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تا .شدن داريب يخود را برا يتقال نيريو ش كرديبه وسط آسمان تقال م دنيرس يبرا ديماه بود،خورش بهشتيارد اواخر

 :گفتيكه م ديمادر را شن يد،صدايرا مال شيچشمها يشد لحافش را كنار زد و كم رهيباالخره بر خواب چ نكهيا

 ؟يندار يبا من كار ميايب ريامروز د ه،ممكنهياز همكارام مرخص يكيمارستان،يب يريمن دارم م نيريش!نيريش_

 !درست كنم؟ يامروز ناهار چ نكهيفقط ا!نه مادر_

 .هم بكن؛من رفتم خداحافظ نيفكرات و درمورد حس يراست...يكه خودت دوست دار يهرچ_

 منتيم يول خواميو م نيريكفش كرده بود و اال و بال دختر خاله ش كي يبود كه پاش را تو نيريخواستگار ش نيحس

آمد از  يدخترش م يكه برا يحال هر خواستگار نيبا ا يبه خانه بخت بفرستد ول هايزود نيحاضر نبود دخترش را به ا

 انستديكوچك م اريسن بس نيازدواج در ا يخود را برا نيريهم ش ياز طرف.رديبگ ميكه خودش تصم خواستياو م

خواستگار سر و كله  نيداشت كه با رد كردن ا ياديسال داشت با وجود سن كمش،خواستگاران ز 17آخر،او فقط 

 نيريبه ش دنيرس يبرا ليفام يپسرها شتريب دادندينشان م يو از قضا هر كدام لجاجت خاص شديم دايپ يخواستگار بعد

 كيبار يو اندام يدختر مهربون و خوشگل با چشمان عسل نيا نكهياز ا ليفام يهركدام از زنها.كردنديبا هم رقابت م

 .كردنديعروسشون بشه افتخار م

تمام خواستگاران  انياز م.كرديرا به خود جلب م تيتوجه اكثر يدر هر جمع كهيداشت بطور يخوش ارياخالق بس نيريش

بود و او را  يا ستهيشا اري،جوان بساز نظر او مهران.را به خود جلب كرده مهران بود نيريكه توجه هاشم پدر ش يكس

هاشم بارها نظر .سال سن داشت 23بود و  يدامپزشك يانشجواو د.ديرا خوشبخت نما نيريش توانستيكه م ديديم يكس

 شياز پ شيمهران ب.شديمواجه م نيريو ش منتيهربار با مخالفت سرسخت م ياعالم كرده بود ول يخود را بطور علن

 شتريب گرفتيخود را به كار م يسع شتريهرچه ب يول كرديم يپافشار اريبه او بس دنيرس يو برا نيريعاشق و دلباخته ش

 .شده بود ديبه معشوقه اش ناام دنيرس يهم برا يو تا حدود خورديبه در بسته م



 

 

شتياكتابخانه نوده  كيخسروي مهين  –هاي شكسته قلب 

w W w . 9 8 i A . C o m  3

باغچه پر از گل رز و  اط،كناريو خواهرش شراره در ح نيريش.را پر كرده بود اطيح يهوا يگل محمد يبود و بو عصر

بودند پس از  داهللايحال زنگ خانه به صدا درآمد،زن عمو عشرت و عمو  نيبودند و در هم وهيمشغول خوردن م يمحمد

 .شاداب بود يليخ عموبه گرد هم آمدند  ييرايدر اتاق پذ ي،همگيگرم ياحوالپرس

 :ديشده بود پرس قيدر چهره عمو دق يليكه خ نيريش

 .ديخوشحال يليخ هيعمو جان خبر_

 .است دهيفر يعمو جون شب جمعه عروس ياونم چه خبر_

 يپس شب جمعه عروس!كنه،چه خوب يشد عروس يراض دهيعمو پس باالخره فر ديگيم يجد:گفت يبا خوشحال نيريش

 نه؟ اي ميحاال ما هم دعوت ميدار

 نيطرف اصال به خاطر هم كيخانم هم به  نيريطرف و ش كيخانم همه به  نيريش ديدار ارياوه اخت:خانم گفت عشرت

 جان اجازه بدهند ببرمت خونمون؟ منتياومدم كه از م.موضوع اومدم

 اوه؛زن عمو كو تا شب جمعه؟_

 ستياش اصال خوب ن هيراستش،وضع روح ميكرد يرا راض دهيفر يكه با چه فالكت يدونيخودت م يزن عمو ول دونميم_

سال تمام  20كه  يدختر.ناراحته راستش حق هم داره يليكنه خ يزندگ هياز ما در تركرا دور  يمجبوره چند سال نكهياز ا

 !كنه ياز اونها،اونم با فرسنگها فاصله زندگ ،دوريسال دچن تونهيروز هم از مادرش جدا نبوده حاال چطور م كي

 .ستنيو شروع كرد به گر ديحال بغض عشرت خانم ترك نيهم در

هم خواست تا همراه آنها به خانه عمو بروند  نيريعشرت خانم را به آرامش دعوت كرد و از ش يحوصلگ يبا ب داهللاي آقا

 .ميبرو ديشما هم حاضر شو:و گفت منتيسپس رو كرد به م

بده  يبهم مرخص مارستانيب سيرئ گهيكه د كنميگرفتم فكر نم يمرخص شينه متأسفم راستش چند روز پ:گفت منتيم

 .ميشويمزاحمتان م اده،انشاءاهللايتا شب جمعه وقت ز.هستند يرانم هم در مرخصچند نفر از هماكا يدر ثان
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 ؟يشراره جون تو چ_

 .شميمنم با مامان و بابا مزاحمتون م ديرو ببر نيريشما ش.اميب تونميدارم نم يمن هم كالس تابستون!راستش عمو جان_

 يتاب ياصال خوب نبود مرتب ب دهيفر يروح تيمنزل عمو شد حق با عشرت بود وضع يراه نيريمنت،شيموافقت م با

 .كرديم

 :ديرا در دستانش گرفت و پرس دهيدستان فر ينشست و با مهربان دهيكنار فر نيريش

و  ياونوقت نشست يعروس مجلس ما هست گهيتو چند روز د يسالمت ،نايخوشحال باش ديبا ؟تويكنيم هيچرا گر دهيفر_

 !يكنيم هيگر يدار

 :نگاه كرد و گفت نيريلو از اشك به شمم يبا چشمان دهيفر

كه چقدر زود تن به ازدواج دادم  نميبيم كنميحاال كه فكرش و م يجون خوشا به حالت،راستش را بخوا نيريش_

 شه؟يم يكه سرنوشت من چ يكنيكه در انتظارمه تو فكر م يسرنوشت نامعلوم نده،ازياز آ ترسميم تشيواقع

 يول دهيكه دلشوره مجال بهت نم يقرار دار يتيكنم تو در موقع ،فكريجون حق دار دهيفر:كرد و گفت يتبسم نيريش

سن و در  نيبوده كه در ا نيداره قسمت تو هم ا يقسمت و سرنوشت يبدون كه هر كس نويا.يبر نفست غلبه كن ديتو با

 گرانيد ايس كه به خودش زود ازدواج كنه و هرك اي ريد ديبا يبدون،هر پسر و دختر نويا.يازدواج كن تيموقع نيا

تو هم سنت مناسبه مگه حضرت  يخودش را گول زده در ثان قتيدر حق كنميكه من اصال ازدواج نم دهيوعده م

چهار سال  ايسه  يهم افتخار كن يشوهر نيبه داشتن چن ديازدواج كرد تازه تو با ينبود كه در سن نه سالگ)س(زهرا

محله  نيخونه هم در هم كيكه  دميو بهت قول م يبرگرد رانيدوباره به ا يتونيو تو م شهيتموم م تشيرمأمو گهيد

مادرت  يهم جلو نقدريحاال عروس خانم اشكهات و پاك كن و ا ديكنيم يو با هم در كنار خانواده ات زندگ خرهيبرات م

 .ناراحت هست ينكن اون به اندازه كاف يتاب يب

 :تكان داد و گفت نيريش يصحبتها دييسرش را به نشانه تأ دهيفر
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 !كنه؟ يهوس كنه كه باز هم اونجا زندگ تشيوقت بعد از اتمام مأمور كينكنه  يدرسته ول_

 ران؟يا گردهيبرم تشيمگه اون بهت قول نداده كه حتما بعد از اتمام مأمور_

 ...يدرسته ول_

 نطوريحاال به فرض هم كه ا يندار نانيو همدمت اطم كيبه شر تيكه از همون اول زندگ يبگ يخوايم يعني...يچ يول_

آخرش وطن و  يهم كه بر ايدن يجا نيو مطمئن باش اگه بهتر نيگرده،ايزود باالخره برم اي ريكه د دميبشه،بهت قول م

 ه؟ن اي گميدرست م...س گهيد زيچ كيخونه ات و زادگاهت 

 .درسته كامال حق با توست_

وجه  چيمن،من به ه يخدا يحاضر به ازدواج شده وا دهيا فرخود گفت واقعا چرا؟چر شيپ ديدر دل به او خند نيريش

 .دوست ندارم ازدواج كنم

 گريكه تن به ازدواج بده د يآن وحشت داشت به نظر اون هر دختر دنياز شن نيريبود كه ش يكلمه ا ازدواج،ازدواج

در دل  نيريش.شوهرش است اريتمام و كمال در اخت ارشياخت گريبه گفته شوهرش باشد و د ديو با ستيآدم خودش ن

داشت حاضر نبود  ياديخواستگاران ز نكهيخوشحال بود با ا نيو از ا كرديم ياحساس خوشبخت اريبس دهينسبت به فر

او را به خود  دهيفر يدر حال دست و پا زدن در افكارش بود كه صدا نيريش.كدام از آنها جواب مثبت بدهد چيبه ه يحت

 .آورد

 !پاشو برو در و باز كن من دستم بنده يشنويزنگ و نم يه صدامگ!حواست كجاست دختر_

 كمكت؟ اميب يپس چرا نگفت ييشويم يسبز يدار_

با  نيريش.در را باز كن كه از جا كنده شد خواديافكارت را بهم بزنم حاال اگه دلت م ومديكه دلم ن يانقدر تو فكر بود_

خورد و تمام  يمرتبه تكان سخت كيكه پشت در بود  يپسر.مرتبه در را باز كرد كيبه طرف در رفت و  يدستپاچگ

 .افتاد نياز دستش رها شد و بر زم وهيم يبسته ها
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ها  وهيم يبود معذرت خواست و شروع به جمع آور نييهنوز هم سرش پا كهيخم شد و در حال يبا دستپاچگ نيريش

 :و گفت ستيرنگ نيريو ژرف به ش قيعم يا دهيسروش با د.كرد

برداشت و آن را به طرف  يبيو سپس خم شد و س كنميخودم جمع م دينداره شما بلند شو ياشكال...كنميخواهش م_

 .دراز كرد نيريش

او گرفت و سروش هم  يكه از فرط خجالت قرمز شده بود پاكت را كه مقابل سروش افتاده بود برداشت و جلو نيريش

 .ها را درون پاكت گذاشت بيس

 يدر دستش بود به طرف در خانه رفت جلو يسبز يدسته ا كهينگران شده بود و در حال نيريش يطوالن بتياز غ دهيفر

و سروش را متوجه خود  نيريبلند ش يبا خنده ا.ها بودند وهيم يكه درحال جمع آور ديو سروش را د نيريدر خانه ش

 :ساخت و گفت

 !د؟يكنيرا جمع م وهيچندتا دونه م ديهمه وقت دار نيا_

چندتا حاال كه چندتاس پس خود  يگيم بيهمه س نيتو به ا_: بلند كرد و گفت نيحال،سروش پاكتها را از زم نيهم در

 :و گفت ديكش يغيج دهيفر.قرار داد دهيداخل و پاكتها را در دستان فر ديبريم يجنابعال

 !سروش برشون دار!افتند ياالن م_

 دهيچهره فر دنيسروش با د...پخش كوچه شدند هايها همراه با سبز وهيبار تمام م نيمرتبه ا كيكه ...ختندير هايسبز

 نيرا هم به خنده واداشت و ا نيريو ش دهيفر شيرا سر داد كه با قهقهه ها يبلند يو قهقهه ها دنيشروع كرد به خند

 .ها شدند وهيو م هايسبز يبار هر سه مشغول جمع آور

ها بودند كه عشرت وارد شد و سروش را به داخل اتاق فراخواند،با رفتن سروش به  هويدر حال شستن م نيريو ش دهيفر

 :احساس آرامش كرد و گفت يكم نيرياتاق،ش

 !ها؟ هيعجب پسر پرروئ_



 

 

شتياكتابخانه نوده  كيخسروي مهين  –هاي شكسته قلب 

w W w . 9 8 i A . C o m  7

 :و گفت ديخند دهيفر

 !دهيآدم و درسته قورت م يديحاال كجاشو د_

 هست؟ يك شدم،حااليدر داشتم از خجالت آب م يجلو_

 .هم خونگرم و مهربونه يليخ يرو داره،ول يليكه خ نيبا ا يول مهييپسر دا...يگيسروش و م_

 .ديد ميخواه_

 نياول ديشا.به او انداخت زين يبرداشت و نگاه نيريرا از مقابل ش وهيكه سروش سبد م شديها تمام م وهيشستن م بايتقر

 .كرديم نيريعالقه به ش يبود كه سروش از رو ينگاه

و گاه تا ابد  شودينگاه آغاز م كيكه با  ياديز يهايچه بسا دوست رديگينگاه سرچشمه م كياز  زيچ نگاه،همه نگاه،بله

 ...برعكس ايو  مانديم داريپا

كرد سروش به  دايدر آنجا پ ستيبايبود سروش را هم حتما م نيريهر كجا كه ش شديدور نم نيريسروش از ش نگاه

 يزن داره ول نكهيچگونه با ا:خود گفت شيشده بود پ يعصبان بايتقر نيريش.نظر داشت ريرا ز نيريدقت تمام حركات ش

 .دانستيكس نم چيدارد را ه زنسروش  كرديفكر م نيريچرا ش.كنهيچطور به دختر مردم نگاه م

 لهيوس ايبه بهانه  كرديم ياو هم به دنبالش بود و سع گذاشتيقدم م نيريداشت كه هركجا كه ش يحالت ناباور سروش

نكرده  يچشم چران يا بهيحرفها بود او تا به حال به پسر غر نيلجوجتر از ا نيريش يبا او سر صحبت را باز كند ول يا

 نياصال از ا ديبه سروش بگو يزيگرفت چ ميچند مرتبه تصم يتح.كارها نفرت داشت نياز ا يبود و به طور وحشتناك

 .دانستياز ادب مكار را دور  نيا يبود ول امدهيطرز كردار سروش خوشش ن

و  بايچشمان ز.كرديرا مدتها محو خود م يا نندهيچشم هر ب كهيداشت به طور ييبايز يچشمان درشت عسل نيريش

آن  يياز آشنا يچند روز نكهيبا ا.چشم سروش را گرفته بود نباريو صداقت او بود چشمان او ا ياز پاك ياو نشانه ا يرايگ

موجب به وجود  نيرياز حد ش شيلجاجت ب نيهم ديشا.خوشش آمده بود نيرياز ش اريسروش بس يول گذشتيدو نم
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 .در سروش شده بود يديشد يعالقه  نيآمدن چن

با وقار و  اريحال بس نيمهربان و خونگرم و در ع يدختر.بود نيريبا مشخصات ش يمدتها بود خواستار دختر او

 زدياز ته دل م يو خنده ا كردينگاه م نيريهر گاه سروش به ش داديخوش نشان نم يرو يكه به هر پسر يبطور.نيسنگ

 .كردياو كم نم تيو جذاب ييباياز ز يزياخمها چ نيا يول.دادياو را م يدرهم رفته جواب خنده ها يبا اخمها نيريش

بردن عروس  يشب بود و اقوام داماد برا.دياز راه رس يروز عروس يعنيگذشتند و باالخره روز موعود  گريكدي يپ روزها

 ديمنتظر آمدن ناه زين شيو شراره و دختر عموها نيريش.كوچه را پر كرده بود يساز و آواز فضا يآمده بودند صدا

 :پر شده بود شراره گفت نهايهمه ماش گريكه د وستيپ رانبه جمع دخت ديناه يوقت.بودند نيريش گريد يدختر عمو

 نيماش كي يهر كدوممون جداگانه تو ميحاال مجبور.ما جا نموند يبرا گهيتا د يخانم اونقدر معطل كرد ديبفرما ناه_

 .مينيبنش

 ينقطه ا يبه اطراف انداخت و چشمانش را رو يو نگاه...مينيهم ننش يچرا همه پهلو مينيگفته جداگانه بنش يك_

 :متمركز كرد و گفت

 .ميرويسروش م نينبود سروش كه هست با ماش ادمياصال _

 !كشميتو را به خدا من خجالت م يوا_: كه گفت نيريكردند به جز ش قيار تصد ديحرف ناه يهمگ و

من رفتم سروش را  يبمون نجايتا صبح ا يخوايو نكنه م ميرسينم يبه عروس مينر نيماش نياگه با ا يچ يخجالت برا_

شد و به دختر  مينداشت تسل يكه چاره ا نيريترمز كرد و ش نيريبعد سروش بوق بوق كنان مقابل ش يلحظات.صدا كنم

 :عمو گفت

 زن نداره پس زنش كجاست؟ نيمگه ا_

 نيانداخت و قهقهه كنان وارد ماش نيريبه ش يزيآم طنتيخوب تو فكرش هست و نگاه ش ينه بابا زنش كجا بود ول_

 ...جلو يدخترعمو صندل گريو و د ديو شراره و دخترعمو عقب نشستند و ناه نيريش.شد
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 .او قرار داشت ديد هيدر زاو مايمستق نيريكرده بود كه ش ميتنظ يطوررا  نهيآ سروش

به چشم  يدستپاچگ يشده بود و در تمام حركاتش نوع ديكامال خود را باخته بود و رنگش سپ نيرياز حضور ش سروش

 .هم متوجه شده بود نيريحالت آنقدر آشكار بود كه ش نيا خورديم

كه  ستميمطمئن ن يهرطور شده حرف دلم را بهش بزنم ول ديبا!هيو با وقار نيواقعا چه دختر مت: در دل گفت سروش

 !بهم جواب مثبت بده

نداشت تا  يا دهيفا كرديم يهرچه سع يخودش را از نگاه سروش دور نگاه دارد ول كرديم يسع يبه هر نحو نيريش

 يرا برا يشت و دختر عمو همگمغازه نگه دا يسروش در چند قدم.دنديرس يمغازه گل فروش كي يكيبه نزد نكهيا

 نيريش_: مانع شد و گفت دياده شود كه ناهيهم خواست پ نيريش.شدند ادهيپ يگل به مغازه دعوت كرد همگ دنيخر

 .ميگرديما االن برم نييپا يايب خواديجون نم

 يسخت برا يباعث شد كه نقشه ا نيقرار داشت و ا نيماش كيبود با سروش تنها در  دهيخجالت كش يليخ نيريش

 يزيرا متوجه خود ساخت،خواست چ نيريكه سروش سرش را به عقب چرخاند و ش وديافكار  نيدر هم.بكشد ديناه

به هر حال  يول ديكشيخجالت م اي ديترسيم ديشا توانستينم يبزند ول يحرف خواستينتوانست،سروش م يول ديبگو

 :خود گفت شيخود را گفت پ ميكه سروش تصم نيگذشت تا ا يا قهيجرات حرف زدن را نداشت چند دق

 :دوخت و گفت نيريبود به ش ديو نگاه خود را كه مملو از شك و ترد ديآ ينم شيپ يتيموقع چياز االن ه بهتر

 .ممنون،خوبم_خانم حالتون چطوره؟  نيريش!خوب_

 ....چند لحظه باهاتون صحبت كنم تونميم_

 :باشد شروع كرد به صحبت كردن و گفت نيريش ياز سو يمنتظر جواب نكهيبدون ا و

 يلياز شما خ...كه به عمل آوردم از شما يقاتيتحق ينظر داشتم و ط ريچند روز كه اخالق شما را ز نيا يراستش من تو_

 .خوشم اومده
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كه كامال دستپاچه و رنگ باخته شده بود دستش را به  نيريش ديكشياو هم خجالت م ديشا كردينگاه نم گريد سروش

نه خواهش _: گفت يسروش كه متوجه شده بود با همان حالت دستپاچگ...ديكش نييدر را پا رهيطرف در برد و دستگ

 !ديو به صحبتهام گوش كن دينيبنش يكم كنميم

 :و محبت بود به او انداخت وگفت يانكه مملو از نگر يبزند آنگاه سروش نگاه يدهانش را باز كرد كه حرف نيريش

 !ستيخوب ن ده؟حالتونيچقدر رنگتون پر_

 .خوبم!نه_

 ...گفتميبله م_: و گفت ديكش نييار پا نيماش شهيش سروش

 ه؟يشما نظرتون درمورد من چ يراست_: و گفت نيريرو كرد به ش كردياحسااس آرامش م يتا حدود گريكه د سروش

 .گفتينم چيانداخته بود و ه نييهمچنان سرش را پا نيريش

 !همش كه من حرف زدم ديبزن يخوب شما هم حرف_

 يم نيبه طرف ماش يكه با خوشحال ديرا شن ديناه يجواب دادن به سروش كه صدا يخود را آماده كرد برا نيريش

ها چندان از آمدن آن ايسروش كه گو.خود را بدست آورد ياحساس آرامش كرد و خونسرد يآنها كم دنيآمدند با د

از  گهيد_: شراره زد و گفت يبا شانه به شانه  نيريش.سوار شدند يرا چرخاند و همگ چيسوئ يتينبود با نارضا يراض

 !يخوريمن تكان نم يپهلو

 !گهيد يخوريجور مواقع به درد م نيا يخوب خواهر برا_كنم؟  تيمن ازت حما يخواينكنه م_

 كرديسروش فكر م يبه حرفها نيريلحظات ش نيدر تمام ا كرديم يط يگريپس از د يكيرا  ابانهايبا سرعت خ سروش

و  ديرا درهم كش شيو بعد اخمها زهيبر يطرح دوست خواديم يعني...بوده يحرفها چ نيواقعا منظور سروش از ا ايآ:كه

 الش،فقطيخ يب!ولش كن دختر زنهيحرفها بهم م نيكه از ا هيپسر نياول نيس مگه ا هيهم مثل بق نيا: خود گفت شيپ

 .كنم ديناه يبرا يفكر ديبا
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 ...يليخ ديناه_: تمام گفت تيبا عصبان نيريشدند ش ادهيپ نياز ماش يهمگ نكهياز ا پس

حقا _: و گفت ديبلند خند يو بعد با صدا تيخواستگار اديشده فوقش م يحاال مگه چ_: حرفش را قطع كرد و گفت ديناه

 .را به نحو احسن انجام دادم تميكه مأمور

همه  نكهيا يبرا يپا و اون پا كرد نيا نقدريهمه اش نقشه بود پس بگو چرا ا يعني_: خورد و گفت يا كهي نيريش

 ...برند و  نهايماش

 .گهيد خورهيجور مواقع به درد م نيا يدختر عمو برا!خوب_: عمو حرفش را قطع كرد و گفت دختر

 .ساخت ديناپد تيجمع يا البه الو خودش ر ديبه سرعت دو و

 !جون خوشا به حالت نيريش_: گرفته گفت يزد و با حالت نيريشانه ش يدستش را رو نيريش گهيد يعمو دختر

 :و با تعجب گفت ستيهمانطور هاج و واج،دور شدن دختر عمو را نگر نيريش.به سرعت از او دور شد و

 !خوش به حالم_

 :به طرفش آمد و گفت نيريش دنيبا د منتيم

 !با سروش_ د؟ياومد يدلم هزار راه رفت بابات را فرستادم دنبالت حاال با ك ديكرد ريد نقدريچرا ا_

 !م؟ينداشت نيچرا با سروش؟مگه ما خودمون ماش_

 .هم پر بود نهايو تازه همه ماش ديو رفت ديخوب من چكار كنم شما كه زود گذاشت_

نگاه .حاضر در سالن بازگشت همانانياز اتاق به جمع م نكهيبعد از ا.را عوض كرد شياسهابه اتاق خواب رفت و لب نيريش

سرش درست كرده بود و آن را  يرو يگل ديرسيكمر م نييكه تا پا اههشيبلند و س يبا موها.او جلب شد يهمه به سو

بدون شك نفر اول  نيريشب را انتخاب كنند ش ييبايملكه ز خواستندياگر م ديشا.كرده بود نيينسترن تزئ يبا گلبرگها

 يم ديپد يرا هم در كس ياگر حسادت يبود حت دايكه در رفتارش هو يمتانت خاص.داد يخودش را كنار دخترها جا.شديم

 .برديم نيآورد از ب
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 .خوشگل بودم_! ؟يجون چقدر خوشگل شد نيريش_: گفتنديم يزيهركدام چ نيريش يعموها دختر

 .امشب خوشگلتر شده يول_

 .رهيحاال مواظب باش داماد،تو را با عروس اشتباه نگ_

 .نهيبيو خوشگل م زيقشنگ شما همه چ ينه بابا چشما:كرد و گفت ينيخنده دلنش نيريش

او را با  نيريش يدختر عمو.برابر ساخته بود نيرا چند نيريش ييبايش،زيلباس بلند و ساده و طرز آرا نيهم كه ا واقعا

همه شور و  نيملكه پاك و صادق دوخته شده بود و ا نيا نيريهمه چشم ها به ش گريبلند كرد،د دنيرقص يار برااصر

به خود  بايو ز كيبا آن اندام بار.داشت ييبايجلوه ز زيهمه چ خترد نيدر وجود ا نكهيمثل ا.كردنديم نيلطافت را تحس

گاه مانند  فيظر كريآن پ.كرديم يباز شيپر رو شانه ها يچون آبشار شانشيبلند و پر يو موها ديلغزيو م ديچيپيم

 .كرديم ييبه همه خودنما نموديپرواز م يپرنده ا

وصف  ييبايكه با چه ز ديمعشوقه اش را د.سروش كامال به وجد آمده بود...كردينگاه م نيريهم دورادور به ش سروش

بار نه  نيا يبه او محبت كند ول توانستيباز م تخواسيبه لرزه افتاد،دلش م شيسروپا ديرقصيم شيدر جلو يريناپذ

با دست به شانه اش زد و با حالت گله مندانه  ديافكار غرق شده بود كه وح نيدر هم.مانند قبل بلكه تمام حرف دلش را

 .يكن يمن چشم چران يبا دختر عمو يدزدك يايب ميم،داشتيآقا سروش نداشت_: گفت يا

كرد از  فيدوستش تعر نيبهتر ديوح يرا برا زيشده باشد،همه چ داريناز ب ياو را از خواب ايكه گو يمانند كس سروش

 ديوح...به فوران بود كيآتشفشان نزد يخود كه همانند كوه يو صداقتش و از عشق درون يمعشوقه اش از پاك يطناز

 .كرديدرك مكرده بود او كامال سروش را  يسروش را همراه شيبود كه در تمام مراحل زندگ يكس

 .با اون صحبت كنم ديمن هرطور شده با!ديوح نيبب_

 .كنميبرات روبه راه م زميعز ييناراحت نباش پسر دا_

 :كرد و گفت يسپس تبسم و
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 ن؟يكيفكر م يتو چ_! ؟يسروش جان،راستش را بگو عاشق شد نميبب_

 .قيعم قيعم يليخ گهيات كه م افهيق_

عشق پاك چون  هيدفعه  نيا.كنديها فرق م يبار با قبل نيباور كن ا ديوح يول_: گفت ينيو دلنش بايبا لحن ز سروش

 .هياز ته قلبم دوستش دارم واقعا كه دختر خوب ديجدا وح.دارم يمعشوق پاك

برم كت و شلوار بخرم  خواميمن م يات به خودم رفته راست قهيس،حقا كه سل ستهياز هر لحاظ شا نيريكامال درسته ش_

 .برام بپسند ايب

برو پسر دنبال  كنهيم يو با من شوخ سادهيخواهرشه اونوقت وا يعروس يناسالمت!حرفاس عجب نيحاال چه وقت ا_

 .كارت

 شميآت نميرا تا چند سال نب دهيممكنه فر گهيتا دو ساعت د نميبيو م كنميكه فكرشو م يوقت...سروش نگو يوا_

 .يريم يچقدر زود دار دهيآه فر.رهيگيم

 .بكش ينقشه ا هيحاال _

حاال  ديو با يدار يمعشوق سرسخت كيبدون كه  نويا يول يبر يخوايزود هم م ياومد ريد يعجله دار يليسروش خ_

 .ينيحاالها به پاش بش

 .ارميهم شده به دستش م امتياگه تا روز ق ستين شيحال زهايچ نيعاشق ا هي يول_

 .هم خواستگار داره يليتازه خ_

 ...خواستگار دارم يليخوب منم خ_

 .و وارد مجلس مردانه شدند دنديهردو خند و

 نيا.بود كه همسرش به مشخصات سروش داشته باشد يهر دختر يآرزو نيدر آن مجلس ا ديشا گفتيراست م واقعا

حسرت  ياديدختران ز...داشت ييبايبلند كردند او هم اندام ز دنيرقص يو سروش را برا ديبار هم نوبت به سروش رس
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كه  يزيبه تنها چ ديحال وح نيدر ا.آنها نشده بود ازكدام  چيرا داشتند و او حاضر به ازدواج با ه يهمسر نياشتن چند

 .نديآ يدو بهم م نيبود كه واقعا هم كه چقدر ا نيا ديشياند يم

حال غرق در عشق و  نيو دلربا و در ع بايهم رقم زده بود هردو ز يدو را برا نيسرنوشت از اول ا نكهيا مثل

 ديبه قسمت زنانه رفت و به خواهرش ناه ديوح.نيريبا ش داريد يبودند برا يدر فكر طرح نقشه ا ديسروش و وح.محبت

سروش كه .برگشت يياعتنا يكرد و با ب يعذرخواه ديسروش را د نكهيهم يآمد ول ديبه طرف وح نيريش.داد غاميپ

سروش حالت پرنده .را به هم كوباند و به سرعت آنجا را ترك كرد شيستهاد يناراحت شده بود از شدت ناراحت اريبس

 يبه جا وسانهيو بعد مأ كوبانديم شهيپروا به ش يمحبوس شده و خودش را ب يا شهياطاق ش كيرا داشت كه در  يا

 .پا گذاشته بود ريمالقات تمام غرور مردانه اش را ز نيا يمشخص بود كه او برا.گشتياولش بازم

دو  نيبود كه ا يخواست خدا ا ديشا.برقرار شده بود يهم بر سر مسائل كار رابطه گرم نيريپدر سروش و پدر ش نيب

 دتريناام شتريبرود ب نيريبه طرف ش شتريسروش احساس كرد هرچه ب.با هم آشنا شوند يعروس نيخانواده در ا

كه دختران دسته دسته در گوشش سرود عشق  ييزهاو در رو ييطال يسالها نيكه ا ياو هرگز انتظار نداشت كس.شوديم

 .از كنارش بگذرد يبه آسان نطوريا يسرداده بودند دختر

آسمان  كريكردند و عروس و داماد را سوار بر غول پ يهمه اقوام،عروس و داماد را تا فرودگاه همراه زيشب ن آخر

 .كردند و به فراز آسمانها فرستادند

رفت و كنار  اطيتختش را مرتب كرد و به ح.شد دارياز خواب ب نيريكرده بود كه ش تازه از پشت ابرها طلوع ديخورش

باغچه و  يبايز يشكوفه ها دنيبا د.افتاد يمحمد يبه سر و صورتش زد كه چشمش به گلها يحوض نشست و آب

شراره به كالس زبان رفته بود و .كند درستگل  يگرفت كه امروز چند شاخه ا ميتصم يخوش گل محمد ياستشمام بو

با .فكر كردن درمورد سروش يفرصت برا نيو بهتر نيريو خانه بود و ش.و هاشم هركدام سر كار رفته بودند منتيم

نسبت به او در دل داشت  يگرياحساس د يعشق سرداده بود ول ينبود كه درگوشش ندا يكس نيسروش اول نكهيا
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و مرتب در گوش  رديعشق سروش را بپذ يحاضر نبود نوا يمتيق چيبه ه يول اشتدياو هم سروش را دوست م ديشا

بر سر مسائل اختالف  شتريآنرا هم ب ليسروش را دوست داشته باشد و دل توانديوجه نم چيكه به ه كرديخود زمزمه م

از .متوسط بايخانواده تغر نيريخانواده ش كهيبودند درحال يخانواده سروش خانواده كامال ثروتمند رايز دانستيم يطبقات

او واقعا هنوز  رايز.در دام و تله عشق و ازدواج رها سازد هايزود نينداشت كه خود را به ا يوجه سع چيبه ه نيريش يطرف

 حرفها چه بوده است؟ نيواقعا منظور سروش از طرح ا ايبود كه آ دهيسروش را نفهم يصحبتها

مدتها .آورد يبه آن پناه م شديبود كه هر موقع دلش تنگ م ييجا نجايا.رود در حال قدم زدن بود ندهيكنار زا سروش

رو در رو با پدر  توانستيم خواستيدلش م داديآزار م شياز پ شياو را بهم زده بود و او را ب يآرامش روح يبود موضوع

كار از كار  گريدكه  كرديهم فكر م ياز طرف ديترسيم توانست،اوينم يو مادرش صحبت كند و حرف دلش را بزند ول

نشانه  شيمادر سروش او را برا قهيبود صد ياديز يكه داشت كه مدتها يا يياو دختر دا.ستين يديگذشته است و ام

به فرزانه  يعالقه ا نيسروش كوچكتر يول.داشت كه سروش و فرزانه باهم ازدواج كنند ياديكرده بود و اصرار ز

 ميهمانطور كه گفت رايآمد ز يو اصال از او خوشش نم دانستيخود مناسب نم يهمسر يوجه او را برا چيو به ه داشتن

سروش بارها نظر خودش را بطور .مشخصات بود نيفرزانه فاقد ا خواست،لذايم نيريبه مشخصات ش يسروش همسر

فرزانه  يفاز طر.ديحتم داشت كه محبت با گذشت زمان بوجود آ قهيصد يبا رفتار سردش اعالم كرده بود ول ميرمستقيغ

 يآورد،حت يبعمل م يحتم داشت كه سروش از او خواستگار قهيصد يصحبتها ايو  داشتيدوست م يليهم سروش را خ

 خواستيو از او م كرديسروش تلفن م يداشت برا يديهرموقع خر دانستيسروش م يخودش را همسر قانون يتا حدود

حرف  خواستياو مدتها بود كه دلش م.كرديم يكار شانه خال نياز ا يهربار سروش با بهانه ا يول دكن يكه او را همراه

اش در نظر  ندهيآ يهمسر يرا برا يو چه كس دارديرا دوست م يكه چه كس ديدلش را به مادرش بزند و به او بگو

 .وصلت شود نيبه ا يوجه مطمئن نبود كه مادرش راض چيبه ه يگرفته است ول

در  نيريش پاشديم نهايپر قدرتش را بر خانه ها و زم يود و مرتب پرتوهاب ييدر وسط آسمان درحال خودنما ديخورش
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 .تلفن بلند شد يمرتبه صدا كيظهر بود كه  يحال آماده كردن غذا

 !نييالو بفرما_

 ومده؟يمادرت هنوز ن نيريش_

 نيريراستش ش...بابا ستين يزيچ_ د؟يخوشحال نقدريحاال چرا ا...نديآ يم ريدارند د يسالم بابا نه امروز اضافه كار_

 ؟كجا؟يك_: از شوق سر داد و گفت ياديفر يبا خوشحال نيريش! مسافرت ميبر ميخوايم

 .با آقا رسول و خانواده اش كشنبه،شمالي_

خودش بود تا  ليمشغول آماده كردن وسا يهر كس.مسافرت داشتند يبرا ياديشور و حال ز يخانواده اسد ياهال همه

 قهيناگفته نماند صد يبه پدر و مادرش نگفته بود ول يزيسروش هنوز چ.به خانه هاشم آمدندو رسول  قهيشب صد نكهيا

اش انتخاب كرده را  ندهيآ يهمسر ياو را برا روشس نكهيوجه فكر ا چيبه ه يخوشش آمده بود ول نيريهم از ش

دور هم صرف كردند و  يآنشب شام را همگ.دانستيسروش مناسب م يهمسر يچرا كه او دختر برادرش را برا كردينم

 .كرديم فيتعر نيريش يمرتبه از آشپز نيچند خورديكه رسول م يهر لقمه ا

و از او تمنا  زديبر صورت سروش شالق م يصبحگاه مينس.خانه را پر كرده بود يآواز پرندگان فضا يبود و صدا صبح

كه  زاتيداشت با تمام تجه يد خانه مستقلاو خو.شد داريزنگ ساعت از خواب ب يبا صدا نكهيشود تا ا داريكه ب كرديم

شانه انداخت و  يو صورتش را شست و حوله را رو ستد.با منزل پدرش داشت يو فاصله كم كرديم يدر آن زندگ

 ياعتنا دستش را رو يب.زنگ خانه بلند شد يدر حال آماده كردن صبحونه بود كه صدا.اجاق گذاشت يرا رو يكتر

 .ديبه گوش رس قهيصد يبعد صدا يفشار داد لحظات فونيآ يشاس

 ...سروش!سروش_

 !سالم.آشپزخانه ام يداخل مادر،تو دييبفرما_

 ؟يشد داريتازه از خواب ب...سالم_
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 .بله_

 ؟يريامروز مغازه نم_

 .نه حوصله اش و ندارم_

 .شدگذاشت و مشغول خوردن  زيم يسروش هم كره و مربا را رو...آن نشست يو رو ديرا جلو كش يصندل قهيصد

 .ستينه مهم ن_افتاده؟  ياتفاق!يتوهم يليچند روزه خ_

 ؟ييايمسافرت تو هم م ميبر ميخوايم يچند روز_

 !نه حوصله مسافرت را ندارم_: را باال انداخت و گفت شيشانه ها يياعتنا يبا ب سروش

 ...خوبه بابات با آقا هاشم قرار گذاشت يليشمال خ يهوا شهيبرات خوبه دلت باز م_

 :ديبلند سر داد و پرس يادياسم آقا هاشم فر دنيكه لقمه در دهانش بود با شن سروش

 ؟يبا ك_

 .با آقا هاشم_

 قهيصد.كرده بود ريذوق زده شده بود كه لقمه در دهانش گ يبه طور ديكوب زيم يزد و با مشت رو ينعره ا سروش

 .مرش زد و او را به آرامش دعوت كرددستش داد و با دست به پشت ك يآب وانيتعجب كرده بود با شتاب ل يليخ

اگه من  امي يالبته كه م_: گفت زديم بيدر چشمانش له اقيآتش اشت كهينه؟ سروش در حال اي ييايحاال م_: گفت قهيصد

 !ادينم يكس امين

 !مونهيپسره چشه مثل عاشقا م نيا ستيمعلوم ن_: و گفت ديابروانش را درهم كش قهيصد

 م؟يقراره بر يخوب حاال ك_: شده باشد حرفش را فرو داد و گفت مانياز حرفش پش نكهيو بعد مثل ا...البته كه عاشقم_

 .كشنبهي_

 كيشد  يحاال چ يايب يخواستيتو كه اول نم_! صبر كنم؟ ديبا كشنبهيتا  يعني...امروز تازه پنجشنبه س!رياوه چقدر د_
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 !كه حالت خوبه؟ يشده سروش تو مطمئن ييپسره پاك هوا نيخدا ا!يوا رير دچقد يگيمرتبه نظرت عوض شد كه حاال م

 .موقع نبودم چيبله مادر شارژ شارژم بهتر از حاال ه_

 دنيد يآورد و برا رونيب نگيرا از پارك نيكرد و ماش شيلباسها ضيمادرش شروع به تعو يبدون توجه به غرولندها و

 .رفت رونيآماده كردن تداركات سفر ب نيو همچن ايخبر دن نيو دادن بهتر ديوح

حتما بهش حرفام رو .مسافرت ميريم يهمگ كشنبهيكه چقدر آسون بخت و شانس در خونمو زد  شهيباورت م ديآه وح_

 .زنميم

خدمت  ديتازه با رنيبپذ توننديعشق را نم اميپ يآسون نياز دخترا به ا يبعض.يبه اون فرصت بد ديسروش تو با يول_

كه  دونميم يمن بهتر از هركس رايز ديمواظب اخالق و رفتارتون باش اريدر طول مسافرت بس ديض كنم كه باعر يجنابعال

 .هستند يزن عمو و عمو چقدر تعصب

 .نكن يدلم و خال يا بچه تو_

 .يبرس تيقلب يبه آرزو دوارميام يكرده باشم ول يدوستانه ا حتينص كي خواستميفقط م كنمينم يخال_

 .متشكرم دوست مهربونم_

 يلحظه شمار يهركدام مشغول آماده كردن تداركات مسافرت بودند و از فرط خوشحال نيريو ش سروش

نرگس هم خواهر .ديايخواستگار ب دهيسپ يشب بود سروش به خانه پدرش رفت امشب قرار بود برا لياوا.كردنديم

به در زد و  يسروش تلنگر كهكردن بود  يمشغول نقاش نرگس در اتاق.با او داشت يسروش بود كه رابطه گرم گريد

او گوش  يمهربان به حرفها يپر كيو نرگس مانند  زديداشت به نرگس م يهر حرف شهيسروش هم.وارد اتاق شد

 .گذاشتيم شيپا يجلو يمناسب يو راه حلها داديم

 !يتو خودت هيسروش مدت هيزيچ_: ديبرده بود پرس يسروش پ يكه به ناراحت نرگس

 .ميآماده شو بر...رود نرفتم ندهيامروز زا...رونيب مياصال حوصله اش رو ندارم پاشو بر_
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 !يهست دهيسپ كدونهي يكيتو برادر بزرگ و  يناسالمت اندي يم دهيسپ ياالن خواستگارها يول_

 .تكان داد دييسرش را به نشانه تأ سروش

 !آره؟ ينه بعدا گفت يمسافرت،اول گفت يبرا گفتينگران بود م يليچته مامان خ يخوب حاال نگفت_

 .يشناسيو كه م نيرينرگس ش يراست...ناراحته يخوديمامان ب_

 آقا سروش بازهم_

 ...دفعه واقعا نيا كنهيدفعه با دفعات قبل فرق م نينرگس باور كن ا!يبازم چ_

 .ياسد يدختر آقا_هست؟  يك نيريحاال ش_

 !يگيرا م نيريش!اوه_: و گفت ديكش يسوت رتياز ح نرگس

النه افكنده بود كه هر  جانيه هيو قشنگ سروش رنگ تمنا و سا اهيداره؟ در چشمان س يبيع ه،مگهيموضوع چ...آره_

 .طلوع عشق را در چشمان پرنورش مشاهده كند توانستيم يبه راحت يفرد

 ...بهيع يب يليكه خ نهيهم ا بشيندارد بلكه تنها ع يبينه تنها ع_: كرد و گفت يتبسم نرگس

 :سرداد و گفت يزيآم طنتيبعد خنده ش و

 ...يول هيخوب يليواقعا هم كه دختر خ يا قهيچقدر هم خوش سل_

بابا و  خواهميم...گفتم كه با دفعات قبل فرق داره...نكن نرگس يا گهيفكر د_: حرف نرگس را قطع كرد وگفت سروش

 .يمامان و بفرستم خواستگار

 .مادر،قرار فرزانه را گذاشته!سروش يول!...يخواستگار_

من جدا نرگس فرزانه و  يخدا يوا اديكه چقدر از فرزانه بدم م يدونيخودت هم خوب م_: گفت يبا حالت عصب سروش

 !هستند؟ سهيبا هم قابل مقا نيريش

چندوقت  دونهياز حاال خودش و عروس ما م...دختره مغرور خودخواه اديمن هم چندان از فرزانه خوشم نم...خوب آره_
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خودت خوب ...يكن يمامان و راض يخوايم يسروش چطور يول...را خواهر شوهر خطاب كرد دهيسپ كمرتبهي شيپ

 گفتيم شبيد دهيتو و فرزانه نقشه كش يبرا قدرمامان چ يدونياوه م!...لهيكردن مادر كار حضرت ف يكه راض يدونيم

 .يبفرستتون دب خواديم يبعد از عروس

 كنهيمامان حرف تو را گوش م...تو شياومدم پ نيخوب من هم به خاطر هم!...يدب_: كرد و گفت يخنده تلخ سروش

 .كن شيحال يطور كي

 .هم برات دارم يخبر داغ كيتازه سروش ...بعدا مييايمسافرت و ب ميتا بر ميبهش نزن يبهتره حاال حرف يول_

 هست؟ يخوب چ_

 .مسافرت اديه همراهمون بك گميبه فرزانه هم م رميم گفتيم شبيمامان د_

 فرزانه؟_: گفت تيشد و با عصبان زيخ مين سروش

كردم كه  شياونقدر باهاش حرف زدم و عذر و بهونه آورد و قربون صدقه اش رفتم تا راض...ينه بابا حاال سكته نكن_

 .به فرزانه نزنه يدرمورد مسافرتمون حرف

سروش چكار  ياگه تو نبود دونمينم...ممنونم نرگس...مديچقدر ترس ايآه خدا_: و گفت ديكش يقينفس عم سروش

 .كرديم

 :در اتاق را باز كرد و گفت دهيحال سپ نيهم در

 .اومدند ديعجله كن!سروش،نرگس_

آمده بودند و مدت  دهيسپ يخواستگار يآنها برا...به گردهم آمدند ييرايمهمانان در سالن پذ يگرم ياز احوالپرس پس

موافقت خود را اعالم كرده بودند چرا كه آنها اهل تهران بودند و  قهيبه جز صد يهمگ فرستادنديم غاميبود كه پ ياديز

عروس و داماد در اصفهان  نكهيبا قرار ا نكهيتا ا...كند يآنها زندگ زبه دور ا يگريحاضر نبود دخترش در شهر د قهيصد

قرار نامزدكنان را به بعد از  اديز يها و بحثهاپس از صحبت...را آغاز كند موافقت كرد شيدر كنار خانواده اش زندگ
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 .مسافرت موكول كردند

بود كه قرار حركت را  يفردا روز گرفتيضربان قلب سروش هم شدت م شدنديتر م كيحركت نزد يبه ساعتها هرچه

 .سروش به اندازه دو قرن تمام شد يدو روز برا نيا ديگذاشته بودند شا

عصر گذاشته بودند سه ساعت به حركت مانده بود و سروش آماده  5قرار حركت ساعت .ديروز موعود فرا رس سرانجام

 .ديكشيبود و مرتب در خانه سرك م ستادهيدر كوچه ا

 ...شد ريد ديزود باش_

 .ديشنيغرولند مادرش را م يصدا و

 .5صبر كن سروش حاال كو تا ساعت _

 .شدند خانه هاشم يساعت زودتر راه 2باالخره با اصرار سروش  و

نكرده  فيكس تعر چيه ياز شراره كه محرم تمام اسرارش بود برا ريرا با سروش به غ يروز عروس يماجرا نيريش

 منتيمطمئن بود كه م رايز ديترسيم يول...نه ايموضوع را با مادرش مطرح كند  ايكه آ رفتيمرتبا با خودش كلنجار م.بود

 .رفتن به مسافرت هم صرف نظر كند ازكن است مم يو حت كنديم داينسبت به سروش پ يگرينظر د

سبز رنگ مسافرت  نيزرد رنگ و خانواده رادپناه هم در ماش نيدر ماش يدرحال حركت بودند خانواده اسد نهايماش

را كنار جاده نگاه داشت با  نياصفهان سروش ماش يخيو با دور شدن از شهر تار يپس از چند ساعت...خود را آغاز كردند

 :آورد و گفت رونيب نيسروش سرش را از پنجره ماش...توقف سروش هاشم هم نگه داشت

 .هيبا صفائ يجا ميجا توقف كن نيهم نياگه اجازه بد_

 .شدند ادهيپ گيكرد و هم دييبه اطراف انداخت و نظر سروش را تأ ينگاه زين هاشم

 آب كجاست؟!سروش_: به سروش و گفت كاهو ها را برداشت و رو كرد دهيسپ

 .ميشويمن م ديخانم كاهو ها را بده دهيسپ_: جلو آمد و گفت نيريش.آنطرف تر اشاره كرد يبا دست به كم سروش
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 .دييبشو زيپس لطفا تم_: داد و گفت نيريسبد كاهو را به دست ش يخاص يبا طناز دهيسپ

 شتريب يطرح دوست يرا برا تينرگس كه موقع.آب به راه افتاد يسبد را گرفت و با گفتن حتما به طرف جو نيريش

 نيريمن هم كمكت كنم؟ ش يدياجازه م_: از كاهو ها را برداشت و گفت ينشست و دسته ا نيريكنار ش ديديمناسب م

 .ستين ياگه زحمت...كنميخواهش م_: زد و گفت يلبخند يبا مهربان

برقرار كرد و تا  نيريبا ش يرابطه گرم قهيچند دق نيدر هم كهيود به طورب يخونگرم اريو بس بايهم دختر نسبتا ز نرگس

صحبت و اظهار  گريكدينشسته بودند و درمورد موضوعات مختلف با  دهيوقت هردو كنار درختان سر به فلك كش ريد

آورد و  رونيبود ب فشيداخل ك شهيحافظ را كه هم وانيد ابكت...به حافظ داشت يديعالقه شد نيريش...كردندينظر م

 .و شب را در كنار همان درختان سبز بلوط به صبح رساندند...حافظ يبايهردو شروع كردند به خواندن اشعار ز

 هيخواست تا بق نيريدر موقع حركت،نرگس از ش...آماده رفتن شدند يو همگ دنيدرحال وز يصبحگاه ميبود و نس صبح

و شراره و  رفتيچون با اصرار او روبرو شد به ناچار پذ يرا رد كرد ولدرخواست نرگس  نيريابتدا ش.راه را با آنها باشد

بامزه ساكنان  يها فهيلط فيسروش مرتب با تعر...ن هاشم رفتنديو رسول هم به ماش قهيسروش،و صد نيبه ماش نيريش

