-

.زیر چشمی نگاهی به مینوکرد عمه

.ه نهاگه خواستگارخوب داشته باشه چرا ک-

شایان ضبط کوچک روي پایش را خاموش کرد .به صورت شایان که حال به دهان من نگاه می کرد انداخت وبعدنظري

:ودرحالی که ادامس می جوید باخنده گفت

حاال اون مرد خوشبخت کیه؟-

.به صورت عمه که حاال در هم فرورفته بود انداختم نظري

.راستش اسمش شهابه-

.باندبی حوصله سري جن عمه

.بذارید براي بعد-

:به همین خاطر بازهم لب گشودم وگفتم.معنی این کارش رافهمیدم.دستم را فشرد مینو

.اخه منتظرجواب شما هستن-

:که حاال دیگر کنجکاوي در تمام صورتش موج میزد گفت عمه

پسره کیه؟اسم ورسم خانواده اش چیه؟-

ا حسابی گم کرده بود و من باید کمکش می کردم به همین خاطر عزم دست و پایش ر.نگاهی به صورت مینو انداختم نیم

:خود راجزم کردم و گفتم

خود .روي هم رفته خانواده خوبی هستن.باباش مهندسه و مامانش مدیردبیرستانه.خانواده مشهوري ندارن.پسره خوبیه-

.شهاب هم کامپیتو می خونه
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:ابرو هایش در هم گره خورد و گفت عمه

انواده محترم چطوري مینو را دیدن؟خب این خ-

.بار مینو به سخن امد این

...مدت هاست منو می شناسه درست زمانی که-

واالن من می فهمم؟-

.خیلی زود تر از این شهاب خواست باشما صحبت کنم اما من می ترسیدم-

:مچ دستش را فشرد و گفت عمه

از چی؟-

.درچشمان مینو نشست اشک

.مامان من دوستش دارم.لفت کنیداز اینکه شما مخا-

:باصداي بلندي که بی شباهت به فریاد نبود گفت عمه

.این حرف رومثل طوطس تکرار نکن خودت میدونی من تا چه حد از این کلمه متنفرم-

:بلند شد و در کنار مادرش روي زمین نشست وسرش را روي زانوان مادرش گذاشت و گفت مینو

.از این کلمه ضربه خوردید اما قرار نیست زندگی شما و مهریاربراي من هم تکراربشه مامان می ونم شما دوبار-

واگه بشه؟-

.حاال دیگر به گریه افتاده بود مینو

...نمیشه مامان قول میدم-

:کالفه دستش را به پیشانی اش فشردوفریاد زد عمه

.دریا قرص هام را بیار-
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مینو دستان مادرش رادر .عمه قرص ها را فرو داد.را با لیوانی اب به او دادبالفاصله داخل سالن دوید وقرص عمه  دریا

:عمه بار دیگر لب به سخن گشود.میان دستانش فشرد

.من ارزوي خوشبختی تو را دارم-

.امامن با کسی که شما فکر می کنید خوشبخت نمیشم-

:ردنظري به شایان که با تعجب به انها می نگریست انداخت و زمزمه ک عمه

.حاال دیگه اصراري به این ازدواج ندارم-

پس موافقید؟-

باردیگر نگاه ملتمسش به من نگریست باید به کمکش میشتافتم به .محکم عمه ابررویاهاي مینو را پاره کرد»نه«صداي

:همین خاطر کمی این پا و ان پا کردم وگفتم

مانباید فقط به خاطرات بد و .دند وخوشبخت هم شدنداما عمه جون ادم هایی هم بودن که با همنی شعار ازدواج کر-

.گزنده رو به یاد داشته باشیم

:سردر گم سرش را تکان داد و گفت عمه

.نه،نه این کلمه فقط شعاره-

:سماجت گفتم با

ون و مادر من هم عاشق هم بودند واز ابتدابا همین شعار زندگیشون روبنا کردند وتا به امروز روز به روز عالقش پدر

.افزون شده

.قضیه نسترن و فرشاد فرق می کنه اونا هر دو تاشون ماه بودن یه عاشق واقعی-

.شاید مینو وشهاب هم چنین امتیازي داشته باشن-

.با دست پیشانی اش را فشرد عمه
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کابوس می  بعضی شب ها.پسرم که جلوي چشمم داره پر پر میشه و کاري از دستم بر نمیاد.من حاال دیگه مینو را دارم-

باید تا پاي جونم مخالفت می کردم تا .بینم و تا صبح به خودم ناسزا میگم که چرا با ازدواج اون و شیما مخالفت نکردم

...حاال مهریار در اوج جوانی این چنین

اگه مخالفت شما اینبار هم همینجواب رو براي مینو داد چی؟-

:به هق هق افتاد مینو

فقط چند سال در کنارش خوشبخت ...م حتی اگه اینده ي مثل مهریار و شیما در انتظارم باشهمامان من شهاب را میخوا-

مگه شما هزار بار در مقابل همه نایستادید و در .باشم برام کافیه حداقل می دونم این انتخاب خودم بوده درست یا غلط

مامان شما با وجودي .اما شما عاشق بودید شمار و سرزنش می کردند ابرابر عشقتون دفاع کردیدشاید اون زمان خیلی ه

.کهخوشبخت نبودید اما باز هم ترجیح دادید در کنار بابا باشید تا دور از اون

واگه یه روزي اومدي و گفتی پشیمونی؟-

:با قاطعیت گفت مینو

.این طور نمیشه مامان-

:در ناباوري تمام،ارام زمزمه کرد عمه

.هاشون اتمام حجت کنمبگو براي فردا شب بیان باید با-

عمه لبخندي زد ومینو را از خود دور ساخت و .فریاد مینو در گوشم پیچید ولحظه اي بعد عمه را در اغوش کشید صداي

:گفت

.خجالت بکش دختر تو دیگه بچه نیستی-

...الهی قربونت بشم مامان،من همیشه عاشق شما بودم چه زمانی که بچه بودم چه حاال که-

.می کنی داري شوهر-
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:عمه مینا با صداي بلند گفت.پشت چشمی براي شایان نازك کرد مینو

.برو اقا رو صدا کن بیاد دریا

.با تردید به عمه نگریست مینو

باید به اونم بگیم؟-

مگه مهریار برادرت نیست؟-

چرا اما بیادانقدرزود بهش بگیم؟-

:کمی خود را روي صندلی جابه جا کرد وگفت عمه

که خواستگار اومدن بگیم کی هستن؟ پس فردا-

حدود بیست دقیقه بعد در باز شد و من صداي سالم مهریار را .سرش را به زیر انداخت وگونه هایش گلگون شد مینو

.شنیدم

صداي .اینکه به پشت سرم بنگرم دستم را به سمت ابشار مصنوعی گوشه سالن بردم واب از بین انگشتانم چکید بدون

منظره .انگشتم را روي جلبک هاي چیده شده روي تنه سنگ هاي ابشار کشیدم.را به دلم هدیه داد مالیم اب ارامش

.شرشر ابی که از داخل کوزه اویزان به پایین میچکید در نظرم زیبا ترین منظره میامد

اتفاقی افتاده؟-

.یه اتفاق خوب البته اگه قسمت باشه-

:م پیچیدهم صداي دورگه و مردانه مهریار در گوش باز

به سالمتی قراره من برادر زن بشم؟-

.صورت گلگون مینو نگریستم او همچنان لبخند بر لب داشت به

مینو حواست با منه؟-
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.بله-

خوب میشناسیش؟-

.بله-

:با تامل گفت مهریار

چه مدتیه؟-

.خیلی وقته-

:باز هم لحظه اي سکوت کرد وبعد از چند دقیقه دوباره گفت مهریار

سعی کن تنها چیزي که تو این مسئله دخالت می کنه احساسات .حال مینو جون حواست را خوب جمع کن به هر-

ببین اون میتونه در تموم لحظه ها بهت .زندگی حرف یه روز و دو روز نیس که بگذره و تموم بشه حرف یه عمره.نباشه

وفادار بمونه؟

:با صدایی گرفته گفت مینو

.فکر میکنم خوب میشناسمش-

.خب اگه این طوره پس مبارك باشه-

.اما خیلی زود رویا هایم به دست باد تشیع شد.مهریار منو به رویا فرو برد لحن

تو چرا اینقدر ساکتی؟-

میخواست با مشت به دهن شایان بکوبم از لحظه اي که امده بود مرتب باعث عذابم شده بود با این سخن شایان  دلم

:این بار عمه گفت.توجه بقیه هم به من جلب شد

.الهی بمیرم تینا امروز اصال حال خوبی نداشت-

.خنده ي شایان بلند شد صداي
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.خود مهریار بهتر از من و شمااز حال و روز اون خبر داره-

:مینو به کمک او شتافت.با چشمانی پر از سوال به مهریار نگریست عمه

.اخه مهریار هم پیش ما بود که مینو خورد زمین-

:با تاسف به من نگریست و گفتعمه

.عزیزم بیا اینجا دستت را نشون مهریار بده-

:دستم را گرفتم و گفتم مچ

.عمه جون نگران نباشید زود خوب میشه-

اخه کبودیش عادي نیست و ادم .می دونم عزیزم فقط میخوام مهریار ببینه میترسم خدایی نکرده دستت در رفته باشه-

.رو دچاره دلهره می کنه

:جایم بلند نشدم و اینبار عمه به مهریار گفت از

!ببین دستش چی شده-

با بی عالقگی از روي صندلی برخاست و به سمت من امد که گوشه سنگ ابشار نشسته بودم وبا صدایی که به  مهریار

:سختی شنیدم گفت

.دستت رو ببینم-

مهریار اینبار دستش را دراز کردو با همان .یره شدملباسم را پایین اوردم و به اب روان در حوضچه ابشار خ استینم

:اهستگی گفت

.ببینم-

او کمی خم شد و استین لباسم را به .دلم نمی خواست به صورتش نگاه کنم .توجه به او هنوز به اب خیره شده بودم بی

.سمت خود کشید و ابرو هایش رادر هم گره کردوبا این حال هنوز زیبا به نظر می رسید
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را مثل بچه ها استین لباست را خیس کردي؟اه،چ-

:او که سکوتم را دید دوباره گفت.با حرص و غضب نگاهش کردم و هیچ پاسخی ندادم  تنها

.باور کن من حال و حوصله ناز کشیدن ندارم.چرا مثل بچه هاي لوس رفتار می کنی -

.دست از سرم بردار-

:م را پایین اوردم و گفتمصدای.دیگر استین لباسم را به سمت خود کشید بار

یعنی تو واقعا اینقدر نگرانی؟-

.براي لحظه اي پر ازخنده شد نگاهش

فکر کردي به همین سرعت منو شیفته خودت کردي؟-

.لبهایم را بهم فشردم باحرص

!یه دیوونه زنجیره اي!تو دیوونه اي مهریار-

:را طبق عادت باال داد و گفت ابروهایش

.سرت بردارم زود تر دستت را بهم نشون بده اگه میخواي دست از-

.پوزخندي زدم منم

چیه میخواي هنر نماییت را ببینی؟-

:به عمه انداخت و چشمهایش را کمی ریز کردو صدایش را ارامتر کرد و گفت مهریارنگاهی

...راستش بدم هم نمیاد بفهمه چه برادرزاده.اگه دلت میخواد به مامان بگی من حرفی ندارم-

...ز جلوي چشمام دور شوا-

.خنده تمسخر امیزي کرد بازهم

.ظاهرا فراموش کردي این جا خونه منه و حق دارم تو خونه خودم باشم-
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.عصبی کردم خنده

.ظاهرا خونه تو اون کلبه ته باغه اما

:خم شد و صدایش را ارام کردو گفت کمی

.که تو اینجا فقط یه مهمون مزاحمینکنه باور کردي این عمارت براي توئه؟عزیزم فراموش نکن -

.نظر مینو وعمه که این نیست-

:دیگر ابرو هایش را باال داد بار

.اونا حرف دلشون را نمیزنن-

با شدت استین لباسم را کشید و جاي جراحت فنجان روي .او روي برگرداندم و دوباره دستم را داخل اب فرو کردم از

ظه اي همان جا میخکوب شد اما چند ثانیه بعد عصبی دستم را رها کرد و از لح.پوست نازك دستم خودنمایی می کرد

:و در همان حال گفت ریستعمه هنوز با چشمتانی گرد شده به من می نگ.سالن خارج شد

:لحظه اي درنگ گفتم بدون

نه چطور مگه؟-

دم واجازه دادم انها در ناچار سکوت کر.سکوت کرد و من از حالت صورتش فهمیدم که به همه چیز پی برده عمه

من هم قصد داشتم به اتاقم .مینو به اتاقش بازگشته بودوبه گمانم رفته بود تا با شهاب تماس بگیرد.افکارخود غرق شوند

دستی به صورتش کشید وبا .شایان در کنارم ایستاده بود.اوردمسرم را باال .بروم که پاهایی مقابل دیدگانم متوقف شد

:ی شنیدم گفتصدایی که به سختی م

زیاد به مهریار توجه نکن اون همیشه دیوونه و یکدنده بوده اما من با اون خیلی فرق دارم و عشق رو به هیچ قیمتی -

ان شب مهریار باري .در همین زمان پرگل وارد سالن شدوگفت که شام حاضر است.ازاو روي برگرداندم. ازدست نمیدم

سردادوچنددقیقه بعد همان نم نم ارام باران تبدیل به  هلش گرفت و گریشب باز هم اسمتن د.شام خوردن هم نیامد
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صداي رعد ..سرم را زیر ملحفه فرو کردم.باران سیل اسایی شد که بی رحمانه قطرات خود رابه شیشه ي اتاقم می کوبید

بار  ندختر بود و ایهمان .ارام چشمهایم را باز کردم.و برق بلند شد ولحظه اي احساس کردم کسی به صورتم خیره شده

.در کنار تختم ایستاده بود و نور قرمز رنگ اباژور صورتش را به رنگ خون دراورده بود

:چون کابوس به گوشم رسید صدایش

مگه نگفتم مواظب خودت باش؟-

:لحظه اي درنگ گفتم بدون

...من،من خیلی تالش کردم که-

.بیزارش را به من دوخت نگاه

در بیاري؟که شوهر منو از دستم -

.عصبی مژه بر هم زدم باحالتی

.من هیچ وقت چنین قصدي نداشتم-

.و از خنده اش بدم امد خندید

یعنی می خواي منکر عاشق شدنت بشی؟-

او دستش را به سمت من دراز کرد و گفت،.از صورتم پرید رنگ

.کوچولوي ساده دل من اجازه نمیدم قلب شوهرم رواسیر خودت کنی-

:گفتم باطعنه

...تو که رفتی دنبال-

.و باز هم صداي خنده اش حالت اشمئزاز به من دست داد خندید

.من هر جا که باشم باید تمام عشق مهریار مال من باشه-
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.اما این ظلمه-

...هنوز به او و نگاه ترسناکش می اندیشیدم که از خواب پریدم.با صداي بلند خندید و از پنجره بسته خارج شد.خندید

از شب گذشته بود و من از ترس تکرارکابوسی که دیده بودم خوابم نمی برد و تا صبح فقط این سوال در ذهنم  یساعت

نزدیک صبح بود که خواب .معنی این کابوس هر شبه چه بود؟چرا شیما دست از سرم بر نمی داشت.تکرار می شد

هنگام غروب بود که .اپو و جنب و جوش بودندتک رهمه د.چشمهایم را ربود اسمانکامال روشن شده بود که بیدار شدم

مینو با حالتی .هنوز تا امدن خواستگاران نیم ساعتی باقی مانده بود.لباس مناسبی به تن کردم و از پله ها سرازیر شدم

 نشایان هم با کت و شلوار و ادکل.او را از این کار منع کردم.عصبی روي مبل خزیده بود و ناخن انگشتش را می جوید

:مینو لبخندي موذیانه بر لب اورد و چشمکی به من زد و گفت.اوانی که به خود زده بود وارد سالن شدفر

.عروس خانوم اومدن-

عمه بار دیگر به .هم خندیدم اما شایان بی توجه به سخن مینو خود را در ایینه بیضی شکل داخل سالن برانداز کرد من

:فتساعت انگلیسی و قدیمی سالن نظرانداخت و گ

پس چرا مهریار نیومد؟دریا برو دنبال اقا ببین کجا مونده؟-

به اندام کشیده و برازنده اش در ان کت و شلوار دودي رنگ نگریستم و براي .همان لحظه مهریاراز در وارد شد در

کنار مهریار سالمی کوتاه کرد و در .لحظه اي به شیما حسرت بردم که روزي چنین مردي را شیفته خودساخته بود

کمتراز ده دقیقه .همچنان ساکت روي مبل نشسته بود ارعمه و مینو ریز ریز صحبت می کردند اما مهری.شومینه لم داد

.بعد مهمانان امدند

خانواده اش هم خانواده فرهنگی و با شخصیت بودندکه در همان نظر .پسر خو ب و سربه زیري به نظر می رسید شهاب

همین راحتی هم توانسته بودند در قلب عمه جا باز کنند و همان روز قرار روز نامزدي  اول به دل من نشستند گویا به

حال مادر بد نبود و دکتر ها تاریخ روز عمل را .در این فاصله دو بار با پدر صحبت کردم.براي ده روز دیگر گذاشته شد
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هاي مهریاراز سوي دیگر عذابم می در این مدت غم دوري از پدر و مادر از یک سو و بی توجهی .مشخص کرده بودند

قرار  ایانبارها هم مورد ازار ش.در این مدت حتی براي دقایقی مهریار را ندیدم.این ده روز برایم به کندي گذشت.داد

او مناظر فرصتی بود که خودش را به من نزدیک کند و کلماتی که بر زبان می راند اعصابم را بهم می ریخت و من .گرفتم

...ي دنبال بهانه می گشتم تا عقده هاي دلم را خالی کنمهم که بیخود

از صبح هم سر و صداي .دیشب عمو فرهاد هم با خانواده اش امدند.دیروز در عمارت سر و صدا و هیاهو بر پاست از

هم  نمیدونم چرا مدت هاست انتظار این روز را می کشمشاید به براي اینکه به خاطر این جشن.فریبا و فرزان بلند شده

.که شده می تونم بار دیگر مهریار را ببینم

هی تینا هنوز خوابی تنبل؟-

.بیا تو فریبا-:روي تخت پایین اومدم و گفتم از

:در حالی که گوشی را به سمت من دراز می کرد گفت فریبا

...طفلی عمو فرشاد فکر می کنه تو فقط اونا رو فراموش کردي خبر نداره مثل جغد تو اتاقت-

:تلفن را از دستش قاپیدم و گفتم گوشی

.بده به من ببینم-

:صداي پدر امد.گوشی را به گوشم فشردم و

!چه عجب سوگلی من از خواب بیدار شده-

.سالم،باور نکنید بابا؛شما که فریبا رو بهتر از من می شناسین-

.همه از دست تو گالیه دارن میگن از اتاقت بیرون نمی اي-

:و گفتم خندیدم

راستی حال مامان چطوره؟.مت میزننته-
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.عملش میکنن 4فردا ساعت .خوبه خیالت راحت-

اگر فردا مادرم زیر تیغ جراحی طاقت نمیاورد من باید چه می .اختیار دلم لرزید و اضطراب سرتاپایم را فرا گرفت بی

فریبا با چشمانم گرد .شد بغضم ترکید و اشک برصورتم روان.کردم؟بی گمان فردا روز اخر زندگی من هم خواهد بود

:صداي پدر هم هراسان بود.شده به من نگریست

تبنا بابا چی شده؟اتفاقی افتاده؟-

:گفتم بادلمردگی

.خوبم بابا،خوب-

پس چرا گریه میکنی؟-

.بازتمام ذهنم از یادونام مادر پرشده بود.بغض ازار دهنده اي گلویم را فشرد باردیگر

.ده دوست دارم یه بار دیگه صداش رو بشنومبابا دلم براي مامان تنگ ش-

.پدر اهسته شد صداي

.باشه اما قول بده گریه نکنی هیجان براي مامانت خوب نیست-

:سرعت گفتم به

.قول میدم-

.لحظه اي بعد صداي مادر امد.اب دهانم را فرو دادم و سعی کردم بغض مزاحم رادورکنم.پدر قطع شد صداي

.الو تینت،تینا دخترم-

:باردیگر صداي مادر امد.اي از بغض در میان صدایم دوید و وادار به سکوتم کرد رگه

تینا اون جایی؟-

:صدایی گرفته گفتم با
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.بله مامان و دلتنگ شما-

:صداي مادر تغییر کرد اینبار

.الهی قربونت بشم دل من هم براي دیدنت پر می کشه-

.پس زود بیا مامان،زود خوب شو و برگرد-

.ه دخترم،اما تو هم باید مراقب خودت باشیباش-

.حتما-

:با کلماتی یکی در میان و مقطع گفت مادر

.خودت باش...تینا مواظب...گوشی رو میدم...من دیگه،دیگه خیلی خسته شدم باید-

.الو مامان،مامان-

:مادر صداي پدر را شنیدم بجاي

.ابا جون مامانت دیگه خسته شده و باید استراحت کنه-

:موضوع بیشتر باعث ترسم شد وگفتم این

چرا؟وقتی می رفتید مامان تا این حد بیمار نبود؟-

.میدونم امانگران نباش عوارض ازمایش ها و دارو هاي مختلفه،خیالت راحت مامانت روسالم و سرحال تحویلت می دم-

.منتظر هردوتون.پس منتظرتون هستم-

.ا هنوز همان جا ایستاده بودفریب.که قطع شد به سمت در نگریستم تماس

چیه؟چرا این طوري نگا میکنی؟-

.باال انداخت ولبخندمعنی داري بر لب راند فریباشانه

منظورت از این لبخند ژوکندچیه؟-
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.لبخند روي لبش هزار طعنه ي در خود نهفته داشت.فریبا قدمی به داخل اتاق گذاشت  اینبار

.بد نمی گذره اینجا که چندان.خوب فیلم بازي میکنی-

:هایم را در هم کشیدم و گفتم اخم

منظورت چیه؟-

:پررنگ شد و گفت لبخندش

حتما به چشم برادري به شایان نگاه می کنی؟-

.و گیج نگاهش کردم خیره

!تو دیوونه اي-

:گفت فریبا

.عروسیت... ایشاا-

:حرص گفتم با

....مزخرف نگو،اونم با هیچ کس نه و فقط با اون شایان-

شایان چی؟چرا ادامه نمی دي؟-

.تفاوت شانه باال انداختم بی

.ولش کن-

نه عزیزم اشتباه نکن اون که من دبدم و شناختم نمی ذاره ....نکنه می خواي بگی این حرکاتت به خاطر عشق به مهریاره-

...رقیبی جاش رو توز ندگی مهریار بگیره حتی اگه سایه اش اینجا

:مار روي چرخاندم و گفت از

.فریبا جون برو بیر ون و روزم را با مزخرفاتت خراب نکن-
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:شکلکی در اورد ودر حالی که اتاق را ترك می کرد گفت فریبا

.قراره بریم ارایشگاه2طور مایلی به هر حال براي ساعت  هر

به چه مناسبت؟-

:قیافه ي مزحرکی از خود در اورد وگفت فریبا

.نسبت ما ساقدوش هاي عروس خانومیماز کی تا حاال خنگ شدي؟خانم بال-

:مقدمه حرف را عوض کردم وپرسیدم بی

فریبا تو چرا هیچ وقت در مورد ازدواج مهریاربرام حرف نزده بودي؟-

.نگاه عاقل اندر سفیحی به من انداخت فریبا

بود که حرفی در مورد  تازه عمو فرشاد از همه خواسته.چه جذابیتی برات داشت.خب تو تاحاال مهریار را ندیده بودي-

.عمه پیش روي تو و خانواده اش نزنن

تو شیما رو دیده بودي؟-

.دستانش را در هوا تکان داد فریبا

.زیاد-

چه جور ادمی بود؟-

:شکلکی به لبهایش داد و گویا در فکر است گفت فریبا

دختره .هریار رو از فامیل جدا کنهیکم موذي بود و همه سعی وتالشش رو می کرد که م.راستش زیاد به دل نمی نشست-

هر وقت که می دیدمش .انقدر ادعا داشت که اصلال خوشم نمی امد باهاش هم صحبت بشم.انگار تافته جدا بافته بود

و از اون همه عشق و محبتی که نثارش کرده بود  هریارهمیشه برام سوال بود که چطور تونست م.تحویلش نمی گرفتم

روزي که شنیدم رفته .میشه عالقه مهریار به اون حسادت همه دختر هاي فامیل رو برانگیخته بودبگذره؟واي تینا باورت ن
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پیدا  هریارهنوزم برام سواله که اون دختره پر فیس و افاده چی بود که در م.اصال باورم نمی شد.داشتم شاخ در می اوردم

نکرد؟

:تردید پرسیدم با

تو از مهریار خوشت میاد؟-

.یبا بلند شدخنده فر صداي

اما خب مهریار حاضر .اون می تونه یه شوهر ایده ال براي هر دختري باشه.مگه کسی هم هست که از اون خوشش نیاد-

.به ازدواج با هر دختري نیست اون همیشه دنبال دختراي خاصه،مثال شیما

:من و من پرسیدم با

ةکنی؟به تو پیشنهاد ازدواج بده قبول می ...یعنی،یعنی اگه به تو-

.فریبا به میزان تعجبم افزود محکم»نه»

چرا؟-

:درحالی که به سمت در میرفت گفت فریبا

مطمئنم که مهریار هنوز هم به شیما فکر می کنه و با وجود اون .براي اینکه شیما نمیزاره یه زندگی خوش داشته باشم-

تینا .کنم که تا اخر عمر با تن لرزه همراه باشهپس چرا یه زندگی رو اغاز !حاضر نیست به هیچ دختر دیگه اي نگاه کنه

فریبا این را گفت و در میان .جون تو از قدرت و نفوذ شیما روي مهریار خبر نداري وگرنه معنی حرف هام را می فهمیدي

نفس .نسیم نوازشگر پاییزي حس بودن را به دلم بازگرداند.بلند شدم و پنجره را گشودم.سکوت من اتاق را ترك کرد

خاکستري  دودباز هم جز .به سمت کلبه نگریستم. یقی کشیدم پوست صورتم زیر دستان نوازشگر باد قلقلک می شدعم

نمی دانم چرا هر بار به امید تازه اي به ان سمت خیره می .رنگی که از دودکش خارج می شد چیز دیگري ندیدم

قلبم پر رنگ تر می شد و ان سایه به قدري  نمی توانستم خودم را گول بزنم هر روز که می گذشت عشق او در.شدم
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نه دیگر طاقت نداشتم با این کلمات درد اور فریبا .دیدارش بنشینم رپررنگ شده بود که حتی قادر نبودم تا شب به انتظا

با این افکار به .قادر بود هر دختري را از این عشق یک طرفه دلسرد کنداما باز هم قلبم فقط به عشق مهریار می تپید

بدون اینکه توجه کسی را جلب کنم وارد باغ شدم .در سالن هیچ کس نبود.سرعت تغییر لباس دادم و از اتاق خارج شدم

بی اختیار گام هایم .هنوز نسیم خنکی می وزید و بوي نم باغ بوي پاییز را بیشتر به رخ می کشید.واز پله ها پایین دویدم

هایم را ارام تر برداشتم تا صداي خش خش برگهاي زرد و قرمز  نزدیک کلبه که شدم گام.به سمت کلبه پیش رفت

درست نزدیک کلبه رسیده بودم خودم را پشت تنه درخت .مهریار رو نکند برايپاییزي در زیر پاهایم دستم را 

ته مهریار در کنار کلبه زیر درخت چنار بزرگی بر روي تکه سنگی نشس.کهنسالی پنهان کردم و به رو به رو خیره شدم 

ان طرف تر از  کمیاو سیگار را .همان جا ایستادم و به حرکاتش خیره شدم.بود و سیگاري به دهانش چسبانده بود

بلوز سفید یقه گردي به تن داشت و کت سرمه اي رنگی روي .دهانش نگه داشت و دود غلیظ ان را از دهانش بیرون داد

تکیده تر به نظر می رسید و موهایش کمی به هم ریخته شده صورتش از دفعه قبل که دیده بودمش .ان به تن کرده بود

نمیدانم در ان انتهاي بی انتها چه چیزي یا کسی را جست .هنوز خیره بود چشمانشسعی کردم چشمانش را ببینم اما .بود

ت پر نگاهش به دور دس.او یک عاشق واقعی بود یک مرد واقعی و تمام عیار.از نگاهش غم بر دلم نشست.و جو می کرد

درست .کمی جلوتر رفتم کنمبی انکه صدایی ایجاد .صداي زمزمه واري به گوشم رسید!انتظاري بی بازگشت!از انتظار بود

.می شنیدم صداي اشناي مهریار بود

.اصال من دیوونتم،عاشقتم-

.تو منو مغرور می کنی-

.این غرور تو را زیبا تر می کنه-

ف میزنی احساس می کنم تو فضا معلقم،می فهمی چی میگم؟یه حس خاص،یه می دونی مهریاروقتی تو این طوري حر-

...حسی مثل
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نگفتی چی؟...مثل؟-

.مثل اینکه عاشق شدم-

عاشق کی؟-

:خنده ي مستانه ي زنی در فضا پیچید صداي

.یه مرد دیوونه که چشماش ادم رو گول میزنه-

پس تو چرا اینقدر دیر گول چشم هام رو خوردي؟-

:صضداي خنده زن بلند شد دیگر بار

.تو پسر ساده اي هستی،خیلی ساده،چون نفهمیدي همون روز اولی که دیدمت گول چشم هات را خوردم-

.تو پسر ساده اي هستی،خیلی ساده،چون نفهمیدي همون روز اولی که دیدمت گول چشم هات را خوردم-

.همون دقیقه اول،نه همون ثانیه اول تو

:هریار بلند شدبار صداي خنده م این

.تو همیشه و همیشه تنها عشق منی،فقط قول بده هیچ وقت تنهام نذاري که اون وقت مقل مجنون اواره بیابون میشم-

یعنی براي پیدا کردن من تالش نمی کنی؟-

م واي شیما قسم بخور،قس...نه نه شیما اصال حرفش رو نزنیم حتی از گفتن حرفش قلبم...تالش؟یعنی ممکنه یه روز-

.بخور که هیچ وقت تنهام نذاري

خطوط صورتش هر لحظه در هم فشرده تر می .به صورت تکیده مهریارنگریستم.صداي خنده زن بلند شد بازهم

حال حتی رفتار غیر قابل .حال بیشتر به عمق فاجعه اي که رخ داده بود پی می بردم وبراي مهریاردل می سوزاندم.شد

به او حق می دادم نسبت به زنها بدبین باشد او قصد داشت از همه زنها انتقام .ده بودتحملش با من کمی برایم توجیه ش

با خود اندیشیدم او یک عاشق واقعی . باز هم صداي گفتگوي ان دو از دور می امد.بگیرد ومن چه دیر با اواشنا شده بودم
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 راوش کردن به این جمالت بیشتر خود است بی گمان این نوار هاي ضبط شده دوران نامزدیشان است اما او چرا با گ

صداي گامهایی توجه ام را جلب کرد به سرعت به پشت درختی .عذاب می دهد؟مهریار بار دیگر پکی محکم به سیگارزد

:پرگل بود که به سمت کلبه می امد اما نزدیک نیامد ودر فاصله زیادي ایستاد و با دلهره فرید زد.پناه گرفتم

.ار داشتناقا،خانوم باهاتون ک-

پرگل باچشمانی از حدقه بیرون زده به اطراف نگریست و بعد با .بی توجه به او فقط ارام سرش را تکان داد مهریار

از سادگی او به خنده افتادم واز اینکه یک روز خودم هم چنین افکاري داشتم از خودم .سرعت به سمت ساختمان دوید

تا لحظه اي که در خانه بودم .به ساختمان باز می گشتم تمک می انداخباید قبل از اینکه دیگران را به ش.خجل شدم

مینو مانند همه عروس ها زیبا شده بود ودر لباس لیمویی .ناامید به همراه فریبا و مینو به ارایشگاه رفتیم.مهریارنیامد

جا اماده  وهمانگاه بردیم من و فریبا لباس هایمان را به ارایش.رنگ از جنس ساتن از همیشه جذاب تر به نظر می رسید

ساعت حدود شش بود که سهاب به .من لباس سبز حریري را که براي جشن تولد فرزان خریده بودم به تن کردم.شدیم

حدود ده دقیقه بعد فریبا به سرعت امد وگفت که برویم من هم .من و فریبا هم به انتظار فرزان نشستیم.دنبال مینو امد

چشمانی که در ایینه مرا برانداز می کرد .اما لحظه اي بعد برجا خشکم ز مومبیل نشستهمراهش روان شدم وداخل ات

.فریبا هم سوار شد.چشم هاي فرزان نبود از شدت خجالت نگاهم رااز او دزدیدم وچشمانم را به کف اتومبیل دوختم

سالم تو چرا اومدي؟-

.مهریار از همیشه زیبا تر به نظر رسید صداي

.د ارایشگاه،تلفن کرد و گفت که کارش طول می کشهفرزان رفته بو-

.با صدا خندید فریبا

پسره خجالت نمی کشه دوساعت تو ارایشگاه معطل می کنه انگار .میخواستی بگی لوازم ارایشش رو هم با خودش ببره-

.عروسه
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.چشمان مهریار به من خیره شد باردیگر

طل کنید خنده دار نیست؟چطور شما خانوم ها اگه شش ساعت تو ارایشگاه مع-

یعنی تو نمیدونی؟اخه مرد با زن یکیه؟-

.چه فرقی میکنه مردها هم خواهان زیبایین-

پس چرا تو ارایشگاه نرفتی؟-

:به عقب برگشت و اهسته گفت مهریار

.رفتم-

:دقیق تر به او نگاه کرد وگفت فریبا

.اي وچندان تغییرنمی کنیخب فقط موهات را سشوار کردي بعد هم تو همیشه خوش قیافه -

.طبق عادت ابرو هاش را باال داد مهریار

حاضري مقابل فرزان هم حرفات رو تکرار کنی؟-

:به پشتی صندلی تکیه داد و گفت فریبا

می خواي منو تو دردسر بندازي؟-

.نه اما وقتی حرفی رو می زنی باید شهامت تکرارش رو هم داشته باشی-

.ن کوبیدبا دست به پهلو م فریبا

زبون تو رو گربه خورده؟-

:مهریار ارام زمزمه کرد.از نگاه عمیقش گریختم و سر به زیر انداختم.دیگر نگاه مهریار با نگاه من در امیخت بار

.من،معذرت می خوام-

.نگاه عاقل اندر سفیه به او اندخت فریبا
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ازکی؟ازمن؟-

:با صداي بلندگفتفریبا .بی توجه به او هنوز به من می نگریست مهریار

.هی حواست به جلو باشه ماذو به کشتن ندي ماهزار تا ارزو داریم-

.بار صداي مهریاربه دلم نشست این

باور کن وقتی دستت رو دیدم از خجالت ...دلم نمی خواست دستت رو...معلومه خیلی از دستم ناراحتی اما خودم هم-

نمی ونم شاید .دفعه همه جا تیره شد حس کردم باید شکنجه ات بدمیک !مردم اما نمی دونم چرا یه دفعه قاطی کردم

.ومن چه خوب استقبال کردم مابعد از این همه سال اومدي پیش ...من ادم احمقی هستم تو

:با حیرت گفت فریبا

یه جور حرف بزنید من هم بفهمم اینجا چه خبره؟-

؟من فکر می کنم سکوت تو زجر اور ترین کاریه که چرا حرف نمی زنی ؟معنی سکوتت اینه که هنوز عصبانی هستی-

...میشه انجام داد مثل شیما که همیشه

با سقلمه اي که فریبا زد تازه متوجه موقعیت خودم شدم اما جمالت .سکوت کرد و سخنش را ناتمام گذاشت مهریار

خواستم بگویم من همان روز اول  می!برزبانم نمی چرخید من چقدر احمق بودم باز مهریار را از خود دلسرد کرده بودم

خسته ودرمانده سرم را به سمت . تو را بخشیدم اما زمانی که چشم بلند کردم نگاه مهریار باز هم عصبی و خروشان بود

درقهوه اي رنگ باغ .باصداي بوق اتومبیل به رو به رو نگریستم .شیشه اتومبیل چرخاندم ومه غلیظی دیدم را تار ساخت

اتومبیل هاي مدل باال درکنار هم برروي سنگ چین پارك شده .سمت ساختمان حرکت کردیم باز شد وما به 

مهریار هم نزدیک همان اتومبیل ها ایستادوفریبا به سرعت از اتومبیل بیرون رفت و به سمت ساختمان .ندبود

د و غیر قابل نفوذ شده لحظه اي مکث کردم باید حرف دلم را به او می زدم اما مهریار باز هم مثل گذشته سر.دوید

او از کنار من .شدم وراه ساختمان را در پیش گرفتم یادهازسرماي رفتار او تمام وجودم یخ کرد از اتومبیل به سختی پ.بود



کتابخانه نودهشتیا  فهیمه سلیمانی -دیوار شیشه اي 

w W w . 9 8 i A . C o m 132

ازپشت سر به او نگریستم دلم نمی خواست وارد ساختمان شلوغ و پر .گذشت و تند تر از همیشه داخل ساختمان رفت

تکیه  ندرکنار درختی ایستادم و به ا.ها باال رفت ودر را گشود و موجی از صدا و نور بیرون زد مهریار از پله.هیاهو شوم

بغضم را فرو دادم وبا .دلم می خواست اشک بریزم امادر این صورت چه توجیهی می توانستم براي دیگران بیاورم.زدم

ان گذشته بود اما زمانی به خود امدم که نفهمیدم چقدر زم.نوك کفشم روي گل زیر پایم اسم مهریار را طراحی کردم

.صداي مهریاراز نزدیک به گوش می رسید

تو چرا اینجا وایستادي؟-

:نوك کفش اسمش را خط خطی کردم و همان طور سربه زیر انداختم او کمی نزدیک تر امد و گفت با

معنی این سکوت ممتد چیه؟-

:که شک داشتم بشنود گفتم باصدایی

ف دیگه اي هم داریم؟مگه من و تو حر-

.اما من از تو معذرت خواهی کردم-

!این جمله مسخره چه بود که به ذهنم رسید اي کاش باز هم سکوت کرده بودم نمیدانم

.تو حق نداري به خاطر گذشته تلخی که خودت مسبب اون بودي دیگران را شکنجه بدي-

.باره رنگ چهره اش تغییر کرد ونگاهش یخ زده شد یک

.مین االن معذرت خواهیم را پس می گیرممن ه-

.تو دوباره داري توهین می کنی-

وهنوز داشت انتقام !از نگاه و لبخند پرتمسخره اش بدم امد.نگاه پر معنایی به من انداخت و پوزخندي بر لب راند مهریار

فظ کنم وبی توجه از او روي سعی کردم خونسردي ام را ح.جمله اي را که بی اختیار بر لب اورده بودم از من می گرفت

به نظرم امد .نگریست وسپس نظري به کفش گلی ام انداخت زمینگرداندم او به خاك هاي مرطوب کنده شده روي 
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:فکرم هم درست از اب درامد زیرا بالفاصله گفت.اوهنوز در صددگرفتن انتقام است

ابله کفشت روکثیف می کنی؟هیچ به ابروي خانواده ما توچرا مثل بچه هاي .همیشه از سروکله زدن با بچه ها بیزار بودم-

فکر کردي؟

:حاال که باید ساکت می بودم باز هم زبانم چرخید و گفتم.هم سخنانش مرا تا مرز جنون رنجانده بود باز

.فکر می کنم ظاهر شما بیشتر باعث ابروریزیه-

:تعجب به من دیده دوخت با

ظاهر من؟-

.که مثل مجسمه دق می مونهاره،اون قیافه خنده دارت -

:تمسخر لبخندي زد به

.القل یک چیزي بگو که دیگران بهت نخندند-

.مردم به یه مرد که بعد از چند سال به عزاي عشق مسخره خودش بشینه می خندن-

تا  از شدت ترس.دستش راباال برد و با نگاه پر نفرتش در چشمانم خیره شد.عصبانیت دندان هایش را به هم فشرد از

نفس در سینه ام حبس شدو هر لحظه منتظر بودم تا دستش روي گونه هایم جا خشک کند اما .مغز استخوانم تیر کشید

به سختی اب .بغض زجر دهنده اي گلویم را می ازرد.رفت اناو بالفاصله از من نگاه برگرفت و به سرعت به سمت ساختم

باز هم چه اسان او را از خود دور .ودم ارزو هایم را ویران ساخته بودنفرتی که در چشمانش خوانده ب...دهانم را فرو دادم

به سرعت با پشت دست اشک روي صورتم را زدودم .قطره ي اشکی با لجبازي از روي گونه ام پایین غلطید.ساخته بودم

می  چشمانم را بستم وصداي گامهایش از من دور می شد.و با بغض به انتهاي راهی که او می رفت نگریستم

زمانی که چشم گشودم باردیگر روبه رویم ایستاده بود و استین لباسم را .لحظه اي بعد صداي گامهایش قطع شد.شمردم

:کشید و گفت
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بی انکه از خود اراده اي داشته باشم به دنبالش کشیده .متاسفم که ناگزیرم به خاطر خواسته مادر باهات همگام بشم-

از پله ها به تندي باال رفتیم و من در مقابل در خود را یک گام به .دنبال خود می کشیداوبی توجه به شرایط من مرا .شدم

:درنگ گفتم نبدو.باعصبانیت به سمت من برگشت.عقب کشیدم

چیه؟-

.نگاهش متعجب بود باز

.هیچی،فقط دلم براي مردي که مجبوره یه عمر باهات زندگی کنه می سوزه-

از سر راهم کنار زدم و واردشششان شدمی دانستم با کفش هاي گلی وارد شدن چه عصبانیت نگاهش کردم و او را  با

به محض ورود بدون اینکه سرم را باال بیاورم و توجه .منظره زشتی را ایجاد کرده اما براي حفظ غرورم چاره اي نداشتم

.رفتم و به سرعت وارد سالن شدم ککسی را جلب کنم از کنار دیوار به سمت در سالن کوچ

7فصل

نفس ه  يلحظه ا يو به سرعت داخل اتاقم رفتم و برا دمیاز پله ها باال دو! متوجه من نشده است یبودم که کس خوشحال

 ریرنگ از ز رهیت یبود و فقط خط ختهیتوالت رفتم صورتم چندان به هم نر زیم نهیآئ يبه سرعت جلو. دمیکش یآسودگ

بغضم را . نبود ستنیگر ياکنون جا یآورد،ول یفشار م میهم بغض به گلو باز.شده بود دهیگونه ام کش يچشمم تا رو

.کردم خود دار باشم یفرو دادم و سع

نبود  زیتامل جا گرید. پاك کردم و صورتم کامال به شکل اول برگشت یرا به آرام میبرداشتم و اشک چشمها یدستمال

آرامش خود را حفظ  شهیچون هم دیبا. ابمیاعصابم تسلط  تا بر دمیکش یقیانداختم و نفس عم نهینگاه را در آئ نیآخر

که در  یتازه زمان.رفتم نییاتاق خارج شدم و از پله ها پا آمدازحالم جا  یکه کم نیخاطر به محض ا نیبه هم. کردم یم

با . میایظ بخود را کردم که کامال آرام به ن یو تمام سع دمیکش ینفس گریبار د. سالن شدم یسالن را گشودم متوجه شلوغ
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 يرفتم و رو اشتقرار د يکه گوشه ا یتک یکردم و به سمت صندل یکوتاه یشناختم سالم و احوالپرس یکه م يچند نفر

.دراز کرد میبه سو یو دستمل ستادیکنارم ا انیهنوز توجه ام به اطراف بود که شا. آن نشستم

.کفشت رو پاك کن ریبگ_

خاطر  نینداشتم به هم يگریچاره د. به خودم ناسزا گفتم میبه خاطر فراموشکارکفشم افتادم و در دل  یفیکث ادیتازه

به خشم  يکه سرم را باال آوردم چشمانم با چشمها یو زمان دمیکفشم کش يکردم و دستمال را آهسته رو یتشکر کوتاه

:را داد وگفت زدم او هم جواب لبخندم يزور لبخند بهو  ستمینگر انیبه سمت شا. کرد یتالق ارینشسته مهر

!یزن یامروز حرف اول رو تو م_

:کردم و گفتم يدار شتنیاما خو دمیکوب یخواست بر سرش م یناراحت بودم که دلم م آنقدر

.متشکرم_

:گفت يو با لحن غمبار ستیتر به صورت من نگر قیدق او

سربه سرت گذاشته؟ اریباز هم مهر_

.زد مهیدر چشمانم خ گرینشست و آزارم داد و اشک بار د میدر گلو بغض

فکر نکن و غصه  ادیرنجونه؟ ز یتو رو م يداره و به هر بهانه ا یپسره چرا دست از سر تو بر نم نیفهمم ا یمن نم_

.کنه یفهمه که داره اشتباه م ینخور باالخره اونم م

در تمامم وجودم هم صحبت  کیبه  ازین.آرامش به دلم نشست یدهنده کالمش قلبم گرم شد و کم يلحن دلدار از

زد و چه دلسوزانه  یکردماو چه آرام حرف م یدرد و دل م شینشستمو برا یخواست در کنار او م یدلم م. نشسته بود

 یروز م نیکه انسان را به ا ستیعشق چ نیم ایحرف بزنم و به او بگو شیخواست برا یدلم م. خورد یغم م میبرا

در وجود خود  یچه حس شیها يبا تمام بد اریدانم مهر ینم میکند؟ بگو یم لیهمه حقارت را به انسان تحم نیاندازد و ا

 انیشا. اورمیکلمات را بر زبان ب نیاما هرچه کردم نتوانستم ا. کند یدارد که انسان را وادار به سکوت و بعضا گذشت م
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ن بازگشت و با همان به سمت م گریشربت برداشت و بار د یوانیود رفت و ل ییرایکه در حال پذ یبه سمت مستخدم

:را به سمت من گرفت و آرام زمزمه کرد وانیقبل ل قیدقا یمهربان

.کنه یبخور حالت رو بهتر م ریبگ_

. از آرامش کرد زیبر لب راند و قلبم را لبر يزیرا از دستش گرفتم او لبخنده محبت آم وانیرا دراز کردم و ل دستم

:گفت گریبار د انیشا

به  یتیکه اهم یبه اون ثابت کن دیحس کنه که در رفتارش موفق بوده تو با اریخواد مهر یمدلم ن. يکن بخند یسع_

.يد یرفتار زشتش نم

کاش او اکنون در  يا! بود انیشا یهم به مهربان اریکاش مهر يا. شد یم شتریلبخند زدم اما بغضم هر لحظه ب یسخت به

کنار من  یصندل يشد و رو کیبه ما نزد بایکارم غرق بودم که فرهنوز در اف.سوزاند یدل م میبود و برا ستادهیکنارم ا

:نشست و گفت

چشمات چرا سرخ شده؟ ؟يآمد رید نقدریچرا ا_

:من جواب داد يو به جا ستیتر به صورت من نگر قیسر خم کرد و دق انیشا

که اون عقده  يدار مایه شب یفهمم تو چه شباهت یمن نم. گهیماست د بیغر بیعج يپسر عمو ییحتما باز هم هنر نما_

کنه؟ یم یاونو سر تو خال يها

:کرد و گفت یاخم بایفر

به؟یغر نجایمن ا يآرم، فکر کرده دختر عمو یچشمش رو در م! کنه یغلط م_

:دوخت باینگاه خندانش را به صورت فر نباریا انیشا

!ببه تو دختر شجاع نیآفر_

و  نویم کیبه نزد.من هم به دنبال او روان شدم انیشا يها ياز دلسوز فرار يبر.برخاست یصندل يو از رو دیخند بایفر
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روبه  اریمهر. که چشمم به سمت در افتاد میتازه از آنها جدا شده بود.گفتم کیرا تبر شانیيو من نامزد میشهاب رفت

 ستادهیکنار مرد ا ییبایدختر جوان و نسبتا ز.کرد یم یاحوالپرس یمیمص یلیبود و خ ستادهیا یمرد کوتاه قد و چاق يرو

با او هم  یمیصم یلیخ اریمهر.به آنها دقت کنم شتریشد من ب یزد و اعث م یموج م یبیغر زیدر نگاه دختر چ. بود

بود  اریکه مهر رجاه.شد یغافل نم اریاز مهر يو دختر جوان بود که لحظه ا اریتمام توجهم به مهر گرید. کر یاحوالپرس

بودم تا بار  رفتهیاو را پذ یکاش معذرت خواه ياز دست خودم کالفه بودم ا. افتییکیزدشد در همان ن یاو را هم م

به همراه همان دختر از  اریهنوز در افکارم غرق بودم که مهر.... زن کینه نه او حق نداشت به خاطر .... یتشنج گرید

:و گفتم دمیلباسش را کش نیآست. بودستادهیام ا یدر چند قدم بایفر. ستمینگر رافسردر گم به اط. سالن خارج شد

.ایب قهیدق هیبایفر_

:دیبه سمت من آمد و پرس بایفر

شده؟ یچ_

:دمیپرس یدو دل با

...که با اون آقا ياون دختر... اون...خواستم بدونم یم... یدون یم_

:کرد و گفت بینگاهم را تعق بایفر. با چشم به پدر دختر اشاره کردم آرام

خب؟_

:انداختم و گفتم يز سوالم سر به زا شرمزده

ه؟یخواستم بدونم ک یفقط م یچیه_

.به صورتم انداخت ينگاه مرموز بایفر

نفر؟ هینیچرا هم ونیم نیحاال تو ا_

.اصال ولش کن ،ينطوریهم یچیه_
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.سرش را تکان داد بایفر

دو  ،یکیبایطقر ار،یه قبل از ازدواج مهربهتر بگم ک اریاون و مهر نیب يچه رابطه ا یبدون يخوا یاگه م ه،یاسمش ساق_

کرد عشق بعد  یهم سکوت کرد چون فکر م اریاعتراف کرد که دوستش داره و مهر اریاومد و به مهر یسال قبلش ساق

آرزو داره  یداره هرکس یساق يکه بابا یبا اون ثروت یعنیودب یعمه هم که عاشق ساق. ادییاز ازدواج به وجود م

همه قول و قرارها  ریزد ز مایش دنیبا د اریدفعه آقا مهر کینبود اما  یجمع مستثن نیهم از ا نایعمه م. رهیدخترش رو بگ

دگه  یمدت چندهی. بسته شده بود ادگاریيعمه و مسعود خان و آقا یکه خودسرانه ب ییدر اصل قول و قرارها یعنی

یساق

 شیکرد اما از سه، چهار سال پ یرد م یلیدل چیه یب خواستگار داشت یکرد و هر چ یجمع و محفل شرکت ن چیه يتو

دوباره به سمت  اریمهر مایبودن بعد از رفتن ش دواریحالش هم نسبتا خوبه همه ام. کنه یم دایدوباره تو جمع حضور پ

.دهمون جهینت یکنه اما هنوز زحماتشون ب دایپ شیگرا یساق

:طعنه گفتم با

.داده جهینت گانیاما انگار زحمات د_

چه طور؟_

:گفتم دیکش یکه غم از همه وجودم زبانه م یو در حال ستمیسمت در نگر به

.رفتن تو باغ قدم بزنن ییو اون از در خارج شدن و دوتا اریاالن مهر نیکه هم ییاز اون جا_

:توجه به حال و روز من گفت یب بایفر

.برگرده یعیبه حال طب اریه مهربود ک دواریشه ام یاتفاق م نیبا ا ه،یکه باشه عال نطوریاگه ا_

توانستم  ینم گریام پررنگ شده بود که د یحاال که نقش او در زندگ.گرداندم و در افکارم غرق شدم يرو بایفر از

.بر سرم خراب شده بود میاهایخانه و کبارهیبه  رمیبگ دهیحضورش را ناد
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بر  میاهایخانه و کبارهیبه  رمیبگ دهیتم حضورش را نادتوانس ینم گریام پررنگ شده بود که د یکه نقش او در زندگ حاال

.سرم خراب شده بود

. برخاستم یصندل ياز رو یحال یبا ب. حالت تهوع داشتم ادیزد و به خاطر اضطراب ز یتلخ به دلم چنگ م يها شهیاند

مسخ شده  يمثل آدمها. شد یکه در کنارم رد و بدل م ییو نه صحبتها دمیشن یجوانها را م يو سر و صدا اهوینه ه گرید

بلند شدم و سالن را . دلم تاب ماندن نداشت گرید. دمید یرا م نهارفتم و آ یبه باغ م دیبا. بر خاستم یصندل ياز رو

. دادم هیساختمان تک نیمرمر يبه سنگها وسیخسته و ما.نبود يترك کردم و اطراف ساختمان را جستجو کردم اما خبر

 انپشت ساختم يپله ها يآنها رو.به پشت ساختمان ررفتم نیپاورچ نیپاورچ. دیرس به گوشم يزمزمه وار يصدا

.نشسته بودند

....کردم به تو ثابت کنم که فقط یسع یلیمن خ یدون یم_

:ببود گفت رهیهمانطور که به رو به رو خ اریمهر

.کنم نگو یخواهش م_

همه سال فقط به عشق بودن در کنار تو زنده  نیکه تو ا یدون یخودت خوب م ؟یکن یرفتار م نطوریچرا با من ا اریمهر_

؟یدرك کن یتون یم نویا! بودم

.دستانش فشرد انیسرش را در م اریمهر

.به من رحم کن یکنم ساق یخواهش م_

.چادر زد یدر چشمان ساق اشک

....انقدر یعنیعشق من انقدر دردناکه؟  یعنیچرا _

:ال گفتسرش را تکان داد و در همان ح اریمهر
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.که من شرمنده تو هستم یانقدر خوب ینه نه تو خوب_

:به اعتراض گفت یساق

...قطره عش هیجو محبت  هیمن فقط محتاج ! خوام یتو رو نم یمن شرمندگ_

:دیعاجزانه نال اریمهر

.بود یتجربه برام کاف کباریرو انقدر تکرار نکن  یکلمه لعنت نیکنم ا یخواهش م_

.دوخت اریرا به مهرنگاه ملتمسش  یساق

 یکه تو، لعنت یمحبت یدون یتو خودت م! يقبول دار مایش یتو خال يمنو به اندازه شعار ها يتو رو خدا نگو که حرفا_

!عمره هیحرف  ستیسال و دو سال ن کیحرف  یکن یصداش م

.چشمانش نگران و خسته بود. ستیبه پشت سر نگر نباریا اریمهر

.یبشمن دوست دارم تو خوشبخت _

.شم یمن فقط در کنار تو خوشبخت م_

.مرد مرده ام هیگهیاما من د_

.من مقدسه يمرده تو هم برا_

.یبه فکر خودت باش دیبا یبه خودت ظلم نکن تا جوون یساق.... تو، تو_

:گفت يبا لجباز یساق

.خوام یمن تا زنده ام فقط تو رو م_

:ستیبعد به پشت سر نگر ياما لحظه ارفت  نییاز جا بلند شد و از پله ها پا اریمهر

...همه مدت نیاگه قسمت منو تو باهم بود ا یساق نیبب

:ستینگر اریببه صورت مهر انیگر یساق



کتابخانه نودهشتیا  فهیمه سلیمانی -دیوار شیشه اي 

w W w . 9 8 i A . C o m 141

داشت که من ندارم؟ یچ مایمگه ش_

:گفت يفشرد و با لحن خسته ا شیشانیدستش را به پ اریمهر

.وجدانم در عذاب باشه نیاز ا شتریو شوهر کن، نذار ببر یتو رو خدا ساق... تو یتو خانم. نداشت زیچ چیه مایش_

.کنم یم تیرو وقف خوشبخت میبه خدا تمام زندگ. میباهم ازدواج کن ایاگه وجدانت در عذابه ب_

:خسته و درمانده گفت اریمهر

 یقبول کن يخوا یچرا نم. کنه دایمن راه پ یتونه تو زندگ ینم يا گهیزن د چینه تو نه ه ؟یفهم یتو حرف منو نم یساق_

رو سر در اتاقم نصب کردم  مایتمام فراموش کردم و عکس ش یمن همونم که تو رو با سنگدل. خورم یمن به درد تو نم

؟یفهم یمنو م ؟حرفیساق یفهم یم

به سرعت . بلند از او دور شد يبا گام ها اریمهر. اش بلند شد هیدستانش فشرد و هق هق گر انیصورتش را در م یساق

هق هق  يصدا. از آنجا دور شد نییپا يبا سر اریمهر. و پشت آن پنهان شدم دمیبهار کش شهیهم يرا پشت بوته هاخود 

سخنان دردآور او زنگ . سوخت یدل باخته بودند م اریکه به مهر یخودم و او و تمام دختران يدلم برا. بلند بود یساق

 يبر من، ا يوا يا رفتیرا در کنار خود نخواهد پذ يگرین دز چیقاطعانه گفته بود ه اریمهر. من هم بود يبرا يخطر

!بر دل من يوا

 شتریب مین. شدم رهیآن نور کم رنگ چراغ خ ریز یو سردر گم همان جا نشستم و به صورت مغموم و گرفته ساق جیگ

درآورد و به یدستمال یساق. قطرات اشک پوست صورتش را ورطوب ساخته بود. گم شده بود رهیت يا هیصورتش در سا

 یآرام و قلب ییبعد با گام ها یکرد و لحظات یهمانجا نشست و دل پر دردش را خال يا قهیحدود ده دق. خود فشرد ینیب

بود که  نییو سرش آنفدر پا نیچنان سنگ شیگامها. او سوخت يدلم برا.رفت شیساختمان پ یشکسته به سمت در اصل

. دمیترس یشده نم نیاز آن کلبه نفر گرید. خود تنها گذاشت ییرا با تنهااو رفت و م.دیکش یم ادیشکست در عشق را فر

اما کفشم به شدت  ندینب یبیباال گرفتم تا آس یلباسم را کم. اریمهر يآنجا پر بود از بو يآنجا را کرده بود هوا يهوا لمد
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 یدرختان نم هیاز سا گرید. شتمدا یبه سمت کلبه گام بر م میرفتن کفش ها نیتوجه به از ب یب. شده بود یو گل فیکث

خشک درختان سرما زده را به  يو شاخه ها دیوز یباد م. انداخت یپرندگان شب مرا به وحشت نم يو صدا دمیترس

سرما . داشتم یدرختان گام بر م انیدر م یکیتوجه به آن همه سرما و تار یاما من ب. داد یتکان تکان م یشکل ترسناک

گرما را به  اریرنگاه معجزه گر مه ادیبعد  يکردم خون در بدنم منجمد شده اما لحظه ا یس مدر اندامم نشسته بود و ح

.کرد هیتنم هد

چشمانم . بود ختهیر ییترسم از تنها. بود ختهیاحساس سرما از من گر. داشتم یآن باد قدم بر م انیآن سرما و در م در

 یب... اریمهر ادیحس شده بود اما باز هم  یب یاپیپ يضربه ها صورتم از شدت. دیکوب یباد خود را به صورتم م. را بستم