كه بلد بودند  يمزه ا يبامزه و ب يها فهيلط فيشروع به تعر زيهم ن دهيسپ يو هركدام حت داشتيرا به خنده وا م نيماش

: و گفت نيرينرگس رو كرد به ش...كردياكتفا م يانداخته بود و گاه به لبخند نييهمچنان سرش را پا نيريش.شدند

 ...ميما حاال حاالها با هم كار دار.ميستين بهيما كه غر يهست يجون حاال چقدر خجالت نيريش_

 كهيبطور كرديم يط يگريپس از د يكيجاده را  يو خمها چيپسروش ...دنديبه سروش كرد و هر دو باهم خند ينگاه و

و نوشابه دعوت  يرا به خوردن بستن ينگه داشت و همگ يسروش مقابل كافه ا يهاشم دور شدند با موافقت همگ دياز د

كرد و  نيريحال سروش رو به ش نيدر هم...شدند نتخت نشستند و مشغول خورد ياز كافه رو رونيب يهمگ...كرد

 :گفت

 !نه متأسفم_: انداخت و گفت هيبه بق ينگاه نيريش م؟يكم باهم قدم بزن هي شهيخانم م نيريش_
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 .باهات صحبت كنه يكم كي خواديم...گهيجون درخواست برادرم را رد نكن د نيريخوب ش_: گفت نرگس

 نيدارن هم يخوب اگر صحبت...گسچرا نر گهيتو د_: را از نرگس نداشت يدرخواست نيوجه توقع چن چيكه به ه نيريش

 .نديجا بفرما

 ...من ميصحبت كن ييداره تنها يراديچه ا_: انداخت و گفت هيبه بق ينگاه سروش

 نميبب خواميم...آقا سروش ميو نامحرم شد بهيتا حاال ما غر ياز ك_: صحبت سروش را قطع كرد و با اعتراض گفت دهيسپ

 ...تو چه حرف خصو

در  شهيكه هم هيچه عادت نيا...بس كن كنميخواهش م دهيسپ_: را قطع كرد و گفت دهينرگس بود كه صحبت سپ نباريا

 ...يدار گرانيكردن د ريتحق

 يكه ناراحت نشده باش دوارميام زنهيم ينطوريحرفاشو هم دهيجان سپ نيريش_: و گفت نيريسپس رو كرد به ش و

 .زميعز فقط چند لحظه:به سروش اشاره كرد و گفت و

پا و اون پا  نيقدم زدن و ا يپس از لحظات...سروش برداشت يبود را به سو يرا كه آكنده از نگران ييقدمها نيريش

و به  ستاديدره ا يهم در چند قدم نيريقرار داشت نشست و ش يدره ا يكيكه در نزد يتك درخت ريكردن سروش به ز

گرم درحال آب شدن بود دعوت كرد  يهوا نيدر ا كه يرا به خوردن بستن نيريسروش ش...شد رهيدور خ ينهايسرزم

 ...من...من.باهاتون صحبت كنم خواستميكه م هياديمدت ز_: و گفت

باز هم به  يدر ذهنش حك كرده بود ول يموقع نيچن يمدتها بود كلمات را برا نكهيصحبت كند با ا توانستينم سروش

نرگس و شراره به آنها .بود يدنيآنها در آن لحظه د يهردو يچهره ها...گشتيمدنبال كلمات گم شده خود در مغزش 

واقعا متانت  ايكه آ كرديفكر م نينرگس به ا...نديايدو بهم م نيرا داشتند كه چقدر ا ديشده بودند آنها هم نظر وح رهيخ

و سروش را  نيريممكن است ش يشده بود كه روز دواريام گرياو هم اكنون د...هست سهيو فرزانه باهم قابل مقا نيريش

 دايكلمات را به زحمت پ يبه جز صحبت اصل كرديصحبت م يسروش از هر در...ننديبه عنوان دو كبوتر خوشبخت بب
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را فرا گرفته بود و  شيكه عرق سرتاپا يدر حال يخود را گرفت و با دستپاچگ يقطع ميموقع بود كه تصم نيدر هم كرديم

... من...حرف دلشون و بزنند من توننديچرا آدما نم يراست_: گفت شديم ريدرشت باران از صورتش سراز يها مانند دانه

 .ام انتخاب كرده ام ندهيشما را به عنوان همسر آ ودوست ارم  يليشما را خ...بگم كه خواميمن م

 يشانيپ يرو يبا پشت دست عرقها كهيدرحال كرديسروش نم يرا از سو يدرخواست نيوجه انتظار چن چيكه به ه نيريش

به حرفام گوش  كنميخواهش م_: گفت يدالوصفيزا يسروش با نگران.شد رهيدر چهره سروش خ يرا پاك كرد لحظات

 ...شما هم ايآ هينظرتون چ ديكن

 .رميبگ ميام تصم ندهيكه بتونم درمورد آ ستمين يتيمن در وضع...هيكاف گهيد كنميرادپناه خواهش م يآقا_

 .ديالاقل نظرتون و درمورد من بگ يجسورانه صحبت كردم ول نطوريكه ا خواميمن معذرت م خوب_

 .زوده يليخ ينظرخواه يحاال برا_

 نياول نيا رايرا به او بدهد،نداشت ز يجواب نيچن نيريش نكهيوجه انتظار ا چيكامال هاج و واج مانده بود و به ه سروش

 .پاسخ داده بود عيسر نطوريگرفته و به او ا دهيسان احساس سروش را ناد نيبد يبود كه دختر يبار

 .دينكرد دايدرمورد من پ يتا به حال نظر ياز روز عروس يعني_

 .كرده باشم دايراجع به شما پ يچه نظر ديبنده با ريچند روز اخ نيا يتو ديشما انتظار داشت يعني!نظر_

 دايراجع به من پ ينظر چيكه ه ديكنيرف من دارن آن وقت شما وانمود مجواب سالم را از ط يآرزو ياديز يدخترا_

 .دينكرد

 .قتهيحق نيع قايدق نيا كنميوانمود نم ايثان ستميداشتن شما را دارن ن يكه آرزو يياوال كه من جز اون دسته از دخترا_

 ...شما يعني_: صورتش را به عقب چرخاند و گفت سروش

 .بدو بابا اومده نيريش...نيريش_

قدم به عقب برداشت  كيدستپاچه شده بود  اريكه بس نيريش...كرديرا صدا م نيريش يشراره بود كه با نگران يصدا نيا
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سروش سرش را به ...نيريش...زد اديمرتبه شراره فر كي...خورد زيشده و ل يخال شيپا ريكه ناگهان احساس كرد ز

سروش با دو دست بر سرش ...شده بود زانيآن باال آو ازاست و  يتخته سنگ كه دستش به ديرا د نيريش.عقب چرخاند

 ريخودتو سفت بگ نيريش نيريش_: زد اديزد و فر

امر  نيفاصله بود و ا يليخ نيتا آست نيرياز دست ش يول...برد نيريدست ش كيرا نزد نشيلباسش را درآورد و آست و

و  كرديم هيو گر زديم اديشراره كه شوكه شده بود مرتبا فر...خم شود نييبه طرف پا شتريتا ب داشتيسروش را بر آن م

: زد اديبلند فر يبا صدا.داديبه سروش مجال نم هيگر كرديم ياديسروش تالش ز.ديطلبيپدر و مادرش را به كمك م

 ...كمكش كن ايخدا_

صخره نه چندان  كي يرا رو شيرا گرفت و پا نيو با دست چپش آست ديرس نيبه آست نيريموقع دست ش نيهم در

را گرفت و از آنجا باال  نيريدر آن لحظه سروش دست ش...به طرف باال كشاند يبادوام گذاشت و خودش را كم

 ريسراز شيمانند باران از گونه ها يمچهره سروش كه قطرات شبن دنيبا د نيريش...كرديم هيسروش هنوزم گر.آورد

حال  نيدر هم.ستنديگريم گريكديدو فرشته مهربان دست در دست با  نياكردن و  هياو هم شروع كرد به گر.شديم

 .ديبه گوش رس گرانيهاشم و د يصدا

 .ديخوبم نگران نباش_: دستش را به طرف آنها تكان داد و گفت نيريش! حالت خوبه؟ نيريش نيريش_

 يبار اول نيا! منم خوبم ياگه تو خوب_تو چطور؟ _حالت خوبه؟ _: را پوشاند و گفت نيريخود دست ش يبا دستا سروش

حس  كتريرا به خود نزد نيريكلمه حرف بود كه او،ش نيبا ا ديو شا كرديخطاب م»تو«سروش را با كلمه  نيريبود كه ش

 كرديم يو تشكر و عذرخواهدر بوسه كرد و مرتب از ا غرقسروش مطلع شده بود سروش را  يهاشم كه از فداكار.كرد

خود را  زيعاشق پاك باخته كه همه چ كيفرشته مهربان و  كيچهره معصوم سروش كه مانند  دنيبا د انيو همه اطراف

 كه يادگاريعكس  كيرا از دور گردنش باز كرد و  نينرگس دورب...افتادند هيبه گر زين كرديم هياز دست داده باشد گر

خراش  يكم نيريش يدستها يشده بود ول يزخم اريسروش بس يدستها و پاها.بودند انداخت ستنيهمه درحال گر
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سروش .كرد يچيسروش را باندپ يدستها و پاها اديرا آورد و با اصرار ز هياول يجعبه كمكها منتيم.برداشته بود يسطح

و از او تشكر كرد و  ديش پاشصورت سرو يرو يا ندههم متقابال خ نيريانداخت و ش نيريمملو از عشق به ش ينگاه

قلب سروش را  ميبوجود آمد و احساس كرد كه واقعا چقدر از صم نيريدر دل ش يعشق و دوست يجرقه ها نياول

 عيبرخالف قبل سر گريسروش د.به راه خود ادامه دادند نهايسوار بر ماش ياستراحت همگ يپس از ساعت.دارديدوست م

داشته  يرا با خانواده اسد يتر يسفر طوالن توانستيم نكهياو از ا.ديديكار نم نيرا در ا يلزوم گريد رايز كرديحركت نم

به  زيرا ن نيريخنده دار خود ش يها فهيلط فيو با تعر گشتيسروش هرچند لحظه به عقب برم.خوشحال بود يليباشد خ

و  داديرا مخاطب قرار م نيريو ش ردكيرا باز م تلفمخ يسر بحثها.شناختيسر از پا نم گريسروش د...داشتيخنده وا م

درمورد موضوعات مختلف  يبه درست زيهم ن نيريبود و ش نيريش يپاسخ از سو ن،منتظريشكل ماش يمحدب نهيياز آ

اونوقت ...يبكن يبرادرت كار يبرا يعرضه نداشت يديد_: زد و گفت يسروش رو كرد به نرگس و چشمك.كرديبحث م

 !خودم دست به كار شدم يدارتو عرضه ن دميد

حرفا  نيسرسخت تر از ا نيريكه ش كردميمن فكر م_: و به طرف صورتش آورد و گفت ديگوش سروش را كش نرگس

 .من ينه برا يخوب سر سخت كه هست ول_: به مخاطبش گفت يا لسوفانهيسروش با لحن ف! باشه

 .از خودشون متشكرند يليآقا خ نكهيمثل ا_

 يخوشت م يليجا خ نياز ا نكهيمثل ا_! چقدر قشنگه نينرگس جون بب_: گفت رتيبا ح نيريش...بود دايپ ايدور در از

 عياون را با ما شتريكه ب ينيسرزم...هيائيرو نيسرزم كي نجايدوست دارم به نظر من ا يليرا خ نجايالبته من ا!اوه_ د؟يآ

و دروغ درش  ينيكه رشك و بدب ينيسرزم...زنهيدرش موج م تيميصمكه صفا و  ينيپوشانده اند سرزم يخوش رنگ يآب

درسته _: كرد و گفت يسروش تبسم ست؟ين نطوريا...داده ياز بهشت و در خودش جا يگوشه ا نجاينداره ا يراه

 .هيائيرو نيسرزم كيواقعا  نجايمنم كامال نظر شما را دارم ا...خانم نيريش

 :گفت يبا مهربان نرگس
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 .كه به همه خوش بگذره ميتموم تالشمون و بكن ديبا اديجا خوششون م نيهمه از ا نقدريپس حاال كه ا_

كرد تا پالژ مورد  يسپر يگريپس از د يكيسروش پالژها را ...كردند ديينرگس را تأ يحرف منطق دهيسپ يحت يهمگ و

كه همراه  يا هيوارد شدند و اثاث يخود رزو كرده بودند همگ يرا برا يرسول و هاشم هركدام از قبل پالژ دندينظر رس

نشستن (كرديم يشمار ،لحظهيلحظه ا نيچن يبود كه برا مدتها نيريش...خود قرار دادند يخود آورده بودند را درجا

نشستن كنار آب و پاها را تا زانو در آب .ندهيشمال و فكر كردن به گذشته به حال و از همه مهمتر آ ييايكنار آب در

 .)فرو كردن و خواندن اشعار حافظ

 يخلوتش بهم خورده بود احساس ناراحت نكهيابتدا از ا نيريآمدند و كار او نشستند ش نيريش كيو نرگس نزد وشسر

 ينرگس دختر بذله گو و خندان...نرگس گوش فرا داد نيدلنش يزود فراموش كرد و مشاقانه به صحبتها يليخ يكرد ول

با او  يو تمام مخاطبانش از هم صحبت داشتيبه خنده وا م راها  نيتر نيغمگ يخود همه را حت نيدلنش يبود و با صحبتها

 ...بردنديلذت م

 ديخورش.شدند يقرمز زنگ قيسوار قا يو همگ رفتنديپذ ليرا داد و همراهان با كمال م يسوار قيقا شنهاديپ سروش

بودند و هركدام  جانيغرق در شور و ه يهمگ.را به وجود آورده بود ييبايو ز نيدرحال غروب كردن بود و صحنه دلنش

 .در بهتر كردن سفر داشتند يسع ييبه نحو

آنچنان با دقت و ظرافت در .بود كه در اطراف پخش شده بودند ييبايز يصدفها يكنار آب درحال جمع آور نيريش

 نيريش بيدر تعق هيسروش كه مثل سا...كنديم يجمع آور ونيكلكس كي يآنها را برا ايآنها بود كه گو يحال جمع آور

 .بله_! اد؟يخوشت م يلياز صدف خ_: بود كنارش آمد و گفت

 .ببرم يدوستام سوغات يبرا خواميم_ ؟يكنيجمع م يچ يهمه صدف و برا نيحاال ا_

در ضمن كم  ديباش لياگه ما كنميخواهش م_! رسهيشما نم قهيسل يام به پا قهيهرچند سل.منم كمكتون كنم تونميم_

 .ديهم نفرمائ يلطف
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 .قشنگ و مناسب شدند يصدفها يواس در حال جمع آورهردو با وس و

به صدفها انداخت و از  ينگاه نيريقشنگن؟ ش_: باز كرد و گفت نيريش يكه دستش پر شده بود دستش را جلو سروش

 :برداشت و گفت كرديم ييخودنما شتريانگشت سبابه سروش را پوشانده بود و ب يصدفها كه رو انيم

 !همشون قشنگتره ن،ازيا_

 .شما يفقط برا يپس سفارش_

 .انداخت و تشكر كرد نييسرش را پا.از فرط خجالت قرمز شده بود نيريش

 :داد و گفت نيريصدفها را به ش سروش

است ساكت شد و هردو كنار ساحل  انيدر م يكه حدس زده بود چه موضوع نيريچند لحظه مزاحمتون بشم؟ ش تونميم_

خانم فكر كنم تا به حال  نيريش_: داد و گفت هيچپش تك يرا به بازو سروش دست راستش.در حال قدم زدن شدند

و فكر ...گرفتنه ميفكر كردن و تصم يجا برا نيتربه يائيبه قول شما رو نيسرزم نيراستش ا...ديفكراتون و كرده باش

همچنان در سكوت  نيري؟ ش...هيخوب حاال نظرتون درمورد من چ...ديرا گرفت يگرفتن ميكه شما تا بحال هر تصم كنميم

 .ستينگريم ايبه در

 يبه همسر...را ريبنده حق نيسروش رادپناه،ا ديحاضر ايآ...ديو نظرتون و بگ ديحرفتون و بزن كنميخواهش م_

 وجه قصد ازدواج ندارم چيمن به ه يول_ د؟يريبپذ

 .ميكن يبعد عروس ميباهم نامزد باش گهيتا چند سال د ميتونيما م...نطوريخوب منم هم_

 .نيبفرما ديدار يهر سؤال...حق شماست نيا كنميخواهش م_كنم؟  يسؤال هي تونميم ديببخش_

 .ديجوابم و نده ديتونيم_بود؟  نيسؤالتون ا_ د؟ينگذاشت ونيچرا شما موضوع ازدواج را با خانوادتون درم_

 تيكه دارم و به خاطر وضع يراستش من به خاطر مشكالت...ديحد نكته سنج باش نيتا ا كردمينبود فكر نم نيمنظورم ا!نه

 .ستين يكردن خانواده ام هم چندان كار مشكل يداشته باشم راض يخانواده ام بهتر دونستم با خودتون اول صحبت
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 ...يعني...كردن خانواده تون يراض_

 نهايموضوع را زودتر از ا نيا ديباراستش من ...چطور بگم...بله،آخه مامانم_: را قطع كرد و گفت نيريحرف ش سروش

مادرم،اون و ...دارم اسمش فرزانه س ييدختر دا كيمن .گفتنش را نداشتم يراستش رو يول كردميم فيبراتون تعر

 ...من اصال تشيواقع يول...دهيمن برگز يهمسر يبرا

 .كامال درسته_ ن؟يازدواج كن شونيبا ا نيخوايالبد شما هم نم_

ما اصال باهم تفاهم ...گهيد يخودش داره و من راه يبرا يراه كيتفاوت داره اون  يلياون با من خ طيآخه شرا_چرا؟ _

 ...اون چسبونهيبه آدم م يدختر سبكسر و روداره كه خودش و زور كياون  ميندار ياخالق

 .ديپشت سر دختر مردم اظهار نظر كن نطوريكه ا ستيجالب ن ن،اصاليبس كن كنميخواهش م_

. اصال دوستش ندارم...اديمن اصال از اون خوشم نم...دياز نرگس هم بپرس ديتونيم...تهيبلكه واقع ستياظهارنظر ن يول_

 .را قبول كنم يليازدواج تحم كي نكهيتا ا رميمن حاضرم بم

سر داد و  ياديسروش فر! ه؟يكيمگه از اول راهشون ...مگه همه زن و شوهرها از اول با هم تفاهم دارن يليچرا تحم_

 .را دوست دارن گرياز اول همد يول_: گفت

 .ادييمحبت به مرور زمان به وجود م يول_: اش گفت يباطن ليبرخالف م نيريش

 .البته_ ن؟يكنيفكر م نطوريشما ا_

 .كرد ديخواه دييحتما نظر من و تأ دينيمن مطمئنم اگه شما هم فرزانه را بب يول_

 يكه من تو يهمه سرسخت نيفرزندشون و بخواهند اگه مادرتون انتخاب كردن با ابد  يپدر و مادر چيه كنميفكر نم_

 .شما باشد يبرا يا ستهيدختر شا ديمدت در رفتارشون مشاهده كردم فرزانه با نيا

كه حاضر شده  مهيدائ نكهيخودش و فقط به خاطر ا يرحم يمادرم به خاطر ب...طرز فكر شما كامال اشتباهه نيمتأسفانه ا_

 ديفهميم...سرطان داره...مارهيمن ب ييدا.عمل هم من هستم نيا يبزنه و متأسفانه قربان يزيعمل جنون آم نيتن به چن
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 .گميم يچ

 كدانهي يكيكه  نهيو تنها آرزوش هم ا ستيهم به زنده ماندنش ن يديو ام...بله سرطان_! واقعا متأسفم...اوه سرطان_

تا دخترش خوشبخت بشه و فقط عامل ...نشه ريدست برادرهاش اس ريز نشيتا دختر نازن...تداش را به خونه بخت بفرس

 يبرا ياخالق به خصوص كيبگم  يچطور يعنياخالق  نيا انهو از اونجا هم كه فرز نهيبيرا در من م يخوشبخت نيا

 !شش ماه از من بزرگتره يحت كهيخودش داره تا كنون موفق به ازدواج نشده در صورت

 !شش ماه_

قلب  ميو از صم كنميمن شما را كامال درك م_! جوره؟ يبا كدوم منطق نيا ديحاال شما منصفانه قضاوت كن...بله شش ماه_

و نظرتون را در  ديكار را در حق من بكن نيبزرگتر ديتونيشما م_از دست من ساخته است؟  يچه كار يبراتون متأسفم ول

 .ديمورد من اعالم كن

به نظر من عشق قبل از  يكنم ول ليتحم گرانينظراتم را به د ايبخونم  يرادپناه من اصال قصد ندارم سخنران يآقا دينيبب_

هم  ييحاضر به جدا يبعد حت يول رنديهم بم يها قبل از ازدواج حاضرند برا يليچه بسا خ...ستيازدواج اصال مهم ن

بهم  يكه قبل از ازدواج عالقه ا ديهست ياديبسا افراد زتازه چه .اشهداشته ب تيچندان اهم كنميهستند من هم فكر نم

 .هم هستند اوريو  اريبعد از ازدواج تا آخر عمر  يندارند ول

 !دونميم ستهيمن شما را شا دونمينم ستهيخودم شا يهمسر يمن اصال فرزانه را برا يول_

را به طرف مقابل چرخاند و  شينبرد رو شيبه حال يسروش پ نكهيا يكه از فرط خجالت قرمز شده بود برا نيريش

با  يول هيهم منطق يليشما خ ينبود حرفا نيوجه منظورم ا چينه به ه_ د؟يمن و قبول ندار يشما اصال حرفا يعني_: گفت

 ديكردم من مطمئنم كه اگر شما جواب مثبت هم نده گهيدقلب  كيمن عشق و محبتم را روانه .ستيمنطق من سازگار ن

 .كم نخواهد شد و تا آخر عمر همراهتونه يزيحبت چعشق م نياز ا

اگر جواب مثبت .يجواب مثبت بدهد و نه جواب منف توانستيقرار گرفته بود نه م يكامال قدرتمند يدوراه نيب نيريش
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 نياو هم در ا يپرنده با احساس را بشكند؟از طرف نيقلب سروش ا ديبا ايآ.شديم يپدر فرزانه چ فيپس تكل داديم

 .يهمسر يبرا يحت داشتياو سروش را دوست م.مدت سخت مجذوب سروش شده بود

 كنميخواهش م_فكر كنم؟  يمدت تونميم_خانم جواب؟  نيريش!خوب_: را درهم شكست و گفت نيريافكار ش سروش

 .ديمن كن چارهيدل ب نيهم به حال ا يفكر كي يول ديفكر كن ديخواهيتا هرموقع كه م ديتونيشما م

بد  يتو ديباور كن.خواميكه جسارت كردم و بلند صحبت كردم معذرت م نياز ا_: گفت يملتمسانه ا يلحت با سروش

مرا از  يصحبتها دوارميام.خواميمن هم به نوبه خودم از شما معذرت م!البته_! ديدرك كن دوارميام.قرار گرفته ام يطيشرا

 .كنم ليتحم يرا به كس دميعقا ستمينوجه حاضر  چيمن به ه رايز دينگاه نكن يگريد هيزاو

 يموقع مشغول آماده كردن غذا نيهم در ا نيريش.خود را بر شمال كشور گستراند ينوران يپرتوها گريبار د ديخورش

را  يشتريبه بهانه آماده كردن غذا خواست مدت ب نيريش يرفته بودند ول ايبه در يسوار قيقا يبرا يهمگ.ظهر بود

 يقبول كند ول كرديدر وجودش تمنا م ييروين.رفتيمرتب با خود كلنجار م.دينما ندهيصرف فكر كردن درمورد آ

را شاد كند و  روين نيدل ا توانستينم.قدرتمند قرار گرفته بود يرويدو ن نيا نيب نيريجهت مخالف و ش گريد ييروين

 .اد و خندانش شهيحال نرگس وارد آشپزخانه شد مثل هم نيدر هم.برعكس ايو  نيرا غمگ گريد يروين

 !سالم_

باتو  يالبته شراره هم بود ول.برگشتم يچون تو همراهشون نبود يراستش رفتم ول_ ؟يسوار قيقا يسالم پس تو نرفت_

 !نداره يفيداره اصال گردش بدون تو ك يگريد يصفا

 :كرد و گفت يتبسم نيريش

و از تو  يزيچون محاله سروش چ يخبر دار ينرگس مطمئنم كه تو از همه چ نيب...ينسبت به من لطف دار شهيتو هم_

 .هم باهات داشته باشم يمشورت كي نكهيو ا يخواهر كمكم كن كيدوست، كيبه عنوان  خواميپنهون كنه پس م

 .خواهر ايدوست  كيفراتر از  يحت شميكنم خوشحال م ياگه بتونم كمك_
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 .يتونيالبته كه م_

 .بنده به گوشم نيخوب بفرمائ_

سروش را  يباش لياگه ما خواميم يدار ييآشنا اتشيپس كامال با خلق يتو خواهر سروش هستنرگس جون  نيبب_

را در وجود اون  زهايچ نيجمله همه ا كيدر  يكه براش مهمه صحبت كن يزيو طرز رفتارش خالصه از اون چ اتشيخلق

 .كن فيبرام توص

بعد از اون .قبول نشد يدانشگاه امتحان داد ول يس البته برا پلمهيبرادر من د_: و گفت ديرا بهم مال شيدستها نرگس

پسر كامال  كي.اصفهان داره يتو يچندتا مغازه گل فروش.عالقه داشت رفت تو كار پرورش گل يليخ اهيچون به گل و گ

اونقدر را بخواهد  يزياگه هم چ.عاشق به تمام معناست كي بشهاگه عاشق  يعني...مهربونه اريحال بس نيحساس و درع

 كيحال از خودش اراده نداره  نيبا ا يجونش تموم بشه ول متياگه به ق يحت ارهييتا باالخره به دستش م كنهيتالش م

 ريس وقلب دوست داره شب و روز را با فكر كردن به وصال ت ميسروش تو را از صم زميعز!جون نيرياراده مردانه،ش

مثل او داشته  يهمسر ايزن سروش شوند  خواديدلشون م ايآشنا  يتمام دخترا يندارم ول فيباور كن قصد تعر.كنهيم

 .باشند

 .ندارم نانيوجه به عشق قبل از ازدواج اطم چيمن به ه ينرگس جون ول دونميم_

گفته  نيالبته ا.داره يعشق پاكه چون معشوقه پاك كيمطمئن باش عشق سروش  يول فهمميمنظورت را خوب م_

كه  يزياون چ ايهوا و هوس  يببنده نه از رو ييزناشو مانيبا تو پ خواديمهر م ين سروش واقعا از روباور ك يخودشه ول

 ...سروش...ندارم يشك چيمخالف مهرِ،من در عشق سروش ه

 ؟يپس فرزانه چ يول_

اگه از طرف من سرد بشه و جواب  كنميمن فكر م يول_ ؟يكرد ياحمقانه ا يليسؤال خ يول خوامياوه فرزانه معذرت م_

 .شهيهم برآورده م تيدائ يو آرزو كنهيبشنوه اون وقت حتما سروش با عروس دلخواه مادرت ازدواج م يمنف
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 يمطمئن باش سروش تو را دوست داره و اگه عامل.ستين يكنيكه تو فكر م نطورياصال هم ا يكنيفكر م ينطوريچرا ا_

اون دختر  نكهيبعد از تو و ا يعمر حت انيتا پا يحت كنهيوجه با فرزانه ازدواج نم چيتو به اون بشه به ه دنيهم موجب رس

از  ارهيدل سروش را به دست ب نكهيكه به خاطر ا يدختر.بكسرهلوس و س يعروس دلخواه مادرم باشه فرزانه دختر

نرگس جون من  يول_! رهير راهش قرار بگكه س ينه تنها سروش بلكه هر پسر ستيگردان ن يرو يگونه عمل چيه

 .سخته بشه يليگرفتن كار خ ميتصم كنميفكر نم ياگه سروش و دوست داشته باش_! رميبگ ميتصم تونمينم

 ...كردن ي؟راضيمادرت چ يول_

 .من و بابا و سروش يكردن اون هم پا يبشو راض يتو راض_

 :زد و گفت يانداخت چشمك نيريبه ش يزيآم طنتيبعد نگاه ش و

 .نكن تينرگس اذ_ ؟يسروش را دوست دار نميزودباش جوابم و بده بب...يخوب خانم خوشكله موافق_

 .جوابم و بده...زود باش...ااهللاي_

غذام و  يراست_: كند گفت دايبحث ادامه پ خواستيكه نم يبار هم مثل مواقع نيانداخت و ا نييسروش را پا نيريش

 نيمن به ا يفكر كرد...طفره نرو جوابم و بده و زودباش_! م؟يباهم فسنجون و بار بذارتا  يكنيهنوز نپختم كمكم م

 .دارميدست از سرت برم هايسادگ

 يندارم ول يمن حرف...من_: گفت انستيآسانتر از جواب دادن به سروش م يكه جواب دادن به نرگس را بس نيريش

 .خانواده ام را هم در نظر گرفت تيرضا ديبا

 .نديايبا هم كنار م يجور هيبابام  يناراحت نباش اونا هم پا...هورا_: از شوق سر داد و گفت ياديفر نرگس

 .ديبعد به سرعت دو و

را به  ايخبر دن نيبرم بهتر خواميم...ولش كن بابا_ م؟يمگه قرار نشد ناهار را با هم درست كن...يرينرگس كجا م_

 .داداش جونم بدهم
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 ؟يسوار قيسروش نرفته قا مگه_: ديبا تعجب پرس نيريش

 .نداره يفيگفتم كه گردش بدون تو ك_

 يآنچنان همگ يول ديكه قرار مسافرت بود به اتمام رس يهفته ا كيشدند و  يسپر يگريپس از د يكيخوش  يروزها

 .ندانستند زيداشتند كه بازگشت را جا جانيشور و ه

كنار ساحل  نيرينرگس و شراره و ش.بردنديو خنده بسر م يو خوش يبه خوب گريكديبود و خانواده ها در كنار  عصر

را  گرانيخنده دار موجبات خنده د يجوكها فينرگس بود كه با تعر نيا شهيمشغول صحبت كردن بودند و مثل هم

هم خواست  نيريقدم زدن را كرد ش شنهادينرگس به شراره پ.وستيآنها پ يميسروش هم به جمع صم.ساختيفراهم م

 :نرگس مانع شد نرگس در گوش شراره گفت يهم قدم شود ولتا با آنها 

 اند؟ي يبهم نم نهايبه نظر تو ا_

 چطور؟_

 ؟يدونينم يچيكه ه يبگ يخوايم يعني_

 _: زد و گفت يلبخد شراره

 .هيخواست خودا چ مينيبب ديبا يكرده ول فيرا برام تعر زيهمه چ نيريخوب ش نه

 .آره خوب_

 :آب به صورتش زد و گفت يدستش را در آب برد و مشت سروش

 كرد؟يم دايپ يچه رنگ ايآبها پاك و ساده بودند دن نياگر همه ما آدما مثل ا_

 .بهشت به تمام معنا بود كي.وجود نداشت ييايآنوقت دن_

مرتبه  كيونم شما چقدر خوشحال شدم واقعا از شما ممن ديدونينرگس نظر شما را بهم گفت،نم يوقت...كامال درسته_

 .ديكرد هيرا به من هد يزندگ گهيد
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 .دارم ديمن هنوز ترد يول_

 ؟يبه خاطر چ_

 .بشوند يپدر و مادر شما راض ايپدر و مادرم  كنميآخه فكر نم_

 .ستيمن اصال مهم ن يكردن اونها برا يراض_

 .من مهمه يبرا يول_

فرشته معصوم من  كنم،تويآورم و مال خودم م ياگر خانواده ام و خانواده ات هم قبول نكنند،من تو را بدست م يحت_

 كيشر...باشد اورميو  اريها  يها و خوش يمشكالت و سخت يداشته باشم كه تو يهمسر خواستيدلم م شهيهم يهست

 يراحت باشه تا باهاش راحت باشم و اون كس باهامدوسم داشته باشه و من را دوست خودش بدونه،...باشه ميزندگ

 .به جز تو تونهينم

 .كرديمنظور سروش را كامال درك م نيريش

 .دينكرده ا ينكردم و شما هم تا بحال سؤال يمن تا بحال در مورد درسم با شما صحبت_

به درستون ادامه  نيتونيم نيرا فراموش كردم شما تا هر موقع كه بخواه يمهم نيكه موضوع به ا خوامياوه معذرت م_

كه خودم نتونستم ادامه بدهم و واقعا عالقه داشتم شما اون را ادامه  يراه خواديندارم،دلم م يحرف ن،منيبد

 ن؟يچه كاره بش نيخوايكه م نهيا ه؟منظورميتون چ يليرشته تحص يراست...نيبد

 !پزشك_

 ؟يپزشك،خوب پزشك چ_

 .هيكه بتونم به جامعه ام خدمت كنم كاف نينداره هم يفرق_

 :كرد و گفت يتبسم نيريش ه؟يچ ندهينظرتون درمورد آ يراست_

 .ترسميم ندهيراستش از آ...مبهم و گرفته ريتصو كي_
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 :گفت زيگرفته و سرزنش آم يناراحت شده بود با لحن اريبس ايكه گو سروش

 .مرد ميهم خواه گريكدي يو برا ميكشيهم نفس م يبرا ميكنيم يهم زندگ يچرا مبهم؟چرا گرفته؟ما برا_

وابسته  گريكديشده بود آنها به شدت به  كينزد گريكديبه  شياز پ شيمهربان ب اريدو  نيكوچك و پرتالطم ا يقلبها

 يروزها.توأم بود يبا سخت زين ييجدا نيجدا شوند ا گريكديخواب از  يبرا ستيبايآخر شب كه م كهيشده بودند بطور

 نكهيبا ا ديروز بازگشت به اصفهان فرا رس يعنيحركت  روزدر رفت و شد بودند و سرانجام  گريكدي يخوب خوش در پ

همه آنها سخت  يو با صفا برا ييايرو نيسرزم نيدل كندن از ا يكرده بودند ول يرا در آنجا سپر يماه كي

جذاب و  يمسافرت.گرفتند ادي ياديز ييزهاير آن چكه د يمسافرت.ديرس انيبه پا يماهه آنها با خوب كيمسافرت .بود

 .گرفتند شيرا در پ يجاده خاك نهايسوار بر ماش يهمگ.ثهپرحاد

 نيريش_: داد و گفت نيريدر دست ش يظرف كرديخارج م نيرا از ماش هيكه سروش اثاث يهنگام يهنگام خداحافظ در

 .يمونيطول بكشه تا اونوقت منتظرم م يليكردن پدر و مادرم خ يجان ممكنه راض

 .سروش و خواسته او تكان داد يصحبتها ديهم سرش را به نشانه تائ نيريش

 تا هر موقع كه طول بكشه؟ يديقول م_

 تا هرموقع كه طول بكشه منتظرت هستم_

 .شد انيهر دو نما يبايز يدر لبها يو دوست داشتن نيدلنش يآن هنگام تبسم در

 :به طرف پدرش رفت و گفت نيرياز رفتن خانواده رادپناه،ش پس

 ا؟يبرم خونه رو ديديپدر اجازه م_

 .استراحت كن بعدا يكم هي ايب.يزود نيحاال به ا_

وجه سابقه  چيبه ه شهيم ميماه و ن كياالن درست  دمشياالن چند وقته ند ديدونيم ستيدلم ن ينه تو را خدا دل تو يوا_

 !جونم و مالقات نكنم ايقت روهمه و نينداشته ا
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 .نداره بفرما ياشكال_

 .زميمتشكرم پدر عز_

بود به طرف خانه  دهيكه از باغچه شان چ يگرفت و به همراه دسته گل رز ينيريش يجعبه ا.از خانه خارج شد نيريش

رفت در  اطيزنگ خانه به طرف ح يصدا دنيبود كه با شن يداخل اتاقش در حال خواندن كتاب رمان ايرو.به راه افتاد ايرو

را غرق در  گريكدي يهر دو سر تا پا.داد يجا نيريدر آغوش ش اسر داد و خودش ر ياديرا باز كرد و از فرط شوق فر

بود كه  يبار نياول نيتا به حال ا يياز سال اول راهنما ديبودند شا دهيرا ند گريكديكه  شديم ميماه و ن كي.بوسه كردند

 .گذشتيآنها م داريد ااز ياديمدت ز

 يكه برگشتم چندبار اومدم در خونتون ول يباور كن از روز.چقدر دلم برات تنگ شده بود يدونيجون نم نيريش_

 .رفتند شمال ايگفت گو تونيهمسا

 .ميآره شمال بود_

 خب خوش گذشت؟_

 .اديز يليخ_

 .كن فيباش تعر ه؟زوديچ اديز يليمنظورت از خ_

 د؟يشد و كجا رفت يكه چ يكن فيتعر ديتو اول با يباشه ول_

 ...كنميم فيكن بعدا من هم تعر فيحاال تو تعر ستين ندياز من اصال خوشا_

 :چانه اش گره كرد و گفت ريدستاش و ز...به اتاق بازگشت يا وهيبه طرف آشپزخانه رفت و با سبد م سپس

 .خب سراپا گوشم_

 :داد و گفت هيمبل تك يبرداشت و رو يبيس نيريش

 .يشناسيمن وخانواده ام را هم خوب م ييمن آشنا يجون تو با تموم زندگ ايرو نيمن هنوز دلهره دارم بب يلو_
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 ه؟يچ ؟منظورتيچ يدلهره برا_

 .يكن ميراهنمائ ديبا نهيمنظورم ا_

 .كنم يبتونم كمك شميخوشحال م يول يكرديم ييمنو راهنما شهياما تو هم_

 .كرد فيتعر ايرو يرا برا هيتمام قض زديعشق كامال در نگاهش موج م كي اقيكه آتش اشت يدرحال نيريش

 يراست راست!دلتو برده يسخت نيكه خاطرخواه به ا دونستمينم يول يخواستگار دار نقدريكه ا دونستميم...نطوريكه ا_

 نه؟ اي يدوستش دار ميخودمون

_يا. 

_نه؟ اي ه؟آرهيچ يمنظورت از ا 

 !؟يكنيفكر م يتو چ_

اون .يبا سروش صحبت كرده باش يسرسخت نيتو به ا كنمياز اونهاست واقعا تعجب م يكيپسره  نيا كنميمن فكر م_

 غاميپشت پ غاميو بدبختها چقدر پ فرستادنديعاشقونه م يكه مدام برات نامه ها يخوشگل و پولدار يروزها اون پسرها

 !؟يكرد تخاباون همه خواستگار جورواجور پطور شده سروش را ان نياز ب

 ديشا زدننيبه دل نم يكدوم چنگ چيخدمتتون عرض كنم اونها ه ديها با يدرمورد قبل يول دونميراستش خودم هم نم_

و مطمئن هستم تموم  كنميمن فكر م شهيباورت نم كنهيسروش با همشون فرق م يول.هوا و هوس بود يهمش از رو

 ؟يكنياحساس نم نطوريو خونگرمه تو ا ونمهرب يليخ.دهصداقت بو يرا كه تا به حال بهم زده از رو ييحرفا

 .آلته دهيمعلومه ا يكنيكه م يياز صحبتها يباهاش نداشتم ول يمن كه برخورد_

 .خواستميكه م هيدرست همون نيجان باور كن ا ايآره رو_

 !يايب رونيو بدون خواستگار ب يمجلس پا بگذار كي يشد تو تو.يكرد دايهم خواستگار پ يعروس نيا يناقال تو يا_

 شد؟ يسفرت چ ينگفت.نميخوب حاال تو بگو بب_
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 .مخصوصا حافظ را.دوست دارم يليرا خ رازيمن ش نيريش يدونيم...بدك نبود يه_

 !بحالت ؟خوشايمگه حافظ هم رفت_

نگ و چقدر قش يمدونين.كنميناراحت نباش انشاءاهللا ماه عسلت با سروش را خودم بدرقتون م يآره ول_

 دايپسر خوب پ كيتو هم دعا كردم كه  يشب و روز دعا كردم،برا.ينيبيم كيو از نزد يريانشائلله خودت م.باشكوهه

 .بكشند يمحل نفس راحت يپسرها نيا ديببردت تا شا اديبشه و ب

 !من برم يوفا دوست دار يب_

 :گفت يزيرا گرفت و با لحن مهرآم نيريدست ش ايرو

 .يدوس دارم خوشبخت بش شتريب_

تا .ميدر كنار هم باش شهيهم يتا برا ميكنيم يخونه زندگ كي يهردو با هم تو...يمن هم دوست دارم تو خوشبخت بش_

 ا؟يرو يديعمر قول م انيتا پا ميهم باش اوريو  اري شهيهم

 .دمياگه سروش بگذاره البته كه قول م_

سال از  يسالها.كردند ميتقد گريكديآورده بودند را به  گريكدي يرا كه به عنوان سوغات برا ييايسپس هردو هدا و

كه  يعامل نيدلسوز و مهربان بودند هرگز كوچكتر يهم مانند خواهر يآنها برا.گذشتيم ايو رو نيريش نيماب يدوست

با صداقت شروع شده بود و با صداقت هم آنها  يدوست رايز دبو امدهيآنها شود،بوجود ن نيب يموجب بوجود آمدن كدورت

 .افتي يادامه م

چرا ...چرا؟چرا.مادر لجباز چكار كنم نيآخه من با ا".شده بود رهيخ يلبه تختش نشسته بود و به نقطه ا سروش

بچه هاش آزادانه فرد مورد نظرشون و پسند كنند؟آخه  گذارديبچه هاش آزادانه دنبال عشقشون برند؟چرا نم گذاردينم

كه  يمن رميازدواج بگ ميتصم توننميكه نم يمن؟من لعم يآزاد نيپس كو؟كجاست ا.ا؟همه معتقدند پسرها آزادندچر

 يماريكه با اون قلب ب كشهيو داد م غيو ج كنديم هياز دختر مورد عالقه ام ببرم چون آنقدر گر ياسم كنميجرأت نم يحت
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 "...هم كه داره

نرگس را از پشت  يلحظات بعد صدا.را فشار داد فونيآ يشاس يليم يبا ب.افكار بود كه زنگ خانه بصدا درآمد نيهم در

 :ديدر شن

 .سروش_

 .تو نرگس ايب_

 :رفت،گفتيم خچاليسروش همانطور كه به طرف .شده بود رهيهمانطور مات و مبهوت به سروش خ نرگس

 ؟يديجن د هيچ_

باشه كه موهات و شانه  يهفته ا كيفكر كنم .كنهيوحشت م نهينه،آيآ يجلو يبر...يبه سر و وضعت نگاه كرد چيه_

 تلفنت قطعه؟ يراست...مغازه ينرفت هيتلفن كرد و گفت چند روز ديوح.ينزد

 ؟يخورريآب پرتغال م...دميكش رونيرا ب مشينه س_

 .ممنون_

 :چسباند و گفت وانيل وارهيدستاش را به د.را جلو آورد و نشست ينرگس صندل.گذاشت زيم يرا رو وهيآب م سروش

 !خلوتت را بهم زدم يتو فكر بود هيچ_

 آره تو فكر بودم_

 .خونه اينامزد كنان مامان گفت زود ب يبرا اندي يم دهيسپ يامشب خواستگار يرفت راست ادمي اوه

 هستن ايخوب ك_

 ...و ييعمو و عمه و خاله و دا_

 ؟يچ ياسد يپس آقا_

رفت و آمد با  داياك گهيمامان مخالفت كرد راستش مامان د يول مياونهارو دعوت كن مياصرار كرد يليهم من هم بابا خ_
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 اونها را قطع و ممنوع اعالم كرده

 ؟يبه خاطر چ_

 ...نيريش دنياون وقت با د اديم رونيب نيريتازه سروش داره از فكر ش گفت

 :گفت يصحبت نرگس را قطع كرد وبا تند سروش

فراموش  يزود نيرو به ا زياراده ام كه همه چ ياحساس و ب ياندازه ب نيكنه من تا ا يمادر فكر م يعنيفكر كرده  اشتباه

 كنم

 ايحاال امشب زود ب_

 اگه تونستم_

 !ماگه تونست يگيخواهرته اون وقت م يامشب جشن نامزد يناسالمت! تفاوت يبرادر ب يا_

 خوان يرو م يعقد و عروس فيرو ندارم البد باز ازم تكل تشيمن حال وحوصله روبرو شدن با فرزانه و اهل ب_

اون وقت اون  هيا گهيد يكه دلت جا يو بهش بگ يو رك وراست باهاش صحبت كن ينيفكر بكر چطوره بش كي سروش

 .يازدواج كن نيرينداره كه تو با ش يباشه و مخالفت از جانب اونهاست بعدش مادر هم حرف گهيهم م

 به فرزانه بگم؟ يآخه چ_

 يحرفها كه خودت بهتر بلد نياز ا دونميچه م ميهم ساخته نشد يبگو ما برا اي يخوشبخت بش يتون يبگو با من نم_

 :با طعنه گفت سروش

 ...و يزنيم يينرگس حرفها كنهيچشم و قبول م گهيهم م ياون وقت اون دختر نازك نارنج_

 ميمنتظر اينگرانه در ضمن شب هم زود ب ديوح يتلفن هم بزن برا هي.ديبه عقلم رس نيمن ا خوب

توانست با فرزانه صحبت كند و  يگفت او م يرا به فكر فرو رفت نرگس هم بد نم ياز رفتن نرگس سروش لحظات پس

چونه اش برد و به فكر فرو رفت شب بود وهمه  ريو باز هم دستاش رو ز شديم ياو هم راض ديقانع اش كند شا يطور هي
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مبل لم داده بود و  يو آواز بودند سروش هم رو صو رق دنياطراف هم جمع شده بودند همه سرگرم خند همانانيم

 :دسته مبل كنارش نشست و گفت يفرزانه رو...نامعلوم دوخته بود يچشم به نقطه ا

 ته؟يزيسروش جان چ_

 :ديپرس ديشده باشد با ترد دارياز بن ياز خواب نكهيمثل ا سروش

 ؟يگفت يزيچ_

 !ته؟يزيچ دميعالم هپروت پرس يتو,حواست كجاست_

 ستيخوب ن اديحالم ز يمنته ستين ميزيچ نه

 يبرقص يخوا يامشب نامزد كنون خواهرته نم نميپاشو بب يچ يعني ستيحالت خوب ن_

 برقصم زميخوام امشب با پسر عمه عز يدست سروش را گرفت م سپس

كرد  يم ديبا خنده عمل فرزانه رو تائ شهيهم مثل هم قهيانداخت و صد قهيبه صد يكه هاج و واج مانده بود نگاه سروش

 نيكرد و در هم دنيبا فرزانه شروع به رقص يحوصلگ يسروش با ب.سازد ياز سروش خواست تا خواسته فرزانه را عمل

 .رو در رو با فرزانه وارد بحث شود و رديبگ يصحبت نرگس را جد دياثنا به فكر افتاد كه با

 :گوش او برد و گفت گيپوست گرفتن و صحبت با عروس خانم بود كه سروش سرش را نزد وهيمشغول م فرزانه

 به اتاق نرگس؟ دييايچند لحظه ب شهيفرزانه خانم م نيبخش يم_

اتاق نرگس شد سروش لبه تخت نشست و با دست  وارد وهيو با بشقاب م اميجواب داد البته االن م ييبا خنده رو فرزانه

 اشاره كرد يبه صندل

 ...و خدمتتون عرض كنم من يتيامشب واقع خواميخوب فرزانه خانم م_

 :حرفش را قطع كرد و گفت فرزانه

 ...مثال ما يكن يصحبت نم يسروش چرا خودمان_
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 .مسئله صحبت كنم نيامشب راجع به هم خواميفرزانه اصال م نيبب يما چ مثال

 نييرا به سروش داد و گفت خوب بفرما يبيس فرزانه

 ...اي يتو واقعا منو دوست دار يبا من ازدواج كن يتو واقعا دوست دار... اديتو واقعا از من خوشت م... فرزانه تو يراست_

 :حرف سروش را قطع كرد و گفت يبا قهقهه ا فرزانه

 ...يقرار مدار ازدواج رو بگذار يخوايكردم م يباش فكر م. من ... خواميبود خوب البته كه م نيتموم حرفت ا_

 ...فرزانه يجوابم و نداد_

شانس و اقبال خودش در خونمو زده  يدارم وقت يو خوش اخالق يپيو خوش ت يخوشگل نيخوب پسر عمه به ا... اوه_

 !دوست داشته باشم ديچرا نبا اديخوشم ب ديچرا نبا

با هم  نميتوا يمن و تو نم... كه رسميم جهينت نيبه ا شتريكنم ب يفكر م شتريه من هر چه بمن راستش فرزان يول_

 .تونم ترو خوشبخت كنم يمن نم ميكن يزندگ

 ه؟يمنظورت چ:ديپرس يبا تند فرزانه

وجه با هم  چيما راهامون جداست ما به ه,گهيد يمن راه يواسه خودت دار يراه هيفرزانه تو  نيبب... منظورم واضخه_

 ...ما ميتونم خوشبخت بش يما با هم نم ميندار يتفاهم اخالق

 :گفت هيهم با صراحت حرف سروش را قطع كرد و با گر نباريا فرزانه

 اديتو اصال از من بدت م يخوا يدونستم تو منو نم ياز اولش هم م_

ازدواج فقط به صرف  ينه به خاطر ازدواج و برا يمن ترو دوست دارم ول اديفرزانه من از تو بدم نم ستين نطورينه ا_

و  يازدواج كن يقلب دوست داره و دوسش دار ميكه از صم يبا كس گهينفر د هيبا  يتون يتو م يهست ميدختر دائ نكهيا

 .يخوشبخت بس

غرورو شكسته  نكهيبا ا ينزد يحرف يخودت كرد فتهيكه من و عاشق و ش يچرا زودتر وقت يچرا زودتر بهم نگفت پس
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و از  دميورز يبهت عشق م دميديخودمو همسر تو م اهاميرو يتو اديز يليدوست دارم خ يليمن ترو خ گميم يول شهيم

 سروش يخودخواه يليخ... تو يخراب كرد رزوهاموو آ اهايتو تموم رو يول... خوشحال بودم اريبا تو بودن بس

ازدواج  نيكس نظر منو در مورد ا چيتا حاال ه يدرك كن تويكن واقع يفرزانه سع ستين نطورياصال هم ا رينه خ_

 .دهنم يبا حرفاشون زدند تو دهيخواستم نظرم و اعالم كنم مادرم و سپ يبوده هرچ دهينپرس

دونستند مثبته چون  يچون م دندينظر ترو پرس دندينظر ترا هم حتما پرس دنديطور كه نظر منو پرس نيهم رينه خ_

 يمگه من حق زندگ شهيم يمن چ يپس سرنوشت و خواسته ها ؟يمن چ يول ينشون داد يرات خودتو راضبا كا شهيهم

سال احساس و  يسالها ياگه احساس داشت يدارتو اصال احساس ن رينه خ!؟...كردن و ندارم مگه من احساس ندارم

 .يگرفت ينم يعواطف منو به باز

نخوام مگه من حق  اينداشته باشم مگه من حق ندارم بخوام  ايشم بس كن فرزانه مگه من حق ندارم دوست داشته با_

 !نشم؟ ايندارم عاشق بشم 

 :دستانش پنهان كرد و كفت نيسرش را ب ستيگر يم يبه تلخ كهيدر حال فرزانه

 !وسطه نه آقا سروش؟ يا گهيدختر د يكه معلومه پا نطوريخوب پس ا_

 !باشه اونش به خودم مربوطه نطوريبه فرض هم كه ا_

نداشتم هرچند به اندازه نوك سوزن  يكشم هرچند نقش يم رونيب تيپامو از زندگ نطورهيباشه آقا سروش حاال كه ا_

 !ارميدل تو و اون دختره احمق درم يعشق و تو نيا يتالف ينداشتم ول تياهم

 :زد اديفر تيبا عصبان سروش

 !دست خودت باشه فرزانه احترامت

عمرم هم كه شده  انيمطمئن باش كه انتقامم رو تا پا نويا يول يبرد تياز انسان ييمگه تو بو تهيگه تو احترام هم حالم_

 .رميگ يالقبا م هياز تو و اون دختره 
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 !بكن يخوايم يبرو هر كار ديد ميخواه_

من زهرم رو به تو و اون پست فطرت  يو احساسم و عواطفم و نابود كرد ميتو زندگ ديد ميكنم حتما خواه يم يپس چ_

 .پاشم يم

 .رفت رونيرا برداشت و از خانه ب فشيرا گفت و به سرعت اتاق را ترك كرد ك نيا

 :ديبرده بود به دنبال فرزانه دو يكه به وخامت اوضاع پ مادرش

 ؟يكنيم هيشده چرا گر يفرزانه فرزانه مامان چ_

 .امشب جوابم كرد خواديسروش منو نم! مامان! ز دمامان اديفر ديدو يو م كرديم هيهمان طور كه گر فرزانه

 .ستيگر ينشست دستاش و دور سرش گرفت و به تلخ نيزم يسرش خراب كرده باشند رو يرا رو ايدن ييكه گو مادر

 دانست؟ يفرزانه را در كنار سروش م ياو هم خوشبخت ايآ ستيچرا مادر فرزانه گر يراست

 يبود كه همه را در دلواپس يهفته ا كي... ايسروش فرار كرده بود  اياز سروش نبود آ يخبر يهم گذشتند ول يپ روزها

 .دينبود جز خانه دوست وح يياو جا يگذارده بود ول

دانست كه با  يم يبه خوب رايدر فكر مرحله دوم از نقشه اش بود ز ديد يم روزمندانهيچون مرحله اول نقشه اش را پ او

 افتياز او در يخبر يپا گذاردند ول ريو رسول همه جا را ز قهيخواهد شد صد ميحتما تسل قهيصد يبرخورد نيچن

 يبرم ديرفتيداده كه اگر نظرم را پذ غاميقه خبر داد كه سروش پيبه صد يتلفن ديوح ديهفته بعد وح كي نكهينكردند تا ا

نه خودم را بلكه جسدم  يول ديكن دايپ ديالبته شا ديرس ينم جهيوجه به نت چيچرا كه به ه ديدنبالم نگرد خوديگردم واال ب

 !را

به  ديد ميكه اوضاع را وخ ديوح,از دستش رها شد يجمالت آب در دهانش خشك شد و گوش نيا دنيبا شن قهيصد

گوشه اتاق مات و مبهوت  دهيپر يهنوز حالش خوب نشده بود و با رنگ قهيصد,رساند قهيسرعت خود را به منزل صد

 .و سراغ سروش را گرفت ديبه طرفش دو ديوح دنيا دب.نشسته بود
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 حال سروش خوبه ييزندا نيناراحت نباش_

 !يمطمئن ديحال پسرم خوبه وح_

 .مطمئن مطمئن_

 كرده؟ ديمارو تهد يراست ياون راست_

 !كنه يم يرا كه بگه حتما عمل يسروش هر چ ديدون يشما كه م! ديشا_

 :گرفت و گفت نييسرش را پا قهيصد

 .خونه بگذاره من به برادرم قول دادم نيا يجزئ فرزانه پاش و تو يمحاله بگذارم كس يول_

كنم  يپرده صحبت م يب نطوريكه ا ديبخش يم.نه سروش ديبر يم شيحرفتونو پ يدندگ كينه شما با ... ييزن دا يول_

واجمالك اول عشق و عالقه س كه در ازد.را پشت سر داره يچه عواقب خطرناك يليكه ازدواج تحم ديبدون ديبا نويا يول

 .ستيخانم ن رزانهدر وجود سروش به نام عالقه نسبت به ف يزيمتاسفانه چ

اونقدر عاشقش  يبعد از مدت يمگه من خودم از همون اول رسول را دوست داشتم ول اديعالقه به مرور زمان به وجود م_

 .خار كف پاش بره كي ستميشدم كه حاضر ن

 !درسته؟ ديرا دوس نداشت يا گهيشما كس د يول_

 ه؟يمنظورت چ_

عشق  تونهيكه نسبت به او داره نم يو عشق و عالقه ا نيريرا دوست داره پس با وجود ش نيريسروش ش نكهيمنظورم ا_

 نه؟ ايدرسته ... رهيفرزانه رو بپذ

 !شه؟يم يبرادرم چ پس... اگه سروش و اون دختره با هم يشده ول ينطوريپسره ا نيچرا ا دونمينم,دونمينم واهللا

صورت هم  نيدر ا كنميكه بهم عالقه مندند ازدواج كنند من فكر م گهينفر د كيتونند با  يخوب فرزانه خانم م_

 .بشند يبرادرتون راض
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 :فكر كردن گفت يجلدش رفته باشد بعد از كم يتو طانيباز هم ش نكهيمثل ا قهيصد

 .خانواده بشه نيعروس ا ديفرزانه با...ممكنه رينه غ_

 ؟يدست خودش داد چ يكار كياگه  ديريسروش را هم در نظر بگ يول_

 :كرد و گفت يونيكردنرگس پا درم ستنيدوباره برآشفت و شروع به گر قهيصد

به خاطر از  ياون روزنامه حوادث را براتون نخوندم كه نوشته بود پسر روزيمگه د,گهيد ديمامان جان قبول كن خوب

را دوست  يريسروش را درك كن سروش ش يكن بفهم يمامان سع ختيقه اش خودش را به دار آودست دادن معشو

 ميكه سروش فرزانه را از صم ميكن نيخودمون تلق به ميتون ياو را هم دوست داره ما كه نم اي؟آيفرزانه را چ يداره ول

م تا اوضاع بدتر نشده و سروش كن يخواهش م ستيكس ن چيبه سود ه! مادر هيليازدواج تحم نيقلب دوست داره ا

 !كنم مادر يخواهش م... دينزده قبول كن يمنطق ريكار غ كيدست به 

 .كنه ينم يوجه شوخ چيبله كامال درسته حق با نرگس خانمه ممكنه كار دستتون بده سروش به ه:گفت ديوح

 :گفت يبا حالت ملتمسانه ا نرگس

 .ديآره آره مامان جان قبول كن_

 :و گفت ديكش يآه قهيصد

 .دارم يآن دختره پرو بر نم يقدم هم برا كيكه من  ديبدون نويا يول ديبكن نيخوا يكه م يهر كار_

 .يبراش برند خواستگار يا گهيخواد مادر و پدرش مثل هر مادر و پدر د يسروش م يجا ييزن دا يول_

 !نه از ته دل يول ميو بهش بگو كه بنده تسل اريتو برو سروش را ب... جان  ديوح گهيبسه د_

 .و از او تشكر كرد دياز سر شوق سر دادند نرگس مادرش را در آغوش كش ياديفر ديو وح نرگس

وصف  ينرگس با شاد.ديو نامزدش سع دهيو نامزدش آمنه و سپ ديصرف شام در كنا هم بودند وح يبرا يبعد همگ شب

 :گفت يريناپذ
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 !هينامزد سروش خال يفقط و فقط جا نجايا_

 :گفت ينيريكه تا به حال ساكت بود با خنده ش آمنه

 !خانم نيريبه اتفاق ش گريد يانشاهللا شب_

 :گفت يبا عشوه خاص دهيسپ

 .ديرا هم پرس نيرينظر ش ديتازه با ستين يحاال كه هنوز خبر يول

 :گفت ديخند يم كهيسر دادند نرگس در حال ينگاه كردند و قهقهه بلند گريكديو نرگس به  سروش

 .دونم يجون رو م نيريمن نظر ش ستياونش مهم ن_

 ه؟يچ يدون يخوب اگه م_

 خوب اونش جزء اسراره_

 !فرزانه چارهياوه خانم خانما چقد خوشحالند ب_

 :و گفت ديكش يغم بغل گرفت و آه يزانو گريبار د قهياسم فرزانه صد دنيشن با

خونه همه دشمن فرزانه  نيا يتو ستيكس به فكر او ن چيهبه فكر فرزانه نباشد  دهيفرزانه اگه سپ يبرا رميبم ياله_

 :و بعد رو كرد به آمنه و گفت شهيچقد ناراحت م دونهيهستند خدا م

 !گم؟ يم يكه چ ديفهم يم

 اوه بله خدا صبرشون بده_

 :داد و گفت صلهيرا ف هينبود قض ياز صحبت همسرش راض ايكه گو ديوح

 .مهمتر يرسه به حرفها ينوبت م ميحرفها كه بگذر نياز ا ييدا زن

و  ستاديا يلحظات ديرس نيريبه پشت در اتاق ش يچا ينيبا س منتيو شراره در حال خواندن كتاب رمان بودند م نيريش

گوش  يدر حال خواندن كتاب رمان بود و شراره با چه اندوه يجانيكه با چه ه ديرا د نيريبه دخترانش چشم دوخت ش
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شراره به خود  يافكارش در حال پرواز كردن بود كه از صدا كرديدر دل افتخار م يدختران نيچن به داشتن منتيم.داديم

 آمد

 داخل نيايب نيداشت يمامان كار_

 !جالبه يليخ نكهيمثل ا ديخون يم يچ يآوردم راست يبراتون چا_

 !ارهياشك آدمو درم يچقد قشنگه ول يدون ياوه مادر نم_

 :اشاره كرد و گفت ييچا ينيو به س ديخند منتيم

 يليآخرش خ ديمطمئن باش ديناراحت نكن زايچ نيا يبرا يخود يخودتونو ب ديرو بخور تونييچا دييايب حاال

 دنيهاشم با د.گذاشت و به سالن نزد هاشم كه مشغول حساب و كتاب شركت بود رفت زيم يرا رو ييچا.ندهيخوشا

 :و گفت ديدست از كار كش منتيم

 بچه ها خوابند؟_

 .خونند ينه دارند كتاب م_

 امروز رسول اومده بود شركتك يراست_

 كار هر روزشونه نكهيخوب ا_

 .نبود داشيبود كه پ يدو هفته ا يكينه اتفاقا _

 خوب چكار داشتند؟ يجد_

 حرف بزنه نيريامروز اومده بود در مورد ش... شهيباورت نم_

 ؟يچه حرف_

 .گهيو سروش د نيريدر مورد ش زميعز يچقد پرت_

 ؟يگفت يخوب تو چ.كفشش هست يتو يگير كيپسره  نيدونستم ا ياوه م_



 

 

شتياكتابخانه نوده  كيخسروي مهين  –هاي شكسته قلب 

w W w . 9 8 i A . C o m  50

منم  ميشب جمعه فردا شب مزاحمتون بش ديد يمنتظره بود كه نتونستم جواب بدم گفت اجازه م ريراستش اونقد غ_

 .چشم يگفتم قدمتون رو

 :و گفت ديرا در هم كش شيابرو منتيم

 !چه يعنيكنند آخه  يم يكه از دخترت خواستگار هيمگه بار اول يجواب رد نداد يچ يبرا

جز  يزيحال من چ نيبا ا يول.نمينازن كيشر, زميرادپناه دوست عز يآقا ديارين فيچكار كنم بگم تشر يگيخوب م_

در مورد سروش  يقاتيتحق كيبهتره  دونميسروش را نم يول هيام واقعا كه مرد شرافتمند دهيرادپناه ند ياز آقا يخوب

 چطوره؟ ميبكن

 .يجواب مثبت بد يخواينكنه م يچ يبرا قاتيتحق_

 يشدم ول يعصبان يلياولش آقا رسول بهم گفت خ يروش فكر كنم وقت يكم كي ديبا دونميراستش نم,جواب مثبت_

 .......هم فكر نكنم يعالقه داره و از طرف يليخ نيريسروش به ش دميو فهم ميبا هم صحبت كرد يوقت

 .راه اومدم يتو ينفهم يعالقه باشه منم بفهم يچندان ب نيريخود ش كه

 !اديوجه از سروش خوشش نم چيبه ه نيريش.ستين نطورياصال هم ا رينه نخ!نيريش_

 نيمثال هم.داديرو خوش نشون نم يپسر چيبه ه نيريكه من خبر دارم ش ييتا اونجا يهست نيريدل ش يمگه تو_

حاضر نبود جواب  نيريش يرا به خود جلب كنند ول نيريتوجه ش كردند يچقدر سع...ين،عليب،حسيمهران،حب

سوار  ليچقدر با كمال م يديدينم.دوستانه بود يليبه نظر من كه خ يديديرفتارش را با سروش م يسالمشون و بده ول

 .كرديچقدر راحت صحبت م اي شديم نشونيماش

 :گفت تيبا عصبان منتيم

 .شديم نشونيبه خاطر نرگس سوار ماش نيريش يول_

 !تازه اولشه فتادهين يهنوز كه اتفاق يكنيچرا انقدر خودت و ناراحت م زميحاال عز يخوب درسته ول_
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 .يموافق نكهيا يعني يگذاشت يتو قرار خواستگار.اتفاق باشه كيبشه كه به نظر شما  يچ ديبا دونميمن نم_

رو به  نيحتما از ا كرديدر مورد سروش صحبت م نطوريرادپناه ا يو آقا يمن بود يجان باور كن اگه تو هم جا منتيم_

 !يكرديرا برپا م يفردا سور و سات عروس نيهم يهم كه تو دار يدل نازك نيو با ا يشدياو رو م

 !ازدواج كنه يزود نيبه ا نيريش خواميمن نم يبا چند كلمه حرف،خام شد يزود نيبه ا يعني_

 خواديمنم دلم نم.عشق اونم عشق دوتا جوون كيمسأله سر .ستين مسئله خام شدن و نشدن وقبول كردن و نكردن_

 خواستميكه من چقدر به مهران عالقه دارم اگه م يدونيو هم خودت خوب م نيازدواج كنه و ا يزود نيبه ا نيريش

 خورهيم نيريبه درد ش نكهيهم ا هيقيو ال بينجچون هم جوون  دميكشيمهران را وسط م يازدواج كنه حتما پا نيريش

 ميسؤال كن نيرياصال بهتره از خود ش...دهيبه مهران نشان نم يعالقه ا چيه نيريعشق و عالقه وسطه كه ش يپا يول

 .نزنم يوجه درمورد ازدواج حرف چياز من قول گرفته كه به ه نيريش يول_چطوره؟ 

هم جواب  نيرياگه ش يون تو ولامان از دست زب_ ست؟ين نطوريبا سروش ازت گرفته ا ييقول و قبل از آشنا نيا يول_

 .شيبچگ يپا زارميمثبت بده من م

 .يكرديم دييو تأ قيخودت هم تصد شهيرا هم نيعقلش از من و تو بزرگتره ا يسنش بچه س ول نيريش_

 .پرسميازش م يازدواج نداره ول نيبه ا يليتما نيريش دونميم نكهيباشه با ا_

از خواب  منتيصبح زود م.دنديكه در اول رس دنديرس يا جهينت نيكرد و به هم دايشب ادامه پ انيشب بحث تا پا آن

 :جلو آمد و گفت نيريها بود كه ش وهيگرفت درحال شستن م يامروز را مرخص يشد و تلفن داريب

 .رادپناه و بچه هاشون يآقا_هستن؟  ايخوب ك_بله؟ _ م؟يشده مامان مهمون دار يچ_

 !چه خوب_

 ...خوب يچ يبرا_: و گفت ديب قبل ناراحت بود ابروانش را درهم كشكه هنوز از ش منتيم

 .نرگس تنگ شده يدلم برا يليآخه خ يچيه:كه كامال دستپاچه شده بود گفت نيريش
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 .باهات صحبت كنم خواميم نيبش ايحاال ب_

 :داد و گفت هيآشپزخانه تك نتيپس از خشك كردن دستاش به كاب منتيم.و نشست ديرا جلو كش يصندل نيريش

 ه؟ينظرت درمورد خانواده رادپناه چ نيريش_

 .هستن يخوب يليبه نظر من خانواده خ_

منظورتون _: كامال قرمز شده بود با لكنت زبان گفت يكه از دستپاچگ نيريش ه؟يخوب حاال نظرت درمورد سروش چ_

 !ه؟يچ

البته .نظر تو را بپرسه خواستيم هيراض بايكرده پدرت هم تقر يسروش ازت خواستگار زميواضحه عز يليمنظورم خ_

كالم دونست،خواست تا نظر تو را بپرسم  كيحرفش را  شهياون مثل هم يول يمن بهش گفتم كه تو محاله قبول كن

 ه؟يخوب نظرت چ...خوب

 .نظر من نظر شماست_

و به  ستينگر نيريبه ش يمدت رتيمشكل بود با ح اريبس نيريش ياز سو يصحبت نيو چن يمسئله ا نيكه باور چن منتيم

 يو با صراحت تمام جواب منف ختيرياعصابش بهم م ومدييم شيكه تا اسم ازدواج پ ينيريهمون ش نيفكر فرو رفت ا

اوه .ستين شناختمشيكه من م ينيرياون ش نيا ستين من نيريش نيا اياون سروش رو دوست داره اوه خدا يعني.داديم

 دميچطور نفهم.نبردم يعشق پ نيچقدر من احمق بودم چطور به ا.سروش كرده ميخودش و تسل يراحت نيچطور به ا

 كيدر آن هنگام از درون .بود دهيچطور متوجه نشدم اونوقت هاشم چقدر ساده فهم.و سروش بهم عالقه مندند نيريش

 يوصلت بش نيمانع ا ديتو با رهيبگ ميتصم تونهيبچه س نم نيريش رديسر بگ ديوصلت نبا نيزد كه نه ا بينهنفر به او 

 .خندان و طنازش روبرو شد و همانطور زل زد به او افهيكه با ق نيريخودش را گرفت رو كرد به ش مياونوقت تصم

 تونه؟يزيمادر چ هيچ_

 ؟يخندان نقدريحاال چرا ا ستين ميزينه چ_
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 .حالتون خوب نبست نكهيمثل ا.دياستراحت كن دياصال چطوره امروز من غذا را درست كنم شما با_

 .ميهمه كار دار نيا_

حاال كو تا شب و با دست به اتاق خواب اشاره كرد و  ميكنيبا هم كارها را م اديشراره از كالس م گهيساعت د ميتا ن_

 .كرد يمادر را تا اتاق همراه

آن لحظه بود كه  در.خود غوطه ور شد االتيدر خ گرينگاهش را به سقف دوخت و بار د ديتخت دراز كش يرو منتيم

فرو  قيعشق عم انهياش در آشت يباطن ليم رغميبا همه قلب،عاشق سروش شده و او عل نيريحس كرد كه ش منتيم

عشقش و  تونميرا دوس داره من نم ؟سروشيچ نيريپس ش يول رهيوصلت سر بگ نيبذارم ا ديمن نبا يعني.رفته است

را به  يخود و هاشم افتاد و روز ادياثنا به  نيدر هم.رهيرا ازش بگ يبه زورعشق كس تونهيكس نم چيه.رميازش بگ

آورد كه چطور  اديرا به  يروز.نبودند يوصلت راض نيبا ا شانيخانواده ها يبودند ول كدگريكه چطور عاشق  ادآوردي

 هيروز را با گر را كه چطور شب و يخود درآورد و روز يرا به همسر منتيخود را به كار گرفت تا م شهاشم تمام تال

آمدند آنشب را  يقشنگش به رقص درم يگونه ها يرو يشبنم يگرمش مانند دانه ها يهاشم اشكها داريدر حسرت د

آنقدر غرق شور و .صحبت با هاشم بود حالدر  ياش از پنجره اتاقش با چه شوق عشق يباطن ليآورد كه برخالف م اديبه 

آنشب را .احساس كرد شيشانه ها يبه خود آمد كه دست پدر را رو يموقع ديپدرش را نشن يپا يبود كه صدا جانيه

هاشم كه  يكه آنجا را ترك كند ول كرديبلند از هاشم تمنا م يو او با صدا كردياو را منع م يكه پدر با چه غضب ادآورديبه 

با هزار خواهش و تمنا رفت و از او  منتيپدر م شيحاضر به ترك معشوقه اش نبود با نزاكت و ادب پ وجه چيبه ه

از پدرش داشت و  منتيدرخواست را م نيداشته با او كند و درست هم ينداشته و هركار منتيبه م يخواست كه كار

 يو هاشم پ منتيبه صداقت عشق م نطوريا كه مننتينشان دهند و پدر م ريتقص يداشتند تا طرف مقابل را ب يهردو سع

درحال ورق زدن آلبوم خاطرات گذشته اش بود كه  منتيم.به عقد هم درآورد هفته بعد آنها را كيبرده بود درست 

خود  يرا پاك كرد و دست شراره گرفت و روبرو شياشكها منتيم.ديشراره در اتاق را باز كرد و حال مادر را پرس
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 .نشاند

مگه تا به _ ؟يگيو م تيازت بپزسم واقع يزيچ كينه خوبم شراره _ د؟يكرد هيچرا گر ستيمامان حالتون خوب ن_

 يياوه مادر چه حرفا_هست؟  نيريسروش و ش نيب يبدونم رابطه ا خواستمينه مادر م_ د؟يديحال دروغ هم ازم شن

 .ديشناسيو م نيريخودتو كه بهتر ش.حرفا نيو ا نيريش ديزنيم

 .يو بگ تيشراره قرار شد واقع_

 .دونمينم يزياصال من چ...ستين زيجا ينيخبرچ...ديكنياصال چرا از خودش سؤال نم...كه گفتم نهيهم تيواقع_

 .اندي يم نيرياز ش يخواستگار يكه امشب خانواده رادپناه برا يدونيم_

 :سر داد و گفت يادياز شوق،فر شراره

 .شهيم يباالخره راض دونستميم_

 شه؟يم يراض يك يدونينم يزيتو كه چ_

 .نداشتم يمامان منظور يچي،هيچيا،ه_

بهم عالقه  نيريواقعا سروش و ش ايآ.رميبگ ميمن بهتر بتونم تصم ديبگو شا يدونيم يزيشراره اگه چ كنميخواهش م_

 نه؟ ايمند هستند 

 ...خدمتتون عرض كنم كه ديبا دياصرار دار نقدريخوب حاال كه ا_

 .حرفت و بزن يكه چ_

جمله نه كمتر نه  كيفقط  كنميجمله خالصه م كي ينكنم پس فقط تو يقول دادم صحبت نيريمن به ش يول_

 .عاشق هم هستند ديكنيكه شما فكر م ياز اون شتريو سروش ب نيريش.شتريب

 :به فكر فرو رفت باز شراره رشته تفكرات مادر را از هم پاره كرد و گفت يلحظات منتيم

 د؟يستين يوصلت راض نيشما به ا.ذهنتون و مشغول كرده يليموضوع خ نيا نكهيمثل ا!مامان_
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 .فكر كنم ديبا ونمدينم_

جز دوست  يزيازدواج هم چ نيازدواج اصل دوست داشتنه كه اصل ا يكه تو ديگفتيخودتون م شهيشما هم!مادر دينيبب_

سروش  مونهيهستن م يخوب يليدوس دارند تازه خانواده رادپناه هم خانواده خ يليرا خ گريدوتا همد نيا.ستيداشتن ن

 ست؟ين نطورينه مامان ا...خوبه يليكه او هم واقعا اخالقش خ

 .كهيكوچ يليازدواج خ يبرا نيريش يحق باتوست ول يتا حد_

موقع عمل  ديو هست ديبود نطوريهم شهيشد؟شما هم يدو برابر سنشه پس چ نيريعقل ش ديگفتيم شهياوه شما كه هم_

 .ديكنيم يجاخال رسهيكه م

 .مادرم كيمن  يمن و درك كن تيموقع ديتو با_

جدا از  ديما با يازدواج كنه ول يزود نيبه ا نيريش شهينم يمنم دلم راض كنميدرك م يليشما را خ تيمن موقع_

 .ميبش نيريش يمانع خوشبخت ديما نبا.مياون را هم درك كن ديما با ميخودمون به فكر اون و خواسته اش باش

 .شهينم نياون از ازدواج با سروش تضم يخوشبخت يول_

نداره و مهم  يتيكه براتون اهم يوسط خواسته تنها كس نيبه قول بابا مهران؟ا اي نيحس شه؟بايم نيضمت يپس با ك_

به  خواديرا كه م يو سعادت ياون خوشبخت ديپس بذار شهيبا سروش خوشبخت م كنهياون فكر م نهيريخواسته ش ستين

 .ديفكر كن يمامان منطق كنميخواهش م.ارهيدست ب

 .كرد دييتأ يرا تا حدود نيرينظر ش منتيكرد و سرانجام م دايمادر و دختر تا به ظهر ادامه پ يصحبتها

را  ييلرزان فنجان چا يسروش با دستان.گرفت همانانيم يرا جلو يچا ينيس نيريش.اطراف هم نشسته بودند يهمگ

نرگس با شوق و  زديبرق م تيضاكه در آن ر يرسول با چشمان.كرد يخوددار ييهم از برداشتن چا قهيبرداشت و صد

 قهيو صد دهيرا در چشمان سپ يتينارضا ينشانه ها نياول نيريش.كردنديبا تمسخر نگاه م زين دهيو سپ ياديز يمهربان

 يجلو يبه آرام نيريش.گفتگو فرستادند يبرا گريد يو سروش را به اتاق نيريش يبعد با موافقت همگ يخواند لحظات
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 يموها.برابر كرده بود نيمردانه اش را چند تيبود كه جذاب دهيزرد اسپورت پوش راهنيپ كيسروش .سروش نشست

 .زديرا م شيو به زحمت حرفا كرديكلمات را گم م كردينگاه م نيريكمتر به ش.سرش را روغن زده و سرباال داده بود

 د؟يازدواج دار يبرا ياريشما چه مع_

 :كنار زد و گفت يشانيرا از پ شيكرده بود موها انهيعرق آش زير يدانه ها فشيلط يدستها يرو كهيدرحال نيريش

 .هيباشه كاف تيميسرشار از صفا و صم ميكه زندگ نيندارم هم يخاص اريمع_

 ؟ينظرت و درمورد من بگ يخوايهنوزم نم...يخوشحالم كه نظر خودمو دار_

 هنوزم براتون مهمه؟_

 .نياز اونچه كه فكرشو كن شتريخوب البته ب_

 ...يفرزانه خانم چ يراست...خوبه يلينظرم خخوب _

 :را قطع كرد و گفت نيريحرف ش سروش

 .ميدار يمهمتر يما حرفا دينكن يدرمورد اون صحبت كنميخواهش م_

 ...شدند يمادرتون چطور راض_

 ...نكهيفقط ا...بس كن كنميجون خواهش م نيريش...بازم كه_

 .بشنوم شميخوشحال م...نيبفرما ديدار يباش هر خواسته ا ؟راحتيچ نكهيفقط ا_

و مطمئن باش  نيا يبهت بگه ول يزيچ كي يفقط ممكنه گاه ستيمهم ن اديازدواج موافق نبود البته ز نيبا ا اديمادرم ز_

 .يتحملش كن يكم ديفقط با شهياون به مرور زمان خوب م يبه تو باالتر از گل بگه ول يكس دميكه من اجازه نم

 .فهمميم_

 .تو را فراهم كنم يو خوشبخت يو امكانات راحت ليتمام وسا كنميم ير كن سعباو نيريش_

 .را دارم يسع نيمنم هم_
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گرفتن جواب موكول  يهفته بعد برا كي يگذشته بود كه خانواده رادپناه بازگشتند و قرار برا مهياز ن شب

 .كز كرده بودند و با هم مشغول صحبت كردن بودند يامشب گوشه ا انيناراضا دهيو سپ قهيصد.كردند

 .خوبه يلياوه مامان اگه اونا قبول نكنند خ_

 .تا بنا گوشش باز بود ششيچطور ن يدياز خداشه مگه ند دهياون دختره ترش!زايچه چ_

دختره  نياغ اچرا رفته سر ييبايهمه ثروت و ز نيفكرم كه سروش با ا نيا يندار هنوزم تو يچيآره وا اهللا دختره ه_

 !احمق

و  كرديو نرگس نگاه م دهيدرحال گفت و شنود و خنده بودند رسول به سپ گريد يو سروش هم در گوشه ا نرگس

تفاوت  گريكديدو خواهر با  نيا ديواقعا هم كه چقدر عقا كرديو اظهار نظر م ديخندينرگس را كه چطور از ته دل م

 دهيسپ يول داديوصلت انجام م نيسرگرفتن ا يخودش را برا يو تمام سع كرديم تيحما نيريداشت نرگس مدام از ش

هفته با تمام مشقت  كي.بود يكامال راض شامديپ نيهم از ا ن،رسوليريش هيبر عل يعني نموديدرست عكس نرگس عمل م

او سروش كامال به كار برد از نظر  منتيكردن م يراض يهفته عشرت خانم تمام تالش خود را برا نيشد در طول ا يسپر

 .بود نيريش آل دهيفرد ا

روز سه  يشد و قرار نامزدكنان را برا يسپر يبه خوب يهمانيگرفتن جواب آمده بود م يكه رسول برا يجمعه روز امروز

 .شعبان گذاردند مهين)عج(يشنبه مصادف با تولد حضرت مهد

دو فرشته معصوم  نيامشب ا ديرس ،فرايو دوست داشتن بايزوج ز نيو سروش ا نيريسه شنبه،روز نامزدكنان ش روز

و مشوق او  يهم تنها حام دهيو سپ كرديم يياز همه خودنما شترياقوام داماد فرزانه ب انيشده بودند از م بايز شياز پ شيب

 .كار بود نيدر ا

 :گوش فرزانه بر و گفت كيبفهمد سرش را نزد نيريش كهيبطور دهيسپ

لحظه  دنشيد يداره كه مدام برا يدختره چ نيعقل آخه ا يسروش ب يا ينود كه زن سروش بشتو ب فيفرزانه جان ح_
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 !؟يكرديم يشمار

 ايمن بهترم  دهيسپ يدختره خوش كرده راست نيا يداره من متعجبم سروش دلش و به چ يچ نيآره به خدا آخه ا_

 ن؟يريش

 مسلمه تو كجا و او كجا؟ نكهيفرزانه جون خوب ا!يچه سؤال احمقانه ا_

 .مطمئن بشم خواستميم يول دونستميم_

 يعصبان شتريخندان و طناز مشاهده كردند ب شهيرا مثل هم نيريش نكهينگاه كردند و از ا نيريهر دو قهقهه كنان به ش و

 .شدند

 .مياريو درب نيريلج ش يطور هيفرزانه جون چطوره _

 !هيعجب دختر صبور دهيهم خند شتريب چيكردم ناراحت بشه ناراحت كه نشده ه يراستش تا حاال هر كار...يچطور_

 !دهيعذاب م شتريب شيخونسرد نيو آدم و با ا نطورهيآره هم_

 !س دهيفا يب_

 .و ازش بخواه تا باهات برقصه ريدختر برو دست سروش و بگ يشد ديناام يزود نيبه ا_

 يو بهم بگ ينظر داشته باش ريو رفتارش و ز يبش قيدق نيريچهره ش يخوب تو يليكه تو خ يخوبه به شرط يلياوه خ_

 .بود يعكس العملش چ

 .راحت باشه التيخ_

را افشان كرد و كنار سروش آمد و دستش را گرفت و از او  شيخود انداخت و موها يبه وضع ظاهر ينگاه فرزانه

 نقدريانداخت و در دل گفت واقعا چرا؟چرا ا شيبه سرتاپا يو نگاه ستاديسروش مقابل فرزانه ا.دعوت به رقص كرد

گوش فرزانه  كيصورتش را نزد.يپا بگذار ريغرورت و ز تيهمه جمع نيا انيم يديكه به خودت اجازه م يسبكسر

 :برد و گفت
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 !كنهيدفعه با دفعات قبل فرق م نيكه ا يدونيدفعه را نه،خودتت خوب م نيا كنمينه فرزانه خواهش م_

 يزن گرفت هيچ.يآخرش پسر عمه من يهم كه بش يهر كس يو چه نكن يتو چه ازدواج كن...آقا سروش كنهيم يچه فرق_

 !نطوره؟يهان حتما هم يترسياز زنت م دمينه شا اي يگم كرد يليخودت و خ

 ...يول رينه خ_

 نيريمنه شآ شنهاديحال به پ نيانداخت كه در حال صحبت كردن با نرگس و آمنه بود در هم نيريبه ش ينگاه سپس

زد و آنها را با  يبا وقار و متانتش خنده ا شهيو مثل هم ديدست سروش د يصورتش را چرخاند كه دست فرزانه را تو

ناچار است شروع به  يكه مشخص بود از رو يالتكرد و با ح كوريسروش به فرزانه پوزش را .كرد يخنده همراه

 .كرد دنيرقص

و با همان تبسم  دادينم يتياهم نيريش ينظر داشت ول ريرا ز نيريتمام حركات ش قيدق يليخ دهيحال سپ نيهم در

 .بر لب نظاره گر آنان بود يشگيهم

از رفتار فرزانه  زياعتراض آم يظروف بودند كه شراره با لحن يو شراره در حال جمع آور نيريجشن ش انياز پا پس

و موضوع  كرديحرف را عوض م ابديبحث ادامه  خواستيكه نم ييمؤدبانه مانند وقتها يليخ نيريش يول كرديم تيشكا

 .آورد يم شيرا پ يگريد

 :كرد وگفت نيريرو به ش هاشم

 گريكنه من گفتم حال زوده باشه چند هفته د نييمراسم جشن عقد را تع خيتار خواستيرادپناه م يجان بابا آقا نيريش_

 ه؟ينظر خودت چ

 نوروز؟ يبرا ميبگذار ستيبهتر ن شهيمدارس باز م گريخوب سه هفته د_

 !ديمونده به ع گهيماه د 6 رهيد يلينوروز كه خ ديع يبرا_

 د؟يع يبرا ميو مراسم جشن هم بگذار ميبخون تيمحرم غهيض هيپس چطوره :گفت منتيم
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 ؟!ميريداره جشن را زودتر بگ يراديچه ا:گفت هاشم

 .ستين ياديز زيكه چ ديبابا حال تا ع_

 !رادپناه هست كه عجله داره يآقا نيكار ندارم ا نيدر ا يعجله ا چيمن اصال ه_

 :و گفت ديرا سر كش وانيل يآبها منتيم

 ن؟يريچطوره ش ديمراسم هم باشه برا ع ميخونيم تيمحرم غهيص كيخوب منكه گفتم _

 ديخوا يهرطور كه شما م_

به  يگذاشتندو همگ كشنبهي يرار را براق قهيباخبر ساخت و با موافقت صد هيآن شب هاشم رسول را از قض يفردا

و نرگس را به رستوران و خوردن ناهار دعوت كرد و  نيريرا خواندند پس از اتمام كار سروش ش غهيمحضر رفتند و ص

 .را برپا كردند يهر سه به اتفاق جشن كوچك

در كنار هم نشسته بودند  ايو رو نيريمدارس مانده بود ش ييبه آغاز بازگشا گريدو هفته د يكيماه بود و  وريشهر اواسط

 كرديم فيتعر ايرو يبا تمام غرور همه اتفاقات را برا نيريو ش

در  ياديهر دو مطالب ز ميك جلسه كه قشنگ نشسته و با هم حرف زد نيهم يتو يول شهيجون باورت نم ايآه رو_

وجود  نمونيب يو نكات مشترك ميبا هم تفاهم دار كردميكه فكر م ياز اون شتريب يول يكن يباور نم ميديمورد هم فهم

دانشگاه قبول نشدم و ادامه هم ندادم  يمتاسفانه برا يلمن درس را دوست داشتم و:بهم گفت نكهيداره از همه مهمتر ا

بود واقعا از درك گفتارش به  يو پرمعن بايز يليجمله برام خ نيمشوقت خواهم شد ا ياما اگه تو دوست داشته باش

 نيبكه درش وجود داره از  يهمه عشق و محبت نيبا ا نكهيبردم و از ا يكه درونش نهفته شده پ ييبايز ليصداقت و فضا

 .بالم يدختران منو انتخاب كرده به خودم م

 ؟يهنوز هم از ازدواج نفرت دار_

 .كردم دايرا كه به دنبالش بودم را پ يزيچ يقيومحبت حقچرا كه مهر  ستين يزيكلمه وهم آم كيازدواج برام  گهيد_
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 يقلب خوشحالم و خوشبختم كه خوشبخت ميواقعا از صم_

 يتو هم خوشبخت بش دوارميام زميممنونم عز_

 .كرد رييو موضوع بحث تغ وستنديو شراره هم به جمع آن دو پ منتيحال م نيهم در

هم مانند  ايو رو نيريو ش ديمدارس از راه رس ييدر رفت وشد بودند و سرانجام روز بازگشا يگريپس از د يكي روزها

بار هم شانس به آنها رو كرد و در كالس هم افتادند  نيخوشبختانه ا.روز مدرسه را باهم گذراندند نيقبل اول يسالها

 دايهو يگريد زيچ يند خانه مسكونبه جز چ شديكه به پشت بام وصل م يدوم كنار پنجره نشستند پنجره ا مكتين

به  يكه از لحظه لحظه آن خاطرات خوش ييروزها زديدر آن موج م تيميكه صفا و صم ييگذشت روزها يروزها م.نبود

 يم يرا در كنا هم سپر يطوالن يرفتند و ساعتها يروزها پس از اتمام مدرسه با سروش به گردش م نيريش.ماند يجا م

درختان لخت قدم  ريزرد ز يبرگها ياطراف را پر كرده بود هر دو رو يهوا زييپا يكه بو يمهتاب يدر شبها كردند

 يرا ساخته بودند جفت يدر كنار هم منظره جالب بايزوج جوان و ز نيا.كردند يصحبت م ندهيو با هم در مورد آ زدنديم

وسروش  نيريبود ش دنيدر حال وز يميباد مال داشتنديوا م دهكردند و همه را به خن يم يكه با هم شوخ طانيشوخ و ش

 :گفت ينشسته بودند سروش با حالت معصومانه ا يسبز رنگ مكتين يهم رو

 يو سپس نگاه پرمهرش را به سو اورميبه دست ب ديرا كه اراده كنم با يزيباالخره به دستت آوردم من هر چ يديد_

دارم به  يو شاداب يپرمهر نيبه ا يهمسر نكهيدوتت دارم و از اقلب  ميروانه ساخت و ادامه داد باور كن از صم نيريش

 .بالم يخودم م

 ...خوب منم_

 يرا كه م يدر مورد عشق و صداقت همسرش و محبت يخواست صحبت ياو هم م ديصحبش را قطع كرد شا نيريش

كمتر احساساتش را بروز  يبوده ول يدختر كامال احساسات نكهيبا ا نيريحالت ش نيا يول ديبگو يزيخواهد نثارش كند چ

 يطوالن يسالها ديداشت شا مدآنقدر با طرف رفت و آ ديو بروز احساساتش با انيب يو برا داديم
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 :دستانش گرفت و گفت يرا تو نيريدست ش سروش

واضح تره  من يبرا يو از هر مطلب عاشقانه ا ينگاه پرمهر و صفات از هر سخن يول ارهيرا بر زبان نم يزيتو چ يلبها_

 نيكه در ا ييرودخانه جا ينگاهش را برانتها كهيو در حال يكم ندار زيچ چيتو ه يهمسر كامل كيدختر و  كيتو نمونه 

حاال با  يبودم ول يازش فرار شهيرا دوست نداشتم وهم يزندگ:داد مهدوخته بود ادا ديرس يبه نظر م رهيت يشب مهتاب

را دوست  يو همه جا زندگ شهيهم ديبلكه دوستش هم دارم و معتقدم كه با ستمين يوجود پرمهر تو نه تنها ازش فرار

بهش  ديبا بهت عشق بورزه پس تو هم متقابال يزندگ يخوايحققته كه اگه م كي نيواقعا ا ديداشت و به او عشق ورز

 مياطفه اضافه كنمعجون عشق و ع كي بايز يزندگ نيروح بخشه حاال اگه با ا يديام يقشنگه زندگ يزندگ يعشق ورز

 .يكه باورش كن يبه شرط يكه لمسش كن يقشنگه به شرط يخواهد شد زندگ باتريقشنگتر و ز يبس

باور كرد  شهيو م يقشنگه زندگ يطوره كامال حق با توست زندگ نيواقعا هم هم يكن يخوب درك م يخوشحالم كه خل_

تا به طرف رودخانه  داشتيبر م زهيسنگ ر يمشت كهيو در حال ستيعشق و محبت بهش نگر هيكه از زاو يبه شرط يول

 :پرتاب كند گفت

 .معتقدم شتريكس وفا نداره ب چيبه ه نكهيبه ا يمعتقدم ول باستيز يزندگ نكهيبه ا_

 يخانه ا ميرو يخانه م نيزود از ا اي ريد يروز كيكس وفا نداره همه ما  چيبه ه ايدن قتهيحق نميا هيهم حرف نيآره ا_

 هاشيو زشت هاشيبايبه ما تعلق نداره و فقط و فقط ما را به ز يما ساخته شده ول يكه برا يخانه ا استيكه اسمش دن

 .داده ونديپ

 !يزنيشاعرا حرف م مثل

 گند؟يو نم قتيمگه شاعرا حق_

 :كرد و گفت يمكث سپس

 .ارميرفت ب ادميبودم  دهيكتاب شعر حافظ برات خر كي يراست_
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 .داشت يهم مفهوم يبد ايدوست دارم اگه همه مردم مثل اون پاك و ساده بودند آ يليمن حافظ و خ,من يخدا يوا_

 !يرو به قلبت راه بد يگرياز من مرد د ريقرار نشد غ يه_

كه من  يتوقع داشته باش دينشده تو نبا ريخوب االن هم د يبهت بگم ول نيخواستم ا يراستش سروش مدتها قبل م_

بهتر بگم  ايدوستش دارم  يليهست كه خ يگريمن مرد د يقلبم فقط و فقط به تو اختصاص داشته باشد چون در زندگ

 .يكرد دايپ بيكه تو رق

 ه؟يك بميبپرسم رق شهيگفت م ظيآمده بود با غ رونياز فكر حافظ ب سروش

 :گفتمرتبه از جاش بلند شدو  كي نيريگفت كه ش يجد يجمله را به قدر نيا

 رانهيهمون حافظ شاعر بزرگ ا بيرق_

و  زديقدم م اطيدر ح ياز دلواپس يگاه منتيكه م يصبح ادامه داشت به طور يهايكيتا نزد يبحث و صحبتها گاه نيا

 .داديخواب را به چشمانش را نم

داشتند پس از اتمام  ستيامتحان ز ايو رو نيريامروز ش(مدرسه را پر كرده بود يهوا ينم باران يسه شنبه بود و بو روز

بود كه  ييجا جا نيبه خود گرفته بود نشستند ا يزييپا يكه رنگ و رو يدرخت ريرفتند و ز اطيامتحان هر دو كنار ح

 يمحل قدم م نيآمدند از آنجا كه كمتر بچه ها به ا يم نجايبه ا حيفرت يو زنگها يكاريب يساعتها شهيهم ايو رو نيريش

در حال خوردن بادام و  شهيخلوت گذاشته بود و مثل هم اطياسمش را ح ايرو كهيبه طور خلوت بود اريگذاشتند بس

 يو اندام يسبزه رو با چشمان درشت قهوه ا يرا به خود جلب كرد دختر ايتوجه رو يروزمره بودند كه دختر يصحبتها

 يبا زانو به زانو ايرو.خلوت كز كرده بود و در عالم غم و انده فرو رفته بود اطيح ايبه قول رو اي اطيمتوسط در گوشه ح

 :شد و گفت قيدر دختر دق يلحظات نيريزد و با چشم به آن دختر اشاره كرد ش نيريش

 !چقدر ناراحته_

 .رده باشمبود اگه اشتباه نك 2_3كالس يكه تازه اومد تو كالسمون تو هيهمون نيمونه ا يآره مثل ماتم زده ها م_
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 ش؟يشناس ياز كجا م_

 بتيروز پشت سر هم غ 4رو مجاز كنند  بشيبا مادرش اومده بودند غا ارميدفتر گچ ب يكه رفته بودم از تو كباريآخه _

با انگشت به سرش كوباند و بعد  دياسمشم با... كنم اسمشم يكه مجاز نم اورديكرده بود و خانم ناظم هم مرتب بهانه م

 :تامل گفت ياز كم

 آره خودشه... باشه ياهيپروانه س ديبا_

 شش؟يپ ميكه بر ستيخوب بهتر ن_

 اديخوشش ن ديشا يول دونمينم_

 نداره يحاال رفتنش ضرر_

 :گفت نيريش دنديپروانه رس يجلو يپروانه به راه افتادند وقت يهردو به سو و

 !م؟ينيكنارتون بش ميتونيم_

طرف  نيريش.گره كرد و با اشاره اونها را به نشستن دعوت كرد نيريچشمان اشك آلودش را در چشمان ش پروانه

 يليم يپروانه با ب يپروانه گرفت ول يمشتش را از بادام پر كرد و جلو ايطرف مقابل نشست رو ايراست پروانه و رو

 ايرو نكهيبا سكوت گذشت تا ا يمدت.برداشت مواجه شد دو عدد بادام نيريرا رد كرد و چون با اصرار ش ايدست رو

 :سكوت را شكست و گفت

 .جونه نيريش زميهم دوست عز نيو ا اسيخوب پروانه خانم اسم من رو_

 :كرد و گفت يدست شيپ نيريبار ش نيا.كردياز لب باز نم يزل زده بود و كالم ايتفاوت به چشمان رو يهمانطور ب پروانه

 .ستيحالتون خوب ن نكهيمثل ا ميموقع مزاحمتون شد يب ديخوب شا_

 :گفت ايرو

 يزياگه از چ دهيبه آخر رس ايدن نكهيمثل ا يناراحت يزياز چ يانگار ستيحالت خوب ن نكهيمثل ا گهيراست م نيريش_



 

 

شتياكتابخانه نوده  كيخسروي مهين  –هاي شكسته قلب 

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

 يدر بعض يول ادياز دستمون برن يكمك ديشا ميو ما در خدمتتون هست يبه ما اعتماد كن يتونيم يكنيو احساس م يناراحت

 .هييبهتر از هر دارو يمواقع همدرد

 گرانيكنجكاو د ياز چشمها زياو هم ناگر.شد يرنگش جار يشبنم ياثنا ناگهان بغض پروانه شكست و اشكها نيهم در

 :گفت كرديپروانه را نوزاش م يشانه ها كهيدرحال ايرو.صورتش را گرفت يبا دست جلو

 .ين تا سبك شك هيناراحت نباش گر زميعز سيمهم ن_

او كه از درد دلش  يخود را به پروانه ثابت كردند و به حال پروانه و برا يحس همدرد شانيهر دو با اشكها يلحظات و

پروانه به آنان اعتماد  نها،سرانجاميشد به بهتر ليتبد هايدوست نيساعت گذشت كه ا مياز ن شتريب.ستنديخبر بودند گر يب

پروانه هم  نيبود ب ايو رو نيريش نيكه ب يتيمينگذشت كه صفا و صم ياديمدت ز.ختير رونيكرد و تمام راز دلش را ب

 .ديسه نفر آغاز گرد نيب نباريو عشقها ا هايدوست نيشد و ا ميتقس

را كه در دستان  ييهر سه دست و صورتشون را شستند و بادامها.پروانه را پاك كرد ياشكها دشيبا دستمال سپ نيريش

 نكهيبعد پس از ا يلحظات.روان سپرده شد و هر سه مشغول خوردن شدند يپروانه در حال خورد شدن بود به آبها

 :پروانه لب به سخن باز كرد افتنديآرامش خود را  يهمگ

 زيختر عزمن د بردنديمن رشك م ياقوام به خوشبخت يبودم تموم دخترها يدختر كامال خوشبخت شيمن تا دو سال پ_

 يجرأت نداشت رو حرف من حرف بزنه كس يبود كس ايهمون موقع مه كردميرا كه اراده م يزيدردونه پدرم بودم هرچ

اوقات  شتريب.خوشبخت تر از خواهر و برادرم يتخوشبخت بودم ح يليجرأت نداشتت نگاه چپ به من بكنه آره من خ