جان بر لبم  یهرچند ب يکه نور زرد رنگ کلبه به چشمم خورد لبخند یدر زمان. به سمت کلبه رفتم یکیتوجه به تار

آن کلبه  کاش يکلبه را با تمام رموزش دوست داشتما. را تند تر برداشتم میگامها. باز هم بدنم گرم شده بود. نشست

خوشبخت  اریمهرداخل کلبه در کنار  یبا همان سادگ یاتاق چوب کینیتوانستم در هم یکاش م يا! کوچک خانه من بود

.کنم یزندگ

 يبعد در را گشودم و در باز هم با صدا يپوست دستم لمس کردم و لحظه ا ریآن را ز ریسمت در رفتم و چوب ز به

 ییاش را به خود نما یروشن که آتش قرمز و آب نهیبه سمت شوم. تم خورداز گرما به صور یباز شد و موج يریج

دانستم که  یحاال م دمیفهم یرا م اریحال مهر. ببلعم اخواست لحظات ر یدلم م. گذاشته بود لبخند زدم و وارد کلبه شدم

که بار  یمتحرک یسمت صندل به. آورد یدر م ياست که انسان را از پا ییمکان از غم ها نیو مناسب تر نیکلبه بهتر نیا

 نهیشوم يگرما. کرد هیحرکت آرام آن آرامش را به دلم هد. آن نشستم يآن لم داده بود رفتم و رو يرو اریها مهر

 يصدا. هم قرار گرفت و خواب همه عالم در چشمانش نشست يرو اریاخت یدر وجودم دوانده و چشمانم ب یرخوت

:دیچیدر گوشم پ اریمهر

.دارمدوستت  نایت_
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:و گفت دیخند. ستمینگر دیو با ترد دمیسمت او چرخ به

.کلبه نداره نیتو ا یگاهیجا گهیمدتهاست رفته اون د مایباور کن ش_

.است رهیاما تو هنوز نگاهت منتظر بازگشت اون به در باغ خ_

:نگاه نوازشگرش را به من دوخت اریمهر

.مدتهاست که مرده مایش یاما تو در اشتباه_

باد به شدت به . رفت نیرنگ تور وارد کلبه شد و با ورودش آرامش کلبه از ب دیدر همان لباس سف مایاز شد و شب در

هم از  زیو م یصندل. کلبه برخورد کردند یچوب واریپنجره ها از هم کنده شدند و با شدت به د.داخل کلبه هجوم آورد

 یبعد به سخت يرا ببندم اما لحظه ا میاز شدت باد چشمهاشدمبرخورد شالق وار باد واژگون شدند و باز هم مجبور 

به من  مایش. او برداشت يبه سو یبعد گام يشده بود و لحظه ا رهیخ مایبه ش ریمات و متح اریرا گشودم مهر میچشمها

:انداز شده بود نیدر گوشم طن شیخورد اما صدا یتکان نم شینگاه کرد لب ها

خود تالش  یپس ب. جدا کنه اریتونه تو رو از مهر یمنم م هیرنگ سا یحت یدون یکه نم یحمق يدختر کوچولو هیتو _

که  یلحظه ها و همون زمان نیبهتر يتو. به ثمر برسه اریعشق تو با مهر یطیشرا چیدم نذارم تو ه یبه تو قول م. نکن

 یب اریو مهر زمیر یهم مرو به  زیهمه چ رانگریباد و کیو مطمئن باش مثل  امیم یسرمست عشق اون یکن یاحساس م

جز وصال من نداره منم تا هستم  یعشق که درمان ماریب هیماره،یب هیاریمهر. شه یآنکه خودش بفهمه با من همگام م

 ؟تویفهم یم نویا رهیمنو تو دل اون بگ يجا تیخاص یب بیرق هیعشق کمرنگ بشه و  نیلحظه شعله ا هییذارم حت ینم

.يمبارزه با من بذار دونیپا به م ینکه بتو یستین يبه اندازه ا

:زد رونیب میاز گلو يزدم اما فقط ناله ا یم ادیخواست فر یبند آمده بود دلم م زبانم

چرا؟_

.بود که عشقش رو صادقانه نثار من کرد يتنها مرد اریمهر.... اریمهر نکهیا يبرا_
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؟یپس چرا رفت_

.تنها سکوت بود مایپاسخ ش_

؟يهاش زجر بد یرو به خاطر همه خوب اریمهر يخوا یتو م یعنیتونم بفهمم یمن نم_

؟يهاش زجر بد یرو به خاطر همه خوب اریمهر يخوا یتو م یعنیتونم بفهمم  یمن نم_

 میرا برا شیشد او با نگاهش همه خواسته ها یباورم نم. اما او فقط لبخند زد دیچیدر گوشم پ مایقهقهه بلند ش يصدا

گردانده بود حرکت  يکه حاال از من رو مایمسخ شده به دنبال ش يچون انسان ها ستمینگر اریبه مهر. تکرار کرده بود

آن دو که در گل فرو رفته بود  يگامها يپا يدست باد شد و او دورتر و دور تر شد و من به جا چهیباز مایلباس ش. کرد

پنجره با . شدند یبه هوا پرتاب م نهیآتش شوم ياشعله ه. زوزه کشان به سمت من حمله ور شد يباز هم باد. شدم رهیخ

که دور و  ستمینگر یمطلق هنوز به آن دو م یکیالمپ وسط کلبه شکست و من در تار. شد دهیکلبه کوب وارهیصدا به د

که از  ییبا صدا. لبانم نشسته بود را حس کردم و چشمانم به سوگ دلم نشست يکه رو یاشک يشور. شدند یدور تر م

 شیپ یبود و کلبه همان کلبه ساعات ستادهیدر کنارم ا اریمهر دمید یدرست م. با ترس چشم گشودم دمیشن پشت سرم

خود را جمع و . دیکش یجواب از عمق چشمانش زبانه م یهزاران سوال ب ودر هم گره خورده بود  اریمهر يابروها. بود

.جور کردم

؟يکرد یم هیگر_

گره کرده اش فشرده شود به  يتا قلبم در مشتها دییبگو يبود کلمه ا یکاف. کردیم نیبا من چن شیدانم چرا صدا ینم

کردم از  یسع. بود و منتظر عکس العمل من بود ستادهیسرم ا يگونه ام زدودم او هنوز باال يرا از رو میسرعت اشک ها

چند گام عقب  اریمهر. دختمنیو چشمانم را از خجالت به زم تادام اف یگل يکه نظرم به کفش ها زمیبرخ یصندل يرو

 ینگاهش حت نیذره ب ریز. شد رهیداد و به من خ هیچانه اش تک رینشست و دستش را ز زیپشت م یصندل يرفت و رو
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 نامیهم برا دنینفس کش یحت قیآن نگاه عم ریشدم ز رهیخ میتوان تکان خوردن نداشتم همانجا نشستم و به کفش ها

دلم از  نیرا حدس بزنم به خاطر هم اریمهر يتوانستم برخورد بعد ینم. فرو دادمیآب دهانم را به سخت. ممکن بود

نگاهش فرار  غیت ریگرفتم که از ز میبنگرم تصم اریبه مهر نکهیراك بلند شدم و بدون ا ياز رو. رفت یترس ظعف م

:متوقفم کرد اریمهر يابرداشتم که صد نیسنگ یگام. کنم و از کلبه خارج شوم

.يان خودت کردهمه رو نگر_

.انداختم نیینگاهم را به پا شرمنده

.خوم یمعذرت م_

.يشه تو باز هم باعث دردسر شد یحل نم یمشکل یبا عذر خواه_

.ام را حفظ کنم يو با خودم عهد کردم خونسرد ستمیصورت آرام او نگر به

...مزاحمت نداشتم فقط جادیمن قصد ا_

هان؟ دنبال جسد زن و بچه  ؟يگرد یدخمه م نیتو ا یتو دنبال چ ؟یکشتو خلوت من سرك ب يایب یخواست یفقط م_

....که یارواح ایام 

:گفتم یکردم آرامش خود را حفظ کنم و بسخت یاما سع دمیلحن طعنه وار کالمش باز هم رنج از

.دیستینه تو و نه سرگذشتت برام مهم ن_

:داد هیتک زیبه م نباریبرخاست و ا یصندل يرو از

؟یخلوت منو بهم بزن یکن یم یسع یچ يبرا ؟يدار یبر نم میدست از سر من و زندگ پس چرا_

:گفتم یلحن عصب با

...نداشتم فقط يقصد نیمن چن_

.ده یمجال نم یفقط فوضول_
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.رمیبگ دهیاش را ناد یادب یتوانستم ب یادب شده بود و من نم یهم او ب باز

.يغرق اشتباه بود شهیمن داشته باشه؟ تو هم يبرا يتونه چه جاذبه ایتو م زیجنون آم یزندگ نیا یکن یتو فکر م_

.تمسخر ابرو باال انداخت با

تو،  يبرا شیدختر او عمارت با همه اتاقها ه؟یمالقات کنم چ نجایا کباریکه سعادت دارم تو رو چند روز  نیپس علت ا_

؟يکلبه دار نیچه کار به ا

:گفتم يزنگدار يصدا با

!یاهخودخو هیتو _

:و با طعنه گفت دیبلندش را در هم کش يابروها

خودم داشته  يکلبه رو برا نیاون عمارت رو به تو و دوستدارانش سپردم و فقط خواستم هم نکهیا يخودخواه؟ برا_

باشم؟

ز  را شیپ قیدقا يها يبر آتش، تمام دلخور یاب اریبود باز هم دچار احساسات شده بودم و لحن مهر دهیفا یب تالشم

:آنکه کنترل احساساتم را داشته باشم زمزمه وار گفتم یب. برد نیب

....ساده لیوسا نیخوام با ا یکلبه رو م نیمن هم_

چند  اریمهر. چرخاندم و از کلبه خارج شدم يبه سرعت رو لیدل نیمحابا به آتش زده ام به هم یدانستم که خود را ب یم

باز شدن در و متعاقب آن نور  يبلند دور شدم که صدا يکلبه با گام هااز . شد رهیلحظه در بهت و سکوت به من خ

از گفته خود به  مانیپش. هنوز بدنبال ادامه سخن من است اریمهر هبه من فهماند ک دیتاب رونیکه از داخل کلبه ب يدیشد

.مرا از رفتن باز داشت اریمهر يافزودم که صدا میسرعت گام ها

.جمله ات رو تموم کن سایوا_

:بلند شد اریمهر يصدا. آنکه به پشت سرم بنگرم به راهم ادامه دادم یب
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.با تو بودم_

به  ستنیتوان نگر. بود و راهم را سد کرده بود ستاادهیا میبعد او رو به رو ياعتنا گذشتم اما لحظه ا یهم ب باز

من ماننده . کرد یغض داشت خفه ام ماراده بر زبان رانده بودم خجل بودم و ب یکه ب یرا نداشتم و از سخن شیچشمها

 ادیبا  شهیو هم شهیمن حاضر بودم هم. له کنم میپاها ریرا ز رمکنم و غرو ییقادر نبودم عشق را با التماس گدا یساق

! کنم اما به او التماس نکنم که دوستم بدارد یبار نگاه عاشقانه اش ط کیدیعمرم را به ام يکنم و سالهاا یزندگ اریمهر

:که از شدت غم مرده بود گفتم ییحرف احمقانه چه بود؟ با صدا پس آن

.برو کنار_

همه غربت شده ام؟ نیچگونه عاشق ا دمیفهم یو من نم دیرس یبه نظر م یبیانسان غر. شد رهیبه چشمانم خ او

.یجمله ات رو تموم کن دیتو با_

.کنم بذار برم یخواهش م_

:گفت دییبا تا او

...که منظور توبفهمم  دیاما من با_

.نداشتم يمنظور_

:شد دهیبر شرم کوب ادشیفر يصدا

؟یداشت يچه منظور نمیحرف بزن بب ؟یچرا داشت_

.ستادمیهمانجا ا مستاصل

؟یکه بهم دل باخت یبه من بفهمون یتو که قصد نداشت_

؟یکه بهم دل باخت یبه من بفهمون یتو که قصد نداشت_
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از نگاه ماتم زده . ستینگر یبه من م ریهنوز متح اریمهر. شدم یم ریهمه تحق نیا دیحقم بود با. سخنش گر گرفتم از

عرق بود و نفسش  سیخ شیشانیسرما پ نیدر ا. زد یمژه هم نم یبود حت نیچقدر سنگ ارینگاه مهر. اش دستپاچه شدم

 ریسرم را به ز. شدم مانیپش خود يجا یهزار بار از سخن ب کهآن قدر آشفته . آشفته بود یلیخ. آمد یباال م یبه سخت

 نیمنظور او از ا دمیفهم یمنظور او را اصال نم. سرگردان بودم یو خم چیدر کالف پر پ.برداشتم نیسنگ یبرداشتم و گام

پشت  يااو باشد؟به صداه يدهنده همه سوالها انیگذاشت سکوت پا یگذاشت بروم؟چرا نم یسوالها چه بود؟ چرا نم

. بود ستادهیبا من نداشت و در همانجا ا یبه همراه یلیاو چندان تما اید و سکوت گوسکوت بو. سرم گوش سپردم

سوال آخر او به . سوخت یفشار اشک م ریتمام بدنم کرخ شده بود و چشمانم ز. کرد یم ینیقامتم سنگ ينگاهش بر رو

 یخود را کنترل م دیرفته بود اما باام گ هیگر. ساخته بود رانیو رامیآرزوها واریسوالش د.کرده بود رمیتحق یانازه کاف

به مرد مغرور و  میتقد ایر یبود که دلم را ب یاحمق واقع هیکجا مانده بود؟ چرا من تنها بودم؟من  یآن غرور لعنت. کردم

مرد کامال  کینداشت او  رايمرد نیدادم که توان تحمل چن یحق م مایبه ش گریحاال د. جون او کرده بودم یاز خوذ راض

 يا قهیده دق. شکست یرا که به او دل باخته بودند م یدل دختران جوان یعاطفه که به راحت یمرد ب کی. حساس بودا یب

از در کوچک . سخت و ناممکن بود میبرا طیتحمل آن مح. آمد یم اهویه يهنوز صدا.دمیتا به ساختمان رس دیطول کش

تخت افتادم و  يرو. ممکن بود يجا نیامن تر میاتاقم برا. دمیشدم و از پله ها باال دو چکپشت ساختمان وارد سالن کو

از  دیبودم و با زاریب طیمح نیخانه و از ا نیو از ا دیکش یپدر و مادر پر م يدلم برا. ام را در بالش خفه کردم هیگر يصدا

که به در خورد  يا تقه يبا صدا. نمیاو ا بب گریآمد و من مجبور نبودم د یکاش مادر زود تر م يا. ختمیگر یم نجایا

:رساندم و گفتم ییخودم را به دستشو

.بله_

.آمد بایفر يصدا

؟یینجایا نایت_
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.تو ایآره ب_

.بود ستادهیکنار در ا ریمتح یبا چشمان بایسرعت صورتم را شستم و با حوله خشک کردم فر به

؟يکرد هیزد؟چرا گر بتیکجا غ کدفعهیتو معلومه _

...فقط یچیه_

؟يمامان و بابات افتا ادیحتما بازم _

.آره_

باور کنم؟ دیبا_

:گفتم یحوصلگ یب با

.یلیهر طور ما_

:به کفش و لباسم انداخت و گفت ينظر بایفر. کردم زانیآو شیرا سر جا حوله

؟يگل باز يرفته بود_

:انداختم و گفتم يتخت نشستم و کفش ها را از پا کندم و گوشه ا يرو

.حوصله ندارم_

:ض گفتمعتر بایفر

.زهر مارش شد انقدر نگرانت بود یمهمون نویم چارهیب نییپا ایکه حوصله ندارم؟ بلند شو با یچ یعنی_

:گفتم یلحن عصب با

.دیخسته بود خواب نایبگو ت رونیبرو ب بایفر_

.به سمتم آمد انهیبا حالت دلجو بایفر

.رو زهرمارش نکن نویم یمهمون نییپا ایجون عمو فرشاد پاشو ب_
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داره؟ نویبا م یمن چه ارتباط یحوصلگ یب_

.را در دستانش گرفت میبه سمت من آمد و شانه ها بایفر

... یاگه تو نباش زیهمه عز يچقدر برا یدون یتو خودت م ریامشب حال همه ررو نگ ایبلند شو ب. فدات بشم یاله_

.کنم یخواهش م

ام  دهیو به چهره رنگ پر ستادمیا نهیآئ يبرخاستم رو به رو میارا مجبور بهاصرار کنم از ج بایفر نیاز ا شیب امدین دلم

مبل  نیاول يرو. بر لب راند يبا مشاهده من لبخند نویم. رفتم نییپا بایلباسم را عوض کردم و به همراه فر. کردم ینگاه

چه ساده دل . م سوختاو ه يدلم برا. کز کرده بود يو در خود رفته گوشه ا مومگشتم او هم مق ینشستم و به دنبال ساق

با آن قامت بلند همراه  اریهنوز در افکارم غرق بودم که در باز شد و مهر. دل بسته بود اریدختر که هنوز به مهر نیبود ا

صورتم  ينگاهش بر رو. داد هیتک یکیدر هماان نزد یهم به ستون اریمهر. چرخاندم ياز او رو. فرزان از در وارد شد

گرداندم اما باز حس  يخاطر کامال رو نیوست نداشتم چشمانم با چشمانش همراه شود به همد گرید. کرد یم ینیسنگ

 انیسر چرخاندم باز هم شا یوقت. را در کنارم حس کردم یبعد وجود شخس يلحظه ا. کردم تمام توجه او به من است یم

.بود

؟يلباس قشنگ رو از کجا آورد نیا_

.بود دهیتولدم خر ایلباس را بر نیبابا افتادم؛ او ا ادیایاخت یبه لباس انداختم و ب ينظر

...يلطف دار_

 چیکرد که ه یباور م اریمهر دیبا. شدم مانیکار پش نیکنم تا هرچه زود تر برود اما از ا یتوجه یخواستم به او ب یم

.لبخند زدم یبه من ندارد پس به سخت يعالقه ا

.باباست هیلباس هد نیا_

!اس قهیبا سل یلیمعلومه که پدرتون خ_
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.مبل کنار من نشست يرو دیکه فضا را مناسب د انیشا. هم لبخند زدم باز

.شدم یم وسیداشتم ما گهیگشتم د یسالن دنبالتون م يشه که تو یم یساعت کی_

:طعنه گفتم با

.دیو دنبالم گشت دینگران بود یلیمعلوم ببود خ_

:طعنه گفتم با

.دیدنبالم گشت و دینگران بود یلیمعلوم ببود خ_

:لبخند بر لب گفت انیشا. شدم و خودم را جمع و جور کردم مانیسرعت از حرف خود پش به

.دیگردم مطمئن باش یبه دنبالتون م نباریا_

.چهره ام را از نظر گذراند يایبود و زوا رهیاو به صورتم خ. کردم سکوت

من و پدر شما به ضرر ما جوون ها تموم  يعمو نیاختالف ب! بودمتون دهیکاش زود تر د يا! یهست يرینظ یتو دختر ب_

.شد

را  اریبود مهر يبه هر نحو دیاما بر خود مسلط شدم با. آمد یاصال از همه پسرها و مردها بدم م. آمد یاو هم بدم م از

ام احساس  نهیدر س یزجر دهنده اش تکه تکه بود و سوزش يدردناکش و حرفها یتفاوت یهنوز قلبم از ب. دادم یعذاب م

.کردم یم

...اما شما دیباور نکن دیشا. مثل شما نبودند چکدومیاما ه دم،یزو د يادیز يآدمها میمن تو زندگ دیدون یم_

از سر  یقیبه طر نکهیا يبرا. گشت از او هم چندشم شده بود یم یدنبال جمله مناسب. شد سکوت کرد قیصورتم عم به

:بازش کنم گفتم

.بباشم دیگ یکه شما م نطوریکنم ا یمن فکر نم د،یکن یاغراق م يادیشما در مورد من ز_
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:با سماجت گفت انیشا

...نیرترینظ یشما ب ستیدر کار ن یاغراق دیباور کن_

من  یباعث خوشحال دهایو تمج فیتعر نیا دیاما باور کن دیدیهستم که تا به حال د يدختر نیرترینظ یب دیبله فرمود_

.شه ینم

:دیدا خندبا ص انیشا

.کرده زیمتما هیاخالقتون هم شما رو با بق نیهم_

کوتاه که به  ينگاه ملتمسم را خواند و به سمتم آمد و با نظر یاو هم توجه اش به من بود و معن ستمینگر بایسمت فر به

:انداخت گفت انیصورت شا

.باهات کار داره نویم ایجون ب نایت_

به دستم زد و  يتلنگر میکه دور شد یرفتم و کم بایمبل برخاستم و همراه فريکردم و از رو یکوتاه یخواه معذرت

:گفت

خوشت اومد؟_

!بود یعال_

.یکن هیکم مونده بود گر_

.چند لحظه هم تحمل کرد يپسره رو برا نیشه ا یباور کن آره؛ اصال نم_

.شانه باال انداخت الیخ یب بایفر

.خواد ازش جدا بشه یدلش نم گهیبت بشه دکه اگه آدم باهاش هم صح اریبر خالف مهر_

.دمیرا در هم کش میابروها

.قابل تحمله ریهم مثل پسر عموش کسل کننده و غ اریبه نظر من، مهر_
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.دیبا تعجب صورت مرا کاو بایفر

؟یکن یم یشوخ_

.انهیسخت تر از شا یحت اریگم تحمل وجود مهر ینه باور کن راست م_

..يحبت نشدپس حتما هنوز باهاش هم ص_

درست رو به  اریمهر. چشمانم را به اطراف چرخاندم. از من دور د بایفر. ستادمیا يتوجه شانه باال انداختم و گوشه ا یب

رنگ چشمان . دمیکرده بود دزد ینگاهم را که با نگاهش تالق. بود و تمام توجه اش به من بود ستادهیمن ا يرو

به سمت او  گریبار د. آمد یکه از هم به جانم افتاده بود بدم م يمسخره ااز احساس . کرده بود رییاش تغ يخاکستر

 دینبا گریداد اما د یعذابم م اریگاه مهر یگاه و ب ينگاه ها. گرداندم ياز آن ها رو. شده بود کشینزد یساق ستمینگر

لحظه  نیدم و بهترینفهم يزیچ یاز مهمان گرید. کشتم یعشق را در قلبم م نیا دیبا. دادم یم تیاهم شیبه او و نگاه ها

بود و سکوت بار  رونیب يتر از فضا کیاتاق تار. ستمیبود که توانستم داخل اتاقم شوم و پشت پنجره با یزمان میبرا

 دهیوسط باغ د نیجاده سنگچ يرو يگرید لیاتومب انیعمو فرهاد و شا لیهمه جا را فرا گرفته ببود و ببه جز اتومب گرید

به  يعالقه ا گریدانم چرا بر خالف گذشته د ینم. سکوت لذت بخش غرق شدم نیابار در  نیلاو يبرا. شد ینم

. را به پشت گوشم زدم میموها. دادم در سکوت و خلوت اتاقم گم شوم یم حینداشتم و ترج اهویشلوغ و پر ه يطهایمح

از در سالن خارج شد  اریمهرستمیره نگرپنج نییبه پا. دیبه داخل باغ تاب ظیغل يبودم که نور ستادهیهنوز پشت پنجره ا

 دنیکه داشتم باز هم قلبم شروع به تپ یدانم چرا با تمام نفرت یکردم نم بشیرفت و با نگاه تعق نییو آرام از پله ها پا

:قلبم گذاشتم و با حرص آن را فشردم و گفتم يدستم را رو. کرد

.دوستش ندارم گهیدست نگه دار من د یلعنت_

 ییها هیقامت بلندش در کنار سا. باز هم نگاهش کردم. تر از آن بود که به سخنان من گوش دهد وانهینوز دقلبم ه اما

داد راه را از همان جاده  حیبر خالف من ترج. دیرس یافتاده بود کوچکتر به نظر م نیجاده سنگچ يکه در مقابلش رو
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بود  دهیکلبه رس کینزد. کنم یکلبه همراه یکیهم تا نزدتوانستم او را با نگا یپس م. به سمت کلبه ادامه دهد نیسنگچ

تپش آن نکته . بودم زیبا قلبم در ست ستمینگر یبود به او م کیتار يا هیکه سا یدرست تا زمان. محو شد دگانمیکه از د

.دتمام ش خرهبر من گذشت اما باال یآن شب، شب سخت. داشتم میکرد که من از باور آن ب یرا به من گوشزد م يا

8فصل

زد تا بعدظهر در اتاقم نشستم  یم یبیدلم شور عج.بردند یبه اتاق عمل م کیبا پدر تماس گرفتم مادررا درساعت  صبح

 یمن بدون او چون قطره اب.وقران خواندم و دعا کردم وبه درگاه خداوند التماس کردم که مادر را به من بازگرداند

نشستم وبه  یصندل يرو.شدم یانتها گم م یو ب کرانیب انوسیقا نیدر اگمان  یبودم و ب انوسیاق انیسرگردان در م

.خواهم رفت و قلبم خواهد مرد نیاو از ب یدانست ب یاو م.گرفت یگمان خدا مادرم را از من نم یب.شدم  رهیاسمان خ

بود اما  رهیفن خچشمانم به دستگاه تل.از ان بازگردد يا هیثان ستمیحاضر ن گریکه د یبر من گذشت ساعت يبد ساعات

چه دلربا  دیخورش.ستمیبه غروب پشت پنجره نگر.کردم همه جا سکوت بود زیرا ت میگوش ها.امد ینم یزنگ يصدا

و اشک  ستمیبه غروب دلتنگ نگر.برگونه اش نشسته بود یشرم یساخت و چه سرخ یماه پنهان م دیخود رااز د

 نیبا غروب اتش رهیت يابرها.و ناممکن بود ن،سختیت سنگلحظا نیچقدر ان روز غم اور بود و چقدر تحمل ا.ختمیر

خدا در  ادیبود؟نفسم بند امده بود و فقط نام و  نیقلبم فشرده شدچرا اسمان ان قدر اندوهگ.بود ختهیاسمان در هم ام

.دیخچر یذهنم م

من رحم کن و مادرم  ،بهبمیبه من رحم کن من تنهام،غر ایخدا.يمنو نجات بد یتون یفقط خودت م ای،خدا ایا،خدایخدا-

.خودت به مامان کمک کن خودت به من و بابا کمک کن ایخدا...رو

خودم  دمینفهم.ختیزنگ تلفن اعصابم را به هم ر يکه صدا دمیکش یم ادیفر ایکردم  یکلمات را زمزمه م نیدانم ا ینم

 یبه هر زحمت.برخورد کرده ام یبا جسم به من فهماند که میپا يزانو ریفقط درد استخوان ز.را چگونه به تلفن رساندم 

:گفتمبکشم  یکه نفس نیرا برداشتم و بدون ا یبود گوش
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د؟یشمائ د،باباییبله بفرما-

.از راه دور امد ییصدا

.زخودمیعز ينایسالم ت-

به او توجه  یکه اصرار داشت بداند چه شده که من ب دیپدر به گوشم رس يصدا.کردم هیبلند گر يبا صدا.هیگر ریز زدم

ام  نهیس يدستم را رو.داد که مادرم باز هم کنار ماست یگونه سخن گفتن پدر نشان م نیا.کرد یقلبم درد م.زدم یزار م

 یدر پاشنه در ظاهر شدند و با چشمان بایو فر نویدر اتاق باز شد و م.مدا یام بند نم هیگر.فشردم تا از درد قلبم بکاهم

 ریسراز میتابانه از گونه ها یکه ب ییهمراه با اشکها.دیبه داخل اتاق کش یزان سرکو بعد فر ستندیزده به من نگر رتیح

:دمیشدند خند یم

.مامان حالش خوبه،خوب،خوب-

.خنده پدر امد يصدا

کردن؟ یچه مدل خوشحال گهید نیا-

:و خنده گفتم هیگر انیم در

.بابا ممنون-

.و به ما برگردوندخدا تشکر کن که مادرت ر ؟ازیکن یچرا از من تشکر م-

انتظار  نیهرگز ا گهید دوارمیام.سخت و تلخ!سخت گذشت یلیخ!لحظات عمرم بود نیلحظات بد تر نیا!بابا مردم-

.کشنده تکرار نشه

:پدر زمزمه وار امد يصدا

.خدا کنه-

:و به من اشاره کرد و گفت دیگوشه تخت نشست ودستانش را به هم مال يبا خرسند بایفر
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.میتحمل کن نویعبوس ا افهیق میستیمجبور ن گهیبه بعد د نیز اخداراشکر ا-

.دمیخند یکامال م گهید حاال

.قراره از شر شما خالص بشم یفهمم ک یمن نم-

:فرزان سرش را خاراند و گفت نباریا

.امشب نیهم...شاءایا-

:ارام گفتم. دندیبلند خند يبا صدا نویو م بایفر

.کر طونیگوش ش-

.امد یپدر از ان طرف گوش يدختر ها بلند شد و صدا ينده خ يهم صدا باز

.یکن تیمنو اذ يقرار نشد برادر زاده ها-

:دفاع از خودم گفتم يبرا

...به من دادن همه اش یمدت چه عذاب نیتو ا دیدون یاخه شمانم-

:بلند شد بایفر ادیفر يصدا

.نیبپرس اریاز مهر نیول ندارقب.زنه یتو ذوق همه م یدختر عنق شما ه نیا گهیعمو دروغ م-

او .کرد یم ییبود که بر قلبم فرمانروا یبود او تنها حکمران دهیفا یب یهر تالش.بر قلبم فرو کرد يشترین اریمهر نام

 کیقلبم بود  ياوفرمانرا.سرش نهاده بودم يرو ایرو کیخواب و  کییرا به راحت یپادشاه قلبم بود وخودم تاج پادشاه

.ر،مغرور و ستمگرخودس يفرمانروا

.دیکش رونیب ایپدر باز هم مرا از رو يصدا

.میگرد یزود بر م یلیامروز روز ها را معکوس بشمار ما خ از

!دلتنگتون هستم یلیخ-
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.طور نیدونم ما هم هم یم-

.را فشرد میگلو ینیسنگ بغض

هوشه؟ یمامان هنوز ب-

نذر .گوشش گذشته خیخطر بزرگ از ب هیپشت سر گذاشته و  رو یاون روز خوب ادیاره،امادکترا گفتن زود به هوش م-

.نسترن رو به ما داده گهیخدا بار د.روز عاشورا و تاسوعا به مردم غذا بدم رانیا میکردم برگشت

.دیصورتم خط کش يرو دویچک نییاز چشمانم پا یاشک قطره

.طاقت ندارم گهید دییایزود ب-

.اظب خودت باشمو میستیکه ن یمدت نیباشه دخترم،تو ا-

:گونه ام را زدود يدست دراز کرد و اشک رو نویم.هنوز تلفن دستم بود.قطع شد ارتباط

که حالش خوبه؟ ییزن دا یهست ینگران چ گهیحاال د-

هراسان  نویم.را دردست گرفتم میخم شدم و ساق پا.شروع شد میباز هم ذوق ذوق پا.گذاشتم  شیرا سرجا یگوش

:دیپرس

شده؟ یچ-

.ستین یمهم زی؛چیچیه-

:که در دست گرفته بودم انداخت و گفت میبه ساق پا ينظر بایفر

!سربه هوا-

.بود الیخ یدختر تا چه حد ب نیا.ستمیرا باال اوردم و به او نگر سرم

رون؟یب يشه بر یم-

.ابرو باال انداخت بایفر
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.نچ-

:گفتم یکالفگ با

.ندارم یبه خدا حوصله مزه پرون-

.سوهان ناخن اعصابم را متشنج ساخت يصدا.دیکه در دست داشت به ناخنش کش یان ناخنبا سوه بایفر

چه مرگته مامانت که حالش خوبه؟ گهیحاال د-

.دمیخند یزورک

.يبزار یحالم خوبه اگه جناب عال-

:دیکوب بایبا دست به سر فر فرزان

؟یساکت باش قهیدق هییتون یم نیگه،ببید گهیراست م-

.محفل دخترونه اس ؟اقاجونیکنیم کاریچ نجایفهمم تو ا یاصال من نم.ساکت شو گهید یکیلطفا تو -

:گفت یبا لودگ فرزان

.منم دخترم-

.دیخند بایفر

!؟یهست يچه موجود گهیبابا تو د-

.کوتاه کل اتاق را از نظر گذراند يهم وارد شد و با نظر انیلحظه شا درهمان

تو؟ امیاجازه هست ب-

:دیغرلب  ریز بایفر

.میرا کم داشت یکینیفقط هم-

:بلند تر گفت يبا صدا وبعد
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.سخت و شکنجه اوره اریبس طیمح نیبدون شما تحمل ا دییبفرما-

:کرد و در همان حال گفت یمیتعظ انیشا

.شما رو دختر عموتون هم بلد بود یرسم اداب دان نیکاش ا يا دیشما به من لطف دار-

.ستینگر نویسپس به م.امدیزد که اصال خوشم ن ياو لبخند مسخره ا رمیبگ دهیدادم طعنه اش را نشن حیترج

.زود تر عروس خانوم را مالقات کنه لهیما یلیفراموش کردم بگم اقا داماد اومده و خ یراست-

:گفت انیشا.دیاز جا بلند شد و به سمت در دو نویم

.اس وونهیکنه دختر ما د یتر االن فکر م واشی-

.دیرا در هم کش شیاخم هادلخور  نویم

!مسخره-

.به اطراف باشه شتریخب به هر حال گفتم که حواسش ب-

:شدگفت یکه از در خارج م یدر حال نویم

.شناسه یمنو م یشهاب به خوب ستین یالزم به تذکر جنابعال-

:کرد و گفت ییخنده دندان نما انیشا

.ردایشب دراز است و قلندر ب.دیخوب هنوز اول راه دختر

.ستادیخندان در کنار فرزان ا انیشا.نازك کرد و وارد راهرو شد یپشت چشم نویم

؟يزد یم ادیفر یبلند چ يبا صدا یتو داشت-

:با خنده گفت فرزان

.گفته باشم يزیکنم چ یفکر نم...من...من-

ه؟یموروث ییشما دروغگو لیتو فام-



کتابخانه نودهشتیا  فهیمه سلیمانی -دیوار شیشه اي 

w W w . 9 8 i A . C o m 160

 ریشناسمت که چه ادم اب ز یتو را خوب م یکیرا نشناسه من کس تو  چیه انیاقا شا!زنه یم يدم از راستگو یک نیبب-

.من شعار نده يبرا گهید ،پسیهست يکاه و موذ

.فرزان جون گهید مینداشت نوید ا-

!گهید مینیما ا-

:گذاشت نویباز هم سربه سر م انیشا.هم از در وارد شدند نویهمان لحظه شهاب و م در

م؟یساعت از دست تو و مزاحمتات راحت باش2مینتو یما نم ؟باباید چرا دوباره برگشت-

.پوزش خواهانه دستانش را باال برد انیشا.دیکرد و گوشه لبش را گز يدندان قروچه ا نویم

؟ياریبابا،چرا انقدر زود جوش م میتسل-

.ها یشیمزه م یب یلیخ يدار گهیتو د-

قابل  نویانتخاب م.بر لب راند ینیفرزان هم لبخند مت.لبخند زد و دستش را به سمت فرزان دراز کرد یبا متانت قبل شهاب

.ریچشم گ یاراسته ومتانت يبا ظاهر.دیرس یبه نظر م ییشهاب پسر خوب و اقا.بود ریتقد

.گفت حال مادرتون خوبه نویم یخوشحال شدم وقت یلیجون خ نایت-

.از سر تشکر زدم يلبخند

.دیشما محبت دار-

.زود برگردن یلیخ دوارمیام-

:کرد وگفت یدست شیپ انیکه شا میبگو يزیخواستم چ یم

.ها يزود نینه به ا-

.نشست یبه دلم نم شیدانم چرا خنده ها یاما نم دیاوباز هم خند.نگاهش کردم ظیو با غ دمیدرهم کش ابرو

.میاز دست بد يزود نیکه شما را به ا فهیح-
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:گفت نویمن م يبجا

...اون بدون ما میزارینم گهیماد دهیسر رس ییاجد يروزها.کنه یمارو فراموش نم نایت-

:را قطع کرد نویسخن م فرزان

احساسه که به محض رفتن  یشناسم انقدر ب یکه من م ییدختر عمو نیا دیدل نبند نایبه ت ادیامابه نظر من بهتره شما ز-

.هم هست یینویکنه که م یم نجافراموشیاز ا

:با تحکم گفت نویم

د؟یزن یزود به ماسرم یلیخ بایتو وفر نکهینه ا...بهتر از شماست یلیخنایکنم،ت یباور نم-

:ازخود در اورد وگفت یمزحک يافهیق بایفر

.با معرفتم یلیکن من خ یاما باور م-

:دیهم خند نویم

.است انیاست چه حاجت به ب انیکه ع يزیچ-

 اریمهر.کردم یم ارفکریبه مهر دینه نه نبا...ال ازکردم فقط قلبم ماالم ینم یاحساس دلتنگ گرید...دندیبا صدا خند همه

خواست اوهم اکنون در کنار  یشد و دلم م یم یدانم چرا باز هم نامش در ذهنم هج یاما نم!من نبود ياهایمرد رو گرید

.ما بود

.باز هم مرا متوجه به اطرافم کرد بایاخر فر جمله

ست؟خسته نشد انقدر تو کلبه به انتظار نش اریمهر نیا-

:گفت انیشا

.اونم چند تا تخته اش کمه چارهیفکرش را نکن ب ادیز-

.دیهم ابرو در هم کش نویلجم در امدم ازسخنش
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.مواظب حرف زدنت باش انیشا یه-

شما انقدر براش  اریاقا مهر نیداره که  یبیمگه چه ع یبود؟اهان ساق یاسمش چ...اون دختره گمیخب مگه دروغ م-

کنه؟ دایخواد پ ی؟خودت بگو از اون دختر بهتر و خوشگل تر کجا مذاره یطاقچه باال م

.ستین یکه خوشگل زیهمه چ-

:با تمسخر گفت انیشا

.وفا دار موند یلیبه اون خ مایش نکهیا ه؟وفاست؟نهیچ دیشمابگ-

.نشست یصندل يحوصله رو یب نویم

رو فراموش کنه اما فراموش کردن نغمه  ماینه شممک.رفته زنش بوده و نغمه هم دختر اونه مایش نکهیبه هر حال با ا-

.محاله

!نغمه هرگـــز ادیممکن بودفراموش شود اما مایعشق ش.هدف زد یاصل يبه نقطه  نویم.دیکش ریت قلبم

؟یحاالتا ک-

:گفت بایدر جواب فر نویم نباریا

به  لیتبد دهامونیام بایاون تقر شبید ازدواج کنه اما با برخورد اریدوباره مهر میدونم من و مامان هم ارزو دار ینم-

بهش گفته بود که مثل مزغ بال و پر کنده  یچ اریدونم مهر ینم!داشت يچه حال و روز یساق چارهیب.شد يدیوناام اسی

.رفت یطرف و اون طرف م نیا

:گفت یبا شوخ طبع انیشا

تو سالن کم  شبید پیخوب وخوش تپسر  گهید یکیارنشدیخب مهر.داره یهم پاره سنگ بر م یفکر کنم عقل ساق-

.نبود

.از خود در اورد ییادا نویم



کتابخانه نودهشتیا  فهیمه سلیمانی -دیوار شیشه اي 

w W w . 9 8 i A . C o m 163

حتما اونم تو؟-

مگه من چمه؟-

:شانه باال انداخت نویم

.محل بذاره یکیمحاله به تو  نهیوتوش بش رهیبگ یاگه مجبور بشه خمره ترش یمطمئنم که اون حت نویدونم فقط ا ینم-

.شانه باال انداخت الیخ یب نایشا.و فرزان بلند شد بایفر يخنده  يصدا

شد چه  یبود متوجه م دنیکو شده وگرنه اگه چشم هاش هنوز قادر به د یجون چشم عاشق ساق نویم!دلش بخواد یلیخ-

.دهیرو داره از دست م يجواهر

.یخودت بگ نکهیمگه ا-

.برخاست نویاز م تیبه حما بایفر

.به خدا گهیراست م-

.ستینگر بایلود به فرمسخره و طنز ا یبا نگاه انیشا

.دونستم یحرفا م نیتر ازا دهیفهم یلیشما هم؟من شما رو خ-

:گفت یبا حاضر جواب بایفر

.دروغگو دشمن خداست دیدون یدروغ نگم اخه م یمتیداده به هر ق ادیراستش مامانم بهم -

.وارد شد ایبه در خورد و متعاقب ان در يتقه ا.دندیخند همه

.شام حاضره نییددپایلطفا بفرما-

:اش انداخت یبه ساعت مچ ينظر فرزان

؟يزود نیبه ا-

.دیبش یبله پدر شما فرمودند زودترشام صرف شه اخه قراره امشب راه-
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:ستینگر بایب فر يبا دلخور نویم

با عجله؟ نقدریحاال چرا ا-

.طوره نیهمش هم گهیباباست د-

.اومده ایاخه هفت ماهه به دن-

.مینشسته بود زیبعد همه پشت م قهیدق ستیکمتر از ب.دندیفرزان خند به سخن گریبار د همه

 هیبق.کرد یم دییسخن او را تا یبافت و عموفرهاد هر از گاه یخانم کالف صحبت را بدست گرفته بود و تند وتند م عمه

ن،ساعت نه را نشان ساعت سال يبرنز يعقربه ها.در سالن به گفتگو نشستند یدر سکوت شام را به اتمام رساندند وساعت

:گفت تیوباقاطع ستادیداد که عمو فرهاد برجا ا یم

.شد رید دیبچه ها بلند ش-

:به کمک انها شتافت و گفت نویم.و فرزان لب به اعتراض گشودند  بایفر

د؟یدار يجون چه عجله ا ییحاال دا-

.ستینگر ایبهدر عموفرهاد

.اریلطفا کتم را ب-

:گفت نویر جواب مبه سمت در رفت و عمود ایدر

.رهیگ یکم کم داره خوابم م.رشدهیاالنشم د نیهم-

:گفت نایعمه م نباریا

.دیصبح حرکت کن دیبذار-

.از کارم عقب افتادم یاالنش هم حساب نیکار دارم هم یصبح کل-

عمو  لینار اتومبزود همه در ک یلیخ.انها هم غرولندکنان برخاستند.و فرزان اشاره کرد بایبا چشم و ابرو به فر وبعد
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دست دور  بایفر.کرد يخواسته اش پافشار يعمو فرهادرو شهینکرد وچون هم دهیاصرار ها فا.میفرهاد جمع شده بود

:دیگردن من انداخت و صورتم را بوس

!تلفن بزن هیمعرفت حداقل  یب-

:و در جوابش گفتم دمیرا بوس صورتش

.باشه حتما-

.القل تلفن کن گهیراست م بایفر.بهت سر زد ادیز شهیکه نم يانقدراز ما دور شد-

:من پاسخ داد يبار بجا نیا عمه

 میسن و سال که از نعمت بودن در کنارش محروم بود نیما بمونه؟تا ا شیپ یمدت هیبرادرزاده ام  دینیبب دیتون یحاال نم-

.دیذار یبمونه که شما نم شمونیپ ریدل س هیمیخوا یحاال م

:دوگفتیرا بوس فرهاد هم گونه ام عمو

.گهیباالخره دردونه فرشاده د زهیهمه ما عز يبرا نایاخه ت-

.از اشک در چشمان عمه نشست يبار حاله ا نیا

!سخت یلیسخ بود خ.اوردمیبرادرم را تحمل کردم و دم برن يهمه سال دور نیکه ا رمیبم یاله-

 یاما نم دیکش یخواست سخن انها به درازا م یلم مد یلیخ.ستندیعمو فرهاد و زن عمو به هم نگر.در خود فرو رفت عمه

عمو فرهاد باز هم .بردند نداشت یکه همه از دانستن ان رنج م يبه بر مال کردن ان راز یلیکس تما چیچرا ه دمیفهم

.سکوت را شکست

.میکن یکه القل باهاش خداحافظ ومدین اریمهر-

.جون ییاومدم دا-

.شد دهیروشن د هیبه حرکت در امد و کم کم در سا يا هیدرختان انبوده سا انیمیکیدرتار.به سمت صدا برگشتند همه
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!يهم دار ییدا هیکه  يفراموش کرد دیگفتم شا-

.انداخت رینتواضعانه سر به ز اریمهر

.دیشرمنده ام نکن نیاز ا شتریب-

:گفت يدهنده ا يعمو بالحن دلدار زن

.میکن یتو را درك م طیما شرا-

عمو فرهاد  لیاتومب یکیدر نزد یگرداندم و به درخت ياز او رو.جاده ها دوخت نیمانش را به سنگ چچش ارخجلیمهر

با عشق به سراغم  ختهینفرت ام ینوع دنشیدانم چرا با د یباز هم نم.کردند یبا هم رو بوس گریهمه بار د.زدم هیتک

حس دوگانه در  نیاز او متنفرم؟هنوز با ا ایدارم دوستش  دمیهمشده بودم وباالخره نف جیگ یدوگانگ نیخودم هم از ا.امد

همهمه  يصدا لیروشن شدن اتومب يدست تکان دادند وصدا مانیشده وبرا لیبودم که خانواده عمو سوار اتومب زیست

 اهنوز همه همان ج.مش رجب درباغ را گشود.عمو به حرکت در امد لیبعد اتومب يجمع را در خود فرو برد ولحظه ا

:بغلش زد و زمزمه کرد ریدستانش را ز نویم.از در باغ خارج شد لیکه اتومب میدبو ستادهیا

.شه یرفتن دلم براشون تنگ م نامیا-

:گفت شهاب

!نیهم دلنش یلیبودن وخ یخوب و دوست داشتن يبچه ها-

پله ها  يز باالچرخدار عمه را که هنو یصندل ایدر.انداختم غرق در افکار خود بود اریبه صورت مهر ینگاه یچشم ریز

.دیهم دستانش را بهم کوب انیشا.بود به سمت سالن چرخاند

.هیسکون و سکوت باغ هم نعمت-

:به طعنه گفت نویم

!ياگه تو بذار-
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.شه یو اروم م ریعاشق شدم ادم عاشق هم سر به ز گهیمن د-

افتاد او هم  اریبه مهر اریاخت یانم بچشم.کرد ینگاهم م رهیو خ حانهیاو چه وق.عرق شدم سیاز خجالت خ انینگاه شا ریز

بار  نیا.بر لب راند يبعد لبخند معنا دار هیصورت من ثابت ماند وچند ثان يکرد و سپس رو بیرا تعق انینگاه شا

به راه افتادم و از پله  نیارام و اندوهگ.از او برگرفتم  دهید ذابو با ع یبه سخت.داشت شخندیلبخندش طعم تمسخر و ن

 اریبه مهر ینگاه میشدم ن یکه وارد سالن م یزمان.شهاب از پله ها باال امدند يهم بازو در بازو نویم.تمها باال رف

به جلو  یگام یسختبه .دییسا یرا م یبود و با نوك کفش خود ارام تکه سنگ ستادهیجاده ا ياو هنوز بر رو.انداختم

کار باز داشت و مجبور شدم در  نیمرا از ا نویم اما اصرار مدلم گرفته بود ودوست داشتم به خلوت اتاقم پناه ببر.برداشتم

نشسته بودم وباالجباربا او هم صحبت شدم  انیگرم صحبت با شهاب بودومن تنها در کنارشا شتریب نویکنار انها بمانم اما م

 یم اریخند مهرلب يایو هنوز به زوا دمیفهم یکلمه از سخنان او را هم نم کییمن حت!یتیخاص یبیاما چه هم صحبت

و  شانیحد باعث عذابم شده بود و نگاه پر نیتا ا زشیعاشق نبودم پس چرا لبخند تمسخر ام گریمن که د.دمیشیاند

فشرد؟ یخسته اش قلبم را م

ساخت؟خودم هم قادر  ینم میرها رانگریان دو چشم و ریتصو يلحظه ا یحت.بودم شیصدا دنیحد مشتاق شن نیتا ا چرا

دار کرده بود او احساسم را  حهیغرورم را جر شییاعتنا یاو با ب.بودم زاریب اریاز مهر ابمیب یپاسخ میها سوال ينبودم برا

و  نهیوجودش پر بود از ک يایهم ندانسته بود که تمام زوا یدر حد زن مرایوحت!!بد دهیگرفته بود وبه عشقم خند دهیناد

 شیها یرحم یو ب اریمن از مهر يوا!انداخت یرا به لرزه م یبودن تن هر زن. تصور چون او یناپاك که حت یزن!نفرت

 شیگامها ياداشت؟پس چرا هر لحظه صد یدر زمان مالقات او چه معن یواشفتگ یهمه سرگشتگ نیپس ا!بودم زاریب

 یان چشمها از خاطرم محو نم يلحظه ا یکرد؟پس چرا حت یرا مسدودم دنمیداشت و راه نفس کش یقلبم را به تپش وا م

شده ام و  ییایخولیوافر دچار مال ییاز خانواده ام وتنها يشود؟با خودم فکر کردم به خاطر دور یمرا چه م ایخدا ي؟واشد

احساس چند شبه شده ام  کیمن دچار  يار.احساسات زود گذر عشق است نیا رمب یشده و من گمان م قیاحساساتم رق
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.لبخند بر لب راندم دیام نیشود و به ا یان ممحو و پته دینورخورش ریهمه ان در ز یدم دهیکه با سپ

ست؟یمن ن يشما حواستون به صحبت ها-

:پوزش خواهانه گفتم یباحالت

.بله،بله همه حواسم به شماست-

.به من انداخت زیاستفهام ام ینگاه انیشا

...کلمات کامالٌ نیمن خنده دار بود؟ا يحرفا یعنی-

:نم را اصالح کردم و گفتمسخ عیخودم شدم و سر تیمتوجه موقع تازه

.معطوف شد يا گهید يفکرم به نقطه  يلحظه ا دیببخش-

:گفت يبا دلخور انیشا

د؟ید یمن م شیاال یبه احساس پاك و ب یتیاصال شما اهم-

کرد؟ یدر گوش من زمزمه م يزیاو تا به حال چه چ یعنی.خوردم کهیسوالش  از

؟يزیگر یباز هم از جواب دادن م-

ز؟یگر-

.شهیله مثل همب-

.دمیجا به جا شدم و ذهنم را انسجام بخش یکم

دونم بروز عشق زمان  یشه م یکه به من مربوط م ییاما تا اون جا دیکن یفهمم شما در چه رابطه صحبت م یمن،من نم-

.خاص خودش رو داره طیو شرا

.سخن من سردرگمش کرده بود ایاز هم گشو،گو شتریچشمانش را ب انیشا

عشق چه موقع است؟ دنیبپرسم زمان فرا رس تونم یم-
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احساس دل  ياز رو دینبا یکه فراموش نکن یوقت هیبشه، لیکه عقل و شعور ادم تکم یدونم زمان یدونم،فقط م ینم-

.که عقلت بر احساست غلبه داشته باشه یوقت.يببند

رسه؟ یاصال م یزمان نیوچن-

.دیدونم شا ینم-

.یرس یبه نظر نم یاحساس یتو دختر ب-

:اضافه کرد دیکه سکوتم را د انیکردم و شا سکوت

.زده خیقلب سرد و  هی،یباش یخیقلب  يخوره که دارا یاصال به چهره ات نم-

:و گفت دیچرخ انیاز من به سمت شا تیحما يبود برا دهیرا شن انیکه اخر سخنان شا نویم

 یم هینفر هد هیقلبش را فقط به  ياما اون گرما دیخورش هکیت هیمن قلبش داغ داغه،مثل  ییدختر دا یکن یتو اشتباه م-

.فتهیبه تپش ب ادشیکه قلبش به  یکس.کنه

.راه موفق نبودم نیپس من در ا-

:هم لبخند زنان گفت نویم.دیخند شهاب

.ده یطور نشون م نیظواهر امر که ا-

.دیهم خند انیبار شا نیا

.ستمیفروگذار ن یراه چیبه گرما و حرارت قلبش از ه یابیستد يمن برا.شم ینم وسیما يزود نیاما من به ا-

.برعکس جواب نده ادتیمواظب باش اصرار ز-

:گفت نویکرد و در جواب م زیچشمانش را ر انیشا

.من نزده نهیکس دست رد به س چیهنوز ه-

.با همه فرق داره نایاما ت-
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که تازه  نویم.ختمیگر یم انیسواالت کسل کننده شا ادامهدازیبا.برخاستم یصندل يدر افکارش غرق بود که از رو انیشا

:و رو به من گفت دیمتوجه من شده بود دست از صحبت کش

؟يریکجا م-

.به دانشگاه برم دیاستراحت کنم در ضمن فردا صبح زود هم با دیخسته ام با-

.هنوز قصد داشت اصرار کند که شهاب به کمکم شتافت نویم

.رو گذرونده یامروز روز سخت تییدختر دا.باشهاجازه بده راحت  نویم-

.سرش را جنباند یبا شرمندگ نویم

فراموش کردم دیبله ببخش-

.نرم بر گونه ام نواخت يمبل برخاست و به سمت من امد و بوسه ا يبعد از رو و

.یبرو هر طور راحت-

برق را روشن کنم خودم را  نکهیاقم قبل از او به محض ورود به ات دمیکردم و به سرعت از پله ها باال دو یکوتاه تشکر

به .نورقرمز اباژور اتاق را روشن ساخت.تختم را روشن کردم يتخت انداختم،دست دراز کردم و چراغ خواب باال يرو

بود؟ یاالن او در چه حال یعنی.ذهنم پر شد درمادر  ادی.ستمینگر وارید يشده رو جادیا يها هیسا

.کردم يرا سپر یاما بعد از مدت ها شب ارامبه خواب رفتم  یک دمینفهم

نهم فصل

تخت نشستم  يکه تمام وجودم را در بر گرفته بود رو یمفرط یزنگ ساعت از خواب برخاستم و با خستگ يبا صدا صبح

زمان کوك کرده امو با نیا يبه مغزم فشار آوردم که چرا ساعت را برا.بود کیآسمان کامال تار. ستمیو به پنجره نگر

هنوز به خاطر . رفتم و صورتم را شستم ییو به دستشو دمیپر نییتخت پا يبه دانشگاه بروم از رو دیبا نکهیا يآور ادی
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به سرعت آماده . شدم یهر چه زود تر آماده رفتن م دینبود با يکسل بودم اما چاره ا ریآخ يشب ها يها یخواب یب

کوچک کامال  النرفتم اما س نییبه ناچار کورمال، کورمال از پله ها پابود  کیراهرو کامال تار. شده و از اتاق خارج شدم

چشمانم را  گریکه بار د یزمان. هم گذارم يرو يلحظه ا يآن مجبورم ساخت چشمانم را ببرا ظیروشن بود و نور غل

.من کنار ستون نشسته بود يلبخند بر لب رو به رو انیگشودم شا

.تنبل خانم ریصبح بخ_

به اطراف انداخت و با  يپرگل بعد از من ببه سرعت وارد سالن شد و نظر. ند زدم و جواب سالمش را دادمزحمت لبخ به

:از سر مسرت بر لب راند و گفت يمشاهده من لبخند

.دیکنم اما شما اتاقتون نبود دارتونیب امیخانم بزرگ فرمودند ب_

.دارمیهست که ب يا قهیبله، چند دق_

:دیکرد که سوالش مودبانه جلوه کند پرس یاش را م یکه تمام سع یانداخت و در حال انیکوتاه به شا ينظر پرگل

د؟یبر یم فیتشر ییشما هم جا_

:به من انداخت يا انهیبر لب آورد و نگاه موذ يکامال خونسرد لبخند شهیچون هم انیشا

!خانم افتخار بدن نایبله البته اگر ت_

:کرد و گفت یمیبرخاست و تعظ ينگاهم را خوانده بود از جا یبه صورتش انداختم او که معن ینگاه

از  ریمس نیچه بهتر که تو ا دیکن یرو ط یطوالن رییمس دیشما ببا. شم شما رو شخصا به دانشگاه برسونم یخوشحال م_

.میهم لذت ببر یهم صحبت

.اما من قصد دارم با آزانس برم_

:اش گفت یشگیهم يباز هم با خونسرد انیشا_

.دیمنم آزانسم، پولش رو به من بد دیکر کنف_
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چرخدار به  یصندل يگشتم که عمه نشسته بر رو یاز دست او م یخالص يبرا یراه حل یدر پ. از او بر گرفتم دهید کالفه

و  دمیاز مشاهده عمه در آن ساعت از روز تعجب کردم، به سمتش رفتم و گونه اش را بوس. از در وارد شد ایهمراه در

:دمیپرس

د؟یشد داریعمه جون چرا شما ب_

:خاص خودش گفت یو با مهربان دیبه صورتم پاش يلبخند عمه

.باالخره فرشاد تو رو به دست من سپرده. رهیگ ینکنم دلم آروم نم فیتا همه کارها رو رد_

.ستینگر ایعمه هم لبخندم را پاسخ گفت و به سمت در. از سر سپاس به او زدم  يلبخند

.خانم منتظره نایت ادیکن بگو زود تر ب داریب برو آقا رو_

:من گفت يبه جا انیکنم که شا یتعجب به عمه نگاه کردم و خواستم اعتراض با

.رسونم یرو م نایزن عمو جان من ت_

:ممکن بود اما سخن عمه دلم را قلقلک داد ریغ میبرا انیشا يتحمل حرفها. انداختم نییرا با تاسف پا سرم

.تهران کار داره اریبرو استراحت کن مهر تو زمینه عز_

...آخه من هم_

.ره یهمراهش م اریکنم تو برو استراحت کن مهر یجون تعارف که نم انیشا_

عمه رو . نشست یصندل يحوصله رو یب انیشا. انداختم و به زحمت لبخندم را فرو دادم انیبه صورت مغمومه شا ينظر

:به پرگل کرد و گفت

ده اس؟صبحانه آما زیم_

.بله خانم_

.یزود تر صبحانه ات رو بخور که تو راه ضعف نکن ایجون ب نایت_
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و عمه از  مینشسته بود زیپشت م انیبعد من و شا یلحظات. کرد یم ياز شاد زیعمه آنقدر صادقانه ببود که مرا لبر محبت

آنقدر خشنود بودم  امدنشیشد اما از ن یم دهیصورتم سائ يرو انیگاه شا یگاه و ب ينگاه ها. هم به اتاقش بازگشته بود

آمده بود تا  شیپ یکه فرصت نیتوانستم رو راست نباشم ا یهم که نم خودمبا . شد یام نم یباعث ناراحت یعامل چیکه ه

ام غرق بودم  يهنوز در شاد. دیبخش یم یام را فزون يو در سکوت جاده غرق شوم شاد نمیبنش اریدر کنار مهر یساعت