گل  كياون .درش نهفته بود يآل دهيا تيهر خصوص.جواهر بود كياون  برديو به گردش م گرفتيپدرم دستمون و م

نكرد و خدا نخواست كه ما  دايادامه پ يخوشبخت نيافسوس كه ا.افسوس و صد افسوس كه عمر گل كوتاهه يبود ول

 .خودش برد شيپدرم و ازمون گرفت،گرفت و پ يتصادف يط يشب باران كيو در  ميخوشبخت باش

 :شانه پروانه گذاشت و گفت يسرش را رو ايرو.كرد ستنيبه گرموقع شروع  نيباز در هم و
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 .گهيموقع د هي يبرا يبهتره بذار كنهيناراحتت م يدونيمتأسفم اگه م_

 :و پاك كرد و گفت شياشكها پروانه

سال از فراق پدر  كيپرپر شده را با خود برد  يباد اومد و گل ما را پرپر كرد و گلبرگها گفتميآره م!ستينه مهم ن_

از  يكيشب مادربزرگم به خونه ما اومد و در مورد  كي نكهيتا ا ميكرديم يگذشت و ما شب و روز را در غم و اندوه او ط

مادرم شده بود  فتهيبود كه ش ياديز ياز همكاران مادرم بود و مدتها يكياون .خواستگاران سرسخت مادرم صحبت كرد

عمر به پدرم وفادار بمونه به مادربزرگم جواب رد داد مدتها گذشت و مادربزرگم  انيداشت تا پا يمادرم كه سع يول

سر  انياطراف يااصراره انيسرانجام مادرم در م نكهيبشه تا ا يتا بلكه مادرم راض فرستادينفر را واسطه م كيهرروز 

دراومد از همون شب اول  مادرم به عقد جالل يمراسم كوچك ينگذشت كه ط يشد و چند ميفرو آورد و تسل ميتسل

و آزارش  تيهفته خشونت و اذ كيپس از  يبا ما داشتت ول يرفتار آرام بايهفته اول تقر.را در چشمانش خوندم ريتحق

زهرآلودش جگرم را  يرهايبا ت قهينشونه گرفت و هر شب و هر دق نواز همه م شتريخود ب يشكارها يشروع شد و تو

و به  كردميو لب از لب باز نم كردميمن همچنان به خاطر مادرم به خاطر خواهر و برادرم مقاومت م يسوراخ كرد ول

گفتم و خودم را يو من به ناچار دروغ م كردنديبه عموهام كه هر موقع از رفتار جالل ازم سؤال م يحت زدمينم يحرف يكس

من باخبر  يكه از راز زندگ ديهست يكسان نياولگفت حتما شما  شهيكه نم ديشا...شما ديشا كردميم يخوشبخت معرف

 گفتميآره م...كنميم يو عقده هام را خال كنميكه بعد مدتها باهاشون دارم درد دل م ديهست يكسان نيشماها اول.ديشيم

زشت و  يرفتارها.رو نثارمون كرد يو بدبخت يروز هيگرفت و در عوض س ونرا ازم يخوش و خوشبخت يروزها يزندگ

بهم زد و روانه  يكرد و كتك مفصل دايسر شب بود و باز هم جالل بهانه پ...ماه قبل كيخشنش ادامه داشت تا حدود 

خواهرم به اتاقم اومد  نكهيتا ا كردميم هيگر نطوريدو ساعت هم يكيدستام گرفتم و تا  نياتاقم سرم را ب ياتاقم كرد تو

اقوامش  دنيجالل از د.خواهر جالل بودند يمانشاه اومده بودند و خواهر و بچه هارا داد كه از كر يهمانانيو خبر ورود م

را  يپشت.كردميناهنجار احساس شرم م يصدا نياز ا.خونه را پر كرده بود يقهقهه اش هوا يصدا.خوشحال بود يليخ
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 يدرهم رفته باال يبا ابروان دفعه با لگد در اتاقم و باز كرد و كي نكهيرا نشنوم تا ا زشتش يتا صدا فشردميسرم م يرو

 :گفت يشگيخشن هم يو با همون صدا ستاديسرم ا

 !ميمهمون دار ينيبيخبر مرگت مگه نم...كمك مادرت كن رونيب ايپاشو ب يديتمرگ نجايچرا ا_

 يكه حاضر بودم با دستام خفه اش كنم شرم داشتم ول يجالل كس يمهمونها شياز رفتن پ.درس را بهونه كنم خواستميم

بود كه به  نياندازه ا يراه م يزيو آبرو ر كنهيخواهرش شروع به ناسزا گفتن م يخودم فكر كردم كه حتما جلو شيپ

پسر  كيقد و  ميبچه قد و ن 4با  انساليم يزن و مرد سالن يباال.رفتم ييرايسرعت لباسمو عوض كردم و به سالن پذ

آرامش به سالن بازگشت و همه  كبارهي.و سد كرده بود سالم كردمكه راه گلوم  يو با بغض يبه آرام.نشسته بودند يجوان

 ونهارفتار ا.كردند يشروع به احوالپرس يجوابم را داد و همگ ييخواهر جالل با خوشرو.نگاهها به طرف من برگشت

 .بود مانهيمؤدبانه و صم اريبرخالف جالل بس

 سريم نكاريبرخالف خواسته من ا ياونها دور نگه دارم ول زيترحم آم يخودم و از نگاهها كردميم يسع يهرنحو به

و سؤاالت جور واجور  نموديم فيو ازم شروع به تعر كرديسر صحبت را باز م يخواهر جالل به هر بهونه ا.نبود

 .كرد منو با پسرش رو دررو كنه يچند مرتبه سع يحت.ديپرسيم

بود كه سر و  ييپسرها پياز اون ت.بود داياز چهره اش هو يغرور و سرسخت يداشتند ول يبه نظر آروم و خونسرد پسر

بودنش  ريو گوشه گ شيكم حرف نيو هم زديبه ندرت حرف م.طلبهيرا م وبيسخته و صبر ا يليكله زدن باهاشون خ

مشكوك شده  يكم كردنديكه از من م ييفهايو تعر رمجالل و خواهرش با ماد ياز پچ پچ ها.داديآدم و عذاب م شتريب

 اريكه اونها در كنار ما بودند بس يهفته ا كي نيبود در طول ا بيعج اريرفتار جالل بس.ندادم يتيچندان اهم يولبود 

 يا مانهياطراف هم جمع بودند جمع صم يهمگ يوقت.كرديدلسوز و مهربان با من رفتار م يو مانند پدر مانهيصم

از پشت در  يوقت.ركدميحس م يو اضاف بهياونها غر ونيبودم و خودم را م ياز آن فرار شهيكه من هم يجمع.دداشتن

محبتها را نثار  نياز ا يكاش ذره ا يا كردميآرزو م دميشنيخواهرش م يجالل را با بچه ها يهاييو بذله گو هاياتاقم شوخ
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 .كرديمن و خواهر و برادرم م

به  ديبه بهانه خر ايو  كردنديبس ماتاق ح ياز من نداشتند اونها هم اغلب خودشون و تو يو برادرم هم دست كم خواهر

 .رفتنديم رونيب

مدرسه را پر كرد و وقت آن بود كه پس از  يشلوغ كردن دختران هوا يزنگ كالس درآمد و صدا ياثنا صدا نيهم در

در  ايو رو نيريپروانه هم به جمع ش.داشتند يميساعت ش نيبه كالس رفتند ا يهمگ.استراحت به كالس روند يساعت

كدام حواسشان  چيبود كه ه دايهرسه پ افهياز ق يولنشست بودند  گريكديهر سه كنار .وستيدوم كنار پنجره پ مكتين

از پروانه خواست تا  ايرو.خلوت رفتند اطيبه ح يباالخره زنگ اخبار مدرسه به صدا درآمد و همگ نكهيبه درس نبود تا ا

 .كند فيادامه ماجرا را تعر

رود  ندهيبه زا يجالل همگ شنهاديبودند روز آخر به پ نجايا يهفته ا كيچه دردسرتون بدم بچه ها خالصه اونها _

را آماده  ييچا.منم همراهشون رفتم نكهياصرار كرد تا ا يليخواهر جالل خ يكردم ول يمن در اول از رفتن خوددار.ميرفت

 :و گفت را برداشت ييخواهر جالل گرفتم چا يجلو يكردم وقت

 .متشكرم عروس قشنگم_

 .دنديرا همه فهم ييچا ينيكه لرزش س دميخجالت كش آنقدر

 :به حركتشون مونده بود كه خواهر جالل بهم گفت يساعت دو

 عروس خوبم فكرات و بكن و بهمون جواب بده؟_

 :دميتعجب پرس با

 ؟يفكر چ_

 ميدوست دار يباش ياگه راض ميكرد يدرت خواستگارما تو را از ما.گهيمورد مهرداد د زم،دريعز يمتوجه نشد يعني_

 .يما باش ندهيكه عروس آ
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 يكردم از شدت نفرت دستام و بهم م يكرد و رفت و من هاج و واج بهشون نگاه م يرا گفت وبه سرعت خداحافظ نيا

آنها خواهرم خبر داد كه پس از رفتن  يو خودم رو به خواب زدم لحظات ومدمين رونيكوبوندم و به اتاقم رفتم و از اتاقم ب

را  يكتك مفصل كينرفتم قصد دعوا كردنو را داره و  يخداحافظ يبرا نكهيجالل كارم داره حدس زدم كه حتما به خاطر ا

 .ستادميتفكرات به سالن رفتم و مقابلش ا نيهفته نوش جان كنم با ا كيبعد از 

 .به نشستن دعوتم كرد ييكرد با خوشرو يو خاموش م ونيزيداده بود و با كنترل از راه دور تلو هيبه مبل تك كهيحال در

 .مبل نشستم نيكترينزد يرو

 خوب پروانه خانم حالتون خوبه؟_

 .ممنون خوبم_

 د؟يكن يخداحافظ ديخواهر مارو قابل ندونست_

 :گفتم يدستپاچگ با

 ردخوابم ب هيچه حرف نيكنم ا ينه اصال خواهش م_

 .رميكرد و از من قول گرفته كه ازت جواب بگ يخوب به هر حال خواهرم ازت خداحافظ_

 در چه مورد؟_

 يخوب آشنا شد اتشانيو با خلق يديهفته خواهرم و خانواده اش و مهرداد را هم كه حتما د كي نيا يتو... در مورد_

 رينفرت سرم را به ز دميشا ايرط خجالت و وجودم را فراگرفت و از ف يسرتاپا ياسم مهرداد عرق سرد دنيشن با

 .دادم يآمد گوش م يقلبم وارد م يبر رو يجالل كه مانند خنجر يانداختم و در سكوت به صحبتها

 يليخ ديو تو با ستيبزرگ يليسعادت خ نيمهرداد در نظر گرفته البته ا يحتما خوهرم هم كه بهت گفته بود تو را برا_

كه نداره  يكم و كسر... نداره يكم و كسر چيمهرداد ه دهيبرگز يكه مهرداد تو را برا همسر يخودتو سعادتمند بدون

زبانزد عام و خاصه به هر حال اونها نظرشونو دادن  يپيو خوش ت يخوشگل,ياز نجابت خوش اخالق... اضافه هم داره چيه
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 يتلفن تدارك جشن را م كيكار تمومه با  يبد يتو اك هيكاف... خوب حاال نظر تو مهمه... و منتظر جواب تو هستند 

 .ميريگ

 :گفت ينسبتا آرام يكرد و با صدا يمكث

 ه؟ينظرت چ يخوب حاال چرا انقد ساكت_

 كنم يبه ازدواج گرفتم خبرتئن م ميوجه قصد ازدواج ندارم هر موقع تصم چيمن به ه يول_

سربار  يخوا يم يداشته باشم تا ك ينون خور اضاف كيتونم  يم يسالته من تا ك 17 گهيكنم تو د يخبرتون م يچ يعني_

 .ياونها هم باز كن يتا راه رو برا يبر ديتو با,من خودم سه تا بچه دارم تو و خواهر و برادرت هم به كنار يمن باش

ام خو يخوام ازدواج كنم م يبه خواهر و برادرم ندارم اونها مختارند هر موقع خواستند ازدواج كنند من نم يمن كار_

 .درس بخونم

 چه؟ يعنيخوام ازدواج كنم  ينم...چه غلطها... خفه شو_

 ...من يول_

 :مرتبه گفت كي

 ببند فتويخفه شو اون دهن كث_

نكرده بود  يانياگر مادرم پا در م ديبه صورتم نواخت شا يدر پ يپ يليبلند شد و به طرفم بورش آورد چند س شياز جا و

 .كتك مفصل خورده بودم كيحتما 

 :گفت يبه حال مادرم كه به اون جالل ملتمسانه م دلم

حرف شما حرف  يرو گهيكه د دهيكنه قول م يغلطها نم ياز ان گهيتروخدا نزنش ببخشش د,نه آقا جالل ترو خدا_

 .كن يزود باش پروانه زود باش از پدرت عذرخواه دهيفول م,دهيقول م... نزنه

 :از سر خشم زدم و گفتم ياديفر دميبه خودم لرز يبه سخت دميكه اسم پدرم را بر جالل از زبان مادرم شن يوقت
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 .نگذار يجالد از خود راض نيرا بر ا فيبس كن مادر اسم اون مرد شر_

 كه توان داشت كتكم زد ييآورد تا جا ورشيهم  باز

 :زد اديداد و فر هياز زدن خسته شد به مبل تك گهيكه د يوقت

 گهيهچ كس د ايمهرداد  ايكه گفتم  نيهم_

 :جواب دادم هيگر با

 گهيكس د چيه_

 كرد زير زيرا به بدنم ر ويراد ميبهم حمله كرد و س باز

 يوسط پهن م نيكنه جوابت مثبت بود كه بود واال نعشت رو هم يكه خواهرم تلفن م گهيگفتم اگه تا چند روز د نكهيهم_

 .كنم

 :كرد و گفت يانيمادرم پا در م باز

 تا فردا جوابش را بده دهيقول م,دهينه آقا جالل قول م_

 ات فرو كن دهيگوش خودتو و اون دختره ترش يو تو نيا يديفهم, بله,نه جواب

 دهينكن فردا بله را حتما م يحاال شما خودتو عصبان,چشم حتما _

 باهاش درد و دل كردمروم گذاشتم و تا صبح  يبه اتاقم رفتم و عكس پدرم را جلو هيگر با

پروانه را  مارينداشتند كه با آن بتوانند قلب ب يزيكردند آنها چ يافتاد و دوستانش هم او را همراه هيبازهم به گر پروانه

 پروانه وجود داشت؟ نيتسك يهم برا يكلمه ا ايآ.كنند يخود او را همراه يشبنم يبا اشكها نكهيبدهند جز ا نيتسك

 بونياهر جالل تلفن كرد و از جالل بله را گرفتند و من هم موندم سر درگرآره چند روز بعد خو_

 يجالل ظالم رها ش نياز دست ا يتون يباور كن م...بونيچرا سر درگر_

كنم  يازدواج مهمه عشق و عالقه اس و مهمتر از اون تفاهمه كه من فكر نم يكه تو يزيحرفو نزن چ نيجون ا اينه رو_
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را كه  ييخواد بچه ها يمن دلم نم.هيو مغرور يرا با مهرداد داشته باشم آخه اون واقعا پسر از خودراض نهاياز ا كي چيه

 طانيآدم ش كي يخوام اونها پاسوز لجباز يشون خراب بشه من نم ندهيآ يازدواج اجبار كيبه خاطر  اورميم ايمن به دن

 .بشند

 :و ادامه داد ديكش يكرد و آه يمكث پروانه

 ...به اصطالح از من جواب گرفتند نكهيپس از ا_

 :ديحرف پروانه را قطع كرد و با تعجب پرس نيريش

 ؟يجواب داد يعني_

اونقدر قدرت  خواديكه دلت م ياونم به كس يداد يبله م يمن تو بود يجون تو خودتو بذار جا نيريآخه ش... نه بابا_

رفتم خونه ,شب به خونه نرفتم كياعالم كردم مثال  يليخودم و خ يتيمن نارضا... يكرد يكه خفه اش م يداشت

باعث شد  چينداشت كه ه يا دهيفا يحبس كردم ول تاقما يسه شبانه روز غذا نخوردم و خودمو تو يحت ايمادربزرگم 

 يم ياز بخت بد من جواب مثبت بود وقت يول ميخون داد شيو آزما ميچهارشنبه رفت,قرار و مدارها را زودتر اجرا كنند

افسوس و  يمهرداد را ول ايكشت  يمن و م اي ديرس يسر م نيماش كيكاش  يآرزو كردم ا ميرد ش ابونيواستم از خخ

 .حرفا هستم نيكه من بدبختر از ا! افسوس دص

 :گفت يدستانش گرفت و با لحن دوستانه ا يدست پروانه را تو ايرو

 . يو رك و راست با مهرداد حرف بزن ينيبش يتونست يكنه تازه تو م يانشاهللا كه خدا كمكت م زميچرا بدبخت عز_

راستش  يزنم در ثان يم شيهمتونو آت رهيوصلت سرنگ نيقسم خورده اگه ا هيجالل چه آدم ديدون يآخه شما كه نم_

چند ماهه  نيمنو بكشه ا يبدبخت ديكرده كه با يفقط به خاطر مادرمه آخه اون چه گناه نجامياالن ا دينيب يبچه ها اگه م

 ...هرچند اون  دهيزجر كش يليهم مامانم خ

 :ديپرس يبا كنجكاو نيريش
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 ؟يهر چند اون چ_

 /خوام كه انقد ناراحتتون كردم ممنونم بچه ها سبك شدم ياوه من چقد خودخواهم معذرت م.ديولش كن يچيه

 :گفت نيريش

 /يباش دواريام يتون يتو هنوز هم م فتادهين يپروانه جون هنوز هم كه اتفاق_

 ؟يبه چ دواريام_

 .رو از دست نده دتيبرپا نشده پس ام يهنوز كه مراسم ندهيبه آ دواريام_

گذارند  يمراسم عقدكنان را هم م... هيراستش شب جمعه جشن نامزد... نديايبه اصفهان ب يقراره پنج شنبه همگ يول_

 نوروز ديع يبرا

 :و گفت ديخند نيريش

 مثل من_

 :ديانداخت و پرس نيريبه ش يگاهبا تعجب ن پروانه

 مگه تو هم_

 بلكه از ته دل ينه زور يآره ول_

 ؟يدار ؟دوسشيراض يعني

 آره

 كن فيخوب تعر_

 كرد يو با آنها صحبت م ديخند يپروانه م گريكرد د فيپروانه تعر يرا برا ايتمام قضا زين نيريش و

گوشه و  هيبا كز كردن  يو شكستشون بد يبجنگ يبا مشكالت زندگ ديتو با يپروانه چقدر با صبح فرق كرد نيبب_

 شهيدرست نم يكردن و ماتم زدن كه كار هيگر
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 شماها يبده ول نشيبتونه تسك يزيكردم چ ياونقدر دلم پر بود كه فكر نم يدرسته ول_

را درسته  يفروش چيدواونقدر گرسنه ام كه بوفه سان ميبخور چيساندو ميبر ديدخترا پاش ديزن يخوب چقدر حرف م_

 .دميقورت م

 پاشو مهمون من_

 .اند كارهيخانم چ ايهست رو نيرينشد تا ش_

 :گفت ايبودند كه رو چيبه بوفه رفتند در حال خوردن سانو هرسه

و بهش هم  ميقولو به هم داد نيسالهاست ا ايچطوره؟پروانه جون البته من و رو ميبد يبه هم قول دوست دييايبچه ها ب_

قول سه  ديو با ميحاال سه تا دوست هست يول مينبود شتريبود كه دو تا دوست ب ياما اون مال وقت... اما  ميوفادار موند

 .ميبد ييتا

 باشه موافقم_

اسم  ايرو شنهاديبوده و به پ كيهم شر يدر غم و شاد نكهيرا به دادند و با ا يكرنگيو يسان هر سه قول دوست نيبد و

 .ه نفره خود را گلها گذاشتندگروه س

رفته بود را در خود مشاهده  يكه رو به خاموش يو جوان يگل شكفته شد و دوباره آن موج شاد كيو مثل  ديخند پروانه

بلند حرف  ديخند يبود م افتهيصبح كامال باز  هيكودكانه خود را پس از گر يكرد و دوباره روشن شد دوباره آن شاد

 يو پرواز م ديچرخ يو م ديلغز يمدرسه م اطيح يپروانه در فضا انندكرد م يم دهيابراز عق يو در مورد هر مساله ا زديم

 .گذاشت يخود را در معرض تماشا م ييبايو ز ييكرد و خودنما

 نيآنها به داغتر ييهم جذب شوند آشنا يزود به و يليجالب آن روز باعث شد كه آن سه نفر خ داريد نياول نيا

 .كند دايراه ادامه پ نيرفت تا در هم يكه با صداقت آغاز شده بود و م يدوست.مبدل گشت يدوست يوندهايپ

سبز  سوانيزرد به گ يگذاشت و رنگ يبرگها م ياثرات خود را بر رو يبال با نرمش محسوس نيبود رنگ زييپا لياوا
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خبر آمدن سروش را  اطيبلندش بود كه شراره از ح يدر حال شانه كردن موها نيريصبح روز جمعه بود ش زديبرگها م

 رونيب,جذاب مردانه افهيكه با همان ق ديسروش را د ديرسان اطيكرد و خود را به ح يپله ها را دوتا دوتا ط نيريش.داد

 .ديكش يانتظارش را م

 :سروش گفت يگرم ياز احوالپرس پس

 .عشقش رو نشونش بدم انهيبرمش و آشامروز اومدم نامزد قشنگم و ببرم خونه پدرم و بعد هم ب_

 :با تعجب گفت نيريش

 ؟!عشق انهيآش_

كه انتظار  نيريش,ناهار منتظرمونه يحاال زود برو آماده شو كه مادرم برا.خونه خودمون گهيخودت و خودم د گهيآره د_

را از جانب سروش نداشت و از رفتن به خانه رسول و روبرو شدن با مادر شوهرش واهمه  يدرخواست نيچن دنيشن

 :داشت گفت

 يمون يم نجايامروز نهار را ا مير يم ييدوتا يتازه كن عصر يتو نفس ايحاال ب_

 :كردو گفت يبا همان تبسم قشنگ اخم سروش

 يعني.اون هم همراه پدر و مادرت,خونه ما يو مرتبه اومدتو فقط د ميكه ما ازدواج كرد ياز روز گهينشد د... نيرينه ش_

 كنه؟ ييرايكنه و از اون پذ ارتيعروسش را ز كباريمادر من حق نداره هر چند وقت 

 :كه آكنده از عشق بود را روانه سروش ساخت و در دل گفت ينگاه نيريش

خواد  يمادرت نم يخودت و گول بزن يكن يم يسع يخود يچرا ب ستين يكن يم فيهم كه تو تعر نطورينه سروش ا_

قول ,نداره من به تو قول دادم ياشكال چيه يكرد ول رميهم كه اومدم چقدر تمسخر و تحق يهمون دو مرتبه ا نهيمن و بب

 .و غمخوارت باشم اريدادم 

 :تكان داد و گفت نيريصورت ش يدستاش را جلو سروش
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 .ميهزار تا كار دار گهيزود باش برو آماده شو د.به من يخوب حاال چرا زل زد_

 .به اتاقش رفت و آماده شد ديبا ترد نيريش

از آمدن به منزل پدرش برده بود  نيريش تيبه نارضا يپ بايسروش كه تقر.دو سوار بر ماشن سروش به راه افتادند هر

 :گفت

 خونه ما يايخواد ب يدلت نم نكهيمثل ا_

 تنگ شده يلينرگس خ ياتفاقا دلم برا يكن يكر را مف نيچرا ا,نه اصال_

 .سر داد يبه دنبال آن قهقهه بلند و

 همه شون تنگ شده ينه خوب دلم برا_

باور كن هر .افتادم ريمخمصه گ نيا يچه كنم كه من هم تو يول يستيبه اومدن خونه ما ن يدونم راض يجون م نيريش_

 نطوريهم عتشيچه كنم كه طب يرفتارش برداره ول نيخوام كه دست از ا يكنم و ازش م يروز و هر شب باهاش دعوا م

 ...تا يريگرم بگ باهش شتريب ديخوب تازه اولشه تو با يول ستياست و عوض بشو ن

 :حرف سروش را قطع كرد و گفت نيريش

كنه؟برم  كاريچ يخوا يم گهيد,هم رفتارش با من خوبه يليمادرت خ يزن يحرفا م نياز ا يكرد لهيحاال چر امروز پ_

اش به دلخواه خودش  ندهيهم حق داره دوست داشت عروس آ يكميسرش و حلوا حلوا كنه خوب  يداره بذاره رو

 .نطورندياصال همه مادر شوهر ها هم... باشه

 :ساخت و گفت نيريمملوء از محبت را روانه ش ينگاه سروش

 ...واقعا... از حد توست شيب يدگيفهم نيهمه اش به خاطر ا... چقدر دوستت دارم_

 :حرف روش را قطع كرد و گفت نيريش

 .شمينكن لوس م فيازم تعر يخوديب_
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 يرو قهياز عروس و داماد به عمل آورد صد ياستقبال گرم يشگيهم يينرگس با همان خوشرو دنديبه خانه رس يوقت

نرگس با .را داد نيريب سالم گرم شجوا يبود به سرد نييبود همانطور كه سرش پا يدادهو مشغول بافتن هيمبل تك

 دهينبود با پرخاش با نرگس و س يچندان راض نيريكه از بودن ش قهيرا به عمل اورد صد ييرايپذ وهيو م يدنينوش

 يم يسع ياديكرد نرگس كه تا حدود ز ياستفاده م نيريزدن به ش هيگوشه و كنا يبرا يكرد و از هر كلمه ا يصحبت م

از تشنج موجود كاسته شود شروع  يكم نكهيآن را به وجود آورده بودند و از ا قهيو صد دهيجو خشك كه سپ نيكرد از ا

 .از همه سفر شمال را كرد شتريخاطرات گذشته و ب فيعربه ت

 ؟يشنا كن يشمال كه تو بلد نبود نيريش ادتهي_

 1ميو به ساحل آورد يآره اون وقت تو بلدم كرد_

 .ميخواد دوباره بر يدلم م يليتكرار بشه من خ گهيمرتبه د كيكاش  يچقدر خوش گذشت ا_

 :كرد و گفت يسروش خنده تلخ مادر

 ديكه نبا يخاطرخواه دار كيچرا تو كه هزار و  گهيتو كه خواستگارهات پاشنه در را كندند د... چرا نرگس گهيتو د_

به بهونه سفر و  ننديب يپسر خوب و خانواده دار را م كي يحرفارو بزنند كه وقت نيا ديبا يكسان يحرفا رو بزن نيا

و شكارش كنند درست مثل پسر بدبخت و از  ندازنديدام ب يتو راخواند با نشون دادن دخترشون پسر مردم  يم ييآشنا

 .خبر من يهمه جا ب

 :گفت ينسبتا بلند يبرده بود با صدا يپ نيريش يكه به ناراحت سروش

 ...الاقل نيمامان بازم شروع كرد_

 يحق انتيهم تو و هم اطراف يكور خوند يول.باال يبر يمادرت صداتو م يجلو يريدونستم زن كه بگ ينم...يالاقل چ_

 !شد؟ رفهميش.يرو ندار ديكج نشون بد يرو لهاميفام ايكه من بعد به من 

 :كرد و گفت نيرياعتنا به مادرش رو به ش يب سروش
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 .عشقمون و خونمون و نشونت بدم انهيآش ميبر ايجون ب نيريش ايب_

 :كرد و گفت يسروش با تمسخر خنده تلخ مادر

 .نهيو بب رشيخدا شانس بده انشاءاهللا صاحبش خ... خونمون_

 :گفت نيريش.را خاتمه داد هيقض يانيباز هم نرگس با پا در م و

 .شهيدلمون براتون تنگ م دياريب فيتشر ميزحمت داد ديخوب مامان جان ببخش_

 .ستميراحت ن ينجوريبه من نگو مامان ا گهيد نيريدر ضمن ش.المتبه س_

 :شبنم اشك در چشمانش حلقه زده بود گفت كهيدر حال نيريش

 .جان خداحافظ دهيسپ ديچشم هر طور راحت_

 ديخوش اومد_

 :كرد و گفت يتا دم در آنها را همراه نرگس

 .كنند يقلبش پاكه حاال اولشه انشاءاهللا عادت م ستين يمادرم زن بد يناراحت نشده باش دوارميجان ام نيريش_

 .اونها رو هم درك كرد تيموقع دينداره با ياشكال زمينه عز_

 .تو زن برادرم شده يدگيبه فهم يخوشحالم كه دختر_

 :گفت يحوصلگ يبا ب سروش

 حرفاتون تموم نشده دخترا؟_

 :رفت و گفت دهيدر را بست و با شتاب به طرف سپ نرگس

 ها يكرد يرو ادهيز يليامروز خ_

 .كنم يهم م نيدفعه بعد بدتر از ا,حقشه يچ يبرا_

 ينطوريتو ا اي دياگر خواهر و مادر سع نيريش يطرز رفتار حق توست خودتو بذار جا نياصال هم حقش نبود ا رينخ_
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 ؟يكن يم كاريرفتار كنند تو چ

 من كجا و اون كجا ميهزار بار با هم فرق دار نيريمن و ش,نكن يقاط نيريبا ش منو

حال و روزت  ياخالق داشت ياز نظر اخالق اون كجا و تو كجا اگر ذره ا يول,و اون كجا ياز نظر ثروت تو كجا باش ديشا_

 .نبود نيا

 مگه حال و روزم چشه؟_

 .دنتيد ادياون هم به زور م كباري ينامزدت هفته ا يول يكه نامزد كرد ستين يچند ماه يچيه_

 ايكن يم يرو ادهيز ينرگس دار_

 تو ايكنم  يم يرو ادهيمن ز_

 از صبح تا حاال از دست اون دختره احمق حاال هم از دست شماها گهيزد بسه د اديبلند فر يبا صدا قهيصد

 :گفت نرگس

 ...چرا نطوريمامان شما هم هم_

 رفتار بشه ينطوريحق داره اون دختره فالن فالن شده حقشه كه باهاش ا دهيسپ.نكن يمن فلسفه باف يبرا گهيتو د_

 ...ستيهم حقش ن چيه_

 نه اي يشيآروم م گهيبسه د_

 .ستيدستانش گرفت و به شدت گر انيلبه تخت نشست سرش را م يرو.اتاقش رفت ييدر را كوباند و تو نرگس

به  يهر پله ا يرو بايز يشده بود وگلدانها دهيپوش بايز ييرا به درون خانه دعوت كرد پله ها با فرشها نيريش سروش

 .ساخت ياز همه جا چشم ها را متوجه خودش م شتريسالن ب يتو يخورد فرشها يچشم م

دور تا دور سالن را پوشانده بود و  يشده بودند مبلمان سبز رنگ نيو لوكس تزئ كيش يليگوشه سالن خ ينهايتريو

 .داده بود ليخانه را تشك ونيدكوراس يجالب ناتيخالصه تزئ
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و  ديبه خود آمده بود خند ايكه گو نيريكه هاج و واج مانده بود تكان داد ش نيريچشم ش يدستش را جلو سروش

 :گفت

 يا قهيخوش سل يليخ_

 ييبايو به طرف آشپزخانه رفتندكه به طرز ز. آشپزخانه و اتاق خواب رو نشونت بدم ميبر ايب يديحاال كجاش را د_

 .ديشده بود و بعد از آن نوبت به اتاق خواب رس نيتزئ

 قشنگه يليسروش خ يوا,چقد قشنگه درست مثل بهشت نجايمن ا ياوه خدا_

 .ميده يم رييرا تغ زيهمه چ يجا يبعد از عروس ياگه خواست_

 .طور كه هست بمونه نيكنم بذار هم ينه خواهش م_

 نياز همه ا نيريش.دانيم نيو ا يگو نيخودت ا قهيسل ياصال پا.ديشما دستور بده يهر چ زيعز يچشم كدبانو_

تخت  يزد كه چشمش به قاب عكس افتاد كه باال يچرخ كيبه وجد آمده بود دور خودش  زيآم نيتحس يهايبائيز

 :گفت يلب ريجلو رفت و ز.شده بود نياز رز تزئ ييشده بود و اطراف آن باغچه ها زانيآو

 !يبدجنس يليسروش خ_

 چطور؟_

 كنه؟ يم كاريچ نجايمن اعكس _

 .كنم زانياتاق آو واريخوب من حق ندارم عكس همسرم را به د_

 ؟يآخه از كجا آورد_

 يخودت بهم داد يانداخت مونياست كه شب نامزد يهمون عكس نيا_

 ...من يول_

 حرف بزنم؟ يبا ك يستين شميكه پ ييبعد هم رفتم بزرگش كردم آخه منصفانه قضاوت كن وقتا_
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ملتمسانه  يرا پوشاند و با لحن نيريش يبه طرف قاب رفت و دستش را دراز كرد كه سروش با دستانش دستها نيريش

 :گفت

 يگذارم معشوقمو ببر ينه نم_

 خوام ببرمش يسروش بچه نشو م_

منم بهتره  يبرا ينطوريعكست تازه ا يجا يخودت بش ديعوضش با ستين يحرف يعكستو ببر يخوا يخوب اگه م_

 يرا قبول كن يدوم يخودت البته شرط ايعكست  ايخودته  ليحاال م اميب دنتيد يراه برا يهر روز كل ستميچون مجبور ن

 .من بهتره يبرا

 شتيهمون عكس باشه پ مياوه نه تسل_

 شد فيح_

 كرد نيسروش را در دل تحس يبايز قهيمرتبه سل نيبه عمل آورد چند يكل دياز كل خانه بازد نيريش

رفتند سروش دستور غذا داد و  ياز منزل صرف كنند و به رستوران رونيگرفتند شام را در ب ميسروش تصم شنهاديپ به

 :دهانش برد و گفت كيقاشقش را نزد نيريش.هر دو مشغول خوردن شدند

 ميكاش نرگس را با خودمون آورده بود يا_

 ه؟ينرگس چ نظرت در مورد نميحاال كه حرف نرگس شد بگو بب يراست_

 ...يبذله گو ول يخوب و مودب و كم اريخوب به نظر من نرگس دختر بس_

 ؟يچ يول_

 يم يوقت ياگه توجه كرده باش يول هييبره مثال دختر بذله گو يرنج م يزيچ هياز  شهياحساس م كنم نرگس هم يدونيم_

درست مثل  شهيعالم خودش غرق م يداره اكثر اوقات تو يحالت بخصوص كيشود  يزود خنده اش قطع م يليخندد خ

 فتهيم يبد يليموضوع خ كي ادي نكهيا
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 نكرده؟ فيبرات تعر يزيمگه نرگس در مورد منصور چ يراست.آره كامال موافقم_

 نه!منصور_

 ...و هيتو دار يليانتظارش را داشته باشم آخه نرگس دختر خ دياوه نبا_

 :دوخت و گفت نيريو درشتش را كه مملوء از اشك بود به ش اهيكرد چشمان س يم يباز شيبا غذا كهيدر حال سروش

 خوشبخت بود درست مثل االن ما يليحادثه خ نينرگس قبل از ا_

 :گفت يدستش گرفت و با ناراحت يسروش را تو يدستها نيريش

 ؟يكن يم هيگر!سروش؟_

 نه_

 ه؟يمنصور ك!شده؟ يچ_

 .كنم يم فيتعر تيرا برا زياالن همه چ_

 گهيوقت د هي يبرا يبگذار يتون يم يشيكردنش ناراحت م فيبا تعر يدون ياگه م_

و از همه اتفاقات چه گذشته چه  ياز تمام مشكالتشون آگاه باش ديبا.يخانواده رادپناه هست ياز اعضا يكينه تو حاال _

 .يباخبر باش ندهيحال و آ

را دوست  گريهمد يليمزد كردند خمون بودنا هيبه نام منصور كه پسر همسا يپسر كيبا  شينرگس دو سال پ_

كه اون دوتا با هم  يسال كي.برخوردار بود ييباال يبود و از منزلت اجتماع ريبود دب يخوب يليمنصور پسر خ.داشتند

نشستند و با  يهمه اش كنار هم بودند تا صبح م اي ونچ دميد ياصال نم اي دميد يبگم من كمتر نرگس را م ديبودند با

كردند نرگس  يهم در مورد موضوعات مختلف صحبت م ايخواندند  يحافظ را م يكردند با هم شعرها يهم صحبت م

 دهيسپ نيراستش هم.را دنبال كرد يداشت رشته معلم يبه مهندس يديعالقه شد نكهيواقعا خوشبخت بود اون هم با ا

شب نرگس و منصور با هم به  كي هنكيكرد تا ا يم تشياذ ياديز يكرد و با بهانه ها يم يحسود نرگسخواهرم به 



 

 

شتياكتابخانه نوده  كيخسروي مهين  –هاي شكسته قلب 

w W w . 9 8 i A . C o m  83

 ...منصور همون موقع,جاده سامان تصادف كردند يگردش رفته بودند و تو

قطره  شديم يبود ول نييسرش پا نكهيبا ا,كرد يانداخت و با بشقلب شروع به باز نييسكوت كرد سرش را پا سروش

 .ديرا د ختير يرا كه از چشمانش فرو م يشبنم يها

 از خاطره يآره اون مرد و نرگس موند با كوله بار_

 اوه واقعا متاسفم_

 :را شكست و گفت نيسكوت سنگ نيا نيريش نكهيبه سكوت گذشت تا ا يلحظات

 كرد؟ كارياون وقت نرگس چ_

البته .يروانپزشك بردش تا شد وضع كنون يها شده بود پدرم اون قدر به دكترها وانهينرگس تا چند ماه درست مثل د_

 .حالش بهتر شد نكهيتا ا مشيبرد مارستانيو زود به ب ديفهم دهيدفعه هم مرگ موش خورده بود كه سپ كي

 فراموش شده باشه؟ شيبرا يموضوع تا حد يكن يفكر نم_

عكس منصور جلوشه  كهيدر حال سيخ يبا چشمان نميب يم شميوقتا كه سرزده وارد اتاقش م ينه اصال گاه...فراموش_

 زنهيحرف م

با .آورد شيرا پ يگريدادن به بحث موضوعات د انيپا يبرده بود برا يسروش پ يبه ناراخت يكه به خوب نيريش

 :گفت يكس در رستوران بنود به آرام چيزد ه يچشمانش اطراف را چرخ

 ميوقته بهتره بر ريد گهيخوب د_

 ستيساخته ن يكمك ياز كس,نه يول.دبه اون كمك كر شهيكرد كه چطور م يتا صبح به نرگس فكر م نيريشب ش ان

سر و ته اش موجب  يب يهايبا باز يگاه...كه نداره ييهايخودش به خودش كمك كند واقعا روز گار چه باز دينرگس با

 يهمه ناعدالت نيشكند كه دل سنگ هم به خاطر ا يمرا  يعاشق يآنچنان قلبها يگاه... يمشه و گاه يو خوشبخت يشاد

شكستن ها  نيدلخراش ا يپژمرد صدا يم يشود و آنگاه كه روح يم شانيشكند و پر يم يدل يوقت.ديآ يبه جوش م
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 يم دهيپهناور شن يها انوسيو كف اق دهيسر به فلك كش يها و پژمردن ها تا فراز كوهها يشانيپر نيخاموش ا ينوا

 .شود

 يشاس يشگير آمد طبق عادت همبود كه زنگ خانه به صدا د نيريرفتن به خانه ش يدر حال آماده شدن برا سروش

 .گرفته وارد شد يبا حالت قهيبعد صد يرا فشار داد لحظات فونيآ

 سالم مامان جان_

 باهات حرف دارم بعد برو مغازه يكم نيحاال بش يبر يخوا يم ييجا.سالم_

 رم يمن مغازه نم يول_

 ؟يريموقع صبح كجا م نيپس ا_

 نيريش دنيد_

 چه خبره؟!پسر ينبود ششيپ شبيمگه د:گفت زيآم هيكنا يبعد با لحن!نيريش_

 من حق ندارم همسرم را هر روز مالقات كنم يعني_

 ...دختره نيا ستيمعلوم ن_

 :گفت ريدلگ يو با لحن ديپر قهيحرف صد ونيم سروش

 نيمامان باز هم كه شروع كرد_

و  ايب يكن يدختره حروم م نيسه اوا زارويچ نيچرا تموم ا... يپولدار,يخوشگل,يپيخوش ت يسروش جان تو جوون نيبب_

از  ريمگه ما غ.ميرو بكن هيسر وصدا قال قض يب ميتون ينشده م ريبار هم كه شده به حرف من گوش كن االن هم د كي

 .ميدهم كر يا گهيكار د يجشن نامزد كي اي تيمحرم غهيص كي

 ه؟يمادر منظورتون چ_

 ذارم يدستات م يگذارم و دست فرزانه را تو يم شيدر عوض خودم پا پ.دختره را ول كن نيو ا ايمنظورم روشنه ب_
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 نياز خانواده راد پناه هست اون وقت به هم يجزئ,زن منه عروس شماست نيريچه طرز حرف زدنه ش نيا گهيبسه د_

تونه اونو از من  يكس نم چينه تمام وجود منه وه يمين نيريرا بهت بگم اصال ش يزيچ كيمادر  نيبب.ميولش كن يسادگ

 .دهش رميبرم د خوامياالنم م... خود شما يحت...يجدا كنه حت

 زهيهمه چ يتو همون دختره ب اقتيل يفرزانه رو ندار اقتياصال تو ل ونهيپسره د يا ديد ميخواه_

 نيرياست نه ش ونهياون فرزانه د زيهمه چ يب_

 خفه شو گستاخ_

 :رفت شراره در را باز كرد و گفت نيريبه خانه ش هكسريانداخت و نييسرش را پا سروش

 يبعد دختر يزنگ را به صدا در آورد لحظات,كردز دايرا پ ايسروش به كمك شراره خانه رو.رفته ايبه خانه رو نيريش_

 .شد انيدر چارچوب در نما

 :گفت ديد يبار سروش را م نياول يكه برا ايرو

 د؟يداشت يامر_

 سالم_

 سالم_

 هستند؟ نجايخانم ا نيريش ديبخش يم_

 :كرد و گفت يتبسم ايرو

 شما؟_

 .نكردم من سروش هستم يكه خودم را معرف ديبخش يمن؟ م... من

 :و گفت ديصورت سروش پاش يرو يلبخند ايرو

 خوشوقتم يليهستم خ ايمنم رو اوردميكه به جا ن دياوه ببخش_
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 طور نيمنم هم_

 داخل دييبفرما رونيچرا ب_

 ديصداشون كن شهياگه م شميممتشكرم مزاحم ن_

 االن نيالبته هم_

 :كتاب بود گفت يهمانطور كه سرش رو.بود كيزيسرگرم حل مساله ف نيريش.به داخل رفت ايرو

 .كردم دايجواب مساله رو پ ايرو_

 بود؟ يك يپرس ينم_

 بود؟ يك_

 سروش_

 !؟يگيم يجد... سروش_

 كارت داره گميم يآره جد_

 :گفت يآمد و با خنده بلند رونياز اتاق ب ايرو.رفت رونيبا سرعت كتابش را جمع كرد و از اتاق ب نيريش

 ن؟يريش_

 جانم؟_

 خداحافظ_

 .نمتيب يمدرسه م يخوام خداحافظ تو ياوه معذرت م_

شد و  قيرا در چهره سروش دق يلحظات نيريش.را داد نيريداده بود جواب گرم ش هيتك واريهمان طور كه به د سروش

 :سكوت گفت يبعد از لحظات

 افتاده سروش؟ ياتفاق_
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 چطور؟_

 ؟يدمغ يليخ_

 ؟يكوچه نگه دار يمنو تو يخواه يم يتا ك ستين ميزيچ_

 سركار بود شراره مشغول درس خواندن منتيدو به خانه رفتند م هر

 هم كنارش نيريمبل نشست و ش يرو سروش

 بگذارم انيرو باهات در م يموضوع كيخواستم  يم_

 ؟يچه موضوع_

 يدب ميبر يزندگ يبرا يخواستم بگم اگه قبول كن يراستش م_

 يمن م ميبا هم نداشت ييقرارها نيسروش ما همچ ني؟ببيدب يچ يوجه برا چيبه ه ؟نهيگ يم يدار يمعلومه چ ؟يچ_

خوام بچه  يكنموم تيجا ترب نيهم ارميب ايجا به دن نيخواهم بچه مون رو هم يكنم من م يخواهم تو كشور خودم زندگ

 فرهنگ كشور خودمون... را داشته باشه رانيمون فرهنگ ا

 مياونجا هم خوشبخت بش ميتون يما م رينگ ميعجوالنه تصم نيريش_

 ميدار ياز زندگ يمگه ما چه انتظار ميجا هم خوشبخت نيما هم يول_

 :زد اديفر سروش

 نيريش گهيبسه د_

 :ديرسآمد و پ رونياز اتاقش ب شراره

 افتاده؟ ياتفاق_

 :آرامتر گفت ياتاقش كرد و با لحن يكرد و شراره را راه ياز شراره معذرت خواه سروش

معقوالنه است تازه ما كه  يليكه من گرفتم خ يميتصم نيخوام باور كن ا يترو م يجون باور كن من خوشبخت نيريش_
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 ميگرد يو بعد باز م ميكن يم يزندگ يچند سال ميعمر اونجا باش انيتا پا ميخوا ينم

 خواد؟ يدلت نم گهيشد نكنه د يخونه خودت پس چ ميمگه قرار نبود بر_

به صالح  يخوام كه ترو ببرم خونه خودم ول يخواد چرا هنوز هم م يمگه هنوزم دلم نم زميعز ستين نطورينه اصال هم ا_

 ميكشور خارج بش نيهر دومونه كه از ا

 يريرا ظرف چند ساعت بگ ميتصم نيو اباعث شده كه ت يزيچرا چه چ_

تونم  يپدرم اونجا شركت داره من م,اونجا حاضره زيو امكانات و همه چ ليكنم وسا يمن مدتهاست دارم فكر م يول_

 .ستين يبابت مشكل نيپس لز ل ميشركت بشم خانه هم اونجا دار ريمد

 ؟يدب ميبر يگرفت ميراستش را بگر چرا تصم ريمن و هم در نظر بگ يجوانب روح يسروش كم_

پاشند  ياز هم م مونويزندگ,ميكن يگذارند ما زندگ يباور كن نم نيريش,ميكن يگذارند ما زندگ ينم نكهيبه خاطر ا_

 موافقت كن فقط چند سال شنهادميپ ايكنم  يخواهش م

 نشونيپا بگذارم كه زبانشون د يبه كشور تونم يتونم باور كن نم يازم نخواه من نم نويكنم ا ينه سروش خواهش م_

 ...نفرشون صحبت كنم اون وقت كيتونم با  ينم يمن حت.است دركم كن بهيبرام غر

 بود متاسفم بازم فكر كن نيحرف آخرت هم يعني_

در ,شدياو م يموجب ناراحت اديز يها هيبا كنا ديرس مي نيريو هر موقع به ش شديبدتر م قهيگذشت رفتار صد يروز م هر

پدر .كمتر ناراحت شود نيريكردند ش يم يدادند و سع يم نيريدل به دل ش شترياثنا نرگس و سروش بودند كه ب نيا

مطلب  نيا انگرينما نيريبا ش قهيها رفتار سرد صد يهمانياز م ياريدر بس رايبرده بود ز يپ هيكم كم به قض نيريش

هم چنان  نيريزدن وش هيكنا نيريشروع كرد به ش شهياز هم شتريب قهيبود صد داهللايخانه عمو  يكه مهمان يروز.بود

 وددر حال انفجار ب يسروش كه از حال ناراحت.داد يگوش م قهيربط صد يب يبود و در سكوت به صحبت ها نييسرش پا

 قهيصد يزن عمو و عشرت سروش آرام شد ول يانيبا پا در م.باالخره لب از لب گشود و با پرخاش جواب مادرش را داد
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آمد  يوارد م نيريجان ش مهين كريبر پ نيمثل پتك سنگ قهيصد يداد حرفها يدست بردار نبود و مرتب فحش و ناسزا م

 يله م ختير يكه با خشونت فرو م قهيصد زيكلمات حقارت آم يدر پ يآن ضربات پ ريمظلومانه ز داشتيو او را وام

طاقت  گريكه د يكرده بود را پاك كند موقع انهيچشمش آش ريرا كه ز ياشك يقطره ها رتيو ح يشود و با ناباور

 نيريسروش از ش,آمد سروش هم به دنبال او رونيرا برداشت و به سرعت از خانه عمو ب فشيكرد ك يخداحافظ اوردين

موافقت نكرد و خانه رفتن را به  نيريش يرفتار بد مادرش را كرده باشد ول يتالف ديگردش كنند تا شا يكم استخو

از آنجا كه  يكرد كه رفتارش آنگونه باشد كه پدر و مادرش متوجه نشوند ول يسع ديبه خانه رس يداد وقت حيردش ترجگ

به اتاقش  كسرهي نيريش.بردند نيرياحوال ش رييبه تغ يپ يهمگ منتيم ينيزبيمتورم شده بود و با ت نيريش يچشمها

 منتيم يشود ول ايرا جو شيبرود و علت ناراحت نيريش شيرا كرد هاشم خواست پ دنيرفت و بهانه خسته بودن و خواب

 .را به شراره خواهد گفت زيهمه چ شهيهم نيريمطمئن بود كه ش رايرا فرستاد ز نيريش يشگيهم اريمانع شد و شراره 

ك زن آسمان را چشم يتخت دراز شده بود و از پنجره كوچكش ستاره ها يرو نيريش.رفت نيريبه اتاق ش شراره

بود  دهيفا ياو ب يسع يلبانش باز كند ول يبر رو يكرد لبخند يبه خودش آمد و سع يشراره كم دنيبا د كرديتماشا م

 .نتوانست رديلبان خشك شده اش را بگ يرو رنگيب يلبخند كرديم يسع يچون هرچ

 :ديلبه تخت نشت و پرس شراره

 .ديزود برگشت ـچقدر

 .مينشستن را نداشتم زود بلند شد ـحوصله

 !؟يچ يبرا يكرد هيافتاده گر يرا بگو اتفاق ـراستش

 ...هم هيحالم خوبه تازه گر فتادهين ياتفاق ـنه

 :بغلش گرفت و گفت يرا تو نيريشراره ش.مجال حرف زدن را به او نداد هيو گر ديبغضش ترك كمرتبهي

 شده؟ يگفته هان بگو چ يزيچ دهينكنه سپ ايگفته  يزيبا مادرش چ ايشده با سروش حرفت شده  يـچته؟چ
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 .كرديم هيهمچنان گر نيريش يول

 .ناراحت هستند يليرو بخدا حرف بزن بابا و مامان خ ـتو

 .ستين ميزيكه چ ـگفتم

 ده؟يرنگت پر ؟چرايكرد هيگر نقدريپس چرا ا ستين تيزينگو اگه چ ـدروغ

در  تيكرد و شراره با عصبان فياو تعر يرا برا زيهمه چ شهيرا از شراره پنهان كنه مثل هم يزيكه محال بود چ نيريش

 :گفت ديجويرا م شيلبها كهيحال

 .رفت رونيو به سرعت از اتاق ب مييرا به بابا بگو زيهمه چ ديشورش را درآورده با گهيهم د قهيصد نيـا

چشم بهم زدن تمام  كيشراره در  يول ديبه پدر و مادرش نگو يزيبار هم چ نيزد و از شراره خواست تا ا اديفر نيريش

گرفت تلفن زده و  ميتصم نديرا بب نيريش يوجه حاضر نبود ناراحت چيهاشم كه به ه.كرد فيهاشم تعر يرا برا هيقض

 :رو كرد و گفت نيريهاشم رو به ش.ندانست زياكار را ج نيا منتيباز م يموضوع را از رسول بپرسد ول

سروش  ه؟بايآخه مشكلتون چ نمتيبيناراحت م يشيكه هر موقع با مادر سروش رو در رو م هيادياالن مدت ز ـدخترم

 كنه؟يكه مادرش دخالت م يدار يمشكل

 .هم خوبه يليبا سروش ندارم سروش خ يمشكل چيبابا من ه ـنه

 با تو سرده؟ نقدريچرا رفتار مادرش ا ـپس

 :گفت گريكرده بود هاشم بار د اريهمچنان سكوت اخت نيريش

 .ميكمكت كن ميبتوان ديمشكلت را به ما بگو شا ـدخترم

 .ندارم يجان گفتم كه مشكل ـپدر

 .از سروش بپرس شمياونوقت مجبور م ينكن فيرا برامون تعر انياگه خودت تمام حر يگيدروغ م يدار ـتو

 .دينزن يتو را به خدا به سرپش حرف ـنه
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 نه؟ ايه شد يچ يگيم يپ ـخوب

 .ناراحت هست ياون خودش به اندازه كاف دينزن يكه به سروش حرف يبه شرط ـپس

 .زنمينم يكن من هم به سروش حرف فيرا تعر ايدخترم آروم باش و همه قضا ـخوب

سروش اصال از  يسروش انتخاب كرده بود ول يهمسر يدختر برادرش را برا شيمادر سروش از چند سال پ ـراستش

كه  نگونهيسروش قبول نكرد وضع شد ا ياصرار داشت كه با فرزانه ازدواج كنه ول يلياومد مادرش خ ياون خوشش نم

 .دينيبيم

 !درواقع مادر سروش با ازدواج تو و سروش مخالف بوده نه؟ ـپس

 بله...ـخوب

 ؟يدونستيم يرو از ك نهايا ـتو

 .قبل از ازدواج ـاز

 ...ـپس

 :از خشم زد و گفت يدايفر هاشم

كه خوب را از بد  ياونقدر بزرگ شد كردميواقعا كه من فكر م ياصال چرا تو قبول كرد يزنيحرفا را م نيچرا حاال ا ـپس

 .كه سخت در اشتباه بودم دميحاال فهم يول يبد صيتشخ

 چكار كنم؟ ديگيحاال م ـخوب

حاال رفتارش با .ديرا بكن تونيشما زندگ گذارهياون زن م يكنيتو فكر م يكرديم شيوقت پ يليخ ديسؤال را با نيا ـحاال

 .به بعدش يوا نطورهيتو ا

 :گفت كرديم هيكه گر يدر حال نيريش

 .زهيو بهم بر مونياون زندگ ميگذاريما نم يـول.
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 شد؟ يكه عاقبتشون چ يديزدن د اديز يليو مجنون هم خ يليحرفا رو ل نيا هيچ ميگذاريما نم يول

 تونيبگذاره شما زندگ كنميزن سراغ دارم فكر نم نيكه من در ا يبا اخالق...