.افکارم را پاره پاره ساخت انیشا يکه صدا

.يکاش تو مخالفت کرده بود_

:اصال متوجه نگاه من نشده بود با همان حالت قبل ادامه داد ایرا بباال آوردم و با تعجب به او نگاه کردم او که گو سرم

.کرد یاصرار نم گهیزن عمو د یبا من همراه باش يکه راغب تر یگفت یاگر تو م دیشا

:و گفتم دمیدر هم کش را میها ابرو

به شما گفته من به ببودن با شما راغب ترم؟ یک_

د؟یستین_

من قبال گفته بودم هستم؟_

:شانه باال انداخت و با قاشق، شکر داخل فنجانش را هم زد و گفت یالیخ یبا ب انیشا

 ریدم در طول مس یبهت قول ماالن  نیاز هم. کسل کننده ارییو مصاحبت با من بهتره تا اون مهر ینیبه هر حا همنش_

 یم یط يدر سکوت خفه کننده ا ریمس نیو ا دیشن یخواه ییاز او هم صدا يدیشن ییصدا لیاتومب يها یاگر از صندل

.شه

 ریدم در طول مس یاالن بهت قول م نیاز هم. کسل کننده ارییو مصاحبت با من بهتره تا اون مهر ینیبه هر حا همنش_

 یم یط يدر سکوت خفه کننده ا ریمس نیو ا دیشن یخواه ییاز او هم صدا يدیشن ییصدا لیباتوم يها یاگر از صندل

.شه
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دانست فقط  ینم. بودم یسکوت به قول خودش خفه کننده هم راض نیدانست من به ا یبود اما او نم انیحق با شا دیشا

در سکوت را فقط به بودندر کنار او  يدممت يتوانستم ساعتها یکرد که م یآنقدر آرامم م اریبودن به مهر کیحس نزد

کم کم داشت . نبود  يهم خبر ارینگفت اما از مهر يزیگر چید دیکه سکوت مرا د انیشا. باشم يفکر کنم و غرق شاد

برخاست و با  یصندل يعلت از رو نیرا هم متوجه ساخته بود به هم انیام به ساعت شا یدر پ یپ ينگاه ها. شد یم رمید

:نمود گفت یم دیز او بعکه ا یتیقاطع

.اومدن نداره الیهم خ اریشده و آقا مهر رتیرسونمت ظاهرا تو د یمن م. میبلند شو بر_

را از  لیاتومب چیهم شاد و سرمست سوئ انیشا. کنارم برداشتم و به دنبالش روان شدم یصندل يرا از رو فمیک ناچار

من هم پشت سر او از در خارج . بلند از در خارج شد ییهاو شروع به چرخاندن آن کرد و با گام دیکش رونیب بشیج

به  دیرفتم و نا ام نییجمع کردم و از پله ها پا یخودم را کم. دسرما را به وجودم دوان يدم لحظه ا دهیسوز سرد سپ. شدم

رمان به پشت ف اریمهر. برلبم نشست يبعد لبخند ياما لحظه ا ستمیپارك شده بودنگر يکه گوشه ا اریمهر لیاتومب

چهره  هدهاما مشا رمیخونسرد به خود بگ يکردم چهره ا یبالفاصله خنده ام را قورت دادم و سع. انتظارم نشسته بود

 يباز فمیانداخته و با قفل ک نییباز هم خنده را بر لبم نشاند و مجبورم ساخت سرم را پا انیمغموم و شکست خورده شا

شد و آهسته زمزمه  کیبه من نزد یچند قدم انیشا. ا فرو دادم و سر باال آوردمبود باالخره لبخندم ر یبه هر زحمت. کنم

:کرد

.محل یلعنت بر خروس ب_

را  لیاتومب شهیسپس ش ستیسرش را خم کرد و به من نگر یکم اریمهر. ستادمیا لیاو کنار اتومب يتوجه به دلخور یب

:دیچیدر گوشم پ شیخوش صدا يداد و نوا نییپا

؟یش ینم پس چرا سوار_

. من گشود يحرکت کرد و در را برا لیانداخت و بالفاصله به سمت اتومب اریبه مهر یبه من و سپس نگاه ينظر انیشا
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. پدال گاز فشرد يرا رو شیبود به سرعت پا دهیکار رنج نیاز ا ییکه گو اریمهر. کردم و سوار شدم یتشکر کوتاه

داد چهره  یان هنوز خونسرد و لبخند بر لب دست تکان میت اما شااز جا کنده شد و به سرعت دنده عقب رف لیاتومب

چشم صورتش را از نظر  ریاز ز. بود یو دوست داشتن بایو آرامشش ز متیبه اندازه مال اریو خشک مهر یعصبان

و زد  شیبرا یبوق اریمهر. رفت و مش رجب در را گشود یرنگ باغ م يبه سرعت به سمت در قهوه ا لیاتومب. گذراندم

ممتد و  يجاده ا انیبودم و او در م رهیتوجه به سرعت سرسام آورش به روبه رو خ یمن ب. به سرعت از در باغ خارج شد

 يو هوا دمینکشییرا پا لیاتومب شهیش. رفت یم شیسالم کند پ دیو شب زده که آرام آرام قصد داشت به خورش یطوالن

 کیج يصدا. به من انداخت و به راهش ادامه داد يه چشم نظراز گوش اریمهر. دمیرا بلع رونیب يپاك و خنک فضا

 دیصبح را نو دنیپرندگان که رس يهم گذاشتم و به صدا يچشمانم را رو. پرندگان چه خوش بر گوشم نشسه بود کیج

تر  بایبود و از همه ز بایز زیصبح دل انگ نیدر ا زیهمه چ. فرو رفتم یباور نکردن يدادند گوش سپردم و در خلسه ا یم

حالت  یباز کردم و به صورت ب گریچشمانم را بار د. زد یم ادیرا فر یزندگ ایبود که گو شبیهوا بعد از باران د فتلطا

بردم و  شیسکوت را بشکنم دستم را به سمت پخش پ نکهیا يبرا. او هنوز در سکوت خود غرق بود ستمینگر اریمهر

 یهمچنان ب اریمهر. تر کرد نیخواننده فضا را غمگ يااز آن صد نواخته شد و پس ینیآهنگ غمگ. آن را روشن کردم

:که شک داشتم بشنود گفتم ییبکاهم با صدا طیمح ینیاز سنگ نکهیا يبرا. راند یرا به جلو م لیتوجه به من اتومب

؟يندار يآهنگ بهتر_

.ود مسلط شدمبر خ ینگاهش باز منقلبم ساخت اما به سخت. نگاه مالمت بارش را به من دوخت اریمهر

!هیعال یلیآهنگ به نظر من خ نیا_

!نیغمگ یلیو خ_

.هیاز زندگ یغم هم جزئ_

.ستیما ن یآره اما همه زندگ_
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بار هم مجبور شدم  نیا. شد یمنتظر ادامه سخنش بودم اما سکوتش باز هم طوالن. به من انداخت ينظر گریبار د اریمهر

:سکوت حاکم را بشکنم و گفتم

؟یکن یگ شاد گوش موقت آهن چیه_

.بود رهیهمچنان به رو به رو خ اریمهر

.ادینه ز_

که  یشکست خورده و مغموم يآدم ها نه،یغمگ يفقط مخصوصه آدم ها نیغمگ يکردم آهنگ ها یچرا؟ من فکر م_

.کنه یم کیبه غم و درد نزد شیاز پ شیبرند که اونها رو ب یپناه م ییفرار از غم به آهنگ ها يبرا

.حس رو نداشتم نیوقت ا چیه اما من_

:شانه باال انداختم و گفتم یتفاوت یب با

.پسندم یم شتریشاد رو ب يآهنگ ها شهیبر خالف من ، من هم_

:زده باشم گفتم یحرف نکهیا يبرا! هم سکوت و باز هم سکوت باز

؟یانقدر کم حرف شهیتو هم_

.خنده موج زد یبه من انداخت و در ته نگاهش نوع ينظر

؟يانقدر کنجکاو شهیتو هم و_

.اوقات ینه گاه _

.دیبار با صدا خند نیا

که  نیاما مثل ا ستیدست بردار ن ارهیهمه کار ها رو در ن يکه تا ته تو هیزبر دست لیفرزاد وک ییبودم دا دهیشن_

.از اون نداره یدخترش هم دست کم

.ادیوشم نماز سکوت خ ادیشما رو نداشتم فقط ز يتو کار ها یمن قصد فضول_
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.رفت یکمتر حوصله تون سر م دیاگر با اون اومده بود دیشا. رو ازتون گرفتم انیچون شا یکه مصاحب خوب دیببخش_

:گفتم يدلخور با

.سکوتتون بهتره نکهیمثل ا_

.دیهم با صدا خند باز

.باز هم رنجوندمتون نکهیمثل ا دیببخش_

.کنم یدارم عادت م گهید_

.ستیتداد جاده نگرباز هم به ام اریمهر

.دیبد حیترج انیبا من رو به شا یکردم همراه یفکر نم_

:دمیرا باال دادم و پرس میها ابرو

دادم؟ حیترج دیدون یاز کجا م_

.دیمن نشست نیخب االن تو ماش_

.کردم خوددار باشم یلبم نشست اما سع يرو يلبخند

.امید با شما بگرفته بو مینداشتم چون عمه از ابتدا تصم يمن چاره ا_

 يو لحظه ا ستادیکاست و گوشه جاده ا لیکرد و از سرعت اتومب زیر یرا کم شیو چشمها ستیبه صورتم نگر اریمهر

همانجا نشستم و به . سردر گمم کرده بود بشیرفتار عج. داد هیشد و پشت به من به کاپوت تک ادهیپ لیبعد از اتومب

توانستم در مقابلش خود دار  یبود که نم يشدم او تنها مرد یدچار دلهره م هشیدر برخورد با او هم. ستمیقامت او نگر

 یم یشد غصه دلم را فزون یکه پخش م یآهنگ. خواننده را خفه کردم يدستم را به سمت پخش بردم و صدا. باشم

 لیدر اتومب. شد یمرمیانداختم کم کم داشت د لیاتومب يبه ساعت جلو ينظر. بود ستادهیهنوز همانجا ا اریمهر. دیبخش

هنوز همان جا به  اریمهر. رفتم اریو به سمت مهر دمیدستانم را در آغوش کش. را گشودم و باد سرد به صورتم خورد
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:گفتم يآهسته ا يتر رفتم و با صدا کینزد یکم. را به رقص درآورده بود شیداده بود و باد موها هیتک لیاتومب يجلو

.شه یمرمیداره د ؟یحرکت کن يخواینم_

:به من بنگرد گفت نکهیبدون ا اریمهر

.يایب انیبا شا یتونست یخوب م_

...گفتم که، عمه از قبل_

.که تو رو برسونه يخوا یم انیو از شا میگرد یباشه، برم_

:ستمیو پر از سرزنشش نگر نیو به چشمان غمگ ستادمیاو ا يبلند برداشتم و درست روبه رو یگام

شما معلومه چتونه؟_

.رفتار کنم لتیخواد مخالف م یدلم نم_

؟يد یم تیمن اهم يتا حاال به خواسته ها یاز ک_

.دیکرد و با دقت چشمان مرا کاو زیر یچشمانش را طبق عادت کم اریمهر

؟يخوا یم یتو از من چ_

.منو برسون دانشگاه یچیه_

ما رد و بدل  نیب یحرف چیبه دانشگاه ه ندینشست تا رس لیبرگرفت و پشت فرمان اتومب دهیبه سرعت از من د اریمهر

آمدم و در را پشت سر خود  نییپا لیاز اتومب. را متوقف ساخت لیاتومب اریدر دانشگاه مهر يدرست رو به رو. نشد

:دیپرس لو در همان حا دیکش نییرا پا لیاتومب شهیش اریمهر.بستم

؟يگرد یبر م یچه ساعت_

 لیاز اتومب اریمهر نباریا. زدم و به راهم ادامه دادم دنیعلت خودم را به نشن نیخواست جوابش را بدهم به هم ینم دلم

:گفت يبلندتر يو با صدا ستادیشد و در کنار در ا ادهیپ
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.نایت_

از خودم  ياریآنکه اخت یو ب دمیکش یقینفس عم. دیکوب یام م نهیمجنون و سر کش شد و محکم به س وانه،یهم دل د باز

.چشمانش دوباره مهربان شده بود. ستمیاو نگر داشته باشم به سمت

؟يکالس دار یتا چه ساعت_

:گفتم یکنم و به سخت هیهد میکردم آرامش را به صدا یسع

.گردم یبر م سیبا سرو_

؟یخب چه ساعت_

.شه یدونم امروز مشخص م ینم قیهنوز دق_

و  میآن دو چشم مهربان، مال ریهنوز تصو.مرفت شیکردم و به سمت دانشگاه پ یآرام یخداحافظ. جنباند يسر اریمهر

دوستم  يکه صدا دندیرقص یم دگانمیدست باد به رقص درآمده بود در مقابل د ریکه ز شانیپر يرنگ و موها یطوس

(!مزاحم.(فرشته خلوتم را بر هم زد

!يکرد داشیاز کجا پ گهید نویزرنگ خانم ا_

.وغ بودو شل اهویو پر ه شهیاو چون هم ستمیفرشته نگر به

؟یکن یبدو زود تر بگو بابا جون چرا ناز م_

.اول سالم_

.خب دوم_

؟یگ یم یچ نمیحاال مثل بچه آدم بگو بب_

.میحرف ها رو باهم نداشت نیجون، ما که ا نایت_

.میحاال هم ندار_
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بود؟ یو مدل باال تو و رسوند؛ ک کیش نیپس بگو اون آقا پسر جوون که با اون ماش_

:بدهم و گفتم یتفاوت یرنگ ب میصدا کردم به یسع

.پسر عمه ام_

:درآورد و گفت یرا باال انداخت و شکلک شیابرو ها فرشته

.آهان پسر عمه ات_

.باور کن_

.کنم یباور م_

.گم یراست م وونهید_

:تر گفت يجد نباریا فرشته

پسر عمه تون تازه متولد شدن؟_

.بودم دهیند متولد شدند تا حاال اونو شیسال پ 29رینخ_

چه طور؟_

:دادم گفتم یکه به راهم ادامه م یباال انداختم و در حال شانه

.رو بدونم يهمه سال دور نیا لیمن دل ستمین لیما ادیبرو از پدرم بپرس ظاهرا اونا ز_

:دیکه خاص خودش بود پرس یجانیمن انداخت و راهم را سد کرد و با ه يخودش را روبه رو فرشته

نا؟یت یگ یراست متورو خدا _

؟يدیمگه تا حاال از من دروغ هم شن زمیآره عز_

:اش را با حرص از پشتش درآورد و به دست گرفت و گفت یکوله پشت فرشته

دم؟ید یرو به روم م يپسر عمه ا نیهمچ هیکردم و  یدفعه من هم چشم باز م کیشد  یم یچ....نه_
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.کرد به خنده افتاد یمرا نگاه مکه همچنان  زیخنده ام بلند شد و فرشته ن يصدا

؟يچشم به هم زدن دلش رو هم برد کیحتما در -

.چرند نگو-

.و با من همگام شد ستادیدر کنارم ا فرشته

.مونه یجا منتظر م نیزد که تا بعد ظهر هم یگم اون نگاه داد م یچرند نم-

تا بعد ظهر چند ساعت مونده؟ یدون ی؟ميفرشته تو خل شد-

من  يبرا يکنم نامه ا ینگاه م یکه تو هر چشم فیخونم فقط ح یعشاق رو هم م يم اما بدبختانه نگاه هادون یاره م-

!نوشته نشده

:و گفتم دمیخند

؟ينگاه نکرد دیمج يپس حتما به چشم ها-

:با دقت نگاهم کرد و بعد در همان حال گفت يلحظه ا يبرا فرشته

.ستین نیجز ا يگرع خورده و چاره ا مونیمنضبط همکالس پسر درسخون و نیبخت ما هم با ا نکهیمثل ا-

!هیپسر خوب دیمج-

:فهمانددر افکارش غرق است گفت یکه به من م یبا لحن ارام فرشته

.درسخونه يادیز یالبته فقط کم.دیاره،اره،شا-

من مجبور شدم به و  میانتخاب واحد رفت يبا هم برا.هم سکوت کردم و اجازه دادم فرشته با افکارش خلوت کند من

ساعت ها به .ان روز هم تا ساعت هفت بعد ظهر کالس داشتم.رمیخاطر راه دور کالس ها را به طور کامل دو روز بگ

خانه عمه و به خصوص ان کلبه و  يمن همچنان برا انگذشته بود ام شتریاز روز ب یمیهنوز ن.گذشت یم يبرا يکند

چگونه  دمینفهم دمیکالس اخر رس انیکه به پا یدر زمان.الخره به سر امدان روز هم با.صاحب مغرورش دلتنگ شده بودم
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 یدر درونم وادارم م یاما حس دمیفهم یهمه عجله را نم نیعلت ا.دیدو یدنبالم م بایفرشته تقر.از کالس خارج شدم

فرشته دوان .دیاعصابم را خط مس کش يانتظار کشنده به سراغم امده بود و رو ینوع.شتاب دهم میبه گام ها ختسا

:کرد گفت یکه نفس تازه م یدوان خود را به من رساند و در حال

د؟یدل نه صد دل عاشق شده ا کیشما  نکهیمثل ا رینخ-

؟يبازم شروع کرد-

!برادرم چارهیب-

:گفتم يدلخور با

!فرشته-

.کنه یل خودش مدل تو را ما يروز هیکرد باالخره  یکه فکر م دیفر چارهیب گمیجان فرشته مگه دروغ م-

؟يدوباره شروع کرد-

.دمیکنار کش هیقض نیمن از ابتدا خودم رو از ا یدون یکنم خودت م لیرا بهت تحم دینه،نه باور کن قصد ندارم فر-

.شروع نکن گهیپس د-

:چشم چپش گذاشت ودر همان حال گفت يدستش را رو فرشته

سر به  يو سکوتت راز ها يریگوشه گ نیا یستیسابق ن ينایتاون  گهیاگه بگم تو د یشیچشم اما ناراحت نم يبه رو-

.کنه یمهر رو اشکار م

؟یساکت بش یتونیم-

.نشو یچشم فقط تو عصبان يبله،به رو-

:لب زمزمه کردم ریلحن کالمش به خنده افتادم و ز از

!مسخره-
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را روبه  اریقابل باور بود که اکنون مهر ریغ دیشا.دمیشیاند یشده بود و به سخن صبح فرشته م وانهیدانم چرا قلبم د ینم

 میگامها یواه دیام نیساخت به ا یانداخت و وادارم م یام را چنگ م نهیس بیغر یاما حس نمیدانشگاه به انتظار بب يرو

رفت  یم یکیپر از ازدحام شهر که حاال رو به تار ابانیرساندم و به خ یاصل ربه سرعت خودم را به د.را تند تر بردارم

از  يازاد اقیکه به اشت یانیدانشجو يهو ایبوق ممتد و سر و صدا و ه يرفتند،صدا یها کنار هم رژه م لیاتومب.ستمیگرن

 يکننده چراغ ها رهیخ ،نورگرفته بود شیرا در پ يراه مقصدا یبودند و هر کس ختهیها ر ابانیدرس به خ يکالس ها

گذشت و من  یم یعشق چیه یکه ب یکنواختیيروزها.داد یرا م گذشته يچون روزها يروز دیها همه و همه نو لیاتومب

به  دنیلحظه زودتر رس کیدیزدم وفقط به ام یم رونیاز دانشگاه ب يمنضبط و درسخوان با شاد يدانشجو کیچون 

حاضر  ییایکه با دن نیریحس ش کی.متفاوت بود شهیشدم اما امروز با هم یم منزلیشام مفصل راه کیمنزل و خوردن 

خود را به منزل عمه برسانم و از پشت  يشتریکه با سرعت ب دیبخش یکه به من دو بال م ینبودم عوضش کنم؛حس

 یم ادیان فر يموفرفر دهکه رانن یبه سمت اتوبوس.مرا در خود نهفته بود باشم يپنجره نظاره گران کلبه که تمام ارزو ها

:شتم به ان طرف بروم که فرشته باز هم افکارم را بر هم زدو قصد دا ستمیزود تر سوار شوند نگر انیزد که دانشجو

.رو داشته باش ابونیاون ور خ نایت

.عالم در دلم نشست يتمام شاد يلحظه ا ينگاهش را دنبال کردم و برا ریمس

خونم؟ یگفتم من نگاه عشاق رو م يدیدختر خوب؟د يحال کرد-

:که جلب توجه نکنم گفتم يو طور یکردم به ارام یتانتم را حفظ مم دیاما با رمیخواست فرشته رو در اغوش بگ یم دلم

.مشیدینگاهش نکن که نفهمه ما د-

.دیبلند خند يبا صدا فرشته

کرد رو  یکه اون فکر م ششیرفتم پ یبا سر م نیو همچ دمیدو یحاال اگه من بودم م.ادیرفتارت خوشم م نیاز هم-

.دست مامان و بابام موندم
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!فهمه یم مسخره ساکت شو-

.یگ یبله،بله درست م-

:را به سمت اتوبوس کج کردم و گفتم راهم

.میبر ایب-

ه؟یاسمش چ یراست...چشم،فقط بدون که شازده يلبه به رو-

:لب زمزمه کردم ریز

.اریمهر-

.طرف نیا ادیم ابونیشما داره از اون طرف خ اریاهان اقا مهر-

داشت و ان شب به نظرم الوان  يگریرنگ د میبرا ایدن.کردم خونسرد باشم یاما سع.رفت یقنج م یدلم از خوشحال تمام

کسل کننده نبود بلکه همه  میمردم برا ياهویه يها و صدا لیبوق ممتد اتومب يصدا گرید.عمرم بود يتر از همه شب ها

:باز هم وجودم را سرشار از گرما کرد اریرمه يترنم صدا.دیرس یبه نظر م جانیو پر ه بایز زیچ

.ناینا،تیت-

.توجه ام را جلب کرد اریو مهربان مهر نیغمگ يو چشمها ستمیپشت سرم نگر به

.من تهران کار داشتم مجبور شدم بمونم-

:لبم نشست و به فرشته اشاره کردم و گفتم يرو لبخند

.دوستم فرشته نیدختر خانم هم بهتر نیا.هستن اریمن مهر يپسر عمه  شونیا-

:و گفت ستیبه من نگر گریبار د اریمهر.الم کرد و فرشته هم پاسخ دادس ارمتواضعانهیمهر

.میخوب بهتره زود تر بر-

:و گفتم ستمیفرشته نگر به
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.متیرسون یم ایتو هم ب-

:بر لب راند و گفت يلبخند فرشته

.مبرم راحت تر سیاز لطفتون ممنون اما با سرو.کامال خالف جهت همه رامونیکه مس یدون یخودت خوب م-

...اخه-

.خداحافظ...دیاخه نداره شما بر-

انداخت و  اریدوباره به مهر يو نظر دیفرشته گونه ام را بوس.ستادیحرکت کرد و همان جا ا لیبه سمت اتومب اریمهر

:گفت

.اریو چه با مهر دیچه با فر یوارم خوشبخت بش دیام-

اش را نثار من کرده بود و من به  یمحبت و دوستمانهیصم شهیگونه اش نواختم اون هم ينرم رو يهم بوسه ا من

دست تکان  میاتوبوس باال رفت وبرا يفرشته بالفاصله از من دور شد واز پله ها.داشتم مانیصداقت کالمش کامال ا

 يبه زحمت لبخندم را فرو دادم و رو.گشود میکرد و در را برا یدست شیپ اریرفتم اما مهر لیمن هم به سمت اتومب.داد

شدن  دهیبودم اما کش رهیهنوز به رو به رو خ.ستیهم بالفاصله کنارم نشست و به صورتم نگر اریمهر.لم دادم یصندل

:دمیپرس يو کامال جد ستمیعلت به سمت او نگر نیبه هم.زد یپوست صورتم اعصابم را بر هم م يبر رو ارینگاه مهر

د؟یکن یپس چرا حرکت نم-

.کردم خوشحالت کردم یفکر م-

.را صد چندان کرد شییباینشست و ز اریمهر يلب ها يمتعجبم را به او دوختم و لبخند بر رو نگاه

کار اگه از طرف من باشه اصال خوشحالت  نیاما هم نهیش یلبت م يکنه لبخند رو  یدر را برات باز م انیشا یچطور وقت-

کنه؟ ینم
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.ساله لجباز و حسود شده بود17،18يچون پسر ها يلحظه ا ياو برا.لبخند بر لبم نشست اریطرز سخن گفتن مهر از

.یمن کرده باش یخوشحال يکار را برا نیکردم ا یفکر نم-

.باز کنم یکس يرا برا لیمن عادت ندارم در اتومب-

:دمیلب به سخنشودم و پرس اریاخت یب

...يبرا یحت-

را رنجانده  اریشده بودو باز هم مهر رید ایبه خودم امدم و بالفاصله سخنم را قطع کردم اما گو يلحظه ا يبرا

سر گردان در  يها لیاتومب انیرا روشن ساخت و به سرعت ازم لیاز من بر گرفت و اتومب دهیبالفاصله د اریمهر.بودم

بار ها به خودم ناسزا گفتم که به .زدم یحرف م دیباالخره با مامدتها با خودم در کلنجار بودم ا.شهر گذشت  يها ابانیخ

لب به سخن  یباالخره به سخت.را در هم گره زدم اریمهر يولت ارامش حاکم را بر هم زده و باز هم ابرو هاچه سه

:گشودم وگفتم

.خوام یمعذرت م-

 دهیرا نشن میصدا نکهیبه گمان ا گریبار د.به من انداخت و سکوت کرد و همچنان در سکوت راند يکوته نظر اریمهر

.تکرار کردم

.خوام یمعذرت م-

.شهیدرست مثل هم-

.تعجب به او نگاه کردم با

.نداشتم يمن قصد بد-

:و سرد پاسخم را داد يجد یلیخ اریمهر

.دونم یم-
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.زنه یم ادیرا فر يا گهید زیاما لحن کالمت که چ-

.یکن یاشتباه م-

:کرده باشم شانه باال انداختم و گفتم یتالف نکهیا يدلخور شدم اما برا یلحن کالمش حساب از

.ستیمهم ن-

چشمانم را به .سرد و خسته کننده بود انمانیو سکوت م میتازه از شهر خارج شده بود.چشم دوختم رونیبه ب وبعد

 يزیمطلق چ یکیاما در اطراف جاده جز تار.جاده گشوده بود انیدر م کیبار یکم سو راه ينور.جاده دوختم یکیتار

.شد ینم دهید

سرم  ادیکم کم از سرعت ز.دوند یکردم درختان برهنه کنار جاده هم م یحس مبود که  ادیانقدر ز لیاتومب سرعت

هم  يخاطر چشمانم را رو نیبا او همکالم شوم،به هم گریخواست د یدلم نم.هم گذاشتم يرفت و چمانم را رو رجیگ

قبل شباهت  قیحن دقابه ل یشباهت چیکه ه یلحن ارام باکه متوجه ال من شده بود  اریمهر.فشردم تا از ترسم کاسته شود

:نداشت گفت

؟یترس یم ادیاز سرعت ز-

چشمانم .کاسته شد لیشانه باال انداختم اما احساس کردم از سرعت اتومب يلجباز يچشمانم را باز کنم از رو نکهیا بدون

.نشسته بود اریلبان مهر يبار کامال کمرنگ بر رو نیباز هم لبخند اما ا.را اهسته گشودم

.یباش ییدختر ترسوکردم  یفکرنم-

.حماقته ستیشجاعت ن ادیسرعت ز-

ومن محکوم به حماقتم؟-

.در گوشم نشست نیدلنش ییچون نوا اریمهر يصدا.ستمینگر رونیبر گرفتم و باز هم از پنجره به ب دهیاو د از

.یباش یحد دختر حساس و زود رنج نیکردم تا ا یفکر نم-
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:کننده گفت وانهیمان لحن ارام ودبا ه گریبار د اریهم سکوت کردم مهر باز

.کن و جوابم رو بده یاشت گهیحاال د يکرد یتالف یخوب حساب یلیخ-

تمام وجودم پر شد از  يلحظه ا!او قدرت مقاومت نداشتم يگاه د برابر خوسته ها چیه!قدرت مقاومت نداشتم نه؛من

 یچقدر دلم م!زدم یحرف م میها یاز دلتنگ کرد و من یخواست او مرا درك م یچقدر دلم م.نگاه عاشقانه کیيتمنا

و دست خوش  چهیاز چشمانم ربوده و مرا باز اجادوگر خواب ر يگفتم که مدت هاست ان چشمها یم شیخوست برا

ابرها  يچگونه مرا بر رو شیکه صدا دیفهم یکاش او م يکرده که تا به حال تجربه نکرده بودم ا يرنج اور ياحساس ها

انداختم و با انگشتر نقره  ریسرم را به ز.کند یزده ام م خیرا مهمان تن  دیرد و نگاهش چگونه خورشاو یبه پرواز در م

برد و در همان  شیپ لیکردم او که کامال متوجه من بود دستش را به سمت ضبط اتومب يکه در دستم بود شروع به باز يا

:حال گفت

؟یکوت غمبار غرق نشس نیدر ا نیاز ا شیپخش رو روشن کنم که ب يدوست دار-

:باشم بالفاصله گفتم کردهیمخالفت  نکهیا يبرا

.نه-

:پر سوالش را به من دوخت و در همان حال گفت نگاه

اخه چرا؟-

.ادیخوشم نم نیغمگ يگفتم که از اهنگ ها-

.اهنگ ها هم عالم خودشون را دارن نیاما ا-

.دنبال غم نگشتم میوقت تو زندگ چیمن ه-

ه؟یمنظورت چ-

:به خود گرفتم وگفتم يا لسوفانهیف يافهیق
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و به  فتنیخودشون در به در دنبالش راه م ادیاگه غم به سراغشون ن یگردن حت یدنبال غم م شهیشما هم هیشب يادم ها-

که باعث بشه تو خودم غرق بشم و حس  يزیکنن اما من از هر چ کیکنن اونو به خودشون نزد یم یشده سع یهر نوع

.زمیگر یم زمیخواد اشک بر یکنم دلم م

:بعد زمزمه وار تکرار کردم يا لحظه

!بگردم ستنیگر يبرا يکه دنبال بهانه ا نمیبیرا در خودم م ازین نیهر چند مدت هاست ا-

؟یکن یم یتو احساس دلتنگ-

به  گریددستم انداخت وسپس بار  ياو نگاهش را رو.دمیپوست دستم کش يانداختم و انگشتم را رو نییرا پا سرم

:ستیصورتم نگر

.یمن حرف بزن يبرا یتون یم یاگه دوست داشته باش-

.گفتن ندارم يبرا یمن حرف-

هات؟ یاز دلتنگ یحت-

و به داشبورد  دمیخاطر نگاهم را از او دزد نیبه هم.رو کرد شیچشمان به اشک نشسته ام دستم را برا.ستمیاو نگر به

.زند یارام شد که حس کردم در خواب حرف م اریبس شیصدا يو لحظه ا دیکش یقینفس عم اریمهر.دوختم

فرشاد  ییدرسته تو حتما دلتنگ مادرت و دا.افکار خنده دار و ابلهانست نیکنه نه،نه ا یکه ادم حس م هیجور هینگاهت -

.نهیتو فقط ا یعلت دلتنگ ،ارهيشد

 یب میها یدلتنگ یعامل اصل دیفهم یشد و او م یو مر شیبار دستم برا نیگمان ا یب رایز اورمینکردم سرم را باال ب جرات

.اوست يها يمهر

 یتنفست روم يشن که جلو یم ادیبغض ها انقدر ز نیا واشیواشیچون  ينکن بغضت را فرو بد یوقت سع چیه...نایت-

.یکن یزندگ یتون یخودت راحت تر م يطور نیکن اشک هات رها و ازاد باشن ا یسع شهیهم!رنیگ
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.زد یحرف م ایدر خواب و رو ایاو گو ستمی اوردم و به چشمان به شبنم نشسته اش نگررا باال سرم

تونستم نفس  یاون روز ها که هنوز م دیشا!زودتر یلیخ!کرد یرا به خود من م حتینص نیبود که ا یکیکاش  يا-

!بکشم

زه دادم او با افکارش خلوت من هم سکوت کردم و اجا.افتیدر باغ ادامه  کیسکوت تا نزد نیسکوت کردو ا اریمهر

.کند

بود که از  8صبح حدود ساعت .خواهم بخوابم یکه م یتوانستم تا هر زمان یخاطرم نیبعد کالس نداشتم و به هم روز

باز هم  نایعمه م.صبحانه نشسته بودند زیهنوز پشت م نویو م انیشا.رفتم نییشدم و به سرعت از پله ها پا داریخواب ب

 يبعد از صحبت ها.خسته و غمزده بودم شهیبر خالف هم وزان ر.کرد یم لیاش را در اتاقش م مثل گذشته صبحانه

در فرار از او را داشتم و  یمرتب سع دمید یرا م اریکه مهر یدانم چرا وقت ینم.باز هم سر در گم شده بودم شبید

 شهیحوصله تر از هم یو ب یو عصبانها سرکش  وانهینبود چون د يکه از او خبر یزمان یول.ازرد یسخنانش قلبم را م

.عذا اور شده بود میهم برا نویاز اندازه م شیب يتوجه ها گرید یکردم،حت یام غرق م ییخودم را در تنها

.انداخت ازهیرا هم به خم نویام م یاپیپ يها ازهیروز هم مثل دو روز قبل خسته بودم و خم ان

؟يدینخواب شبید هیچ-

.گذاشتم ینعلبک ياوردم و رو رونیفرو کرده بودم ب میچاراکه داخل فنجان  یقاشق

چطور مگه؟-

.خوابم گرفت یحساب ،منمیکش یم ازهیخم شیچون هم-

:گفت انیرا نداده بودم که شا نویجواب م هنور

.یهست یهم عصب یلیوخ-

چطور مگه؟-
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.ياوردیته فنجان را در م یاخه داشت-

:محکم و تلخ گفتم یلیتفکر خ بدون

.شدم یدچار کم خوابکمی-

.برات خوبه يرو ادهیپ-

:داد نوادامهیم.را باال انداختم میها شانه

 امیتونستم منم ب یخواست امروز کالس نداشتم و م یدلم م.داره یخاص يدرختان صفا نیب يرو ادهیپ یصبح نیتو همچ-

.را به خودش گرفته زییاپ يبو زیهمه چ.باغ زنده شدن يباز هم بارون اومده و درخت ها شبید.يرو ادهیپ

را الجرعه سر  میچا.کره داخل دهانم گذاشتم و به زحمت فرو دادم اما اصال اشتها نداشتم يکردم و لقمه ا سکوت

.برخاستم زیمن هم از پشت م.شد یاماده رفتن م نویم.دمیکش

؟يتو کجا؟تو که تازه اومد-

.اصال اشتها ندارم-

.یش یم فیعض یلیخ يتو دار شهیطور که نم نیا-

:حوصله گفتم یب

.باور کن اشتها ندارم-

:سرتکان داد وسانهیما

.فرشاد اومد تو رو نشناسه ییدا یترسم وقت یفقط م!یکن یتو که حرف گوش نم-

:مرده زدم يلبخند

.تو نگران نباش-

:ارام زمزمه کرد نویم.میبرداشت و با هم به سمت در رفت یصندل يرا از رو فشیک نویم
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؟یکن یم کاریچاالن -

.کنم یتو عمل م حتیفکر کنم به نص-

.بر لب راند يبلخند نویم

خواد از  یدلم م.دارم دیخر کمیرونیب میریبعداز ظهر هم که اومدم با هم م.شهیباز م کمیات  هیخوبه حداقل روح یلیخ-

.تو استفاده کنم قهیسل

.باشه تا عصر-

بودم که پرگل توجه ام را  ستادهیهنوز همان جا ا.از در سالن خارج شد درستش را در هوا تکان داد و دوان دوان نویم

.کرد یم يریسالن را گرد گ لیپرمانند وسا يا لهیجلب کرد او با وس

؟یخسته نباش-

:بر لب اورد ینیخنده غمگ پرگل

.ممنون خانم-

؟ییدایکم پ-

.با تاسف سرش را تکان داد پرگل

.گرفتم یصرو مرخ روزیبود د ضیبله مادرم مر-

حاال حالش چطوره؟-

:خنده اش گم شد انیاش در م یزد و چشمان پفک ینیهم لبخند غمگ باز

.خوب بود یلیخوبه خانم خدا را شکر امروز حالش خ-

داره؟ یضیچه مر-

.شد دهیصورت پرگل پاش يهم رنگ غم رو باز



کتابخانه نودهشتیا  فهیمه سلیمانی -دیوار شیشه اي 

w W w . 9 8 i A . C o m 193

.شهیم يطور نیا یهر از گاه.برهیدرد رنج م هیهست از کل یچند سال هی-

.تاسف سرم راتکان دادم با

...خانم-

.ستمیسمت اونگر به

بله؟-

...دیمن فکر کردم شا دیرس یبه نظر م ماریخسته و ب یلیشما خ-

؟یچ دیشا-

.شد رهیچشمان ر سوالش به من خ با

خانم و  مایش يترسم بال یمن م دیتو باغ نر ادیز دویکنه خانم مواظب خودتون باش یم تیرا هم اذ ارشمایاقا مهر دیشا-

.ادینغمه سر شما هم ب

را در ذهنم راه داده بودم؟ يمسخره ا االتیخ نیروز من هم چن کیچطور .او به خنده ا فتادم یسادگ از

.برسونه یبیبه من اس تونهینم ارینگران نباش اقا مهر-

.باز هم نگاه با نمک خود را به من دوخت پرگل

.کنم یدعا م شهیشما هم يمن برا-

.یهست یختر مهربون و دوست داشتنتو د-

و بچگانه اش خنده ام گرفت  یمیاز حالت صم.دیمبل ها کش يپرها را به رو گریپرگل از شرم سرخ شد و بار د يها گونه

.دمیهمه صداقت حسد ورز نیو به ا

به سرعت به . دمکر یانجا را با تمام وجودم حس م فیلط يو هوا رفتمیبه باغ م دیبا.ستمیپشت پنجره به باغ نگر از
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 ریواز پله ها سراز دمیتازه را با تمام وجودم بلع يهوا.باز هم پوست صورتم را قلقلک داد یخنک مینس. سمت در رفتم

حاضر نبودم به .رو گرفتم شین خاطر جهت مخالف کلبه را در پیهم سر بزنم،به هم یخواست به باغ پشت یدلم م.شدم

 یاو به من فهمانده بود که او انچنان از لحاظ روح شیم هر چند سخنان شب پوجه با ان مرد مغرور روبه رو شو چیه

 نکهیبعد از ا قهیده دق.ردیرا در کنار خودش بپذ يگریگاه نتواند حضور شخص د چیه دیافسرده و خسته است که شا

انبوده انها  انید و در مخود گرفته بودن انیباغ را در م وارهیکه د ییها چکیبه ان طرف باغ که پر بود از پ زدمیقدم م

 يو زرد رنگ فضا دیسپ يها اسیسبز  يها چکیانبوه پ انیدر م.دمیگذاشته بودند رس شیخود را به نما اسیيبوته ها

 يپر بود از گل ها میپا ریز.ستمیبه اطراف نگر جیو سرمست و گ دمیبلع راها  اسیعطر .را به وجود اورده بود يریدلپز

نقطه از باغ  نیهنوز بهار در ا ایگو ستمیبا تعجب به اطراف نگر.گرفت یم یشیپ يگریبر د یکیییبایکه در ز یرنگارنگ

 چکیقطرات رقصان اب از سمت فواره بزرگ استخر ه پ.داد یو بهار م دیع يهمه جا بو.کرد یم یحکمران ییبا زورگو

به  جیو سرمست و گ دمیها را بلع اسیعطر .را به وجود اورده بود يریدلپز يو زرد رنگ فضا دیسپ يها اسیسبز  يها

با تعجب به .گرفت یم یشیپ يگریبر د یکیییبایکه در ز یرنگارنگ يپر بود از گل ها میپا ریز.ستمیاطراف نگر

قطرات .داد یو بهار م دیع يهمه جا بو.کرد یم یحکمران یینقطه از باغ با زورگو نیهنوز بهار در ا ایگو ستمیاطراف نگر

 یدلم م.خوردند و صورتم را مرطوب ساخته بودند یباد به صورتم م لهیفواره بزرگ استخر به وس رقصان اب از سمت

خوش گلها و  يو بو هرنگ لم بدهم و چشمانم را بست دیمشبک سف يها یصندل يرو بایخواست در کنار همان استخر ز

من  يکند و به سو یاز فواره م یبقطره ا یمینس ینشستم هنوز هر از گاه یصندل يرو.رطوبت را در خاطرم حفظ کنم

قبل دوست داشتم بدوم و با  یقیبود و بر خالف دقا ختهیاز وجودم گر یو کسالت به کل یکرداحساس خستگ یم تیها

 يام فرار نهیبه دست باد از س میداد و غمها قلیباغ روحم را ص فیلط يگفت فضا یدرست م نویم.بلند بخندم يصدا

.نشست یصورتم م ياز اب بر رو ینم یدو هر از گاهچشمانم هنوز بسته بو.شدند

به  دیجابه جا شدم نور کمرنگ خورش یکم.بود ستادهیا میدرست رو به رو انیچشمانم را گشودم شا یخش خش يصدا با
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.را تنگ کنم میو مجبورم ساخت چشم ها دیچشمم تاب

حرف  یلیخ کیشاعرانه و رمانت يفضا نیدر ا میتونست یم ؟مایچرا به من نگفت یراست...منم یگفت ی؟ميچرا تنها اومد-

.میمون رو با هم بزن ینگفتن يها

ان لم داد و پاهاش را کامال دراز  يمن قرار داد و رو يو رو برو دیرا کش يکنار یاو صندل.را جمع و جور کردم خودم

 رییتغ شیود و به نظرم چشم هاب بهیبا من غر ینگاهش کم.شد رهیبه چشمانم خ امد،اویتکلفش خوشم ن یاز رفتار ب.کرد

:کرد و گفت یدست شیاو پ ست؟امایخوب ن شخواستم بپرسم حال یم.رنگ داده و خوفناك شده بود

.راحت باش کمی؟یچرا انقدر معذب-

.حد دور نشده بودم نیکاش از ساختمان تا ا يا.را به اطراف چرخاندم و به خودم لعنت فرستادم صورتم

؟یزن یچرا حرف نم-

.از هم گشود شترید چشمانش را ببع و

.میدار يادیناگفته ز يو تو حرفها م؟منیبا هم تنها باش یساعت يندار ؟دوستیکه من اومدم ناراحت نینکنه از ا-

:دیرا عقب کش شیصاف شد و پاها یکردم او کم سکوت

 هیدختر با  هیمونده که  ادمیاومدم؟فقط یچ ياومدم؟وبرا یک ستین ادمیاصال .شدم،حواسم پرته جیمن گ نایت یدون یم-

.منو موندگار کرد یشگیغرور هم

 یب شهیاما امروز از هم دیرس یگستاخ به نظر م شهیشده او هم وانهیترس کم مانده بود زهره ترك شوم به نظرم امد د از

.پرواتر بود

 نیال من عاشق همقشنگ تره؟اص زیعالم از همه چ نیگفتن که سکوتت تو ا ؟هان؟بهتیزنیچرا با من حرف نم-

...من يتو برا.سکوت پر رمزو راز تو هستم...سکوت

.شد رهیعلت باز هم به صورت من خ نیبه هم افتیادامه سهنش ن يبرا یچه در مغزش جست و جو کرد کلمه مناسب هر
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هره و زود خودش را در مقابل چ یلیکه خ ياومده،از دختر یمغرور و کله شق خوشم م ياز دخترا شهیهم منیدونیم-

...من ببازه طیپول و شرا

.دیبلند خند يبا صدا وبعد

چشم بر هم  کیهم  دیلحظه،شا کیزود به اندازه  یلیخ شنیمن م تیزود خام موقع یلینچ،نچ،نچ اماهمه دخترا خ-

 هینشن و من تو چند ثا یعاشق م قهیدق هیکنن تو  یکه فکر م ییاز همه اون دخترا!من خسته ام نایت یکن یباور م!زدن

چند بار دلم .کردم يلحظه ا نیرا صرف چن یمدت طوالن نیکه گرفتارت شدم وا نهیبه خاطر هم دیشا.بهشون دل باختم

 یدم اتاقت و عشقم را بهت اعتراف کنم اما دراتاقت قفل بودومن خسته و درمونده به تختم برم امیخواست شب ب یم

.یعاشقم هست ینزن ادیتافر رمینم نجایوازا رمیگشتم اما امروز اومدم که ازت اقرار بگ

چندش  يبا صدا یصندل.بلند شدم یصندل ياز رو یعصب یبه دلم انداخت وباحالت یبیغارغار کالغ ها وحشت عج يصدا

.هنوز همان جا نشسته بود وچشمانش را به من دوخته بود انیشا.کرد شیعقب رفت ودلم را ر ياور

؟يپس چرا بلندش شد-

:ده از وحشتم را از هم گشودمخشک ش يلبها یسخت به

.دیاستراحت کن دیم؛بایبهتره بر ستیاصال شماحالتون خوب ن.ندارم یمن با شما حرف-

:را در هم گره داد ودر همان حال گفت شیابروها انیشا

؟يدوستم ندار ؟مگهیستیچرا؟مگهتو عاشقم ن-

.خشک شد يریچون کومیزود باز هم لبها یلی،اما خ دمیتب دارم کش يلب ها يرا رو زبانم

.دیسر بزن يا گهید يشما بهتره به دنبال عشق جاها-

.افتاد نباریا یبرخاست و صندل یصندل ياز رو انیشا

.ستمیمن شما ن-
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دستان  انیرا در م میبازو هیراهم را کج کردم اما در چند ثان.داد یرا به من م يبرق نگاهش خبر بد.دمینگاهش ترس از

خاطر با وحشت  نیبه هم.بود دهیفا یبکشم اما ب رونیدستان قدرتمند او ب انیکردم دستم را از میسع.او فشرده شد يقو

:زدم ادیفر

.دستم را ول کن-

.شد رهیتر به صورتم خ قیرا باال داد و دق شیابرو ها انیشا

.ستمیگفتم که من شما ن-

:زمزمه کرد نباریا انیشا.کنم یکرده بود و کم مانده بود قالب ته خیوحشت تمام بدنم  از

کنه؟ یم ونهیچهره ات ادم رو د يایو تمام زوا يرینظ یبهت گفته بودم که ب-

:ادزدمیفر گرید بار

.دستم را ول کن-

.خنده اش بلند بود يصدا دویخند

 هیدختر جنگل  یعنیگذاشتن  یم لواناینا،سیت يبهتر بود اسم تو روبه جا دیشا!یدختر وحش هی.یهست یتو دختر سرکش-

 یناز خاص هیتو  یوحش ياد چون چشم ها یهم به تو م ناینه ت شه،امایجنگل بزرگ م رحمیب طیکه تو مح یدختر وحش

شباهت به تو  یناز و کرشمه ماه ب شمیم رهیبه اسمون خ یتکنه و شبها وق یخمار خودش م اریاخت یداره که ادم رو ب

.ستین

نشسته بود بدم امدو دلم  شیبازو يکه رو یاز اثار زخم.نبود ایدن نیدرا ااصالیبه دستش چنگ انداختم اما او گو انهیوحش

در  یخودم را به عقب پرت کردم اما کمرم به درخت.راهم گرفت گرمید ياو بازو.حس کنارم افتاد یشد و دستانم ب شیر

دست  ریبازوانم ناتوان زرنگ خنده به خود گرفته بود و  گریاوحاال د انچشم.خورد و نفسم از درد بند امد یکیهمان نزد

 ادیناچار فر ياز رو.دیکش یم اهویکردو دلم را به ه یرا به وضوح گوشم را پر م شینفس ها يصدا.شد یاو خرد م
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 يبو بانفسش  یشد و گرم یم شتریب شیتعداد نفس ها.دیرسینم یبه کس میو کمک خواستماما صدا دمیکش غیزدم،ج

شد ازرفتار و  یم یرا به راحت نینداشت وا یاو حال درست.درامده بود حدسم درست.خورد یبه صورتم م ينفرت اور

:عاجزانه التماس کردم.دیحاالتش فهم

خانواده ساده و  هیدختر ساده ام با  هیمن !ستمین یکنیکه تو فکر م يزیمن،من اون چ.تروخدا درست از سرم بردار-

.لحظه مخاطره بشه هیمن به خاطر  یخوشبخت يخالصه شدم تو پدرو مادرم،نذار همه  میکه همه زندگ یمعمول

 يلحظه ا يبرا.رفت یاهیسست شد و چشمانم س میاشفته به تپش افتاد،زانوها نهیقلبمدر س.امد  میبه سو گریبار د او

 دوهمانیعقب کش یتعادلم را حفظ کردم که او خود را کم یبه سخت!خواهر شد یخال میپا ریز ایاحساس کردم دن

.ستادیجاا

 يشازه کوچولو  هیکنه  یتونه تو قلب من حکمران یم شهیکه هم یینایت هی،یمال من شهیهم يبرا ست،تویلحظه ن هینیا-

تو مال  گهیمطمئن باش از امروز د نویا نایت.نشنفته يکه نگاهش برام هزار حرف نگفته است و صداش ترانه ها فیظر

.شهیهم يبرا یمن

:گفتم یدرماندگ با

خدا  ست،بهیراهش ن نیا میرس یم جهیبهتر به نت يطور نیم،ایبا هم صحبت کن میتون یشه ماماگه حرفتو درست با-

.بر سرم کوفته شد یچونپتک انیشا يخنده  يصدا!ستیراهش ن

...دیاثبات عشق و عالقه ات به من با يتو برا.رسه یبا حرف که عشق به اثبات نم م؟امایحرف بزن-

 گریاز وحشت د.دیاو هم به سمت من دو دمیاز من فاصله گرفت به سرعت دو یکمدو دست او را به عقب هول دادم  با

شانه ام قرار  يدست او رو گریکه بار د یزمان.دمیدو یبا تمام وجودم.جا تار تار شده بود د،همهید یرانم ییچشمانم جا

و  دیلباسم را کش.بودشده  وانهینداشت او د يا دهیفا دنحرف ز.و صورتم غرق اشک شد دمیکش یغیگرفت از ترس ج

 يبو گرید نباریدر مشامم نشست اما ا اسهاییباز هم بو.شدم دهیکوب واریهول دادمحکم به د چکیپر پ واریمرا به سمت د
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 يو بو دیشک یقینفس عم انیشا.فشرد یرا م میشانه ها انیو مردانه شا يبار دستان قو نیا.انها سرمستم نکرد زیدل انگ

.بو شده بود نیمست ااو  ایگو دیگلها را بلع

که  ؟منيلرز یچرا انقدر م.يها هم دلربا تر اسینینه اما تو از ا اییکن یباورم دونمیجون نم نایت!کیرمانت ؟چهینیبیم-

.ات هستم وونهیو هر طور شده بهت ثابت کنم که تاچه حد د یخوام تو بفهم یفقط م!ندارم يباهات کار 

 اریاخت یب.صورتم را پر کرده بود لیچون س میبودو اشک ها دهیشمانم دوهراسم به چ.کردم یم ینفس تنگ احساس

 انیبودو من در م ختهیگر کبارهیدمیچشمانم را بستم همه ام.دیفهم ینم چیاما او ه دمیاش کوب نهیزدم وبه س ادیفر

 چهیباز یمتیق چیمن حاضر نبودم به ه.بود نیسنگ شیراهم ب وانینام ح یشده بودمکه حت ریاس یوانیچنگال درنده ح

 انیشا نینبود ودستان سنگ يدادم اماراه فرار یکردم و تن به خواسته اش نم یفرار م دیشوم پس با انیشا دینفس پل

و از خودش نجات خواستم در  دیفقط در ان لحظه نام خدا در ذهنم چرخ.بود دهیبازوانم را چسب نیچون دو گرز اهن

ام را فشردم  نهیس.شده بودند زیبا هم گالو انیو شا اریچشمانم را گشودم مهر.از من جدا شد انیلحظه دستان شا انهم

 يا هیثان یبر من گذشته بود که حت ییلحظه ها.بگذارم ابونیخواست مثل مجنون سر به ب یدلم م.دمیچیواز درد به خود پ

بازوان توانمند  ریمن و احساسم ز!شد یخاطرم محو نم زگاه ا چیکه ه یلحظات.کرد یفکرش به ذهنم خطور نم

دو .امد یام بندنم هیکردم گر یهر چه م.ماندیم یشکنجه تا مدتهاالاقل بر روحم باق نیو اثار ا میشده بود انشکنجهیشا

.ستمینگر دیکوب ینشسته بود و بامشت به صورتش م انیکناربدن شا گریکه حال د ارینشستم و به مهر نیزم يزانو رو

؟یکن يخونه ما دست دراز میبه حر يه دادتو چطور به خودت اجاز کهیمرت-

...نداشتم ياجازه بده حرف بزنم به خدا من قصد بد اریمهر-

مثل تو خونه ما را الوده کنه؟ یفیفهمم چطور مامان من اجازه داده موجو پست وکث یخفهشو کثافت من نم-

:بلند شد انیشا ادیفر يصدا

...میخون هیمن پسر عموتم،ما هر دو از  اریمهر-
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.ندارم يشاوندینامرد خو يمن اصال با تو.رمیبم دمیم حیخفه شو من اگه با تو هم خون باشم ترج-

.نثار صورتش شد گریدیبلندشدو مشت انیشا ادیفر يصدا گرید بار

.پدرم دراومد ینزن لعنت-

.يریتو حقته بم-

 يرو یدر پ یغالب شدومشت او پ انیر شابا نیبه هم خورد و ا اریتعادل مهر يدر بلند شدن داشت لحظه ا یسع انیشا

بار  نیهمان مرد گذشته شده بود و عشقم ا میباز هم برا اریمهر.شد شیان صحنه دلم ر دنیاز د.نشست اریصورت مهر

جدا شده  يشاخه ا.ستمیاطرافم رانگر یدنبال جسم بهبرخاستم و  نیزم ياز رو.دیکش یزبانه م شیتر از پ قیعم

قهیو دیکش یاه انیفروداوردم،شا انیلحظه بر کمر شا کیو انرا برداشتم و در  دمیکرددو ازدرخت توجه ام راجلب

و  زبرداشتیبه سمت من خ انیشا.افتاد نیبه عقب برداشتم و شاخه از دستم به زم یقدم.را ازاد ساخت اریمهر راهنیپی

:دیاد کشیفر

؟يکه از من متنفرکار کردم  ؟چهیکن یچرا منو درك نم ه؟تویبه من بگو گناه من چ-

اش  یشانیخورد و پ یسرش به درخت نباریا.او رابه ان طرف پرت کرد  اریقدرتمند مهر يهم دست ها باز

:با التماس گفت انیشا.به سمت او هجوم اورد گریبار د اریمهر.شکست

.نزن گهینزن،تو را خدا د-

 نیزم يبر رو گریبار د انیشا.کرد شیان جا رهابعد هم يرا گرفت و او را باال اورد و لحظه ا راهنشیپ قهیاریمهر

:دگفتیلرز یکه از شدت خشم م ییبا صدا اریمهر.افتاد

؟یفهم یم نویا نمتیبب گهیخواد د یدلم نم.پشت سرت هم نگاه نکن گهیبلند شوبرو ود-

هنوز همان  اریمهر.بلندبه سمت ساختمان رفت يبرخاست وبادست پشت شلوارش راتکاندو باگامها نیزم ياز رو انیشا

 گرباغیبه من بنگردبه سمت د نکهیبدون ا اریمهر.ستادمیمن هم همان جاا.ستینگر یبود و به دور شدن او م ستادهیجا ا
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انها اعصابم  ياز صدا.دندیکش یم غیج شیپا ریخشک ز يرگهاو ب رفتیبه سمتش برداشتم امااو ساکت راه م یقدم.رفت

:شد رهیمن خ ستادوبهیاو ا.اررساندمیو خودم رادر مقابل مهر دمیمقاومت نداشتم دو گرتابیخرد شد د

...من،من اریمهر-

:بار غم شکسته و بغض دار بود ریز شیصدا

.حرف نزن-

.نمود یخش دار و خسته م شیصدا

.من،من دوستت دارم اریمهر-

.بارسخت ترازگذشته شد نیا شیکرد و صدا رییچشمانش به سرعت تغ رنگ

.رشوازمقابل چشمام دو-

 يکرده بودم و پابر رو ادمقاومتیلحظه ز نیمن تا ا.ختیگر یاز نگاهم م دیکردم او نبا کیخودم رابه اونزد يبالجباز

شده بودو تمام  زمیهمه چ اریمهر.شده بود نیبا تار و پود من عج اریکه مهر کردمیدباورمیاحساسم گذاشته بودم امابا

دوچشم را  نیمگرامکان داشت ا.دیتپ یاوم داردوبارهیقلبم فقط به عشق د در انکار او داشتم یکه به دروغ سع یلحظات

از غم و غربت پنهان شده  ییرا که در رگه ها شیشد صدا یمگر م!رانگررایدو چشم به غم نشسته وو نیگرفت ا دهیناد

د؟یبود نشن

.قرار گرفتم شیروبرو گریو بار د دمیبه دنبالش دو.برداشت یباز هم گام اریمهر

.اریدوستت دارم مهر من-

دلم تکه تکه شد و اشک راه صورتم .گونه ام فروداورد يمحکم بر رو يرا باال برد و در کمال نا باور دستش

:تکرار کردم گریاما بار د انهیدیشن دانمینم.داکردیراپ

.دوستت دارم-
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که  ینم اشک.شدم رهیتش خانکه مژهبرهم بزنم به صور یدست باال برد و مشتش را گره کرد ب گریبار د اریمهر

داشتم چشمانش  يحال بد.کرد یم ییخودنما یبیگونه اش به طرزغر يرو شیکرد اشک ها رانمیدرچشمانش نشست و

از من برگرفت  دهید هیبه فاصله چندثان عیسر یلیخ.شد زیرا به صورتم دوخت و نگاهش هزار بار در خود شکست و ر

با .بود نیاو هنوز چهره اش اشفته وغمگ دمیبه کلبه رس قهیتر از چند دقدر کم دمیدنبالش دو...ختیگر شهیوچون هم

احساس کردم کمرش خم شده و طاقت تحمل درد .ان کزکرد يکلبه رفت و رو يبه تکه سنگ روبر یعصب یحالت

او  دبهیبا.رانداشتم شیاشکها دنیطاقت د گرینه من د!قلبم تکه تکه شد شیاشکها يهدهاز مشا.را ندارد ییجانفرسا

زدیکردم که اشک نر یالتماس م

:من و من دهان گشودم با

...اریمهر...مهر-

.شده بود رهیبه من بنگردبه روبه روخ نکهیا اربدونیمهر

باعث  نیاز ا شتریب يخوا ینجابرگرده؟چرامیارامش گذشته روباره به ا يذار ینم ؟چرايدار یچرا دست از سرم بر نم-

؟یازارم بش

:تمو عذاب گف یسخت به

...کنم که یرا م میمن که تمام سع.چرا وجود من باعث عذاب توست-

:خش داروخسته بود شیصدا

.برو،بذار تنها باشم کنمیبرو خواهش م-

:گفتم يبالجباز

...اما-

...؟گمشویفهمیگفتم گمشو،م-
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.ختیقلبم فروربر نیسهمگ ياراوایمهر نیبا کلمات زهراگ.به عقب برداشتم یرافشردو گام میگرگلویبارد بغض

 نیا يبذار دوباره غروب برسه و من رو.کنم برو و بذار روز ها مثل گذشته شب بشه یخواهش م.برو بذار تنها باشم-

...یذاشت یو م یرفت ینجامیشدتو زود تر از ا یکاش م يا.بشم رهیخ ریتنها به غروب دلگ يتکه سنگ تنها

 میپاها.ختمیگر یاز ان م دیشده بودم و با يدچار عشق احمقانه ا نه من.دارکرد حهیاحساساتم راجر گریبار د سخنانش

را  سمیکردند؟چشمان خ ینم یوقت درموقع لزوم مرا همراه چیچرا ه دانمینم.دمیکش نیزم يرا کشان کشان رو

 یسع طیسکوت کرده بود و من در سکوت مح اریمهر.نشستم يدلم به سوگوار يانداختم وبرا نیزم يمرده رو يبرگها

 میتسل دینبارنبایاماا دیبازهم قلبم لرز.بلند شد اریمهر يهیهق هق گر يصدا.کردن نقش چشمان او داشتم یخط خط در

.باز هم در گوشم نشست اریارام و بغض دار مهر يصدا.دیکش یبود و مرا هم به جنون م وانهیشدم او د یم

؟يریکجا م یلعنت-

.دیکش یهمه وجودم رابه سست ینیزبان اورداحساس دلنشنامم رابه  یسکوت به راهم ادامه دادم وقت در

.نایت-

.بابغض بود ختهیهنوزام شیصدا.ستادیارامترشده بوداماازحرکت نا میگامها

.سایوا یلعنت-

همان  نیا یعنی. راپرکرد میمرگ اوررگها یارامش دم؟یشنیدرست م یعنیستادیاز حرکت باز ا میپاها

که از هرم ان تمام بدنم  نیریش يایرو کینبود  شیابیرو کینیا زدبمانم؟نهیمادیپسرمغروروسرکش عمه بود که فر

.گرگرفت

احساس به  انیسرگردان م.دیرسیبه گوش نم يگرید زیچ یارام هیگر يجز صدا گریاما د زکردمیرا ت میگوشها

 اریمتفاوت مهر يهاتحمل احساس .شده بود نییتع شیراه ازپ کیانداختم اماچه سود؟راه من فقط  یچنگ م واریدرود

خودر را به  یبه سخت. انداخت یمافاصله م نیب شهیماهمیونام ش رفتیپذ یدنمیپس انچنان که با شدیباعث عذابم م شتریب
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که ازبازشدن دربه  ییموج گرما.شدینشسته بودومورمورم یبه سرخ يزییپا يصورتم ازشدت سوزوسرما. سالن رساندم

شدم  رهیاز اشک به روبه روخ يهاله ا نیزده ام را به گونه ام گذاشتم ودر ب خیدست .راازرد شترپوستمیصورتم خوردب

هم چمدان به دست  انیان طرف ترشا یکم.ستیچرخدارنشسته بود و با ورود من به سمت من نگر یصندل يوعمه ر.