 :جلو آمد و به هاشم گفت ممنتيحرفش را تمام كند م هينتونست بق هاشم

 من با مادر سروش حرف بزنم ـبهتره

 چارهيداره ب يزن چه رفتار نيكه ا ديدونيشما نم.تره يرسول منطق زنميخودم با رسول حرف م ستيشما الزم ن ـنه

 .رسول ازش واهمه داره يكه از دستش نناله درست و حساب ستين يرسول روز

 ؟يبگ يبه اقا رسول چ يخوايـم

تو  يكس دهميمن اجازه نم ميو باهاشون معلوم كن فمونيتكل ديبا شهيكه نم ينطوريا گميبهش م يزيچ كي ـباالخره

 .دخترم دخالت كنه يزندگ

 يا جهينت نيكوچكتر نكهيبدون ا يگفتگو نشستند ول زيرا باهم سر م ياون روز هاشم به نزد رسول رفت و ساعات يفردا

را  دهيسپ يشب هنگام سروش و پذرش كارت دعوت عروس.را ترك كردند گريگدي رنديگفتگو بگ نياز ا

 رييتغ يكم قهيتار صدرف ستممكن ا دهيبا رفتن سپ كرديفكر م رايز كرديم تيسروش احساس رضا.آوردند

 يدر امتحانات همچون سالها تيموفق يتمام تالش خود را برا ديبا نيريو ش شديم كيترم نزد انيامتحانات پا.كند

 سريم ايگو يرا در كنار هم درس بخوانند ول يرفتند تا ساعات ايو پروانه به اتفاق به خانه رو نيريش.برديگذشته بكار م

داد هركدام جداگانه  شنهاديپ ايرو.كردنديبود و هركدام به مشكالت خود فكر م رشانيبانگيدرد هركدام گر راينبود ز

 ايرو يدر مورد زندگ ييزهايو پروانه هركدام چ نيريالبته ش.درد دل كنند تا بلكه سبك شوند و اول خود شروع كرد

 نيالبته ا.نداشت ديام ديكشيرا م رشنتظاكه ا يا ندهيو آ يوقت به زندگ چيه.حساس بود اريبس يدختر ايرو دانستنديم

گوشه  يدختر شاد را به دختر نيشروع به رشد و تكامل كرده بود و ا يماه قبل در و كيدرست در  يو ناباور يديناام

رفت و آمد را  يدر خانه آنها جا شيوقت پ يليداشت كه از خ ييپسر عمو ايرو.كرده بود ليپرخاشگر تبد يو گاه ريگ
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 ايرو.اكثر شبها را آنجا گذاراندن ايآمدن و  كباري يشد به روز ليكم كم تبد يسطح ييرفت و آمدها نيو ا دباز كرده بو

 نيبود و هم يا دهيفهم يرضا پسر.نشستنديكرده بود اكثرروزها با هم به بحث و گفتگو م دايبه رضاپ يبيعج يوابستگ

كرد كه با  يخواستگار ايرضا از رو نكهيعالقمند شود تا ابه او  ايبودن باعث شده بود رو يسطح باال فكر كردن و منطق

 هيبود را توج ايسال بزرگتر از رو 12رضا  نكهيو ا ايمخالفت كم بودن سن رو نيمخالفت پدر و مادرش مواجه شد و ا

 .كرديم

 :گفت ايبه رو پروانه

 ؟يتو نظرت را اعالم نكرد ديكش شيرا پ ييرضا مسيله خواستگار يجون چرا وقت ايـرو

 هم خواست؟ ياز من نظر يمگه كس ـĤخه

 از تو نظر نخواست؟ يكس يعنيـ

 رييرفتار پدر و مادرم با رضا تغ دميديبود كه من م يماه 2كرده  يرضا ازم خواستگار دونستميمن اصال نم.كه نه ـالبته

 ه؟يدراز سر چه موضوع يبحثها نيا دمينفهم يم بود ولپدر و مادر نيهم ماب ييو بحثها ادي يكرده و رضا كمتر خانه ما م

 كرده؟ يرضا ازت خواستگار ياز كجا متوجه شد ـپس

 ...بهم گفت كه يوقت.دادند و كار از كار گذشته بود يبهم گفت كه به رضا جواب منف يوقت ـمادرم

 :و در همان حال ادامه داد ستنيشروع كرد به گر ايرو و

 .عقدش رو چاك كرده بودند يهفته به عقد رضا مونده بود و كارتها كيبهم گفت كه  يـوقت

 .را رد كرده بودند ايخواستگاران رو نياز بهتر يكياز دخترشان  ينظرخواه نيبدون كوچكتر ايچرا پدر و مادر رو واقعا

 :فشرد و گفت نهيرا به س ايسر رو پروانه

 كه كار تو يقبول داشته باش ديبا يه اند ولنكرد يجون درسته كه پدر و مادرت كار درست ايرو ـخوب

 .سال از تو بزرگتره 12كه  يازدواج كن يبا مرد يخواستيچندان درست نبوده تو م هم
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 .ستيعضق و عالقه و تفاهم باشه سن مطرح ن يبه نظر من وقت يـول

ساله  32 شهيساله اون م 20 يتو شد يوقت يريسن را هم مدنظر بگ ديتو با يخود داره ول يعشق و تفاهم كه جا ـخوب

مسخره هست  يليسال واقعا كه خ 12 يعنيباشه  تونهيچقدر م يموضوع نگاه نكن آخه مگه تفاوت سن نيبه ا يسطح ايرو

 .عشق و تفاهم هم وجود داشته باشه نكهيو او ا

 :گفت نيريش

 .مهمه يليازدواج خ يهم تو يتفاوت سن گهيجون پروانه راست م ايرو

 سانسيفوق ل گهيماه د كيبود  يكه چقدر فرهنگ ديدونيو نم ديبود دهيآخه شما كه رضا را ند يول ونمديهم م ـخودم

 .رديگيرا م شيمهندس

 .گهيمهندس د كي ـانشاءاهللا

 ...حرف را تكرار نكن من نيا گهيپروانه د ـنه

 يول ياي ينم رونيوجه از فكرشون ب چيكه به ه دونميم زميعز يقصد ناراحت كردنت را نداشتم ول خواميم ـمعذرت

 ...خوب يكن كمتر بهش فكر كن يالاقل سع

 .كنميم يـسع

 .دختر خوب كي يحاال شد نيـĤفر

 شد؟ يمهرداد چ يكرد كاريپروانه تو چ ـخوب

 .برنگشتند گهيانگشتر كردند تو دستم رفتند و خبر مرگشون د يبابا از وقت يچيـه

 نشد؟ يخبر چيه يعنيـ

 .نامه برام داد كي شهيخبر هم م يگه ببابا م ـچرا

 نوشته بود؟ يچ ـخوب
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 .پسرها اتيچرند نيهم ـاز

 سند؟ينويم يپسرها چ ـمگه

 :رگفت ايبه رو نيريش

 كار تموم شده هان؟ يكنيخوب پس فكر م.سر به سرش نگذار ايـرو

 .را از دست نداده ام دميهنوزم هم ام ديداد ديبس شما بهم ام ـاز

 مهرش تو دلت نشسته باشه؟ يتا حدود يكنينم ـفكر

 .كنميم دايازش نفرت پ شتريروز به روز تازه ب...چه حرفا ـمهر

 جالل چطوره بهتر نشد؟ ـرفتار

 اميب گهينذاره من د خواديم دهيحاال هم نقشه كش زهيريرا بهم م زهايهم چ يمدت شهيمهربون م يهاست مدت وانهيد ـمثل

 .مدرسه

 :و گفتند دنديكش ياديهردو فر ايو رو نيريش

 مدرسه؟ يايب گهينذاره د خواديم يعني!ـنه؟

 .زنهيحرفو م نيكه هم ـخودش

 .يبش ميتو تسل ـنكنه

به خاطر  ارهيرا سر خواهر و برادرم و مادرم درم شياو نشم اونوقت تالف يخواسته ها ميمجبورم اگه من تسل زميـعز

 .تحمل كنم دياونها هم كه شده با

 :گفت ايرو

 مدرسه؟ يايب گذارهينم يچ يبرا ـĤخه

 .خواهرش شيبفرستم كرمانشاه پ خواديم گهيم نكهيا يـبرا
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 ؟يچ يـبرا

 .ميدچار مشكل نش ندهيتا در آ ميآشنا شو گريبهتر با اخالق همد نكهيا يـبرا

 را جالل گفته؟ نهايحرفا ا ـچه

 كنم؟ كاريچ ديگيبچه ها شما م ـĤره

 :بلند گفت يمرتبه با صدا كيپروانه  نكهيبه سكوت گذشت تا ا يلحظات

 .افتمي افتميـ

 :دنديپرس رتيهردو با ح ايو رو نيريش

 ؟يافتيرا  يـچ

 :و گفت نيريرو كرد به ش پروانه

 با فرزانه قرار و مدارهاشون را بهم زدند؟ يبنظر تو سروش چطور نيريـش

 به مهرداد داره؟ يسروش چه ربط يول...ـسروش

 .گهيزود باش د يتو بگو چطور ـخوب

 .كنه يباهاش زندگ تونهيسروش به فرزانه گفته بود كه نم يعنيباهم حرف زده بودند  نكهيا ـمثل

 .كنميكار را م نيمنم هم ـخوب

 :گفت ايرو

 .كنميمنم كمكت م هيفكر خوب ـاحسنت

 .شهينم نيبهتر از ا هيـعال

 اره؟ييسرت م يياگه جالل بفهمه چه بال يدونينشو دختر م ـاحمق

 .سمينويم شينامه محرمانه برا كيجالل بفهمد  گذارميـنم
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 ؟ياگه نامه را مادرش خوند و اونوقت به جالل گفت چ يـول

 .كنهيمن و مادرش باز نم يمطمئنم نامه ها ـنه

 ؟يشد نامه را به مادرش نشون داد اونوقت چ يهمون وقت مهرداد پس از خواندن نامه عصبان ميـاومد

 :گفت ايرو

 .يبه اصفهان اومد رودر رو باهاش صحبت كن يبهتره وقت ستين يبه نظر من نوشتن نامه كار درست گهيراست م نيريـش

 .كرد دييرا تأ نيريو ش ايبه فكر فرو رفت و نظر رو يلحظات پروانه

 .ديو رفتن به خانه بخت از راه رس دهيسپ يشد و روز عروس يهفته به سرعت باد سپر كي

بود كه عروس را  ماندهيباق يبه شروع عروس يچند ساعت.آمد و او را به خانه پدرش برد نيريسروش به دنبال ش صبح

خود را سرگرم  ديرسيبود و به نظر م ستادهيا يكه گوشه ا نيرينرگس هم به ش.شگاهيبردن به آرا يآماده كردند برا

 يا دنيبا شن قهيصد كمرتبهيبرود كه  شگاهيآنها به آرا هآلبوم عكس كرده رفت و از او خواست كه او هم همرا دنيد

 :و گفت ديجمله به طرف نرگس دو

 .رفت نيزودباش ماش ـنرگس

 ؟يچ نيريپس ش ـمادر

 :گفت نيريبه نرگس رفت و به ش يچشم غره ا قهيصد

 .يايب يتونيم يهم اگه دوست داشته باش ـتو

 :كرد و گفت يانداخت و مكث قهيصد نيبه چشمان خشمگ ينگاه ديباترد نيريش

 .ديتا شماها برگرد كنميم ييرايمن ازشون پذ نديايخونه بمونه ممكنه مهمونها ب ينفر تو كي ديمتشكرم با ـنه

 .لتهيم ـهرطور

برد و سفارش فرزانه را كرد و نرگس باز هم اعتراض كرد و گفت مامان بس  نيدست نرگس را گرفت و به طرف ماش و
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 .زن برادر عروسه نيريآخه به اصطالح ش ديرا ببر نيريخودش گفت اول از همه ش شهيكن اگه سروش بفهمه ناراحت م

 .زود برو سوارشو يالزم نكرده نگران باش ـتو

 .با آنها نداشت ياديز ييآشنا نيريماند و چند تن از اقوام كه ش نيرياز رفتن آنها ش پس

حد  نيبا او تا ا قهيكه واقعا چرا رفتار صد ردكيفكر م نيريش.سروش نشست يبايرفت و كنار باغچه ز اطيبه ح نيريش

افكار بود  نينكنه ما را از هم جا كنه در هم ميكن يمن نكنه نگذاره من و سروش زندگ يخدا...خدا يروحه وا يسرد و ب

 .احساس كرد شيشانه ها يرا رو يستاشك مژگان بلندش را مرطوب كرد كه د يكه قطره ها

 :با همان لحن مردانه اش گفت.ديسروش را د يبايرا كه برگرداند باز هم چهره خندان و ز سرش

 ؟يكنيم هيگر يـدار

 .چشام به آفتاب حساسه ـنه

 ؟ينرفت شگاهيچرا به آرا ـپس

 .اش را نداشتم ـحوصله

دور  اديخودم ببرمت ز پاشو!نجايا ياونوقت نشست يبه اصطالح تو زن برادر عروس خانم هست دينفرمائ يكم لطف...ـچرا

 .ستين

 .ممنون گفتم كه حوصله اش را ندارم ـنه

 .شگاهيپاشو ببرمت آرا يحوصله اش را ندارمم لباستو هم كه هنوز عوض نكرد يچ يعنيـ

 .يكنياصرار م نقدريچرا ا خواميكه نم ـگفتم

 ته؟يزيچ نيريـش

 باشه؟ ميزيچ ديچرا با ـنه

 .يزديحرف نم ينطوريموقع با من ا چيتو ه يـول
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 :آرام گفت يزد و با لحن يلبخند نيريش

 .شگاه؟يبروند آرا ديمگه همه با ياصرار نكن راست كنميخواهش م يول خواميم ـمعذرت

 .را درست كن تيبايز يطور موها نيبكش و هم تيبه رو يپاشو دست ـپس

 .قربان ـچشم

 .كنميم نياونوقت موهات را تزئ ارميپاشو تا من هم برم و برات گل ب ـد

 ؟يبلد ـمگه

 هنرمنده؟ كيشوهرت  يدونستيمگه نم يچ ـپس

 .منكرش لعنت ـبر

بلند  يموها نيشروع كرد به تزئ يو شانه آورد و با وسواس خاص نهيگل نرگس و آ يبه سرعت تعداد سروش

 .كرده بود نيتزئ بايز يليگرفت خ نيريرا مقابل ش نهيبعد آ يلحظات.نيريش

 !يواقعا كه هنرمند يقشنگ درست كرد يليقشنگه خ يليـخ

 .يكرده بود نيآن شب هم با گل نرگس موهات را تزئ دهيفر يمثل شب عروس يشد ـدرست

 ؟يديتو از كجا د.بدجنس يـا

 .بودم بايز يپر نيا يو من هم درحال تماشا ديبود دنيدر حال رقص بايز يپر كيكه شما مثل  ييهمون جا ـاز

 داشتم؟ ياونوقت بهت چه احساس يدونيم.اومد ادميحاال  ـĤهان

 ؟ياحساس ـچه

 .از سر نفرت كله ات را بكنم خواستميـم

 .يكنديم ياومد يم ـخوب

 .اومد ينم ـدلم
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 .خدا رحم كرده بود ـپس

را  نيريخاطر ش اريبس قهيالبته ناگفته نماند كه صد رفتيپذ انيپا يمراسم به خوب ديبعد در جشن آغاز گرد يساعات

 .مخالفت كرد نيريش يكند ول يخواست آن شب را در خانه پدر سروش سپر نيريجشن سروش از ش انيدر پا.آزرد

 :گفت نيريبه ش ـسروش

 ؟يفكر كرد يمسافرتمون و رفتن به دب ـدرمورد

 .اديز يليخ ـبله

 شد؟ يجواب چ ـخوب

 .بابا و مامان و شراره و دوستانم ار ندارم يمن طاقت دور تونميجان من جوابم را همان اول گفتم باور كن نم ـسروش

 :گفت نيريش.نشستند يشگيهم مكتين يو سروش به اتفاق به گردش رفتند و رو نيريش

 !ترسميم ندهيمن از آ ـسروش

 ؟يچ ـاز

 .ميموقع از هم جدا بش كي نكهيا ـاز

 .ما بشه ييموجب جدا تونهيكس هم نم چيو ه يمنو ترك كن يو نه تو حق دار كنمينه من تو را ترك م هيحرفا چ نيـا

 !سروش دوارميـام

تو  نيريش يراست.ميحرف بزن ندمونيدرمورد آ ايحاال ب.روشن باش ندهيبه فكر آ دانهيناام يحرفا يدختر به جا ـخوب

 باشه؟ يفرزندمون چ نياول يخوايم

 يشيدوراند ـچقدر

 پسر؟ ايدختر باشه  يبگو دوست دار ـحاال

 .نداره يـفرق
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 .من فرق داره دوست دارم دختر باشه يبرا يـول

 ـچرا؟

 .هم د اشته باشم گهيد نيريش كي نكهيا ـبخاطر

 :مشغول باز كردن بسته بادام بود گفت كهيسروش درحال.دنديخند هردو

 باشه؟ ياسمش چ يدوست دار ـحاال

 ...و اسم پسرمون احسان و تو اليدخترمون ل ـاسم

 .يكه تو گفت يو پسرمون احسان لوفريدخترمون ن ـاسم

 !قهيخوش سل ـچه

 .شديحاصل نشد بلكه اخالقش روز به روز بدتر م يرييتغ قهينه تنها در رفتتار صد دهيانتظار سروش با رفتن سپ برخالف

را  يبه طرف تلفن رفت و گوش دهيزنگگ از جا پر يصدا دنيمرتبه با شن كيدر حال كتاب خوندن بود كه  نيريش

 :برداشت

 .ديبله بفرمائ ـالو

 .نشد دهيشن ييصدا چيه يول

 الو ـالو

نخوانده بود كه باز  شتريب يرا گذاشت و كتاب را در دست گرفت هنوز چند خط يبوق آزاد تلفن گوش يصدا دنيشن با

 .تلفن برخاست يهم صدا

 .را برداشت يگوش

 ديبفرمائ ـالو

 :گفت يزنانه ا يصدا
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 ؟يخودت نيريـش

 شما؟ ـبله

 .هشدا بود كي نيا.يسروش كنار بكش يكن پاتو از زندگ يدختر سع نيبب.ستيمربوط ن چيتو ه ـبه

 د؟يهست يك ـشما

از  اي رميگيرا از تو م يزندگ اي زنميمطمئن باش دفعه بعد با زبون خوش باهات حرف نم.ستيكه به تو مربوط ن ـگفتم

 .حاال خوب فكرات و بكن.سروش

را گذاشت و  يوجودش را فرا گرفته بود گوش يسرتاپا يعرق سرد كهيدر حال نيريش.به دنبال آن صدا قطع شد و

 .كرد فيتعر ايرو يآن فرد ناشناس را برا يتلفن زد و صحبتها ايرو يبرا.كرد ستنيشروع به گر

بود و كارت  ديشراره در را باز كرد وح.زنگ خانه بلند شد يصدا نكهيدر حال خوردن غذا بودند تا ا يبود و همگ ظهر

هر دو قرار .زده شده بود جانيه اريبس. ديوح يسروش از عروس.به سروش تلفن زد نيريعصر ش.را آورده بود يعروس

 يراهنيسروش و سروش هم پ يرنگ را برا يكرم يشلواركت و  نيريش.لباس به بازار رفتند ديخر يگذاشتند و برا

 .انتخاب كرد نيريش يرا برا بايز يبا نقشها يگلبه

 .و آمنه ديوح يپنجشنبه بود و شب عروس شب

سروش كه از همه  يمياز دوستان صم يكيبودند و  وهياز دوستان درحال خوردن م يخوشحال بود با جمع اريبس سروش

 يسروش در را بست و همگ.از اتاقها رفتند يكيبه  يدعوت كرد همگ يدنيرا به صرف خوردن نوش يبذله گوتر بود همگ

و استشمام مشروب  يبطر دنيسروش با د ورددرآ يبطر راهنشياز داخل پ يمصطف.نشستند يدور تا دور مصطف

 .ناراحت شد و مخالفت خود را اعالم كرد

 .يبه خاطر داماد هم كه شده امشب را بخور ديبا ميخوش باش ميخواهيامشب م.اريدر ن يبچه باز ـسروش

 .ستميمتشكرم من اهلش ن ـنه
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 ؟يترسينكنه از زنت م يچ يعني تمسين ـاهلش

 :دستش داد و گفت يو استكان ديبه دنبالش دو ياز جمع دوستان بلند شد و به طرف در رفت مصطف يياعتنا يبا ب سروش

 .بخور گهيما بچه نشو بخور د ـجان

به دوستانش انداخت كه درحال  ياستكان را گرفت و نگاه ديسروش با ترد...دهن سروش برد كياستكان را نزد و

گرفته بود استكان را تا ته سر  ادي يكه از مصطف يزهرآلود بودند او هم كنار بچه ها نشست و با ژست هيما نيا دنينوش

به  ديكشيم يخون شده بود و جسمش را به سخت سهچشمانش كا كهيبعد سروش با حالت مست درحال يلحظات.ديكش

 اديو فر رفتيطرف به آن طرف م نيكرد مرتب از ا دنيقت با همان حالت شروع به رقصرفت و در آن و همانانيجمع م

جلو آمد و دستش را  ديچشمان همه به سروش و حركاتش دوخته شده بود وح.خوانديسر و ته م يب يو ترانه ها زديم

 :برد و گفت يارگرفت و به كن

 .يبريمنو م يپاك آبرو يتو كه دار هيكارها چ نيا پسر

 .كردم؟ كاريچ ـمگه

 .كارها بود نيا يآخه امشب هم جا يسروش با خودت چكار كرد ييچه بو ـاوه

 .برقصم خواميزد ولم كن م اديفر يبلند يبا صدا ـسروش

 .بود يمجلس نيچن كيجوان آن هم در  كيكه دور از شأن  يرعاديو غ ستيباز شروع كرد به انجام حركات ناشا و

ادامه داد پس از  دنيبه رقص گرانيتمسخر د يحال در مجلس مردانه جلو يب يسمسرخ و ج يبا چشمان يمدت سروش

و اعتراض همه زنان  اديآورد با ورود سروش به مجلس فر ورشيبه مجلس زنانه  يبا همان حالت مست يلحظات

وش سر يو دستش را گرفت و خواست كه او را از مجلس خارج كند ول ديهاشم به سرعت به طرف سروش دو.برخاست

 :نداشت گفت ستادنيقدرت ا كهيرفت و در حال نيريدستش را از دست هاشم رها كرد و نزد ش

 .با تو برقصم خواميـم
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كه  نيريش.چشم در چشم سروش انداخته بودند زشونيتمسخرآم يبا نگاهها يبه اطراف انداخت همگ ينگاه نيريش

 شيشانه ها هياز هق هق گر كهيصورتش گرفت و درحال يرا نداشت دستانش را جلو يهمه خوار نيا دنيتحمل د گريد

 .به سرعت مجلس را ترك كرد ديلرزيم

را روانه صورت سروش كرد  يمحكم يلياحساس شرم كرد و به دنبال آن س شياز پ شيب نيريش يناراحت دنيبا د هاشم

به طرفش آمد و به  ديكه وح ديلمايبود و چشمانش را م ستادهيسروش هنوز همانطور هاج و واج ا.ديدو نيريو به طرف ش

 .بود او را به اتاقش برد يهر زحمت

 ياديفر داديپدال گاز فشار م يرا رو شياز خشم پا كهيهاشم در حال.به راه افتادند نيهر دو سوار ماش نيريو ش هاشم

 :سر داد وگفت

 !يرا ببر وونهيپسره د نياسم ا يحق ندار گهيـد

به اتاقش رفت و تا صبح را با  كسرهي نيريش.ديو به خانه رس موديرا پ ابانهايطول و عرض خ يبا خشم زائدالوصف و

 .ديگذران ستنيگر

بود كه زنگ  ايتلفن مشغول صحبت با رو قيهم از طر نيريبودند و ش يينمايس لميف دنيدر حال د يآنشب همگ يفردا

هاشم با .شد يانداخته بود مشغول احوالپرس نييدر را باز كرد و با سروش كه سرش را پا منتيم.خانه به صدا درآمد

هاشم  يعصبان افهيق دنيسروش كه با د.رساند اطيو خود را به وسط ح موديپله ها را به سرعت پ منتيم يصدا دنيشن

 .سالم كرد يانداخته بود به آرام نييهمانطور كه سرش را پا ديخجالت كش اريبس

 :ديپرس تيصبانبدون آنكه جواب سالم سروش را بدهد با ع هاشم

 ؟يكنيچكار م نجايـا

شرمنده ام و اومدم كه  شبميراستش من از رفتار د...دميخاطر خدمتتون رس نيهم يبرا.ديكه از دستم ناراحت دونميـم

 ...كه منو دوارميكنم و ام يازتون معذرت خواه
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 :گفت يبلندتر ينگذاشت حرف سروش تمام شود و با صدا هاشم

ما را  تيثياون از رفتار مادرت با دخترم اونم از خودت كه پاك آبرو و ح يگذاشت دنيشبخ يهم برا ييتو جا ـمگه

 .يبرد

 :زد اديكرد و فر ديجويرا م شيبود و ناخنها ستادهيپله ها ا يكه رو نيريرو به ش سپس

 .اتاقت يتو ـبرو

 .معلوم بشه فتيتا تكل ياي يتو هم امشب با پدرت م....اما تو ـو

 ه؟يچ ـمنظورتون

 .يخوريبه درد دختر من نم گهيواضحه تو د ـمنظورم

 ...من...هيچه حرف نيـا

 .خداحافظ ستين يامر...ايكه برو و شب با پدرت ب ـگفتم

 .سروش بست يدر را محكم بر رو و

 :حرف بزند گفت توانستيو به زحمت م ديلرزيم شيشانه ا هياز هق هق گر كهيدرحال نيريش

 .اصال رفتارتون درست نبود ـپدر

 :كرد و گفت دييرا تأ نيريهم با سر حرف ش منتيم

 .يكرديرا باهاش م يرفتار نيهمچ كي ديچه باشه او دامادته تو نبا ـهر

 ديديند...كرد يزيچطور آبرور شبيد ديديند...س بهيغر كيما حكم  يبرا گهيد يداماد من بود ول يروز كي ـاون

خونه  نيا ياز اون تو يكه اسم يحق گهيد ستيداماد ما ن گهياون د...پولم كرد كيدوست و آشنا سكه  يجلو يچطور

 .ديبرده بشه رو ندار

 :گفت يكرد و به آرام يمكث سپس
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 .ميكنيو روشن م فمونيمحضر و تكل ميريفردا م نيـهم

 :خورد و گفت يا كهياسم محضر  دنيبا شن منتيم

 ؟يروشن كن يخوايو م يك فيچه تكل يعني ستيداماد ما ن گهيد ـاون

 .كه گفتم نيـهم

 .يموجب جدا شدن اونها بش يتونيتو نم دهيحرفا از تو بع نيا ـهاشم

 .حرف نباشه گهيشو د ـخفه

هم به گفته  نيريبود و ش يهاشم هم هنوز عصبان.انداخته بود نييمبل نشسته بود و سرش را پا يمظلومانه رو سروش

 .پدر در اتاقش بود

 :هاشم سخن از لب گشود و گفت منتياز تعارفات كوتاه م پس

خاص و عام سر شكسته  يبرپا كردند و ما را جلو يزيكه پسرتون چه آبرور ديشاهد بود شبيرسول خودتون د ـĤقا

 .فرمودند

 :اجازه نداد و گفت قهيكه صد ديبگو يزيخواست چ رسول

 گهيد.كننديكارها م نيدوره زمونه همه جوونها از ا نيتو ا گهيد.ديچكار كن ديخوايكه شده حاال شما م هيحاال كار ـخوب

 ؟يمثل حاالت بود تيكه نكنه مگه خود شما جوون شهيم دايپ يك

 :گفت رسول

 ياديشما هم حاال ز...جوونند تازه اول راهند نهايا...يخودت ببخش يبه بزرگوار ديكه شده شما با هيآقا هاشم كار ـبله

 ...سخت

 :حرف رسول و قطع كرد و اون و مخاطب قرار داد و گفت قهيصد

آقا كه  نيا نميبب خوامياصال م ستيالزم ن يعذرخواه.يكنيم يتو هم عذرخواه يشده كه ه يحاال انگار چ...خوبه ـخوبه
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 .چه كاره بودند ميدونيهر كس ندونه كه ما م گهيد...كردنديچكار م شونيجوون زننديحاال دارن دم از آبرو م

 :گفت شمها

 .ميكنيمحضر و كار را تموم م ميريفردا م نيهم ستيالزم ن يعذرخواه ـبله

 :گفت يبا دستپاچگ سروش

 شده؟ يمگه حاال چ...ديريگيم ميچقدر عجوالنه تصم.ديحرف و نزن نيا كنمينه خواهش م ـنه

 يمادرتون هم كه عل گهيشدم د ريتحق شبيدوست و آشنا چطور د يجلو يديشده مگه ند يچ يپرسيم ـتازه

 .كه گفتم نيهم...حده

 :كرد و گفت يپادرمان رسول

 ..و يو نساز ياومد...يايراه ن يبابا آقا هاشم اومد يـا

 :گفت قهيصد

 .هم دلشون بخواد يليكه هست دختر خ يزيچ,دختر قحطه ه؟مگهيحرف زدنت مال چ ميمال نقدريرسول ا_

 :برافروخته شده بود پاسخ داد اريكه بس هاشم

 .ديكن دايدختر هم تراز خودتون پ كيو  ديوبگرد ديپس بر...كه هست دختر  يزيبله چ_

 :تكان داد و گفت يرو به شوهرش كرد و سر ديگز يگوشه لبانش را م كهيدر حال منتيم

 ايآقا هاشم كوتاه ب_

 .باز هم طلبكارند ياشتباه كردند ول هيعجب روزگار...اونها اي اميكوتاه ب ديمن با ايكوتاه ب يچ يعني_

 :با پرخاش گفت قهيصد

شما  دهيو دختر ترش ميخونه گذاشت نيكه از همون اول پامون و تو ا ميآره درسته اشتباه كرد,...شما اي ميما اشتباه كرد_

 .ميرو گرفت
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 .با هر دو تونم ديبس كن_

شب ادامه داشت بدون آنكه  12بحث تا  نيا.و مادر سروش شد نيريرسول بود كه مانع حرف زدن پدر ش يصدا نيا

 .رفت رونيحاصل شود و در آخر مادر سروش به حالت قهر از خانه ب يا جهينت

 :دستان او را گرفت و گفت يهنگام خروج رو كرد به هاشم و با حالت ملتمسانه ا سروش

اعمال  نيمرتكب چن گهيد دميقول م ديخودتون ببخش يمرتبه به بزرگوار نيكنم ا يازتون خواهش م ياسد يآقا_

 .ديمرتبه رو ببخش نيكنم ا يخواهش م,كمينشم حتما جبران م يزشت

 .بخشش هست يهم برا ييمادرت جا يبا حرفا مگه

 ...شما هم يول مياوردياونو همراه خودمون م دياز اول هم نبا...حق با شماست دونميم بله

 :زد اديفر يبلند يدل هاشم نرم شود با صدا ديترس يسروش كه م مادر

 .اونجا نگهت داشتند كه قالبشونو همراهت بفرستند...گهيسروش بدو د,سروش_

مرتبه از شدت  كيكه  يمانند كوره ا قهيصد يصدا دنيرفته بود با شن يسروش به نرم رانهيكه با سخنان دلگ هاشم

 .راند رونيشد و شروع كرد به دشنام دادن و با حركت دست سروش را از خانه ب ياقتد عصبان يآتش به زلغ زلغ م

را  يزييپا يكه رنگ و رو شيباينشسته و به باغچه ز اطياصرار رسول سروش شب را در آنجا سر كرد سروش در ح به

 :و گفت ديبر سرش كش ياو انداخت و دست يشانه ها يرسول كتش را رو.شده بود رهيبه خود گرفته خ

شماها از  ذارهيكه خدا نم دهيم يدلم گواه هيحاال عصبان ياسد يآقا شهيدرست م زيناراحت نباش پسرم انشااهللا همه چ_

 .ديهم جدا بش

 .كم رنگ اكتفا كرد يدست پدرش را فشرد و به لبخند سروش

 .و سروش و هر دو در افكار دور غرق بودند نيريشب همه به خواب رفتند جزء ش آن

 .كه چرا مادرش را همراهش برده بود كرديخود را مالمت م مرتب سروش
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و سالم  دنديبه طرفش دو نيريش دنيبا د ايپروانه و رو.متورم و قرمز به مدرسه رفت يبا چشمان نيريآن روز ش يفردا

 ايرو.را سد كرده بود شيراه گلو نيتفاوت داشت بغض سنگ اريقبل بس يبا روزها نيريامروز جواب سالم ش يول.كردند

 :گفت ياطالع داشت به آرام هياز قض يبرده بود و تا حدود يپ نيريش يكه به ناراحت

 سروش حل شد؟ هيقض زميعز_

داد و به  يجا ايپرتاب كرد و خودش را در آغوش گرم رو يرا به گوشه ا فشيك ارياخت ياسم سروش ب دنيبا شن نيريش

كنند و از كم  يآنكه سوال يجمع شده بودند ب ايو رو نيريكه اطراف ش ييبچه ها يصحنه ا نيچن دنيبا د,ستيگر يتلخ

 .قرار دادند نيريعمل خود را هم درد ش نيپرداختند و با ا ستنيماجرا با خبر شوند به گر فيو ك

 .گشتند يخلوت به دنبال راه حل م اطيگروه گلها به كالس نرفتند وتا عصر در ح يكدام از بچه ها چيروز ه آن

 يهنوز عصبان قهيشب قبل صد يكه از صحبتها نيريپدر ش يامدند ول نيريشب سروش و نرگس به اتفاق به خانه ش آن

 :با سروش كرد و به او گفت يبود برخورد تلخ

 .هر چه زودتر به محضر بروند ديكه با_

 :كه خود را كامال باخته بود گفت سروش

 ...ديباور كن ديمنو ببخش ديشما هم با يمادرم ول يصحبت ها كه نه كار من درست بوده و نه دونميم_

 :حرف سروش را قطع كرد و گفت نرگس

 .ديبه سروش بد گهيفرصت د كي ديشما با ديكنم ببخش يبله خواهش م_

 .قبول كنم يبرادر شما رو به داماد ستميحاضر ن گهيبنده د يول نينرگس خانم حرف شما مت_

 ديبلكه اونو به عنوان پسرتون قبول كن ديقبول نداشته باش يبرادر من و به داماد شما

جز  يچاره ا ديباور كن يول گذارميم نيمثل شما را زم يحرف دختر خانم نكهيمتأسفم از ا...واقعا متأسفم تونمينه نم ـنه

 يا عروس بعدمادرتون به آرزوش برسه والاقل ب ييجدا نيبا ا ديهم به نفع ماست هم شماها شا ييجدا نيا ستين نيا
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 .بهتر تاكنه

 .افتيبه توافق برسنتد خاتتمه  نيطرف نكهيبدون ا يكرد ول دايبحث هم تا آخر شب ادامه پ نيا

 :وارد اتاق شد و گفت قهيو نرگس درحال گفتگو بودند كه صد سروش

 ؟يو گرفت متيتصم ـسروش

 ؟يميتصم ـچه

 .گهيد نيريمورد ش ـدر

 گرفتم؟يم نيريدرمورد ش يميچه تصم ديبا ـمگه

 .گهيمحضر خوب دست به كارشو د ميباباش نگفت بر ـمگه

 .واقعا كه ـمامان

باالخره سرت به سنگ  يروز كياز ازدواج با اون دختره  دونستميكه هست دختر من م يزيچ!مادر زيجان عز ـسروش

 .خورهيم

 .هيمعن يمن ب يمن هنوز سرم به سنگ نخورده و انتظار شما هم در بدبخت يـول

 باشم؟ شيكه من دوم خواستهيبد بچه ش رو م يتا حال مادر ياز ك...كن پسر ـبس

 .و طالق بدم نيريكه من ش ديكفش كرد كي يكه پاتون و تو يهمون موقع ـاز

 نيخوب ا يو نابود كن تيزندگ يدو دست يبه خودت ربط داره حاال اگه تو بخوا تيزندگ...نداره يربط چيبه من ه ـاصال

 يديچاك م نهيبراش سر و س نقدريو بهت بگم كه امروز اون دختره كه ا نيفقط ا...به هر حال به من چه.جداست يامر

 .تلفن كرد دهيبه سپ

 !نيريـش

 .ـبله
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 گفته؟ يچ ـخوب

 .ياز خودش سؤال كن ـبهتره

 به شما نگفت؟ يچيه دهيسپ يعنيـ

 .تنهاست دهيسپ...ستيهم خونه ن ديسع...يو از خودش سؤال كن يكه بهتره بر ـگفتم

 :گرفت و گفت يحق به جانب افهيمبل لم داد و ق يرو دهيسپ

 ...تو يول ميما با ازدواج شماها مخالف بود ـچقدر

 :را قطع كرد و گفت دهيحرف سپ سروش

 گفته؟ يبه تو چ نيريش نميبگو بب ـحاال

 .آبروم و برد ديسع يبگه؟جلو يچ گهيد يخواستيدختر پررو م يچيـه

 گفته؟ يچ نميخوب بگو بب يبه لبم كرد ـجون

 .يو معلوم كن فشيهرچه زودتر تكل دياز دست تو خسته شده و با گهيد ـگفت

 :ديپرس رتيبا ح سروش

 حرفا را زده؟ نيا نيريش يعني.شهينم ـباورم

 :هم انداخت و گفت يپاهاش و رو دهيسپپ

با ...آخر چطور دست رد به تو داد يديد<يبهش دل بست نقدريداره كه تو ا يدختره چ نيا گم؟آخهيمن دروغ م يعنيـ

 .ديو ببر ديرا كه آورد ييزهايچ ديايهرچه زودتر ب:گفت ييكمال پررو

 :كرد و ادامه داد يمكث سپس

من  ستين يجواب داد آخه سروش مرد زندك حانهيدختر وق هيآخه دردت چ:و بهش گفتم اوردميطاقت ن گهيهم د ـمن

را  يمگه تو خوشبخت:گفتم.هيا گهيمن در گرو كس د يخوشبخت...منو خوشبخت كننه تونهيكه نم مديرس جهينت نيهم به ا
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 .پدرم بگند همونه حرف من حرف پدرمه ياصال هرچ ستيبه شما مربوط ن:تموم جواب داد يگستاخ ؟بايدونيم يدر چ

 :گفت سروش

 .برم و باهاش حرف بزنم ديـبا

 :كه رنگ به چهره نداشت با لكنت زبان گفت دهيسپ

 ياو طرفا آفتاب گهيبهت بگم كه د نكهياسمت را بشنود و ا ستيحاضر ن گهياون گفت كه د هيكار احمقان نيا...نه...ـنه

 .ينش

 :ساخت و گفت يجار شيرا از گونه ها يبا دستانش دو طرف سرش را گرفته بود قطرات شبنم كهيدرحال سروش

 ته؟يواقع نيگفته ع يكه هرچ يخوريمقسم  دهيـسپ

 دارم كه بخوام بهت دروغ بگم؟ نيريبا تو و ش يكن سروش آخه من چه پدر كشتگ ـبس

 :كرد و ادامه داد يمكث سپس

دختره گستاخ چطور  خورديدختره از همون اول هم به درد تو نم نيا ميخوايو صالح تو را م ريجان باور كن ما خ ـسروش

را  هيقض نيهرچه زودتر شر ا ياگه به عقل من...بگه من از همون اول سروش را دوست نداشتم ديسع يروش شد جلو

 .نجات بده يبونيسر در گر نيبكن و ما را از ا

 :زد ايفر يبلند يبا صدا سروش

 .يفهميم تونمينم دهيسپ تونميـنم

تازه فرزانه هم  يكنيهش عادت مبعم كم كم ب يبرات سخته ول يچند وقت يتونياون وقت تو نم.تونست نيريش ـچطور

تو  يبرا يهمسر خوب تونهيقلب دوست داره اون م مياون تو را از صم ستين نيريفرزانه مثل ش...هنوز ازدواج نكرده

خودت و آزار نده من خودم  نقدريا زميبرادر عز.كنم عشقان تونميمن م يناراحته ول يليهر چند از دست تو خ...بشه

 ؟يجدا بش نيريكه از ش يحاال موافق.كنميكارها را روبراه م
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 .باهاش حرف بزنم ديبا تونمينه نم ـنه

دختر دلخواه  نيريش ست؟حتماين يسبكت كردند برات كاف نقدريا!سروش يا وونهيد يليخ...يهست يپسر ـعجب

ر داد بدنبال را فشا فونيولش كن اون دكمه آ...يتا تو ازشش سرد بش ندازهيصورتت تف ب يرو در رو تو ديبا يجنابعال

 :به طرف سروش رفت و گفت كسرهي...وارد شد قهيآن صد

 .را قرار محضر گذاشته 5هاشم با پدرت فردا عصر ساعت  ـĤقا

 :زد اديفر يبلند يبا صدا سروش

 .نه ـنه

 :را گرفت و گفت شيو بازو ديمادر به طرفش دو.ديبه طرف در دو و

 نياز اول گفتم با ا.ستين يكاف يكرد يزيآبرور نقدريتا حاال كه ا يكن يزيآبرور خوادينم نياز ا شتريب نيبنش ايـب

و به حرفم گوش بده  ايالاقل حاال ب يبه حرف من كه مادرتم گوش نكرد يول ستنديهم شأن ما ن نهايدختره ازدواج نكن ا

 .راحت كن و هم ما را ورا بكن و هم خودت  هيو هرجه زودتر قال قض ايب

باالخره سروش بدون آنكه  نكهيرا در گوش سروش زمزمه كردند تا ا ييجدا لياز قب ييحبتهاص قهيو صد دهيسپ يساعات

 .شد ميرا بداند تسل مشيعلت تصم

 :تمام گفت يبا خوشحال مادر

 .ميكن كسرهيمحضر و كار را  ميفردا بر يموافق ـپس

 .ديبكن خواديدلتون م يـهركار

امشب قرار بود تمام .كرديآنها بود نگاه م يدرحال جمع آور منتيكه م يلياتاقش نشسته بود و به وسا يتو نيريش

 ستيچشمش به جعبه نگر نيريش ليوسا نياز ب...داده شود ليدو خانواده رد و بدل شده بود تحو نيرا كه ب يليوسا

 يجعبه صدف گريو گوشه د يانگشتر كيجعبه  ورند ديبه گوش رس ينيآهنگ دلنش يصدا.سپس در جعبه را باز كرد
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 .در دستش چرخاند يخوش كرده بود صدف را برداشت و مدت يجا بايز

صدف بود و در آن  يرا كه كنار ساحل مشغول جمع آور يروز.آورد كه به اتتفاق به شمال رفته بودند اديرا به  يروز

توجه به حضور مادر صدف را در  يب نيريش.كرد هيرا به او هد بايصدف ز كيموقع هم سروش به كمك او پرداخت و 

 .گرد ستنيشروع به گر يفشرد و به آرام نهيس

دخترش را نداشت با عجله اتاق را ترك كرد و به گوشه آشپزخانه پناه برد و  يمحابا يب ياشكها دنيكه طاقت د منتيم

 اريكارتن بس كيند را در عروسشان آورده بود يرا كه خانواده رادپناه برا يليتمام وسا.ستيدر عالم غم و اندوه گر

 .آورد يم اديگذشته را به  نيريخاطرات ش لياهركدام از وس دنيبا د نيريش.كردند يبزرگ جمع آور

 نيريش يعهدها و وعده ها اورديم اديرود را به  ندهيدر كنار زا يو مست يكه غرق در خوش ييآورد شبها يم ادي به

 .سروش را

در  يافكار مانند خوره ا نيشده؟تما ا ييسروش افتاده؟چرا؟چرا؟چرا سروش حاضر به جدا يبرا يشده چه اتفاق چه

تلفن كرده بود كه سروش حاضر به  نيريبود به ش ييجدا يرخنه كرده بود مادر سروش كه مسبب اصل نيريجان ش

 يزود نيكه به ا نبود يآخه سروش آدم...ديلرز اريسخت بود بس يليخ شيكه باور كردنش برا نيريشده ش ييجدا

 .افكار شوم در مغز سروش در حال انفجار بود نيبده و درست هم ييبشود و تن به جدا ميتسل

تختش چمپاته  يهنوز رو نيريش.آمده بودند ليبردن وسا يبرا دهيو سپ قهيبود كه رسول و صد 9ساعت  يحوال شب

 .ستيگريآرام م زين نيريو ش نواختيجعبه آهنگ آرامش را م.زده و جعبه را در دستش گرفته بود

 يبرا منتيم.كرد ديرا مقابل مادر سروش گذذاشت و او هم با دقت و وسواس شروع به بازد ليتمام وسا نيريش مادر

در  نيريبعد ش يلحظات.و برگشت اورديطاقت ن نيريمعصومانه ش افهيق دنيبا د يرفت ول نيريبردن جعبه به اتاق ش

آرام  يليرسول رفت و خ كيآمد و نزد رونيب اتاقشبودند از  دنيدر حال رقص شينشايپ يبلندش رو يموها كهيحال