عمه .گشت یزمعمارت با نیبه ا گرارامشیبارفتن اوبارد.شد يازمشاهده ان صحنه قلبم اکنده ازشاد.بود ستادهیا

.ستینگریام م دهیهراسان به د

افتاده؟ یاتفاق-

از رفتارش معلوم بود !توانستم حدس بزنم  یم یاورابه خوب یانداختم امادستپاچگ ریبنگرم سر به ز انیبه شا نکهیا بدون

د جلب کند ان که حواس عمه را به خو يبرا.ماچه گذشته است نیب شیپ یهوشش دوباره برگشته و متوجه شده که ساعت

:برداشت وروبه عمه گفت نیزم يخم شدوچمدان راازرو

.دبرمیبا گهیمن د-

.ازمن برگرفت دهید یلیم یباب عمه

.یکن ینوخداحافظیالاقل بام يموند یحاالم-

نه ،ممنون بهتره زودتربرم-

.رهمنتظرهیاخه چراانقدرغ-

:زد يلبخند یزورک انیشا

.شده یقاط کمیام تماس گرفت و گفت کارها از دوست یکیمزاحمت بسه،در ضمن  گهید-

انکه به صورت  یوب دیکت راازدست اوقاپ انیشا.شد کینزد انیبالفاصله کت به دست به شا ایو در گراصرارنکردید عمه

رفت و به سرعت داخل  یم نییبلندسالن به اوکه دستپاچه از پله ها پا شهیازپشت ش.من بنگردازدرسالن خارج شد

 يولحظه ا ستیبه سمت من نگر میشدوومستق ادهیپلیازاتومب کبارهیامااو .ستمیگش نشست نگرقرمزرن لیاتومب
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 یم یکرد موحالت رفتارو صورتش متوجه شدم که ازمن عذرخواه شتردقتیب.دیبعددستش راباالاوردولبش ارام جنب

 گردستشیامابارد.دمیدیم نیهم غمگ یکم دیحالت وشا یباربودکه صورتش رابدون لبخندو کامالب نیاول يبرا.کند

 یبه اسودگ یروشن شدنفس لیکه موتوراتومب یزمان.رفت لیبرگرفت و دوباره داخل اتومب دهیاوردو ازمن د نییراپا

:ارام زمزمه کرد دیتوجه مرا به خودد یوقت.کرد یمن نگاه م ربهیعمه هنوزمات و متح.ازپنجره برگرفتم يورو دمیکش

؟يددچار مشکل شد انیبا شا-

.هم جزگفتن دروغ نداشتم ياما چاره ا کندیانستم عمه سخنم را باور نمد یم

.دلتنگ شده بودم کمینه -

:بالبخندبه صورتم اشاره کرد عمه

؟يدید نهییصورتت راتوا-

 ستمیشده بودرفتم وبه صورتم نگر نییتز يزیور یرنگ يشکل سالن که دور ان باسنگها  یضیبزرگ و ب نهییسمت ا به

.زدیعمه هنوزلبخندم.زکردمیخورد موتند تندبادستمال صورت مراتم کهیان  یفیازکث

.سیمهم ن-

:سمت عمه برگشتم و ارام گفتم به

.زکنمیاتاقم وصورتم راتم دبرمیاگه اجازه بد-

 ییخودم رابه دستشو عیسر.به فکرکردن داشتم یازمبرمین.جنباند ومن به سرعت به طبقه باالرفتم يفقط سر عمه

.دمیشیکه گذرانده بودم اند ینشستم وبه روزسخت نهییا يم راپاك کردم و بعدروبه رورساندم وصورت

10فصل

بودم که  رهیخ میروبه رو يابر ياتاق به تابلو یکیهنوز در تار.هنگام بود و ساعت بزرگ تاالر دوازده بار نواخت شب

گنگ و خواب الود در  يلحظه ا.امدم نییتخت پا يناله ارام از رو دیگفتگو بود وشا يصدا.سکوت شب را شکست ییصدا
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صدا باز کردم و داخل راهرو سرك  یارام و ب اریدر را بس الفاصلهبعد به خودم امدم وب ياما لحظه ا.ستادمیوسط اتاق ا

. زد و از اتاق خارج شدم یچشمم برق يو از خشنود ستمیبه سمت نور نگر.راهرو را روشن ساخته بود یفینورضع.دمیکش

و درست در مقابل  تمصدا به سمت اتاق رف یب.نمیتوانستم داخل ان اتاق را بب یباز بود و من م مایها در اتاق شبعد از مدت

اتاق  هیشب شتریان اتاق ب.کردم رتیح ییبایواز ان همه ز ستمیبه داخل اتاق نگر اطیپنهان شدم و با احت واریدر پشت د

و  یمس يکه پر بود از گلدانها یو اتاق يا روزهیف یو رو تخت دیسفبا پشه بند تور  یبزرگ يتخت دو متر.پرنسس بود کی

 نییتز يا روزهیاتاق به رنگ ف شتریب.ساخت یحد و حصرش ادم را مدهوش م یب ییبایکه ز یخشک شدهمتنوع يگلها

 يمایهمان ش.ستمیشده بود به چهره داخل تابلو نگر یخشک مخف يگلها انیدر م یبزرگ يا شهیش يشده بودو تابلو

و زنده  یعیطب زرگب شهیان ش يرو مایچهره ش یچقدر نقاش يوا.روح یب يا شهیش يمن با همان چشم ها يها ایرو

داده  هیتک زیلبه م يسرش را رو اریمهر دمیجلوتر کش یخودم را کم.توالت تکان خورد زیدر کنار م یجسم.کرد یجلوه م

 يتابلوها.سالن بزرگ نبود کیشباهت به  یان اتاق ب.کرد رهیرا خاتاق چشمانم  ادینور ز.کند یم هیبود و به نظرم امد گر

سالن  هیاتاق انجا را شب گریدر طرف د یکدستییکرد ولوازم صوت یم ییاتاق خودنما رنگکرم  وارید يرو متیگران ق

ود از ان هم پر ب يرو یشده بود وگلدان مس دهیچ يرنگ هم گوشه ا يا روزهیف کیش یدست مبل راحت کی.ساخته بود

گمان او  یب.ستمیار نگریلرزان مهر يبه شانه ها گریبار د.کرد یم رهیو رنگارنگ خشک که چشم را خ زیر يگلها

 يهنوز محو تماشا.شد یاز ذهنش محو نم يزود نیاتاق گذرانده بود که خاطرات ان به ا نیرا در ا یماندن ادیساعات به 

 مایشدن داشتم که به در اتاق ش یبه سرعت قصد مخف.خود اورد مرا به يباز و بسته شدن در ياطراف بودم که صدا

دامن بلند لباسم را چنگ زدم او  رانیدستپاچه و ح.ستیبه من نگر سشیو با چشمان خ دسرش راباال اور اریمهر.خوردم

چون دانم چرا از نگاهش  ینداشتم،نم ختنیجرات گر یزبانم بند امده بود و حت.ستینگر یبه من م یبیبه صورت غر

با او روبه  گریامروزم بهتر بودد دبعد از برخور دیراه گفتم شا یدر دل به خود بد و ب. دمیورودم ترس ياول ابتدا يروزها

برخاست  ياز جا اریمهر.به عقب برداشتم یارام قدم.از حد مرا به دردسر انداخت شیب يشدم اما باز هم کنجکاو یرو نم
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به سمت من  یصورتش را پاك کندگام نکهیبدون ا.نداشت شیشک هاکردن ا یبه مخف يدانم چرا اصرار ینم

:کرد شتریترسم را ب اریلحن محکم مهر.داشتمبه عقب بر یمن هم قدم.برداشت

؟یترس یاز من م-

:را بر هم زدم و سرم را تکان دادم به داخل اتاق اشاره کرد و گفت مژگانم

.تو ایپس ب-

 یوافسرده بودم که دلم نم نیبه وجود امده بود انقدر غمگ نمانیکه امروز ب ياز برخورد.دعوتش مردد بودم رفتنیدرپذ

حالش  یدگرگون يبرا یمن هم عامل امدیانقدر خراب بود که دلم ن اریبا او همکالم شوم اما حال مهر گریخواست بار د

 یبسپارم واجازه دهم کمگوش  شیتوانستم به درد و دل ها یم دیشا.توانستم با حضورم به او کمک کنم یم دیشوم شا

به سرعت امد ودر را پشت سرم  اریبه جلو برداشتم مهر یگام.ابدییفشرد خالص یاش را در خود م نهیکه تمام س یاز غم

عطرها  يبو.ستادمیا متیگران ق يپر بود از عطرها شیکه روبه رو ییبایتوالت ز زیجلوتر رفتم ودر کنار م یکم.بست

توالت نشسته بود و  زیم يرو یرنگ يدر کنار عطر ها قاب عکس نقره ا.کرد نیعطراگ و مشامم را دیچیدر مشامم پ

و عروسش  دیرس یتر به نظر م بایز یدرشب عروس اریمهر.گذاشته بود شیرا به نما مایو ش اریمهر یاز عروس يریتصو

 يپرده  ينگاهم بر رو.زد هیککنار قاب پنجره ت اریمهر.حس حسادت مثل خوره به جانم افتاد ینوع.بود بایز قتایهم حق

:دیکش رونمیب ایبود که از خواب و رو اریمهر يباز هم صدا.ماند رهیرنگ خ يا روزهیف

 نجایکه در ا یکردم هر نفس یسع.اتاق برام عشق و خاطره بود نیا يجا يجا!من کاخ ارزو ها بود يبرا یزمان هینجایا-

و  هیکنم من پا یفکر م.ختیفرو ر یمیها با نس ایکاخ رو نیاما ا.لعمکشم رو به خاطراتم اضافه کنم و لحظات را بب یم

 يکاخ برام معنا نیحاال مدتهاست ا.شد رانیشبه و هیه ها سست بود که یکاخم رو محکم بنا نکره بودم انقدر پا انیبن

را در خود خفه  اتاق نیعنکبوت سرتاسر ا يهست و تارها ییجا نیچن هیخواست فراموش کنم  یدلم م.گذشته را نداره

با خاطراتم هراس  ناز رو به رو شد گهید.اتاق باز بشه نیخواست بعد از دو سال باز هم در ا یکرد اما امروز دلم م یم
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ثابت کنم  مایتا به ش نجایامروز اومدم ا.اومدم یکه مدتها شکنجه ام داده بود کنار م یبا خودم و خاطرات تلخ دینداشتم با

 یحت ییجا گهیعمارت د نیخونه و تو ا نیبره تو ا نجایزود تر از ا دیترسم اون با یبا اون نم از روبرو شدن گهیکه د

.ستیخاطرات اونم ن يبرا

 ختمیگر یخواست م یتاب مقاومت نداشتم دلم م گرید.شد ينگاهش ابر.فرا گرفت یظیرا مه غل اریهم چشمان مهر باز

.باشد نظاره گر گریدادم او اشکم را بار د یو اجازه نم

.محکم اومراا ز رفتن باز داشت يهم صدا باز

؟یکن یچرا فرار م-

:کرد و جمالت را گم کرده بودم به زحمت کلمات را کنار هم قرار دادم یکار نم گرید مغزم

.کنم یمن فرار نم-

.ستیتر به صورتم نگر قیرا تنگ کرد و دق شیچشم ها او

من ترس دارم؟!یترس یاما تو از من م-

شد اما بال فاصله دوباره به سمت من  رهیو به چهره خودش خ ستادیا نهییا يبلند شد و چند لحظه رو به رو رایمهر

:برگشت و گفت

ترسناك و  خیما قبل تار يادم ها هیمعاشرت نداشتم شب گرانیانقدر تو خلوت اون کلبه با خودم حرف زدم و با د دیشا-

.شدم زیوحشت انگ

...فقط ستیطور ن نیاصال ا-

.هم چشمانش را تنگ کرد باز

.نیهم میما فقط با هم پسر عموهست...انیمن هم مثل شا یکن ینکنه فکر م-

:سرم را تکان دادم و با عجله گفتم چندبار
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.نکردم اسیق انیوقت تو را با شا چیه ؛منیکن ینه،نه تو اشتباه م-

بردودر سکوت به او  یرنج م یم ازدرد مزمنحس کرد.اش را فشرد قهیچشمانش را بست و با دست راست شق اریمهر

 انیان نشست وسرش را م يو رو دیجلو کش یرا کم زتوالتیم یصندل.دیرس ینظر م ببهیحرکاتش به نظرم غر ستمینگر

فقط رنگ  دیکش رونیدستانش ب انیم راازگرسرشیکه بارد یاما زمان دیگر یصدام یحس کردم ب.دو دستش فشرد

.بود افتهیرییچشمانش تغ

!خسته نایخسته ام ت-

.کارکامال عاجز بودم نیدادم اما از ا یم ياو را دلدار دیمناسب است با يدانستم چه کلمه ا ینم

!تنها یلیتنهام،خ یلیخ د،منیاش قرن هاطول کش هیبرمن گذشته که هرثان یسخت يروزها-

برده  نیان په عقلم راازبزن دحسادتیحداحمق شدم شا نیتاا کدفعهیچرا  دانمیامانم شدمیکاش الل م يا

اورابسنجم  طیشرا نکهیکنم بدون ا یزاوراتالفیام نیبچگانه قصدداشتم رفتارزننده وتوه يلجباز کیدهمچونیبودوشا

:گفتم

؟يتازه شروع کنه جواب کرد یزندگ هیچرااونوکه ارزوداره درکنارتو ؟پسيریگیم دهیرونشن یدل ساق يپس چراتمنا-

شدم اما کار از کار گذشته بود و  مانیجمله پش نیاز گفتن ا.گاهش باچندلحظه قبل تفاوت داشتشد ن رهیبه من خ اریمهر

.گرفت دهیعشقم راناد یعاطفه شده بود که به راحت یو ب بهیغر اریباز هم همان مهر اریمهر

؟یکنیکارمینجاچیتو ا-

:من گفتم بامن

...که یخودت گفت-

:نگاهم کردومژه برهم زد ظیغ با

.رونیپاشو برو ب رمیگیحرفم راپس محاال -
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بودتعادلم را ازدست بدهم اما به سرعت دستم رابه ستون  کیکردونزد ریگ میپا يبرخاستم دامن بلندم جلو میجا از

خواستم به سرعت از اتاق خارج  دیکش یزبانه م اریهنوز خشم از چشمان مهر.تخت گرفتم  نییپا یخوش تراش وچوب

فتشوم که اومقابلم قرارگر

.ستیباخشم به من نگر و

.صبر کن هنوز باهات کار دارم-

.بر لبش نشست يزیلبخند تمسخر ام.به عقب برداشتم یقدم

.میکن یبهم زندگ کیرا نزد یمدت میرحمانه محکوم یما ب-

.ستمیخوشحال ن ادیز نمیمجبورم تو روبب نکهیمنم از ا-

.دهیرا نشون م يا گهید زهیاما ظواهرامرکه چ-

:دزدمایفر

.بروکنار بزار برم-

:سر داد يرا ستون در کرد و قهقهه ا دستش

؟یچ نجانگهدارمیواگه قصدداشته باشم امشب توروا-

او با چشمان پر تمسخراش به !!!)))اون موقع دهیرنگ لبش راازکجاد(((دییگرایرنگ لبم بهزرد.ستادیاز تپشا قلبم

.شده بود رهیچشمانم خ

به ...نکهیمن سخته چه برسه به ا يبرا یعقرب تندوگزنده است حت شیوکه زبونت مثل ننترس دختر خانم تحمل تور-

.نایوچه ت یساق ما،چهیش دچهیعشق راندار اقتیکدوم ازشمادخترا ل چیهرحال ه

.ختمیان ارامش را به هم ر یاز همه از دست خودم که به چه اسان شیشده بودم،ب یگرعصبانید

.رونیخوام برم ب یبرو کنار م-
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.است تیعصبان يخنده هم از رو نیا دانستمیامام دیخندیچشمانش هم م نباریا.دیخند اربازهمیمهر

.یخوام حرف صبح را تکرار کن یم-

:گفتم دستپاچه

؟؟؟یچه خرف-

:ابروباالانداخت

؟يندار ادیباور کنم به -

.کردم یمقاومت م دیکند پس با ریخواست مراتحق یاو م.را بهم فشردم میلبها

.ارمیادمیرابه  یلیس یمن فقط گرم-

.بودم دهیاز او هم ترس گریحاال د. به عقب گذاشتم یگام.اش بلندشد قهقههیصدا

.دیهست یلیس نیهم قیحقت بودشمازنها فقط ال-

وشما مردها؟-

.عشق قیال-

:او را هم چون خودم شکنجه دهم گفتم نکهیا يبرا

...و یعشق تو خال هیدرسته -

توالت  زیم يبه سو يزیبه سرعت خ.ختمیصورتش رنگ باخت دستش را باالبرد از کنارش گر.رنجانده بودم هم او را باز

 شهیو ش دمیلحظه سرم رادزد کیرا برداشت و به سمت من پرت کرد در  متیگرانق ياز همان عطر ها یکیبرداشت و 

 یدمیبا ستمیبه اطراف نگر.عقلش را باخته بود قتایاو حق وداز ترس زبانم بند امده ب.پشت سرم خورد واریعطرباصدا به د

باعث نشاط  نکهیازا.خندد یبه نظرم امد چشمانش م.کرد یتالق مایش يا شهیش ينگاهم با چشمها يلحظه ا يبرا ختمیگر

 اهشنگ يلحظه ا.رافشرد شیها قهیشق گریبار د اریمهر.برگرفتم دهیسرعت ازاود امدوبهیاوشده بودم ازخودم بدم م
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.ستیبه سمت من نگر ارباغضبیمهر.ارام به سمت دررفتم يگامهاکردم وبا

.ینیب یدر مقابل چشم من ظاهر نشو وگر نه بد م گهید

:و گفتم دمیسمت دردو به

.يا وونهید وونه،توید-

 ستادهیدراتاقش ا يپف کرده وخواب الود جلو ینوباچشمانیم.اما من زود تر از او خارج شدم  دیهم به سمت در دو او

.ستینگر دمیدوینومیاتاق امدو به من که سمت م رونیب اربهیمهر.دبو

 يها يرها کردم و ها نویبود؟خودم رادراغوش م یچ يسرو صدا ها برا نی؟ایشونیشده؟چرا انقدر پر یچ-

بود با مشت به  یعصب یاو که حساب.نگاه کرد اریبه صورت مهر ریو با تحق دیمرا محکم مرادراغوش کش نویم.ستمیگر

از خودم .دیایاورد تا نفسم سرجاب یاب وانیمرا با خود به اتاقش برد ول نویم.وبه داخل اتاق رفت دیکوب ارکناراتاقشوید

.ستینگر یگوشه تختش نشسته بود و به من که هنوز بغض داشتم م نویشرمنده بودم م

شده؟ یچ یبگ يخواینم-

:قرار دادم و گقتم زیم ياب رارو وانیرا فرو دادم و ل بغضم

.راعذاب بدم اریکه شده مهر يدارم به هر نحو یچرا سع دونمیاد؟نمیداره سرم م یدونم که چ یخودم هم نم!دونمینم

؟یگیم يدار یناچیت-

:و خسته گفتم متاصل

!چقدر احمقم نومنیم يوا...کمک کنم اریبه مهر نکهیا يمن بجا گمیراست م-

:ددستانش فشر انیدست دراز کرد و دستم رادر م نویم

شده؟ یقربونت بشم بگو چ یاله-

.ستیصورتم رانگر يایتر زوا قیدق نویم.کرد سیراخ میمژه ها یاشک قطره
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؟يشد ناتوعاشقیت-

:ارامزمزمهکرد نویم.دیچک نییرابره مزدم وگلوله اشکم پا میفقط مژه ها میچه بگو دانستمینم

.توبشم يفدا مننایت يوا...مثل توسرگردان يروز هیمطمئنم منم  گهیاره حاالد-

 نیدودرایفهم یرام میتوانست م با اوصحبت کنم اوحرفها یبودکه م یکس نینوبهتریم.جنباندم يودلمرده سر خسته

:دوگفتمیچک نییبازهم اشکم پا.دیهمدم من باش نیبهتر توانستیاوم طیشرا

کارکنم؟یدچیبا دونمینم نومنیم...رمیگ یم میکه تصم یهرزمان.کنم ارکمکیبه مهر تونمیمن نم-

.بود يپه اش ازشدت شاد ياماگر ستیگر نوهمیم

که  يمن ازروز.که توش گرفتار شده نجات بده یمرداب نیارروازتوایمهر تونهیفرشته نجات که م هی،يفرشته ا هیتو نایت-

 تونهیببره اون م نیعمارت غم گرفته روازب نیا يغصه ها تونهیدخترم نیمهرت به دلم نشست وبه مامان گفتم ا دمتید

کارخودش  راتیگ يما اومد مطمئن شدم برق اون چشمها شیپ شهیشترازهمیاربیمهر یوقت.بده یاشت یرابازندگ اریمهر

 تونهیم زمیعز ییوهم دختردا گردهیبرم یچون هم برادرم دوباره به زندگ امیدختر دن نیامروز من خوشبخت تر.روکرده

.زن داداشم باشه يجا

.سرجنباندم وسانهیگذاشتم و ما نویممرطوب  يگونه  يرا رو دستم

اتفاق  هیماست  نیب يزیچه چ دونمینم!میرسیوقت به تفاهم نم چیارهیمن و مهر استیرو هینافقطیا نوجانیم-

 گهیجزرنجوندن هم کار د میرسیمقابل هم م یکه من و اون هر زمان نهیکه واضح و مبرهنه ا يزیچ هیاما دونمینم...هیای

.میکن ینم يا

:گفت تیراست کرد،گردنش راصاف کردوباقاطع یقامت خود راکمنویم

.کنه یبه توکمک م یلیخ نیا يدار اررادوستیکه مهر نهیا مهم

ومن مطمئنم تو هم  داکردیبه اون پ یراه شهیراحت م یلیمهربونه وخ یلیقلبش خ اریبرخالف ظاهرخشن،مهر یدونیم
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.قراره یب هیدونم مدت یخوب م یلیاون برادرمه ومن خ یارقرارگرفتیمورد توجه مهر

(((((دستم خسته شد گهیبروبخواب د ینصفه شب...((((اما-

:گفت تیباقاطع نویم

کنه از  تیخوشگلم رااذ ییدختردا دمیمن به اون اجازه نم.ارمیکنه چشمش را در م تیبخوادتورواذ اریاماندازه اگه مهر-

 یکمک کن دینکرده توبا دایپ میتنش ترم يس که هنوز زخم هاشکسته ا ینیچ هیاریمهر.یصبورباش کمیخوام  یتو هم م

.عشق قسم خورد یبه پاک...عاشق بودو شهیکه هنوزم دباورکنهیکنه اون با دایپ امیزخم هازودترالت نیا

:گرفته گفتم ییدستانم فشار دادموباصدا انیرادرم سرم

.کنمیم ابزروخریوهمه چ رمیزودازکوره درم یلیوخ ستمین ياما من دخترصبور-

.قوت دلم فشرد يرابرا دودستمینوخندیم

کنه  یروبه خودش جلب م یعاقل وبااحساس یومتانت توتوجه هرجوون یخانم.شهیدرست م زیهمه چ ياگه تو بخوا-

...دل شکسته است که اونم باکمک تو کمیفقط.ستین یوسط مستثن نیا اریومهر

:راقطع کردم وگفتم سخنش

.کنم ارمقاومتیدرداورمهر يها نیاماازمن خواه دربرابرتوهکنم  یمن همه تالشم روم-

.رسمیتربگه خودم حسابشوم نییازگل پا گهیبارد هیتونگران نباش اگه -

.دیرابه هم مال نوخرسندوشاددستانشیم.زدم يلبخند یزورک

.میمحبت توهست ونیمن ومامان مد-

.اون توقلبم بشه نیبتونه جانش يمرد چیکنم ه ینموفکر ارعالقمندمیچون به مهر کنمینکاررامیمن به خاطردلم ا-

:فشردوگفت نهیباتمام احساساتش مرابه س نوبازهمیم

.میبساز ییروزاستثنا کیخوادفردادرکنارهمیودلم م رمیمن فردادانشگاه نم-
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.پس فردا يبهتره برنامه ات رابنداز.شمیدچارمشکل م کمیفردامن دانشگاه دارم واگه نرم -

:ندوگفتجنبا ينوسریم

.یلیهرطورما-

رابه  دواحساساتمیخندیچشمانش م.محونشد دگانمیماازبرابردیش يا شهیلحظه چشمان ش کییشب حت ان

 يراتاصبح درهمان اتاق سپر ارشبیبه گمانم مهر.امدینم ییپا يرونبوداماصدایتمام تو جه ام به ب.گرفتیتمسخرم

حوصله صورتم  یب.بود بحص5ساعت.تختبلندشدم يزوباکسالت ا.دیچیکردوبازهم حس حسادت دربندبندوجودم پ

امدم وبهسمت  نییکشان ازپله هاپا ازهیخم.سالن روشن بود يها روزچراغیمانندد.رفتم نییراشستم وازپله هاپا

خواب  نکهیبه گمان ا.جان گرفت دگانمید اردرمقابلیدرهمان نظراول صورت مهر.رفتم وارام درراگشودم يغذاخور

:جانشسته بودوبامشاهده من سرباالاوردوارام زمزمه کرد ارهنوزهمانیامامهر گرگشودمیموباردهستم چشمانم رابست

سالم-

شروع  دگانمیکه شب قبل تاصبح عذابم داده بوددربرابرد يتمام افکار.زنشستمیجنباندم وواردسالن شدم وپشت م يسر

 یبه من م اربازهمیمهر.رابازکردم مانمگرچشیبغضم رافرودادم وبارد یچشمانم رابستم وبه سخت.به رژه رفتن کرد

.ستینگر

.ها شهیم رتی؟دیعجله کن يخوا ینم-

کردم قادرنبودم براحساساتم فائق  یم يزداماهرکار يجرقه ا نودرذهنمیسخنان م.زنشستمیتوجه به اوپشت م یب

 دهیرم رانادتوانستم غرو یگرنمیجانم دوست داشتم اماد ياورابه اندازه  يداشتم ار اررادوستیمهر.شوم

بودکه  يارامش اوبه حد.ارامش نشاندم صورتينگاهم رابررو.میایدوگانه اوکنارب يبارفتارها توانستمیگرنمید.رمیبگ

 يازجا ارزودترازمنیمهر.گذاشتم ردردهانمیوبه زحمت چندلقمه نان وپن رانداختمیسرم رابه ز.بازهم مراترساند

:کردگفت یکه سالن راترك م یبرخاستودرحال



کتابخانه نودهشتیا  فهیمه سلیمانی -دیوار شیشه اي 

w W w . 9 8 i A . C o m 216

.منتظرتم امنیودتربز-

:به سمت اوبنگرم گفتم نکهیا بدون

.ادیگلهام دونیتوم سیممنون سرو-

؟يبر يخوایم يخب تااونجاچطور-

:دردهانم بگذارم گفتم نکهیلقمه رادرست کردم وقبل ازا نیاخر

.بااژانس-

:گفت يکامالجد

.کاردارم یلیگفتم عجله کن خ-

.اترك کردمنتظرپاسخ من بماندسالن ر نکهیا وبدون

ستمینگر اطیاز پشت پنجره به ح.هنوز دلم گرفته بود.بلند شدم یصندل يواز رو دمیلقمه را هم بلع نیحوصله اخر یب

ام را به تن کردم واز در خارج شدم و  یباران.زدیر یدر پر درد من اشک م ياسمان هم برا دیبه نظرم رس.امد یباران م.

 یم لیاتومب شهیش يبود وبرف پاکن ها قطرات باران را از رو شستهن لیاتومب او داخل. ستمینگر اریمهر لیبه اتومب

 نکهیاما قبل از ا دمیدو نییبه سرعت از پله ها پا.دندیکوب یم شهیباز هم خود را به ش يرانددند اما قطرات باران با لجباز

 يموها.انداختم  رانشاز با سیخ يبه سر و رو ینگاه.شد و در سمت مرا گشود ادهیپ اریشوم مهر کینزد لیبه اتومب

 يلبخند.نمود یقطرات باران چه معصومانه م ریو گردنش نشسته بود و صورتش ز یشانیپ يبر رو بایخوش حالتش چه ز

.کرد شتریتعجبم را ب دیکه به صورتم پاش

به  لیاتومب.شدرا دور زد و سوار  لیهم به سرعت اتومب ارینشستم ومهر یصندل يدوختم و رو نییرا به پا چشمانم

که جاده را پوشانده بودند باز  ییاب ها انیراه خود را در م میکه از در باغ خارج شد یسرعت به عقب رانده شد و زمان

قطرات اب از .راند یاو همچنان ارام به جلو م ستمیبا تعجب به او نگر.راند یبه سرعت به سمت تهران م اریمهر.کرد
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:او راه را اشتباه امده گفتم نکهیبه گمان ا.دیکشیصورتش خط م يرو شیموها يالبال

.دارهیگلها نگه م دونیدانشگاه تو م سیسرو يریاشتباه م يدار-

.لبش جا خوش کرد يرنگ رو یب يجنباند و لبخند  يتفاوت سر یب اریمهر

زجر دهنده ست؟ نقدریبا من ا یهم صحبت هیچ-

:را در هم گره دادم و گفتم میتعجب ابرو ها با

.کنه یحرکت م گهیربع د هیتا  سیروس-

.خب باشه من خودم تا دم دانشگاه در خدمتم-

.کالفه شده بودم ییهمه تناقض گو نیاز ا.تناقض داشت شبشیرفتار او با سخنان د نیا.از تعجب باز مانده بود دهانم

...که من یخواد بدون یدلم م.یخواد همه گذشته را فراموش کن یدلم م نایت-

او دوست داشت باز هم مرا دچار احساسات کند تا .باز هم سخنان او سردرگمم کرده بود.م،خسته و درمانذهبود خسته

 میتسل دینبا نباریپس من ا.را کرده بود نکاریبه او ابراز عالقه کنم و او به احساسات پاکم بخندد مثل بار ها که ا گریبار د

گاه به  یکننده اش که گاه و ب رانیو ياما با نگاه ها.ره را ادامه دهدمسخ يبازنیدادم ا یشدم نه من به او اجازه نم یم

کردم؟ یچه م دیانداخت با یصورتم م

سحر  یکیتا نزد شبید.غم مرا هم شست و با خود برد دینداشتم اما باران که بار یحال خوش شبیمن د نایت یدونیم-

در مورد تو تند رفتم من  یمن کم دیشا.بار ها ناسزا گفتم شدم و به خودم رهیخ بایو ز کنواختیبودم و به باران  داریب

...بودم و تو هم یعصبان یکم

در تمام طول راه سکوت  لمیما شیمن امروز برخالف دو روز پ میخواد در مورد گذشته حرف بزن یدلم نم گهیمن د-

.کنم

.رو کرد اریمهر يستم را برابود د ختهیدر ام ینیکه با بغض سنگ میصدا رییو تغ دیگونه ام دو يبر رو اشک
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ست؟یحالت خوب ن نایت-

.گرفتند و صورتم مرسوب از اشک شد یم یشیاشک از هم پ قطرات

.کنم هیخواد تا اخر عمر گر یگرفته،دلم م یلیدلم گرفته،دلم خ-

ا کنار ر یشگیتوانستم غرور هم یخواست م یدلم م.داشت یینگاهش چه رنگ اشنا.ستیبهت زده به صورتم نگر اریمهر

.بگذارم

نا .ام کند یبلند زار بزنم و او همان طور با نگاهش همراه يخواستم با صدا یدلم انقدر پر بود که م.میبگر يها يها و

را  میبا حرص دندان ها.ازرد یم شتریکرد و قلبم را ب یبرخورد م نیزم یباران به شدت با سخت.برگرفتم دهیاز او د دیام

:بهم فشردم و گفتم

؟یفهم یم نویا ادیبدم م زییباران متنفرم،من از پا اه از-

:با لبخند گفت اریمهر

؟یزن یطور با نفرت حرف م نیها ا ییبایتو از همه ز-

 يرا از رو يجعبه دستمال کاغذ اریمهر.را با پشت دستم پاك کردم میکرد دلخور شدم و اشک ها یمرا درك نم نکهیا از

:گفت یکرد و با لحن ارامش بخشداشبورد برداشت و به سمت من دراز 

.نشو دختر خانم لوس یعصبن-

:و گفتم دمیرا از او دزد صورتم

...فقط ستمیمن لوس ن-

به  دیبارون رو دوست داشته باشه با یکیاگه  یتو مخالفت کنه حت يو خواهسته ها قهیبا سل یکس يفقط دوست ندار-

...خاطر تو از اون نفرت

:گفتم يزنگار يباصدا
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.ادیز تو نخواستم از بارون بدت بمن ا-

.يدوستش دارم دلخور نکهیاما از ا-

از صبح .ماش ده بود نیحال بد امروزم باز هم باعث مشاجره ب.ستمینگر رونیتوجه به او به ب یرا باال دادم و ب میابروها

 لیتر ازان بود که تما ام خراب هیروح.داد یگرفت و احساسم قلقلکش م ینداشتم دلم مرتب بهانه م یحال چندان خوش

سکوت حاکم  يا هیرا بر هم نهادم چند ثان میخاطر چشم ها نیهم هبحث کسل کننده ادامه دهم ب نیداشته باشم به ا

باز هم ارامشم بهم .را پر کرد لیاتومب يخواننده از ضبط بلند شد و فضا نیخسته و غمگ يادامهداشت اما بعدازاناوا

:را باز کردم و گفتم میچشمها یحوصلگ یبا ب.فشرد یم میوخورده بود و بغض خودش رادرگل

.اونا خاموش کن-

:ستیهمچنان خونسرد به من نگر اریمهر

اد؟یهم بدت م یقیاخه چرا؟از موس-

.ادیکهباعث بشهارامشم بهمبخوره بدم م يزیاره از هر چ-

:با سماجت گفت اریمهر

.ارامش به همراه داره شهیهم یقیاماموس-

.را حفظ کنه دهغرورشیذاره و اجازه نم یبغض مزاحم سر به سر ادم م هیکه  یواقعنه در م-

.ستیابرودرهم گره کرد و رو به من نگر اریمهر

شکنه؟ یغرورت را م ختنیاشک ر نای؟تيد یغرورت رو ا ز دست م یکن هیاگه در مقابل من گر یکن یتو فکر م-

:گفتم ینیجنباندم و همراه بغض سنگ يسر دیناام

؟يعذابم بد يدوست دار ؟چراینیمنو بب ختنیقدر اشک ر نیکها يدار يتو چه اصرار دونمینه؛امانم-

.را به صورتم دوخت قشیرا در کنار جاده متوقف ساخت ونگاه عم لیاتومب اریمهر
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دختر خانم؟ ياز من دار يتصور نیجدا تو همچ-

:ادامه داد اریانداختم مهر ریرا به ز سرم

به .که خودم درش گرفتار شدم گرفتار کنم یرو وارد مرداب گرینکردم اشخاص د یوقت سع چیمن ه.ستین طور نیاما ا-

 يکردم چوندوست نداشتمحضورم،چهره عبوسم و چشما یاون عمارت خودم را در اون کلبه زندان يخاطر هم بجا نیهم

...هیانصاف یبه خدا ب..هیانصاف یب نینها...خوامیمن م یگیحاال تو م.ارهیرو به درد ب یدل کس ونمیگر شهیهم

خواست  یدلم م.ستمیشد نگر یم دهیکوب لیاتومب شهیباران که به شدت به ش زیو به قطرات ر دمیرا از او دزد چشمانم

را روشن  لیاتومب گریبار د اریمهر.دمیکش نییرا پا شهیخاطر ش نیاسمان همراه شود به هم يبا اشک ها میاشک ها

قطرات باران به شدت .صورتم را به سمت پنجره چرخاندم.رند یو لغزنده م سیجاده خ انیت در مکرده بود و به سرع

.خورد یم وندیپ میشد و با اشکها یم دهیبه صورتم کوب

دادو  یرا شستشو م امیدرون يشد بلکه غم ها یباعث عذابم نم زیان ن ياما سرما.قطرات باران سرخ شده بود ریز صورتم

 یبه خودم م دیمن با.کردم یبود امااحساس سرمانم سیهمه خ میسر تا پا.شد یم يجار میر رگهاد گریارامش بار د

 يبه عهد دیکردم من با یعشق هم که شده بودمقاومت م قدسبه خاطر کلمه م دیمن با.نبود یامدم غم خوردن راهدرست

او غرق شوم و چون او از  ين هم در تنهام نکهیکردم نه ا یکمک م اریبه مهر دیبا.کردم یبسته بودم وفا م نویکه با م

 ارامشافکار، نیباا.کاشتم یلبش گل خنده م يکردم و رو یاو را پاك م انیگر شهیچشمان هم دیبا زان،منیگر گرانید

.دم را فرا گرفت.همه وج گریبار د

 دندیکش یم 7سمت  هر چه عقربه ها خود را به.نمانده بود يادیزمان ز7شد و تا ساعت  یم يها به سرعت سپر ساعت

فهماندکه  یمن م انیدر م یکیيزد و نفس ها یبه تپش درامده و باز هم انتظار درچشمانم چادر م گریقلبم بار د

بسته دانشگاه محال است اما باز هم دلم  يدر پشت در ها ندانستم بودن اواکنو یم نکهیبا ا.شده ام یبیدچاردلشوره عج

را  یازدحام شهر قامت بلند جوان انیسمان دانشگاه به پرواز در امده بود تا بلکه در موار در ا وانهیمحال د دیام کیبا 
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فرشته  نشگاهبه دردا دنیرس ریدر طورل مس.شناخت یبرانداز کند که تمام بندبندوجودش در گرو محبت او سر از پا نم

چشمان منتظرم به سرعت .دمیرسیبه در اصل نکهیتا ا دمید یجا را نم چیو ه زیچ چیزد اما من ه یحرف م زیکری

 ابانیثابت ماند قلبم کم مانده بوداز جا کنده شده و به وسط خ اریمهر لیاتومب يکه بر رو یو زمان دندیرا در نورد ابانیخ

ستاده؟یساعت درپشت در دانشگاه به انتظار ا نیکردم او فقط و فقط به خاطر من تاا یباور م دیبا یعنی.فتدیب

لبم ماندگار  يلبخند بر رو.من يمن امده بود فقط برا يگمان برا یاو ب.ماندنش داشت يبرا يهانه اچه ب گرید امروز

:زمزمه کرد یارام يصدا دباید یشده بود و فرشته که لبخندم را طوالن

؟يشد وونهیباالخره د رمیبرات بم یاله-

:ستمیباشم با ماتم به او نگر دهیاز خواب پر ایگو

؟یگفت یچ-

؟يخند یم يدار یچ يشه بپرسم برا یزم،میعز یچیه-

:به مشاعر به خواب رفته ام زدم و گفتم يرا جمع و جور کردم وتلنگر خودم

اد؟یخنده به ما نم هیچ-

از  یدرسته؟زدم به خال؟خنده جناب عال ابونیطرف خ نیادایاهان عامل خنده ،داره م.يمرموز شد کمیچرا خوب اما -

ست؟یشه ن یم کیبه ما نزد بایلبخند ز نیکه با ابابتاون اقا پسر قد بلنده 

:چرخاندم و فرشته زمزمه کرد اریرا به سمت مهر سرم

.دمیخند یم زیکریتو بودم تا صبح  يحق داره،منم جا چارهیب-

:گفت ییرسا يشد و با صدا کیبلند به ما نزد يبا گام ها اریمهر.دیگرفتم او با صدا خند شیاراماز بازو یشگونین

.ریم خانم ها،عصرتون به خسال-

:به صدا در امد گریداد بار د یکه در حفظ خنده اش سماجت نشان م اریمهر میستیدو همزمان به او نگر هر
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مزاحم که نشدم؟-

:من فرشته جواب داد يبجا

ش خراب و حال ادیاصال از اتوبوس خوشش نم نایاخه ت نیهم به موقع اومد یلیبرعکس خ دیدار اریکنم اخت یخواهش م-

.یطوالن ریمس نیشه بخصوص در ا یم

 یکه دستش را در هوا تکان م یبر لب اورد و در حال يبه او رفتم اما فرشته که حرفش را زده بود خندها يغره ا چشم

:داد گفت

.کنم خداحافظ یزحمت را کم م گهیخب مند-

بر  میها یهمکالس نیسنگ يبود ونگاه ها ستادهیکنارم ا اردریمهر.تکان دادم و او به سرعت از مادور شد شیرا برا سرم

:بود گفت انیاطراف يکه کامال متوجه نگاه ها اریمهر.کرد یم ینیصورتم سنگ

م؟یبهتره زود تر بر یمعذب یلیخ نکهیمثل ا-

.ستیبه سمت من نگر گریبعد بار د يبه جلو برداشت اما لحظه ا یمنتظر پاسخ من باشد گام نکهیا وبدون

؟خانم ياینم-

که در  یزمان.جلو کشاندم یرا به سخت نمیسنگ ياناختم وگامها ریلحن سخن گفتنش بدنم گر گرفت و از شرم سر به ز از

 انیبه جر میدر رگها یارامش وصف ناشدن.دمیکش یبه اسودگ یاز جا کنده شد نفس لینشستم و اتومب یصندل يکناراو رو

نشسته بودم و او همه محبتش را در نگاه  اریاکنوندر کنار مهر.ته بودمفرورف یباور نکردن يدر امده بود و من در خلسه ا

بار هم تمام وجودم پر شد از حسادت .سخت بود یهمه خوشبخت نیاما باور ا.داد یم هیو کالمش خالصه کرده و به من هد

که  یتر از نگاه اندهوزس یبودم و نگاه دهیکه من امروز شن یتر از کلمات نیریش یاوردم کلمات ادیکه به  یزنانه زمان

ا  شیاتش ب نیشد و درا یتمام وجودم شعله ورم.کرده بود هیهد مایصادقانه به ش ياوامروز به صورتم انداخته را روز

:دیکش یم رونیب ایو رو الیباز هم مرا از ان عالم خ اریمهر يصدا.شد یسوختم و روحم جزغاله م یزهمه خودم م
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؟يحوصله ا یباز هم مثل صبح ب-

:را باال اوردم و گفتم سرم

.بهترم یلینه،خ-

.کنم اطیاحت ستیالزم ن ادیخدا رو شکر،پس من ز-

اط؟یاحت-

.دیبا صدا خند اریمهر

.کنم ینفس بکشم و تو رو عصبان دمیترس یم یاره اخه صبح حت-

.لبم نشست يبر رو خنده

.قدرام بد نبود نیا گهیاوضاعد-

.جود من مشتعل شدباز هم لبخند زد و تمام و اریمهر

.یداشتماز اومدنم دلخور ش میکه حاال حال تو خوبه،همه اش ب نهیمهم ا میبگذر...بد بود کم مونده بود یلیخ-

چرا؟-

.یش یو تو دوباره دمق نم ادیامشب بارون نم گهیبه هر حال خوشحالم د دونم،اماینم-

.وش کردجا خ میلبها يرا باال دادم و باز هم لبخند بر رو میها ابرو

.بارون بهونه بود-

.تکرار نشه روزید طیشرا گهید دمیمتوجه بودم اما متاسفم،قول م-

.یمن موضع گرفت هیرحمانه عل یب یلیاما تو خ-

و چشم به در دوختم تاباالخره باز شه و  ستادمیجبرانش هم از صبح تا االن پشت در بسته دانشگاه ا يو برا دونمیم-

...چشمام تو رو
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 یقیبه سخنانش که دقا دادمیم حیاودر فکر فرو رفته بود و من هم ترج...سکوت کرد و مرا در انتظار گذاشتاریمهر

.شمیندیاز دهانش خارج شده بود ب شیپ

11فصل

امدم و به سمت  نییتخت پا يخوش از رو یبا حال شیپ يرا گذراندم و صبح بر خالف روزها یشب شب خوب و ارام ان

.رفتم يسالن غذا خور

امد  یم نویکه م یتا ساعت دیچگونه امروزرا با دانستمینم.تیغم بر دلم نش يو لحظه ا ستمینگر وارید يساعت رو به

هنوز  نویخت،میبا تار و پودم درام جانیبعد ه يراگشودم اما لحظه ا يخرد در سالن غذا خور یبا اعصاب.کردم یم يسپر

:دمیپرس جانیبود با ه تهینش زیپشت م

؟ینرفتتو هنوز -

:زد يقاشق کوچکش را در فنجان چرخاند و لبخند نویم

کجا قرار بود برم؟-

.خب دانشگاه-

:کرد وگفت شیبه رو به رو يکرد و اشاره ا کیفنجان را به دهانش نزد نویم

.تو ایحاال ب-

امد  یم شیپ کم.خوردم کهیيدر ان وقت صبح در سالن غذا خور اریبه داخل سالن گذاشتم و از مشاهده مهر یقدم

که  ییو با صدا تمینش زیبر لب راندم و پشت م يزد ومن هم لبخند یچشمک نویم.ما صرف کند انیصبح صبحانه را در م

را  شیاز چا يباز هم جرعه ا نویم.تر از من جوابم را دا راما اریهم بس اریسالم کردم و مهر دمیشن یم یخودم هم به سخت

:و گفت دینوش

.وندهیزود به ما بپ یلیقراره شهاب هم خ.باشم نمینازن ییدختر دا شیپ شتریدادم که ب یمرخصامروز رو به خودم -
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:ستینگر نویبه م قیکرد و عم کیرا به دهانش نزد شییفنجان چا اریمهر

مگه چه خبره؟-

:تفاوت شانه باال انداخت یب نویم

 شهیهوا هم از هم دیبار یه تا صبح بارون مک دیشد یحواستون جمع بودمتوجه م کمیشبیامااگه د ستین یخبر خاص-

گرفتم تا فرصت  میرو پهن کنه پس تصم دشیچادر سف گهید يزود تر از سالها یلیسردتره فکر کنم امسال زمستون خ

زمان قدم زدن تو باغ هم  یتنها بوده،حت شهین جاست همیا نایکه ت یمدت نیتوا.باغ استفاده کنم ياز فضا شتریهست ب

.ما رو ترك کنه یبا خوشحال نایت انینسترن ب ییو زندا ییدا یخوادوقت یته دلم نمنداش یهمراه

:دوختم و گفتم نویچشمانم را به م.نگاهش را به سمت من چرخاند اریمهر

.کنم یخاطرات خوب با شما بودن رو تو دفترچه خاطرات ذهنم حفظ م شهیمن هم-

:با طعنه گفت نویم

!چقدرم که به تو خوش گذشت-

گفتک يا انهیکرد و همراه با لبخند موذ اریبه مهر ياشاره ا نویم.کردم یزورک ندهخ

.امروز با ما خوش بگذرونه مدارهیهم تصم اریتازه مهر-

فهماند که حق مخالفت ندارد را  یکه با چشم و ابرو به او م نویومن اشاره م دیرا در هم کش شیبه اعتراض اخمها اریمهر

نکرد و در سکوت صبحانه  یهم مخالفت اریمهر.خامه و عسل در دهانم گذاشتم يو لقمه ا اوردمینخودم  يبه رو دماماید

.دیبه داخل کش یبه درخورد و شهاب سرک ينشسته بودم که تقه ا نویم ارهنوز کن.اش را خورد و بالفاصله مارا ترك کرد

د؟ید یسالم خانم ها،افتخار م-

.خوش قول ياقا دییبله بفرما-

:مچش انداخت و با لبخند گفت يکوتاه به ساعت کوچک رو يرنظ شهاب
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حاضر بودم چهار صبح هم هر جا که شما  دیکرد یبگذرم؟اگه شما امر م زمیهمسر عز دنیلحظه از د هییحت شهیمگه م-

.حاضر بشم دیفرمود یم

.دیخند نویم

.پاره نکن کهیانقدر تعارف ت گهیخب باشه،د-

.صبحانه نشست زیرداشت و پشت مما ب يبلند به سو یگام شهاب

؟يصبحانه خورد-

.جنباند يسر شهاب

.دارمیازه من از ساعت شش تا حاال ب-

:نشست و ارام زمزمه کرد نویشرم بر گونه م یسرخ

!شهاب یمهربون یلیتو خ-

.ستینگر نویبه م قینشست و عم زیپشت م شهاب

!دمید میکه تو زندگ یهست يدختر نیتو هم فوق العادهت ر-

.کرد نییرا تز شیلب ها یو لبخند با نمک ستیخوشش امده بود به سمت من نگر اریکهاز سخن شهاب بس نویم

.نایالبته به استثنا ت-

:کرد و گفت دییبا سر تا شهاب

!دارند يرینظ یب يالبته؛خانواده شما دختر ها-

:سپس ادامه داد و

کجاست؟ اریپس مهر-

:زد و گفتچانهاش گره  ریدستانش را ز نویم



کتابخانه نودهشتیا  فهیمه سلیمانی -دیوار شیشه اي 

w W w . 9 8 i A . C o m 227

!خوش بگذره یلیخ دیدو تا با نیبه ا یرا داشته باش اریمهر يخواد هوا یامروز دلم م-

.کنم یخانم من به شما حسادت م نایخوش به حالتون ت-

:اشاره کرد و گفت نویو م دیشهاب خند.ستمیتعجب به او نگر با

!ما را هم داشت يکاش انقدر هوا يا-

.مندهعالقه  یلیبه شما خ نویامام-

.نه به اندازه شما-

...اما-

:سخنم را قطع کرد نویم

.نه زیبازم اون حرف خودش را م یبگ یجون،تو هر چ نایولش کن ت-

.پنهان کند يچهره جد ریکرد لبخند خود را ز یو سع ستینگر نویبه م زونیلب و لوچه او شهاب

.احساسات ما ياره بابا،گور بابا-

.گهینکن د تیشهاب اذ-

:خم کرد و گفت یبر خاست وسرش را کم زیاز پشت م شهاب

.دییشما دستور بفرما یبله البته هر چ-

:خندانش را جمع کرد و گفت يلب ها نویم

!مسخره

.میبر خاستم و با هم سالن را ترك کرد زیاز انها از پشت م تیبه تبع.دیهم خند شهاب

 بیدستم را در ج.بردم ادیاورد که سرما را از  یرا به وجد م هوا چنان انسان یاما پاک دیوز يکه باز شد سوز سرد در

:دلسوز گفت يبه سمت من نگاه کردو چون خواهر نویم.پالتو خزم فرو کردم يها
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.سرده یهوا خل رهیرو بگ تیشونیپ يتر بکش تا رو نییپا یکالهت را کم-

.لبخند زد شیپ یقیباز هم با همان نشاط دقا شهاب

بره؟ یچرا خوابتون نم دیبلد ییخانم شما که الال-

:بر لب راند يمند تیشهاب لبخند رضا.دیکش نییپا شیابرو ها کیکالهش را تا نزد نویم

.دختر خوب يحاال شد-

.و لغزنده اس سیپله ها هنوز خ يجون مواظب باش سر نخور نایت-

:شهاب گفت.جنباندم يسر

ه؟یحاال برنامه چ-

.میقهوه داغ دعوت بش هیهم به  دیشا.رایسراغ مهر میبهتره اول بر یچیه-

.نمیبرام جالبه کلبه برادرت را بب یخل-

.شه یبر طرف م تیکنجکاو گهید قهیچند دق-

اورد و  یمرا به وجدم نویمستانه م يخنده ها يصدا.و شهاب به حال خود نبودند نویسکوت با انها همگام شدم اما م در

از انها فاصله  یعلت چند گام نیکنند به هم یم ریس ییانها در چه حال و هوا مدانستیم.کرد یشهاب با عشق او را نگاه م

در ان  ینشانه زندگ نیو ا امدیابر مانند از دودکش کلبه باال م يشه بخاریچون هم.دمیزود ازدور کلبه را د یلیگرفتم خ

 قهیفرو کردم و کمتر از چند دق میپالتو بیداخل کلبه بدنم گرم شد و محکم تر دستم را در ج ياز فکر گرما.کلبه بود

.دیکش یسوت جانیشهاب از شدت ه.میبود دهیبعد هر سه به کلبه رس

.عوض کنه تونیانیرو با ساختمون بزرگ و اع یکلبه چوب نیا ستیحاضر ن اریمهر ستیخود ن یب!ییایچقدر رو يوا-

مرطوب و  يهوا نیدر ا دهین سر به فلک کشدرختا انانبوهیکلبه در م نیگفت ا یشهاب راست م.به اطراف انداختم ينظر

هنوز در افکارم غرق بودم که در کلبه باز شد و هر سه به سمت در .نمود یم بیو دل فر بایز اریمه الود بس
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.خورد یلبش به چشم م يرو یبود و لبخند نامحسوس ستادهیدر کنار در ا اریمهر.میستینگر

رون؟یب ایدیکن یسالم بچه ها قهوه را داخل کلبه صرف م-

:و گفت دیدستانش را بهم مال شهاب

.شهیم کیادم رمانت نجایا!بهتره رونیب-

:به اعتراض گفت نویم

.میکن دقوایداخل کلبه بهتره تجد میبه نظرم بر-

؟ينشده جا زد یچیهنوز ه-

:و گفت دیخند نویم

.باغ يتو يرو ادهیپهیو بعدش  نهیقهوه داغ در کنار شوم هیبهتره  يطور نینه اما باور کن ا-

.دیلیهر طور ما-

:من افتاده بود گفت ادیکه تازه به  نویو سکوت کرد م ستیبه من نگر اریمهر

ه؟ینظر تو چ-

.دیهر طور شما راحتتر-

.داخل میپس بر-

.و موج گرما صورتمان را گرم ساهت میاز کنار در فاصله گرفت و با هم وارد کلبه شد اریمهر

:شد و گفت کیبه من نزد اریگشتم که مهر یم یمناسب يردم و به دنبال جارا در او میپالتو

.کنم زونشیداویبد-

به سرعت  نویم.کرد زانیان او يرا رو میشده بود رفت و پالتو دهیکه به کلبه کوب یخیبه سمت م.را به دستش دادم پالتو

.اتش گرفت يرا رو شیرفت و دست ها نهیبه سمت شوم
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!يریدلپذ يچه گرما نیبب انجیا ایشهاب ب يوا-

بعد بخار از داخل  يولحظها دیچ یم زیم يقهوه را رو يتوجه به اطراف فنجان ها یب اریمهر.هم به سمت او رفت شهاب

:ستیبه من نگر يجد اریباز هم بس اریمهر.رفت یفنجان هاباال م

...پس چرا دیا نجاامدهیکه ا ستیبار ن نیاول يبرا دیخجالت نکش دییبفرما-

د؟یبودد نجاامدهیپس شما قبال هم ا-

:کرد یدست شیباز هم پ اریخواستم جوابش را بدهم اما مهر یم

.از چندبار شیبله ب-

.میاومد یم دیخوش به حالتون کاش به ماهم گفته بود-

 ارام.دیخند یهم م شیبار چشم ها نیا.نشسته بود شیلب ها يرو يلبخند.ستمینگر اریبه صورت مهر تیعصبان با

:و بادست به من اشاره کرد و گفت دیرا کنار کش یصندل

د؟یو روزمون رو خراب نکن دییاین دریتالف یامروز در پ ستیبهتر ن-

...ظاهرا شما-

:لبش را حفظ کرده بود گفت يهمچنان لبخند رو اریمهر

...ادیکه شده تو کوتاه ب کبارمیاما  دونمیم-

نشست و  يکنار یصندل يان نشستم او هم رو يبود رفتم و رو دهیکش شیپ میکه برا یارام به سمت صندل ییگام ها با

سر به .شد رهیفنجان با همان چشمان خندانش به من خ يکرد واز باال کیفنجان قهوه اش را برداشت و به دهانش نزد

 کیهانم نزدفنجان قهوه را به د.نشستند زیو شهاب هم پشت م نویم.کردم يانداختم و با فنجان قهوه ام باز ریز

:گفت نویم.کردم

.میتا بر دیبچه ها زود تر بخور-



کتابخانه نودهشتیا  فهیمه سلیمانی -دیوار شیشه اي 

w W w . 9 8 i A . C o m 231

حاال چراانقدر با عجله؟-

:گفت اریجواب مهر نودریم

.از بس رفتم دانشگاه و درس خوندم دلم گرفته-

:چانه اش ستون کرد و با غم فراوان گفت ریدستش را ز وبعد

...مایز فوت بابا و رفتن شدرست بعد ا.میمسافرت چند روزه نرفت هیچند وقته  یدون یم-

:عوض کردن بحث بالفاصله گفت يشده بودبرا مانیکه از سخن خود پش نویم.گذاشت ینعلبک يفنجانش را رو اریمهر

.میمسافرت چند روزه را بد هیبیماست ترت يخونه  نایشهاب بهتره تا ت-

:جنباند و اهسته گفت يسر شهاب

.حتما-

که  نویم.که خطوط صورتش را در برگرفته بود دلم گرفت یافکار تلخ خود بوداز غم هنوز غرق در ستمینگر اریمهر به

:برخاست زیشده بود بالفاصله از پشت م اریمتوجه حال مهر

.بسه یتنبل گهیبچه ها د دیبلند ش-

 ریبه زهنوز مغوم ودر خود فرو رفته و سر  ریدرطول مس.برخاست و با ما همراه شد زیمخالفت از پشت م یب اریکهر

و خاطرات ان روز رادرذهنم  میرفت یبه سمتاخر باغ و استخر م.کرد یصحبت م جانیبلند و با ه يبا صدا نویداشت اما م

خوش بگذرد اما غم چهره و سکوت  گرانیگرفتم که امروز به من و د یرا به کار م میکردم و تمام سع یم یخط خط

رنگ  دیسف يریحص یصندلیو چون ان روز بر رو میدیاستخر رسیکیبه نزد.شد یمانع م اریمهر یشگیو هم یطوالن

:زد ادیاز همان جا فر نوینشستند و م دیگرد و سف زیم بالکنپشتیطرف تر باال انیو شهاب هم کم نویو م مینشست

.نجایا ایتو هم ب ایتن-

الل استخر که چند برگ خشک زده بود و به اب ز هیتک یبهتنه درخت اریمهر یگرفتم ول يجا برخاستم و کنارشان جا از



کتابخانه نودهشتیا  فهیمه سلیمانی -دیوار شیشه اي 

w W w . 9 8 i A . C o m 232

.کرد ینگاه م دندیرقص یرقصان در داخل ان م

؟يتو فکر هیچ-

.ستمینگر نویم يسو به

.ستین یمهم زیچ-

اه خودم با ...اون حرف از دهنم ستیمعلوم ن ؟اخهیکن یشه اگه کمتر پر حرف یازت کم م یبگه دختر چ ستین یکی-

.دست خودم امروز را خراب کردم

:همسرش بهسخنامد يدلداريبرا شهاب

.ادییم رونیشه حاال کم کم ازاون حال و هواب یدرست م زینگران نباش همه چ-

.شانه باال انداخت وسانهیما نویم

.کنم یفکر نم-

:لبخندگفت دوهمراهیچرخ اریبه سمت مهر شهاب

ما؟ شیپ يایجان نم اریمهر-

.نشستیصندل يبه سمت ما امد ورو نیسنگ يبا گام ها اریمهر

.میکاش شطرنج اورده بود-

:به اعتراض گفت نویم

به صفحه شطرنج؟ دیو بچسب دیذاشتم جمع رو مردونه کن یمن م دیاقا شهاب شما فکر کرد رینخ-

:دیبلند خند يبا صدا شهاب

؟يتا حاال حسود شد یاز ک-

.بر خاست و به سمت درخت ها رفت زیاز پشت م یتصنع يبادلخور نویم
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.ر برابر عشق حسود بودمد شهیمن هم-

به عمد مارا با هم تنها گذاشت اما  نویحس کردم م.بر خاست و به همراه او رفت زیاز اواز پشت م تیهم به تبع شهاب

به  ينظر.شکست یسکوت را م یکیدیباالخره با.دیقدر در خود فرو رفته بودکه سکوتمان به ط ول انجام ارانیمهر

:که خلوتش رابر هم نزنم گفتم ياهسته ا يکرد با صدا ینم ریس ایند نیدر ا.انداختم اریصورت مهر

م؟یبر گرد دیخوا یم-

.ستیچون خواب زده ها به من نگر اریمهر

؟یگفت يزیچ-

م؟یبرگرد يخوا یگفتم م-

:شد قیداد و در صورتم دق هیتک یو به پشت صندل دیدستانش را در اغوش کش اریمهر

سرعت؟ نیچرا با ا-

:و گفتم جنباندم يسر

...يبد حیترج دیبا خودم فکر کردم شا-

:ر اقطع کرد و گفت سخنم

.امروز رادر کنار تو باشم دمیم حیمن ترج-

 زیم دیصفحه گرد و سف يانداختم و باانگشتانم رو ریام نشست وسربه ز یشانیصراحت کالمس عرق بر پ از

.مرا از افکارم دور ساخت اریسخن مهر.دمیکش

؟يچرا تو فکر-

.ستین یمهم زیچ-

:ستیبه من نگر قیعم اریمهر
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؟یکن یفکر م روزیبه پر-

دادم که باز هم خاطرات درداور ان  یحق را نم نیهم ا اریخجل و شرمسار بودم به مهر شیحوادث دو روز پ ياداوریاز

:پرخاشگر گفتم یبا حالت لیدل نیکند به هم یتداع میروز را برا

 یازتون به خاطر محبت ب دیخوا یدر ضمن اگه م.اون روز وجود داشته باشه يورادایيبرا یلیکنم دل یفکر نم-

...منهمون روز اداوربشمیدیشائبتونتشکر کنم با

:با عجله سختم را قطع کرد و گفت اریمهر

.زده باشم یخواستم حرف یدختر؟من فقط م یگیم یچ-

.یو بااون شروع کنحرفت ر يموضوع چندان جالب باشه که تو بخوا نیکنم ا یفکر نم-

:رنگ خنده به خود گرفت و گفت اریهم چشمان مهر باز

.ينازناز يخانم کوچولو يباز هم پرخاشگر شد-

:برخاستم او دستش را به سمتم دراز کرد دیگرد و سف زیحوصله از پشت م یب

روزمون  یراحتنیخواد به هم یدلم نم.خوام یموضوع ازت معذرت م نیا دنیکش شیخب من به خاطر پ یلیخ-

.کسالتاور قبل تفاوت داشته باشه يزها.با امروز با رو دوارهیام یلیخ نویم چارهیب. میروخراب کن

دانم چرا لبخندش هم مانند غم  ینم.کار فشرد نیباز هم لبخند زد و قلبم را باا اریمهر.نشستم میسر جا گریبار د لیم یب

.و باعث ارامشم شد دیبه گوشم رس یچون موج گرم شیصدا.بست یمبه خود  ریو قلبم را با زنج بابودیو اندوهش ز

؟يدیمنونبخش-

.من ناراحت نبودم-

.را باال داد و همچنان لبخندش را حفظ کرد شیابروها

باور کنم؟ دیبا-
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.یلیهر طور ما-

:دیکانه صورتم را کاو ریداد و ز هیاش تک رچانهیرا ز دستش

؟یکن یتوچرا با همه فرق م-

.کردم رتیاز سوالش ح رگید بار

.فهمم یمنظورت را نم-

.شدم رهیموقعش جا خوردم وبا چشمان گرد شده به چهره اش خ یاز خنده ب.دیبلند خند يبار با صدا نیا

.یستین یتو دختر کم هوش-

.فهمم یبه هر حال منظورتون را نم-

:لم داده بوددستش را به چانه اش گرفت و گفت یصندل يکه رو همانطور

هم  یزمان هییکن یم وونهیهمتا ادمرو د یب يمهربان و ملکه ا يموقع مثل فرشته ا هی.یهست ینیب شیرقابلپیتوغ-

.یش یجهت به ادم حمله ور م یب نیعقاب خشمگ هیمثل ...مثل

:قهقهه اش بلند شد يباز هم صدا دمیرا در هم کش میها اخم

.کنهیم ادیعطش باد رو ز يسوز شیبودم ات دهیجا شن هی-

:گفتم تیجد با

.فهمم یمنظورتون را نم-

:دیچیقهقهه اش در گوشم پ يهم صدا باز

.کردم ینشو شوخ یعصبان-

.داشته باشم یکنم من باتو شوخ یفکر نم-

.دیهم با صدا خند باز
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.یو پاك هست رینظ یدختر ب هیتو -

 یعامل گریو تمام مدت نگران بودم که بار د ختیرفتارش اعصابم بهم ر یاز دوگانگ.را به من دوخت قشینگاه عم بازهم

 ياز رو.امد یما م یکیاز نزد نویبلند م يخنده ها يصدا.هم او در فکر فرورفته بود ابازیما شوداما گو نیباعث کدورت ب

افتاده بود  نیکه روز زم یدرخت کاج وهیبه سمت م.نگفت يزیاما چ ردک بیبا نگاهش مرا تعق اریمهر.بلند شدم یصندل

:زد ادیفر نویم.دمیبدنه زبر ان کش يتم و انگشتانم را رورف

!چقدر قشنگ شده نیبب نجایا ایب نایت-

شهاب در  نووینام م.به حروف حک شده انداختم ينظر.تنه درخت را کنده بود ییشهاب با چاقو.سمت ان دو رفتم به

به  ينظر.کرد یم ییانها خودنما ریوز هم در زان ر خیحک شده بودو تار گریکدیهم در کنار  اریکنار هم و نام من و مهر

:بلند گفت يبا صدا گریبر لبراند و بار د يدار یاو لبخند معن.انداختم  نویم

.نجایاایب اریمهر-

شهاب نگاه از درخت .اکتفا کرد يدرخت فقط به لبخند يهم به سمت ما امد و با مشاهده کلمات حک شده بررو اریمهر

.ستینگراریگرفت وبه صورت مهر

.باستیز یلیعشق خ-

.زد يلبخند یبا مهربان اریمهر

.عشق تو رو داره اقتیل نویمطمئن باش م-

.بر گونه اش نواخت يداد و بوسه ا يخودش را در اغوش برادرش جا نویم

!يرینظ یب ار،تویمهر یماه یلیتو خ-

.را گفتم قتیمن حق-

.شهاب به سخن امد نباریا



کتابخانه نودهشتیا  فهیمه سلیمانی -دیوار شیشه اي 

w W w . 9 8 i A . C o m 237

جون دوست دارم من و تو مثل دو تا  اریمهر...بالم یمثل شما وصلت کردم بر خودم م یده خوببا خانوا نکهیمن از ا-

.میکن یدر کنار هم زندگ شهیهم يبرا یواقع قیدوست،دو تا رف

:سخنش را قطع کرد و گفت اریمهر

.بله،بله حتماٌ-

باال؛درست در کنار ابر  يواز کنه بره باالخواد دو تا بال داشته باشه که پر یدلش م کنهیفضا ادم حس م نیتو ا یدون یم-

اما  شهیاونا چشماش را بدست خواب بسپره،باورتون نم ینرم يواز اونا به عنوان ناز بالش استفاده کنه و رو یشمیابر يها

.کنم هیخواد گر یامروز دلم م

:بلند شد اریخنده مهر.میستینگر نویبا تعجب به م هرسه

.دیران نباشهم نشونه عاشق شدنشه نگ نیا-

گ.بر لب راند ییبایهم لبخند ز نویم

تونم روز خوب و کم  یم نایخوش حالم که هم در کنار شهاب و هم در کنار تو و ت نیاما من امروز به جهت ا دیشا-

.روداشته باشم يرینظ

.نگاهش را به صورتم دوخت اریمهر

...چون منم امروز با وجود یکه پرت و پال بگ دمیپس بهت حق م-

 یکه کم یرا درددست شهاب را به سمت حلقه بسکتبال اریکه سکوت مهر نویم.ما گم شد رتیح انیسخنش در م ادامه

.دینصب شده بود کش يا لهیان طرف تر به م

.میکن يبسکتبال باز ییدو تا میبر ایشهاب ب-

و ما را تنها  دیه بود دورها شد واریکه در کنار د یکه متوجه منظور او شده بود به سمت توپ قرمز رنگ شهاب

توجه نشان دهم اما  یکرد م خودم را ب یبود سع دهیصورتم خواب يبر رو اریمهر مینگاه مستق.ستادمیهمان جا ا.گذاشت
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.او رو کرد يکه در چشمانم نشست دستم را برا یشرم

 نیا- : بر لب راند يو لبخندشده بودم به سکوتم ادامه دادم ا رهیهمان طور که به روبرو خ ؟یچرا امروزانقدر ساکت--

کامال  اریمهر. کنم يشما کنجکاو ينکردم توکارها یوقت سع چیمن ه- . ستیسازگار ن تیسکوتت با اون همه کنجکاو

توکه -: زد یموج م قیعم يدر ته نگاهش خنده ا.ودبه سمت من برگشت و چشمانش را از حد معمول گشاد تر نم

 ریزردرنگ ز يچشمانم را به برگ ها.در درونم شکست يزیچ ایاخت گوچشمانش باز هم منقلبم س ؟يدروغگونبود

از دهانم  دنیکه به هنگام نفس کش ياز بخار.کرد یخورد و پوست تنم کز کز م یبه صورتم م يسوز سرد.انداختم میپا

 یام که از شدت سرما ب ینیمطمئن بودم که صورتم و بخصوص نوك ب.شد یهوا مشخص م يزان سدیشد م یخارج م

نظر  ریکه حرکات مرا ز اریمهر.فرو بردم  میپالتو بیدستانم را محکم تر در ج.حس شده بود به رنگ قرمز در امده بود

بازم - نه - : که شکداشتم بشنود گفتم يارام به طور  یلیتکان دادم وخ یمنف یسردته؟ سرم رابه معن یلیخ- : داشت گفت

 يهمه بدنم را گرم کرد و سرما زشیلبخند مهرام.دوختم دهیبه او دبا تعجب  ؟يندار فتیتو ک نهییا. یگ یکه دروغ م

 شیباز هم دلم برا. یگیکنه که دروغ م یات ثابت م ینینوك ب-: ام اشاره کرد وگفت ینیاو به ب.دادیوجودم را فرار

 ییو نگاه هاچشم ها  نیخواست از ا یدلم م!حد مهربان بود نیتا ا شهیکاش هم يکرد ا یمحبت م بایز هاو چ.ضعف رفت

 یو شهاب که توپ قرمز رنگ را به هم پاس م نویخاطر به م نیفرار کنم به هم دیکش یرا به اتش م میکه سرتا سر پا

بازهم . میکن یسرما رو کمتر احساس م يطور نیا میوندیوشهاب بپ نویما هم به م ستیبهتر ن- : دادند نگاه کردم و گفتم

. تو هم بد نبود شنهادیفنجون قهوه رو بدم اما خب پ هیشنهادیخواستم پ یمن م-. بود اریسخن مهر یچاشن يلبخند

 یبچه ها هم باز نم- . ارام به دنبالش روان شدم يمن هم باگام ها.حرکت کرد نویرا گفت و به سمت م نیا اریمهر

 نویم. شم داور یممنم - . یباز درست و حساب هیشهیم نیحاال ا-. سرش را چرخاند و دستانش را بهم زد شهابد؟یخوا

کارخانوم؟ خودت ر و لوس نکن  یخواد چ یسه نفره داور م يباز- : با تمسخرگفت دویرا درهم کش شیابرو ها

ام  نهیتو به س میایکر تامم به خدم ب پرتبود که توپ را محکم به سمت من  نیهنوز تمام توجه ام به م. اوسطیبدوب
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د  ایفر يصدا.شده بود اصابت کرد  یبرگ هامخف نیدرب نیزم يکه رو یسرم به تکه سنگ.افتام نیخوردو از پشتبه زم

 هیتکان دادم اما چند ثان يحالت خوبه؟ سر-دیهم هراسان به سمت من دو نویحواست کجاست؟ م- : بلند شد اریمهر

مثل بچه  یچراول دانمیحالت خوبه؟ نم نایت- : درکنارم زانو زد یباور نکردن یبا مهربان اریمهر.اشک شد زبعد چشمانم پر ا

 ؟یزن یچرا حرف نم نایت- . امد ینم رونیام ب نهیسرم از شدت درد در حال انفجار بود و نفسم هم از س.کردم هیها گر

با چشمان هراسانش  گریبار د اریمهر. صورتم به حرکت درامد يدادم واشک رو هیتک یبه من کمک کرد،به درخت نویم

که  یکنه؟ در حال یدرد م تییجا- ! نگران من شده بود یکرد و چه باور نکردن یمحبت م بایچقدر ز.شد رهیبه صورتم خ

 نویبا اخم به م اریمهر. نهیب یتار م یلیچشمام خ.کنه یچاره ام م یسر درد داره ب-: گفتم دیلرز یم هیچانه ام از شدت گر

 نیخواستم ا یمن که نم-: دافتا هیهم به گر نویم. يدرست کرد يهات چه دردسر يبچه باز نیباا نیبب-. ستینگر

. مارستانیرسونمت ب یصبر کن االن م کمی-. ستیرا قطع کرد و هم چنان اشفته به من نگر نویسخن م اریمهر. شه يطور

 يصدا.امدیهم گذاشتم اما اشکم بندنم يچشمانم را رو.محو شد دگانمیچشم به هم زدن ازبرابرد کیرا گفت و در  نیا

 يزیکه چ...انشاءا فتادهین ینکن اتفاق هیگر- . در ارام کردنش داشت یوشهاب سع دیشوم رسبه گ نویم هیزمزمه وار گر

تو - : چشمانم را باز کردم وبا زحمتفراوان گفتم! کردم یشدت پرت م نیتوپ رو باا دیاحمقم نبا یلیمن خ- . ستین

دستش را . خراب کنم يطور نیو اخواستم امروز ر یمن نم نایت يوا- . کردم یم اطیاحت...اطیخودم بااحت يمقصر نبود

کرد  ینیترمز سنگ اریمهر.میباعث شد چشمانم را بگشا لیاتومب يصدا.دمیفشردم امااه از نهادم بر امد و از شدن درد نال

در  اریمهر م؟یایماهم ب-. نشسته بودم لیبعد داخل اتومب هیاز چند ثان دکمتریشد و به سمت من دو ادهیلپیو از اتومب

.میگرد ینه زود بر م- : فتجواب شهاب گ

12فصل

وبه سرعت  ستیگذاشت وبه پشت سرنگر شیکنار یصندل يدستش را رو اریباز نگه داشتم مهر یرا به سخت چشمانم

و  ینگران نیکردم ا یرا باور م دکدامیبا.برد ادمیدرد را از  يانقدرنگران بودکه لحظه ا اریصورت مهر.دنده عقب رفت 
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 يبعدروبه رو يراندلحظه ا یبه سرعت به عقب م اریرگزنده دو شب قبل را؟مه يان حرفهاایچشمانم هراسان، نیا

 نکیدوعیدو رونیمش رجب هم به سرعت ب.ودر را گشود دیدو رونیب لیازانومب اریمهر.میبود ستادهیدربزرگ باغ ا

. امد لیبه اوبه سمت اتومبتوجه  یاربیمهر. اومدم یم دخودمیزدیم دبوقیدیاقاچراشمازحمت کش-. رابه چشم زد اهشیس

رفت و واردجاده  نییتپه پا يدوازرویچیسرعت پ اربهیمهر.ازلذت شدم زیها لبر ینگران نیازهمه ا. ندیراببشمادر- 

سراغم امده بودودلم ازشدت  دبهیوحالت تهوع شد جهیسرگ.دادیمجال نم میچشمانم رابازهم بستم امااشکها.شد

کنه؟ فقط  یدردم یلیسرت خ- : دیرسپ یوبانگران ستیبه من نگر لیتومبا يجلو نهییاردرایمهر.رفتیدردضعف م

اماافتادن  میصدابگریکردم ب یسع. میرس یتحمل داشته باش زودم- : دلسوزانه گفت یتوانستم سرم راتکان بدهم اوبالحن

رابهم  شیوابروها ستیبه من نگر نهییازداخل ا اربازهمیکه مر. مردم يوا-: ناله ام رابلندکرد يصدا يدرچاله ا لیاتومب

دارم،دارم،دارم !حالم بده رمیمیدارم م-: گفتم هیلرزان ازگر ییباصدا. کردم اروم برم یسع یلیدخیببخش- . ونددادیپ

 یکلمه لعنت نیا یچرا ه- : گفت یعصب یارباحالتیمهر. رمیمیم ؟دارميچطور- . میرس یم میتحمل کن دار. ارمیباالم

که  نیبدون ا ؟یبش ادهیپ ينگه دارم لحظه ا شهگو نیا يخوا یم- . طاقت ندارم گهید- : باناله گفتم  ؟یکنیراتکرارم

 رونیب لیسرم را از اتومب.ودر را باز کرد دیدو نییرا به گوشه جاده راند و به سرعت پا لیمنتظر پاسخ من باشداتومب

 یسرم را به پشت.دیپچرخ یبه دور سرم م ایدلم اشوب بود و دن.داشتم یبیکردم اما حالم بهم نخورد فقط حس عج

ارام چشمانم را بستم که متوجه  م؟یحرکت کن يخوایم-. دیغلط یمحابا م یصورتم ب يدادم واشک رو هیکت یصندل

پدال گاز  يرا رو شیو پا ستیبه من نگر نهییداخل ا گربهیشدو بار د لیمنظورم شددررابست وبه سرعت سواراتومب

کامال درکت  دونمیم-... وگرنه یستیمن ن ي؟توجايچطور- . میرس یزود م تحمل کن کمی- : فشردودر همان حال گفت

چشمان  گریکنم؟ بارد کاریچ یپ- : زدم ادیفر. کنهیشترمینداره فقط سر دردت راب يا دهیهم فا هیکنم اما گر یم

 مارستانیکه به ب دینکش ادطولیز.ام بلندشد هیهق هق گر يصدا. بکن يدوست دار يهرکار-. نگرانش رابه من دوخت

.میدیرس
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چرخدارمرا به  یبعد با تخت يو لحظه ا دیدو یسوو ان سو م نیبه ا مهیقابل باور بود او سراس ریغ میاربرایمهر یدستپاچگ

-؟يدار یچه احساس-. را در چشمانم چرخاند ظیغل ياونور.بود ستادهیسرم ا يباال دیبا لباس سف يدکتر .بردند یاتاق

دکتر سکوت کردودر سکوت به . چرخ و فلک در حال چرخشم هیتو  دتانگارتمام م هیورج هیدلم .خوره یحالم بهم م

تا بعد ظهرتحت مراقبت  دیبا-: وگفت ستیبود نگر ستادهیسرم ا يکه نگران باال اریبعد به مهر یقیپرداخت ودقا نهیمعا

قرص و دارو  اباشه که ب ییجز بیاس هیکنم  ینه پسرم نگران نباش فقط فکر م-ره؟  یم يمغز يزیامکان خونر-. باشه 

. اسکن یتیس دشیلطفا ببر- : و ادامه داد ستیبود نگر ستادهیا کشیکه نزد يبعد به پرستار. ومراقبت خوب بشه

 تیهدا یاتاق يدوپرستار مرد تخت مرا به سو. انقدر نگران نباش!همه الزمه نایا- ! دکتر- : دینال ارنگرانیمهر

وچه مهربان و با محبت  ستینگر یبود و به صورتم م ستادهیسرم ا يباال نیزم يد روموجو نیکردندواوچون مهربان تر

نگران نباش -برن؟  یدارن منوکجا م نایدروغگو پس ا- . شهیحالت زود،زود خوب م- . نگاهش را به چشمانم دوخت

هم  باز. ه ها رفتار نکنمثل بچ-. برلب راند يام بلند شداو لبخند خسته ا هیگر يگرصدایبار د. رنیعکس بگ دازسرتیبا

- . فتادهین یاتفاق مهم یستیبچه ن گهیخوب دختر خوب تود یلیخ-: بر لب راند یاو لبخند کمرنگ ستمیبلندگر يبا صدا

که زدم خندهام گرفت اما در مجال  یتوپ؟ خودم از حرف هیبا - افتاده؟  یکه اتفاق مهم يکرد یاگه مرده بودم باور م

. خوام یمن پدر و مادرم رو م-. یباش یدختر خوب کهیشه به شرط یم بزود خو یلیخ-. نهک یسرم درد م-. خنده نداد

 یدون یم نکهینه ا -ه؟یبچگ خوامیخانواده ام رو م گمیم-! يواقعا که بچه شد-. لبانش نشست يلبخند بررو گریبار د

و  دیلبم چک يرویاشک. یتراحت کنو اس يچشم هات را روهم بزار دیتو االن با.هیبچگ ستیخواسته تو قابل اجران نیا

و  دیاو بازهم خند ؟يدیقول م- . مونم یجا م نیمن هم.هستم نترس نجایمن ا- . ترسم یمن م-. احساس کردم انرایشور

.دمیقول م- . من خندهاشرا درخاطرمحفظ کردم

 ین انسان را به وحشت مآ یپزشک زاتیشدم که ازدحام لوازم و تجه یاز هم باز شد و من داخل اتاق سبز رنگ یاتاق در

چشم گشودم وآه از نهادم  دیاز فشار درد شد.به خواب رفتم یک دمیهم فشردم و نفهم ياز ترس چشمانم را رو. انداخت
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.برآمد

کنه؟ یسرت هنوز درد م-

 ادیما درد زکه به قولش وفا کرده بود خشنود بودم ا نیاز ا. بود  ستادهیاو در کنار پنجره ا. ستمینگر اریبه سمت مهر-

مهمان  یتر آمد و باز هم نگران کینزد دیکه چهره در هم فشرده مرا د اریمهر. اورمیگذاشت لبخند بر لب ب یسرم نم

.شد دگانشید

- ؟ يدرد دار یلیخ-

.بر لب راند یبخش نانیبار لبخند اطم نیا. بعد بازگشت  يرفت و لحظه ا رونیرا تکان دادم و او به سرعت ب سرم

.شه یزود دردت کم م یلیان نباش خنگر-

- .من تحمل ندارم-

!؟ يبود يتو که دختر صبور-

.درد کشنده س نیا اریمهر. صبرم رو از دست دادم  گهیحاال د-

.و خنده اش چه خوش بر دلم نشست دیخند اریمهر

.بار آورده يکه دخترش رو انقدر نازناز مهیدائ ریتقص-

:گفتم تیقاطع با

.ستیطور ن نیاما ا-

.دیهم به من خند چشمانش

.پس بخند-

:دیلبم ماس يکردم لبخند بزنم اما بالفاصله لبخند بر رو یسع

!تونم درد دارم ینم-
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.بخواب کمیپس -

به سمت . هنوز در اتاقم بود اریآن را گشودم مهر گریکه بار د یحرف گوش کن چشمانم را بستم و زمان يبچه ها مثل

.ستمیپنجره نگر

؟يشد داریب-

.برخاست یصندل ياز رو اریمهر.را بر هم زدم  میها مژه

کنه ؟ یسرت هنوز درد م. میبر میتون یپس م-

:گفتم يگرفته ا يصدا با

.کم هی-

.یمواظب خودت باش شتریب دیتو با-

:آرام زمزمه کرد اریمهر. را بستم  چشمانم

؟يراه بر یتون یم-

مختلف بدنم را دچار  يآثار داروها.باال داد یبه کمکم شتافت و تخت را کم اریمهر. ت بلند شومتخ يکردم از رو یسع

تأمل کرد  يلحظه ا اریمهر. تخت گرفتم وارهیآمدم و دستم را به د نییبود پا یکرده بود اما به هر زحمت یرخوت و سست

:و گفت

.گم بهت کمک کنه یبه خان پرستار م. زود لباست رو عوض کن  رونیرم ب یمن م-

.وارد اتاق شد يسخنش تمام شد اتاق را ترك کرد و بالفاصله پرستار تا

خانم خوشکله حالت خوبه؟-

.بله متشکرم-

کنه؟ یهنوز سرت درد م-
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.کم هی-

:که در کنار تختم قرار داشت برداشت و به دستم داد و در همان حال گفت يلباسم را از داخل کمد کوچک فلز پرستار

نامزدته؟ سادهیوا رونیاون که ب-

:پاسخ دادم یخاطر سؤالش را با سؤال نیشد به هم کیام تحر يکنجکاو

چه طور مگه ؟-

:کرد گفت یرا که بر تنم کرده بودند باز م یرنگ یکه گره لباس صورت یبه پشت سرم رفت و در حال پرستار

م؟ی؟ اشتباه حدس زد دیکه شما با هم نامزد میرط بستراستش انقدر نگران حال شما بود که با همکارها ش-

.پسر عمه منه اریمهر-

:من رساند يجوان خودش را روبرو پرستار

نه ؟ دیرو دوست دار گهیاما حتما همد-

.دیبخش نتیرا ز شیدر هوا زد و لبخند ، لبها یبعد بشکن و

درست حدس زدم ؟. دیو قرار ازدواج هم گذاشته ا-

.بود نیلحن کالمم کامال غمگ. ام دادم را تک سرم

.اون فقط پسر عمه منه-

:کرد و گفت کیرا به هم نزد شیباز هم ابروها پرستار

.کنه یم يازت خواستگار يخب مطمئن باش به زود... طوره  نیاگر ا-

چه طور ؟-

:آرام از گونه ام گرفت و گفت یشگونیجوان ن پرستار

و  فیصورت ظر نیچشمها و ا نیتونه از ا یم يفهمه که کمتر پسر یته باشه حتما مکم شعور داش هیخب آدم -
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.حد نگران من بشه نیسر درد ساده تا ا هیکنم با  یدر ضمن منم پسرعمه دارم اما فکر نم. بگذره  یعروسک

 دهیآفر میکه او برا یخوش يایمن هم غرق در رو. برد یفرو م ایبود که آدم را به رو نیریپرستار جوان آنقدر ش سخنان

پرستار جوان دستم را به .کامال آماده رفتن شده بودم. به در خورد بالفاصله به خودم آمدم  يبود شده بودم که تقه ا

:فشرد و آرام زمزمه کرد یگرم

.نیخوشبخت بش دوارمیام-

پشت در به انتظار  اریمهر .دیکش نییرا پا رهیاو هم به سرعت به سمت در رفت و دستگ.دمیبه صورتش پاش يلبخند

.بود ستادهیا

؟يآماده شد-

:گفت اریکرد رو به مهر یکه اتاق را ترك م یپرستار در حال. جنباندم  يسر

.دیمواظب نامزدتون باش شتریب دیشما با-

.بله چشم-

:آرام تر گفت یبالفاصله به دنبال پرستار رفت و کم اریمهر

کار کنم ؟ یاگه درد داشت چ-

:ستیبه داخل اتاق نگر گریلبخند زنان بار د رستارپ

.مثل شما انقدر نگرانشه یکیحال نامزدتون بهتر از منه ، الاقل  ینگران نباش-

.ادیآخه ممکنه درد بازم به سراغش ب-

کوتاه وارید ياز رو يبودند رفت و کاغذ ستادهیکه دو تا از همکارانش پشت آن ا یکوتاه یگچ واریبه سمت د پرستار

.برداشت

 یلیخ دیبشه در ضمن با قیتزر دینسخه رو دکتر نوشته چند تا مسکن و آمپول هم هست که اگه درد داشت با نیا-
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داروهاش رو هم سر . بده یبه خودش مرخص یمدت هیدینوشته شده با یمواظب خودش باشه، ده روز هم براش مرخص

.ادیب نهیمعا يساعت بخوره و بعد از ده روز دوباره برا

.کرد و به سمت من که از اتاق خارج شده بودم آمد یتشکر کوتاه. کاغذ را از دست پرستار گرفت و اریمهر

؟يراه بر یتون یم-

.آه خوبم ، ممنون-

پرستار  يو برا ستمیبه پشت سر نگر.میحرکت کرد مارستانیو همگام با هم به سمت ب دیبه صورتم پاش يلبخند اریمهر

 يکه در کنار او رو يلحظه ا. دست تکان دادم دست او هم در هوا به پرواز درآمد ستینگر یبه ما مجوان که هنوز 

 کینزد. تمام وجودم را در برگرفت  یقیآورد و خواب عم جومنشستم باز هم اثرات داروها به چشمانم ه لیاتومب یصندل

:به صورتم انداخت ينظر اریمهر. که چشم گشودم میبود دهیباغ رس

؟يدیخوب خواب-

.متشکرم-

 يلبش نشست و لحظه ا يبر رو يلبخند ستینگر یباال انداخت و همچنان که به روبرو م يرا لحظه ا شیابروها اریمهر

.به من نگاه کرد گریبعد بار د

؟ ستیسردت ن-

همه محبت  نیاز ا. دیتشکر کردم او باز هم خند گریروشن است پس بار د يبه من فهماند که بخار لیداخل اتومب يگرما

...بود و برخورد دو شب قبلش زاریاز من ب شیپ يتعجب کردم اوتا چند غشیدر یب

:دمیگرفته شده بود پرس یمختلف کم يکه به خاطر اثر داروها ییصدا با

؟ یتو چرا انقدر نگران من-

:مشکوك به صورتم انداخت یتنگ کرد و نگاه یرا کم چشمانش
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خورده ؟ به سرت يتوپ بدجور-

:دمیپرس یساختگ یرنجش با

؟ هیمنظورت چ-

:هم نگاه مشکوکش را به سمت من چرخاند باز

؟ یمن به خودت بش يمنکر عالقه  يخوا یتو م یعنی-

و من مجبور  دیبلند خند ياو با صدا. را نداشتم  نیچن نیا يپرده ا یو ب حیدفعه گر گرفت انتظار جواب صر کیبدنم

.شوم رهیو برگرفته و به روبرو خشدم نگاه از ا

دونم چه  یرو اعتراف کنم اما نم يزیچ هیخوام  یکه م هیمدت هینایت... یتون یو هم م... و هم  یمن یتو هم دختر دائ-

؟ یمنو بفهم يحرفها یتون یم! که دلم را دچار آشوب کرده  هیحس دو گانه مدت هی... من ، من ! يطور

:ا به سمت من چرخاندباز هم نگاهش ر اریمهر

که تو  ياز روز یعنی... من  نایت... مدت  نیکهتو ا يبود دهیتو اصال نفهم یعنی؟  یو مبهوت جیگ نقدریدختر تو چرا ا-

که عقلم رو از  نیگم ؟ مثل ا یم یدارم چ ستیمعلوم ن... يهمه جا رنگ و بو يجور هی،  ختیبه هم ر زیهمه چ ياومد

؟ اون جمله و اون  یفهم یم. بشنوم يزد ادیرو که تو باغ فر ياون جمله ا گهیبار د هیآرزو دارم ذاستش من . دست دادم 

...من ، من! کنم؟ یاشتباه م دیدونم شا ینم... نینگاه صادقانه تر

صورت من  يرو اریباز هم نگاه مهر. شدم  رهیدوانم چرا مثل مجسمه به روبرو خ ینم. کردم  يخراب کار شهیهم مثل

:از عکس العمل من گفت وسیبعد مأ يو لحظه ا دیرخچ

 هی. ریبگ دهیمنو نشن يحرف ها. ستیتو مناسب ن طیاصال امروز شرا. کردم يرو ادهیز نکهیخوام ، مثل ا یمعذرت م-

س دو ح نیا جادیباعث ا ییشدم و تنها ایخولیدچار مال دیانقدر تنها بودم که شا مایبعد از رففتن ش. ستیکم حالم خوش ن

شرمنده ... که  نینداره و من از ا قتیقبل برات گفتم اصال حق قیکه دقا یتجمال نیباور کن ا زیعز یدختر دائ!! گانه شده
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.ام ، شرمنده

چرا ! اش شده ام ؟ يدیکه چرا با سکوتم باعث نا ام دمیکش یم ادیخواست بر سر خودم فر یگرفت دلم م بغضم

به هم دوخته  میلب ها ایرا از هم گشودم اما گو میلب ها یبه سخت! ود ؟ لعنت بر من تمام ش زیجا همه چ نینگذاشتم هم

.شده بود

...من ، من-

را صد چندان کرده بود انداختم و  شیبائیکه ز ششیکمرنگ ته ر هیبا آن سا اریو مردانه مهر دهیبه صورت کس ينظر

.بود رهینگاه ملتمس من هنوز به روبرو ختوجه به  یاو غش رفت اما او ب شیپ قیسخنان دقا يدلم برا

...خواستم یمن م اریمهر-

 یخیبه کوه  لیحس کردم تبد! روح  یشده بود و نگاهش مثل گذشته سرد و ب گانهیچقدر ب شیصدا. را قطع کرد  سخنم

.است رممکنیشده که شکستن آن غ

 هیمحض بود ،  یخودخواه هیخواسته من . ام از تو معذرت بخو دیمن با. فهمم یخودت رو خسته نکن منظورت رو م-

به  ستیتو حاضر ن اتیتو و با خصوص طیتو شرا يدختر چیدونم ه یمن خوب م. ریبگ دهیرو نشن زیهمه چ! جنون 

.خواسته دل من جواب مثبت بده

دچار  اریا مهردر برخورد ب شهیاصال هم. کردم  یپرت م رونیگشودم و خودم را ب یرا م لیخواست در اتومب یدلم م-

تا .شدم  رهیبه مناظر گوشه جاده خ يو از پنچره کنار دمیکش میشانیپ يدستم را آرام رو. شدم یم یاحساس نیچن

بلند شد و مش رجب به  لیبوق اتومب يدر باغ صدا يوروبر. ما رد و بدل نشد نیب یسخن چیه گریبه باغ د دنیرس

بود و سرش را داخل  ستادهیمش رجب ا يداریراند ، کنار اتاق سرارا به داخل  لیاتومب اریمهر. سرعت در را گشود

:گفت يپدرانه ا یکرد و با مهربان لیاتومب

آقا ، حال خانم بهتره ؟-
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:جواب دادم دیرس یکه هنوز دمق به نظر م اریمهر يجا به

.خوبم مش رجب ، متشکرم-

.دیود را به رخ کشخ شتریصورتش ب يلبخند چروك ها نیزد و با ا يرجب لبخند مش

.دیاسپند دود کنه فکر کنم چشم خورد دیبگ ایبه در یراست. یمواظب خودت باش شتریب دیدخترم با-

ساختمان که  کیبه نزد. حرکت کرد گریبار د لیبعد اتومب يو لحظه ا ستیبه سمت من نگر اریمهر. زدم يلبخند-

. دیدو نییپله ها پا ياز باال نویم. آمدند رونین شهاب و پگل هم بو پس از آ دیدو رونیاز در ب نویدر باز شد و م میدیرس

 يبود نظر دهیما رس کیکه تازه به نزد نویم.شدم ادهیپ لیاز اتومب. ودشد و در سمت مرا گش ادهیپ لیهم از اتومب اریمهر

 .و مرا در آغوش گرفت دیشده ام انداخت و بغضش ترک یچیبه سر بادپ

طور شد ؟ نیدفعه ا کیدونم چه طور  یدستم بشکنه نم یاله-

:کردم آرامش کنم و گفتم یسع

.شه یزود خوب م یلیخ ستینکن اصال مهم ن هیگر-

:کرد و گفت اریبود رو به مهر دهیما رس کیبلند شد و شهاب که به نزد نویم هیگر يهم صدا باز

.میمرد یداد؟ ما که از نگران یتلفن همراهت جواب نم چرا

:حوصله جواب داد یب اریمهر

.تو کلبه جا گذاشتم-

:پله ها آمد يعمه از باال يصدا

.به خدا دلمون هزار راه رفت. يآورد یدرمون م یاز نگران يزد یتلفن م هیالاقل -

:انداختم ستیگر یصدا م یبه صورت پرگل که ب ينظر
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؟یکن یم هیچرا گر گهیتو د-

:گفت نویرا بست و رو به م لیدر اتومب اریمهر. و وارد ساختمان شد دیاز پله ها باال دو یسخن چیه یب پرگل

.به استراحت داره ازیخسته ست ن نایت دیرو تمومش کن يو زار هیگر-

:گفت دهیبر دهیو بر دیکش شینیب ریدستش راا به ز نویم

.همه خراب کردم يمن امروز رو برا-

:را با تمام محبتم فشردم دستش

!رو ناراحت نکن انقدر خودت-

:چرخدارش نشسته بود یصندل يپله ها عمه رو يباال

!کرد؟ یشوخ نیچن نویفهمم چرا م ینم من

.کار نداشته نیتو ا ياون که عمد دیرو سرزنش کن نویم دیعمه جون شما نبا-

.بر آن نهاد يباز هم لبش را به صورتم چسباند و بوسه ا نویم

!یقربونت برم که تو انقدر ماه-

دلم گرفته بود باز هم . مبل نشستم  نیاول يرو. کرد یم دادیهنوز در چهره عمه ب یآثار نگران. میهم از پله ها باال رفت با

.مرا تنها گذاشته و به کلبه اش پناه برد اریو مهر میباغ جادو شده برگشته بود نیبه ا

از در  اریبعد در باز شد و با کمال تعجب مهر يلحظه ا از اشک چشمانم را پر کرد اما يرا به در دوختم و حلقه ا نگاهم

نشست  میآمد و روبرو يجد یلیخ اریمهر. ام را حفظ کنم  يلبم را فرو دهم و خونسرد يکردم خنده رو یسع. وارد شد

:نشست مآواز در گوش نیچون خوش تر شیبعد صدا يلحظه ا. 

.رو اماده کردم ازیمورد ن لیوسا ستیل. دیرو بفرست بره خر یکیایدر-

:بر لب راند يتمندیلبخند رضا عمه
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فکر  یچ میدخترش مراقبت کرد کدونهیاز  ينطوریبرادرم اگه بفهمه ما ا چارهیب. میکن تیتقو شتریرو ب نایت دیبا درسته

کنه؟ یم

.مامان تو رو خدا داغ دلم رو تازه نکن-

.شد رهیبه صورت من خ گریبار د عمه

!يشد فیتا حاال چه قدر ضع از صبح رمیبم یاله-

.عمه به خنده افتادم ینگران از

.من حالم خوبه دیانقدر نگران من نباش-

باز هم  اریمهر يصدا. چشمانم را بر هم فشردم يو لحظه ا دمیلبم را گز. بعد سرم شروع به ذوق ذوق کرد  يلحظه ا اما

.کرد کیآرامش را به دلم نزد

؟ي؟ بازم درد دار هیچ-

 ریچشمانم را به ز. زانو زده بود و نگاه مهربانش را به صورتم دوخته بود  میرا باز کردم ، او درست روبرو مچشمان

:بار شهاب گفت نیا. انداختم و سرم را تکان دادم

.احتماال داروها اثرش رو از دست داده-

.ستیدستپاچه از کنار من برخاست و به عمه نگر اریمهر

.نهیبش جایا نیاز ا شتریتونه ب یکه نم فهیاالن انقدر ضع. حت داره به استرا ازین نایت-

:سخنش را قطع کرد و گفت عمه

.انجام بده یدون یکه صالح م يهر کار-

:ستینگر نویبار به م نیا اریمهر

.یکن قیبهش تزر یآمپول مسکن دیباال با ایب عیتو هم سر ایدر. کمک کن بره اتاقش نایبه ت-
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.چشم آقا-

به  ينظر. هم وارد شد ایبالفاصله در. تخت بخوابم  يکمک کرد رو نویکوتاه و آرام از پله ها باال رفتم و م يقدم ها با

کرد و  یداروها همراه ينگاهم را تا رو نویم. رفت جیداروها انداختم و از مشاهده آن همه قرص و آمپول سرم گ سهیک

:گفت

؟یکن ینگاه م ينطوری؟ چرا ا هیچ-

:گفت يشتریبعد با تعجب ب يلحظه ا و

؟ها؟ یترس یکه م یبگ يخوا ینم-

:دارو بر گرفتم سهینگاه از ک زانیلب و لوچه آو با

.دمیترس یاز آمپول م شهیهم-

.نشست نویلبخند بر لب م نیاز آن سانحه اول بعد

.جا هستم نیمن ا زمینترس عز-

. دمیکش یسرنگ را آماده کرد و من از سوزش سوزن آه ایدر. ه هم فشردمچشمانم را ب. باز هم به من فشار آورد درد

.به کمکم شتافت یچون فرشته نجات اریدر همان لحظه در اتاق باز شد و باز مهر

؟يکرد قیآمپول رو تزر ایدر-

.بله آقا-

.دیصورتم را کاو یشد و لبه آن نشست و با نگاه آرامش بخش کیبه تخت نزد اریمهر

بهتره ؟ حالت-

.بله-

.و مرا باز هم به انتظار گذاشت دیاز من دزد دهید اریمهر
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.انقدر شهاب رو تنها نذار گهیتو هم د. استراحت کنه نایبهتره ت-

هنوز همان جا نشسته بود و  اریمهر. بر گونه ام نواخت و اتاق را ترك کرد ياز کنار من برخاست وبوسه ا لیم یب نویم

. کردم یم ییدانم چرا با وجود عمه و فرزندانش باز هم احساس تنها ینم. صورتم ثابت شد يرو بعد نگاهش يلحظه ا

خفته  يماریداشتم، اما او اکنون فرسنگ ها دور از من در بستر ب اجیبه محبت مادرم احت زیازهمه چ شیلحظات ب نیدر ا

که  یزرد رنگ ینگاهم را به روکش مخمل. دچشمانم مرطوب از اشک شده بود و بغض راه نفسم را مسدود کرده بو. بود

چه آرام  شیداص. فشرد یکرد و قلبم را م یم ینیصورتم سنگ يبر رو ارینگاه مهر. انداخته بود دوختم میپاها يرو نویم

:بود نیو مت

.نایت-

.بله: گفتم  آرام

.به من نگاه کن-

. از او برگرفتم دهیکرد که بالفاصله د جادیدر وجودم ایاما نگاهش انقالب.را باال آوردم و چشمان را چرخاندم  سرم

دلش را  يدر چشمانش پنهان ساخته بود کههمه حرفها و گفته ها یپسر چه قدرت نیدانم ا ینم. چشمانش ساحره بودند

.در آنها مشاهده کرد یشد به راحت یم

؟يچرا از من روگردوند-

 يلحظه ا. چه قدر سخت بود دیچرخ یصورتم م يکه بر رو قین نگاه عمتحمل آ. نگاهم را باال آوردم گریناچار بار د به

 ینگاه چه قدرت نیا يوا يا. میموها يرو گرید يلبم و لحظه ا يبر رو گرید يشد و لحظه ا یچشمانم ثابت م يرو

.زد یداشت و چه حرفها م

:بود بیو دلفر بایهمچون نگاهش ز شیصدا

گذره؟یم یچ کتیتو دل کوچ یبگ يخوا ینم-
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مجبور شدم سرم را کامال باال .تر از چانه ام قرار داد نییپا یدستش را باال آورد و کم. را به اطراف تکان دادم  سرم

.رمیبگ

شه ؟ یدفعه چشمات پر از غم م کیبگو چرا . کن یدلت رو خال. حرفت رو به من بزن -

:نشست میدر صدا بغض

.شم یم وونهیدلم تنگ شده ، دارم د-

را صد چندان  شیبائیمحو در گوشه لبش ز يو لبخند. مسکن  يآرام کننده تر از داروها. چه آرامش بخش بود  اهشنگ

.کرده بود

.گرده یتو بر م شیکه حال مادرت خوب شده و پ یخوشحال باش دیتو با-

:دیگونه ام خط کش يو اشک رو دیترک بغضم

به وجود  ازیمن االن فقط ن... اریمهر. کنم هیگر يها ياش بذارم و هاشونه  يخواست االن بود تا سرم رو رو یدلم م-

.اون دارم

!شد یکرد چه قدر اوضاع بدتر م یم شرفتیروز به روز پ يماریفکر رو بکن که اگه نرفته بود و ب نیدونم اما ا یم-

:را به صورتم دوخت قشیام شدت گرفت او باز هم چشمان عم هیگر

.یقدرشناس محبت اون باش دیتو با. رگه خدا بز. نکن  هیگر-

:گفتم يسابقه ا یب يلجباز با

.خوام یاما من االن مامانم رو م-

.لبش باز هم آرامم کرد يمحو رو لبخند

و زن  ییکه دا یتا زمان یزود خوب بش یلیکه خ یمواظب خودت باش دیبا. یبچه خودخواه رفتار کن هیمثل  دیتو نبا-

.نندیگردن تو رو شاداب و سالمت ببینسترن بر م ییدا
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رنگ از داخل  یآب یبلند شد و در کمدم را گشود و ژاکت اریمهر.شده بودم فیضع یحساب. لرز به تنم افتاد يلحظه ا يبرا

را  یتوانست هر زن یاو م. ساخت رانمینگاهش باز هم و. شانه ام انداخت يآن برداشت و باز هم به سمت من آمد و رو

رفت و  نهیبه سمت شوم اریمهر. گذاشت ینم میآرامش برا يلحظه ا مایش ادیکند اما افسوس که نام و  برایاز عشق س

:.ستیآن را روشن ساخت و باز هم به سمت من نگر

.ارمییکم استراحت کن خودم شامت رو برات م هیشه ،  یگرم م نجایزود ا یلیخ-

زد که  ير رفت و در را گشود و در لحظه خارج شدن از در لبخنداو هم منتظر جوابم نماند و به سمت د. نگفتم  يزیچ

بود و  دهینگاه او به تمام بدنم گرما بخش. نهیبه زاکت داشتم و نه آتش شوم يازینه ن گهید. گرم شد کبارهیهمه وجودم 

.دمیشیو به نگاه آخرش اند دمیتخت خواب يرو... هم  شیمحبت ها

لبم  يرو يلبخند.گذاشت شیاز پشت در خود را به نما اریز شد و قامت بلند مهربار نواخت که در با 9سالن  ساعت

چه . در را پشت سرش بست گرشیغذا وارد اتاق شد و با دست د ینیبا س اریمهر. دمیخود را باال کش یکم. جاخوش کرد

بودم  ماریب شهیشد هم یاش مک يا. نمیساعات چشمانم به در خشک شد تا بلکه باز هم او را بب نیدر ا! يانتظار کشنده ا

خوب شوم ، اما  رتریگرفتم داروها را مصرف نکنم تا د میبا خودم تصم. او بهره مند شوم  يتوانستم از محبتها یو م

لحظه  نیاز هم دیپس با. کردم  یم دایبهبود پ ينبود من به زود يچاره ا. دمیمسخره خود خند االتیبعد بر خ يلحظه ا

.دانستم یرا که او در کنارم بود م ییو لحظه ها قیقدر دقا

؟ يخوب استراحت کرد-

:بر لب راندم يزیتشکرآم لبخند

.يتو دردسر افتاد یلیتو امروز خ-

.هستم یگرام يدر خدمت شما بانو شهیمن هم-
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.امروز داشت يبرا ییچه نقشه ها نویم چارهیب. شد امروز رو چه راحت خراب کردم  فیح-

.شد نییتز يبه لبخنداریلب مهر گوشه

.مامان تا تونست بهش سرکوفت زد! چقدر هم سرخورده شد یطفل-

.نداشت يریآخه اون که تقص-

.هم بهانه رو دست ما داد نویم. کردن یم یخال یکیخودشون رو سر  یناراحت هیبق دیجور با هیبالخره -

.به خنده افتادم اریمهر هیتوج از

.نداره يریتقص چیگفتم که اون ه یاومد تا بهش م یم نویکاش م! دیانصاف یب یلیاما شما خ-

.اصرار کرد اما من نذاشتم یلیخ-

:دمیتعجب پرس با

آخه چرا ؟-

:با تجربه لب به سخن گشود یپزشک چون

.يدار ازیبه استراحت ن زیاز هر چ شیتو ب طیشرا نیتو ا-

:قرص را به سمتم گرفت یبه دستم داد و قوط آب را وانیاو ل. لحن سخن گفتنش خنده ام گرفت از

.اآلن موقع خوردن داروهاته-

.نمیرو بب نویمن دوست دارم امشب م یول-

.شه یاوامر اطاعت م-

:باال دادم و گفتم ابروهامو

.یکن یمتوقعم م يدار-

:گفت ینیریهم ابرو باال داد و همراه با خنده ش او
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.در خدمتم شهیاوامر شما هم ياجرا يبرا-

.قرار داد میپا يغذا را رو ینیاو س. ام گرفت خنده

.ادیشامت رو بخور تا بعدش بگم ب-

.ندارم لیم-

.هم نگاهش مجبور به انجام اوامرش کرد باز

.يدار ازیخوب ن هیبخور تو االن به تغذ-

...آخه-

.ستین يخبر نویاز م يآخه نداره اگه تا آخر غذات رو نخور-

:و گفتم دمیخند

؟ یکن یم دیتهد-

.فتادهیپس زود باش بخور تا از دهن ن. ندارم  يچاره ا-

 یکیکه در تار رونیب يپنجره قرار گرفت و به فضا ياو از کنارم برخاست و روبرو. سوپ را در دهان گذاشتم  قاشق

خاطر سکوت کردن و اجازه  نیمبه ه. کند یم ریس يگریاما حتم داشتم ذهنش در مکان د. ستیپنهان شده بود نگر

بالفاصله متوجه من شد  اریمهر. تر قرار دادم نییپا یکم راینیس دیکه با اتمام رس میغذا. دادم او با افکارش خوش باشد

.قرارداد زیم يبرداشت و رو میپا يرا از رو ینیو به کمکم شتافت و س

؟ يپس چرا شامت رو تموم نکرد-

.خورم یوقت انقدر غذا نم چیمن ه. شدم  ریباور کن س-

.ادیبال سرت م نیخوردن ا نیزم هیکه با  یفیهم هست که انقدر ضع نیهم يخب برا-

.ندارم لیم نیاز ا شیبه هر حال ب-
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:و کوکش کرد و گفت دیکش رونیکنسول کنار تخت ساعت را ب يدست دراز کرد و از کشو اریمهر

باشه؟. ينره بخور ادتیکه زنگ زد  تخت ، ساعت يذارم باال یداروهات رو م-

.یکه انقدر نگران ستمیمن که بچه ن-

:رفت همراه با خنده گفت یکه به سمت در م یحال در

.خانم کوچولو يکرد ینم هیگر قهیدم به دق ياگه بچه نبود-

:گفتم يپرخاشگر با

؟ هیمنظورت چ-

.ریشب بخ. رو صدا کنم نویرم م یم. نداشتم خانم کوچولو يمنظور-

گمان دل  یبود که ب یاو مرد جذاب. لبم نشست يو خنده رو دمیبالش خواب يرو. را گفت و اتاق را ترك کرد نیا اریمهر

 .برد یرا م يهر دختر

13فصل

 دیکه خورش یاز زمان.بودم اریمهر دیگرفت و تحت مراقبت شد یسرم دردم یاز گذشت پنج روز هنوز هرازگاه بعد

خواب به کلبه بر  يگذراندوفقط برا یهمه روز را در کنار ما م بایتقر گریاو د.نشستم  یم به راهش مکرد چش یطلوع م

.اامه دهم یباشم بدون او به زندگ گرقادریکردم د یوابسته شده بودم که فکر نم اریمدت انقدر به مهر نیدر ا.گشت یم

خبر انقدر  نیا دنیاز شن.بازگردند رانیبه ا گریدماه  کیحال مامان خوب است و قرار شد تا .تلفن کرد روزیباباد

هم به کمکم  میکه دست ها دیام نیبه ا.بپرم رونیخواست پنجره را باز کنم و از پنجره ب یخوشحال شدم که دلم م

 یلیشده ام خ دیشد يبود دچار سردردها دهینکه از عمه شنیپدر از ا.ام کنند یدر پرواز همراه یبشتابند و چون بال

سردردها  نیزود از دست ا یلیعمه و خانواده اش هستم و خ دیدادم که تحت مراقبت شد نانیبوداما من به او اطم نگران

.شوم یخالص م
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 نکهیا يو برا دمید ياشفته ا يخواب ها شبید.کردم  یم يلحظه شمار اریامدن مهر يبرا گرید يهم مثل روز ها امروز

اریمهر.امدم یدم کنارم.با خو دیبار با نیو ا میلب به اعتراف بگشا گریبارد گرفتم میتصم ونددینپ قتیبه حق میخواب ها

من .مانده و ان هم سوء ظن به عشق همه زن هاست شیسالها برا وناز ا ادگاریهیمرد شکست عشق خورده بودکه  کی

که در  مایش يقهقهه ها دادم یاجازه م دیمن نبا.ستیعشق دو روزه و زود گذر ن کیکردم که عشقم  یبه او ثابت م دیبا

.ارنداشتمیبه مهر قتیجز گفتن حق یراه حل چیابدوهیادامه  دادیعذابم م میها ایرو

 یو دوست داشتن انیقبل مهر ياو مثل روز ها.شد ياز شاد زیهمه وجودم لبر دنشیباز هم با د.ظهر بود که امد کینزد

:بود

؟يبود دهیخانم تنبل تا االن خواب ریسالم صبح بخ-

.دارمیوقته ب یلیه خن-

؟يومدین نییپس چرا پا-

.باهات حرف داشتم کمی-

.ستیتخت نشست و با خنده به صورتم نگر گوشه

.خب منتظرم-

:من و من گفتم با

عجله؟ نیحاال چرا با ا-

؟يدارو هات رو خورد.یتو عجله داشته باش دیگفتم شا-

:گفتم یحوصلگ یب با

.بله-

چرا؟ گهید-
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؟یچ-

:گفت رشیاخيصبور با

.انگار قراره جنگ اغازبشه ین زیحرف م يطور-

که در  یتیاز واقع ختنیکرد حس گر یکالفه ام م اریرفتار مهر یدوگانگ.شده بودم ریگفت باز هم بهانه گ یم درست

 میپا يچشمانم را به رو.ساختم یدلم رو روشن م فیامروز تکل دیبا.ام کرده بود یسرخورده و عصب دیچیپ یوجودم م

:دوختم و اهسته گفتم

اریمهر-

:نگاهم کرد منتظر

.بله-

:به زحمت لب گشودم.دیاز راز دلم اگاه شوداو هم در سکوت چشمانم را کاو دیشا.ملتسم را به صورتش دوختم چشمان

.منفمن دوست دارم-

ساخت  کیم نزددستش را دراز کرد و به صورت.زد یرنگ خنده موج م نشیچقدر مهربان شد و ته نگاه غمگ چشمانش

:بعد منصرف شدوباتامل گفت ياما لحظه ا

.یدوستم داشته باش دیتونبا-

مرد  کییخودخواه هی؟تویکن یکا رو م نیچرا با من ا«بزنم؛ ادیکه کم مانده بود فر دمیکالمش انقدر رنج از