 .سالم داد و جعبه را به طرف او گرفت
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و  دهيصورت تك يو بر رو ديجوشيوقفه از گوشه چشمش م يقطرات اشك ب نيريمظلومانه ش افهيق دنيسروش با د پدر

به زحمت قادر به  كهيو در حال ستينگر نيريبه ش يو درمانده و وامانده از مشكالت زندگ ديغلتيدرهم فرو رفته اش م

 :تكلم بود گفت

 نيگرفتن ا ياصرار پدرت بود كه ما برا نيا يول ميريو ازتون نگ لياز وسا كي چيسفارش كرده كه ه ـسسروش

 .ه دارخودت نگ شيجعبه ناقابل را پ نيدخترم ا ميآمد نجايناقابل به ا يزهايچ

 .تشكر كرد و همراه جعبه به اتاقش بازگشت كرديم يرا مخف شياشكها كرديم يسع كهيدر حال نيريش

خشك همراه با ابد سركش  يسرما.رحمانه خود را به جان درختان آغاز كرده بود يب ورشيسرد و سوزناك  زمستان

و  زيسراسر آسمان را پوشانده بود و باران ر يخاكستر يابر.برديم ديكشيم لشيدرختان را به هر سو كه م يبرگها

 .ديباريم يتند

خاطر بود كه ممكن  نياصرار او بد.شدند يراه 4به اصرار مادر سروش آنها ساعت  يقرار محضر بود ول 5ساعت  رأس

در  آنها ستيباييمحضر شلوغ بود و م يسرباز زند ول ييو از جدا فتديدنده چپ ب يباز رو نيريش دنياست سروش با د

 .دنديهمراه پدر و مادرش از راه رس نيريش نكهيمعطل شدند تا ا يساعت كي ستندينوبت با

 يكرد سروش را سرگرم صحبت كند و بعد شروع به صحبت كرد و سروش هم با ب يسع نيريش دنيبا د قهيصد

 .داديسروته مادر گوش م يب يبه صحبتها يحوصلگ

 ياحضار كردند مرد مسن ييو سروش را به اتاق جدا نيريبعد ش يرا انجام داده بود لحظات يقانون يو رسول كارها هاشم

 نكيبرگه ها بلند كرد و از پشت ع يسرش را از رو يبود پس از مدت ينشسته و مشغول نوشتن اوراق يبزرگ زيپشت م

 :به نشستن كرد و گفت اشارهانداخت و با دست  نيگذرا به زوج يخود نگاه ينيذره ب

 باشه؟ يديام ديكنينم ـفكر

 :تكان داد و گفت يبه هردو انداخت و از سر افسوس سر يا رهيمرد مسن باز هم نگاه خ نكهيساكت بودند تا ا هردو
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 هست؟ يديام ايكردم آ ـعرض

 :به حرف اومد و گفت نيريش

 .نكنم آقا ـفكر

نهاد و پس از پس  نيريرا مقابل ش يكند دفترچه بزرگ يصحبت نكهيبه هردو انداخت و بدون ا ينگاه ديمسن با ترد مرد

چرا كه خوب .شد رهيبه برگه خ ديقلم را برداشت و با ترد نيريش.محل امضا را مشخص كرد تيمحرم غهيخواندن ص

لرزان برگه را  يبا دستان ستيبه قلم نگر يلذا مدت داز سروش جدا خواهد ش شهيهم يبرا گريد يتا لحظات دانستيم

 نيسان و به ا نيرا امضا كند و بد ييتا برگه جدا رفتيدل و افسرده خاطر م نيسروش خون زيد و بدنبال آن نامضا كر

 .جدا شدند گريكدياز  يراحت

 زديكه از فوران اشك برق م يسروش درهم گره خورد چشمان اهيو س نيريش يچشمان عسل يخروج مدت درهنگام

 :سرش را تكان داد و گفت كهيسروش درحال

 ـچرا؟

رساند  نيسروش را گرفت و به سرعت برق او را به ماش يوارد شد و بازو قهيناگهان صد...دهانش را باز كرد كه نيريش

او به چه  يچرا سروش گفت چرا؟واقعا چرا...سروش را بدهد يجواب چرا خواستيبود او م ستادهيهنوز هم ا نيريش

 معنا بود؟

 ينقشه شوم را عمل نيكه هردو ا دهيو سپ قهياز آن اطالع داشتند صد نيريرا كه نه سروش و نه ش ييچراها نيا همه

 ييوجه به جدا چيتلفن نكرد و سروش هم به ه دهيوجه به سپ چيبه ه نيريبله درواقع ش.ساخته بودند اطالع داشتند

 .قهيصد ينداد البته قبل از صحبتها تيرضا

 .ساختند شانيجدا مييجدا شدند بهتر است بگو گريكدياز  بايدو فرشته ز نينحو ا نيو به ا بله

چون نگران شد به سرعت پله ها .ديرسيبه گوش نم ييدرخانه باز بود و صدا ديچند ضربه به در خانه پسرش كوب قهيصد
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ناچار به .ديبه گوش نرس ييباز هم صدا يچند مرتبه سروش را صدا كرد ول ديكش ياول در آشپزخانه سرك موديرا پ

 .دياب دوطرف اتاق خو

 نثار ارياخت يخود را ب يرا در دست گرفته بود و قطرات شبنم نيريكه عكس ش ديرا د سروش

 :ادينازك كرد و فر ياز شدت نفرت پشت چشم قهيصد كرديم نيريمتبسم ش چهره

 !ـسروش

خم شد و قاب  قهيصد ديسروش به خود آ نكهيقبل از ا.افتاد نيخورد و قاب عكس از دستش رها و به زم يا كهي سروش

 :را برداشت و گفت

 ؟يهم دست برنداشت ـهنوز

 .ديبد ـلطفا

 و؟يـچ

 .نيعكسم و بد دينكن تيـاذ

 ؟يكنيم هيگر وونهيد نيبه خاطر ا يدار ـتو

و سپس ...سروش كه نه اديفر يمواجه شد با صدا كمرتبهيپرتاب كند كه  نيرا به طرف باال برد كه قاب را به زم دستش

 :قاب را با تمام قدرت از دستان مادرش رها كرد و گفت

 .ديمن دخالت كن لينداشتن وسا ايدر داشتن  ديحق ندار ـشما

سرش را بلند كنه حاال تو  كرديكه جرات نم يپسر نيجوونها بب نيبا ا يكنيآخ آخ آخ روزگار چكار م...بايبه چقدر ز ـبه

 ...ديدر كار من دخالت كن ديحق ندار گهيم يو با گستاخ ستهيمن وام يرو

 ؟يعكس و نگه داشت نيا يچ ياصال برا...هيكارها چ نيا يكرد كاريتو با خودت چ سروش

 د؟ينيبيكار م نيا يتو يشما اشكال ـمگه
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 :كرد و گفت يخنده تلخ قهيصد

 !سرتا پاش اشكاله...ـاشكال

 ؟يچ يـبرا

 !يارنامزد د گهيتو د نكهيا يـبرا

 .مادر دينامزد بس كن ـكدوم

 ديكه با ييتو...ييبس كنه تو ديكه با يكس...كنميوقت بس نم چيمن ه يبس كن ديتو با...كدوم نامزد پرسنديآقا م ـتازه

 .يبد انيپا هاتيبچه باز نيبه ا

 .ديتنهام بگذار كنميخواهش م ـمادر

 .يريو بگ متيتصم عيسر ديبا يول گذارميتنهات م ـباشه

 شده؟ يچ ؟بازيميتصم ـچه

 .گهيرا د ـفرزانه

 .ديمن بازم فرزانه دست از سرم بردار يخدا...يـوا

را  يمكتين يرود پناه آورد رو ندهيبه زا شهيباز هم مثل هم.قاب عكس را برداشت و به سرعت از منزل خارج شد سپس

 .شد رهينشست باز به قاب خ كرديجا خوش م يبس طوالن يكه هر روز ساعتها

 شهيخودت هم.ياز خودت طرد كن نطوريو كه با عشق وصداقت دوستت داشتم و ا يمن يشد يچرا؟چطور راض نيريـش

رفت اون همه  ادتي...رفت ادتي يداديو صداقت م يكرنگيبهم قول  شهيخودت هم...يعشق اول و آخرم هست يگفتيم

 .يپا بذار ريرا ز نيريش يعهدها اونچطور دلت اومد همه ...ميچقدر با هم عهد بست...را مانهايعهدها و پ

روح پژمرده ام را  يداد يرا تسل مارميتو قلب ب يافتنيدست ن يو گاه نيريش يآرزوها...يبود ميكعبه آمال و آرزوها تو

تو تنها .يعشق پاك را بهم آموخت كيعشق اون هم  ييبايرا ز ييبايز...يداد ادميرا  يمهربون هاتيبا مهربون...يآرام كرد
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درست مثل  دميديم بايرا ز زيهمه چ دميديرا رنگ عشق م زيهمه چ يبودباهات بودم و كنارم  يكه وقت يبود يفروغ

عهد و  ريتو ز.يرا نابود كرد زيتو تو همه چ يكردم ول ميرا به تو تقد زميمن قلب و روح و جسمم را همه چ...خودت

 ...يحاضر شد يمتيبه چه ق...چرا...چرا...من يآه خدا...يزد مونتيپ

 :گفت ينيبا تبسم دلنش ريباغبان پ.احساس كرد سرش را به عقب چرخاند شيشانه ها يرو يحال دست نيهم در

 ست؟يحالت خوب ن ـپسرم

 .ستيحالم اصال خوب ن ـنه

 مارستان؟يببرمت ب يخوايـم

 ؟يچ يـبرا

 ست؟يحالت خوب ن يگفت نكهيا ـمثل

 .دارم ياجيو نه به دكتر احت مارستانيمن نه به ب يـول

 پسرم؟ ـچرا

 يليرا هم كه خ ينه؟روح اي كنهيفقط جسمم و سالم م يمنو ببر يخوايكه م يدكتر نمياصال بب...جسمم سالمه نكهيا يـبرا

 .من جسمم سالمه روحمه كه پژمرده است...كنه؟يپژمرده س سالم م

 .يتب دار نكهيپاشو پاشو ببرمت دكتر مثل ا...پسر يگيم ونيهذ...ـاستغفراهللا

 .ديتنهام بگذار دينه حوصله دكتر ندارم ولم كن ـنه

 .از او دور شد كرديدرهم رفته سروش م يمايرا نثار س زشينگاه ترحم آم هيدرحال ريپ باغبان

وت جانفرسا را شكست و رو سك ايرو نكهيدرخت خرمالو نشسته بودند تا ا ريخلوت ز اطيگلها در سكوت كامل ح گروه

 :به پروانه كرد و گفت

 مهرداد قصد اومدن به اصفهان را نداره؟ يـراست
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 ...كنميفكر نم...ـنه

 اد؟يكه به اصفهان ب ينخواست ـازش

 .و ندارم دنشيهم طاقت د ياز طرف...اديبه مادرم بگم كه بهش خبر بده ب خواميم يول...تا حاال كه نه ـراستش

 يتونيتا آخر عمر كه نم...يآخرش كه چ...اديكه ب يبهش خبر نداد نيچرا زودتر از ا يدر دل گنده ادختر تو چق ـاوه

 .حاال هرچه زودتر بهتر يحرف دلت و بهش بزن يروز كي ديباالخره با يباش نطوريا

رود رفتند در حال قدم  ندهيبه زا يپروانه همگ شنهاديپژمرده شده بودند به پ يبه گلها ليتبد يهمگ گريگلها كه د گروه

به فكر فرو رفت و  مكتيبه ن رهيرا در سكوت خ يلحظات.ستاديا ينقطه ا يرو نيريش نيزبيزدن بودند كه چشمان ت

 :گفت

اون وصال را با  يكردم ول مشيتقد يمن قلبم را دو دست...مينشستيكه همش با سروش روش م هي يمكتيهمون ن نيـا

اون  يمن با تمام وجودم محبتم را روانه اش ساختم ول...دونست و قلب ناتوونم را آزرد و شكست متيغن يگريكس د

 شيچقدر از دور.متوجه بشه يكس نكهيبدون ا ديدر...شهب يازش جار يخون نكهيبدون ا ديدر...ديدر يقلبم را با خنجر

 .برميرنج م

 :داد و گفت هيتك نيريسرش را به شانه ش ستيگريآرام م كهيدر حال ايرو

 ؟يخودت و عذاب بد يخوايم يتا ك نميـنازن

 .جون طاقتم تمام شد ايرو ـĤه

 :گفت يبا لحن محكم پروانه

كه تو خودتو به خاطرش عذاب  ستين ياون كس.تو را نداره يها هيو گر يهمه دلتنگ نيا اقتياون ل...نيريكن ش ـبس

تو را از خودش جدا  يبا چه گستاخ يديپشت پا به همه وعده ها و عهدهاش زد مگه ند ليدل يچطور ب يديمگه ند...يبد

 .يسوزيم يدار...هنوزم يقلبت براش جا گذاشت يهنوزم تو...يو هنوزم دوست دار فياون موجود كث...اون وقت...كرد
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معشوقه  يبريازش نام م يتو داركه  يفيپروانه جون اشتباه نكن اون موجود كث...سوزميم يا گهيد زيمن به خاطر چ يـول

 .از جان منه زتريعز

 :گفت پروانه

 ...تو...يسوختن دار يهم برا يليدل ـمگه

 .يدب ميداده بر شنهاديگفتم سروش پ ادتونهيـ

 .يو تو هم قبول نكرد...ـĤره

 اسي هيو آ ميهر كدوم جدا از هم باش نكهيا يحاال جا مياگه قبول كرده بود اگه رفته بود سوزميم نيبه خاطر ا ـحاال

 .ميكنار هم نشسته بود ميبخون

 :گفت پروانه

 كجا معلوم؟ ـاز

 ه؟يچ ـمنظورت

پس .خونه يمثال حاال سروش سركار بود و تو هم تو...ديهم شماها حاال كنار هم نبود يدب يكه ممكنه تو نهيا ـمنظورم

 .ديكنار هم نبود

 ...ـ

 .يانداختم كه تو بخند يمزه ا كيبابا من  يـا

 ...كاش يكاش رفته بودم ا يا...ميكن يما زندگ گذارندينم نهايا:گفتيكه مرتب م دونستيم يزيچ كي ـسروش

 .را نداد شتريمجال صحبت ب هيكه گر ديباز هم بگو خواست

 :را بغل ككرد و گفت نيريش يشانه ها ايرو

فكر به گذشته و افسوس خوردن  يبه جا...كه گذشته هيزيچ گهيد نيا...ناراحت نكن نقدريتو را خدا خودتو و ا نيريـش
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 ...يهم قسمت بوده كه از اون جدا بش نيا...يفكر كن ندهيبهتر به ا

 .ستيبرم مهم ن ندهياصال آ گهيـد

 يكرد دايكه پ هيچه رفتار نيا...يكنيكه تو م كننديهم مثل تو رفتار نم وهيب يزنها...چند سالته دختر ه؟مگهيحرفا چ نيـا

 ...حاال يساختيم دواريام ندهيمنو به آ شهيكه هم يمگه تو نبود...يشد وونهيتو پاك د

 :گفت يبا كم حوصلگ پروانه

 !گردش ميامروز و اومد يعنيبچه ها  ديبس كن كنميم ـخواهش

 :كرديرا پاك م شياشكها دشيبا دستمال سپ كهيدر حال نيريش

 .كردمگردش امروزتون و خراب ...بچه ها ديـببخش

 :گفت يبا شرمندگ پروانه

 نيحاال به فرض كه گردشمون هم خراب شده باشه فقط بد ميما در كنار تو در كنار هم باش...زميعز هيحرفا چ نيـا

 بگم كه من گرسنه ام؟ يآخه به ك...از صبح هالك شدم چارهيكه من ب ديخاطر گفتم بس كن

 .پارك به راه افتادند يفروش هياغذ يكردند به سو قيهردو حرف پروانه را تصد نيريو ش ايرو

با فرسنگها  يدو دلداه در كنار هم و مدت يمدت.يدرست انيدارد و نه پا يكه نه آغاز مشخص يزندگ...ياست زندگ نيا بله

معنا و پوچ  يب يكه واژه ا رسديهم فرا م يلحظه ا يو سراسر شكوفه طراوت است ول بايز يلحظه ا يزندگ.فاصله

 ياست كه به حبس ابد يقصه پر غصه زندان يزندگ...است او رض ايو سروش است رو نيريش ييقصه تنها يزندگ.شوديم

به آخر  دهيو نرس شيك ياست كه لحظه ا يشطرنج يباز ياست زندگ يزندگ كي يمعن يژه بٰوا يزندگ...شوديمحكوم م

 .بودن دواريام ندهيكردن و زنده ماندن و به دنبال آن خوشبخت شدن و به آ يزندگ يهست برا يراه يعني...مات

 يافكارش را رو توانستيوجه نم چيبه ه.بود كه در حل چند مسئله دچار مشكل شده بود فشيدر حال انجام تكال نيريش

 رايبود ز رتيدر ح سخت ايرو.ديتلفن كرد و راه حل مسائل را از او پرس ايرو يبعد برا يلحظات.درسش متمركز كند
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است رفتار  يمدت.حال در حل آنها دچار مشكل گشته بود دبو يجمع دو عدد دو رقم يبه آسان نيريش يكه برا يمسائل

شده و  ليتبد ريكه حال به دختر انزوا طلب و گوشه گ نيريكه مانند ش يكرده رفتار دختر شاداب رييتغ اريبس نيريش

 .است زيانگ رتيكالس ح يتمام بچه ها يگشته برا زين يديشد يليدچار افت تحص نكهيمهمتر از ا

 .تلفن را برداشت يگوش...زنگ تلفن بلند شد يبود كه صدا يدرس يكتابها يدر حال جمع آور نيريش

 ـالو

 :گفت اليخ نيآورد لذا به ا يدرم يتلفن باز شهياو بود كه هم راينشد فكر كرد ممكن است پروانه باشد ز دهيشن ييصدا

 .سالم كيپروانه خانم عل ناختمتـش

 !ـسالم

 .بود يچه كس يمردانه صدا يصدا نينازك پروانه نبود ا يصدا نيا يول

 ؟ييسروش تو ـاوه

 حالت چطوره؟...مونده ادتيبه  يكه حداقل هنوزم صدا ـخوشحالم

 ...ـ

 .ديكنياز ما نم ياديخانم  ـخوب

 ...ـ

 يريباور كن اصال من تقص يمن قبول دارم كه اشتباه كردم ول يراستش حق دار...يبا من صحبت كن يخواينم نكهيا ـمثل

 .بود دهيسر مادرم و سپ ريكارها ز نينداشتم همه ا

 .اديكه اصال خوشم نم ندازين گرانيخودت را گردن د راتيتقص كنميم ـخواهش

 يبرا.خانواده شان را از هم بپاشن ياز اعضا يكي يزندگ شنيحاضر م يآخه چه مادر و خواهر يباور نكن يدار ـحق

كه  يراستش اون تلفن.تازه خبردار شده ياون هم طفلك.را بهم گفت زيسخت بود نرگس همه چ يليخودم هم باورش خ
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 .اشتهند قتيكرده حق ييمادرم به شماها زده و از طرف من اعالم جدا

 :ديپرس رتيبا ح نيريش

 ؟يگيكه نم يـجد

 .كن ـباور

 ؟يچرا امضا كرد ـپس

 .را به من هم گفتند يتلفن نيهمچ كي هيقض ـĤخه

 ...دهياونوقت تو چطور نسنج...سروش ـاوه

 .اونها اعتماد كردم يساده لوحانه به حرفا نطوريواقعا كه من چقدر احمقم كه ا يحق دار ـĤره

 .كرديرا صدا م منتيكه م ديهاشم به گوش رس يصدا نيح نيهم در

 :گفت يبا دستپاچگ نيريش

 ؟يندار يكار ـخوب

 كنميتلفن م ـبازم

 .ـخداحافظ

 .ـخداحافظ

 :ديپرس ديشد و با ترد قيدق نيريداد و به چهره ش يرا در دستش تكان وهيم يبسته ها هاشم

 !بابا يزديحرف م يك ـبا

 .با دوستم...با...ـبا

 ؟يدسپاچه ا نقدريچرا ا ـحاال

 .ستميمن دستپاچه ن...نه...دست پاچه...ـد
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 .كه دستم خشك شده ريها را بگ وهيم نيا ايفتارت معلومه حاال بگفتار و ر ـاز

 يعني.شدند هايبدبخت نيباعث تمام ا دهيو سپ قهيدرسته كه صد نيا يعنيسخت بود  نيريش يبرا يمسئله ا نيچن باور

سروش  يحرفها اديآزار شدند و باز هم به  يدو فرشته معصوم و ب نيا ييموجب جدا دهيو سپ قهيباور كرد كه صد شهيم

 .ميكن يما زندگ گذارندينم نهايا:افتاد كه

تلفن  نيريش يكه سروش برا ياز روز.برديسر گرفتن ازدواج سروش و فرزانه بكار م يتمام تالش خود را برا قهيصد

 نيريش.زنگ تلفن بلند شد يعصر باز هم صدا نكهيتا ا زديصبرانه كنار تلفن قدم م يتمام لحظاتش را ب نيريكرده بود ش

 .معشوقه اش برداشت يصدا دنيشن ديرا به ام يو گوش ديبه سرعت به طرف تلفن دو

 .ـالو

 .ـسالم

 ...ريد نقدريچرا ا ـسالم

 .شده باشد ادامه صحبتش را خورد مانياز صحبتش پش نكهيمثل ا و

 ؟يمنتظر موند يليخ خواميم ـمعذرت

 .يـا

 ؟يديبهم م يقول كيجون  نيريـش

 ؟يقول ـچه

 يمونيم ـمنتظرم

 ...ـبازم

 ؟يبد ريينظر پدرت و تغ يتونينم نيريش...ام ـشرمنده

 ستيحاضر ن يمادرت پدرم با تمام وجود از تو و مادرت نفرت دارد حت يبا حرفا يول خواميمعذرت م...نظر پدرم و ـاوه
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 .اسمتون و بشنوه

 .احساس و داشتم نيپدرت بودم هم ياگه من هم جا ديشا...حق داره...دونميـم

 .خودتو ناراحت نكن كنميم ـخواهش

 .دلم براش تنگ شده يلينرگس چطوره خ يـراست

پدر آرام آرام جلو آمد ...آنقدر سرگرم صحبت بود كه متوجه آمدن پدر نشد نيريش يول ديحال هاشم سر رس نيهم در

 .زل زد نيريو به ش ستاديا نيريش يغضب آلود جلو يمرتبه با چشمان كيو 

 .از دستش رها شد يكه كامال وحشت زده شده بود گوش نيريش

 :زد اديتمام فر تيشد و با عصبان رهيدر چشمان او خ يلحظات...قرار داد شيرا سر جا يگوش هاشم

 .از تو انتظار نداشتم ـاصال

 ...من...ـ

 .چشمم يگمشو از جلو...نميو بب ختتير خوامينم گهيشو د ـخفه

بس  يبه اتاقش پناه برد و با جعبه آهنگ دار مدت شهيخود را تكان دهد مثل هم توانستيم يبه سخت كهيدر حال نيريش و

 .ستيگر يطوالن

 .آن را قطع كرد ميتلفن را درهم شكست و س يگوش ياز فرط ناراحت هاشم

 يدارد همگ يگريد ياواخر اسفند ماه مدارس حال و هوا.مدرسه را پر كرده بود اطيح يدختران فضا ياهويه يصدا

 نيپروانه بود ا نيبود ا نيريش نيدختران ا نياز جمع ا يول.كنندياستقبال از بهار آماده م يشاد و سرحال خود را برا

به عمق درد آنها برد و  يپ شديم يو سوزان آنها به آسان خراشدل ياز آه ها.را نداشتند گرانيد ياهويبود كه ه ايرو

 .كردنديم يآنها احساس دلسوز يعلت را بدانند برا نكهياكثر بچه ها بدون ا

 :گفت يلب از لب گشود و به سرد پروانه
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 .اديفردا قراره مهرداد به اصفهان ب ـپس

 :گفت نيبا همان حالت اندوهگ نيريش

 .يكن حرف دلت و بهش بزن يسع ـپس

 .نه اي تونميم دونميـنم

 .يشيخودت و بكن انشاءاهللا كه موفق م يـسع

 ...قبول نكرد و به جالل گفت اگر يـول

 .كنهيانشاءاهللا كه قبول م!بد نزن دختر ـنفوس

 .دوارميـام

 هيهم مشغول ته يخانه و نظافت فارغ شده بودند و عده ا ياز كارها گريروز اسفند ماه بود اكثر مردم د نيآخر امروز

خرابتر از  نيريش هيروح يداد ول نيريرا به ش نيسفره هفت س دنيچ تيمسئول منتيم.بودند نيتداركات سفره هفت س

هربار  يول كردنديم نيريش هيدادن روح رييتغ يخود را برا تالش منتيشراره و م.قبول كند تيبود كه بتواند مسئول نيا

 .خوردنديبه در بسته م

 .رود دعوت كرد ندهيرا به صرف شام و زا يهر سه همگ شانيچهره پر دنيبا د هاشم

سبز  مكتيبه ن نيريبعد ش يلحظات.و شراره هم به قدم زدن پرداختند نيريو هاشم كنار بركه آب نشستند و ش منتيم

 .شد رهيخ يچمپاته زد و به نقطه ا مكتين يرو ديرس يشگيرنگ هم

 :گفت يحوصلگ يبا ب شراره

 .تو فكر يكه رفت ـبازم

 .ميچقدر خوش بود.ميسر كرد نجايرا ما ا ييلحظه ها ـچه

 .ديرا چش يطعم خوش شهيهمش كه نم!نهيهم ايدن ـخوب
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 بنده؟يسروش به قولش پا يگيتو م يعنيـ

 گرده؟يبرم ـكه

 .ـĤره

 ...يول...راستش جواب دادنش مشكله...قهيوجود صد ـبا

 ...يچ يـول

 .ديرسيبهم م يروز كيشماها  كنميفكر م گميم يعنيگفتم  يچ...ديبهم برس يروز كيشماها  دوارميام يـول

درختان خود را به عابران برسانند و اغلب هم موفق  يتا از ال گرفتنديخود را به كار م يباران تمام سع قطرات

رو به آب  يشگيهم مكتين يرو يآسمان ابر ريز يآبك يشبنمها نيا دنيتوجه به بار يو شراره ب نيريش.شدنديم

 .كردندينشسته بودند و حركت آب را نگاه م

 :تمام گفت رتيسرش را برگرداند و با ح.احساس كرد شيشانه ها يرا رو يستد نيريحال ش نيهم در

 ؟يسروش خودت...سروش...ـس

 .خودمم ـĤره

بود را  دهيماس نيريبر لب كه بر چهره ش يچهره جذاب و مردانه سروش را با تبسم...سرش را به عقب چرخاند شراره

زل زده  زديشب برق م يكيكه در تار گريبودند و در چشمان همد ستادهيا گريكدي يروبرو بايدو فرشته ز نيا...ديد

 .بودند

 نجا؟يا يايتو هوزم هر شب م ـسروش

 .چقدر دلم بررات تنگ شده بود يدونينم...دمتيخوشحالم كه باز د...هنوزم ـĤره

 .نطوريهم ـمنم

 .دراز كرد نيريخارج كرد و به طرف ش تشيسامسون فيرا از ك اهيبا جلد س يحال دفتر نيهم در
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 .نوشتمشون ييتنها يتمام شبها ـدر

 .فرستميخوندم برات م يوقت ـمتشكرم

 .باشه مال خودت سيالزم ن ـنه

 ؟يقطع كرد هيچرا اون روز...را برنداشت يگوش يتلفن كردم كس يچند مرتبه ا يراست

 .ديفهم ـپدرم

 :ديپرس يبا دستپاچگ سروش

 هم كرد؟ تتيـاذ

 .دهيعذابم م شتريب نشيسنگ ينگاهها نيبا ا.كرديكاش م يول...ـنه

 .سخن گفتند يبه قدم زدن پرداختند و از هر در گريكديرا دوشادوش  يلحظات

مشغول خواندن  شيلباسها ضيبه اتاقش رقت و بدون تعو كسرهي نيريبه خانه برگشتند ش يهمگ نكهيپس از ا آنشب

 .دفتر سروش شد

به شعر  هيمطلب بود و بق يرا ورق زد چند صفحه ا يصفحات بعد...شده بود نياول دفتر با دو گل پژمرده رز تزئ صفحه

 .اختصاص داده شده بود يو نقاش

 :صفحه دوم نوشته شده بود در

شاهد و نظاره گر  يبس طوالن يكه روزها و ساعتها يمكتيسبز رنگ ن مكتين يرود رو ندهيروز غروب در كنار زا هر

آنها  دهيكه به عق مينامعلوم تنهائ ندهيتو و آ اديو به  نگرميخروشان م يا و آبهاو به دور دسته نمينشيعشقمون بود م

 .با تو و در كنار توست يتنها زندگ دفممن عشق است و عشق و ه يبرا يول ستين شيب يوانگيد

 اريدر آن د ديشا.ناآشنا سفر كرد ياريافسوس كه عشقمان پژمرد و از بوستان قشنگ خود رخت بربست و به د هزار

 شدنديم دايچرا كه اگر پ شدندينم دايانصاف پ يب يدر آنجا آدمها ديشا.ستنديجدا ن گريكدياز  يعاشق و معشوق چيه
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 .ساختنديبدون شك دلباختگان را جدا م

 !گرفتارم گرفتار عشق تو وجدان خودم من

 .تپديتو م يتو و برا اديقلب شكسته ام روح مجروحم به  هنوز

 من يخدا آه

سوء  گرانيرا دوست داشته باشند و از اعتماد د گريهمد.به هم محبت كنند شهيدوست داشتم كه انسانها هم چقدر

 .كنديمخالف خواسته من حركت م شهيمتأسفانه چرخ زمان هم ياستفاده نكنند ول

تا  ميونه حبس كنخ يو تو مياريو به خونه ب يرنگ كيو  يو خوشبخت مياوريرا به صدا در ب يخوشبخت يزنگها خواديم دلم

 .و با خودش ببره رهينتونه اون و ازمون بگ يصفت طانيش چيه

 .رفتينم نياز ب ييو روشنا يديو سف يرنگ كي يموقع عشق خوشبخت چيكاش ه يا

 .صاف وساده.بودند ايكاش همه آدما مثل در يا

 يكه سر راهمان قرار داشت نام خود را رو يو با تمام مشكالت يو پا به درون آن نهاد يقلبم را گسست چهيرا كه در يروز

 .شكوه عشقت را درك كردم يداشتم وقت يجانيچه ه يدانينم يدار اديرا ب يآن حك كرد

 .كه نگاهم در نگاه جذابت گره خورد يبود لحظه ا بايز چقدر

لحظه ها  نيا يعني.بود يبود چقدر دوست داشتن بايچقدر ز يدار اديرا به  يبست مانيو پ يكرد ريكه قلبم را تسخ يزمان

 ميبامن سر تسل يو ك رسديم انيبه پا يو فراق چه زمان ييجدا يروزها نيا دانمينم نميباست؟نازنيتمام عاشقان ز يبرا

 .منتظرت هستم ستيكس معلوم ن چيزمانش بر ه كهتا آن روز  يول ديگويآورد و وداع م يفرود م

و خشك شده ام تن فرسوده ام جسم سردم قلب  ستهيبه دور نگر يدل خسته ام نگاهها.كشديانتطار تو را م چشمانم

خود را روانه  يبرقها يدرخشان يكه نقطه ها يدر حال هيكه در آسمان س شبيد.كشديشكسته ام همه انتظار تو را م

قدرت  يول كنديگوارا را م يآب يلبانم خشك شده و تمنا هبر سرم زد يخوابيباز هم ب.تو افتادم اديبه  ساختنديچشمان م



 

 

شتياكتابخانه نوده  كيخسروي مهين  –هاي شكسته قلب 

w W w . 9 8 i A . C o m  131

و  كشميبا تمام زحمت خود را در كنار حوض آب م يول كنميآب را در توانم حس نم يجرعه ا دنيبلند شدن و نوش

در پناه خودش نگاهت  يكه هست ايپن يكه در هر كجا خواهمياز خدا م يشب مهتاب نيو در ا زنميآب بر صورتم م يمشت

زودتر از موقع مقرر خود  يليكه خ ينوازشگر بهار مياكنون از نسو هم  نميتو را بب يبرسد كه خوشبخت يو روز ددار

 :ديكه به تو بگو خواهميامده م

 دارم دوستت

 .تو را در قلبم پر كند يخال يجا تواندينم يكس چگاهيباش كه ه مطمئن

 خون خواهم خفت انيز غمت م امشب

 بستر عاقبت برون خواهم خفت وز

رود  ندهيزا.رنگ سر كنم كي يآبها نيخروشان ا يآبها نيامشب را در كنار ا خواهميم يسرد است ول يليهوا خ نكهيا با

راه  نيسنگ يبغض يبل.فشارديرا م ميكه سخت گلو ييدردها و عقده ها.كردن دردها و عقده هاست يبهترن مكان خال

 خواهميامشب م.ديرسيم انيبه پا ميكاش هر چه زودتر زندگ يا.تراوديمحابا از چشمانم م يرا سد كرده و اشك ب ميگلو

كه در عشق دست و پا  يروز ايآ.ميكه در كنار هم گذرانده ا ييبه روزها.با تمام وجود به تو و گذشته تو فكر كنم

 م؟يبود ياسفبار ييروز جدا نيبه فكر چن ميزديم

 م؟يرا سركن ييوفا يسرتاسر ب يزندگان نيا گريكديبه دور از  ديرا كه با يروز ميپنداشتيم ايآ

 م؟يپا بگذار يو احساس بايمكان ز نيبه ا گريكديبدون  ديكه با ميداشت اديرا به  يروز ايآ

را در  يسخت يزمزمه ها انياطراف نكهيبا ا...لحظه هم از تو متنفر باشم كي يبرا يحت توانمينم.توانميچرا نم دانمينم

موقع  يحت ميدروغ نگفته ام اگر بگو.فراموشت كنم يهر چند كوتاه لحظه ا توانميوجه نم چيبه ه يول كننديگوشم م

 .كنميخواب هم فراموشت نم

دلم از  زنديسوزان دست و پا م يهمه وجودم در آتش نمتينتوانم بب گريكه ممكن است د كنميموضوع فكر م نيبه ا يوقت
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 .رديگيام م هيگر كبارهيو به  رديگيوجودم را در بر م يو خشم سرتاپا شوديم زيغم و اندوه لبر

مرد  يكه تو مرد كنديدر گوشم زمزمه م شهيهم.وضع خاتمه دهم نيكه به ا خواهديو ازم م كنديهر روز مالمتم م مادرم

 يدلم را خال يعقده ها توانمينكنم چگونه م هياگر گر.حرفا دلتنگم نياز ا شتريو ب شتريمن ب يول.كند هيگر دينبا

در  يفرانسو سندهينو كي.زنميدست و پا م يدر چه آتش هك فهمديكس نم چيچرا ه كنديكس دركم نم چيكنم؟چرا ه

 يعاشق در برابر معشوق ناتوان يناتوان.يبله نشانه عجز و ناتوان.است يكردن نشانه عجز و ناتوان هينشوته بود گر يكتاب

در  قعاش ينكس اعتماد نكردن ناتوا چيرا لمس كردن به ه يكردن بدبخت ياحساس زندگ يب يعاشق در برابر ناعدالت

 .برابر فراق

 يگريوضع را بوجود آورده از د نيكه خودش ا يكس...نكهيكه چقدر مسخره است مسخره است به خاطر ا واقعا

 .خواهرم باشه...مادرم باشد نكهيآدما متنفرم ولو ا نيچقدر از ا...وضع خاتمه دهد نيكه به ا خواهديم

 زنديگذشته دستان گرمت را در دستانم بفشارم و به چشمانت كه صفا در آن موج م يچون شبها توانستميكاش م يا

 .ميگرمت را بشنوم با تو صحبت كنم و تمام احساساتم را ابراز نما يصدا...بنگرم

كوچك  يكه در قفس يمانند پرنده ا خواهديرا م ميتسل يدرونم را احاطه كرده و از من تمنا يديشد يعجز و ناتوان حالت

را ...درمانده است نكهيو همه كس را از دست داده احساس از ا زيهمه چ كنديشده و احساس م يبدون آب و غذا زندان

 دهد؟يم ستنيخود را به در كنار هم بودن و ز يجا ييتنها يشبها و لحظه ها نيا يخداوندا ك...كنميم

 ندهيو با هم بر آ ستودميرا م تيبايلبخند ز فشردميمدستان گرمت را .يدوست داشتم كه در كنارم بود يرا وقت يزندگ

 نكهيا يبرا ميداشته باش ياديدوست دارم فرزندان ز گفتميبهت م شهيهم ادتهي.ميديكشيفرزندانمان نقشه م ندهيمان آ

فرزندم مثل  خواستيدلم م نكهيا يداشتم داشته باشد برا يرا كه من در زندگ يفرزندم كمبود خواستيوقت دلم نم چيه

 ...ييخودم احساس تنها

 نميبيمحرم نم يكس ييخون شد ز تنها دلم
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 نميبيمحرم نم يهالم كس نيغم اندر بجز

 .است ييمعنا يپوچ و ب يباز ميبرا يتو زندگ يكه ب كنمياشكبار اقرار م يگانياكنون كه از تو دورم با د هم

 ميها قهيشق يبر رو ينينفر با گرز سنگ كي نكهيمثل ا.كنديدرد م يبيگذشته است سرم بطور عج مهياز ن شب

كه معصومانه در طرف  نميبيخواهرم را م يول.كنم هيگر خواهديآورم دلم م يم اديرا به  زيمرتبه همه چ كي.كوبديم

 ميموها دهديكه خبر آمدن بهار را م يميباد مال.ومموجب بر هم زدن خوابش ش خواهدياتاق به خواب رفته دلم نم گريد

 يچ.متعلق به تو بود يكه روز يقلب اورديقلبم فشار م يبر رو شتريب ييتنها دهديسخت آزارم م ييتنها.گرفته يه بازرا ب

 .اورميبه عشق تو بسوزم و بسازم و دم بر ن ديمن با نميريهنوزم متعلق به توست معبودم ش سمينويم

 بس دراز است قيعشق حق ره

 عاشق دور از عشق مجاز است كه

را روشن ساخت  ميعشق مقدس تو زندگ.دوباره تكرار شود نيريآن سخنان ش يمهتاب يكاش آن وصالها آن شبها يا

 .يو با خود برد يعشقم را گرفت ييبايو ز ييبا رفتنت روشنا يول

 ...كه كننديم نيبهم تلق گرانيكه د يلحظه ا رسديفرا م...ابدييوصال تو را باز م ديموقع كه قلبم ام هر

 .و شوهرش دهيبود روز وصال فر بايز مانيوز آشنائر چقدر

را به دل كشتم با همه  يگريجز تو هر عشق د.يشياند يچون م اي يبه خواب رفته ا هيشب تار و س نيدر ا دانمينم

 .دميو شكستشون م جنگميم هايو با همه جفاكار زنميم هيصداقت فقط و فقط بر عشق تو تك

با  مياز زندگ يمرحله ا چيگاه در ه چيرا داشتم كه ه ديام نيوحشت داشتم و ا ييتموم عاشقان از كلمه فراق و جدا مثل

 !!افسوس و صد افسوس يآن مواجه نشوم ول

 .زنديم اديو فر ديآ يكه زنگ دلم به صدا در م گذردينم يزمان يبه تنگ آمده ول مياز ناله ها دلم

جهان  يدردها نيو كشنده تر نيبدتر يدور.ميكه در كنار هم بود يزمان ؟خاطراتياموش كنگذشته مرا فر يتوانيم ايآ
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چنان دل را  يدور داريجز د افتي توانيعالج نم يبرا ييكه دارو يدرد.بر جان عشاق ياست قو يعالم است و درد

و از  كنديحس ترحمش گل م ايگو ديآ يمكه سنگ هم به صدا  شكنديآزرد قلب را م يروح را م خراشديم

 .دينمايم تيحما)عشاق(او

 .درد آن را درك كنند توانندياست كه فقط عشاق م نيسهمگ يطوفان يدور

 »عاشقان را غم مده انيخدا«

 ييسخنم مست و سرانداز تو نيريمه ش يا

 ييشكر شكنم محرم و همراز تو يطوط

 ييجان را به خدا حرف سرآغاز تو دفتر

 ييباز تو ييباز تو و همراز دلم همدم

 

**** 

 عشق تو افتاده حالم همچنان ميشم از

 و قالم همچنان ليبار غمت در ق كشميم

 خار من در انتظارم بهر تو يگل ب يا

 ننالم همچنان يچرا از غصه دور ين

شده  اهيصفحات دفتر از مطلب س شتريب ستيگريو م فشرديم نهياز دفتر آن را مدتها به ش يبا خواندن هر برگ نيريش

 .هم بگذارد مشغول خواندن دفتر بود يپلك رو يلحظه ا نكهيصبح بدون ا دهيتا به هنگام سپ نيريبود و ش

 كتريو نزد كيخود را به اصفهان نزد يشد و كم كم بهار قدمها يسپر زيروز زمستان هم ن نياسفند آخر 29

افكار  كرديم يسع يودند هاشم به نحونشسته ب نياطراف سفره هفت س يروز بهار است همگ نيامروز اول.ساخت

كه  يو درست در هنگام شويواقع م مرثمرمث انيسرانجام تالش او و اطراف ديحال نما يرا متوجه بهار و زندگ نيريش
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و زن عمو عشرت و پسرشان  داهللايبعد عمو  يزنگ خانه به صدا درآمد و لحظات يبه آغاز سال نو مانده بود صدا يقيدقا

 .درآمدند نيو همسرش آمنه به گرد سفره هفت س ديوح

 گريكدي يپر بار و بركت را برا يو سال نديگويم كيتبر گريكديبه  يو همگ شوديم ليبعد هم سال تحو يلحظات

و آمنه برقرار شده بود و  نيريش نيب يرابطه نسبتا گرم.در حال گفت و شنود هستند يهمگ ياسد يخانواده ها.آرزومند

 .كننديدرد و دل م گريكدي يبرا اريبس

همراه  ايپروانه در خانه نبود و به گفته مادرش گو يدپروانه رفتند ول داريبه د نيريو ش اينوروز رو ديهشتم ع روز

خود رفته است هردو  يگفتن حرفا يممكن است پروانه برا نكهيا اليهم به خ نيريو ش ايرو.مهرداد به گردش رفته اند

خارج  يدست فيدر خانه را از ك ديدر را باز نكرد كل يكس ونچند ضربه به در نواخت و چ نيريش.به خانه برگشتند

هم سر  ديوح.سر را چرخاند آمنه بود دستش را تكان داد و جلو آمد ييصدا دنيرا در قفل چرخاند كه با شن ديكل.كرد

 ييبا خوشرو نيريش.داديم يچه را بازكو يگهاير شيداده بود و با نوك كفشها هيتك نيبه ماش نيغمگ يا افهيكوچه با ق

خبر شوم  كياز  ديدر چهره هر دو كه نو يكنار آمنه نشست كم ييرايهر دو را به درون خانه دعوت كرد و پس از پذ

 :ديپرس يو با نگران ستينگر داديم

 افتاده؟ ياتفاق ديناراحت يليخ نكهيمثل ا ـĤمنه

 .فتادهين ياتفاق...ـنه

 ...ديناراحت يزيچ كيحتما از ...ديساكت نقدريچرا ا ـپس

 .ميناراحت باش ديبا يچ ينه اصال برا...ميستيناراحت ن...نه ـنه

 .نيبفرمائ ديآقا وح ديكن ليم وهيم نيبفرما ـپس

 .ميخوريچشم م ـچشم

 د؟يدستپاچه ا نقدريچرا ا...امروز چتونه ـشماها
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 :گفت نياندوهگ يبرداشت و در حال پوست گرفتن آن شد كه آمنه با حالت يسپس پرتغال و

 ؟يناراحت نش يديو بهت بگم قول م يزيچ كيجون اگه  نيريـش

 :ديتمام پرس يبا كنجكاو نيريش

 و؟يـچ

 .گميبعدا م...اول قول بده ـتو

 .نيدق مرگم كرد ديبزن يحرف هيرو خدا تو .افتاده يشده چه اتفاق يتو بگو چ ديوح...شده آمنه يچ ارمييسر در نم ـاصال

 :دراز كرد و گفت نيريدستش را به طرف ش ديدر آورد و با ترد يخود پاكت يدست فياز درون ك آمنه

 .ريـبگ

 هست؟ يـچ

 :گفت يداد و با خوشحال يگوشش برد تكان كيپاكت را نزد نيريش

 .ديپكر نقدريبه خاطر اونه كه ا...هم عروس شد ديباالخره ناه ه؟پسيعروس ـكارت

 :و با لكنت زبان گفت ديمرتبه مثل برق گرفته ها از جا پر كيرا از پاكت خارج كرد  ييبايز يكارت عروس نيريش

 نيا...سروش...س...ـس

 .سروشه يكارت عروس نيا زميعز ـĤره

 ...يكارت عروس نيا شهينم ـباورم

 .كارت را به شما بده نيخواسته تا ا ديحراستش مادر سروش از و...ـĤره

 را كرده؟ نكايا يچ يكه برا يفهميـم

 .متأسفم ـواقعا

 .و بكنه يكار نيهمچ كيسروش حق نداشت  يـول



 

 

شتياكتابخانه نوده  كيخسروي مهين  –هاي شكسته قلب 

w W w . 9 8 i A . C o m  137

 تيرفت و آمنه هم موقع رونيو از اتاق ب اورديدر مقابل عمل سروش تاب ن نيريش يو ناباور نيغمگ افهيق دنيبا د ديوح

 :گفت يخاص يكرد و با مهربان دايزنانه پ يزدن حرفا يرا برا

خودت و ناراحت  ديتو نبا...شهيپس فردا هم عروس...كه شده هيجون كار نيريخودت و ناراحت نكن ش كنميم ـخواهش

 .فتادهين ياتفاق چيانگار كه ه يهم خودت و خوشحال و شاداب جلو بد يليخ ديبر عكس با ينشون بد

 .آمنه يـول

سروش به تو قول داده  دونميم,خودت و حفظ كن و بر اعصابت مسلط باش يخونسرد يول زميكنم عز يمن دركت م_

 يگرچه خودشون ادعا دارن از هر آدم جد ستندين يو خوش قول يمتاسفانه پسرها اونقدرها هم موجودات جد يبود ول

 يهوا و هوس نيكه كوچكتر يعشق.كننديمردان به طور كامل همه پسرها از عشق پاك صحبت م... تر و باوفادارترند

اونا به قول و قراراشون  ايآ...داره تيواقع نيا ايبه دور از دروغ اما آ يعشق,ايبه دور از ر يعشق,توش راه نداره

 يو خال ينوع لفاظ نيكه ا ميبا صراحت بگو تونمياما م دوننديجهان م يعاشقها نياونها خودشون رو عاشقتر...بندنديپا

گرفتن و به عشق پاك و  ياحساس زنهارو به باز.اعتماد ندارند نديگو يخودشون به اونچه كه م يو حت ستين شيب يدبن

 .هاشونه وهيش نيو بهتر نياز مهمتر دنياحساس ساده شون خند

آخه اون چطور حاضر شد دست به ...كنهيسروش با همه مردها و پسرها فرق م كردميمن فكر م يآره حق با توست ول_

 ...و.چقدر وعده ,برنه يزيعمل جنون آم نيچن

 .ستيگر يدنبال آن به تلخ وبه

 شده بود؟ يهم چطور سروش راض واقعا

 يحت ايحركات و گفتن و  قيعشق را با گذشت زمان به همه ثابت كرده بود چه از طر نياو ا.او را دوست داشت سروش

سروش بارها اقرار كرده بود كه با .كنديس مح ايمرد دن نيبود كه خود را خوشبخت تر دهياو بارها از زبان او شن.نوشتن

كه  يزمان,در آن زمان ايآ.و توكل به خدا گذاشته بود يآل ام ازدواج كرده ام و آن را به حساب خوش شانس دهيدختر ا
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كه روز دوشادوش  دهيشياند يم ايآ...ده؟يشياند يم يگريپرداخت به دختر د ياحساسات درونش م انيصادقانه به ب

 .بدهد يفرزانه بل يهمسز يوبرا نديفرزانه سر سفره عقد بنش

و  ياز ته دل راض اريبرگشتند و چون از موضوع مطلع شدند بس يهمانياز م منتيهاشم و شراره و م زيبعد ن يساعت

چشمان اشك آلودش  يول فتادهين يآنها خود را جمع و جور كرده و وانمود كرد كه اتفاق دنيبا د نيريش.خشنود بودند

 !تلخ قتيبود آن هم حق فتيحق يايگو

گذشته بود كه  مهيشب از ن,به خواب رفتند يخانواده اسد زيو همرا آن ن ديگستران نيرا بر زم اهشيس يبالها سب

 كهيبرگشت در حال نيو در ح دينوش يشد به طزف آشپزخانه رفت آب دارياز خواب ب يديشد يشراره با احساس تشنگ

شزازه نگران و ...مضطرب شد اريبس نيريچهره ش دنيد اب ديكش يباز بود به درون اتاق سرك مهيهنوز ن نيريدر اتاق ش

پهنه صورتش از اشك  كهيانگشتانش گرفت و در حال انيرا م نيريداغ ش يتخت انداخت و دستها يدلواپس خود ار ور

 :گفت يلرزان يبا صدا و ستيكم نور و خسته خواهر نگر يشده بود به چشمها سيح

 .يكن يزندگ ديتو حاال حاالها با يتو جوون... يديخودتو عذاب م نقدريچرا ا...خواهركم_

 .قهيكنه صد كارتيخدا بگم چ ياله_

انگشتان .نشد دهياز آن شن ييصدا يداغ زده اش را تكان داد ول يلبها ديشن يشراره را نم يكه انگار صدا نيريش