 ایرا به من بفهماند؟خدا زیچخواست چه  یام کرد او م وانهیاما چشمانش د»که دوست داره همه رو رنج بده وونهیمتکبرد

.حرف دلش عاجز بودم دنیمن از فهم

.میخور یمن و تو به درد هم نم-

:ختمیر یسرعت اشک م نیبه ا دیچقدر از خودم بدم امد من نبا.دیچک نییاز چشمانم پا اشکم
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بود؟چرا؟چرا یچ يزد مارستانیکه تو راه ب ییحرف ها یه؟معنیمحبت ها چ نیا ی؟معنیکن یم نیچرا با من چن-

؟یغرورم رو بشکن يدوست دار

.شد اما همچنان غرق صورتم بود يابر چشمانش

؟یبکش شمیبه ات يخوا یچرا م!طور نگاهم نکن نیا-

.دوستت دارم،دوستت دارم،دوستت دارم نایت-

از ته چاه بر  که ییبا صدا.کمک داشت ينگاهش چه عاجزانه تمنا!کرد یم وانهیاوباالخره مرا د.دیاز چشمانم جوش اشک

:خاست گفتم یم

.تونم باور کنم ینم-

خواست هزار  یبزنم،دلم م ادیفر یتونستم از خوش حال یخواست م یدلم م یجمله رو گفت نیباغ ا يکه تو ياون روز-

.تونم یباور کن نم!بزنم وندیخودم پ ندهیا یاهیتو رو با س ندهیتونم ا یاما من نم رمیتو بم يبار برا

که بر  ییبایرا از راز ز ایدن يو همه ادمها ادبزنمیخواستم فر یاز شدت عشق م يبود و لحظه ا دهیاز سرم پرهم عقل  باز

 یگرفت که دلم م یم يو احساساتم را به باز ادیبعد چنان کلماتش زجرم م يکرد با خبر سازم و لحظه ا یم ینیدلم سنگ

.باز نگردم گریو د زمیخواست بگر

:دادم و گفتم نییرا پا میه داخل گلوبغش خفه کنند یسخت به

.برام رقم بخوره اهیدر کنار تو س ندهیاگه ا یخوام حت یمن تو رو م-

از تو  ریغ یزن هیيروز هیمرد که  هیمرد متاهل بودم، هیمن .دختر که هنوز من باباشم هی؟یفهم یمن بچه دارم م-

کنه؟اون منو  یم دایپ یما به وجود اومده چه احساس نیو عشق بعالقه  نیفرشاد بفهمه که ا ییاگه دا یدونینامیت يوا...رو

 یدختر منه اما تو هنوز جوون شهیاما باالخره هم ستیکردهرچند ن نکارشا شهیدارم که نم يبه هر حال مندختر...مرد هی

؟يدار یو مطلق اون باش یشگیکه تو صاحب هم یانتخاب بهتر و ازدواج هیيبرا یو فرصت کاف



کتابخانه نودهشتیا  فهیمه سلیمانی -دیوار شیشه اي 

w W w . 9 8 i A . C o m 262

:زدم ادیفر

 يبرا...تو يمن حاضرم برا...من...من.کس تو رو مثل من دوست نداره چیخدا ه ؟بهیگ یم هیحرفا چ نیا اریمهر يوا-

...دل ساده ات يایدر

:دستش را بلند کرد گفت اریمهر

از  ياراث گهیدم د دهیتب بگذره و سپ نیبذار ا.امیکنار ب بانمیکه باهاش دست به گر یبذار با تب طوالن.نگو؛ادامه نده-

.نمونده باشه یاون باق

؟یفراموش کن یتونیم-

تونستم بدون  یمن م.شه یرنگ تر از حاال م اهیس میعشق تو رو از دست بدم زندگ کهیمطمئنم روز!کرد دیاما با شهینم-

و ت یاما من اونقدر دوست دارم که به خاطر خوشبخت.مرگه يبرام مساو یکنم اما باور کن بدون تو زندگ یزندگ مایش

!بذارم هیحاضرم به خاطر تو از جونم ما!رمدل سوخته و احساس درهم شکسته ام بذا يحاضرم پا رو

:زدم ادیفر تیعصبان با

خودت  یتو،تو به خاطر خودخواه.چشمام دور شو يبلند شو برو از جلو!خوام یتو رو نم يبروفمن گذشت و فداکار-

..کردم تو یمن ساده دل فکر م...که یستیحاضرن

:دست بلند کرد و گفت اریمهر.چانه ام به لرزه افتاد هیشدت گراز

.تو رو ندارم ياشک ها دنیطاقت و تحمل د یدون یخودت م.نکن هیگر گهیتو رو خدا د-

:زدم ادیشدت دستش رو به عقب هول دادم و فر با

!امیر مجور کنا هیغرور شکسته  نیمن با ا یمن دل بسوزون يخواد برا یبرو نم.ییدروغگو هیتو-

!وقت چینمت،،هیخوام بب ینم یطیشرا چیدر ه گهیفقط بدون د اریمهر

.از کنار تخت برخاست اریمهر
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.نایت-

و بعد اتاق را ترك  ستادیا يچند لحظه ا اریمهر.ام را دران خفه کردم هیگر يبالش پنهان کردم و صدا انیرا در م سرم

.کرد

 گریاز دستم رفته بود و من خودم به او گفته بودم که د اریمهر.مام شدت ریهمه چ.ام بلند شده بود هیهق هق گر يصدا

کنم؟ یچگونه زندگ دیبا نیدانستم بعد از ا یومن نم.امد ینم گریپس اوهم د ستمین دنشیحاضر به د

ه چون سابق در خود فرو رفت نایعمه م.امدیهم به ساختمان ن یقیدقا یحت گریرفت و د اریمهر.بر من گذشت يبد ساعات

 نویم دنیهر شب شهاب به د بایتر.اوردیمن ن يکرد به رو یم یاما سع دیرس یبه نظر م نیبابت غمگ نیهماز ا نویم.بود

.شد یم شتریمن ب ییبودخشنود بودم اما روز به روز تنها دهیاش رس یقلب يحداقل او به ارزو نکهیاز ا.امد یم

از سرم عکس  گریو دکتر بار د میرفت مارستانیش هاب به بو نویش وباز هم همراه م يبه سرعت سپر گریروز د پنج

 شتریب یمدت يکرد که برا هیاست وفقط توص یراض میاو به من فهماند که از جواب عکس ها یدرپ یپ يلبخند ها.گرفت

.دوباره به او سر بزم گریروز د 20ادامه بدهم و  میمراقب خودم باشم و فعال به خوردن دارو ها

رفتم وهنگام غروب چشمانم  یبه دانشگاه م سیمدت صبح ها با سرو نیعت برق و باد گذشت ودر اروز هم به سر20

.امد ینم گریماند امااود یبه انتظار امدنش منتظر م يزجر اور قیدقا

سبک سرانه و کسل کننده دختران و پسران هم  يشدم و به رفتار ها یباز هم سوار اتوبوس دانشگاه م دنشیازد دیام نا

فاصله دامشگاه تا عمارت  دمیمدت فهم نیدرا.دید یونه چشمانم م دیشن یشدم اما نه گوشم م یم رهیام خ یشگاهدان

در ذهنم دارم مرور  اریرا که از مهر ياخر ریبه عمارت تصاو دنیگذارم وتا رس یچشمانم را بر هم م.ست یچقدر طوالن

.کنم یم

 دیرس یبه نظر م یمن راض طیاز شرا نباریدکتر ا.و شهاب روان شدم نویم به همراه مارستانیرفتن به ب يباز هم برا امروز

چشمانم را به جاده  میداخل جاده افتاد گریکه بار د یزمان.از داروهااستفاده کنم ستین يازین گریو اعالم کرد که د
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م را به ذرات برف چشمان.شده بودند دیدست سف کیاطراف جاده  رختانتمام د.دیبار یبرف م زیکریشبیاز د.دوختم 

:ستیبه پشت سر نگر نویم.دوختم دیبار یکه از اسمان م

؟يچرا تو فکر هیچ-

:باال انداختم شانه

.بشم رهیعمر بهش خ يخواد همه  یکه دلم م باستیبرف انقدر ز نیا-

ا معلومه که نشونه ه نیروزتا زمستون مونده از ا 20اخه هنوز.شدم جانیکه بارش برف شروع شده دچار ه شبیمنم از-

.دیقبل و پر از برف و سف يمتفاوت با سالها.س گهیزمستون د هیامسال بعد از سالها زمستونمون 

:و گفت دیلب خند ریانداخت وز نویبه م ینگاه مین شهاب

د؟یشما دخترا چرا انقدر عاشق برف و بارون-

.چشمان پر سوالش را به شهاب دوخت نویم

؟يمگه تو دوست ندار-

:ه شهاب بلند شدخند يصدا

داره؟ یفهمم سرما چه لذت یاخه من نم.دیکن یفکر م یاحساس ینگ یبگ کمیشما دخترا -

:دیپرس رتیباز هم با ح نویم

؟يبر یلذت نم ییبایهمه ز نیا دنیتو واقعا از بارش برف و د یعنی-

:در اورد و گفت یشکلک شهاب

پناه  یکنه و از سرما مثل گنجشک ب یم خیبشم تمام تنم  ادهیپ لیومبافتم که اگه ا زات یم نیا ادیبرف  دنیمن فقط با د-

!داره؟ یچه لذت يدیسف نیا دنیفهمم د یاخه من نم.لرزم یم

:به خود گرفت ینگران افهیق نویم
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!یتو چقدر بدبخت نویم يوا-

.خنده شهاب بلند شد يقهقهه  يصدا

؟يکار که دست خودت رو برام رو کرد يابتدا نیشد؟از هم یچ میما با هم تفاهم دار یگفت یپس اون همه شعار که م-

.که من در هر صورت عاشقتم نهیمهم ا زمیعز-

توانستم از  یخواست م یجر و بحث انها در رابطه با برف ادامه داشت اما من در افکار خودم غرق بودم دلم م هنوز

 هیپن نیا يدوست داشتم رو.خراب نکرده بود راه برومانها را  ییپا يکه جا یکدستیيبرف ها يشده و رو ادهیپ لیاتومب

.شدم یم رهیخ زبرفیکریزشیوبه اسمان و به ر دمیخواب یسردم دیسف يها

 يتنگ شده بود و برا شیدلم برا. دادیآزارم م اریمهر ادینه نه ، باز هم .. اریتونستم در کنار مهر یخواست م یم دلم

در برف نشسته  يفانوس مانند باال يچراغ ها يرو.میبود دهیباغ رس کیبه نزد. کردم یم يدوباره ش لحظه شمار دنید

تلفن را به سمت من  یلبخند زد و گوش میبه رو معمهیسالن شد اردکه و یو زمان دیچیشهاب به سرعت داخل باغ پ.بود

:گرفت

.خوش داره يبابا برات خبرا ایجون ب نایت-

:پدر آمد يصدا. دمیتلفن را قاپ یو گوش دو گام بلند خودم را به عمه رساندم با

حال دختر گلم چطوره ؟-

.خوبم ممنون-

.دکترت شیپ نهیمعا يبرا يعمه گفت رفته بود-

.ستیبه مصرف داروها ن يازین گهیبله دکتر گفت حالم کامال خوب شده و د-

.پس به حرف دکترت خوب گوش کن-

باشه چشم، حال مامان چه طوره؟-
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.خوب تر از من و تو یوب ، حتخ یلیخ-

:گفتم جانیه با

؟یگ یبابا تو رو خدا راست م-

:مکث آمد هیپدر با چند ثان يصدا

 غیت ریدوباره ز ستیگفتن نسترن الزم ن یکه م نطوریا. دارن تیاز حال ور روز مادرت رضا یلیدکترها خ زمیآره عز-

.بره یجراح

:ام نشست پدر ادامه داد دهیبه د اشک

.میگرد یبر م گهیما تا دو هفته د. هم بدم گهیخبر خوش د هیخواستم بهت  یدر ضمن م-

:زدم ادیفر جانیه با

بابا؟ یگ یراست م-

.خنده پدر آمد يصدا

چند ماه چه به سرت اومده؟ نیبهت دروغ بگم؟ معلومه تو ا دیبا یکن یچرا همه اش فکر م-

:دستانش فشرد انیستم را در مود ستادیدر کنارم ا نویم.دمیهم خند من

.خوشحالم-

رفته  نویو شهاب به اتاق م نویم. نداشتم اریمهر يجز دور یغم چیگههیحاال د.بر دلم نشسته بود ایدن یخوش تمام

:ستیعمه به سمت من نگر.مبل برخاستم ياز رو.شد ونیتلوز يهم مشغول تماشا نایعمه م.بودند

؟ ير یکجا م يدار-

.برفها قدم بزنم يکم رو هیخواستم  یم-

:رو کم کرد و گفت ونیتلوز يصدا عمه



کتابخانه نودهشتیا  فهیمه سلیمانی -دیوار شیشه اي 

w W w . 9 8 i A . C o m 267

حالت مساعد باشه؟ یکن یفکر م-

.عمه من که سرما نخوردم-

...نکرده دوباره يدونم اما نگرانم که مبادا پات سر بخوره و خدا یم-

.گونه گوشتالودش نهادم يرو يرفتم و بوسه ا کشینزد به

.مواظبم یلیمن خ دینباش قربونت بشم نگران یاله-

رو هم باهات بفرستم؟ ایدر يخوا یم-

.دینه متشکرم گفتم که نگران نباش-

پس با پرگل برو-

.کرد میاز شاد زیعمه لبر غیدر یب يها محبت

.دم تنها باشم یم حیعمه جون ترج-

 الیخ ایگو. دیبار یز برف آرام مهنو.به تن کردم و از در سالن خارج شدم یلباس مناسب. نکرد  یمخالفت گرید عمه

 بیدلفر ییله شدند و صدا میپا ریبرفها در ز. بکر و دست نخورده گذاشتم يبرفها يرا رو میقدم ها. بندآمدن نداشت

 یانتظارم طول. نمیبود تا بلکه زودتر کلبه را بب رهیبه روبرو خ انمچشم. کرد یم یتابیب دنشید يدلم برا. کردند جادیرا ا

 یکیدر همان نزد یرا تندتر برداشتم و پشت درخت میگام ها. کلبه در چشمان جا خوش کرد ریاز دور تصوو  دینکش

 يبراشده بود،  زهیر هیشیدلم برا.دیکش یم گاریکنده درخت نشسته بود و باز هم س يرو اریمهر. پنهان شدم

و  دیهمه جا سف شبید نیبا وجود برف سنگ. دیسرما به وجودم دو دمیدانم چرا تا او را د ینم... يو برا شیمهربان

از  شتریزد و دود آن ب گاریبه س یپک اریمهر. درآمده بود دیبه رنگ سف کدستیکلبه هم  یسقف چوب. شده بود کدستی

 يا. بست یم خیسرما  نیدر ا میگمان اشکها یب رای، ز زمیبراشک  دمیترس یم. دیسرد به رخ کش يدر فضا شهیهم

نه ، من .پژمرده بود شیاز پ شیکه از او خبر نداشتم دلم ب یماه کینیگذرد؟ در ا یذهن او چه مدانستم در  یکاش م
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او  نیاز د نکهیبا ا. نداشتم میجز تسل یبودم و راه يباز نیبازنده ا شهیمن هم. توانستم با قدرت عشق مبارزه کنم ینم

ساختمان  يبه سو یبرگشتم و گام دینا ام. ده بودسرما بدنم را به ستوه آور. گشتم  یباز م دیشدم اما با ینم ریس

.کرد تیهدا میامواج گرما را به سو ییبرداشتم، صدا

.نایت-

.ماندن ينه توان حرکت داشتم ، نه نا ستادمیهمان جا ا. قطع شد میپاها ریله شدن برفها در ز يصدا و

.دمش یم دیناام دنتیداشتم از د گهید. کشم یوقته انتظارت رو م یلیخ-

.را متوقف ساخت میباز هم جمله او گام ها.به جلو برداشتم یگام

من به عشق تو محتاجم ، من من به عشق تو محتاجم و . هیثان هییلحظه ، حت هییتونم زنده باشم، حت یمن بدون تو نم-

.بیمعصوم و نج يبه اون چشم ها... به محبت تو و به 

من؟ عشق  اریآمد ؟ مهر یم رونیب اریسخنان از دهان مهر نیا دم؟یشن یم دست یعنی. بودم  ستادهیهمان جا ا هنوز

 یمن چرا نم. موقعم ناسزا گفتم یب يبه خودم و به اشکها. اشک باز هم راه خودش را باز کرد! بود؟ یباورکردن يمن؟ وا

!شدند؟ یشدنم مباعث رسوا  شهیمزاحم هم ياشکها نیا راچ! و در کمال آرامش حرفم رو بزنم؟ ستمیتونستم با

. را از سر گرفت دنیقلبم تپ. شود یم کیبه من فهماند که او به من نزد دیسف يبرف ها يرو ییخش خش گام ها يصدا

.قرار گرفت میروبرو اریمهر. آب دهانم را فرو دادم.سازد میرسوا شیصدا دمیترس یم! شد یکاش تپش آن قطع م يا

.باور کن نویا... نایدوستت دارم ت-

:آمد گفتم یاز فرسنگ ها دور م ایکه گو ییصدا با

.که دوستش داره حاضره از جونش بگذره یکس يکنم ، عاشق برا یباور نم-

:دیاش به گوشم رس مارگونهیب يکرد و صدا ادیهم چشمانش هزار سخن را فر باز
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.ندارم غیمنم در-

:بغض گفتم با

باشم؟ نیغمگ يچشما نیتونم عاشق ا یمنم م یباور کن يخوا ی؟ چرا نمنهیپس چرا باور عشق من برات انقدر سنگ-

مسخ کننده تو چادر زده که پاهام رو  يتو چشما یچنان قدرت. شدم رتینگاه اس نیچون خودم هم تو اول. کنمیباور م-

 یلیتو خ. باعث عذابت بشمستمیکه حاضر ن يزیعز يتو انقدر برا... اجازه بدم تو  تونمیاما چطور م. کرد رمیلرزوند و اس

شکسته  يدوستش دار یکن یکه ادعا م يغرور مرد. ام نداره  نهیتو س ییکه قلب مرده من جا ياومد یوقت! ياومد رید

که غرورش شکسته شده و دلش هزار بار مرده ،  يبا مرد يخوا یتو چطور م. مرد بدون غرورش ارزش نداره هی! شده

.تو فاصله بندازم یتو و خوشبختنیاز من نخواه ب ؟یخوشبخت باش

:سماجت گفتم با

من  يچون هنوز برا. غرور رو  یمرد شکسته شده ب نیهم! ؟ فقط تو رو  یفهم یم. خوام  یاما من فقط تو رو م-

چون . دنی، عشق به بودن و نفس کش یعشق به زندگ. زهیمن همه چ يچون برا. یافتنیسرپاست و غرورش دست ن

. شکم یکنم هنوز زنده ام و قادرم نفس م یم سکنه احسا ینگاهم م یاما وقت یباور نکن دیشا.ده یم دینگاهش بهم ام

. یزده من خیسرد و  یتو گرما بخش زندگ. ره یرو به گرما م میسرد زندگ يکنم شبها یزنه حس م یبهم لبخند م یوقت

.من یهمه هست.. یمن زیتو همه چ

.ستیکه در کنارمان قامت برافراشته بود نگر يرخت بلندو به د دینگاهش را از من دزد اریمهر

اندازه دوستم  نیبه هم شهیهم يد یقول م ؟یمونیپش یرو گرفت میتصم نیکه ا نیاز ا یوقت نگ چیه يد یقول م-

ذره کمتر؟ هینه  ؟یداشته باش

 زیحس کردم همه چ. انداختم برفها يدستانم رو باز کردم و خودم رو رو. بخندم  ایکنم  هیدانستم گر ینم. دمیخند

تمام  زیهمه چ گرید. دمیبلند خند يبا صدا. سرم آمد يباال اریمهر. و سرد کدستیبرف  نیا یاز سابق شده حت باتریز
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.من بود يبرا اریمهر. شده بود

.دوستت دارم نایت-

مان  هیبار گر نیاما ا. میستیهر دو گراو هم کنارم زانو زد و . بلند شدم و نشستم. کرد یم هیاو هم گر. ام گرفته بو هیگر

دستم رو داخل برف فرو بردم و هر چه برف بود . برداشت و به صورتم زد یگلوله برف اریمهر. بود یاز شدت خوشحال

.دیخند یم هیگر انیشده بود و باز هم در م دیسف کدستیبفها  ریصورتش در ز. ختمیبر سر و صورتش ر

.ندهیاز آ یترسم حت ینم يزیاز چ گهیپس د.. یمتعلق به من گهیچون تو د. و دارم چون تو ر..من خوشبختم  نایت-

پ. دوستم داشته باش شهیهم اریمهر-

.کشم ینفس م یتا وقت.. شهیو هم شهیهم-

جا معلومه چه خبره ؟ نیا-

و قامت شهاب پشت سر ا. درآورد یو شکلک دیسرك کش یاز پشت درخت نویم. صورتم رو پاك کردم يرو يها اشک

:بار شهاب گفت نیا. هر دو لبخند بر لب داشتند.هم ظاهر شد

.دیدیخوشحالم که به توافق رس-

ند؟یک یم هیحاال چرا گر-

:گفت نویدر جواب م شهاب

.هیشاد هیگر... معلومه حانم -

را داشتم و  اریمن مهر. دعالم در دلم جا خوش کرده بو يتمام شاد. خنده ریز میو هر دو زد ستیبه من نگر اریمهر

.شدم یم شیها و خنده ها هیمالک گر

:دیبار باز هم شهاب پرس نیا
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د؟یزن یپس چرا حرف نم-

:او پرت کرد يدرست کرد و به سو یگلوله برف اریمهر

.دیستیگوش با یواشکیقرار نشد -

:اشاره کرد و گفت نویو به م دیسرش رو از مقابل گلوله برف دزد شهاب

.کار خالف دست زدم نیدونه چقدر تو گوشم خوند تا به ا یخدا م. اون منو اغفال کرد. تونهیخواهر گرام یقصر اصلم-

:به اعتراض گفت نویم

!یا ، شهاب چقدر بدجنس-

:گفت یبا التماس م نویم. برف ها پرت کرد و صورتش رو غرق برف نمود يرا بر رو نویو م دیبا صدا خند شهاب

.کنه تیتونه خواهر تو رو اذ یاالن فکر کنه م نینذار از هم. به دادم برس  رایمهر-

 نویم يخنده ها يصدا. و خواهر و برادر صورتش را پر از برف کردند. پرت کرد نیزم يبرخاست و شهاب را رو اریمهر

ز آنها فاصله گرفت و به ا نویم. لبان نشست يبرفها نشستم و لبخند بر رو يهمان جا رو. دیرس یبه گوش م اریو مهر

.نرم بر گونه ام انداخت يسمت من آمد و بوسه ا

باورت نشه اما دو سال بود که  دیشا. يبه خونه غمزده ما برگردوند گهیرو بار د یقربونت بشم که خوشبخت یاله-

در دلش  یغم چیکه ه یزمان. شاد شده شیمثل چهار ، پنج سال پ اریامروز مهر. بودم دهیرو خندون و با نشاط ند اریمهر

.میتو هست يفداکار ونیمن و مامان همه عمرمون مد نایت. نزده بود مهیخ

.بر صورت سرد او نواختم يهم بوسه ا من

بود  يتنها مرد اریمهر... دل خودم بود که وادارم کرد  نیا. در حق شما نکردم یلطف چیهم گفتم من ه گهیبار د کی-

کرد و من  دایخودش رو پ گاهیدردسر جا یراحت و ب یلیاما خ! ؟يدونم چه طور ینم. نهکه تونست قلعه قلب منو فتح ک

.کردم فقط به خاطر دل خودم بود يهر کار
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:برفها بلند کرد و به اعتراض گفت يشهاب سرش را از رو. مرا در آغوش فشرد نویم

.یطور بغل کن نیمنو ا دیتو فقط با م،ینداشت گهید نویا-

شهاب  يپا ياز رو اریمهر. سر داد هیگر نویبر خالف انتظار ما م. خنده شهاب بلند شد يو صدا دیش کوببر سر اریمهر

:دستان مردانه اش فشرد انیمهربان او را در م يبرخاست و به سمت خواهرش آمد و دست ها

!؟ یکن یم هیمهربون من چرا گر يخواهر کوچولو-

.غض هنوز سخن گفتنش را سخت ساخته بوداما ب. صورتش را زدود  يرو ياشکها نویم

باغ  نیخنده هات تو ا يصدا گهیبار د کیکه  نیجز ا ییآرزو چیه. تو نداشتم یجز خوشبخت ییآرزو چیمن ه اریمهر-

.شد لیخنده تو تکم يصدا دنیمن با شن یامروز خوشبخت اریمهر. شدم یم وسی، اما کم کم داشتم ما چهیبزرگ بپ

بلند خواهرش  يموها انیرا در م گرشیپهن خود قرار داد و دست د نهیس يگرفت و سر او را رو را نویدست م اریمهر

.او پناه برد و در آغوش او گم شد نهیسرما زده به س یچون گنجشک نویم. فرو برد

 يبرا گهیمن از امروز د. تو و مادر غم لونه کنه کینذارم تو دل کوچ گهیدم از امروز د یقول م. زکمینکن عز هیگر-

.رهیذارم چشم هاتون رنگ غم به خودش بگ یمونم و نم یکنار شما م شهیهم

:گفت يو با لحن طنزآلود ستیشهاب به من نگر. بلند شد نویم هیگر يصدا

.میدار اجیشما احت يمحبت ها نیاز همه به ا شتریو ب میهست نجایما هم ا دیفراموش کرد نکهیمثل ا. بابا دلمون گرفت -

.چشمانش را بلند کرد و به صورت شهاب دوخت اریمهر

.اون اول خواهر منه يفراموش کرد نکهیمثل ا-

.از تو دوست داره شتریمنو ب نویم دیشما فراموش کرد نکهیمثل ا رینخ-

.ستینگر نویاش جدا کرد و طنزآلود به م نهیرو از س نویسر م اریمهر

:شهاب انداخت و گفت از اشک خود را به صورت سینگاه خندان و خ نویم
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داده؟ يدواریام نیبه تو چن یک-

.ستیکرد و به من نگر يتظاهر به دلخور شهاب

 فهیطا نیخانم از االن مراقب خودت باش و به عشق ا نایت. دروغ اونو خوردم يحرفها بیبر من که چه آسون فر يوا-

.اعتماد نکن

:چرخاند و گفتبر لب راند و سرش را به سمت من  ینیریلبخند ش نویم

.نکن یکیرو با خودت  نایمسئله ت-

:زد ادیفر يزنگدار يبه خود گرفت و با صدا یمتعجب افهیق شهاب

مرگ موش کجاست ؟ نمیبب! بر دل در به در من  يوا يبر من ، ا يوا يا-

:همراه با خنده گفت اریمهر

سوزه؟ یحرفها دلمون به حالت م نیبا ا يفکر کرد هیچ-

:به ظاهر بغضش را فرو داد زانیبا لب و لوچه آوشهاب

!ییاز تنها ادیفر! از غربت  ادیفر-

:بار خودش را در آغوش شهاب پرتاب کرد کرد نیو ا دیبلند خند يبا صدا نویم

.ی؟ تو سلطان قلب من یبیگفته تو غر یقربونت بشم ، ک یاله-

.انداز شد نیفضا طنخنده در  يدرآورد و صدا یشکلک اریهم به مهر شهاب

ه؟یفنجون قهوه داغ چ هیبچه ها نظرتون با -

:انداخت نویبه م ینگاه مشکوک شهاب

بود ؟ یقیبه نظرت تعارف حق-

/نباشه قیحق دیچرا با-
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:اشاره کرد و گفت نویبه سر م شهاب

.میگذاشتاونها رو ناتموم  کیرمانت يو حرفها میدیموقع رس یما ب! دختر یتو چقدر کم هوش-

...میخواست یما فقط م ار،یشرمنده مهر-

.زد و به سمت کلبه رفت یچشمک اریمهر

.دیو بعد شرتون رو کم کن دیفنجون قهوه بخور هینداره  یحاال اشکال. دیمحل یخروس ب شهیشما دو تا هم-

:دیرا کش نویدست م شهاب

.باشه ییخبرا نیچن تونینم تو کلبه برادر گرامک یفکر نم نیبعد از ا گهیبدو فرصت رو از دست نده که د-

:رفت گفت یکه به سمت کلبه م یدر حال اریمهر

.شهاب مزخرف نگو-

:به سمت من برگشت و نگاه پرخنده اش را به من دوخت و

د؟ید یشما افتخار نم-

. میکلبه حرکت کرد يبه سو دگریکدیتا من هم به او برسم و بعد دوشادوش  ستادیا اریمهر. لبم شکفت يلبخند رو گل

بردم  یگاه گمان نم چیه. ورودم افتادم که تا چه حد از کلبه و صاحبش ترس و واهمه داشتم ییابتدا يروزها ادیبه 

.لبمکلبه عشق شود و صاحب آن مالک ق میکلبه برا نیا يروز

؟یکن یفکر م یبه چ-

.ستمیصورتم دوخته بود نگر که نگاه مهربانش را به اریرا باال بردم و به مهر چشمانم

به تو-

.، خودت رو خسته نکن ادهیفکر کردن به من ز يفرصت برا-

.زد و اطرافم را مه آلود کرد رونیاز دهانم ب يبخار. دادم رونیو نفسم را ب دمیرا در آغوش کش دستان
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...که یتو تمام ساعات. کردم یبه تو فکر م شهیو هم شهیمن هم-

-  یسع! یلیخ. سخت گذشت یلیباور کن بهم خ نایت... من  يکرد یو تو فکر م میکه از هم جدا بود یاتتو تمام ساع-

دست تو بودم،  ریمن اس. يخودت درآورد ریزود قلبم رو به تسخ یلیتو خ. يبود ریاما تو انکار ناپذ. کردم انکارت کنم

دلت رو  يحرفها يتو قادر بود نایت. رو هم نداشتناگفته خودش  يااعتراف به حرفه ییتوانا ینوا که حت یب ریاس هی

از تو زجر  شتریمدت ب نیمن تو ا. کنه یخفه ات م یبزن ادیحرف دلت رو فر یکه نتون نیاما باور کن ا. یبزن ادیفر

دست  ونگاه عاشقانه اش بکر  یدختر پاك و معصوم شدم، که حت هیبگم که عاشق ... چون شرم داشتم بگم دمیکش

.یمرد دلباخت هیکه به  یبگ دیچه طور با یدونست یکه نم يتو انقدر ساده دل و پاك بود. نخورده اس

.ام رو کردم یاما من همه سع-

.از خنده شد زیرا باال داد و چشمانش لبر شیابرو اریمهر

از  یلیونه دلت یمکرر م يو اون دعواها و قهرها زیمحال بود بفهمم اون جنگ و گر. نبودم  یاما من که پسر باهوش-

.کنه وونهیتونست منو د ینشونه که م هی. عشق باشه

.انداختم و بدنم از شدت خجالت گر گرفت ریسر به ز یشرمندگ با

!تو رو شده ؟ يزود برا یلیپس دست من خ-

:بلند شد اریقهقهه خنده مهر يصدا

.یکه فکرش رو بکن یزودتر از اون یلیخ-

:گفتم يبا دلخور-

...که ممکنه دمیفهم رید یلیچون خ. بودم  یدختر کم هوش اما من-

؟یدل منو برده باش-

:دینگاهش باز هم چه عاشقانه صورتم را کاو. رو جنبادم سرم



کتابخانه نودهشتیا  فهیمه سلیمانی -دیوار شیشه اي 

w W w . 9 8 i A . C o m 276

 چیمن ه. فراموش کنم دیلرز یاز ترس م دیرو که در کنار کلبه مثل ب یوقت نتونستم چهره گنجشک لرزان چیمن ه-

جلوتر نذارم رو  یقدم یخواست یو از من م يمن دراز کرده بود يرو که با وحشت به سو وقت نتونستم دستان لرزان تو

از  يا هیثان یرو نتونستم حت يدوستم دار يزد یم ادیفر هلرزانت رو ک يدلنواز صدا نیوقت طن چیمن ه. فراموش کنم

... تو رو  نیرو ببخشم که دست نازن وقت نتونستم خودم چیه. باور کن نویا. من از همون روز اول عاشقت شدم. ببرم ادی

به خاطر همه  نوم نایت يوا... گونه کبود و  نیتو رو ا فیدستان ظر یام اومد وقت دهیچه بر سر دل زجر کش یدون ینم يوا

.ببخش هامیبد

 یتکرارشون رو م يکه آرزو ییهمه اون لحظه ها يبرا. هات دوست دارم یها و خوب يمن تو رو بخاطر همه بد-

چون به هر حال تو در . ارهیتلخ هم منو به وجد م ياون لحظه ها يادآورییگاه. بود یتلخ ياگه لحظه ها یحت. دمیکش

.يکنارم بود

:قرار گرفت میبرداشت و روبرو یگام اریمهر

.قدر دوستم داشته باش نیهم شهیهم-

.مطمئن باش... از امروز  شتریب-

.یشعار تو خال هی. همه شعاره  نایباور نکن پسر ا-

:ستیو به شهاب نگر دیابرو در هم کش اریمهر

؟یکن یما گوش م يتو به حرفها-

.نوئهیم يها یتر از پر حرف نیریشرمنده ، اما بحث شما ش-

:دیشهاب کوب يبا آرنج به پهلو نویم

.رسم یحسابت رو م-

:د و به من اشاره کرد و گفتمهرار به سرعت به سمت در رفت و آنرا گشو. میبود دهیکلبه رس به
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.يبه خونه ات خوش اومد-

:گفت يبا لحن طنزآلود شهاب

.کنه یم شکشیآقا کلبه خرابه پ نیا. کنن  یهمسرشون م میتقد الی، همه قصر و و نایت چارهیب-

:شهاب را به داخل هل داد و گفت نویم

.يرغ عشق رو دعوا بندازدو م نیا یتون یم نیبب. نکن  یزبون نیریبرو تو انقدر ش-

:چشمانش را گشادتر از سابق کرد شهاب

مرغ عشقه؟ هیشب اریمهر زیاما چه چ. يزیچ هینای؟ مرغ عشق ؟ حاال ت یچ-

:به شهاب اشاره کرد و گفت اریمهر

.تو ایبانمک ب-

 نیدر ا. آمد رونیخل فنجانها بقهوه را آماده ساخت و بخار از دا عیسر یلیخ اریمهر. نشستم نهیشوم يروبرو زیم پشت

نشست و  زیمن ، پشت م يروبرو اریمهر. دیچسب یروشن م نهیداغ در کنار شوم يقهوه ا زیاز هر چ شیسرد ب يهوا

.ستینگر نساخت و از پشت فنجان به م کیفنجان را به دهان خود نزد

اد؟ییم ادتیرو  میجا قهوه خورد نیکه ا يبار نیآخر-

:گذاشت و گفت زیم يو فنجانش را رو دیقهوه نوش يجرعه ا اریمهر. ود گرفتم به خ يمتفکر چهره

 یلیداشتم اون روز به خ میمن تصم. من بر باد رفت يدهایبه سر تو ضربه خورد و همه ام. نبود یاون روز اصال روز خوب-

.ختیرو به هم ر زیدلم اعتراف کنم ف اما اون اتفاق همه چ ياز حرفها

.دوباره اون روز تکرار نشه دیمواظب باش-

:به اعتراض گفت نویم

؟یزن یشهاب لوس نشو ، چرا نفوس بد م-
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.کامال مواظب خودم هستم گهیامروز د دینگران نباش-

:اشاره کرد و گفت نویبه م شهاب

.غافل نشو نویاز م-

 یزندگ ي، رو به سو دیام یین در روشناکرده بود و م رییام تغ یرنگ زندگ. میدر کنار هم نشست یو ساعت میدیخند همه

.داشتم یگام بر م دیجد

شب تا صبح خواب . بود دهیکه به خود آمدم روز بازگشت پدر و مادرم رس یگذشت و زمان یچه زود و چون باد م روزها

 یخواب یببرخالف . تخت برخاستم  يساعت حدود پنج صبح بود که از رو. دمیشیاند یآنها م دارینداشتم و به لحظه د

 يآماده بر رو اریرفتم و با کمال تعجب ، مهر نییو به طبقه پا دمبالفاصله آماده ش. سرحال و بانشاط بودم اریشب قبل بس

:رنگ خنده به خود گرفت شیلبها. آمدم نییاز پله ها پا. زده بود هیچانه اش تک ریکاناپه نشسته بود و دستش را ز

؟ يدیخوب خواب. ریصبح به خ-

.بودم داریتا صبح ب بایقرت-

.درست مثل من-

:دمیدر هم کش چهره

چرا؟-

:لبخند بر لب داشت گفت کهیباال انداخت و در حال شانه

...که من و تو نیاگر اون از ا!! بودم  یینگران برخورد دا-

:آمدم و با خنده گفتم نییپله ها پا از

.گه یم کیانتخاب به من تبرنیمطمئنم اون به خاطر ا. نگران بابا نباش-
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.مبل برخاست ياز رو اریمهر

!به دلم چنگ انداخته یبیدلشوره عج شبیاز د. به هر حال باز هم نگرانم-

.کشان از در وارد شد ازهیخم نویم

؟ یچرا نگران-

.فکرش رو نکن. ستیمهم ن-

:تبه سمت در رفت و گف اریمهر. وارد اتاق شد ایخانم به همراه در عمه

د؟یمگه قرار نشد شما خونه بمون د؟یشد داریشما چرا ب-

.دیمانع بش ندیتو یو شما نم امیبرادرم ب شوازیمنم دوست دارم به پ. نه-

.دستانش فشرد انیرنگ او را در م دیشد و دستان تپل و سف کیمادرش نزد یدلسوزانه به صندل اریمهر

رو به انتظار  یساعت میهوا سرده و ما ممکنه مجبور بش رونیاما ب. زنهیبرادرتون لک م دنید يدونم دلتون برا یم-

.مییایب دنتونیاومدن با هم به د نکهیدم به محض ا یمن به شما قول م. میستیبا

ستیدلخور به روبرو نگر عمه

.یچطور منو قانع کن يبلد بود شهیتو هم-

 نویو سپس به م دیدانه اش جا خوش کرده بود ، بوسو مر يدستان قو انیخم شد و دست مادرش را که در م اریمهر

:ستینگر

شهاب کجاست ؟ نیپس ا-

.اومدم ، اومدم-

.بود ستادهیشهاب در آستانه در ا. یستیسه به سمت در نگر هر

.من آماده ام-
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:عمه هم لب به سخن گشود. نگاه کرد نایبه عمه م گریبار د اریمهر

.دیکه ضعف نکن دی، تو راه بخور دیرو هم ببر هاتون چیبه سالمت، فقط ساندو-

جاده  انیدر م اریمهر. شب راه را شکافت یاهیدر س لیو نور چراغ اتومب مینشست اریمهر لیزود همه داخل اتومب یلیخ

چشم  دند،یرس یرنگ به نظر م اهیکه در آن زمان از شب، س دهیراند و من به درختان سر به فلک کش یو خم م چیپرپ

:دیکوب میآرام به پهلو نویصورتم ثابت مانده بود نشدم، که م يبر رو نهیکه در آئ اریبودم و متوجه نگاه مهردوخته 

؟يتو فکر هیچ-

.داشتم یبیاون روز حس غر. کردم یکه به خونه شما اومدم فکر م يبه روز-

م؟یباش ییما چه جور آدمها يتو فکر کرد-

.لبم نشستتصورات آن روز خودم ، لبخند بر  از

خنده دار بود؟ یکه از ما داشت یانقدر تصورات یعنی؟يخند یپس چرا م-

:ام را به زحمت فرو دادم و گفتم خنده

جادوگر  هیکه توش  هیمیقلعه قد هیخونه شما ... خونه شما... اون به من گفته بود که . ترسونده بود یمنو حساب بایفر-

.کنه یم ییفرمانروا

:بلند شد اریه مهرقهقهه خند يصدا

.بامزه وونهید هی. اس  وونهید شهیهم بایاوه فر! .. ؟يو تو هم باور کرد-

!يزودباور یلیتو خ نایت يوا-

.نگفته بود راهیهم ب ادیز بایالبته فر-

:با اعتراض گفت نویم

.ا ، شهاب-
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.اشتباه کردم. دی، ببخش دیببخش-

پر از  شهیسالن فرودگاه مثل هم. میدیرفت که به فرودگاه رس یم ییبه روشناآسمان رو . سکوت حاکم شد گرید بار

که  یزمان. چشم به در دوخته بودند يدر دست در انتظار مسافر یبود و هر کدام از آنها خنده بر لب و دسته گل تیجمع

دستم بود فشردم و چشم به در انیرا که در م نویدستان م. اخاستبر پ اهویه يرا اعالم کرد صدا مایبلندگو نشستن هواپ

.دوختم

 یام فشردم و به کم نهیدسته گل را به س. دیصورتم خط کش ي، اشک رو دمیبلند د شهیکه پدر را در پشت ش یزمان

اما چشمانش هنوز چون گذشته .دیرس یالغرتر به نظر م یکم. بود دهیپدر چسب يمادر به بازو. آنطرف تر نظر انداختم

:زد ادیفر نویم. پرخندهشیشفاف بود و لبها

.انیاوناهاشن ، دارن م-

و شهاب به سمت آنها رفتند ، اما من همانجا  نویو م اریمهر. شدم خکوبیام نکرد و همان جا م یباز هم همراه میپاها

.آمد بایفرزان و فر ادیفر يصدا. صورتم سر خورد يو اشک رو ستادمیا

.اوناهاشن-

مادر  يبرا یکرد و او لبخند زد و راه یتالق ارینگاهم با نگاه مهر. حلقه آنها گم شد انیم بعد باز هم مادر در يلحظه ا و

با لکنت زبان ، ... بود و نگاهش چه خوش بر چشمانم دوخته شده بود  ستادهیا میمادر درست روبرو. جمع گشود انیاز م

:لب گشودم

.مامان.. ما...ما-

و در آغوش مادر جا خوش کردم و سر و صورتم غرق بوسه  ختیدر هم آم با هم مانیقلب ها يبعد صدا يلحظه ا و

سالم و سالمت . دمید یاو مادرم بود ، درست م. شدم یم ینشست غرق مست یسر و صورتم م يمادر که بر رو يلبها. شد

ا باور اشک شوق ر نیاز ا شیپ. زمیساعت ها اشک بر يخشنود نیخواست از فشار ا یدلم م! مهربان شهیو مثل هم
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نشست باالجبار از  نیشانه ها يرو يکه دستان مردانه ا یزمان. چند ماه بارها آن را حس کرده بودم نینداشتم، اما در ا

 یاش م نهیخواست به س یدلم م. پدر هم صورتم را غرق بوسه کرد. مادر جدا شدم و پناهنده آغوش امن پدر شدم

.شدم یاز او جدا نم گرید ودمیچسب

.شده بود عروسکم زهیر هیت دلم برا-

.کنم قرنها گذشته یفکر م. شده بود زیصبر منم لبر گهید-

.بود یو دوست داشتن نیریمادر چه ش يصدا

.بود یسخت و تلخ يروزها. ما بدتر گذشت ياون روزها ، برا هیهر ثان-

:دیسخن آنها دو انیفرهاد در م عمو

بعد ؟ يبرا دیرو بذار يگذار هیشه گال یحاال نم-

:عمو فرهاد ادامه داد. ستمیپدر برداشتم و به عمو فرهاد نگر نهیس يرا از رو سرم

!.خوب بالخره نوبت ما هم شد-

شانه مادر گذاشتم و چشمانم  ينشستم، سرم را رو لیکه در داخل اتومب یزمان. دیبعد از آن برادرش را در آغوش کش و

لذت در کنار او بودن را  گریخواست بار د یدلم م. ا با تمام وجودم حس کنمبدن مادر ر يخواست گرما یدلم م. را بستم

. باغ را روشن ساخته بود یرنگ يشده بود و المپها ی،باغ چراغان يوروداز کنار در .میدیزود به باغ عمه رس یلیخ. بچشم

:ردمادر با تعجب به پدر نگاه ک. آمد یهمهمه م يسالن هم روشن بود و صدا يتمام چراغ ها

جا چه خبره ؟ نیا-

.ستیهم به روبرو نگر اریمهر. باال انداخت  يشانه ا پدر

.مامانه يزهایاز سورپرا یکیفکر کنم بازم -

پدر . که به انتظار ورود ما نشسته بودند یکرده بود و سالن پر بود از مهمانان ریگفت، عمه همه را متح یدرست م اریمهر
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.دستش فشرد انیبه سمت عمه رفت و دستانش را م

.دمی، رو فهم میایجا ب نیا ییحاال علت اصرارت رو که حتما قبل از هر جا-

 دیلرز یکه از شدت بغض م ییدست دراز کرد و با صدا. کند یم هیدانم چرا به نظرم آمد او گر ی، اما نم دیهم خند عمه

:گفت

.خواد ببوسمت یجلو فرشاد جون ، دلم م اریسرتو ب-

:دیاو را بوس یشانیپ نویخم کرد و عمه م سرش را پدر

.يبود زیبرام عز هیاز بق شتریب شهی، تو ، تو هم یفرشاد قول بده که زود به زود بهم سر بزن-

.دستانش فشرد انیبغض خود را فرو داد و دست عمه را در م پدر

رو فراموش نکردم اما خودت  صورتت ریتصو يلحظه ا یسالها حت نیتو تمام ا. سالها به من هم سخت گذشت نیا-

!!.امیب دنتیتونستم به د یکه نم یدونیم

:دیصورت نرم و تپل عمه غلط يرو یاشک قطره

فهمم یفهمم ، م یم-

 یم.از زنان محصور شده بود یگروه انیمادر هم در م.گم شد همانانیانبود م انیدر م. به ناچار از عمه جدا شد  پدر

 ینشستم و اجازه دادم مهمان يپس گوشه ا. خواهم تونانست به طور کامل با آنها خلوت کنمن یهمانیم يدانستن تا انتها

.کرده ، بگذرد يزیهمانطور کهعمه برنامه ر

شد لبخند بر  ینفر که کمک م کیشمردمو هر  یتعداد آنها را م. از صرف ناهار مهمانان کم کم قصد رفتن کردن بعد

 يپاها يخواست سرم را رو یدلم م. با پدر و مادرم داشتم ییتنها یبه ساعت زاین زیاز هر چ شیمن ب. نشست یلبم م

که گل عشق در  يخواست به لحظه ا یدلم م. حرف بزنم بودمدت بر من گذشته  نیکه در ا یقیمادرم بگذارم و از دقا

.رف بزنمح شیبرا ییتنها يخواست از تمام آن ساعتها یحرف بزنم ، دلم م شیدلم غنچه کرد برا خبندانی
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؟یکن یفکر م یبه چ رسمیتونم ب یم-

.بود و منتظر جواب من بود ستادهیچرخاندم که در کنارم ا اریمهر يرا به سو نگاهم

.مامان حرف بزنم ياز خودمون برا دیبا يدونم چه طور ینم-

مانع  یحس هیارم اما االن ذ یم ونیدر م ییراحت خواسته دلم رو با دا یلیکردم خ یفکر م شهینگرانم ، هم یلیمنم خ-

.ترسونه یوجود داره که منو م ییته نگاه دا يزیچ هیشه،  یم

:نگاهش کردم و گفتم ملتمسانه

...که نیباشم به ا دوارمیمنو نترسون ، بذار ام اریمهر-

؟ یترکم کن يروز هیکه  نیبه ا-

.شت شدلرزان و پر از وح اریاخت یب میبر همه وجودم رخنه کرد و صدا ترس

.کنم یتو رو ترك نم یطیشرا چیوقت و در ه چیمن ه-

.ساخت یحد نگرانم م نیدانم چرا نگاهش تا ا یخسته تر از قبل نگاهم کرد ، نم اریمهر

!!حرف نزن تیانقدر با قاطع-

:سخنم را به اثبات برسانم ، محکم گفتم نکهیا يبرا

.خورم یقسم م-

به اطراف  ينظر. سالن رفت و در کنار فرزان قرار گرفت گریو به گوشه د دیمن دزد نگاه نگرانش را از اریمهر اما

خلوت با مادر  يبرا... دمیکش یبه آسودگ ینفس. در سالن نبود یکس گریبه جز خانواده عمه و عموفرهاد د. انداختم 

.من برداشت يبه سو یکردم که پدر گام یم يلحظه شمار

.يانگار ده سال بزرگ تر شد. يکرد رییتغ یلیجون تو خ نایتدختر گلم چرا انقدر ساکته؟-
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:و به مادر اشاره کرد وگفت دیخند عمه

.و طراوت اون سالها ییباینسترن شده با همون ز هیدرست شب-

.ستیپرخنده به مادر نگر یهم با لب پدر

.نسترن هنوز هم جوون و با طراوته-

:گفت یبه مادر نگاه کرد و با لحن مهربان عمه

.و هنوز هم عاشق-

.البته-

.بار صورت مرا از نظر گذراند نیا عمه

.زنه یهم موج م نایت يدر عشق ، تو چشمها يوفادار نیشما باعث افتخاره و ا قیعشق عم-

:دیسرم کش يو دستش را رو دیهم به سمت من چرخ پدر

.حرفا براش زوده نیهنوز بچه اس ، ا نایت-

:به اعتراض گفت عمه

.هیدختر کامل نایت... رینخ-

.فرهاد دنباله سخن عمه را گرفت عمو

 نایت. اونو بهونه نکن یخود بچگ یب یدونه دخترت جدا بش هیخواد از  یگه فرشاد جون، اگه دلت نم یراست م نایم-

.پارچه خانومه هیخودش  يبرا

:صاف کرد را شیصدا یکرد و کم يعمه سرفه ا. محکمتر مرا در آغوش فشرد پدر

.باهات داشتم یکار خصوص هیدر ضمن من -

- ، ؟ میما نامحرم یعنید
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.بگذارم انیخواد قبل از همه فرشاد رو در جر ینه فرهاد جون ، اما دلم م-

،  ستمیملتمسانه به عمه نگر. مادرش دوخته شده بود ياو هم به لبها ي، چشم ها ستمینگر اریمهر يهراس به چشمها با

پدر از من جدا شد و به همراه . سردم را در دست فشرد يآمد و دستها کمیبه نزد نویم. بود دوارکنندهیخند او اماما لب

:را محکم تر فشردم نویم يدستها. انها بسته شد ربزرگ پست س یشد و در چوب يعمه وارد سالن کنار

بگه ؟ یخواست چ یعمه م-

.روشن بشه اریتو و مهر فیتکل دیزود با ایریبالخره د-

حاال چرا انقدر با عجله ؟-

:بر گونه ام نواخت يبوسه ا نویم

؟ینگران یانداخت ، تو از چ ریبه تأخ دینبا ررویامر خ زمیعز-

ام  نهیشده بود و دل در س خکوبیچشمانم به در م. گذشت یساعتها بر من م ایگو. انداختم ریباال انداختم و سر به ز شانه

به  یتوجه چیداشتند با سخنان خود آرامم کنند، اما منه یدر کنارم نشسته بودند و سع نویو م بایفر .دیتپ یبه شدت م

.برخورد پدر انذلم پرآشوب بود و نگر. سخنان آنها نداشتم

:زد ادیفر دیکش یمرا به سمت در م کهیبلندم کرد و در حال یصندل يو دستم را گرفت و از رو آمد

.ستیما ن ي، جا نجایا. اینسترن زود بلند شو ب-

.زد مهیالتماس به مادر نگاه کردم و اشک در چشمانم خ با

؟يشده فرشاد ؟ چرا برزخ شد یچ-

.انقدر سوال نکن ایپاشو ب-

.دیچیدر پوشم پ يهمهمه ا يصدا. ثابت ماند اریصورت بهت زده مهر يملتمسم بر رو نگاه

عمو فرهاد هم به . نفوذ شده بود رقابلیغ یکند ، اما پدر به طور وحشتناکداشت پدر را قانع  یفرهاد با اصرار سع عم
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.ناچار به همراه ما روان شد

گشت سرهم بسته  يگریپس از د یکیخاطراتم  يدرها ایگو. ستمیبه پشت سر نگر م،یکه از در باغ خارج شد یزمان

اشکبار  يبه چشمها لیاتومب يجلو نهیرهاد در آعمو ف. شده بود يدیو ناام یچه زود دستخوش ناخوش میدهایشد و ام یم

از سوالش را به پدرم که کنار دستش نشسته بود  پرشد ، و بعد چشمان  یتأسف در نگاهش خوانده م. ستیمن نگر

:انداخت و گفت

بس  يهمه سال دور نیبرادر من ا ز؟یهمه چ ریز يدفعه زد کیيهمه سال دور نیکه بعد از ا يدیشن یچ نمیبب بگو

..نبود که دوباره

:با تحکم گفت پدر

.رو ندارم یحرف چیه دنیحوصله شن. کنم ساکت شو فرهاد یم خواهش

به جلو خم شد و  یعصب یمادر با حالت. آتش زد يگاریو س دیکس رونیب راهنشیپ بیرا از ج گارشیسپس جعبه س و

:گفت

؟يرو کنار بذار یلعنت نیا يقول نداد مگه

:زنگدار گفت ییمادر با صدا. به آن زد یرا روشن کرد و پک محکم گارشیمادر، س یانتوجه به نگر یب پدر

!ست؟یقلبت خوب ن يبرا گاریمگه دکتر نگفت س.الاقل به خودت رحم کن يد ینم تیاهم يکه داد یاگه به قول-

.سکوت دارم یبه ساعت ازین. نسترن بذار با خودم خلوت کنم -

:فرهاد به اعتراض گفت عمو

؟یختیرو به هم ر زیدفعه همه چ کیکه  يدیشن یشد و چ یالاقل بگو چ ؟یکن یخوب چرا همه رو دق مرگ م-

:دیمن چرخ يبار به سو نیزد و ا گارشیبه س یباز هم پک پدر

گفت؟ یم یعمه چ-
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:زد ادیپدر فر. انداختم  ریکردم و چشمانم را به ز سکوت

؟ ستمیمگه با تو ن!! هان ؟-

:ام زمزمه کردآر مادر

!!فرشاد-

سرت رو باال  نایاعتماد کردم؟؟ ت یمن احمق به ک نمیبب دیبر سرم شده؟؟ بذار یچهخاک نمیبب دیذار یچرا نم!ه؟یچ-

!!!اعتماد من؟ جهیبود نت نیا... و به من نگاه کن ریبگ

مادر هم  يبار صدا نیا. کردم ینم هیشد گر یکاش م يا. اراده شده بودم یمن چقدر ب. گرفت انیاز چشمانم جر اشک

:بلند شد

!!سرمون اومده؟ ییبگو الاقل چه بال ؟؟یمنم بکش یتون یم نیبب-

.و در خودم جمع شدم دمیبار از نگاهش ترس نیاول يبرا. بود رهیهنوز غضبناك به صورتم خ پدر

؟؟ حرف عمه ات درست بود ؟ یزن یچرا حرف نم-

:ش را به سرش گرفت و ناله کردپدر دست. سرم رو تکان دادم آرام

.بر من يوا يا-

شده ؟ یچ دیالاقل بگ-

:دیکش ادیفر پدر

که چند ماه  ياون دختر! دل بسته بودم؟ یبه ک ستیمعلوم ن! دختر بزرگ کردم؟ يمن چطور ستیمعلوم ن... یچیه-

؟یعاشق اون بش یتو چطور تونست نایت يوا... 