 :شراره رها ساخت و ناله كنان گفت ياز دستها يلرزانش را به سخت

 شراره تنهام بذار ستين يزيچ_

 ديمادرش را به حضور طلب ادكنانيگذاشت و با اضطراب فر نيريش يشانيپ يدتش را رو شراره

 :ديپرس يشد و با دلواپس انيمضطرب در چارچوب در نما مادرش

 شده شراره؟ يچ

 .ستياصال حالش خوب ن نيريمامان ش_
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 :به سرش زد يدست منتيم

 ...خدا كمكم كن يبچه ام از دست رفت ا_

 .گفت يم انيو هذ ديچيپ يداشت مدام به خود م ينيتب سنگ,حاضر شدند نيريسر ش يبر باال يهمگ

 .مارستانيب مشيببر ديو آماده كن با نيهاشم زود باش ماش_

 زيرا و بعد از آن ن يبه دستور پزشك آمپول منتيم.رساندند مارستانيكار را انجام داد و او را به ب نيمتقابال هم زين هاشم

 .كرد قيرا به او تزر يسرم

به اتاقش رفت .حالش بهتر شده بود يكم.سرانجام صبح روز بعد مرخص شد.بود يبستر مارستانيروز را كامل در ب آن

به اهنگ دار رفت با باز شدن جع يبه سو.كه از شدت نفرت آن را پاره كرده بود ديرا د يكوچك كارت عروس يتكه ها

مورد عالقه  يقيان موس يقيموس دنيحوصله شن يول رداشتانگشتر را از درون جعبه ب,بلند شد زين يقيموس يجعبه صدا

 .قرار داد يدر جعبه را بست و انگشتر را درون جعبه كوچك.اش را نداشت

 نگونهينايريچرا ش يسروش و فرزانه است ول يامروز روز چشن عروس.بود دهيچيپ ابانيبهار در سراسر كوچه و خ يبو

 يظاهر شيرا آماده كرده بود و به آرا شيلباسها نيبه اتاقش رفته بود و بهتر مارستانياست بعد از مرخص شدن از ب

 .ساخت شانيرا دور كمرش پر شيخود پرداخت و موها

 .امد رونيبود كه از اتاقش ب 3ساعت  يحوال ظهر

 :گفت رتيو با ح ستياو را نگر رهيخ رهيخ يخواهرش لحظات دنيبا د شراره

حالت و  يحساب روزيد يمهمون ؟نكنهيديپوش يچ يلباس و برا نيا.يچقدر خوشگل شد يكرد كارياوه خواهر جون چ_

 .اينوش جون كرد ييجا آورده عجب سرمها

 :ديبر لبانش نقش بست و پرس يزدلبخند يچشمك نيريش

 ؟يچرا لباسات و عوض نكرد تو
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 ؟يچ يبرا_

 ؟يايمگه تو نم_

 كجا؟_

 .گهيد يخوب عروس_

 :زد اديفر يبا ناباور شراره

 ؟يعروس يبر يخوايتو م يعني...شهيباورم نم...نه_

 .مياون وقت دور از ادبه كه شركت نكن,داره؟لطف كردند و برامون كارت دعوت فرستادند يبيآره مگه چه ع_

 نكن يوونگيد نيريش_

 .است ونهيد يبره عروس ينكنه هر كس_

سپس .شد قيطناز دخترش در چهره پرنورش دق افهيق دنيحال هاشم در سالن را باز كرد و وارد شد و با د نيهم در

 :زد و گفت تياز سر رضا يلبخند

 ...خودت هم نكهيمثل ا.يبردار هايبچه باز نيدست از ا يگرفت ميباالخره تصم...دخترم نيآفر_

 :حرف پدر را قطغ كرد و گفت شراره

 !يبره عروس خواديم نيريپدر ش يول_

 ؟يك يعروس!...يعروس_

 :گفت نيريش

 .پسر همكارتونه يعروس يناسالمت...ديايمگه شما نم_

 !ست؟يمنظورت كه سروش ن_

 .اتفاقا منظورم سروشه!...چرا_
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 :گفت يبلند يبا صدا هاشم

 .يعروس ديالزم نكرده شما بر_

 .برم خواميممن  يول_

 كارت در واقع همه مارو نيتو با ا...دختر؟ يزنيم هيمزخرف چ يحرفا نيا_

 .هم خودتو يكنيو خوار م كوچك

 .يبرم عروس خواميمن م...نه ـنه

 .با هزار خواهش و التماس نظر هاشم را جلب كرد نديبب مارستانيتخت ب يرا رو نيريش ارهيدو خواستيكه نم منتيم

 :گفت ريبا تغ هاشم

 .كشهيطول نم شتريساعت ب مين ـپس

 .حتما...پدر جان ـچشم

كرد و  نيريدر منزل آقا رسول نگه داشت رو به ش يهاشم جلو...و هاشم به طرف منزل سروش به راه افتادند نيريش

 :گفت

 .ياگه نظر من شرطه بهتره كه نر...عوض نشده متيتصم ـهنوز

 .گردميزود برم نيمانع رفتنم نش كنميپدر خواهش م ـنه

 .ـمنتظرم

 داخل؟ ديائييشما نم يعنيـ

 .و ندارم رتيغ ياون پسره ب دنيچشم د...ريـنخ

 .گردميمن زود برم ـپس

و به اطراف  ستاديا يگذاشت لحظه ا اطيقدم به درون ح يوقت.از پدر دور شد داديرا تكان م فشيدستان ظر كهيدر حال و
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كه چطور ممكن بود  ستيباغچه را نگر يبا ناباور.به باغچه سروش كه خشك خشك بود انداخت ينگاه.چشم دوخت

 يفضا شيكه بو ديجعبه اسپند را د اطيح گريددر طرف .سروش باغچه شان را بدون گل رز و نرگس گذاشته باشد

 .شتگذا ييراياستوار پا به درون سالن پذ ييسرانجام با پاها...خانه را پر كرده بود اطيح

جشن حضور بهم  نيدر ا نيريش نكهيكس فكر ا چيه.دوخته شد نيريچشمها به ش يو تمام ستاديساز ا يصدا ناگهان

گلگون و  يو گونه ها ديسپ يشده بود با چهره ا بايز اريبس.گذشت تيجمع انياز م يخاص ياو با طناز...كرديرساند را نم

به  زيرنگ ن يكوتاه كرم يافشانده بود و روسر يشانيپ يرورا  اهشيبلند و س يدلبرانه موها يبا فروغ يچشمان عسل

قطرات .دنديرا به آغوش كش گريكديآن  كيبه طرف نرگس رفت ودر  يشگيهم يبا همان تبسم دلربا...سر داشت

 .خود بودند يمحابا يدر نگه داشتن قطرات ب يهردو سع يول زدياشك در چشمان هردو موج م

را سد كرده بود  شيراه گلو نيسنگ يبغض كهيبه زحمت در حال كرديرا برانداز م نيريهنوز مات و مبهوت ش نرگس

 :گفت

 .دلم برات تنگ شده بود يليخ ياومد يكرد ـخوب

 ؟يچرا بهم سر نزد...نطوريهم ـمنم

 .دميراستش خجالت كش يول اميخواستم ب يمرتبه ا ـچند

 .عروس خانم شيپ يبريمنو نم يسرپا نگه دار نطوريمن و هم يخوايم يتا ك نميبب...زميعز يبرا چ ـخجالت

 .گفت كيسالم كرد و تبر ييبا خوشرو نيريش...آمد نيريمضطرب به طرف ش ينگران و چهره ا يبا قدمها قهيصد

 .تشكر كرد تيجمع يهم به زور جلو قهيصد

 يپشت سر او با قدمها هم قهيصد.اتاق بر سر سفره عقد نشسته بودند يعروس و داماد باال.به درون اتاق رفت نيريش

 .كرديلرزان حركت م

خارج كرد و  فشيطال را از ك يانگشتر نيريش.به آنها بودند يا هياز اقوام عروس و داماد در حال دادن هد هركدام
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 يانگشتر را در دست فرزانه كرد و لبها ديدرخشيبه رنگ گل م شيگونه ها كهيفرزانه رفت و سالم داد و در حال كينزد

سرش را  كهيسروش در حال...به سروش انداخت اقيمملو از اشت ينگاه زيرا به گونه فرزانه چسباند بعد ن شيگوشتالو

 :گفت يبه آرام كرديم يگرفته و با انگشتانش باز نييپا

 .دياومد ـخوش

 .نيانشاءاهللا كه خوشبخت بش...كنميعرض م كيتبر...ـمتشكرم

 .نطوريشما هم هم...ـممنونم

 :نرگس جلو آمد و گفت...ديرا شن يشاداب و پر انرژ يگرم دخترك ياز اتاق خارج شد كه صدا كرد و يخداحافظ سپس

 ؟يبر يخوايم يزود نيا ـبه

 .ستيزود زود هم ن يـهمچ

 ...نيتو بهتر نيريش يدونيم...يكه اومد ـممنونم

 .لوس شدم يلينكن كه خ فيازم تعر اديـز

 .را گرفت و به طرف باغچه برد نيريدست ش انياطراف يبدون اعتنا به نگاهها نرگس

باور كن دلم  ميكرد دايپ يچه وضع يدونينم.باغچه هم خشك شد يتو رفت يوقت گميجون نگاه كن باغچه را م نيريـش

 .زديپر م دارتيد يبرا

 .خونمون ياومديم ـخوب

 .دميكشيكه خجالت م ـگفتم

من همون نرگس چند ماه قبل دوست  يمطمئن باش تو هنوزم برا...من زيتو و دوست عز...زميعز يچ يبرا ـخجالت

 .خداحافظ پدرم منتظره...منتظرت هستم...ندتيبب خواديدلش م يليخونمون شراره هم خ ايحتما ب.يو پر انرژ يداشتن

 .ـخداحافظ
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 يعقد و عروس...ديبر سر سفره عقد د يخود را در كت و شلوار داماد ينحو سروش در مدت زمان كوتاه نيبد و

زد  شيتمام قول و قرارها ريمتأسفانه ز يكه داده بود ول ييرغم قولها يكه عل يسروش...بود سروش نيا.برپا شد كشنبهي

است  نيبله ا.كه رفتارش مورد انتقاد او بود يدختر.بست ييزناشو مانيپ كرديكه تظاهر به نفرت از او م يو با دختر

 يمفهوم كنديبه عشق و محبت م ليو نفرت را تبد نهيزمان چه آسان ك...عشق گريد ينفرت و در زمان يروزگار مدت يباز

و  واريد يسو نيواقع شده كه گاه از ا يكيبار واريعشق و نفرت د نيب.دو احساس را احاطه كرده است نيا انيگنگ م

 .رديگيمخالف مورد هدف قرار م يگاه از سو

 كردياحساس م.دلش و قلبش به درد آمده بود يزندگ ييوفا يو ب يهمه پوچ نيبود از ا دهيلبه تختش دراز كش نيريش

 ليدل نيكه در ا يزيو چ خواديم ليكردن دل يزنده ماندن و زندگ.نخواهد بود يقادر به ادامه زندگ گريبعد از سروش د

افكار در  نيتمام ا.كردن او چه بود يزندگ ليبود پس دل فتهر نيكه از ب نيريعشق ش يعشق است ول كنديم ييخودنما

او را دفتر خاطراتش را باز كرد و  يآورد خاطراتش را عهدها و وعده ها اديذهنش در حال فوران بود كه باز هم به 

 .مشغول نوشتن شد

كه به خون دل و حسرت  يصداقت.رفت نياز ب ايكه با دروغ و ر يصداقت سوزهيو صداقتم م يدلم به حال سادگ چقدر

كه  يبه كس دنياز با تو بودن و عشق ورز گهيسرو تهش خسته شدم د يب يباز نياز عشق و ا گهيد.شد ليردن تبدخو

هنوز  يسال از عمرش گذشته ول 22كه  نيوجود ا باكه  يكس.اديبدم م ستين بايعشق و عاطفه در وجودش تقر يذره ا

 .دهيرا درك نكرده نفهم يصداقت واقع يمعنا

جز وفا  يزيچ ميكنيم يو سع ميبنديم مانيكه با عشق و عاطفه پ ميما هست...ميائير يچقدر ساده و ب كه ما دخترا واقعا

و صداقتم را  تيتو معصوم يحداقل تو درست عكس من عمل كرد ايپسرها  يول...وجود نداشته باشه مانيدر پ يدار

 .يداشت اوندر نابود كردن  يو سع يگلوله هات قرار داد يهدف اصل

تا نابود  اورنديو دم ن رنديجفا كاران قرار گ يكهايشل يصداقتها هدف اصل ديبرپاست با ايحق است كه تا دن نيا يول
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 .شوند

 ...همشون مثل تو هستند همشون...نطورنديهمه پسرا هم يعني!سروش

 يت و به تلخدفتر را بس.چشمانش را سد كرده بود و قادر به نوشتن نبود يپرده اشك جلو يول سديباز هم بنو خواست

 .ستيگر

 :گفت كرديم يتظاهر به ناراحت اريبس كهيعشرت خانم در حال.گرد هم بودند يو خانواده اسد داهللايعمو  زن

چقدر زود پسره ازدواج كرد پس حتما  نيداشته كه پسره ازش جدا شده وگرنه بب يبيع كيگفته حتما دختره  يـفالن

 .از دختره است بيع

 .ستيسخن به شدت گر نيا دنيبا شن منتيم

 :گفت داهللاي

 .بود نيريدست گذاشت و شاهد پرپر شدن ش يدست رو شهيكه نم نطوريداداش هاشم ا ـزن

 چكار كنم؟ يگيم يعنيـ

از سروش جدا شده مهران  يداره از وقت اديكه خواستگار ز نيريش يول...يول ديباالخره شما از من بزرگتر...دونمينم ـمن

 .را شوهر بده نيريمن گفتم هاشم قصد نداره حاال حاالها ش يمن اومدند ول شيمرتبه پ ديو اكبر چند نيو حس

 نه؟ياز ا ريمگه غ...ـخوب

حاال با  يول...بود كه اون پسره فالن شده ازدواج نكرده بود يمال وقت.بود شيوقت پ يليقصد شما مال خ نيا يـول

 .شهيم اديحرف پ يليمجرده خ نيريش يسروش زن گرفته ول كهيوجود

اگر ما  ميمردم دار يما چكار به حرفا...بست شهيدر دهن مردم را نم يبست ول شهيگفتند در دروازه را م ميبابا از قد يـا

 .ميتنمون و هم ندار رهنيپ ارياخت يحت گهيد ميبه حرف مردم باش ميبخوا

كه  نيهم.يندار نيجز ا يچاره ا يداماد آوردن دلت و زده ول گهيد دونميم يفكر كن يكن منطق يداداش سع يـول
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 .و كنند شونيهم عروس گهيچند سال د.كار تمومه ينفر بگذار كي ياسمش و رو

 .شهيحاضر به ازدواج نم نيريمطمئنم كه ش يـول

 مناسبند؟ نيريش يحاال به نظر تو كدوم برا...كنهيكنه حتما قبول م دايآلش را پ دهيهم اگر ا نيريـش

 كدوما هستند؟ ـمنظورت

 ب؟يحب اي نيمهران و اكبر و حس نيب ازـ

 ره؟يم بيحب ينظرت رو هيـچ

 .هم هست لكردهيداره تحص هيخانواده داره سرما هيخوب يليپسر خ بيحب...ـĤره

 .رهيبگ ميتصم ديبا نيريش يـول

 .ميپاش بگذار شيراه درست و پ ديما هم با يكه درست ول نيـا

 :به فكر فرو رفت و سرش را تكان داد و گفت يلحظات هاشم

 .شهيم يچ نميتا بب ـباشه

 .ادهيحاال هم حرف پشت سرتون ز نيتا هم...يهرچه زودتر كار را تموم كن ديبا ـتو

 .و جواب كردم بيمن حب يول...ـدرسته

 نه؟ يگفت يزود نيبه ا يعنيـ

 .گفتم فكرام و بكنم بعد جواب بدم...زنهيمهران هنوزم حرفش و م يول...ـĤره

 .است لكردهيتحص هيمرد زندگ هيريجوون پاك و سربز.ستين يداداش مهران هم پسر بد ـĤره

 .مخالفت كرد هم مادرش رنيهم ش يدر نظر داشتم ول نيريش يواقعا مرده من از همون اول مهران را برا ـمهران

 :گفت يحوصلگ يب كند با دايبحث ادامه پ نيا خواستيكه نم منتيم

 .شهيشام سرد م ديتمومش كن گهيد ـبسه
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 .مناسب ندانستند نيريش يرا جز مهران برا يو هاشم به گفتگو نشستند و سرانجام كس داهللاياز خوردن شام باز هم  پس

با فرا .شروع كردند ديخود را در سال جد ژهيو تيرسم زيو مدارس و ادارات ن رفتيپذ انينوروز پا التيتعط سرانجام

اصفهان را پر  يباران فضا يو گا گاه نم نمك ديرسيو كوچه ها به مشام م ابانهايخ كيكايدر  يخوش يبهار بو دنيرس

 .ديبخشيبه گلها و درختان م بايز يو چهره ا كرديم

 يوان شاخه هاج يدرخت خرمالو كه شكوفه ها ريبزرگ مدرسه ز اطيدر ح.بود كه وارد مدرسه شد يكس نياول نيريش

وارد شدند و به  زين گريد يبچه ها ادينه چندان ز يلحظات.شد يآن را احاطه كرده بودند نشست و مشغول نوشتن دروس

او آنقدر سرگرم نوشتن بود كه وجود آنها را در  يول.دنديبه طرفش دو نيريش دنيهردو با د...ايدنبال آنها پروانه و رو

 :گذاشت و گفت نيريچشمان ش يپروانه دستانش را رو...كنارش حس نكرد

 م؟ييمن ك يگفت ـاگه

 :و گفت ستاديخورد و ا يا كهي نيريش

 .فكر كنم يكم هي ـبگذار

 .زودباش مشخصاتم و بگو.هستم يمن ك يبگ ديزود با ريـنخ

 گهيخندانش م يكه صدا...ياحساسات اريدختر خوشگل و مهربون و بس كي...را يات جنابعالدلم برات بگه مشخص يـه

 :اتفاق جالب درست گفتم كياتفاق ساده بلكه  كيرخ داده اون هم نه  ياتفاق كي

 .كامال درسته ـĤره

 يگريد يحال و هوا.بهتر بود شهيامروز حال پروانه از هم گفتيراست م نيريش.در آغوش هم باز شدند يبه گرم هردو

 .ديخنديداشت و مرتب م

 :گفت پروانه

 د؟يبچه ها شما مسافرت نرفت يـراست
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 :دو باهم گفتند هر

 .ـنه

 .ميما رفت يعنيمن رفتم  يـول

 كن كجا؟ فيتعر ـخوب

 .ـكرمانشاه

 گذشت؟ ـخوش

 .خوب بود يليجون خ ايرو ـĤره

 .ديرا كرمانشاه ندار يكس شما كه به جز خواهر جالل نميصبر كن بب...يـول

 م؟يمگه من گفتم دار ـخوب

 :ديپرس رتيبا ح نيريش

 خونه مهرداد؟ يرفت يعنيـ

 نظر شما اشكال داره؟ ـاز

 ...يول ـنه

 ...آنوقت...ميدياگه بگم كه با مهرداد به توافق رس...يچ يـول

 :دنديپرس رتيدو حرف پروانه را قطع كردند و با ح هر

 د؟يديتوافق رس ـبه

 :بود گفت دايدر چشمانش هو يبرق شاد كهيدرحال پروانه

 .شميدارم خوشبخت م كنميبچه ها احساس م...ـĤره

 .يمحاله باهاش ازدواج كن...يدوستش ندار.ادياز مهرداد خوشت نم يتو كه گفت يـول
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 .اومد يبود كه دوستش نداشتم و ازش خوشم نم يحرفا مال موقع نيا ـخوب

 ؟يدار دوستش يبگ يخوايم يعنيـ

 .البته ـخوب

 ست؟ين يليتحم يمطمئن ـپروانه

خدمتتون عرض  ديبا ميكه با او داشت يو با برخورد ميكه در كرمانشاه بود يچهار روز نيا يمطمئن راستش ط ـمطمئن

 كردمياونقدرها هم كه فكر م...مزه س ياوقات ب يهم شوخ و گاه يليبلكه خ ستين ريكنم كه نه تنها مغرور و گوشه گ

 .من و خوشبخت كنه تونهيجز مهرداد نم يشدم كس متوجهو در آخر  ميبا هم صحبت كرد يليخ...ستياخالقش خشك ن

 هيبود كه مرتب گر ياو همان پروانه ا ايآ...روز قبل بود 15همان پروانه  نيا ايآ....ستندينگريبه پروانه م رتيبا ح هردو

 توانديجدا هم كه چقدر گذشت زمان م...كرده بود رييپروانه تغ رخواست؟چقديو از خدا طلب مرگ مهرداد را م كرديم

 .مؤثر باشد انسانگرفتن و مهمتر از همه در سرنوشت  ميدر تصم

را  ديعشق جد نيپروانه شدند خنده از لبانشان شكفته شد و ا يصحبتها ميتسل رتيبا ح ايو رو نيريكه ش ياز مدت پس

 .كردند يو سالمت يخوشبخت يآرزو شانيهر دو يگفتند و برا كيبه پروانه تبر

 :گفت ايرو

 .پسر خوب و مهربون شده كيبه  ليكه اون پسر مغرور تبد شديچطور م نميكن بب فيحاال تعر ـخب

و  شيهم حق با من بود و خودش هم اقرار كرد كه اون چند روز ناراحت يخوب تا حدود يول...كردمياشتباه فكر م ـمن

 .دوستش بوده نيدست دادن بهتر فقط به خاطر از يريگوشه گ

 دوستش و از دست داده؟ نيبهتر يعنينه  ـاوه

 .نطورهيهم ـمتأسفانه

 :گفت نيريش
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 .يهم براش باش يميدوست خوب و صم كي ستهيهمسر شا كيعالوه بر  يكن يسع ديتو با ـپس

 .و دارم ميتصم نيـهم

 :حلقه كرد و گفت ايدستانش و دور گردن پروانه و سپس رو نيريش

 .خدا چقدر دردناكه آدم دوستش و از دست بده يـوا

 :گفت يكرد و با خنده بلند دييو تأ نيريهم حرف ش ايرو

 چه شود؟...و پروانه ـمهرداد

 :گفت ـپروانه

 .كننديم يزندگ يو در كنار هم با سالمت رسهيبه سروش م يروز هيكه سرنوشتش معلومه انشاءاهللا  نيريش يك...و ايـرو

 :چشمانش آشكارا به اشك نشسته بود گفت كهيدر حال نيريش

 .تموم شد زيهمه چ گهيـد

 .يكه شروع كرد ـبازم

 .آخه سروش ازدواج كرد...وجود نداره يراه برگشت گهيبار د نيا...گميم يجد ـنه

 :داد و گفت رونياز ته حنجره خود ب ياديفر پروانه

 ؟يبا ك...كرد ـــازدواج

 :گفت ايرو

 .فرزانه ـبا

 ...پست فطرت...با فرزانه شهينم ـباور

 :ادامه داد زديكه با خودش حرف م يمانند كس و

 ؟يشد ميآخه چطور تسل...وونهيسروش د يا...كار خودش و كرد يلعنت قهيصد نيآخر ا...امديخوشم ن چيـه
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 :شانه پروانه گذاشت و گفت يو سرش را رو ختير يشانيبه پ يقشنگ نيچ نيريش

هر  يعيحق طب نيا كنميفكر م...متنفر باشم دهيسپ ايمادرش و  ياز سروش حت تونميچرا نم دونمينم...بچه ها ديدونيـم

 .خوشبخت بشه دوارميانتخاب هم حق سروش بوده فقط ام نيخوب ا...برعكس ايو  ادينفر خوشش ب كيكه از  هيانسان

 :و گفت ديو بوس ديرار در آغوش كش نيريش ختيريآشكارا اشك م كهيدرحال ايرو

 !صحرا پاك و صادقانه تو قلبت روشنه يتو مثل تمام گلها يايدن...جون نيريـش

 .رفتن به كالس آماده شدند يبرا يزنگ كالس به صدا درآمد و همگ ياثنا صدا نيهم در

 :و گفت نيريرو كرد به ش پروانه

 ...فكر كردم حتما دمتيامروز بعد از مدتها خوشحال د نكهياز ا نيريش يـول

 :حرف پروانه را قطع كرد و گفت نيريش

و خوب درك  نيمن ا...خاطره ينگذاشت جز كوله بار ياز خودش باق يزيو چ...شيسروش رفت دنبال زندگ!زميـعز

قراره  كه ياون حاال به فرزانه و بچه ا.به من تعلق نداره گهيبا اون باشم چرا كه اون د تونميوجه نم چيبه ه گهيكردم كه د

زن  كيبه عشق  يچشم داشت يحت ايفكر كنم و  يگريبه مرد زن د هك هيپس خودخواه...تعلق داره ارهيبراش ب ندهيدر آ

 يداشته باشم كه زندگ يسع ديپس با...كنميو درك م فهمميرا م انتيزن هستم و خوب درد خ كيچرا كه خودم ...بكنم

كه  يدونيم...نكرده ييوقت خدا كيكه  ترسمينگرانم هستند م يليراستش پدر و مادرم خ...رميبگ شيخودم و پ يعاد

شاداب  تونميكه م ييحال سرگرم كنم و تا آنجا يخودم و به زندگ خواميم نيداره بخاطر هم يقلب يماريپدرم سابقه ب

 .خواهد داشت انيكه جر يزندگ...مامان بابا نشم ينشون بدم كه موجب ناراحت

 .يمصمم و با ارداه باش متيگرفتن تصم در نطوريكه ا مشهين ـباورم

 هست؟ يعقد كنون ك نميبگو بب ميهم كه بگذر نهايخانما از ا ـخانم

مهرداد گفت كه بهتره پس از اتمام  ينوروز باشه ول ديداشتن كه ع ميالبته اونها تصم.ندهيتابستون سال آ ديـشا
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 .باشه رستانيدب

 ؟يدونستيم ميدار يامروز امتحان فارس يوا يـا

؟يتو چ...كتابم را هم باز نكردم يو من كه ال يگيراست م...ـا 

 ..خوب منم نخوندم...يسؤال ـچه

 .شدند رهيخ ايهردو به رو و

 :سر داد و گفت يقهقهه بلند ايرو

 .نره ادميتقلب  دميفهم دميـفهم

ساعت  ميامتحان نگرفت و ن)با كالس(هم بود و به قول بچه ها يكه خانم خوش اخالق يفارس ريبا اصرا بچه ها دب آنروز

 .شد ديع التياز تعط فيآخر را مشغول صحبت با بچه ها و تعر

به  نيريرا با ش يبودمد كه نرگس تلفن كرد و ساعات فشانيو شراره در حال انجام تكل نيريماه گذشت عصر بود و ش كي

 .صحبت پرداخت

 داره؟ ياگه بگم سروش االن چه حال يشينارحت نم نيريـش

 :گفت يبا دستپاچگ نيريش

 ست؟يحالش خوب ن ـمگه

 .خرابه خراب خراب ياز نظر روح يخوبه ول ينظر جسم ـاز

 شده؟ يچ ـچرا؟مگه

كه در وجودت سرشار بود  يعشق و مهربون.يرا برد يعشق و مهربون يو با خودت برد زيو همه چ يكه تو رفت يروز ـاز

 يروز كنهيو باهام درد و دل م نهيشيم يوقت...داره يسروش چه حال شهيباورت نم...ما هم رخنه كرده بود و در وجود

 .راستش فرزانه حامله است...شهيبفهمه داره پرپر م نكهيسروش بدون ا.كنميهزار مرتبه از خدا طلب مرگم و م
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 .خوبه يليكه خ نيا ـخوب

 يفهميم.از فرزانه جدا بشه تونهينم گهياون د.سخت تر شده شياز پ شتريوضع كار سروش ب نيبا ا يدونيخوبه م شيـچ

 .گميم يچ نيريش يفهميم

 .دهيحرفا از تو بع نيا هيجون بس كن جدا بشه چ ـنرگس

ساعت بدون جر  نيكنار هم باشن و ا ستين يساعت.اونا همش دعوا دارن يندار زينكبت بارشون خ يتو كه از زندگ ـĤخه

هم مسخره است كه  يليخ چيه ستيكه ن سهيصال رفتار تو با سروش و فرزانه با سروش قابل مقاا.و بحث تموم بشه

 .ارهيمرتب بهونه م ارهيرا در م تهچند ماه گذش يفرزانه داره تالف.يدر موردش حرف بزن يبخوا

 م؟يداشت يمن و سروش هم از اون اول با هم رفتار خوب ادينم ادمي...نرگس جون تازه اولشه ـخوب

فرزانه به خاطر  يناراحت يدونيم.كرده كه رفتار تو چطور بوده فيخود سروش برام تعر.نبوده نطورياصال هم ا ريـنخ

 ه؟يچ

 ؟يخاطر چ ـبه

 .و ببره خونه خودش رهيدست فرزانه را بگ يهمه انتظار داشتند سروش بعد از عروس ـĤخه

 كارو نكرده؟ نيمگه ا ـخوب

 .هنكرده اصال دست به خونه نزد ـنه

 چرا؟ ـĤخه

سروش گفت اون خونه ار دست  يهمه متعلق به تو بود اگه راستش و بخوا ونشياون خونه و دكوراس نكهيا ـبخاطر

 .تو ينخورده گذاشته برا

كه با هم قول  يزمان نيكن حاال با ا حتيسروش و نص يكم كي كنميخواهش م دهيحرفا از تو بع نينگو نرگس ات ـچرند

 .اش هم تو راهه ندهياون حاال زن داره و فرزند آ.كنهيفرق م يليخ ميو قرار گذاشته بود
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 .ذره هم به فكر فرزانه و بچه اش باشه كيسروش  كنميمن فكر نم يـول

 .بچه كوچولو و خوشگل كياون  شهيم شيتموم فكر و زندگ گهياومد د ايبچه شون به دن يوقت ياالن فكر نكنه ول ديـشا

 خوشگله؟ يدونيكجا م ـاز

 .رهيبچه هم به پدر و مادرش م بـخو

 .كنمياگه به مادرش بره اصال نگاهش نم...خدا نكنه به مادرش بره يبه پدرش بره ول ديـشا

 ستين يدختر بد يكنيفرزانه اونقدر هم كه تو فكر م.يكنيپرده صحبت م يب يليخ يشد يمنطق ريغ يليخ ـنرگس

 .زن برادرته يناسالمت

مادر  نكهيمثل ا نيريش يه...باشن يچكار كنند كه به نظر تو دختر بد ديفرزانه خانم با گهيد دونميمن نم ـواهللا

 .خداحافظ.اومد

 .شدم بازم تلفن كن ـخوشحال

 نيريشراره كه ش.شديمواجه م نيريش ديهربار با مخالفت شد يآورد ول يم شيموضوع مهران را پ يهرزگاه زين هاشم

 :گذاشت و گفت شيلوظرف ساالد را ج ديرا در خانه تنها د

 .خانم ساالد هم درست كردم نيـبفرما

 .دختر خوب حاال برو سر درست نيـĤفر

 ه؟ينظرت در مورد مهران چ نيريـش

 :گفت يياعتنا يبا ب يخورد ول يا كهي نيريش

 .تو داره يليگفت خ شهيم يندارم ول يـنظر

 .يتو كه تا بحال باهاش برخورد نداشت يـول

 .بشنوم يراجع به اون صحبت خوامياصال نم...يكنيچطور شده تو درمورد اون صحبت م ـاصال
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 .هم به حال مامان و بابا بكن يبه فكر...اون خواستگارته.ستيمهران اون ن نيريش يـول

كرد و رفت  يسروش كه عروس...همه بحثشون هم سر تو بود.زدنديداشتند با هم حرف م شبيد كنهيداره دق م مامان

 حاال هم كه زنش حامله است پس چرا؟ شيال زندگدنب

 من منتظر سروش هستم؟ يكنيتو هم فكر م يعنيشراره واقعا متأسفم ...يچ ـچرا

 .نبود نيا ـمنظورم

 .كننديفكرو م نياونها هم هم يعني ايآه خدا...بود حتما مامان و بابا هم نظر تو را دارند نيكامال منظورت هم ـچرا

 .ريـنخ

 .ندارم يزود من سن نقدريداره ازدواج كنم؟اون هم ا يآخه چه لزوم.ازدواج كنم كنندياصرار م نقدريچرا ا ـپس

پدر  چارهيب.شهيم وونهيهم به حال مادر بكن از غصه تو داره د يفكر هيآخه  يهمش به فكر خودت يخودخواه يليخ ـتو

 !گفت؟يم يزن عمو عشرت چ يديمگه نشن.شده ديسرش سف ينصف موها

 .گهيم يپشت سرم چ يا گهيهر كس د ايكه زن عمو  ستيمهم ن ـبرام

 .مادر و پدر مهمه يبرا يول ستيمهم ن ديتو شا يـبرا

 .با من بحث نكن كنميخواهش م ـشراره

و با شكست  يازدواج كرد كمرتبهيكه چون  شهينم ليدل نيآخه ا.يبزدل يليسخت برات متأسفم تو خ نيريش ـواقعا

 يبرا يديجد يزندگ كي يتونيتو م يتو حاال جوون.يو مدام تفره بر ياز ازدواج كردن بترس گهياونقوت د يمواجه شد

 .يخودت درست كن

 .دست از سرم بردار خوامينم.خواميـنم

 .دارنديمن هم دست از سرت بردارم مامان و بابا بر نم ـاگه

 :گفت ستيگريم يبه آرام كهيدر حال نيريش
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تا اونها فكر كنند  دميه مادر و پدر ناراحت نباشن همش خودم و خندون نشون مو كردم ك ميمن كه تمام سع ـĤخه

 .موضوع را فراموش كردم

و  يبنديبه بهانه درس خوندن در اتاقت و م يوقت يكنيفكر م يزنيتو در واقع خودت و گول م يزنياونها را گول نم ـتو

 .داره يهمون موقع مادر چه حال دونهيم فهمه؟خداينم يكس يكنيم هيگر ينينشيم

 فهمه؟يمادر م ـمگه

هم به خودش  يكم كيكاش  يا يول كنهيم يبه خاطر ما تظاهر به خوشحال نيريكه ش دونميمن م گفتيمامان م شبيـد

 .و هم ما را ديكشيم رونيفالكت ب نيو هم خودش از ا گرفتيم يدرست ميكاش تصم يا كردياش فكر م ندهيو آ

 خواند؟يكه مادر و پدر م هيزياون چ نيدرست از نظر اونها ازدواج كردن با مهرانه آه ا ميـتصم

 ...خودت را سرگرم كن...يبكش رونيب يانزواطلب نيخودت و از ا نكهيدرست از نظر اونها ا ميـتصم

 .واقعا كه مسخره است...كنم يا گهيمرد د كيو سرگرم  ه؟خودميـچ

 .يچقدر پرخاشگر و گستاخ شد.يشد يمنطق ريچقدر غ يكنيصحبت م ياصول ريغ نقدريچرا ا نيريـش

 :گفت يشده بود با شرمندگ مانيپش انشياز طرز ب ايشراره كه گو.ستندينگر گريكديهردو به  يمدت

تو را خوشبخت  تونهياون حتما م ستين يباور كن مهران پسر بد.باش و درست فكر كن يمنطق كنميخواهش م نيريـش

 ...كنه

مسئله  ستيروز و دو روز ن كيمسئله .كنم يبهش ندارم زندگ يعالقه ا نيكه كوچكتر يبا مرد تونميمن چطور م ـĤخه

 .هيعمر زندگ كي

 .ادييعشق و عالقه با رفت و آمد خود بخود به وجود م يگفتيم شهيهم ـخودت

 .خودم جامه عمل بپوشونم يرهاشعا نيمجبور بشم به ا يروز كيكه  كردميفكرش و نم چيه يول...آره خودم گفتم ـĤره

فكراش و بكنه حاال هم  ديبا نيرياز بابا جواب خواسته و بابا هم گفته بود كه ش روزيخودته مهران د يپا ميتصم ـحاال
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 .منتظر جواب توست

 :را گرفت و گفت نيريدست ش يبعد با مهربان و

خودت  نكهياز ا يديرنجشون م نقدريآخه چرا ا....و خبرمون كن ريبگ ميعاقالنه تصم.ستيدر كار ن ياجبار چيه ـخواهرم

 .شهيكه دردت درمان نم يفكر كن ينيو بش يگوشه حبس كن كيتو 

 رنديبگ ميام تصم ندهيو آ ميزندگ يبرا كننديم يسع ينحو كيشد چرا همه به  نطوريا زيخدا آخه چرا؟چرا همه چ يا

پدر تو كه با عشق  يا.ميما كه خوشبخت بود ميگذرونديرا م يسعادتمند يخراب شد ما كه زندگ زيهمه چ كدفعهيچرا 

و  يزندگ دهيو نسنج دهيچرا نفهم يكرد نگونهيچرا ا يكرديعشق را درك م يقيحق يتو كه معنا يبا مادر ازدواج كرد

ا منو طعمه چر شدميشماها م يها يلج و لجباز يقربان ديداشتم كه با يآخه من چه گناه يام را خراب كرد ندهيآ

 دينكرد يچرا سع ديو برطرف كن بشيعاقالنه ع دينكرد يداشت چرا سع يبيخوب اگه سروش ع.ديغرورتون قرار داد

همون بار اول  يزد ول يزهرمار نيكه اون بار اولش بود كه لب به ا ديدونيخودتون خوب م.ديكن تشيبه راه راست هدا

كه  ييكه چقدر سروش را دوست دارم چه آرزوها يدونستيخودت خوب م.نابود بشه ميو زندگ شيباعث شد كه زندگ

 يبا خاطراتش زندگ ديحاال چرا؟چرا من با...بودم دواريام ندهيچقدر به آ.ميداشت ندهيآ يبرا ييدهايچه ام ميدر سر داشت

 .كنم و ادامه دهم يكه دوستش داشتم زندگ يكنم؟چرا حق نداشتم با كس

كه همه و همه به فكر خودشون  ييايكردن در دن يزندگ.كردن يزندگ يهست برا يديكن خداوندا امكمكم  خداوندا

غرور ...دهنديسؤال قرار م ريرا ز گرانيد تيراحت شخص يليخ.گذرانديم گرانياحساس د يآسون لگد رو يليخ.هستند

 ...كننديدار م حهيرا جر گرانيد

با فرزانه ندارد دلش  يتفاهم اخالق نيكه كوچكتر كرديفكرش را م يوقت گذرانديرا م يزندگ يگريهم به نحو د سروش

 .كرديكرده بود فكر م يسپر نيريكه با ش ييو به گذشته ها كرديكز م يدر گوشه ا گرفتيم نياز آسمان و زم

 .بود بيدو عج نيسرنوشت ا يچقدر باز.دو پرنده عاشق را رقم زد نيسرنوشت زود عمر عشق ا چقدر
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 ...آنها را يقلبها.خود قرار داد و شكست چهيآنها را باز يكه قلبها يشتسرنو يباز

 تونمينم يدارم ول يكه دوستان فراوان يكس و ندارم تا باهاش درد و دل كنم با وجود چيچقدر دلم گرقته چرا ه ايخدا آه

را  ييكدومشون درد عشق و تنها چيچرا كه ه ستنديكدوم هم سطح من ن چيچرا كه ه.از آنها حرف بزنم كي چيبا ه

 هي خواديهمزبون ساده و مهربون م هيدلم .ستندين گرانيد قلبشكسته نشدن  يكدومشون قربان چيچرا كه ه.اند دهينكش

 كيدارم درست مثل دو تا قلب و دو تا روح كه در  اجيهرچند كوتاه حرفام و بفهمه و دركم كنه احت يكه لحظه ا يكس

 رچرا دست از سرم ب!يزندگ يهايوفائ يب يا...نفر كه هم فكر و هم زبون خودم باشه كي به كنهيم يوجود زندگ

 .نفر بود كه برام عاشقونه بخونه كيكاش  يكنم؟ا يزندگ خواديكه دلم م يآنطور ديگذاريچرا نم ديدارينم

رود برسه همه و همه كس  ندهيبه رودخانه زا اهايو در انوسهايآن به ته اق يبزنم كه صدا اديآنقدر فر خواديم دلم

 .بشنوند

قدر عشق و  يچقدر خوب بود.را از دست دادم يكه چه گل فهمميو تازه م كنميوقت فراموشت نم چيه نيريش كه

 ...تو را گرفته يو ندانستم و حاال كه فرزانه جا تيمهربون

 ده؟يرنجم م نقدريا ه؟چراي ينطوريهمه تفاوت داشته باشد چرا فرزانه ا نيا ديدو موجود با نيچطور ا خداوندا

 :آورد كه اديرا به  يدرحال ورق زدن آلبوم خاطرتش بود روز سروش

 .هيچ ندهينظرت درمورد آ نيريش يـراست

 .ترسميم ندهيمبهم و گرفته از آ يريتصو كي ـراستش

 .مرد ميهم و در كنار هم خواه يبرا ميكشيهم نفس م يبرا ميكنيم يهم زندگ يگرفته چرا مبهم ما برا ـچرا

ما  نيار ب يوقت خوش چيكاش ه يا.ندارند يوقت خاطرات خوش دوام چيچرا ه گذشتيمثل برق م زيهمه چ چقدر

 .دادنديم هايخودشون و به خوب يجا هاياگه بد شديم يچ.رفتينم

رفتن ذره ذره  نيشاهد از ب يخوايم يك ؟تايديخاتمه م ييوفا يسرتاسر ب يزندگ نيبه ا يصبرم تموم شده ك گهيد ايخدا
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 .يوجودم باش

نشست و از او خواست كه هرچه زودتر جواب  نيريبا ش يجد يخود را گرفته بود به گفتگو يقطع ميكه تصم هاشم

 .به جواب مثبت بود را بدهد ليمتما شتريرا درمورد مهران كه ب يقطع

 :گفت يبا خونسرد نيريش

 رم؟يبگ ميام تصم ندهيو آ ميزندگ يجون من حق ندارم خودم برا ـپدر

 .يفتيورطئه هالكت ن يو تو يكه راه درست و انتخاب كن يدر صورت يكه حق دار ـالبته

 .ديخودتون و گرفت ميشما تصم نكهيا ـمثل

 نيو چند نيا هيمرد زندگ هيمهران پسر خوب...نه تنها من بلكه مادر و خواهر و عموت هم موافقند.من كامال موافقم بله

 .خودته يپا مشيتو را خوشبخت كنه حاال تصم تونهيكس به اندازه مهران نم چيه.گفتممرتبه تا به حال 

 :كرد و گفت يپا درمان زين منتيم

 .قرار داره يهم در سطح مطلوب يخانواده داره از نظر فرهنگ هيمهران پسر خوب گهيراست م ـپدرت

و از  نيمن و به زور شوهر بد ديخوايشما م نكهيمن اصال قصد ازدواج ندارم و حاال ا ستين اريمن مع يكدوم برا چيه يـول

 .است گهيد گهيمسئله د نيشرم خالص ش

 يگريد زيشما ج ياز سعادت و خوشبخت ريمگه ما غ.ميهم دار يگرياز شما دو تا بچه د ريدختر مگه ما غ هيحرفا چ نيـا

 زيرا بر اتيچرند نيحاال ا...دشمنته يدوستته و ك خواديصالحت و م يك يدينم صيكه تشخ نهيا بتيتو تنها ع.ميخوايم

 .دور و خوب فكرات و بكن

 ...من يـول

نه به  يول يدرسته كه فكرات و كرد...يفكرات و كرد نكهيا اي يكه قصد ازدواج ندار يبگ يخوايحتما م...يتو چ يـول

تموم آمال و  يرو ديشكست با كيمگه با  ياياز پا درمشكست  كيبا  يكه دار هيچه طرز فكر نيدرست آخه ا وهيش
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 .خودش و ببازه ديكه نبا هايزود نيآدم به ا...مادر نه نه...رسهيبه آخر م ايشكست دن كيآرزوها را پوشوند مگه با 

 ديبا هزار قشر سرو كله زد ديو پرستار ديكرده ا ليبه اصطالح تحص كنميمادر از شما تعجب م...من خودم و نباختم يـول

 .داره يچه عواقب خطرناك يازدواج زور كيكه  ديدونيخوب م

 يكدومه؟كس يازدواج زور يكه تو دار هيچه رفتار نياصال ا يشد يرمنطقيغ هايتازگ نقدريچرا ا نيريش كنميم ـتعجب

 .يبد صيو بد را از هم تشخخوب  ديسالته با 18 يعني يرسيجا نم چيبه ه هايلجباز نيبا ا.تو را مجبور نكرده

كه احسالس كرد مادر به شدت از دستش ناراحت شده معذرت خواست و به اتاقش رفت و مدتها به فكر فرو  نيريش

 .دفتر خاطراتش را باز كرد و مشغول نوشتن شد.رفت

 يحت ايپدر و مادر  يعني نيوصلت راض نيچرا همه از ا.كنديوصلت تالش م نيا دنيبه انجام رسان يبرا يقيبه طر هركس

 .بهش ندارم يعالقه ا نيآه نه من اصال كوچكتر...دوننديبرا من م يمهران را همسر خوب ايشراره و اطراف

مگه با .در كتابها و افسانه ها دنبالش گشت ديرا با يدوره عشق و عالقه واقع نيمسخره است در ا زيچ هيو عالقه  عشق

 !شد؟ نيسرانجام ا يم ولعشق و عالقه ازدواج نكرد يسروش از رو

 .پرپر شدم دينديبب ديد؟كجائيچه به روزم آورد دينيبب ديكجائ دهيقه؟سپيصد ييكجا ؟پدرييسروش كجا آه

تا حاال هم  دياصال شا برهيم اديو تموم خاطرات و از  شهيپدر م گهيحاال هم كه چند ماه د شيكه رفت دنبال زندگ سروش

 .اصال من و سروش راهمون جداست اون كجا و من كجا.فراموش كرده باشه

برباد  ياز گذشته و آرزوها زيچ چيه گهيشدم د داريب يكه وقت يخواب يخواب عاد كينه  يبخوابم ول تونستميكاش م يا

 يه تازه پا به عرصه هستك ياز تموم اون خاطرات فارغ شوم درست مثل موجود شديكاش م ينباشه ا ادميرفته ام 

 .ستين يپوچ يافتنيدست ن يهمه اش آروزها نهايافسوس و صد افسوس كه ا يول...گذاشته تازه متولد شده باشم

 چيخداوندا اگه دست خودم بود ه يپدر و مادرم چ يول...همسر مهران بشم خواميمن نم.ازدواج كنم تونمينم تونمينم من

 .وقت چيوقت ه چيوقت ه چيه كردميوقت ازدواج نم
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 كرديدائم هوس سوختن ما م آنكه

 كرديآمد و از دور تماشا م يم كاش

 .در حال گفتگو بود نيريبا ش يآن شب نرگس تلفن يفردا

 ؟يناراحت يزياز چ...؟يگرفته ا يليته؟خيزيچ ـنگرس

 :گفت هيبغض نرگس شكست و با گر ناگهان

 بشه؟ يچ يخواستيم گهيـد

 :ديپرس يبا دستپاچگ نيريش

 شده؟ يمادرت چ دهيسپ يبرا ايافتاده  يسروش اتفاق ينكنه برا نميشده زود باش بگو بب يچ ـنرگس

 ...به جز...حالشون خوبه ـهمه

 .تو را خدا نرگس حرف بزن يجز ك ـبه

 نكهيمثل ا يول شونهيشگيچون دعوا كرد كار هم هيالبته عاد نيخوب ا...سروش و فرزانه با هم دعوا كردن شبيـد

 .كرده يناراحت بوده و تمام عقده هاش و سر فرزانه خال يليخ شبيسروش د

 !فرزانه ـسر

و فرزانه هم از پله ها به  دهيسروش فرزانه را هل م شنيم زيبا هم گالو ايجر و بحث گو كيسر فرزانه پس از  ـĤره

 .شهيپرتاب م نييپا

 :ديپرس يبلند يبا صدا نيريش

 فرزانه خوبه؟ ـحاال

 ...بچه ش يول ستينفرزانه بدك  ـحال

 !من متأسفم نرگس يخدا ـاوه
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 .دونهيناراحته اون خودش و مقصر م يليخ ـسروش

 .نشده شيزيفرزانه چ هيشكرش باق يجا ـحاال

مادرم .استراحت كنند ديشون خسته است و با هيروح نهيحاال فرزانه خانم ناراحتند و به خاطر ا گهيو م نيهم هم ـمادرم

 .يبفرستشون دب خواديم

 :زد و گفت يقهقهه ا نيريش

 ؟يكنيصحبت م زيآم هيلحن كنا نيتو چرا با ا ـحاال

 .شون خسته است واقعا كه هيچه كه خانم روح يعني رهيگيآدم لجش م ـĤخه

 .خواهر شوهر يـا

 گذره؟يمدرسه خوش م يتو يكنيتو چكار م ميـبگذر

 ...كه شونيشناسيم.ميو پروانه هست ايبا دوستانم رو يخصوصا وقت اديز اريـبس

 .دميو شن فشيپروانه را فقط تعر يول دميرا د ايمرتبه كه اومدم خونتون رو كي ـĤره

 يگروه دوست نيشما بهتر يگروه دوست يعنيشما سه تا  كنميمن فكر م يكنيكه تو م ييفهايبا تعر نيريبحالت ش خوشا

من از .ديهست يزيبرانگ نيشماها واقعا گروه تحس.ديو باهم روراست ديهست نهيباشه هر سه شما به دور از حسد و ك ايدن

 .را داشته باشم ايدن دوست نيگروه بهتر نيبابت خوشحالم كه تونستم از ا نيا

 :كرد و سپس ادامه داد يمكث

كوچك اونها حسادتها چشم  يايو دست و پا كنم اما دن يهمجنسان خودم دوست خوب نيدر ب خواستيبود دلم م سالها

هم  ايرو ياتيخوصوص نيتو فاقد تموم ا يستين نطوريآزرد اما تو ا يدلم را م شهيو دروغ هاشون هم هايوفائ يب هايتنگ