...یلیپسر خ اریمهر..بابا -

:به شدت به سمت من برگشت پدر
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...خفه شو-

!!!فرشاد-

دل  اریگه به مهر ینشسته و م حانهیچه وق ینیب ینم!! طورشد نیا يازش دفاع کرد ینسترن؟ از بس ه یگ یم یچ-

کردم ؟ تیکه من ترب يبود دختر نیا!! بسته ؟

:فرها به دفاع از من برامد عمو

.شناسم برازنده تره یکه م ییچشه؟ اون از تمام پسرها اریمگه مهر! ال ؟بود علت اون همه داد و ق نیا-

.بار نگاه غضبناکش را به عمو دوخت نیا پدر

!؟يزباخبری؟ تو کهازهمه چ یزن یحرفو م نیچرا ا گهیتو د-

ختم و اشک دو رونیچشمانم را به منظه ب. فشرد فشیدستان ظر انیمادر دستم را م. سکوت کرد و در سکوت راند عمو

.کرد سیصورتم را خ

پانزدهم فصل

 يروح گوشه  یب یزد و نه وجودم را که چون جسم یاز عمه و باغش م یحرف ینه کس گریروز د ستیاز گذشت ب بعد

در  یپ يگارهایآمد و باز هم چون گذشته س یم ریشبها د. شده بود ينفوذ رقابلیپدر آدم غ. دید یاتاق کز کرده بودم م

بود و نه  ينه از پدر مهربان گذشته خبر. بود ختهیهم ر بهزیدفعه همه چ کی. ختیر یاب مادر را به هم ماش اعص یپ

دل و دماغ کار  گریپدر هم د یحت. بودند دهیخاك مرده بر تمام سطح خانه ما پاش ییگو. مادرم يخنده ها ياز صدا

 یجغد شوم ایگو.میکرد یرا در کنر هم تحمل م رگیکدیهمه به اجبار  ایگو.همه جا سکوت بود و سکون. کردن نداشت

 دگانمیپدر را درك کنم و هزاران سوال در برابر د يتوانستم علت رفتارها ینم. بر پشت بام خانه ما جا خوش کرده بود

.رفت یرژه م
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:مدپدر آ يبودم که بالخره صدا امدهین رونیبود و من اصال از اتاق ب دهیزودتر به خانه رس یشب پدر کم آن

.کارت دارم رونیب ایب.. نایت-

من که  ياشکها یحت گریتکه سنگ مبدل شده بود ، که د کیباره به  کیاو به . خواستم به حرفهاش گوش دهم ینم

 یرا نم میاصال قطرات سوزنده اشکها ایگو. نداشت ياثر شیآنها را ندارد هم رو دنیکرد طاقت د یادعا م يروز

:گفت يشتریر با تحکم ببا نیا گریپدر بار د.دید

.با تو هستم نایت-

به . ستینگر یم ونینشسته بود و به تلوز ونیتلوز يروبرو یمبل راحت يپدر رو. اجباراز گوشه پنجره کنار رفتم به

را برداشت و  ونیپدر کنترل تلوز. دیکش یمادر از داخل آشپزخانه سرك م. مبل نشستم نیاول ياو رفتم و رو کینزد

:مکث گفت يکم کرد و بعد ازلحظه ا آن را يصدا

.يایب رونیافکار مسخره از سرت بپره و از هپروت ب نیتا ا یازدواج کن دیتو با-

:کنم ، گفتم یکه حرص خودم را خال نیا يبرا!!!! زد یحرف م يجد یلیپدر خ. نگاهش کردم دیتزد با

.دیبه روزنامه ها بده یآگه هیپس لطفا -

:تزد و گف يشخندین در

!!؟ يکرد رییتغ یلیمدت خ نیمعلومه تو ا! يبا نمک شد-

:پدر ادامه داد. انداختم  نییسرم را پا شرمنده

.با تو ازدواج کنه یطیشده که حاضره با هر شرا دایپسر خوب پ هی. ستین یبه آگه ازین! نگران نباش -

.ستیبه من نگر تی، پدر با عصبان دمیمبل پر يرو از

.جاتسر  نیبش-

:زدم ادیفر یلرزان يصدا با
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!!ارهیمشکل شما مهر. دینمدار یپس شما با شوهر کردن من مشکل-

:دیکس ادیو با خشم فر دیکوب زیم يرا رو ونیکنترل تلوز پدر

...اریمن ن ياسم اون پسره رو جلو-

.دمیچیو سردرگم در خودم پ جیگ

؟ ستیاون پسر خواهر شما ن... اون !! آخه چرا ؟-

 نی، ا یتو اگه ازدواج کن!! ياریکه در مقابل من ، اسم اون رو م هیبار نیو آخر نیاول نیا. خوب گوش کن  نایت-

.افته یاون از سرت م يو حال و هوا یکن یرو که اون ، تو گوشت فرو کرده ، رفاموش م یمزخرفات

..شه فراموش کرد یاما عشق رو نم-

..خفه شو-

:دمینال هیگر با

مگه ! د؟ییعاشق به تمام معنا هی،  دیگفت ینم شهیمگه خودتون هم!! ساکت باشم ؟ دیهان ؟؟ چرا با.. چرا خفه شم -

 یاز من م شهیکه هم دیشما نبود نیمرگ ؟ مگه ا یعنیبدون عشق  یکه زندگ دیخوند یعمر تو گوشم نم هیخودتون 

 شهیکه توسط خودتون ، تو وجودم ر یامروز به خاطر عشق چراپس! .. داشته باشم ؟ زینگاه عاشقانه به همه چ دیخواست

..تونم در کنارش خوشبخت باشم یکه م يبه خاطر عالقه به پسر دیمالمت بشم ؟ چرا با دیدونده با

.از آن همه غم در نگاهش دلم گرفت. پدر آرام و مغموم شده بود نگاه

و  یستیعشق جز ن نیا.. يبگذر بندهیو فر بایعشق فر نیخوام از ا یمدونم خودم کردم ، اما االن ازت  یم... ادامه نده-

...، هوسه ستیعشق ن نیا! ارهییبه ارمغان نم يگرید زیفنا چ

:دمیرا به صورتم گرفتم ونال دستانم

..هیعشق پاك و اله هیاریعشق من به مهر... دیحرف رو نزن نیا-
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!؟ یفهم یم نیا.. اشق بشه تونه ع یاون نم. ستیعاشق تو ن اریمهر-

:سماجت گفتم با

چرا ؟-

به من اشاره کرد یعصب یو با حالت ستادیبعد ا يبرخاست و در سالن شروع به قدم زدن کرد و لحظه ا يآشفته از جا پدر

:

!!که از حاضر بشه از جونش به خاطر تو بگذره؟ یکجاست اون جوون عاشق دا؟یپس کو اون مجنون واله و ش-

نکرد دل او را نرم و رام  یبود سع یو به هر زحمت امدیپدر ن داریبه د اریچرا مهر یراست. سخنان پدر نداشتم يبرا یابجو

..چرا نخواست که!! سازد؟

جگر گوشه . یتو پاره وجود من. یبه حرف من اعتماد داشته باش دیتو با. عشق زودگذر و دو روزه است هیاریعشق مهر-

پس به حرفم گوش کن و اجازه بده . نمیغمت رو بب يا حظهی، ل یمتیق چیبه ه ستمیحاضر ن یدونیو خودت م یمن ي

کرده ، اما من  يخواستگار امکیپسرش س يتو رو برا ستمدت ها یبیاد يآقا. کنم نیتو رو تضم يندهیآ یخوشبخت

 هیکه  دهیکنم زمانش فرا رس یاال فکر ماما ح. زوده یلیتو خ يکردم ازدواج برا یچون فکر م. نداده بودم یتا بحال جواب

.یخوشبخت بش امکیکنار س یتون یتو م نایت... مرد 

.اما من دوستش ندارم-

:شد نیخشمگ گریبار د پدر

.ادییعالقه بعدا به وجود م-

...پس چرا خودتون-

؟؟یدرك کن یتون یم نویا. مییاستثنا هیمن و نسترن -

.نه-
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خواد  یدلم م. نجایا انییم یبیاد يآخر هفته هم آقا. رو از ذهنت دورکن اریفکر مهر. اشم به هر حال گفته ب-

.یسربلندم کن

 .در را پشت سرخودم بستم دمویام بلند شد و به سمت اتاقم دو هیگر يرا به صورتم فشردم و صدا دستانم

:کرد یآمد که آرام ، آرام نجوا م یمادر م يصدا

.؟ اونم حق انتخاب داره یکنیم ينطوریچرا ا-

.. بفهم  نویا! چه بر من گذشته؟ یدون یتو که م. یهست انیدر جر هیتو که بهتر از بق... تو که  ؟یکن یتو هم مالمتم م-

.عمر چشمامش اشک و خون باشه هیبشه و  ریاس یالیعشق خ هیتونم بذارم پاره تنم ، جگرگوشه ام ، تو دام  یمن نم

...اون دیحاال شا-

.ازم نخواه که دوباره تجربه تلخ گذشته رو تکرار کنم. بر من گذشته  یچ یدون ینسترن تو م. وجه چیبه ه!! نه -

:دیبه گوشم رس ییمادر چون الال يصدا

.نایت چارهیب. دخترم  چارهیب-

چند شب ،  یدر ط. بودنمانده  یباق میبرا یاشک گرید دیکه به گمانم رس ستمیآن قدر گر. ستمیوگر ستمیو گر ستمیگر

ترنم  يدلم برا. سرمست کننده اش تنگ شده بود يو آن نگاه ها اریمهر يدلم برا. بود ختهیچه زود از هم گس میاهایرو

که با عشق ، آنها را  ییاهایهمه رو يدلم برا. ساخت ، تنگ شده بود یخوش مرا سرمست م يکه چون آواز شیصدا

.خنده هم تنگ شده بود يبرادلم  یحت. بافته بودم تنگ شده بود

ترم را به  نیدر اصل بابا خواسته بود ، ا یعنی. رفتم یدانشگاه هم نم یحت گرید. ردیپذ یم انیپا ریغم چه د يروزها

برد  یاو گمان م. دیپر یشدم که عشقش از سرم م یدور م اریکار انقدر از مهر نیبا ا الشیبدهم و به خ یخودم مرخص

درس و دانشگاه را  دیق یراحت از من خواست که مدت یلیخ خاطرنیبه هم. نمیدر داشنگاه ببرا  اریممکن است مهر

مکرر  يبود به تلفن ها یمدت یحت. حوصله درس خواندن هم نداشتم یحت گرید. رفتمیراحت پذ یلیمن هم خ. بزنم
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دوست نداشتم نه  گرید. کنمخواست خودم را در قبرستان خانه مان زنده بگور  یدلم م. دادم ینم یفرشته هم جواب

.دمیشیاندا یم اریکردم و به چشمان مهر یاتاقم کز م يفقط گوشه . را بشنوم یکس يو نه صدا نمیرا بب یسک

خوش لباس و اتو  اریکرده ، مودب و بس لیتحص يبه همراه پسر. آمدند  یبیو خانواده اد دیجمعه هم فرا رس روز

کرده بود و  غهیصورتش را هفت ت. کرد یاستفاده م ینیتش از کلمات سنگکرد در جمال یصحبت م یاو رسم. دهیکش

چه مودب و سربه . نصب کرده بود راهنشیپ قهیبرداشت  یکه با کت و شلوارش هماهنگ يبه رنگ کرم قهوه ا یکراوات

اما . داشت نیطرف تیبه او دوخته شده بود و تعارفات آنها نشان از رضا دکنانیگفت و نگاه پدر تاک یبا پدر سخن م ریز

تو  زیهمه چ یزمان. يعاشق من بود یگرفتند؟ پدر تو زمان یم دهیهمه دل مرا ناد یآسان نیبه ا یعنیدل من چه ؟؟ 

سکوت کردم و  ؟یاشک را مهمان چشمان من کن شهیهم يبه خاطر خواسته خودت برا يپس چرا حاال حاضر شد. بودم

مبل هال رها  يخود را رو تیخشنود از هم جدا شدند و پدر با رضا همه با لبخند و! در سکوت آن شب هم گذشت

:شد مانعاز گوشه مبل برخاستم و قصد رفتن به اتاقم را داشتم که پدر . ساخت

.باهات کار دارم. صبر کن -

:گفت يدیپدر تاک. ستادمیا. به پشت سر بنگرم نکهیا بدون

.نیبش-

:دیپرس. دیپدر که سکوتم را د. بودم شانیبه اطاعت فرمانهاحلقه به گوش حاضر  یو چون غالم نشستم

بود ؟ ینظرت چ-

.منقلب شده بود گریپدر بار د. هم سکوت کردم  باز

توئه ؟ یهدف من خوشبخت یدونم یتو نم ؟یبزن شمیآت يخوا یچرا م-

.ستمیاما من خوشبخت ن-

.یزن یتو االن رو احساس حرف م-
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:جنباندم يسر

. دمیام رو برگز ندهیعقل و شعور ، مرد آ يرو. من نداره يریگ میتو تصم یگاهیدختر بالغ و عاقلم و احساس جاهیمن

.دیمنو باور کن دیتون یاما شما نم

.دور زیرو بر يتکرار يحرف ها-

:با تحکم گفت گریپدر بار د. شدم بلند

.نیبش-

.نداره دنیارزش شن يتکرار يحرف ها-

.دبخشهیمن ام يبرا شهیو همت ياما صدا-

.کردم یتلخ خنده

جز حودم  یمن دست شماست ، اما قلب و عاطفه من هنوز صاحب یو زندگ ندهیاز امروز ، آ. پدر اون روزها گذشت-

.کنم يبه زور لبخند بزنم و شاد دیفقط ازم نخوا. رمیپذ یمن م د،یریبگ میتصم دیخوا یشما هر طور م. نداره

شب تا صبح .مادر بلند شد ؛ پدر هم صورتش را از من پنهان کرد هیهق هق گر يصدا. اتاقم رفتم يوشدم و به س بلند

واقعا عشق  ایآ. شد یم یبه من نکرده بود و سخنان پدر در ذهنم تداع افتنیدست  يبرا ياصرار چیه اریمهر. دمینخواب

بود؟ يهوس زودگذر و لحظه ا کیمن 

 یم حیدانستم ترج یکه من نم یلیاما بنا به دال. بود نیمادر هم چون من غمگ. آمدم ونریبا اصرار مادر ، از تخت ب صبح

.اوردین انیبه م یداد در مورد علت رفتار پدر سخن

.قبل چهره اش نگران و درهم بود يروز هم چون روزها آن

؟يدینخواب شبید-

.شانه اش گذاشت يمادر سرم را رو. را جنبادندم سرم
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.دت ستم نکندخترکم به خو-

.مادر بلند شد هیکردم و هق هق گر سکوت

!.یسالهاست که تو از ما فاصله گرفت ایاز تو دور نبودم ، اما گو شتریمن چند ماه ب. يشد بهیکنم با من غر یحس م-

.دینگران من نباش. مامان من خوبم -

:دیپوست صورتمکش يدستانش را رو مادر

!!داما چشمات خسته ست و پر از در-

:مادر با اصرار گفت. انداختم ریچشمانم را به ز-

 وونهی، د يطور ادامه بد نیا. يهست که خودت رو تو اتاقت حبس کرد یماه کیحدود . .. رونیامروز بلند شو برو ب-

ا دم کمکت کنم و ب ی، قول م یدونست یاگه بازم راه خودت رو درست م. فکر کن کمیقدم بزن و  رونیبرو ب. یش یم

.پدرت صحبت کنم

رفتن از  رونیخسته تر از آن بودم که حوصله ب. ندارد ، اما باز هم برخاستم يا دهیدانستم سخن مادر هم فا یآنکه م با

ازدحام  انیو در م. گذاشتم یانتها م یو ب ضیعر يکوچه ها نیباز هم قدم در ا دیبا. نبود ياما چاره ا. خانه را داشته باشم

از  دی، با گرانیبه اصرار د. دمیکش یبه همه جا سرم م یزندگ يمغازه ها ، در جستجو نیتریکننده و رهیخو نور  لهایاتومب

 گریروح مرده که د نیا ندیدیفهم یکاش همه م يا. کردم یاطرافم سالم م يو آدمها ایآمدم و به دن یم رونیانزوا ب نیا

خانه  نی، بهتر است در بستر ا دیآ یميه چشمانش خاکسترب دیو نور زرد رنگ خورش ندیب یم دیو سفف اهیهمه جا را س

دهند من تا چهلم مرگ  یاجازه نم یآنها حت. زدیکند و اشک حسرت بر يبماند و در غم مرگ احساسش سوگوار

. دست آنها هستم چهیندارد ، من هم باز یمانع.. شوند ستنمیخواهند مانع از گر یم یآنها حت. کنم ياحساسم عزادار

افتخار و مباهاتم بودند ، بمانم و مهر  هیما يکه روز يبگذار من هم در کنار پدر و مادر. بگذرد لمنوا نیبا هم ایدنبگذار 

 يرا همه جا رو شیساخت و شعار فرزند ساالر یگوش فلک را کر م شیروشنفکر هیکه داع يپدر.سکوت بر لب برانم
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 یبرخوردارند و هر کس يمساو یاز حقوق ههمه افراد خانواد زد یم ادیکه فر يپدر. گذاشت  یم شیبه نما یپرچم بزرگ

 يادهایاش شعار بود و فر یکه همه زندگ يپدر. کند میخودش ترس يدلخواه را برا يا ندهیحق دارد با دست خود آ

.یپوچ و توخال

سپارم ،  یادرم مبوسم و خود را به دست سرنوشت و دست قدرتمند پدر و م یرا م میرو شیپ يبایز ندهیآلبوم آ امروز

لبان  ياما لبخند هم رو. روم  یفاقد روح ، در کنارشان راه م یمن هم چون جسم.! آنهاست رقم بخورد لیتا هرآنچه م

 زیعشق چ رمیگ یم ادیکس را دوست ندارم و  چیه گرید. دفن خواهد شد کجایتب دارم خواهد مرد و با احساسم 

.دیخندبلند به آن  يبا صدا دیکه با ستیمسخره ا

 یحس نم یبودم ، حت زاریبود هم ب ریدلپذ میبرا يباران که روز سیخ ياز بو گرید. داشتم  یو آرام گام برم سرگردان

چون گذشته به درختان .! نمود یم يخاکستر میرنگ قرمز گل ها هم برا یحت گریپون د. باستیباز هم ز ایکردم دن

فاصله  میاهایمن و رو نیمادر هم ب يصدا. دمیکوب اطیح رشسنگف يوزدم و با نوك کفشم ر هیباغچه تک يچنار گوشه 

:انداخت

حالت خوبه ؟ نایت-

.پله گذاشت نیاول يرو یمادر گام. ستادمیجنباندم ودر سکوت همانجا ا يسر

ام؟یمنم باهات ب يخوا یم-

با آن که . سرم را بلند کردم. کت بودسا شهیکوچه مثل هم. ، به سمت در رفتم ریبار سر به ز نیجنباندم و ا يهم سر باز

رفت و تا زمستان سال  یبست و م یسرد کم کم رخت بر م يآمد هوا یم دیع يمانده بود ، بو دیماه به ع کیهنوز 

. بودند ستادهیکنار هم به صف ا دهیو کش کیدر باغچه بار وچهکه در اطراف ک ییدرختها. نشست یبه انتظار م ندهیآ

نخواهم  يدیع گریامسال من د. بر لب آوردم یرنگ یخنده ب. دادند یم دیرا نو ین داشتند و زندگظاهرا قصد جوانه زد

به  میهاگام. را تار ساخت دگانمیاز اشک ، طبق عادت، د يپرده ا. نخواهم داشت  دیع یزمان چیه گرید یعنی. داشت
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 ياوقات صدا یبعض. ستمیبودند ، نگر ستادهیاکه در کنار هم  ییالیو يبه در خانه ها. شدند یم دهیبه دنبالم کش یسخت

و باز هم آن نگاه مخمل  اریو نام مهر ادیباز هم . کرد یغمدار م شتریو دل مرا ب دیرس یاز داخل آنها به گوش م يخنده ا

 یسکوت و ب. گرفته بودم يمن خودم را به باز. رنگ چشمان او را فراموش کنم مکرد یسع دیخسته و ناام. گونه اش

...من هم دیشا... الاقل در مقابل پدر  ایزد  یم یاگر او حرف!! داد یعذابم م زیاز هر چ شیاز او ب يخبر

او فقط سکوت کرد و در سکوت به . کنم ياز من نخواست در مقابل خواسته پدر ، پافشار یاو حت... نه پدر حق داشت  نه

 یخود را به آب و آتش م دیخواست با یاو اگر مرا م. ت گف یپدر راست م. دیزود خود را کنار کش یلیو خ. ستیمن نگر

خود پشت پا زد و فقط  نیرنگ ياما او چه زود به حرفها. گذشت یاز کوه قاف هم م یبه من حت یابیدست يو برا. زد

اما ... اما ... دانم او  یحال که م نیبا ا نکهیا يبرا. مردنم  قیمن ال. گذاشت ادگاریاز سخنانش را در ذهن من به  ییردپا

 .ام یبافتن با او هم راض ایمن به رو. اگر او مرا نخواهد یحت! من دوستش دارم ! من دوستش دارم 

به  ي، مرد لیروشن روبرو داخا اتومب هیدر سا. ستمیبه روبرو نگر.اورمیباعث شد به سرم را باال ب یلیبوق اتومب يصدا

را سخت  دیدرختان ، د هیکه نور کمرنگ آفتاب و سا شهیشت آن شدر پ. ستمینگر يشتریبا دقت ب. انتظار نشسته بود

 یو قلب مجروح و زخم.. آمده بود  ریاو د! اما نه. انتظارش بودم ررا شناختم که مدتها بود د يساخته بود ، صورت مرد

او در  نیگزیارا ج يگریخود را گرفته بود و مرد د میپدر تصم گریحال د. کرد ینم دایپ امیها الت يزود نیمن به ا

.ام کرده بود ندهیآ یزندگ

برخورد دور از باور من ، خود را به  نی، از ا رانیهرچند پرنده دلم سرگردان و ح. از کنارش بگذرم الیخ یکردم ب یسع

. با او بودن به اشک نشسته بود يهر چند چشمانم به غم از دست دادن لحظه ا. داد یکوفت و ناله سر م یام م نهیس وارید

.گرفتم یهم از خودم م دیرا از او و شا نتظارمدت ا نیو انتقام ا! رفتم یم دیما من باا

 يبعد صدا يو لحظه ا ستینگر یهنوز مات و مبهوت به من م اریمهر. گذشتم لیرا کج کردم و از کنار اتومب راهم

:بلندشد و عقب عقب به سمت من آمد لیحرکت اتومب
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!نایت-

زدم و چشمانم را  یزانو م نیزم يخواست رو یدلم م. دیکش یم یستیمرا به ن شیصدا. نداشتم توان مقاومت گرید يوا

گفتم و دلم  یم شییوفا یزدم و از ب یخواست ناله م یدلم م.دادم یرا سر م هیگر يها يفشردم و ها یدستانم م انیدر م

 ییآورد که ما قول و قرارها ادیبه  رید قدرنیچرا ا. کردم یم گلهاز او  یآن همه انتظار و چشن براه يخواست برا یم

!!!ر؟؟ید نقدریچرا ا!! م؟یباهم داشت

.کنم یخواهش م... قهیفقط دو دق.. صبر کن  نایت-

 یکرد و من م یاز من خواهش م اریمهر. توان مقاومت نداشتم گرید.. نه "کنم ؟ یخواهش م! کنم  یخواهش م"

خم شده بود  اریمهر. سرم را به سمت او چرخاندم. آمد یکار از من بر نم نیا.. نه !! اش بزنم؟ نهیخواستم دست رد به س

آتش نگاهش سوخت و خاکستر شد و عرق  ياز شعله ها بدنمآخ که تمام . شده اش را به من دوخته بود يو چشمان ابر

نگاه  نیوجودم با ا! را نداشتمنگاه  نیگاه توان مقابله در برابر ا چیمن ه. زدم یمن خود را گول م. ام نشست یشانیبر پ

نگاه  نیکه ا مرا داشت نیکاش توان ا يا. آمد ینگاه باال م نیهم دنید دیفقط به ام میگره خورده بود و تک تک نفسم ها

باز هم . کاش ها خسته بودم يا نیاز تکرار ا... کاش  يا... آوردم یبه اسارت خود در م شهیهم يمسخ کننده را برا

:دیبه گوشم رس بندهیدلنواز و فر ی، چون آهنگ اریهرم يپرتمنا يصدا

.بهم فرصت بده نایت-

از جا  لیگرفتم و اتومب يآنکه خود بخواهم در کنارش جا یبعد ب يدر رفت و لحظه ا رهیبه سمت دستگ اریاخت یب دستم

عطر  يبو. کردم لیمبداخل اتو يام را پر از هوا ینیب! یو چه سکوت لذت بخش میهر دو سکوت کرده بود. کنده شد

به . سپردم یم ایبستم و خود را به دست رو یدوست داشتم چشمانم را م. آرامش بخش بود میبرا شهیهم اریدلنواز مهر

 انگریلم دهم و نگاه عص لیاتومب یصندل يامکان را داشتم که به عنوان همسر و تنها عشقش در کنارش رو نیکه ا يروز

.محو شد و من به زمان حال بازگشتم دگانمیاز برابر د الیخ يزود ابرها یلیاما ح. دیآبه اسارت من در شهیهم ياو برا
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.نایت-

باز هم  میاگر چشم به او بدوزم ، طاقت از کف داده و اشکها دمیترس یم. بودم رهیکه به او بنگرم به روبرو خ نیا بدون

:کند میرسوا

..من ، من-

راند و من  یو خم م چیپرپ يها ابانیخ انیهدف در م یب اریکهر. حاکم شد نمانیب بود و باز هم سکوت دهیفا یب انتظار

شکستم تا  یسکوت غم بار را م نیا دیبا. وجودم را در بر گرفته بود يشده بودم و انتظار کشنده ا رهیفقط به روبرو خ

.شکسته شود اریقفل دهان مهر

.کن ادهیجا پ نی، منو هم يندار یاگه حرف-

. ستادیا يهمانجا کنار کوچه خلوت و بلند اریکهر. قلبم باز هم فشرده شد. او شدم قی، متوجه نگاه عم دمید هیزاو از

.در بردم رهیدستم را به سمت دستگ

لبخند گرمت ، وجود سردم را گرم  گهیباور کنم که د دیبا یعنی! من تموم شده؟ يبرا زیباور کنم ، همه چ دیبا یعنی-

رها  ییتو منو از اون همه تنها نایت! منه؟ گاهیباور کنم که باز هم اون کلبه خلوت و سرد ، تنها جا دیبا یعنی! کنه؟ ینم

...، من ، من... من طعم خوش بهتو . يداد یآشت یتو منو با زندگ. يکرد

یزد و سخنانش آرامش را به قلب نا آرامم باز م یحرف م زیکریخواست  یدلم م. شد یباعث عذابم م سکوتش

.گرداند

.نبودم مایحد ، عاشق ش نیوقت تا ا چیمن ه-

 ایبود و گو رهیبه روبرو خ اریمهر. بود رممکنیغ می، که باورش برا دمیشن یم یبیغر يحرفها! ستمیبه او نگر رتیح با

:زد یدر خواب حرف م

که منو تنها گذاشت و  یانمن فقط به اون عادت کرده بودم و زم. نبودم مایوقت عاشق ش چیفهمم که ه یمن حاال م-
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من به اون کم محبت نکرده بودم و هر چه داشتم به پاش ... طور  نیاون دخترم رو ازم گرفت و هم. رفت خرد شدم

اون  انتیکه با خ یاما زمان. رو به لرزه انداخته بود لبمبود که ق يدختر نیبودم چون دوستش داشتم و چون اول ختهیر

 گهید مایکردم با رفتن ش یچون فکر م. برام تموم شد  زیهمه چ گهید. و تار شد رهیت میابر یزندگ گهیروبرو شدم ، د

من  قلبخودت را تو  گاهیراحت و به سهولت جا یلیو خ ياما تو اومد... غرورم شکسته شده و روحم در هم فشرده شده

 يمایفرار از ش ياز حد بوده و برا شیب ییحال منقلب تنها نیبا خودم گفتم علت ا. بودم رونیسرگردون و ح. يباز کرد

اما نه ... و مثل  مایمثل ش یزن هیچون تو . به تو و به وجودت بدم یتیاهم دیپس نبا. ، ذهنم رو به تو مشغول کردم االتمیخ

من از خودم و از . کنم  ی، تو رو از خودم دور م يکرد یکه فکر م ییتموم لحظه ها تو. ينبود چکسی، تو مثل ه نای، ت

تو همون . گشتم یعمر دنبالت م هیکه  ی، حس کردم تو همون دمتیاول که د يهمون لحظه ! ختمیگر یحساسم ما

 ییایدر يپر هیمعصوم و  شتهفر هی... باران يو به دلنواز دیخورش يایو به حجب و ح ایدر تیبه دختر به معصوم... يبود

.بایز

 ابونیخواست مثل مجنون سر به ب ی، دلم م یختیو اشک ر يدیلرز و از ترس يکه تو کلبه ، کنارم زانو زد ياون روز-

 یروندم ، م یتو رو از خودم م دیبا.! اما دوست نداشتم باور کنم. ام کرد وونهیوحشت زده ات د ياون چشماها. بذارم

 يبود مایتو نه ش. یاما تو فرق داشت! چون زخم خورده بودم. باشم  هدختر رو دوست داشت هیقادر نبودم  گهیمن د ؟یفهم

تو منو . محترم يبانو هیدختر و با همه نجابت  هیدختر با همه لطافت  هی. يبود نایتو ت. يا گهیدختر د چیو نه ه یو نه ساق

 ییرها يکه برا یهستيریکردم مثل گنجشک اس یحس م يو هر زمان با من روبرو شد یختیازم گر. يقاتل صدا کرد

صبح ها به . کرد یآورد و پاهام رو به خونه باز م یات بچه گونه ات منو به زانو درمهمون حرک. یکن یتالش م زیو گر

و منو تو  ختیر یبه هم م زیهمه چ دمتید یکه م یدونم چرا زمان یاما نم. گذروندم یشب ، روزها رو م دنیرس دیام

بردمت دانشگاه از  یکه م یین روزهااو یدون یم! دونم یدونم ، نم ینم....لحظه آرامش  هییدر کنار هم حت میتونس ینم

خنده دار باشه ، اما من در تمام اون لحظات  دیشا. نشستم یصبح تا بعدازظهر پشت در دانشگاه به انتظار بازگشتت م
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مهربون تو و اون لبخند کشش دارت  يافقط به چشم ه. بودم رهینشسته بودم و به در دانشگاه خ لیکه تو اتومب ییتنها

چند روز پشت در دانشگاه به  یدون یم... ياومد یکردم تا تو م یگذشت زمان رو حس نم یگاه کردم و یفکر م

تو  یکه الاقل اون بهت بگه که من دارم ب يداد یجواب تلفن فرشته رو هم نم یحت!! يومدیاما تو ن! انتظارت نشستم ؟

! نبودم؟ مایوقت عاشق ش چیگم من ه یچرا م یفهم یحاال م. مقاومتم رو از دست دادم درتشم و ق یذره ذره آب م

 میاما امروز با خودم صدبار تصم. حاظر نبودم که در مقابلش زانو بزنم و از اون بخوام برگرده یطیشرا چیچون تو ه

...اما افسوس ، افسوس... گرفتم در مقابلت زانو بزنم و 

 نیزم نیحس کردم ب. زد یحرف م ایر یدقانه و باو امروز چه صا. بودم رهیسکوت کرد و من هنوز با بهت به او خ اریمهر

 یبلند م يبا صدا. دمیخند یخواست م یبر من گذشته بود ، دلم م یمدت که چون سال نیامروز بعد از ا. و آسمان معلقم

ه ک یاز هرم کلمات داغ. بود دهیتابستان تز راه رس ایزرد و گرم ، گو. درآمده بود دیامروز روزم به رنگ خورش. دمیخند

ام و رخوت و  ستادهیآتش ا دهیزبانه کس يشعله ها انیدر م ایگو. بودم احساس گرما همه وجودم را در برگرفت  دهیشن

به خواب همه وجودم را در  ازین.دمیخواب یخواست امروز ، بعد از آن همه روز م یدلم م! يآر. دیآ یخواب به سراغم م

بود ،  اریبا آنکه پدر هنوز مخالف ازدواج من با مهر. چشم بر هم بگذارمتوانستم با آرامش  یم گریحال د. برگرفته بود

.سخنان دلگرم کننده ،آرامش از دست رفته ام را به من بازگرداند نیاما باز هم هم

...من ، من... نایت یدون یم-

:دهیکه سخنم را شن مدیکه نگاه ملتمس و نگرانش را به من دوخت فهم یاما زمان. نه ایدیرا شن میدانم صدا ینم

؟ياومد رید نقدریچرا ا-

را  زیچ چیرا به من بفهماند، اما آنقدر زهنم آشفته و خسته بود ، که ه يزیداشت با نگاهش چ یسع. بود يکشنده ا انتظار

:باز هم عاجزانه گفتم. کردم یدرك نم

!؟یکن یو خم دست توست ، چرا کمکم نم چیکالف پرپ نیسر ا-
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.با خود برد يرا شست و چون رودخانه ا میها یو مهربانش باز هم نگرانمیمال يصدا

 یشکنجه م قینفرت عم هیو به خاطر  مید یرو پس م گرانیتقاص اشتباهات د میما دار. میسرنوشت شد چهیما باز-

.میش

:دمیپرس يگرفته ا يبا صدا. ترساند یسخنانش مرا م! او مرموز شده بود چقدر

؟یکن یمصحبت  یتو از چ-

 .راحت تو رو از من جدا کنه یلیخ ییکه باعث شد دا قینفرت عم هیاز -

 ایشد و گو رهیخاطر باز هم به روبرو خ نیاو سواالتم را از نگاهم خواند و به هم. ستمیو سردرگم به او نگر جیهم گ باز

:زد گفت یدر خواب حرف م

 لیپدرت تو اون روز وک. شن  یتو جلسه دادگاه با هم آشنا م ییا داکه پدرم ب یزمان شیسال پ 35گرده به  یبرم داستان

نامردش  کیبوده بهش برگرده و شر یشه حق و حقوق بر باد رفته پدرم که پول هنگفت یپدرم بود و ظاهرا باعث م

شن  یم کیدو کم کم انقدر به هم نز ادییبه وجود م قیعم اقترف هیییپدر من و دا نیزندون بشه از اون روز ب یراه

به  ونیم نیکرده و تو ا یرفت و آمد م ادیتو اون روزها پدرم به خونه پدربزرگ ز. رفتن  یبدون هم سفر هم نم یکه حت

هم  دربزرگپدربزرگ و ما. ارهیرو به عقد خودش درب نیدونه دختر خانواده آذ هیکنه  یبنده و قصد م یمادرم دل م

که  يادیکردن به خاطر اعتماد ز یحساب باز م یلیفرشاد رو اون خ ییرم و داپد کینزد یبعد از سه سال رفاقت و دوست

 شتریب یکینزد يشه برا یسرآغاز م نیآرن و ا یبه عقد پدرم در م یاندک هیتنها دخترشون رو با مهر نایبهش داشتن م

تو هم  يمامان و بابا ونیشه و تو اون م یدوسال بعد مادرم منو باردار م. فرشاد  ییدو خانواده به خصوص پدرم و دا

...روز پدرم هیکه  نیشه تا ا یم شتریفرشاد به پدرم ب ییکنن و بنا به گفته مامانم روز به روز عالقه دا یازدواج م

:بدهم و گفتم رونیام را ب نهیباعث شد نفس حبس شده در س اریمهر سکوت
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.خب-

. دیچیمرا هم در خود پ دگانیاز اشک د يپرده ا. درد آورد مه آلود شده بود و دلم را به  گریبار د اریمهر چشمان

:به قلبم زد يشترین اریبغض دار مهر يصدا

دلش به . شده  سیو سر تا پاش خ ستادهیبارون ا ریز یدختر جوان هینهیب یم ابونیتو خ یروز در حال رانندگ هیپدرم -

که  نیا يشه که برا یم بندشیعشق داغ ؟ پدر چنان پا هیيبوده برا يآغاز نیکنه و هم یسوزه و سوارش م یحالش م

 دیجد یبره و منش یوجود اون داشته باشه اونو به شرکتش م يهم برا یهیو توج نهیبتونه هر روز بدون دردسر اونو بب

ت رو داش نویساله با مهارت پدر منو که حاال هم من و هم م 16زود اون دختر بچه  یلیاما خ. کنه  یم شیشرکت معرف

از  نویو م ناون نسبت به مادرم و م یتوجه یب. ده یکنه و تمام اوقات پدرم رو به خودش اختصاص م یدلباخته خودش م

بشه اما پدرم از  ایرو جو ییسر به هوا نیتا علت ا رهیمونه و اون به شرکت بابا م یدور نم گرانیفرشاد و د ییچشم دا

شه و طبق معمول اون چند ماه باز هم  یم دیون سخت مامان دچار تب شدزمست هیکه تو  نیتا ا رهیطفره م قتیگفتن حق

خودش رو به  رهیگ یم میاست تصم دهیفا یانتظار ب نهیب یم یمونه اما وقت یپدر م راهمنتظر و چشم به  یلیخ. تنها بوده 

 ییمونه و صبح که دا یبرف مونیشه و تا صبح تو اون سرما م یپرت م نییبرسونه اما تو باغ از پله ها به پا مارستانیب

مامان از اون روز به مدت سه هفته تو . کنه  یم دایهوش و در حال احتضار پ یمامان رو ب ادیما م دنید يفرشاد برا

 یو روان یروح طیتو اون شرا. شه  یفلج م نییاز کمر به پا یسالگ یشه و باالخره هم تو مرز س یم يبستر مارستانیب

در  یتیبشه که مسئول ادآوریسراغ بابا که به اون  رهیفرشاد م ییدا یو وقت رهیگ یم یازدواج با هستبه  میمامان بابا تصم

 ییدا. شده و قصد داره باهاش ازدواج کنه  یساله چشم آب 16دختر  هیگه که عاشق  یزن و بچه هاش داره پدرم م لقبا

و  دهیم حیرو به خواهرش و بچه هاش ترج تیهو یبگرد و  ابونیدختر شانزده ساله خ هیکه چطور  زنهیم ادیفرشاد فر

رو از دست بده و راحت تره که مادرم  یهست یمتیق چیبه ه ستیگه که حاضر ن ی، پدرم بهش م ییدا يدر برابر ناباور

 سراغ مامان و رهیو بعد هم م رهیگ یکنه و اونو به باد کتک م یفرشاد جنون آسا به پدرم حمله م ییدا. رو کنار بذاره 
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ست از پدرم یحاضر ن یطیگه در هر شرا یره و م یبار نم ریصفت جدا بشه اما مامان ز یمرد ب نیخواد که از ا یازش م

و تا االن هم هنوز نتونسته اون  رهیگ یپدرم رو به دل م نهیو ک ادییفرشاد به خونه ما نم ییدا گهیجدا بشه و از اون روز د

.روزها رو فراموش کنه

:رو دادم و آهسته گفتمدهانم رو ف آب

عمه چطور تونست تحمل کنه ؟-

:خود را به سمت من چرخاند سیچشمان خ اریمهر

در  شهیو هم شهیدو سال هم یکیو  ستیب نیاون تو ا. تا زمان مرگ پدر تو خونه ما و کنار اتاق مادرم اتاق داشت  یهست

گذاشت و قربون صدقه رفتن  یم شیرو به نما کشیاندام باررفت و  یام خرامان ، خرامان راه م چارهیمقابل چشم مادر ب

که  نویخواستم علت ا یهزاران بار از اون م یگاه! مادرم  چارهیب. بود  دهیچیپ نویتو گوش من و م شهیو هم شهیپدرم هم

از  شهیهم !عاشق پدر بوده  شهیگفت که هم یبگه اما اون مدام م دهیهمه زجر رو به جون خر نیاز پدرم جدا نشده و ا

حد  نیاگه من هم اون روز تا ا دیشا. فرشاد بگذارم  ییدا يتونم خودم رو به جا یبودم حاال م زاریعشق جنون آسا ب نیا

رو  ییکنه من هم کار دا يسپر لچریو يدونستم چرا مادرم مجبور شده تمام عمرش رو رو یخبر داشتم و م زیاز همه چ

مادرم  بینص یو کم توجه یمحبت یبه جز ب يزیسال چ ستیب نیتو ا. زدم  یو ممادر و خواهرم ر دنید دیکردم و ق یم

پدر از خداش بود که  دیسالها بارها با خودم گفتم شا نیتو ا. توسط پدرم روشن نشد  ادرمچراغ اتاق م یشب چینشد و ه

 یهست یاونم گول عشق پوشال چون. بود  يبازنده باز انیم نیپدرم هم در ا.... مادر بگذاره و بره اما سماجت مادرم 

برداشت و رفت اروپا  دیرس یم هشرو که ب یاموال یو مرد هست نیزم يکه سرش رو گذاشت رو نیخورد و به محض ا

طور  نیچشماش هم يایو در ختیاشک هم نر يقطره ا یاون روز حت یره هست ینم ادمیوقت  چیه. یخوشگذرون یپ

وقت نتونستم پدرم  چیسالهاه نیمن هم تو ا! نشسته بود  يلحظه ا نینتظار چن سالهاست به ایدغدغه موند گو یآرام و ب

آن روز که . ختمیکردم ، اون روز من هم اشک نر یو نفرت رو احساس م نهیدر دلم ک شهیرو دوست داشته باشم و هم
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 ياصرار کردم تا راز یلیجواب ذهنم رو به خود مشغول کرد و به مادر خ یو برد هزاران سوال ب دیدست تو رو کش ییدا

مدام  نویم. و راز دلش رو گشود  اوردینرو از ما دور کرده بود بدونم باالخره مادر هم طاقت  ییهمه سال دا نیرو که ا

طور از  نیباشه و هم زاریعمر از پدرم ب کیدادم که به اندازه  یحق م ییبه دا. بودم  انیکرد اما من از درون گر یم هیگر

 ییامروز به دا! دونه دخترشه  هییبار قربان نیکنم و ا یم انتیکنه من هم مثل پدرم به اون خ یاد فکر مفرش ییدا! من 

 هی. مرد نمونه اس  هیاون  يریبه دل نگ نهیبود که به تو هم بگم از اون ک نیا نجایکه اومدم ا نیا لیدل دیو شا دمیحق م

به  دیتو هم با نایت. باشه  زاریاز پدرم و از من که پسر اون پدرم ب اون حق داره که. یپدر واقع هیو  ییدا هیبرادر ، 

خواسته اون

.آمد و لرزش چانه ام دست خودم نبود نییرا قطع کردم اشک قطره قطره از گونه ام پا سخنش

ش کنم تن به خواسته پدرم بدم و فرامو يخوا یفراموش کنم دلم رو کجا گم کردم ؟ تو از من م يخوا یتو از من م-

 یم یکه وقت يمرد هیام شد ؟  یهمه هست کبارهینشسته بود که  يمرد هیروز تو اون باغ و در کنار اون کلبه  هیکه 

؟  اریمهر يخوا یم ی؟ تو از من چ شدینشست قلبم سوگوار م یمچشماش به ابر  یو وقت زدیبه روم لبخند م ایدن دیخند

راموش کنم ؟تو رو ف يخوا یکه از من م یرحم یتو انقدر ب

به  اریمهر يدر گذاشتم صدا رهیدستگ يدستم را رو. گذاشت  لیفرمان اتومب يسر خم کرد و سرش را رو اریمهر

:دیگوشم رس

دارم زیصبر کن برات سورپرا نایت-

 اریمهر. دیصورتم غلط ياشک رو. دیچیپ لیدر اتومب ياهنگ شاد يصدا. برد و پخش را روشن کرد  شیدستش را پ و

:بردم و گفتم شیدستم را به سمت ضبط پ. ستیگر یو همزمان م ستینگر یه من مب

و من تا آخر  يبذار یشگیهم نیغمگ يخواد از اون آهنگها یامروز دلم م. خواد آهنگ شاد گوش کنم  یدلم نم گهید-

.دلم گرفته دلم سخت گرفته اریمهر. زمیعمر اشک بر
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 اریمهر. انداختم  نشیبه چهره خسته و چشمان غمگ ينظر. درآورد و آتش زد  يگاریس اریمهر. را خاموش کردم  ضبط

.آنرا در فضا پخش کرد ظیزد و دود غل گاریمحکم به س یپک

وقت دنبال غم  چیو ه يکرد یخواست به حرفت عمل م یدلم م! نمینب یوقت چشمات رو اشک چیه گهیارزو داشتم د-

.یگشت ینم

 لیاز اتومب رنیو به ب دمیکش رونیانگشتانش ب يرا از ال گاریدودم و دستم را دراز کردم و سصورتم را ز يرو ياشکها

:پرت کردم و گفتم

یکن یرو به نفع خودت تموم م يباز نیا يتو ظالمانه دار اریمهر. نمیرو گوشه لبت نب گاریس گهیمنم آرزو داشتم که د-

.

.ابت شدچشمم ث يو نگاهش رو دیابرو در هم کش اریمهر

...اونا میکه اجازه بد نیجز ا میندار يچاره ا چیمن و تو ه نایت-

را  میبغض راه گلو. باشم  میاهایمرد رو هیدر باز شد دوست نداشتم شاهد گر. دمیرا کش رهیدستگ دیلرز اریمهر يصدا

:م گفتمشو ادهیپ لیاز اتومب نکهیقبل از ا زدمیحرفم را م نیآخر دیمسدود ساخته بود اما با

، اما از من نخواه  ستین یحرف يخوا یتو اگه منو نم. يحرفها حاضرم از تو بگذرم هنوز بچه ا نیبا ا ياگه فکر کرد-

؟ یفهم یاون روزها زنده ام م ادیمن با ! که همه اون روزها رو فراموش کنم 

 یدر پ یپ میاشک ها... امدین لیاتومب يا صداام. گرفتم  شیرا در پ ابانیخ ریشدم و مس ادهیپ لیرا گفتم و از اتومب نیا

 یاشک م دیبا. دادم  یگذشتند نم یکه از کنارم م یمردم زیانگ رتیح يبه نگاهها یتیاما من اصال اهم دیچک یم نییپا

خاطر  به دیبه پدرش نداشت من و او نبا یشباهت چیشناختم او ه یرا م اریمن مهر. ابدیامیتا بلکه قلب داغدارم الت ختمیر

ساعتها بود  ایگو. به خود آمدم  میزدم از درد پاها یقدم م ضیعر يها ابانیدر خ! میشد یم هیتنب يگریمرد د ییوفا یب

لحظه  يبرا. دفتر پدر آمده بودم  کیداشته باشم به نزد یقبل میتصم نکهیبه اطراف انداختم بدون ا ينظر. رفتم  یرا ه م
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در  يروبرو یخانم منش. کردم و در دفتر پدر را گشودم  یرا ط ابانیعرض خ خود را گرفتم و به سرعت میتصم يا

گذاشت و از جا برخواست و به سمت  زیم يتلفن را رو یمن گوش دنیکرد به محض د ینشسته بود و با تلفن صحبت م

:دیمن دو

؟ نیافتاده خانم آذ یاتفاق-

آب  وانیبعد با ل يو لحظه ا دیپدر به سمت آشپزخانه دو یمنش. در بود نشستم  کیکه نزد یمبل چرم يکمک او رو به

:گفتم يگرفته ا يبا صدا. را به سمت من گرفت و چشمان پر هراسش را به من دوخت  وانیوارد سالن شد و ل يقند

پدرم تنها هستند ؟-

.نه ارباب رجوع دارند-

کشه ؟ یکارشون طول م یلیخ-

:انداخت و جواب داد رواید يبه ساعت رو ینگاه یمنش خانم

کنن یکه دارن با هم صحبت م شهیم یساعت کیکنمیفکر نم-

که  دیطول کش قهیکمتر از ده دق. دینپرس یهم در کنارم نشست اما سوال یگذاشتم ؛ خانم منش زیم يرو لیم یرا ب وانیل

.از اتاق خارج شد به دنبال او پدر در کنار در ظاهر شد يدر اتاق باز شد و مرد

.خوره یبه نفع ما رقم م زیبره همه چ شیطور پ نیا دوارمیشما ام طیبه شرا یلیمن خ-

:دست دراز کرد و با پدر دست داد يبا خشنود مرد

.بتونم جبران کنم دوارمیشما هستم ام ونیرو مد زیمن همه چ-

:دست او را فشرد يبا خونسرد پدر

پس تو دادگاه دوشنبه منتنظرتون هستم-

:ستادیبهت زده همان جا ا يپدر چشمش را به سمت ما چرخاند و لحظه ا. به سرعت از پدر دور شد  دمر
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افتاده ؟ یچه اتفاق-

:اش گفت یو به منش دیپدر خود را کنار کش. برخواستم و به سمت اتاق پدر رفتم  یمبل چرم يرو از

.مزاحم ما نشه یکس-

من نشست و  يروبرو ندیکارش بنش زیکه پشت م نیا يدر را بست و به جاپدر . داخل اتاق نشستم  یمبل راحت يرو

:چشمان نگرانش را به من دوخت

؟ يآشفته ا نقدریشده چرا ا یچ-

.کنم تیاومدم شکا-

؟ یاز ک-

 عمه ام محروم کرد و حاال دنیسال من رو از د ستیاز پدرم که ب. گرفت  يرحمانه احساسات منو به باز یاز پدرم که ب-

 رشیرحمانه منو محکوم به پذ یکه ب يپدر. رو به دلم بذاره  یعمر حسرت داشتن خوشبخت کیيهم قصد داره برا

.رهینظر بگ درمنو  طیشرا نکهیکنه بدون ا یجانبه اش م کیيخواسته ها

:را آتش زد گارشیس یبرداشت و با فندک زشیرا از گوشه م گارشیداد و پاکت س هیبه مبل تک پدر

یدون ینم یچ چیهتو -

دونم یرو م یمن همه چ-

دیمبل صاف نشست و ابرو در هم کش يرو گریبار د پدر

؟ یدون یرو م یتو چ-

يمتنفر اریدونم که چرا شما از مهر یمن م-

دونم یازدواج با تو نم قیمن فقط اونو ال نجاستیاشتباه تو ا. ستمیمتنفر ن اریمن از مهر-

پدر را قطع کردم سخن
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انتقام  دیخوا یکنه شما فقط م نیمنو تضم یکه بتونه خوشبخت ستین یکس اریبهتر از مهر دیدون یما خودتون هم مش-

...پدر اونو از

ستیطور ن نیا-

من هم تکرار  يممکنه گذشته عمه برا دیکن یوفاست ، فکر م یهم مثل پدرش ب اریمهر دیکن یشما فکر م. چرا هست -

.بشه

.کرد یزد و دود آنرا در فضا خال گارشیبه س یپک پدر

ممکنه-

که  یانتینتونست پدرش رو به خاطر خ یزمان چیاز پدرش و از اعمالش متنفر بوده اون ه شهیهم اریمحاله ، مهر نینه ا-

خواد که به شما حق بدم یو از من م دیکه از پدرش منتفر باش دهیکرد ببخشه اون به شما حق م

؟ يرو مالقات کرد اریتو مهر-

.دیباز هم امانم را بر هیگر

 دیمرد کامل هیرو فراموش کنم و شما رو مثل قبل دوست داشته باشم چون شما  زیاره اون اومده بود که بهم بگه همه چ-

 اریدونم چرا مهر ینم... من با  دیکه اجازه ند دیپس شما حق دار رهیگ یسرچشمه م انتیخ هیاز  يزاریب نیچون تمام ا

 یکه از پدرش تمام وجودش رو در بر گرفته م یبه خاطر نفرت گفتیخواسته اش رو مطرح کرد اون م یتراح نیبه ا

شده  دهیبه جنون کش اریکه عمه گفته بود پدرش عامل از دست دادن پاهاش شده مهر یزمان. تونه شما رو هم درك کنه 

پدر ، . بوده  زاریسکوت کرده ب. کرده  یم همه درد و حقارت رو تحمل نیکه مادرش ا نیاز ا شهیگفت هم یاون م. 

 یاز خودش دور م شهیبگذاره که هم يمرد يتونه جا پا یاز رفتار پدرش بزرگ شده پس چطور م يزاریبا ب اریمهر

آدم  هیپدر، اون ! مادرش گذشته  یبدبخت دنیبا د شیبا پدرش نداشته و تموم نوجوون یاون اصال رابطه خوب دش؟ید

.پدرش بگذاره يپا يتونه پا جا ینم یآدم نیوقت چن چیه. است  دهیزجرکش
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.چهره اش متفکر بود. چانه اش گرفت  ریخفه کرد و دستش را به ز يگاریرا در جاس گارشیس پدر

خوام یتو رو م یمن فقط خوشبخت-

بلندم کرد نیزم يپدر دستم را گرفت و از رو. او زانو زدم  يپاها کنار

شم یوشبخت مپدر من فقط کنار اون خ-

.کشه یم دكیبچه هست که نام اونو  هیاما اون زن داشته و هنوزم -

خودش  ینفسان الینکرده زن اون به خاطر ام انتیخ اریکه مهر نهیمهم ا. ستیمن مهم ن يکدوم برا چیه نایوجود ا-

.گرده یهم بر نم گهیرو ترك کرده و د اریمهر

و اگه برگشت ؟-

:گشت پس قاطعانه گفتم یبرنماما او  ختیر يهور دلم

...که اون کرد ییشه با خطا ینداره چه طور م اریتو دل مهر ییگرده اگر هم برگرده جا یاون برنم-

دخترم احساسات رو کنار بذار-

:را پاك کردم و گفتم میها اشک

 یدلم همون روز م دیا فقط بدونندارم ام یازدواج کن حرف امکیبا س دیکنم ، اگه بگ یرفتار م دیمن هر طور که شما بگ-

رسهیبرام همون روز به آخر م ایبخندم چون دن دیاز من نخوا گهیو د رهیم

دست دراز کردم  یلیبه قصد خانه در مقابل اتومب ابانیاتاق را ترك کردم و سر خ. دستانش گرفت  انیسرش را در م پدر

 گریخواست بار د یدلم م. دمیکردم و به داخل اتاقم خز مادر حمام بود از فرصت استفاده دمیکه به خانه رس یزمان. 

 .کردم یآن روز را مرور م عیوقا

16فصل

دغدغه در اتاقم بمانم  یبودم ب افتهیمن هم اجازه .اوردین انیاز ان روز به م یصحبت گریپدر د.گذشت يهفته به کند کی
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برخاستم و اتاقم  ياز جا یلیم یابب.کرد میصدا گریکه پدر بار د شمیندینا معلوم خود ب ندهیوبه ا

:دیپدربهسمتمنچرخ.راترککردم

.باهات کاردارم نیابشیب-

پدرنشستم  يروبه رو.لبانش نقش بسته بود يرو یلبخند نامحسوس.به مادرکه کنارپدرنشسته بودانداختم ينظر

.نکرد یومنتظرشدماوهمانتظارمراطول ان

.دمابو يفکرکردن هردو يبرا یهفته فرصت خوب کی-

؟ياعتقاد دار يکه تودفترزد ییخواستم بدونم هنوز هم به همون حرف ها یم

:خاست گفتم یچاه برم اازتهیکه گو ییباصدا

.بله-

.دیلبش گذاشت وبادقت صورت مراکاو يرا رو پدردستش

.یبش مونیوقت پش چیخوادهیدلم نم-

.فرش دوختم يرو یشمیابر يرابه گلها دمیناام چشمان

.ستیدرکارن یمونیشراه پ نیتوا-

...يکه قول بد یفقط به شرط يخوایباشه هرطورتوم-

 نیبه هم.چشم به هم زدن دراغوش پدرقرارگرفتم کیدر.دیگنجیسخنان پدردر باورم نم.دمیپر میاسپندازجا مثل

:گفتم هیگر انیدرم.انشیپا یشد ه بودبا همان قلب رئوف وعشق ب یشگیسرعت پدرهم همان پدر هم

.ونمممنونم،ممن-

 يباصدا خواستیدلم م.مادر هم بلندشده بود هیگر يبازوانش مرافشرد،صدا انیپدرمحکمتردرم

 دهیچهچهه بلبالن گوشم راپرکرده بودوبهارازراه رس ياصدایگرفته بودوگو يتازه ا يوبو ارنگیگردنیحاالد.بلندبخندم
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.یقیولحظه ارامش حق يلحظه ازاد.همان حس بود یحس زندگ نیبهتر.بود

خونه عمه؟ میریم یک-

:و گفت ستیدرچشمانم نگر میاش برداشت ودستانش رادرهردوطرف گونه ام قراردادومستق نهیس يراازرو پدرسرمن

.یبخواب يدبریبا يقبل ازهرکار-

...اما-

:لبم گذاشت و گفت يانگشت دستش رارو پدر

.میریارمیعمه ومهردنیبه د افتهیباز هیبعدباروح ربخوابیشکم س هیامانداره،بلند شو برو -

.پرسپاسم رابه صورت پدردوختم نگاه

.دیاهستیپدردن نیشمابهتر-

.ایدختردن نیوتو هم لجبازتر-

 .به خود گرفته بود اسیعطرگل  يزبویو همه چ زارنبودمیاتاق ب نیگرازایحاالد.ووارداتاقم شدم بلندشدم

تنگ  یچشمانم را کم.دیکش یرنگ اتاقم سرك م یبپرده ا دازپشتیشدم نورکمرنگ خورش داریمادر از خواب ب يباصدا

:کردم وگفتم

صبح شده ؟-

؟یداشت یشب راحت شبید زمیاره عز-

:دمیشدم و ا را در اغوش کش بلند

خوشبختم با داشتن شما  یلیمامان من خ.خوابم یم ایکردم تا اخر دن یحس م.عمرم بود يشب ها نیاز اروم تر یکی

.خوشبخت ترم عالم يوپدرمن از همه دختر ها

.ما گذشته اما خدا رو شکر که باالخره تموم شد يبر همه  يبد يروزها-
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.ستمیشانه اش بلند کردم وبه مادر نگر يرا از رو سرم

داد؟ دهیعق رییدفعه بابا تغ هیيچطور-

.قم کرددعوت به نشستن درداخل اتا درایشانه باال انداخت و بلند شد وپرده اتاق را کنار زدونور خورش مادر

توباحرفات .کنم،کار کاره خودت بود یهمه تو فکر فروبرداما فکر م نیکه اونوکه ا یبه بابات گفت یدونم تو چ ینم-

بابات  گهیخب بلند شو د.ادیب نییپا طونیاز خر ش یراحت نیشد فرشادبه هم یراستش من هم باورم نم ياونوجادوکرد

.منتظره

کجا؟-

؟يبر اریمهر دنیبه د یخواست یمگه نم-

:تخت برخاستم وگفتم ياز رو جانیباه

ره؟یمگه بابا امروزسر کار نم-

.به من انداخت یهیعاقل اندر سف مادرنگاه

امروزچندشنبه ست؟-

:کرد ییمادر باز هم لبخند دندان نما.باال انداختم  شانه

.هستند لیامروز جمعه ست و اکثر مردم تعط زمیعز-

.واختم وبه سمت کمد رفتممادر ن ينرم به گونه  يا بوسه

.کنه یکار نم گهیعقلم د دیقربونتون بشم اما باور کن یاله-

!هم مثل تو دچار جنون شده باشه اریترسم مهر یم.عجله کن دهیازسرت نپر شتریپس تا ب-

:لب زمزمه کردم ریز

.دیشک نکن-
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کاناپه لم داده بود  ياتاق رو يشدم پدر رو به رو که از اتاق خارج یزمان.اتاقم را ترك کرد و من بالفاصله اماده شدم مادر

 ینوشته روزنامه برداشت و به صورتم نگاه کرد و لبخند نا محسوس يخواند با امدن من چشمانش را از رو یو روزنامه م

"لبش جا خوش کرد يبر رو

!يخوشگل شد-

زد و از اشپزخانه خارج شد  یر هم چشمکماد.برخاست يانداخت و از جا زیم يپدر روزنامه را تا کرد و رو.زدم لبخند

 انیپدر به سرعت در م.به شکستن سکوت نداشت یلیکس تما چیه لیدر داخل اتومب.میرفت اطیبه طرف ح کراستیو

باغ عمه  بیسراش ویکیجاده بار داخلسکوت شکسته شد که  یراند و زمان یم دهیدرختان سر به فلک کش

:گفت م؛مادریدیچیپ

.میدیرس-

با ان  شهیو مش رجب مثل هم میبود دهیبه در بزرگ باغ رس.نگفت يزیبه مادر انداخت اما چ ينظر یچشم ریز فقط پدر

:گشود مانیبزرگ خود در را به رو نکیع

!دیخوش اومد نیاذ يسالم اقا-

:داد نییرا پا لیاتومب شهیاو متوقف ساخت و ش يرا در مقابل پا لیاتومب پدر

مش رجب؟ يچطور-

.ممنونخوبم اقا -

چطوره؟ یب یب-

:اش جا به جا کرد و جواب داد ینیب يرا از رو نکیرجب ع مش

.خوبه،دست بوسه-

پ.برسون یب یمنو به ب ،سالمیزنده باش-
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به اطراف انداختم همه جا سکوت بود  ينظر.کرد تیرا به داخل باغ هدا لیتکان داد و پدر اتومب يرجب سر مش

که  يخواست لحظه ا یدلم م.شده بود یوجودم مستول يبرهمه  جانیزده بود و ه پرواز به سرش يمرغ دلمهوا.وسکوت

و  دمید یم قیرنگ خنده را در ان نگاه عم دیبا.مشد یم رهیدادم به چشمانش خ یم اریپدر را به مهر تیخبر خوش رضا

 یکیو پله ها را دو تا  دمیپر نییپا لیفشرد بالفاصله از اتومب لیترمزاتومب يرا رو شیتا پدر پا.شدم یم زیلبر ياز شاد

:قرار گرفت میروبرو رانیح نویبزرگ باز شد و م یدر چوب...دمیبه در کوب يکردم و تقه ا یط

؟ییتو نایت-

.نه روح منه-

 یمتبسم به ما م یچشمم به عمه افتاد که با لبان نویاز پشت شانه م.اغوش باز کرد و من در اغوشش جا خوش کردم نویم

.رفتیمرا در اغوش خود پذ اقیعمه هم با اشت.و به سمت عمه رفتم دمیکش رونیب نویرا از اغوش مخودم .ستینگر

.نمتینداشتم بب دیام گهید-

.بلندش وارد سالن شد يپدر هم با گامها.نرم بر گونه عمه نواختم يا بوسه

.را از دست بدم زمیخواهر عز ستمیحاضر ن یراحت نیبه ا گهیمن د-

را در  شیپدر خود را به او رساند و دست ها.پدر دراز کرد يکرد و دستانش را به سو ییعمه خود نمادگانیبر د اشک

.مردانه اش پنهان ساخت يدست ها انیم

شما رو به  دیدونم اما به هر حال نبا ینم...که يمن سال ها به خاطر غرور و تکبر.میریبگ ییدرس ها هیاز بچه ها  دیما با-

و زجر  میشوهر تو گناه کرد اما همه ما در اتش گناه اون سوخت.کردم یم هیتنب هگیخاطر اشتباه کس د

قصر  نیاما تو خودت رو تو ا امیگرفتم به مالقاتت ب میسا ل ها بار ها بهت فکر کردم و تصم نیتو ا زمینا؛عزیم.میدیکش

تموم شد حاال  گهیاما د دمیکش عذاب یلیمن خ...و من از ترس بر خورد با اون شوهر نامردت يمخوف پنهان کرده بود

.نعمت داشتن خواهر رو از خودم سلب کنم یمتیق چیبه ه ستمیهم حاضر ن
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:هق هق عمه بلند شد يصدا

...تو،تو.يبزرگوار یلیفرشاد تو خ-

.لب عمه گذاشت يانگشت دستش را رو پدر

من از شوهرت بچه ها  يه خاطر دلخورخهواد ب یدلم نم.نایطور عاشق ت نیفقط عاشق تو ام و هم ستمین يزیچ چیمن ه-

 نویعمه خشنود نبود؟چرا نگاهش هنوز غمبار بود؟سرم را چرخاندم وبه م يدانم چرا چشم ها ینم.تقاص پس بدن

 یب یچون برهوت هیرا به سرعت چند ثان میلب ها.امد یمن رونیب میاصال از گلو ایگو میصدا.او هم نگران بود ستمینگر

.لبم خشک شد گریزود بار د یلیاما خ دمیلبم کش يروزبانم را .اب شده بود

کجاست؟ اریمهر-

:ستینگرالن تر مرا نگر نویم

چطور؟-

:گفتم زیاستفهام ام یرا باال انداختم و با حالت میها ابرو

.میخوام بهش خبر بدم که اومد یخب معلومه م-

:را جمع کرد وبا من من گفت شیدست و پا نویم

.به کلبه خب اون بازم برگشته-

:بالفاصله دستم را گرفت نویاما م دمیسمت در چرخ به

حاال چرا انقدر با عجله؟-

.ملتمسم را به چهره اش دوختم ياو چشم ها یدر گم از نگران سر

بدونم؟ دیافتاده که من با یاتفاق-

.همگام شدهم بر خالف انتظارم با من  نویم.باور نکردم اما به راهم ادامه دادم.جنباند يسر  نویم
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اشفته و  یلیخ.نمود یجلوه م یعیطب ریهم به نظرم غ نویرفتار م.داد یم يبد يدلم ندا.کردم و مانع امدنش نشدم سکوت

:دمیپرس دیترد یبا کم دیرس ینگران به نظر م

؟یکه تو به من بگ ستین يزیچ یمطمئن-

 اریاز مهر يخبر.دمیبه اطراف سرك کش.میدیسزود به کلبه ر یلیخ.میبا هم همگام شد.باز هم سرش را تکان داد نویم

در گوشم  یکیایگو دمیباغ دو يبه سمت انتها اریاخت یب.زد و حالم اصال خوش نبود یدانم چرا قلبم تند تند م ینم.نبود

شهر  يبایدار اتوبان ز بیتپه ش نییداشت ودر پا بیش نییبه سمت پا يباغ چون تپه ا يانتها.کرد او انجاست یزمزمه م

تپه نشسته بود و به اتوبان و  يپشت نرده ها رو اریمهر.درست حدس زدهخ بودم.گذاشته بود شیودش را به نماخ

 یم گرفتاز مشاهده او در ان حالت دلم .بود رهیراندند خ یاتوبان وم يانتها يها که با سرعت به سو لیحرکت اتومب

 یپر از نگران شیچشمها.سرش را ارام تکان داد.ستمیبه سمت او نگر.دیرا چسب میبازو نویبزنم اما م شیخوستم صدا

:سردرگم به او نگاه کردم.بود

شده؟ یچ-

:خاست صدا زدم یکه از ته چاه بر م ییهم جوابم سکوت بود با صدا باز

.اریمهر-

.دیارام به سمت من چرخ يا هیبعد از مکث چند ثان اریمهر

را  يزیچ چیکامال ساکت بود و ه.کرد و بار هم نگاهم کرد زیر یچشمانش را کم.نمود یم بهیچه پر مانم و غر نگاهش

ارام از  ارید؟مهریبه سمت من ندو جانیو با ه دیمن خشنود نشد؟چرا نخند دنیپس چرا از د!شد از نگاهش خواند ینم

شت هنوز بر پ نیاما گرد و خاك زم دیبه پشت خود کش شدست!دیرس یبرخاست،چقدر خسته و در مانده به نظر م يجا

 يلحظه ا يبرا.هنوز در خواب بود ایگو!بود دهیمرا ند ایبه سمت ما امداما اصال گو اریمهر.شلوارش جا خوش کرده بود

خفه  ياچنگ انداختم وصد نویم يبار من بودم که به بازو نیوا دمیدانم چرا ترس ینم.رود یگمان بردم او در خواب راه م
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:خارج شد میاز گلو يا

چرا؟-

.دسکوت کر نویم

:ارام زمزمه کردم.سکوت کرد نویم

ضه؟یمر اریمهر نویم!دمشیبار د نیاول يکه برا يبدتر از روز یمرده متحرکه حت هیاون  ستیمن ن اریمهر نیا-

.من قرار گرفت يطرف نرده ها امد و درست رو به رو نیبه ا اریمهر

 شینفس ها يبود از گما ستادهیا میرست رو به رود!ماریچقدرتلخ و گزنده بود و چقدر ب.نبود ارینگاه مهر نینه؛ا يوا

و بعد در همان حالت سکوت از من جدا شد و به  ستادیا يلحظه ا.احساس خفقان کردم او تب داشت و من شک نداشتم

:نظر انداختم نویعاجزانه به م.راهش ادامه داد

!نبود اریاون مهر-

...زشش رو دمیپنج روزه شا.ستین اریوقته که مهر یلیاون خ-

:گفتم یبادرماندگ

اخه چرا؟-

بگم؟ یچ-

رو بگو قتیحق-

 یشد م یرا که از من دور م شیبودم و قدم ها رهیبه او خ.به سمت کلبه رفت اریمهر.انداخت  ریسر به ز نویم

:وحشتناك رنگ غم گرفت یچون کابوس زیهمه چ کبارهیچرا .شمردم

ندارد درست حدس زده بودم او  ستادنیحس کردم توان ا.کرد یبعد دستش را ستون درخت يو لحظه ا ستادیارایمهر

 رییصورتش از هرم گرماتغ ستادمیکنارش که ا.کرد یهم مرا همراه نویم.دمیبه سمتش دو اریاخت یب.فتدیبود ب کینزد
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:زدم ادیفر.رنگ داده بود  رییغرنگش هم ت يزد و چشمان خاکستر یم یرنگ داده بود و به سرخ

.سوزه یم داره تو تب نویم-

و چشمانش به سقف  دیتخت خواب يارام رو یچون کودک اریمهر.را گرفت و به داخل کلبه برد  اریمهر يبازو ریز نویم

ظرف چند .اش گذاشتم  یشانیپ يرا داخل ان فرو بردم و رو زیتم یپر از اب کردم و دستمال یو ظرف دمیدو.ماند رهیخ

در  گریدستمال را بار د.دیرس یهم دستپاچه و نگران به نظر م وگاه کردم ان نویبا وحشت به م.تمام ابش خشک شد هیثان

 ایکردم گو یباور نم.ازار چشمان خسته اش را به من دوخت  یب یاو چون طفل دمیصورتش کش ياب فرو بردم و ارام رو

 ستهوش رنگ و خخ يمژگانش را بر هم گذاشت و چشمها اریمهر.دمیتصور بر خود لرز نیاز وحشت ا.اصال زنده نبود

امد و  ینم نییتبش پا.اب فرو بردم گردریدستمال را بار د.دیشدند و در ارامش خواب یمخف شیپلک ها ریاش در ز

:ملتمس گفتم یبا لحن.بود  دهیفا یتالش من ب

 یم وونهیشده من هم د بهیحد غر نیدفعه تا ا کیاریاالن نفهمم که چرا مهر نیبه من کمک کن اگه هم نویم-

.رو بگو زیبه من رحم کن و همه چ یخواهر من ينو؟توجایم یفهمیم!شم

:انداخت ریباز هم سر به ز نویم

؟ياومده که تو انقدر از گفتن اون عاجز شیپ یچه موضوع-

:گفت یبه سخت یلیخورد و خ وندیبا اشک پ نویم چشمان

...مایش...مایش-

 یدر پ مایامکان نداشت ش نینه ا.بر سرم خراب شد میظع يبر زبان اورد ه بود اوار نویکه م يکلمه ا دنیازشن

...ایدران طرف دن یخوشگذران

:دمینال میگرفتم و غمگ میرا به چشم ها دستم

!کنم یباور نم!کنم ینه نه باور نم-
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 يا تو اومده بود نامه دنیبه د اریکه مهر يدرست روز شیهفته پ...هم  ایمااونوردنیش میکرد یکدوم باور نم چیماهم ه-

مش رجب هم دوان دوان .اومد و نامه رو به مش رجب داد یشده بود که پستچ ادهیپ لیاز اتومب ارتازهیمهر.دیرس نجایبه ا

که باالخره با تو صحبت  دمیازحال اشفته اش فهم.دیرس یبه نظر م نیغمگ یلیارخیمهر.داد اریاومد ونامه رو به دست مهر

که به نامه انداخت  یاربانگاهیاما مهر رمیاز دستش بگ دهیمامان رس ایمن  يبرا نکهیا الیخواستم نامه رو به خ یم.کرده

 اریخشک شده مهر يو لب ها دهیاز مشاهده رنگ پر.رنگ صورتش زرد شد کبارهیمثل مجسمه خشک شده بود و به 

حس کردم .بود  امیدرست حدس زده بودم نامه از طرف ش.و پاکت نامه را خواندم دمیدو نییپا يو از پله ها دمیترس

 ونیزیمامان تو سالن بود و تبو.میبازوش را گرفتم وباهم از پله ها باالرفت ریخاطر ز نیبه هم.ندره یحال خوش اریمهر

باالخره به هر .باالاومد یقلبش برد و نفسش به سخت يدستش را رو اریاخت یب اریمهر البا مشاهده من و ح.کرد ینگاه م

عکس  نکهیشده بود بدون ا رهیلحظات به رو به رو خ نیدر تمام ا اریاما مهر میجاش اوردبود حال مامان رو سر یزحمت

رنگ  يلب ها.دمیکش رونیب انگشتاشيازکنار مادر بلند شدم و به سمت اون رفتم و نامه را از ال.نشون بده یالعمل

:از هم باز شد یبه ارام اریمهر يباخته 

.بلند بخون-

.پروا بود یهنوز مثل گذشته باز و ب ماینگارش شنوع .را باز کردم  نامه

.زمیعز اریمهر سالم

 یهرگزدلت نخواد حت گهیهم د دیو شا یاز من متنفر باش دیشا.دمیحق م ،بهتيرو ندار يکلمه ا نیانتظار بردن چن دیشا

را  یراه نیهرگزا میگشتیبه گذشته بر م گهید کباریاگه  دیشا!يازم بشنو یحرف ایینیهم که شده من رو بب کباریيبرا

 يتونستم با داشتنش به تمام زن ها یرا از دست دادم که م يزیچ یونمن به اس.کردم یانتخاب نم دمیکه امروز برگزد

امروز هم ندامت و .تو رو از دست دادم یمن ساده دل به چه راحت ،امايتو بود ابیکنم و اون جواهرنا یعالم فخرفروش

تو  يمن از رو زمیزع اریمهر.کنه ینم دایپ امیسخنان الت نیدونم قلب شکسته شده تو با ا یچون م.نداره يسود یمونیپش
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شوهر من  یدون یاما خودت م..بگم دبهتیبا يدونم چطور ینم...تو ادگاریقیتو بودم و نه ال قیشرمنده ام چون نه ال

باهات رو راست  دیبا...فرزند من يشد برا یحاضر م دونمیم دیاگه هم داشت بع یعنینداره  یچندان خوب یوضع مال

راستش ...بود یشدم و خودم با هر بدبخت یگاه مزاحم تو نم چیمجبور نبودم ه گهمطمئن باش ا.راهه نیبهتر نیباشم ا

شروع شد  یاز زمان شتریب یاحساس بدبخت نیکنم وا یمرگ م يهزار بار ارزو يروز دیو شا ستمیخوشبخت ن ادیمن ز

 ادیبه  دیو شا میداشت كدختر مشتر هینه؟ما ایيدار ادیهنوز به  دونمینم!سر دختر کوچولومونهغده تو  هیدمیکه فهم

کنم تا  یوقتا فکر م یخوشگل بوداما اون طفل معصوم انقدر رنجور شده که بعض یلیما خ ينغمه کوچولو یداشت ه باش

 یزندگ یدون یمنه چون خودت م یزندگ انیبا پا ياون مساور یزندگ انیو مطمئنم پا ستیزنده ن شتریب گهیچند روز د

 یحساب پهیکردم تا مزاحم تو نشم اما حاال د شیماریکه داشتم خرج ب ییکن تا اونجا اورب.به حضور اون داره یمن بستگ

بچه کس  يماریخرج ب ستیراه انداخت و گفت حاضر ن ادیچند بار هم که به شوهرم گفتم داد و فر.خوردم گیبه ته د

تا به تو  سمیشدم به تو نامه بنو رمجبو يبپردازه و امروز انقدر مستاصل شدم که در کمال خجالت و شرمساررا  يا گهید

 یدخترم رو از مرگ حتم یتون یکه م یو فقط تو هست زنهینغمه امروز تو زو صدا م یالتماس کنم که به بچه ام کمک کن

جز نوشتن نامه  یراه چیداره منم ه نهیتومان هز ونیلیم ستیب رانیاخه دکتر ها گفتن معالجه اون به پول ا ينجات بد

بدون که من و نغمه هر دو دوستت  نویدوزم و ا یو بخشش و گذشت تو چشم به در م یحاال فقط توهست.به تو نداشتم 

.عفو تو به انتظار نشستم دیو من به ام میدار

مایتو ش مانیپش همسر

 کی.یسنگ يمجسمه  کیخورددرست مثل  یزد و نه از جاتکان م یم نه حرف.شده بود يدرست مثل مجسمه ا اریمهر

تازه متوجه مضون  ایگو.دیساعت مثل جرقه از جا پر کیهمون جا نشست و فقط سکوت کرد اما بعد از گذشت  یساعت

ود واون به هر حال نغمه فرزندش ب میهم نداشت یتیاره وشک یاون به کجا م میدونست یمن و مامان هر دو م.نامه شده بود

به  کراستیوقت به خونه اومد و رید یلیاون شب خ.انجام بده ادیکه از دستش بر م ينجاتش هر کار يداشت برا فهیوظ
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را شناختم اون  مایمادر ش يبالفاصله صدا.رو من برداشتم یگوش.ظهر بود که تلفن زنگ زد  کیفردانزد.سمت کلبه رفت

از نغمه داره به  يخبر دیرو صدا نکنم اما بعد با خودم گفتم شا اریمهر خواستم یصحبت کنه اول م اریخواست با مهر یم

فکر کردم  يلحظه ا يشد برا روزیصحبت کرد حالش بدتر از د مایاون با مادر ش یوقت.رفتم اریخاطر به دنبال مهر نیهم

کلمه  کییحت گهیدستاش گرفت و سالن رو ترك کرد و از اون روز د ونیکرده در همون لحظه سرش را م یقالب ته

دوباره اورژانس  میحال مامان هم چندان خوب نبودو مجبور شد.هم حرف نزند و هر روز حالش بدتر از روز قبل شد

 شهیهم گهیکنه و م یم هیمامان مرتب گر.رو به اون رو شد  نیگفت که از ا یچ اریبه مهر مایدونم مادر ش ینم.میخبر کن

و باالخره  زهیما رو به هم بر یوهمه خوشبخت رهیبه بازگشت بگ میتصم مایش که دوباره دهیترس یم يروز نیاز چن

 یکه ما حس م یبزاره وهر زمان يبا ما سر سازگار ستیجون انگار زمونه قرار ن نایت.مادر درست از کار در اومد ینگران

اما تو نگران نباش .زهیریبهم م را زیافته و همه چ یم يرفته اتفاق تازه ایپذ انیگذشته پا يها و غصه ها یبدبخت میکن

وار کرده  دیرو ام اریدوباره مهر مایکنم نامه ش یاما فکر م!بگم یدونم چ ینم...و من مطمئنم که شهیدرست م زیهمه چ

...که

تمام شده بود  میبرا زیهمه چ.دید یرا نم ییجا گریو چشمانم د دیرس یاز فرسنگ ها دور تر به گوشم م ایگو نویم يصدا

!بر دل دردمند من يوا!بر من يوا يا...پدرم که باعث شدم غرور مردانه اش هچاریب.

...جون اصال نایت-

:گفتم دیلرز یکه از شدت بغض م ییدور احساسم بکشم و با صدا يکردم حصار یسع

.ندارم میجز تسل يداستان عشق من از قبل نوشته شده و من چاره ا!نده میدلدار-

.ستانش گرفتد انیدستانم را در م نویم

.شهیشب تموم م نایت-

.افتادم هیاما انقدر خنده ام تلخ بود که خودم به گر دمیخند



کتابخانه نودهشتیا  فهیمه سلیمانی -دیوار شیشه اي 

w W w . 9 8 i A . C o m 324

 نیرا به ا ارینغمه مهر يماریجون ب نویم...که اونم اربودیمهر یمن خوشبخت ياروز ستیبود مهم ن نیچن نیما ا ریتقد-

 دیدونستم که عشق اول را نبا یم شهیمن هم.ردهک نیچن نیخاطرات گذشته ست که با اون ا ياداورینیروز ننداخته ا

.کنه یفکر م مایگرفت اون فقط به بازگشت ش دهیناد

.شهیخوشبخت نم مایوقت در کنار ش چیاون ه-

.خواد یدر ضمن نغمه پدر و مادرش را در کنار هم م.،نه خواسته شما.مهم دل اونه-

...اما-

.شهیمدت کواه فراموش م هییط زیچکنه و همه  یتب هم زودفروکش م نیاما نداره ا-

...شهیاما تو هم-

 شهیهم اریمهر...رفت و دنبال یباغ راه م نیا يروز تو هیدختر  هیکه روح سرگردان  شهیفراموش م یمطمئن باش حت-

!داشت شهیهم نم يطور رقم خورده و گله ا نیا رمونیندارم چون تقد يمن گل ا.بوده و هست زیمن عز يبرا

.رو دوست داره رتوایاما مهر-

:زدم ادیگران تموم شد و با بغض فر میبرا نویجمله اخر م.نداشتم  ستادنیتوان ا گرید

.من دوست داره شتریب یلیرو خ مایاما ش-

:دمیکش ادیفر.کرد ینم میرها يو لحظه ا دیدو یبه دنبالم م اریچهره مهر.دمیوید رونیرا گفتم و ب نیا

.نهام بذارت!کن بذار برم میرها یلعنت-

برم دنبال سرنوشتم تو هم راحت باش از  اربذاریمهر.دار بشه حهیجر نیاز ا شتریعذابم نده وگذار غرورم ب نیاز ا شیب-

...تو هم یندارم تو حق انتخاب داشت يتو دلخور

.دمیکوب یبردم و به صورتش م یخواست به سمتش خجوم م یام بلند شد دلم م هیهق هق گر يصدا

!رهینامه و چهار کلمه تونست تورو از من بگ هیکرد ه بو د اما بازم  انتین به تو خاو یلعنت-
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 يکلبه واز مرد نیباغ و از ا نیاز ا دیبا دیکش یمرا به ورطه جنون م االتیفکر و خ نینبود ا زیماندن در انجا جا گرید

کردم  یفراموش م دیم اشنا قرض دادم باداشتم که به دو چش یدل يکردم روز یفراموش م دیبا.ختمیگر یم اریبنام مهر

 يبه خود امدم که رو به رو یزمان!ختمیگر یاز ان م دیامروز با کهشد  يسپر یلحظات و ساعات عمرم در باغ نیبهتر

را پاك  سمیبا پشت دست صورت خ.شده بود رهیبودم و چشمان گرد شده از تعجب انها به من خ ستادهیپدر و مادرم ا

داد و  راش قرا نهیس يو سرم را رو دیبرخاست،به سمت من دو مهیمادرسراس.دمیلب تبدارم کش يروکردم و زبانم را 

:گفت

افتاده؟ یاتفاق-

:ملتمس گفتم یبالحن

.االن نیهم میفقط برگرد دینپرس یو سوال دیبه من رحم کن-

...اخه-

.دیکنم به من رحم کن یالتماس م!کنم یخواهش م-

:عمه گفت مبل برخاست يهم از رو پدر

.شهیدرست م زیخوددار باش همه چ کمیجون  نایت-

:مادر جا خوش کرده بودم دستم را باال گرفتم و گفتم نهیطور که در س همان

.به استراحت دارم ازیعمه من خوددارم فقط ن-

 یبه ما مبود و در سکوت  دهیما رس کیهم به نزد نویم.شد لیاصرار نکرد و پدر بالفاصله داخل اتومب گرید عمه

 لیکه اتومب یزمان.کرد یقطرات اشک رفتن ما را نظاره م انیو در م ستادیزد فقط ا ینه اعتراض کرد و نه حرف.ستینگر

.ستیبه من نگر نهییداخل جاده افتادپدر در داخل ا

شد؟ یچ یبگ يخوا یحاال نم-
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.مادر فشردم نهیخودم را به س شتریب

.ازم نپرسه یلسوا چیکس ه چیمدت ه هیخواد  یدلم م-

شه یدرست م زیهمه چ يطور نیا یکن یفکر م-

.ستیبرام مهم ن یچیه گهید-

...حرف اشتباهه تو هنوز نیاما ا-

؟نه؟ دمیهنوز فرصت دارم؟هان؟منظورتون رو درست فهم-

:وگفت دیرا در هم کش شیابرو ها پدر

.یفهم یتو مدت هاست حرف منو خوب نم-

.کنم یو من با ون ازدواج م هیپسر خوب امکیم سخودم را گرفت میاما من تصم-

:را نوازش کرد و گفت میموها مادر

مامان جون؟ يشد وونهید-

...هیرو رد کردم اون پسر خوب امکیجهت س یخود و ب ینه تازه عقلم اومده سر جاش من ب-

.ییبگ میتصم یمهم نیکه در مورد مسئله به ا یستین یطیاالن تو شرا-

:گفتم يسابقه ا یب یخودخواه با

.که گفتم نهیهم ممیمن فکرام را کردم و تصم-

.نکرد و در سکوت به سمت منزل راند یاعتراض گرید پدر

(اخر(17فصل

؟ییمعرفت معلومه کجا یالو سالم ب-

؟یسالم خوب-
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...که يبامعرفت دار يدختر عمو هییگ یمعرفت نم یتو،ب يها یاز احوال پرس-

.که حوصله ندارم خودت را لوس نکن بایفر-

.یش یتر م یدوست داشتن یش یادب م یانقدر ب یتو وقت-

:اعتراض گفتم به

.بایفر-

:دیچیپ یدر گوش بایخنده فر يصدا

...تو اون اتاق يکز کرد يجغد شد دمیشن-

.رو ندارم یکیباور کن حوصله تو -

؟یازدواج کن يخوا یدل و دماغ و حوصله ات چرا م نیپس تو با ا-

.رامحکم تر به گوشم فشردم ینشستم وگوش یصندل يرو دیناام

؟يتو هم خبر دار-

.ارنیمسخره تو همه خبر دارند وکم مونده شاخ در ب میتصم نیاره از ا-

:گفتم يلحن غمبار با

داره؟ یبیچه ع امکیچرا مگه س-

شه؟یم یچ اریمهر فیپسر کامله،اما خب تکل هیدمیکه شن يطور نیدونم ا ینم-

.خارج شد میاز گلو یبه سخت میصدا.را به گوشم فشردم  یو گوش دمیتعجب ازجا پر شدت از

؟یدون یتوازکجا م-

 دمیبراقت رو د يخانوم همون روز که چشما رینتت؟نخیب ینم یبرف کس ریز يسرت رو کرد يبرو دختر فکر کرد-

.و منگ شدم جیطور گ نیهم یرو گذاشت امکیقرارازدواج با س دمیکه شن ياز لحظه ا یشصتم خبردار شدکه چه خبره ول
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.رمیبگ میخودمه و حق دارم براش تصم یزندگ نیا-

.ینگرفته باش یمیتصم نیچن تیعصبان يکنه که تو از رو یصدق م یدر صورت نیدرسته،اما ا نیافر-

:گفتم یعصبان یلحن با

زده؟ یحرف نیچن یک-

نه؟ اییهست نمیزنگ زدم بب.دنتید امیب نویراره با ممن حوصله جر و بحث ندارم امروز بعدظهر ق نایت نیبب-

:گفتم بالفاصله

.ستمینه ن-

.کن ییرایتو هم خودت را اماده پذ امیمن بعدظهر م.خوره ها یداره بهم بر م واشیواش،ی-

چون  یکس را نداشتم حت چیحوصله ه.تخت انداختم يوخودم را رو دمیدستگاه کوب يرا محکم رو یگوش.قطع شد تماس

دانستم تاچه حد  یداده بود و خودم م رییرا تغ زیسفر مادر همه چ.افتمییگذشته با صحبت کردن با پدر هم ارامش نم

به  يمسئله ا يفکر کنم و بالفاصله برا شتریخواست ب یم منپدر هم که از  يبه اصرار و پافشار گرید یحت.عوض شده ام

.نکردم یتوجه رمینگ میتصم یمهم نیهم

باسر و صدا وارد  شهیهم باچونیفر.ستمینگر اطیازپشت پرده اتاق به ح.بود که زنگ خانه به صدا در امد 4حدود ساعت

مادر باانها امد از پشت پنجره کنار امدم  یاحوال پرس يصدا يلحظه ا.کرد  یصحبت م نویبلند با م يشد وبا صدا اطیح

..ووارد اتاق شد بادرراگشودیکه به در نواخته شد فر يتقه اوبا دینجامین یانتظارم هم طول.ومنتظر ماندم تا در باز شود

.عمو فرشاد یلوس ونازك نارنج ییسالم بر دختردا-

:دیکوب شیپهلو نوبهیم

:حوصله گفتم یب ؟يشروع کرد ومدهیهنوز ن-

خب تو حالت چطوره؟.جون نویولش کن م-
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.جنباند ينوسریم

.زمیخوبم عز-

:متبسم خود را از هم گشود شهیهم يوارد اتاق شد ولبها وهیز مپر ا یلحظه مادر با ظرف درهمان

دییبچه ها چرا سر پا؟بفرما-

:کردوگفت تیسرش هدا ياش را که هنوز به چشم داشت باال  یافتاب نکیولو شد وع یصندل يبارویفر

.میشد ییرایپذ یزن عمو جون ما به خوب دیزحمت نکش-

:کرد و گفت ینیاخم دل نش مادر

.یکن ییرایبهتر از مهمونات پذ دیتو با نناجویت-

.جون ییزن دا میستیما که مهمون ن-

:گفت نویکمرنگ بر لب راند ورو به م يشدلبخند یکه از اتاق خارج م یدر حال مادر

دیکن ییررایبله درسته،پس از خودتون پذ-

.بله چشم-

از داخل ظرف برداشت وبا پوست به دهانش  یبیخم شد و س بایفر.از اتاق خارج شد ودر را پشت سر خود بست  مادر

:نزدك کرد و گفت

.دیشرو ع کن گهیخب د-

رو؟ یچ-

.مییما نگران تو یچیه-

:و گفتم دمیدر هم کش ابرو

.نمیب یشما نم ینگران يبرا یلیچرا؟منن که دل-
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:با تعلل گفت نویم

.یصرف نظر کن متیاز تصم دیتو با نایت-

:گفتم تیباقازع

.رهامکان ندا-

شه؟یم یچ اریمهر فیتکل ونیم نیپس ا-

:سخنش را ادامه دهد و گفتم نگذاشتم

.اونکه کامال مشخصه فیتکل-

.امااون تو را دوست داره-

:وگفتم ستمیکه هنوز خشک بود نگر اطیوسط ح السیوبه درخت گ ستادمیزدم و پشت به انها رو به پنجره ا يزخند.پ

.شهیهمه راه ها خود به خود مشخص م گهید مایمدن شبا او.راه من و اون از هم جداست-

....نایت-

.منصرف کنه ممیتونه منو از تصم یکس نم چیو ه زیچ چینگو ،ه يزیکنم چ یخواهش م-

؟ یکن یلج م يدار یتو با ک-

من سر به فقط نگاهش کردم مبنو از شرم نگاه  امدین رونیاز دهانم ب یکردم سخن یبر گشتم اما هر چه سع نویسمت م به

:ارام تر گفت اریانداخت و بس ریز

اون راحت  یهم به اون کمک کن تو اگه در کنارش بمون گهید کباریاما  يگذشت کرد یلیخ اریدو نم تو در حق مهر یم-

تر

و ذلت سربلند کنم،بذار  يموقع نتونم از شدت خوار هینذار .نه ا به لجن بکشم  نیاز ا شیاز من نخواه غرور رو ب نویم

معلوم بود که  دمید اریکه از مهر يعبثه چون با اون حال زار يدیام نیهر چند ا.را کنار بذارم نه اون اریمن با عزت مهر
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خنده بدنم  یبه احساسات من م مایروز ش هیکنم که  یم نایفکر ا یوقت.شدم تهزودتر از اون که فکرش را کنم کنار گذاش

...مدت نیمن دو هفته فرصت داشتم که فکر کنم تو ا نویم.نمیون روز رو نبکنم زنده نباشم و ا یوارزو م رهیگ یگر م

 روزیبرات سخت باشه اما د دیباورش شا.تونه بدون تو زنده باشه یاون نم...هم اریبذار بگم مهر.تو بذار من حرف بزنم-

ها خودش رو اونجا حبس کرد و رفت تو اتاق طبقه باال وساعت .ها شد وونهیمثل د دیکه خبر ازدواج تو رو از فرزان شن

داخل اتاق  لیشکسته شدن وسا ينصف شب بود که صدا کیدساعت حدو.ومدین نییشام خوردن هم پا يبرا یحت

 چیه گهیساعت د میدر عرض ن نایت.دیکوب یم واریرا به در و د زیوار همه چ وانهید اریمهر دمیبه پشت در اتاق دو.اومد

 يبرا يزیچ گهیکه د یبه رنگ خون در اومده بود و زمان اریچشم هاب مهر.خوردیدر اتاق به چشم نم یجسم سالم

اون هنوز  نایت یفهم یم!شد شیر شیاش قلبم ر هیهق هق گر يکز کرد واز صدا وارینمونده بود گوشه د یشکستن باق

...مغرورو اریمهر.کرد یم هیبلند گر يبا صدا شبیبه تو وابسته اس اون د

من .امدمین نییکرده بود قلبم مجروح شد اما باز هم از خواسته خود پا میترس نویکه م یز تجسم حالترا بستم و ا چشمانم

صورت  نیدانستم بازنده هستم ودر ا یمجبور به انتخاب شود انوقت م مایمن و ش نیب اریمهر يدادم روز یاجازه م دینبا

رفتم قبل از انکه کنار  یودم از سرراه او کنار مپس چه بهتر که خ همادامه د یساعت به زندگ کییقادر نبودم حت

خودم را  گریو حال دگرگونش ان چنان بر من گران تمام شدبود که حاضرنبودم بار د اریتب ان شب مهر.گذاشته شوم

:من و افکارم فاصله انداخت نیباز هم ب نویم.گمان بازنده ان بودم کنم یکه ب يوارد باز

با وجود  ارینا،مهریت.ترسم سکوتم به ضرر شما دو نفر تموم بشه  یاما م انهیرف بزنم دونم االن جاش هست که ح ینم-

ترسم برادرم را از دست بدم من و مامان  یرفته اون تو خودش غرق شده م نیاون از ب ستهیتونه دوباره سرپابا یتو م

.میخوا ینجات اون از تو کمک م يبرا

؟یمنو خراب کن ندهیا يخوا یخودم فکر کنم؟چرا م یندگبه ز يزارینم ؟چرايد یچرا عذابم م نویم-

:ستیبه من نگر رتیبا ح نویم
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؟یچ اریمهر ؟پسیزن یحرف م اریبدون مهر ندهیاز ا ناتوینده؟تیا-

.سوختم یتو تب م ادیمن نبودم که از عشق ز نیا.انقدر اسم اونو پشت سر هم تکرار نکن-

دو هفته  نیتو ا.ام اومده چارهیسربرادر ب ییکه چه بال دمیمن تازه فهم میکردیما هم اشتباه م یعنییکن یتو اشتباه م-

بلکه از غم از  مایرفته نه از عشق ش نیشده و از ا ریاون پ.ستیگذشته ن اریمهر گهیاون د.بار ها در خود شکست اریمهر

.دست دادن نغمه

:صورتش را زدود يرو ياشک ها نویم.امد رونیب میاز گلو یفیخف غیج

 نیگفته که اونو ا یتلفن چ یپشت گوش مایاون بهم گفت که اونروز مادر ش.من گفت  يرا برا زیهمه چ شبید اریمهر-

ها ورفتار  یرحم یکردن دخترش کرده و گفته بود از اون به خاطر همه ب نیشروع به نفر مایمادر ش.ختهیطور بهم ر

مادر .واونو به اندازه پسر نداشته اش دوست داره  دهیند اریهراز م یمدت جز خوب نیگفته بود که در ا.زارهیزننده اش ب

خوش  یره،پیبه اروپا م مایکه ش ياو يو ظاهرا تو همون ماه ها دهیجد يباز هیمایگفته بود که نامه ش هیبا گر مایش

 الیخ هرسونده و ب یرفته وشب رو به صبح م یاطراف م يبه کافه ها دشیشب به همراه شهرام شوهر جد ،هریگذرون

اونجا  یوکس هیخونه خال نهیب یشه و م یم داریشب ها نغمه از خواب ب نیاز هم یکیتو .شده یم یخودش مست خوش

تو بالکن تا بلکه از ترسش کاسته بشه  رهیداره و م یکنه و عروسکش رو بر م یم هیبچه طفل معصوم از ترس گر.ستین

 یافته ونغمه دستش را دراز م یم ابونینرده ها به داخل خ يال داما عروسکش از نهیوهمونجا منتظر بازگشت مادرش بش

گرده  یبه خونه برم مایش یصبح وقت.کنه یسقوط م ابونینرده ها به داخل خ ياما خودش هم از باال رهیکنه که اونو بگ

جان سپرده  سقوط کرده و در دم ابونیاسفالت خ يبالکن به رو يکه دخترش شب قبل از باال دنیها بهش خبر م هیهمسا

که داره بعد از دو سال از مرگ نغمه گذشته هنوز به  یبا قساوت قلب مایاز دو سال گذشته اما ش شتریو االن از اون زمان ب

بود پول در  دهیرس مایساده دل هم همون روز که نامه ش اریمهر.داشته اریکردن مهر سهیبه سر ک میبهانه اون تصم

تماس  اریبا مهر شهیبا خبر م مایتوسط خواهرش از نقشه ش مایکه مادر ش یو زمان هکرد زیرو به حساب اون وار یخواست
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شبانه  يتونه کابوس ها یجون اون باحضور تو م نایت.يدیهم که خودت د اریحال و روز مهر.گهیرو م قتیو حق رهیگ یم

.يبد یاشت یبا زندگ گهید کباریاونو  یتون یتو م.رو فراموش کنه

رفته  نیاز ب یبه چه اسان ارینغمه کوچک مهر.محال بود میبرا يزیچ نیباور چن.ستمیگر یم اریاخت یبزدیکه حرف م نویم

اورا  اریکردن مهر سهیسر ک یفرزندش هنوز در پ گانهیتوجه به مرگ  یو ب یخوشگذران یعاطفه اش در پ یبود و مادر ب

:ان داد و گفتبا تاسف تک چندبارو غمزده سرش را  نیغمگ بایفر.گرفت یم يبه باز

.زده يگرفته بوده را به اتمام رسونده که باز هم دست به کلک تازه ا اریرا که از مهر ییحتما پول ها-

.با تاصف سر تکتن داد نویم

...دیتو با نایت-

 گهیباور کن د...تونم یشد اما من نم شیر شینغمه ر يبخدا قسم دلم برا.بر گردم  ممیاز من نخواه که از تصم نویم-

رو سرم خراب شد از اون  ایدن دمید میوحال وخ دیرا با اون تب شد اریمهر یاونروز وقت.تحمل تکرار اون روزا را ندارم

ترسم اون  یو حضورش تا سر حد مرگ م مایکه از ش دمیفهم اونروزمن  نویم.به سرم اومده بود دمیترس یکه م يزیچ

منو با  یرنگ حضورش زندگ شهیو هم شهیومطمئنم همشهیمحسوب م يخطرر جد هیمیمن و زندگ يبرا شهیهم

 مشکسته به خونه پدر یافکنده و دل يکه فردا با سر دمیاجازه نم دمیرس جهینت نیحاال که به ا.کنه یمخاطره رو به رو م

.بر گردم

 نیاز اون روز که ا.هیو خواب و خوراکش شده گر رهیروزا همش به اتاق نغمه م نیداره اون تو ا اجیبه تو احت اریاما مهر-

 ياون تو.چهیپ یدر خواب م ادشیفر يشه وصدا یهمش دچار کابوس م.دهیشبم نخواب هیبه واقع  دیشا دهیخبر را شن

 اریباورت نشه اما مهر دیشا.خواد یکمک م گرانینجات اون از د ياو بر ارهیکابوس هاش مرتب نام نغمه رو به زبون م

من .شده  دیهاش کامال رنگ باخته و سف قهیکنار شق.نم چند سال از سنش گذشتهک یکه حس م يکرده بطور رییکامال تغ

...تونه یفرصت بده اون م اریبه مهر یمدت هینایت.ارهیاز پا در ب نیچن نیبتونه اونا ا يکردم خبر یوقت باور نم چیه
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:دستانم گرفتم و گفتم انیرا در م شیرفتم و دست ها نویشدم و به سمت م بلند

خودم  ياجازه بده با خواسته .غرورم را به حراج بزارم نیاز ا شیاما از من نخواه ب یخواهر من يدوست و جا نیترتو به-

.گرفتم شیریبه شکل گ میبگدارم که خودم تصم يا ندهیقدم به ا

:دیلب غر ریز بایسکوت کرد و فرر نویم

!يا وونهیتو د-

شد و باز  يهم به سرعت سپر گریدو هفته د.گذشت  يگریبعد از دیکیروز ها .نگفتم يزیچ پریزدم و د یلبخند تلخ-

.نبود اریاز مهر يماه خبر کیهم بعد از گذشت 

فرو  قیعم یهمه در ماتم ایکس خندان نبود گو چیاما ه میبعد از ظهر بود وهمه منتظر امدن مهمان ها نشسته بود جمعه

شد و ساکت و مغموم  یبا سرر و صدا بود بلند نم ين مساورو فرزان هم که حضورشا بایاز فر ییصدا یحت.رفته بودند

شب .مراسم ختم من بود ایبودند گو نیمن باشد اما همه غمگ خورانینیریامروز بنا بود مراسم ش.بودند دهیخز يگوشه ا

گرفته  یمیتصم نیدانم پرا چن ینم.کردم يخواسته ام پا فشار ينداد و من رو يا جهیپدر و مادرم هم نت یقبل سخنران

از تمام  دمکر یدانم به هر حال هر چه بود خودم هم حس م ینم...هم دیخواستم خودم را زجر بدهم شا یم دیشا.بودم

کابوس تلخ  کیزیکه همه چ دیخواهم شد و خواهم د داریاز خواب ب کبارهیو به  استیاتفاق و خواب ورو کیعیوقا

 هیاتاقم پناه بردم و به در اتاق تک یکیبر خاستم و به تارياز جا.جمع بغضم گرفت ياز سکوت گرفته ...بوده

 رهیجان گرفته بود که با چشمان پر از غم خود به من خ دگانمید يورو به ر اریمهر ریتصو.کنم هیدوست داشتم گر.دادم

تلفن  یپشت گوش اریکه مادر گفت مهر شبیمن چه بود؟چرا د يها يباز نیعلت ا.از نگاهش خجل شدم.شده بود

با .را پاره ساخت میها ایزنگ ابره رو يرا نگرفتم و به او اجازه ندادم از خود دفاع کند؟چرا؟صدا ینتظر است گوشم

از در وارد  يا دهیو اتو کش یدر کت وشلوار طوس یبا دسته گل بزرگ امکیس.دمیبه سمت پنجره دو یعصب یحالت

 ایا دمیشیبا خودم اند...نداشت پس چرا حاضر شدم اریبه مهر یشباهت چیاو ه.صورت براقش ثابت ماند ينگاهم رو.شد
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 نیچن نیام ا ندهیپس چرا با خودم و ا»نه هرگز«.را دادم سوالمتوانم او را دوست داشته باشم و خودم بالفاصله جواب  یم

به  نویچرا عمه و م.را نشنوم شانیفشردم تا صدا میگوش ها يانها امد،دستم را رو یرسم يتعارف ها يکردم؟صدا یم

ام از نام و  ستهذهن خ اریاخت یو باز هم ب...ارینه،مهر يوا.شدم یارام تر م یاگر انها بودند کم دیامدند؟شایمراسم من ن

:مادر امد يمجبورم نکرد با اوازدواج کنم؟صدا امد؟چرایچرا ن اریمهر يوا...خاطره او پر شد 

؟يایجون مادر نم نایت-

:پر از غم بود شهیمبر خالف ه بایباز شد و صورت فر در

.مهمونا منتظر تو هستن-

امد  امکیقربان صدقه رفتن مادر س يصدا.از اتاق خارج شدم  ندازمیب نهییدر ا يانکه نظر یکردم مژه بر هم نزنم ب یسع

کنار او  یسنگ يانداختم و چون مجسمه ا ریچرا از لبخندش بدم امد؟سرم را به ز.لبخند زد میهم به رو امکیوس

چون خواب  زیهمه چ.کردند یم نییمهرم را تع ایزدندگو فبعد همه ک يبحث و گفگ و گو امد و لحظه ا يداص.نشستم

 یعنی.سرم از شدت درد در حال انفجار بود.گفتند یم کیچرخاند و همه به هم تبر یرا م کیظرف ک بایفر.بود ایو رو

دردم را  شانیمه وار مهمان ها وخنده هاهمه يکف زدن ها در گوشم زنگ زدو صدا يتمام شده بود؟صدا زیهمه چ

 یگرففتم اما مگر م یماتم م دینبا.ختمیر یاشک م دینه نبا.کردم مژه بر هم نزنم تا رسوا نشوم یسع!کرد یم شتریب

برد؟چرا؟چرا ها مثل خوره  یو مرا با خود م دیا یکردم او م یچرا فکر م!بود امدهین اریتمام شده بود و مهر ریشد؟همه چ

.نم افتاده بودبه جا

؟يعروس خانوم چرا انقدر تو فکر-

 یچرا م.ثابت ماند امکیس يلب ها يسر چرخاندم ونگاهم رو اریاخت یب.زد ياو لبخند.ستمینگر امکیمادر س به

به عشقم  یدادم کس ی؟نه نه من اجازه نم...يعشقم را به باز یعنیاحساس مرا به مسخره گرفته بود؟ یعنید؟یخند

خفقان  طیتحمل ان مح گریصورتم راه گشود،د ریکو يو اشک رو دیشد؟بغضم ترک یاخنده اش تمام نمچر يوا!بخندد
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 دوچشمانشیچرخ یدر ذهنم م اریباز هم نام مهر!مسموم نفس بکشم يهوا نیتوانستم در ا ینم گرید.اور را نداشتم

پا  ریبه خاطر عشقم غرورم را ز من حاضر نبودم یعنینبودم؟ یمن عاشق واقع یعنی.ساخت ینم میرها يلحظه ا یحت

حاضر بودم به خاطر نگه داشتن  یعنیرد؟یاز من دور شده و فاصله بگ اریچشمان مهر یراحت نیهم بهبگذارم و گذاشتم 

مرگ  یحت.را نظاره گر باشم؟نه من قادر نبودم امکیزجر اور س يلبخند ها شهیهم يبرا یغرور لعنت نیا

حاضر نبودم گوش .کند لمسرا  اردستانمیجز مهر يمن حاضر نبودم مرد.بود نیمراه نجات ه دیمرگ شا...مرگ...هم

.ستادیهم ا امکیمبل برخاستم س يسررگردان از رو.جز سخنان او را بشنود يسخنان نوازش کننده ا میها

د؟یر یخانوم کجا م نایت-

 ستادهیبلند در مقابلم ا یبار پدر با قامت نیوااتاقم بر داشتم  يبه سو یانداختم و قدم ریبه او بنگرم سر به زز نکهیا بدون

تحمل ان  گریکه د دیفهم یم دیبا نگاهم به پدر التماس کردم او با.کرد یبود و چشمان به اشک نشسته ام را برانداز م

را در کنار گوشم  امکیخفه کننده س ينفس ها يتوانم صدا ینم گرید محراف را ندار ينگاه ها و ان ادم ها

. کنار رفت واجازه داد به خلوت اتاقم پناه ببرم دگانمیانم تار بود و انتظار برخورد پدر راداشتم او از مقابل دچشم.بشنوم

 يخراب شده بود وصداها مبر سر ایدن کبارهیبه .سست به سمت اتاقم رفتم و در را پشت سرم قفل کردم  ییبا گام ها

و  اریمهر شیرفتم پ یم دیکردم با یم دفراریبا.ختمیگر یم دیبا.ختمیگر یم دیبا.زدیخلوتم را بهم م یگنگ و نا مفهوم

نه .کردم یم ییگدا یخوشبخت يبرا دیکردم ،با یبود اعتراف م دهیام را به اتش کش یو هست یکه زندگ یبه عشق

و مرا در  را کنار بگذارد مایخواستم ش یرففتم و از او م یم دیرا نداشتم ،با یبدبخت ههم نیمن قدرت تحمل ا اینه،خدا

که  دیدفعه به ذهنم رس کی.کنم یاو م یام را وقف خوشبخت یزندگ يدادم که همه  یبه او قول م دیرد،بایکنار خود بپذ

 یهنوز باران م.دادم  یفرصت م اریبه مهر دیبا.گشودم یبود پرده از راز قلبم م یباق یتا وقت دیاز پنجره فرار کنم ،با

باد صورتم را .زند؟به سمت پنجره رفتم وپنجره را گشودم ین هم به حال من زار مشد باور کرد اسما یم یعنید،یبار

گوشه پنجره نشستم و چشمانم را .مرگبار ووهم اور شده بود یکیاتاقم در ان تار.به اطراف انداختم ینگاه.قلقلک داد



کتابخانه نودهشتیا  فهیمه سلیمانی -دیوار شیشه اي 

w W w . 9 8 i A . C o m 337

قطرات .چشمانم راباز کردم و.شد یباعث ترسم نم یعامل چیه گرید ایاما امروز گو دمیترس یاز ارتفاع م شهیهم.بستم

 نییبار چشمانم را بستم وپا گرید.داد یم هیخورد وبر خالف گذشته ارامش را به من هد یصورتم م يباران بر رو زیر

از شدت درد ان را .کرد یچپم درد م يبودم،پا زندهو من  دیبار یبه زحمت چشمانم را گشودم،هنوز باران م.دمیپر

سنگ  يخنده ها بلند بود به زحمت از رو يهنوز صدا.نگاه کردم زدیم رونیسالن ب شهیش که از یظیفشردم وبه نور غل

بلند شدم و به سمت  ياز جا میپا طیتوجه به شرا یب.شد یم دهیذرات باران به سر و صورتم کوب.بر خاستم  اطیفرش ح

را گشودم و به داخل کوچه و در  دمیکش یقینفس عم.شد یم دهیبه دنبالم کش يهم با لجباز میپا.رفتم اطیحدر 

 دمیخودم را به داخل کوچه کش!اهویبازهم ه.به داخل ساختمان نگاه کردم گریبار د.بود کیکوچه خلوت و تار.ستمینگر

حبس کردم و  نهیافتاد از ترس نفسم را در س وارید يبر رو يا هیسا.و در را پشت سرم بستم و به اطراف نظر انداختم

 ایگو دیکوب یبر سر و صورتم م انهیشده بود و تاز ادیشدت باران ز.کردم دنیوع به دوکردم و شر دنیشروع به دو

به .کرد یم یراه همراه نیبود که مرا در ا اریمهر يو فقط چشم ها دمیدم،دویدو.لج کرده بود انینیاسمان هم بازم

 دمیکم کم د.ام گرفتم دهیابل ددستم را مق.چشمانم را ازرد ابانیرنگ وسط خ ینور نارنج.بودم  دهیرس یاصل ابانیخ

و من  دیبار یباران هنوز م.دمیدو یم دیرا گم کرده بودم اما با رمیمس.ستمینگر ابانیرنگ خ یبه نور نارنج.بهتر شد

...اما دمیدوابانیبه ان طرف خ! سرگردان به دنبال عشق گم گشنه ام

 ختهیبهم ر ییبا موها سیاشفته و سر تا پا خ يبا ظاهراو بود  دمید یدرست م.او بود.ستمیبه پشت سر نگر.صبر کن نایت-

توانستم  ینم یحت گرینه من د.نداشت ستادنیتوان ا گرید میپاها.بود دهییگرا يدیکه از شدت سرما به سف ییو لب ها

...باران ریدر ز دایواله و ش منکردم که او همچون  یباور م دیبا یعنی.نفس بکشم

افتادم و  نیزم يتوان از کف داد و با زانو بر رو میپاها...يو برا رفتهیعشقم را پذ اریمهرکردم که  یبا ور م دیبا یعنی

هم  اریچشمان مهر!او داشتم تیبه حما ازیدستم را به سمت او دراز کردم وچقدر ن.اشکم با قطرات باران همراه شد لیس

.دیلرز یم شیبه اشک نشسته بود و لب ها
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.او هم توان حرکت نداشت ایهنوز دستم در انتظار او بود اما گو.ام بلند شد هیرا حبس کردم و هق هق گر نفسم

 2نغمه من !دخترم مرده.يکشنده و درداور منو نجات بد يلحظه ها نیتو ا یتون یکه م ییبه من کمک کن فقط تو نایت-

عشق تو  نیس بکشم اما باز هم اکه بتونم نف مینغمه من مرده ئ من خسته تر از اون!بفهمم دیساله که مرده و من تازه با

تونم در کنار تو  یمنو تنها نزار من فقط م نایت.کشنده نگه داشت ياسرم نیبود که ساعت ها منو پشت در خونتون تو ا

مدت شکستم اما  نیمن تو ا نایت.یش یبا جنازه من رو برو م يغم بزرگ را تحمل کنم و گرنه مطمئن باش که به زود نیا

و من اونقدر تنها بودم که بار ها به مرگ فکر کردم  یتوتنهام گذاشت.یلحظه ها در کنارم باش نیتو بد ترکه  يتو کجا بود

منو ببخش و به خاطر  يها يتو همه بد نایت!دادم حیخسته کننده و پر از رنج و درد ترج یزندگ نیو مرگ را به ا

!شب جاش رو به سحر بده یاهیو تموم بشه و سکابوس ها در کنار ت نیبذار ا.نجاتم بده.خودت کمکم کن يبزرگوار

.ستمیبلند شد و من هم با او گر اریمهر يهیگر يصدا

...که یسوخت یتو،تو تب عشق م!ياما تو منو از خودت روند-

وهر لحظه با من  شهیجز عشق توکه هم زیدروغه،همه چ زیهمه چ...يمایسوختم نه اون ش یمن تو تب عشق نغمه م-

چند ساعت بود  یدون یخونتون چشم به نور اتاق ها دوخته بودم؟م يچند ساعته که پشت درخت رو برویدون یم.بوده

تو وجودم  ببیحس غر هیرم؟یم یکنم که بدون تو م فو من اعترا ررونیب يایکردم تو از اون در ب یکه تو دلم دعا م

 يناینا،تیتونه ارومم کنه ت یها فقط وجود تو م لحظه نیتو ا یدون یچون م يزار یو منو تنها نم ییا یزد که م یم ادیفر

بذار فراموش کنم که چه بر سر من و نغمه کوچولوم اومده و چه ظالمانه !امیدر کنارم بمون و بذار با خودم کنار ب نایت...من

...شده که یمکارانه زن يها يدست خوش باز مونیزندگ

...مایاما ش-

با  یخوشگذرون یکجا بود؟درپ مایش یکه تو،تو خلوت دل من پا گذاشتاون زمان !وقت وجود نداشته  چیه مایش-

تمام  یلحظات با سنگدل نیکه منو تو بدتر یکس.تونم هنوز عاشق اون باشم یکه من م یباور کن دیتو نبا ناینه نه ت...کدوم
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...نم.من دوستت دارم.اون از تو بگذرم خاطرتونم به  یکه من م یباور کن دیتونبا.رها کرد و رفت

؟من چطور توانسته بودم !مدت چه بر سر او امده بود نیدر ا يوا.وپژمرده شده بود  دهیچقدر تک اریمردانه مهر صورت

پدر  کیمحتاج بودتنها بگذارم؟او میها يبه من و دلدار قتایکه حق یاش زمان یلحظات زندگ نیاو را در سخت تر

به فرصت  ازیبله او ن.دیایکنار ب زینتظار داشتم او زود با همه چچطور ا!پدر داغ دار و من فراموش کرده بودم کی.بود

بخشد  یخانه دلش را روشن دیام يبارقه ها گریگذراند تا بار د یمرحله را هم م نیا دیاما با یطوالن یفرصت دیشا!داشت

و  شدممنده از خودم خجل و شر.دمیو کمک به او چه کردم؟به زخم دلش نمک پاش يهمدرد يبجا طیشرا نیومن تو ا

 یاو را خوشبخت م دیمن با.بود که از پا درم اورد نیصورتش انقدر غمگ.دمیبخش یبه خاطر قساوتم خودم را نم

که بر دلش نشسته را  یکردم تا داغ بزرگ یبه او کمک م دیبرم با یم نیاو را از ب یزندگ يها یتمام ناکام دیمن با.کردم

.دشیندیب ندهیو ا یفراموش کرده و به زندگ

.کنم یتنهام نذار بهت التماس م نایت-

خواستم  یرفتم و ازش م یاو م شیپ ابانیبه ان طرف خ دیو سرگردان بودم با جیگ.بلند شد اریمهر هیهق هق گر يصدا

.دیخند یم شهیو هم دیخند یم دیبا اریمهر.نمیبب انیام را گر یمن دوست نداشتم مرد زندگ.نکند هیگر گریبار د

پرواز وجودم را پر  هیشب یست،برخاستم،حالتیو منگ به من نگر جیگ يصورتش برداشت ولحظه ا يرو دست از اریمهر

 دیرقص یدر اطرافم م زیکردم و همه چ یزدم و پرواز م یابر ها قدم م يرو ایگو.کردم یم یکرده بود و احساس سبک

:زد ادیرو ف ارنشستیهرمحسوس در چشمان م یوحشت يلحظه ا يبرا.رفتم یومن به جلو م

.صبر کن نایت-

هوش  یب مهیهنوز ن.گوشم نشست اردریمهر يناله  ياز پا درم اورد و فقط صدا دیشد يبودم که درد جیگ هنوز

چشمانم .کنده شدم  نیزم ياز رو.امد یم اریمهر يناله  يازرد وصدا یچشمانم را م یچرخان قرمززنگ يچراغ ها.بودم

.کرد ینگاهم م یو با نگران بودستادهیا یرنگ دیتخت سف کنار اریمهر.از هم گشودم یرا به سخت
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.رمیم یتو رو خدا تنهام نذار من بدون تو م نای،ت|نایت-

به  ییایکناراسمان پر ستاره چقدر رو یدر کنار اسمان ب اریصورت پر از اشک مهر.چشمانم را باز نگهداشتم  یسخت به

 ایشدم پو رهیبه اسمان پر ستاره خ.ود و بارش باران قطع شده بوداسمان چقدر صاف ب.الیخواب و خ دمانندیرس ینظر م

 اهیدر کنار چادر س اریصورت مهر.کرده بود هیهد انینیرا به زم عالمشب  نیتر بایباران تمام غبار شب را شسته بود و ز

 یان متک اریمهر يهمه جا سکوت بود اما نه لب ها.دیدرخش یم یچشمک زن چون قرص ماه يشب و ان پولک ها

:امد اریمهر يصدا.تالش کنم  شتریسازم و ب داریکردم مشاعر به خواب رفته ام را ب یسع.خورد

.تنهام نذار-

چشمانم را بستم و نفس .بود میارزو ها ياو همه .توانستم او را تنها بگذارم یمگر م.لبان خشکم نشست  يبر رو لبخند

بدنم را در بر  يوجودم رفته بود و گرما همه  يسرما.گشودم را از هم  میبه زحمت لب ها زدمیحرف م دیبا.دمیکش

.کرد یم هیاو هنوز گر افتمیم يشتریتوان ب اریمهر شمانبا مشاهده چ.باز کردم گریچشمانم را بار د.گرفته بود

.ارینکن مهر هیگر-

.مودیپ یرا م ياشک راه گونه ها هنوز

!مونم یلحظه بدون تو زنده نم هییمن حتناینه ت يوا...يکه قول بد یکنم به شرط ینم هیگر-

محسوس نبود ادیکردم لبخند بزنم هر چند لبخندم ز یسع

.ینش مونیپش...یپش يداد...که بهم...که ...يشنهادیاز پ يکه قول بد یراحت به ظرط التیمن زن تو ام خ-

.دیبار یهم رنگ خنده به خود گرفت اما چشمانش هنوز م اریمهر يها لب

.تالحظه مرگ...تنهات نذارم یطیشرا چیتو ه مدیقول م-

:مقطع گفتم یلبم گذاشتم و با کلمات يرا رو دستم

...دینزن تو نبا گهیحرفا د نیا-
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  .یبه عشق و به اسمون اب میفکر کن یبه زندگ ایباشه ب-

  انیپا
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