پاك و  يايدن يسرتاسر عشق و همدرد يايدن نيقدر ا ديدار ييبايز يايشماها دن.ستين نطوريپروانه هم ا ستين نطوريا

 .ديروشن را داشته باش
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 .ايدختر دن نيبشم به مغرورتر ليكه تبد ـاالنه

 يايتو به دن يهست يو دوست داشتن بايز نيريمن همون ش يآخرش برا يبش ليهم تبد ايدختر دن نياگه به مغرورتر ـتو

 .ياونها تعلق ندار ريحق

و  بالميبه خودم م ديهست اورميو  كيشر يمثل شماها كه در غم و شاد يينرگس جون من به داشتن دوستها ـمتشكرم

 .كنمياحساس غرور م

 .تيمهران اومده خواستگار دميفهم يـراست

 ؟يدياز كجا فهم ـتو

 .يگفت نظرت و درموردش بهم بگ ـĤمنه

 .ندارم يتو چه پنهون نظر خوب ـاز

 .يو غصه بخور يگوشه كز كن هيمثل غمزده ها  يخوايم ينشو دختر تاك وونهيـد

 خورم؟يگفته من غصه م يـك

 .نميبيچشمام م ينفر درست مثل تو را جلو كيچرا كه هر روز  يدار يكه تو چه حال فهمميخوب م يليخ ـمن

 .بچه هم براش قوز باال قوز شده نيغصه هاش كم بود حاال ا بدبخت

 .دادينشون نم يسروش چندان به بچه دار شدن خودش و راض يگفت نكهيمثل ا يـول

 .شهينم يطفل معصوم راض كيوقت هم دلش به پرپر شدنن  چيه يـول

 بهتر بشه؟ يعنيكنه  رييرفتار سروش با فرزانه تغ شامديپ نيحاال با ا يكنينم ـفكر

 يخوايم يجواب مهران و چ نميبگو بب يچرا حرف و عوض كرد يراست...هم بهتر شد ديشا يديخدا را چه د دونميـنم

 ؟يبد

 .درمورد ازدواج مزدواج صحبت نكن كنميخواهش م ـنرگس
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جواب قانع  كيمهران پاوه نژاد بدونم و تا شما هم  يرا در مورد آقا يمشتاقم نظر جنابعال يليچون بنده خ ـمتأسفم

 .خودته ليحاال م.ستميدست بردار ن يكننده بهم ند

 :فكر كرد و ادامه داد يكم

شب نامزد كنون تو با سروش  يدونيدوست داره م يليتو را هم خ هيقبول كن مهران پسر خوب كنميخواهش م نيريـش

 .چپ كرده بود نيبدبخت با ماش يكرده بود حت هيدر گرچق

 .تو هم ـنرگس

 .ازدواج هم به صالح خودته هم سروش نيلجوج نباش دختر ا نقدريـا

 سروش؟ يچ يبرا گهيـد

شاهد پرپر  مخواميچه كنم كه هر دوتون و دوست دارم و ن يول كنميجسورانه صحبت م نطوريكه من ا هيـخودخواه

كمتر به تو فكر  نكهيحداقل ا ايكه با ازدواج تو ممكنه فراموشت كنه  كننديمن نه تنها من بلكه همه فكر م...شدنتون باشم

 .كه زن داره يجودخودش و تو نقشه نكشه با و ندهيآ يكنه و مدام برا

 ه؟يچ ـمنظورت

روز را به  ديام نيازدواج خواهد كرد و به هم يبا جنابعالكه باالخره  دهيرا به دلش مال هيپ نيكه سروش ا نهيا ـمنظورم

 .شب و شب را به روز

شرم او گذاشت و  يآن را هم پا برديرنج م يزياز چ نيريشد و چون احساس كرد ش قيدق نيريدر چهره ش يلحظات

 .هردو از اتاق خارج شدند

 يو انگشتر ديدر آغوش كش يرا به گرم نيريذوق زده شده بود به طرف عروس و داماد آمد و ش اريمهران كه بس مادر

 .كردند نيريدهانشان را ش يكرد و همگ نيريرا در دست ش بايز

 .و مهران با هم نامزد شدند نيريبرگزار شد و ش يهفته بعد هم مراسم كوچك كي
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 .را برداشت ياز قضا خودش گوش.تلفن كرد نيريش يشوكه شده بود برا شامديپ يكه كامال از ا سروش

 ن؟يبفرما ـالو

 .ـسالم

 ؟ييسروش تو ـاوه

 .مهران باشه ينكنه انتظار داشت ـĤره

 :گفت يخودش را جمع و جور كرد و با خونسرد يگذشت كم نيرينرگس به سرعت باز از ذهن ش يآن حرفا كي ـدر

 رادپناه؟ يآقا ديداشت يـامر

 :گفت يغضبناك يخورد سپس با لحن يا كهي نيرياز لحن ش سروش

 .زن را يو تماشا كن وفا ايروزگار ب يزن ا يوفا نميا...رادپناه يوفا حاال شدم آقا يب يا.نيريش هيچ هايمسخره باز نيـا

 .شمياصال متوجه منظورتون نم يول خواميم ـمعذرت

 يتو چه آسون از همه چ يوقت فراموشت نكردم ول چيمطمئن باش ه يكه من ازدواج كردم و از تو دور شدم ول ـدرسته

 ...از همه قول و قرارات از تمام يگذشت

 ؟يچرا گذشت ـتو

 .من گول خوردم من و مجبور كردند كنهيمن با تو فرق م ـمسئله

 بگم؟ يپس من چ يزنيحرف و م نيا يكه پسر ـتو

 .يبگو كه مهران و دوست ندار نيريترا خدا ش...تو را مجبور كردند يبگ يخوايم يعنيـ

 .نداشتنش به خودم ربط داره ايدوست داشتن  ديرادپناه بس كن يآقا كنميم ـخواهش

 و حرارت گفتارت؟ يپس كجاست اون گرم يكنيخشك صحبت م نقدريداده چرا ا ادتيحرفا را  نيا يك نيريـش

 د؟يندار يمن درس دارم با بنده كار ديبخشيـم
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 يداشتم ول ديرفتن ترد يبرا كنميم يباهات خداحافظ شهيهم يندارم برا ينقش تيزندگ يم توحاال كه مطمئن شد ـپس

 .هستم يدب يراه ندهيكنم هفته آ يراستش تلفن كردم ازت خداحافظ...برد نيو كامال از ب دميتلفن ترد نيا

 .انشاءاهللا خوش بگذره يسالمت ـبه

 .به قول تو رادپناه خوش نخواهد گذشت ايبه سروش  نيريمطمئن باش بعد از ازدواج ش ـنه

 :گفت ياحساسات عمل كند اب خونسرد يممكن است از رو گريكه احساس كرد با چند كلمه د نيريش

 .يسروش تو زن دار هيـكاف

 :كرد و گفت يخنده تلخ سروش

 .باالخره سروش و تو خطاب شدم!جالب ـچه

 :گفت يبه سخت ستيگريم كهيدرحال و

 .با تو تا حاال طاقت آوردم يزندگ ديمن به ام نيريـش

 .منو فراموش كن كنميم ـخواهش

و فراموش  ميعشق زندگ نيو بهتر نيكه اول خواديم خواديم يدختر ازم ج نيا نيبب ايآه خدا...يفهميم تونمينم تونميـنم

 .كنم

 .تعلق به همسر و خانواده اش باشه و بس ديبا يهرفرد يعشق زندگ نيبزرگتر يـول

 :گفت يبا لحن تلخ سروش

 .نوع عشق استثنا هم وجود داره مثل االن من نيدر ا يول يچقدر احساسات يچه كلمه ا...ـهمسر

عشق سروش را  ديكه هرچه زودتر با كرديافتاد و از او تمنا م نيرينرگس مانند خوره به جان ش يهم صحبتها باز

 .فراموش كند

 .يكار را بكن نيهم ديم تو هم باكه من تو را فراموش كرد يطوريسروش هم نيـبب
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 :گفت يكند و با لحن قاطعانه ا دايپ يشتريجرأت ب نيريسروش سبب شد ش سكوت

اگه اون روزها و شبها به عشق تو زنده .تنها مهران و بس يداره حاال تنها انيجر يمن چه كس يزندگ يحاال تو يدونيـم

 گم؟يم يكه چ يفهميم.بودم حاال فقط و فقط به عشق مهران زنده ام

 :گفت ديلرزيم ديمثل ب كهيدر حال يبغض آلود يبا صدا سروش

گشوت خونده  يحرفا را تو نيا يمجبورت كرده چه كس ين؟كيريش...هيحرفا كامال ساختگ نيكه ا فهمميم...فهمميم ـĤره

 .زود باش راستش و بگو

 .كس چيكس ه چيـه

 :گفت يو متانت خاص يسروش به آرام نكهيهردو ساكت شدند تا ا يلحظات

تموم عالم دست به  نكهيتو را به خدا مثل ا ينيبيم كنهيكه سرنوشت خالف جهت ما حركت م يتو هم متوجه شد نيريـش

در جدا كردن  يكه سع يبا تموم قدرت با همه كسان كردميشوند اوال فكر م ييجدا نيموجب ا خوانديدست هم دادند و م

 .حرفاست نيقدرتمندتر از ا نوشتسر نكهيمثل ا يول دهميو شكست شون م جنگميما دارند م

 :صحبت كند گفت توانستيم يبه سخت هياز هق هق گر كهيدرحال نيريش

 .و خاطره هم در كنارمون هست ادي يول ميستيصحبت نكن درسته كه ما كنار هم ن ينطوريا كنميخواهش م ـسروش

 .كنميوقت فراموشت نم چيجون باور كن ه نيريـش

 .مثل من ـدرست

 .شوهرت يبرا يو همسر خوب يخوشبخت بش دوارميـام

 .يدر كنار فرزانه داشته باش يسعادتمند يكه زندگ دوارميام ـمنم

تو را  تونهيحتما م هيخوب يليمهران پسر خ يدونيم...ميگويباز هم م يگفتنش برام سخته ول نكهيبا ا نيريش ـراستش

و اون تا حاال  ستيحرفا ن نيبه ا يازيكه ن دونميهر چند م يكن كه تو هم اون و خوشبخت كن يخوشبخت كنه پس سع
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 .شده بشينص ايشانس دن نيهم بهتر

 .مادرم اومد خداحافظ نكهيمثل ا ـاوه

 .ـخداحافظ

در دستش  وهيبسته م كهيدر حال منتيم.و اشكهاش و پاك كرد ديكش يقرار داد و نفس راحت شيرا سرجا يگوش نيريش

 .بسته ها را گرفت و به آشپزخانه برد نيريش.بود وارد اتاق شد

 .ميامشب مهمون دار نيريش يـراست

 !ـمهمون؟

 .بابات مهران و دعوت كرده ـĤره

 :را فرا گرفت و گفت نيريش يسرتاپا ينام مهران عرق سرد دنيشن با

 .تموم كتاب و دوره كنم ديفردا امتحان دارم امشب با يـراست

 .فردا يبگذار برا شهيناراحت م...اد؟يب خواديكه مهران م يخونيدرس  ديامشب با نيحتما هم االـح

 .امينم رونيخوب من رفتم سر درسم امشب از اتاقم ب...مادرجون شهيـنم

آمد و به طرف آشپزخانه  رونيرا بخود آورد و به سرعت از اتاقش ب نيريش يبلند هيگر يصدا كمرتبهيبعد  يساعت

 هيدر حال گر يبلند ينشسته است دستانش را در دو طرف سرش گرفته و با صدا نيزم يكه رو ديرفت و مادرش را د

 .بود يو زار

 :ديپرس يكنار مادرش نشست و با نگران نيريش

 د؟يكنيم هيشده چرا گر يچ ـمامان

 را؟ ما يوضع زندگ ينيبيخدا م يا...بشه يچ يخواستيم گهيـد

 شده نكنه با بابا حرفت شده؟ يچ نميما چطوره تو را خدا بگو بب يمگه وضع زندگ ـمامان
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كردم كه باشد شاهد ذره ذره سوختن تو باشم آخه  يآخه من چه گناه ميكرديتا بحال من و بابات با هم دعوا م يك ـاز

از حاال كه  نميا يخوب سروش و انتخاب كرد ياون همه خواستگارها نياز اول كه از ب ؟اونيكنيم ينطوريتو چرا با ما ا

 .يبا مهران لج كن يخوايم

 .تو جمع شما شركت كنم تونميمن فقظ گفتم امشب درس دارم و نم...با مهران لج كردم يك ـمن

 ؟يديمدرسه فهم يبر گهيد خوامياگه درس بخواد مانع رفت و آمد تو با مهران باشه اصال نم گهيد ـبسه

 !ـمامان

حق مدرسه  گهيد اي يكنيو تو جمع ما شركت م يكنيلباسهات و عوض م يريو م يشيحاال بلند م نيهم ايمامان  يب ـمامان

 .يرفتن و ندار

 .من چقدر به درسم عالقه دارم ديدونيشما كه بهتر م ـمامان

همش بهونه است تو  نهايكه ا دونميمن م نيريش نيبب...خواميتو بشه من نم يدرس بخواد مانع خوشبخت نياگه ا يـول

تا نصف شب  يول يآنروز امتحان داشت يفردا نكهيبا ا اديب خواستيچطور اونوقت كه سروش م هيا گهيد زيدردت چ

 نيريش...چوب شكست تو را بخوره ديكرده كه با ياهمگه مهران چه گن...حاال يول يشديو سرگرم م ينشستيكنارش م

 .يكن سروش و فراموش كن يسع

 .اموش كردمسروش و فر ـمن

 .رفتارت نبود نيحاال ا ياگه كرده بود ينكرد ريـنخ

 داره؟ يراديرفتار من چه ا ـمگه

به  يديو از دست داده باشند و ام زشونيزلزله همه چ كي يكه تو يونيم يا وهيب ينداره فقط مثل زنها يراديا چيـه

 .ندارند ندهيآ

 .مادر و دختر درهم گره خورد يشبنم اشك ها يلحظات
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 تونميچكار كنم نم يادامه بدهم ول يا دانهيناام يزندگ نيچن كيبه  خواميمن هم نم ديباور كن خواميمعذرت م ـمامان

شد مادر  نطوريآخه چرا ا.هستم يو زائد يموجود اضاف كي كنميخودم و با زمان حال وفق بدهم اصال احساس م تونمينم

از اون  ينفرت كنمياحساس م گذرهيمهران ندارم و هرچه روزها م به يعالقه ا نيتو را خدا كمكم كن من اصال كوچكتر

 .خوش نشان بدهم يبهش ندارم رو يعالقه ا نيكه كوچكتر يآخه چطور ممكنه با كس...رهيگيدر وجودم شكل م

تو خودت جستجو كن  يبهت كمكت كنه خودت تونهيكه م يتنها كس...يكن دايمسئله را در خودت پ يا ديتو با زميـعز

 اد؟يداره كه تو ازش خوشت نم يراديمهران چه ا دهيتو را رنج م يزيچه چ نيبب

 ...چرا دونمينم ينداره ول يراديا چيـه

 ...اديازش خوشت نم ـچرا

 .درسته ـبله

از  شتريب يحت يكه سخت عاشقش بش كنهيدلت اونقدر مهرش در دلت جا باز م يتو نهيشيباالخره مهرش م زميعز ـمادر

 .عشق سروش

 به دلم؟ نهيشيمهرش م يرـچطو

كه اون هم كم كم ازت  يشيبلكه سبب م يكنيم دايازش نفرت پ شترينه تنها ب يكنيكه تو رفتار م نطوريرفت و آمد ا ـبا

 جهيزودتر به نت يريمن مطمئنم كه اگر كمتر ازش فاصله بگ.دوست داره يليتو را خ هيباور كن مهران پسر خوب.سرد بشه

 .كنهياون هم حتما كمكت م يرسيآل م دهيا

 .دينكن تيخودتون و اذ نقدريا كنميخواهش م يول كنميم يمادر سع ـچشم

 .تو باشم ندهيمادرم حق دارم نگران آ كيمن  ـĤخه

 .شهيدرست م زيانشاءاهللا همه چ دينباش ـنگران

 افهيق كي كرديم يسع يبه هر نحو نيريمشغول صرف شام بودند ش يپهن كرد همگ نيزم يخود را رو اهيچادر س شب
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 شديراحت م يليچرا كه خ خوردينم نيريوجه به ش چيبه ه يرفتار ساختگ نيا يكند ول تيشاد و سرحال را در خود تقو

بود در چشمان  يبا قاشقش در حال باز نطوريهم رارهش.كرد دايرا پ زديرا كه موج م يدرچشمان درشتش اون غم بزرگ

باورش  يك.را دوست داشتند گريچقدر اون دو تا همد شهيخواهرم داره پرپر ممن چطور  يآه خدا.شد قيخواهرش دق

كه  يموقع ايخدا يسروش را پركنه وا يمهران جا يروز كي شديباورش م يك.زوج از هم جدا شوند نيا يكه روز شديم

چقدر  داشتيآورد و با كارهاش همه را به خنده وام يدر م يچقدر خوشحال بود چقدر مسخره باز اديب سروشقرار بود 

 شبيد نيهم نكهيمثل ا.مهران نشسته بود يسروش جا شيدرست چند ماه پ.كردنديم يچقدر شوخ.دنديخنديدوتا م نيا

 زيم يو رو شديم ريكه همه غذاها سراز شديآنقدر بشقابهاشون پر م گذاشتنديم دگريهم يبشقابها يبود همه غذاها را تو

 .خودش يهم برا نيريخودش نشسته بود و ش يبرا ؟مهرانيحاال چ يول ختيريم

امتحانات را پشت  يبا سربلند رستانيدب يگروه گلها مانند اكثر بچه ها يفصل بهار و امتحانات آخر سال بچه ها اواخر

 دايتوانستند به دانشگاه راه پ يخوشحال بودند كه باالخره م اريهر سه بس.نائل آمدند پلميسر گذاشتند و هر سه به اخذ د

 .جدا شوند گريكديممكن است از  نكهينگران از ا يكنند و كم

 :گفت ايرو

 .ميمرتبه از هم جدا شو كيترسم  يراستش م يشد ول ميو نخواه مياز هم جدا نشو ميبچه ها ما به هم قول داد_

 :گفت پروانه

 .دانشگاه ميبر ميخوا يما هر سه نممگه  ميشو يگفته ما از هم جدا م يه؟كيچه حرف نيا اوه

 :دو گفتند هر

 بله_

 .ميپزشك شو ميخوا يمگه ما هر سه نم_

 بله_
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 يدانشكده پزشك يبه سو شيهمه پ هيچ يپس جدا شدن برا_

 :زدند اديبلند فر يهر سه با صدا و

 اصفهان يدانشكده پزشك يبه سو شيپ_

 :گفت نيريش

 يليخ دياست با گهيد كساليتا اون موقع كه درست  ميامتحان بده يپزشك يبرا ديموقع با نيهم گهيد كساليدرست _

 .ميخدا هر سه قبول شو ياريتا با  ميو تالش كن يسع

آمدند و درسها را  ياوقات هر سه گرد هم م يمشغول درس خواندن بودند گاه تيتابستان بود و هر سه با جد لياوا

 .كردند يحل و فصل م يگريپس از د يكي

اواخر تابستان به .ديشياند يكه كمتر به گذشته خود م يرا گرفته بود به طور نيريوقت ش شتريبه درسها ب پرداختن

 .به مسافرت شمال كشور رفتند ياصرار پدر و مادر مهران همگ

 نيريش.را كسل نموده بود نيريگرفته مسافران به خصوص ش يو نم نم باران روبرو شدند هوا يابر يشمال با هوا در

كرد دلش  يكرد احساس م يبه گذشته فكر م يرفت وقت ينشست و به فكر فرو م يزالل م يهر روز عصر كنار آبها

 ينشستند و شعرها يرنگ م كي يآبها نيدر كنار ا كهرا  ييآورد روزها اديوبه  شودينرگس تنگ م ياز همه برا شتريب

همه  دنديكش ينقشه م ندهيآ يكردند وبرا يم حيتفر ايدر يموجها يرو قيسوار بر قا,خواندند يحافظ را م يپر از معنا

 .را در هم شكست شيها شهيمهران اند يمرتبه صدا كيدر حال گذر بود كه  نيريش شهيخاطرات مانند باد از اند نيا

 .مزاحمتون شدم نكهيمثل ا ديبخش يم_

 :گفت يشگيهم نيبا تبسم دلنش نيريش

 .نييكنم بفرما ينه خواهش م_

 خوبه نه؟ يليهوا خ_



 

 

شتياكتابخانه نوده  كيخسروي مهين  –هاي شكسته قلب 

w W w . 9 8 i A . C o m  173

 :برداشت و به امواج آب سپرد و ادامه داد زهيسنگ ر يمشت

 اد؟يخوشت م يليخ نجاياز ا دميشن_

 اديز يليبله خ_

 :گره زد و گفت نيريرا در چشمان درشت ش شيچشماه قهوه ا مهران

 ...يول يبه من ندار يعالقه ا نيكوچكتر دونميم يكن يها رفتار م بهيچرا انقد مثل غر_

 :گفت يمهران نداشت حرف او را قطع كرد و با ناباور يرا از سو يسخنان نيچن ذنيكه انتظاز شن نيريش

 كنم؟يها رفتار م بهيمن مثل غر...من_

چرا بله  يخوب اگه منو دوست نداشت يسر و تهت ادامه بد يب يهايبار نيبه ا يخوايم يتا ك گهيبسه د نيريش_

 يتو دار ستيتو ن في؟حيبده يكه ترا مجبور نكرده كه به من بله زورك ي؟كسيتمام آرزوهام رو بر باد داد ؟چرايداد

خودت و خانواده  يكه برا هيچه وضع نيا ؟يگانت ادامه بد چهاخالق و رفتار ب نيبه ا يخوايم يتا ك.يكن يخودتو نابود م

 ...كنن ياز غصه تو دارن دق م يبه پدر و مادرت فكر كرد چيه.يات درست كرد

كه از  هيهمه اش به خاطر نفرت نايفهمم ا يحاال م يول يكه از من دار هيبه خاطر خجالت تياعتنائ يب نيكردم ا يفكر م اوال

 نيا.يبه اون ندار يعالقه ا نيكه كوچكتر يبش يكنم كه زن كس يمن مجبورت نم يتو اگه منو دوست ندار يمن دار

كه  يبا وجود عالقه وافر... ينداشته باش اي يشته باشدوست دا كه يتوست كه قبول نكن يعيحقه طب نيتوست ا يزندگ

بكنه  يزيتونه ترو مجبور به چ ينم يكس.رونيبكشم ب تيحاضرم پام رو ازندگ يول ستميبه تركت ن يبهت دارم و راض

كشم  يم تيدگمن پام رو از زن تيبرو دنبال زندگ رنيبرو ش.ينابود بكن گرانيرو به خاظ د تيكه زندگ دميمن اجازه نم

 .رونيب

به  يبلند يداد و با صدا يآن خود را در آغوش او جا كيدر  ستينگر يكه همانطور مات و مبهوت به مهران م نيريش

 گريكديرا در آغوش  يگذاشت و هر دو مدت نيريپر مهر ش يشانه ها يسرش را رو زيمهران ن.پرداخت ستنيگر
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كه با نگاه ترحم  ديرا د ياديعده ز يجدا ساخت و با ناباور نيريش يبعد مهران سرش را از شانه ها يقيدقا.ستنديگر

كه اطرافشون رو  ييبه مردم نا آشنا رتيكردند هر دو با ح يبه آنها نگاه م ستنديگر يم يبه آرام كهيدر جال زشونيآم

 نيريت شآنان خالص سازد دس يخواست هر چه زودتر خود را از نگاهها يمهران كه م ستنديمحاصره كرده بودند نگر

زل  گريكديبه  يمدت... بود و نه پالژها نياز عابر ينه اثر يكه حت دنديو هر دو پا به فرار گذاشتند آنقدر دو رفترا گ

 .دنديبلند خند يزدند سپس هر دو با صدا

وجه قصد ناراحت كردنتونو  چيباور كن به ه,شدم تيجسورانه صحبت كردم و باعث ناراحت نطوريكه ا خواميمعذرت م_

 .نداشتم

 :گفت ديخند يكه هنوز م نيريش

 رونيب ختميام حبس كرده بودم امروز ر نهيس يماه تو يرو كه ماه ها ينداره باور كن بغض يكنم اشكال يخواهش م نه

 .كنم چقدر سبك شدم ياحساس م

 يريگ يرو به خودت سخت م يزندگ اديز تو

 ه؟يمنظورت چ_

 ...و هنوز هم به فكر يكه تو هنوز از گذشته ناراحت دونميم_

 .من چشمم دنبال سروشه يكن يتو هم فكر م يعمي ؟يبه فكر چ_

 نه؟ياز ا ريمگه غ_

 ...من نهياز ا ريالبته كه غ_

 :را قطع كرد و گفت نيريحرف ش يبا دست پاچگ مهران

كنم باور كن به نفع هر  يخواهش م رونيب ايجرفا ب نياصال از ا نيبب,خواميكنم ادامه نده من بازم معذرت م يخواهش م_

 .دومونه
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 :و گفت ديرا به صورت مهران پاش يلبخند نيريش

 موافقم _

سرشار از  يزندگ كي,خوب و مرفه يزنگ كي ميار آغاز كن يينو يزندگ كيپس حاال كه موافقت شده چطوره از حاال _

 چطوره؟..وصداقت يساسر پاك يزندگ كي,عاطفه

 :گره كرد و گفت نيريش فيظر يمردانه اش را در دستها يدستها آنگاه

 گريكديعشق  يطيشرا چيكه هرگز و تحت ه ميكن اديقسم  هايپاك نيا انيزالل در م يآبها نيجون دئر كنار ا نيريش_

 .به من اعتماد كن و دوستم داشته باش. مينكن انتيخ گريكديبه ,مينكن رونيب مانيرا از قلبها

 :كرد و ادامه داد يزيآم طنتينگاه ش آنگاه

شما  يفداكار نيا ديكنم اگر اجازه بده دايخودم پ يكوچك در قلب شما برا يراه خواهميمن م يبانو دياگر اجازه بده_

 .گاه فراموش نخواهم كرد چيرا ه

 :گفت ديخند يبه لحن كالم مهران م كهيدر حال نيريش

 .دهمياجازه م,دهمياجازه م_

 يليخ يجا با سروش گذاشتم ول نيقول و قرارها را درست در هم نيآخ خداوندا من هم ستيگربه آبها ن نيريش يلحظات

 .شد ليزود همه اش به خاكستر تبد

 :را درهم شكست و گفت نيريافكار ش گريبار د مهران

 .خوب تو هم قول بده...يچه فكر ـدر

را  گريكديدر برابر عشق و حرارت و صادقانه مهران بود و هردو با تمام وجود عشق  ميتسل مينس نيريش تبسم

 .سرنوشت رها ساختند يو باز ريو خود را در دست تقد رفتنديپذر

 نيريدر وجود ش گذشتيو هرروز كه م كردنديدر كنار هم سر م قهيسفر را هر ساعت و دق ماندهيباق ياز آن روزها پس
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 ايبود سروش  ياز آن چه كس ديعشق نو و سرشار از ام نيا ايآ شديپر حرارت شكوفا م از عشق تازه و يتحول

 .بله مهران...مهران

 يزندگ كيبه وجود آوردن  يتمام تالش خود را برا نيريمنوال گذشت و ش نيآن پس و بعد از مسافرت هم به هم از

و پروانه هم  ايبلكه رو نيرينه تنها ش كرديم يرا در دروس همراه نيريش زياوقات مهران ن شتريب.برديال به كار م دهيا

 .بردنديبه دانشگاه به كار م يابيراه يخود را برا تيتمام جد

 حيرا به استراحت و تفر التيهر سه تعط ايرو شنهادينوروز به پ ديع دنيماه درس خواندن با فرا رس دنياز چند پس

 .پرداختند

 ينگذشته بود كه زنگ خانه به صدا درآمد و لحظات يساعت ميهنوز ن.رفتند نيريبه خانه ش يدنيد ديع يو پروانه برا ايرو

 :كرد و گفت نيريكرد و سپس رو به ش يمودبانه ا ياحوالپرس.شد انينما ييرايبعد مهران در چارچوب درب اتاق پذ

 .خانه عمو ميدنبالت برو ميآ يجان عصر آماده باش م نيريـش

 .قربان ـچشم

 :گفت پروانه

 .ميمزاحمتون شد نكهيا ـمثل

امتحان كنكور را  زيسرانجام ن.ديآغاز گرد زيدرس خواندن ن يبرا تينوروز باز هم تالشها و جد ديع التياز تعط پس

و هر سه توانستد  ديدر روزنامه ها درج گرد يشدگان كنكور سراسر رفتهيپشت سر گذراندند و نام هر سه به عنوان پذ

خوشحال بودند چرا  اريبس دنديدينام خود را در صفحه روزنامه م نكهيهر سه از ا.انشگاه را از آن خود كنندد يهايصدنل

 .اهدافشان وارد دانشكده شوند يبه سو شيقول داده بودند كه پزشك شوند و هر سه پ گريكديكه به 

 .شد شهيشكوفاتر از هم اريسه  نيا نيب ياز نو آغاز گشت و دوست هايدوست ديهم در سال جد باز

 يداده بودند درحال گفت و شنود بودند كه صدا ليتشك يكوچك يمهمان نيريدر منزل ش يگلها به مناسبت قبول گروه
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 شدو دهينرگس از پشت خط شن يزنگ تلفن بلند شد و به دنبال آن صدا

به  دهميرا م يمن گوش گهيم يخودش چ نيبگم اصال بب يچطور...نكهيگفته باشم و هم ا يكيزدم كه هم تبر ـزنگ

 :را از نرگس گرفت و گفت يگوش ديبا ترد دهيسپ.خودش

 !سالم ـالو

 !شما؟...ـسالم

 .دهيسپ ــمنم

 د؟يخوب....حال شما؟ اوردميبه جا ن خواميمعذرت م ـاوه

 ؟يخوبم تو چطور ـممنون

 د؟يگذاشت ياسمش و چ يخوبه؟راست ـكوچولو

 .قيـشقا

 !ياسم قشنگ ـچه

 ؟يجون هنوزم از دستم دلخور نيريـش

 ؟يچ يبرا ـدلخور

من به تو و  شوميدارم منفجر م.كن تا بلكه سبك بشم يخال يعقده دار يتو را خدا هر چ نيعذابم نده شر نياز ا شتريـب

 .بد كردم يليسروش خ

تو  يكنيطور فكر م نيدارم چطور شده كه ا يعقده ا يمطمئن باش من نه از تو دلخورم و نه حت...دهيسپ يچ يبرا ـعقده

 .يمهربون دهيمن همون سپ يهنوزم برا

 .كرده باشم يبه تو مهربون ادينم ادميمن  يـول

 .يهست يكه چه دختر پاك و ساده ا فهمونهيقلبت بهم م...قلبت چرا ينه ول ـزبونت
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از نرگس خواستم كه خودش باهات صحبت  نيبه خاطر هم يريبگ لميتحو كردمياصال فكر نم يفرشته ا كيواقعا  ـتو

 .شرمنده اخالقت...كنه واقعا شرمنده ام

 !جان دهيسپ هيحرف چ نيشرمنده ا ـدشمنت

 يروز كيكه اگر  كنميفكر و م يحاال وقت.به تو بد كردم يليبذار حرفام و بزنم بذار سبك بشم من خ كنميم ـخواهش

 يعنيمادرم بود  ريهمش تقص نيريباور كن ش.آوردم يسرش م ييبال هيرا باهام كرده بود حتما  يرفتار نينفر چن كي

سر فرزانه و مادرشه كه  ريآتشها ز شتريب يول خوردميرا م او يگول حرفا يراحت نيبه ا دينبودم نبا ريتقص يمن هم ب

مادرم چوب اونها را و من هم .يداشته باشه تا بلكه خودت سرد بش يكه با تو رفتار بد خوندنديگوشش م يمرتبا تو

گناه من  كه دونميانتظار بخشش از تو را ندارم چون م...مونميچقدر از كارهام پش يدونينم.او را خوردم يچوب ندونم كار

 ...مونميكه چقدر پش يو بفهم يحداقل انتظار دارم كه درك كن يحرفاست ول نيتر از ا نيسنگ

 .ادندد دهيرا به سپ شتريمجال صحبت ب هيگر

 .نكن هيآروم باش گر كنميجون خواش م دهيـسپ

تو برده بود  يبه وجود پاك و عرفان يتو را از دست بده چون اون زودتر از ما پ خواستيكه چرا سروش نم فهمميم ـحاال

 دنيكردن و عشق ورز يچون فرزانه قابل زندگ شدينم يكه چرا به ازدواج با فرزانه راض فهمميخوب م يليو حاال خ

 .ستين زيچ چياصال اون قابل ه.ستين

حرفا گذشته  نيتازه از همه ا يصحبت كن نطوريپشت سر دختر مردم ا ستيجان بر اعصابت مسلط شو خوب ن دهيـسپ

 .كننديم يخوب ياونها دارن زندگ.خوب باهم كنار اومدند يليكه سروش و فرزانه خ ينيبيم

 :كرد و گفت يخنده تلخ دهيسپ

و  زنهيتلفن م ميداره هر روز برا يكه چه حال دونميمن م...رهير مرتبه به استقبال مرگ مهزا يسروش روز!يـزندگ

حد پست باشه  نيفرزانه تا بد كردميلحظه هم آرامش نداره فكر نم كي.رهيگيهربار با هركلمه حرف هزار بار جونم و م
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مرتبا ...رهيم يو مهمون دهيم بيترت يو مرتب مهمون ردهك دايچند تا دوست مثل خودش پ.و نوششه شيهمش دنبال ع

 چارهيبرادر ب كنهيم دايپ اجيفقط هر موقع به پول احت.كنهيزود قهر م يو مثل بچه ها سر هر موضووع كوچك كنهيدعوا م

 .سوزهيسروش م يچقدر دلم برا يدونينم شهيم زيمن عز

 .بهتر شد ديشا يـول

به فرزانه نداره البته فرزانه سروش را  يعالقه ا نيكوچكتر سروش نكهيچرا؟به خاطر ا يدونينداره م يا دهيفا ـنه

 يدنده لج م ياون هم رو كنهيم يباهاش زندگ يناچار يكه فقط از رو نهيبيرفتار اون و م يسرد يوقت يدوست داره ول

 .افته حاال هم كه فرزانه حامله است

 .اشاءاهللا يسالمت ـبه

 ست؟يحاال سر اسم بچه شون دعوا دارن واقعا مسخره ن ـاز

 :و گفت ديخند نيريش

 .هيدعواها نمك زندگ نيا.همه پدر و مادرها سر اسم بچه اولشون دعوا دارند ستين يمهم زيچ نكهيا ـخوب

پدرم  نيريش گفتنديچقدر جر و بحث كردند تا اسم من و انتخاب كردند مادرم م دونهيپدر و مادر خودم خدا م نيهم

 ...نكهيژاله تا ا گفتهيم

 .تر از عسل انتخاب كردند نيريش نيرينشوند و اسم تو را به ش يمادرت حرفش به كرس نكهيا ـتا

 :گفت طنتيو با ش ديخند نيريش

 ؟يديتو از كجا فهم يول...ـدرسته

 :گفت يحوصلگ يكه حوصله اش سر رفته بود با ب نرگس

عجب كنهيرو ول نم يحرف بزنه نه به حاال كه گوش خواستينه به اول كه نم گهيبسه د دهيسپ...ـا! 

برات  يليخ يخدا موفق بش ياريانشاءاهللا كه به .كنميعرض م كيتبر يكه در كنكور قبول شد دميفهم يراست نيريـش
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 .ميزنيبا هم حرف م يفرصت مناسب حساب كيانشاءاهللا در  زنهيداره غر م يلينرگس خ يحرف دارم ول

 :تلفن و گرفت و گفت يگوش نرگس

و  نيكرده باشه اونقدر خودخواه بود كه اگر زم رييتغ نقدريدختر مغرور ا نيكه ا شديباورش م يك نيريش ينيبيـم

و به تو ابراز  شيمونيآشكارا پش نطوريحاال ا يول كرديكه كارت اشتباه بوده قبول نم گفتنديو بهش م شدنديآسمان جمع م

 .بشه داريب قيخواب عم نيبتونه از ا دهيسپ يروز كردميوجه فكر نم چيبه ه.كنهيم

 ...دهيباعث شده سپ زيچه چ يـراست

 .سروش يـحرفا

 !سروش يـحرفا

كه سروش قصد  دونميخوب م يول دهيانداخته و مدام با تلفن آزارش م دهيرا گردن سپ راتيراستش همه تقص ـĤره

 .كار هم موفق شد نيدن خواهر بزرگش بود و خوشبختانه در اكر داريرا نداره اون قصدش ب دهيآزردن سپ

 .كرده يرو ادهيكم ز هيسروش هم  يـول

 .ـدرسته

 يول برنديم يو بعد از مدتها به اشتباه خود پ دهنديصورت م دهيو نسنج دهيرا نفهم يذات اكثر انسانهاست كه كار نيا

به  يعمر دچار عذاب وجدان شوند و دم نزنند چرا كه موقع انيگاه تا پا ياديز يمجبورند مدتها نكهيچه سود جز ا

 .گذشته و به قول معروف كار از كار گذشته يبرده اند كه زمان دراز ياشتباه خود پ

 ندهيآ يكه گاه موجب تباه شدن زندگ يغرور.است يانسان يجا يغرور ب...غرور...مورد بحث است نجايكه در ا يزيچ

 زهيطرز فكر غلط مان غر شوديموضوعات مختلف م يانسان رو دنيشيمانع درست اند كه يزيچ شوديم گرانيخود و د

و  يستيو نابود رهسپار كند به ن يستيرا به ن سانكه گاه ممكن است ان يغرور كلمه ا.است كه غرور نام دارد يزشت

 !نامعلوم يو راه ينابود
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پرداخته  حيآزاد خود را به تفر يگرفتند تا افتتاح دانشكده وقتها ميگروه گلها تصم يكنكور سراسر جياز اعالم نتا پس

 .گرفتنديم ميتصم ندهيآ يبرا كردنديخوب آنجا ار استنشاق م يهوا كهيو در حال رفتنديهر روز صبح به پارك م

 :گفت نيريش

 يكه از لحاظ ماد را يمارانيب كنميم يدكتر شدم سع يمن وقت...كه هر سه مون و خانم دكتر خطاب كنند شهيم يـك

 .معالجه كنم گانيمشكل دارند را بطور را

 :داد و گفت هيتك مكتيدستانش و دور گردنش گره كرد و به ن ايرو

به  يكه بهم رجوع كرد را با سالمت يماريباشم كه هر ب ياونقدر دركارم جد كنميم يهم عالوه بر كمك تو سع ـمن

 .گذرونميم مارستانياصال شب و روز و در ب.سر كنم مارانمياوقاتم و در كنار ب شتريآغوش خانواده اش برگردونم و ب

 :و گفت ديخند پروانه

 يكه برا شهياونقدر سرت شلوغ م يگرفتار شد گهيانشاءاهللا چند ماه د!ها يكه مجرد يتو به حاالت نگاه كرد ايـرو

 .رنديل وقت بگبرات كارت دعوت بفرستند و از چند سال قب ديبا يماريمعالجه هر ب

 :كرد و گفت دييهم صحبت معقوالنه پروانه را تأ نيريش

خدا  يندار يگريو جز درس خوندن كار د ستيدوشت ن يرو يو بار يجون به حاالت نگاه نكن كه مجرد ايرو ـĤره

 .يكنيم دايسرت شلوغ بشه چقدر مشغله پ گهيچند وقت د دونهيم

 .ديينگو اتيچرند نياز ا ديكن ـبس

از همه  يخوايم يتا ك...يكه چ يدست گذاشت يآخه انقدر دست رو.يازدواج كن ديزود با اي ريدختر د هيچ ـچرند

 به امان خدا؟ يهمون دم در رودشون كن يريبگ راديخواستگارات ا

 .من و نداشتند طيكدوم شرا چياونا ه زميعز ـĤخه

 ه؟يتو چ طيشرا ـمگه
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از  خوامينم نكهيمهمه ا يليكه خ...سوما.كار منم مارستانيب يآزادانه تو خواميبه درسم ادامه بدم دوما م خواميم ـاوال

 .كنار شماها باشم خواميشماها جدا شوم م

 .را قبول كرده بود طيشرا نيپسر عمه ات كه همه ا يـول

 .هيبره ترك خواستيخارج به سرشون زده بود م يهوا شونيشرط سوم و نه ا يـول

 :به خودش گرفت و ادامه داد يمظلومانه ا افهيكرد و ق يمكث

قلبم حبس  يكه مدتها تو هيتنها راز نيراستش ا...كنم فيرك و راست براتون تعر ديبچه ها بذار هيچ ديدونيم ـاصال

 .كس نگفتم چيكرده ام و به ه

 .ميهست يميصم يليما با هم خ كردميمن فكر م يـول

 كردمينگفتم كه فكر م ليدل نيبه ا شتريازتون پنهون كنم ب خواستميم ديفكر كن نكهيپروانه جون نه ا ميهست ـخوب

 .ديو مسخره ام كن ديبهم بخند يحت ايو  ستين يموضوع مهم

 .ميرازت هست دنيصبرانه منتظر شن يباش بگو من و پروانه ب ـزود

 :كرد و گفت يتبسم ايرو

 .رهيو بپذ طمياالبته اگه شر كنميو باهاش ازدواج م دهمينفر جواب مثبت م كيفقط به  ـمن

 :گفت يبا خوشحال نيريش

 كه خانم و عاشق خودش كرده و فقط حاضر به ازدواج با اونه؟ هياون مرد خوشبخت ك نميبگو بب ـخوب

 .ديازم نپرس گهيو د ـاون

 :ديپرس يبا ناراحت پروانه

 خوشگلم؟ يچ يـبرا

نسبت به من نداشته باشه آخه من به جز چند مرتبه اونم به  ياون اصال نظر ديآخه شا ديمسخره ام كن ترسميكه م ـگفتم
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 .دمشيند گهيد يطور اتفاق

 :گفت يحوصلگ يبا ب نيريش

 .يبرم خواستگار ريالس عيزود باش بگو تا سر...هيك نميبگو بب گهيباش د ـزود

 ن؟يكه بهم نخند نيديم ـقول

 .دهميقول م ـĤره

 .گفت يبه آرام كرديم ينگشتاش بازبا ا كهيانداخت و درحال نييسرش را پا ايرو

 !ـمسعود

 :صدا گفتند كياز ته حنجره سر داند و  ياديفر نيريو ش پروانه

 !مسعود ـاوه

 :گفت پروانه

 ؟يگيمسعود دوست مهران و م ـنكنه

 مسخره س نه بچه ها؟ يليـخ

 دمشيدوبار كه با مهران د يكياز اون روز كه موجب ترسوندنت شد  ريراستش غ ستين نطورياصال هم ا زميعز ـنه

 .حدس زده بودم ييزهايچ كيخودم از نگاههاش به تو 

 پروانه؟ يگيم يـجد

 .يتر از جد يـجد

 بود؟ ينگاهاش چطور ـمگه

 .مونهيمهرداد م يدرست مثل نگاهها ـنگاهاش

 ه؟يچ ـمنظورت
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 :وساطت كرد و رشته كالم را به دست گرفت و گفت نيريش

 .يكن شياري كنهيكه عاجزانه از تو خواهش م ختهير ييبايز يليخ يتمنا كينگاهاش  يتو نكهيا يعنيـ

 ؟يتو هم نظر پروانه را دار يعنيـ

 .دييايكه خودتون به حرف ب ميفقط منتظر بود ميعشق و عالقه دو نفره را درك كرده بود نيما از مدتها قبل ا ـĤره

اون اصال فكرش به من خطور هم نكرده باشه چه  دياست شابچه واقعا مسخره  يول ديدونستيو م زيشما همه چ يعني ـاوه

 ...نكهيبرسه به ا

 .دنديرا در آغوش كش ايهردو رو نيريو ش پروانه

 :گفت پروانه

 .ميباش ندهيمنتظر آ ديدلم با زيعز

 :بودند كه مهران گفت يسوار قيرود درحال قا ندهيروان زا يآبها يرو نيريو ش مهران

 ه؟ينظرت در مورد مسعود چ نيريش يـراست

 :گفت زنديبا خودش حرف م نكهيو مثل ا افتيرا در امواج تفكرات خود  اينام مسعود رو دنيكه با شن نيريش

 !ـمسعود

 ؟يتلفظ كرد ينطوريا ـچرا

 .هيهم رفته پسر خوب يرو هينيو مت يبه نظرم پسر خجالت ينطوريهم يچيـه

از  شيبا معرفته اهل خوزستانه چند سال پ يليخ رهيدوستام رو دست م يواز معرفت و اخالق ت يول هيخجالت ـدرسته

 نيريش شهيباورت م شهيزود با آدم اخت م...خونگرم و مهربونه يليخ.ميدانشكده باهم آشناشد يتو نجايآبادان اومد ا

 ...هيبود واقعا جذاب و نمك ستياسم مسعود اول ل نندپسر و انتخاب ك نيدانشكده جذابتر يتو خواستندياگه م

 :كرد و ادامه داد يمكث كوتاه مهران
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 ...كرده عكس العملت يخواستگار اياگه بهت بگم كه مسعود از رو ـحاال

آب روانه صورت مهران كرد و با  ياز شوق سر داد و مشت ياديفر نيريبود كه ش دهينرس انيجمله مهران به پا هنوز

 :زد اديفر يخوشحال

 .ودو مسع ايـرو

 :و گفت ستينگر نيريدر چهره شاداب ش مهران

 ؟يخوشحال شو نقدريا كردميرا نم ـفكرش

 .جونم و بفهمم ايكه خبر ازدواج رو يبود روز يروز نيناراحت شوم مدتها بود كه منتظر چن ينكنه انتظار داشت ـخوشحال

 :ديپرس رتيبا ح مهران

 كنه؟يقبول م ايحاال از مجا معلومه كه رو...هيازدواج چ...حالت خوبه نيريـش

 قراره قبول نكنه؟ ـمگه

 :گره ساخت و گفت نيريچشمانش را تنگ كرد و در چشمان ش مهران

 ناقال؟ يتو از دلش خبر دار ـنكنه

 ه؟يچ ـمنظورت

 ...كردم يشوخ ديبابا ببخش يچيـه

 :گفت زنديكه با خودش حرف م يآهسته مانند كس و

 .ديدار كن حهيغرور دوستتان را جر ديبايباشه كه نم يـهرچ

 .را به دوستم بدم ايخبر دن نيبهتر خواميخونه كه م ميزودباش برو ـحاال

 .كننديتو رو خدا خودتو كنترل كن همه دارند نگاهمون م نيريـش

و به دنبال آن مراسم نامزدكنان برپا شد  يو خانوادش مراسم خواستگار ايرو ياز سو يسال پس از اعالم آمادگ نيبد و
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به جرأت گفت كه  توانيم رايكردند ز دايپ يمشترك يو نقطه ها طيرابطه هم گروه گلها با هم شرا نيدر ا زين نكيو ا

 .موضوع بود نيآن سه هم نيتنها نقطه مشترك ب ديشا

بروند  يروز جمعه را به كوهنورد يد كه همگگرفتن ميمهران تصم شنهاديو مسعود به پ ايهفته پس از نامزدكنان رو كي

سه زوج سرشار از  نيا.به خارج از شهر رفتند زينفر سر قرار حاضر شده و هرسه زوج جوان ن 6و سرانجام روز جمعه هر 

 )...ايمسعود و رو(و)و پروانه امهرد(و)نيريمهران و ش(شده بودند از ليتشك يانرژ

و تنها  شديمسعود و مهران هم م نيشامل ماب زيرابطه ن نيگروه گلها برقرار بود البته ا نيب يرابطه عاطف شهيهم مثل

عشق  قيعم يمهرداد بود كه باالخره او هم پس از مشاهده رابطه ها كرديم يبيآنها احساس غر نيب يكه تا حدود يفرد

 كيخاطره  نيشد به بهتر لين روز تبدكه آ دينپائ يريشد و د افهبه جمع پر از عاطفه آنها اض گرانيد نيب يو دوست

 شياز پ شتريكرده و ب دايانس و الفت پ گريكدي يبه سو شتريبود كه آن سه زوج ب يهمان روز كاف.يگردش كوهنورد

 .يزندگ كيو آغاز  يزندگ كي يرا باور كنند برا گريكديشوند و  كينزد گريكديبه 

 .بودند ايقله را فتح كنند مسعود و رو نيكه توانستند بلندتر يسه زوج تنها زوج نيا انيم از

 :سرش گره ساخت و گفت ريحسرت بار به آن دو انداخت و دستانش را ز ينگاه مهران

 نيريش.را فتح كردند يبلند نيتو را خدا چقدر زود قله به ا نيبب.دوتا زرنگند نيچقدر ا نيبب نيريتو را به خدا ش ينيبيـم

 :و گفت ديخند

خواهش  نيگردششونه تازه اول راهند به خاطر هم نياول نيا.هفته است كه باهم نامزد شده اند كياونها فقط  ـĤخه

 .از ما سرشار از عشق و شوقند شتريآخه اونها ب.نكن و انتظار نداشته باش كه اونها مثل ما باشند يحسود كنميم

 :گفت نيدلنش يبا چهره درهم رفته همرا با تبسم مهران

 .ميو عشق و شوق ندار ميه ماها آخر راهك نهيمنظورت ا يعنيـ

 :گفت يكرد و از فاصله چند متر يدست شيپ پروانه
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 .از ما ذوق و شوق دارن شتريجونه اونها ب نيريبا ش حق

 :گوش پروانه را گرفت و گفت مهرداد

 .يبود سادهيبدجنس فال گوش وا يـا

 :گفت پروانه

 .بودم ستادهياآخ آخ ولم كن مهرداد فال گوش نشسته بودم نه  ـĤخ

 .ديچيخنده هر چهار نفر بر فراز كوه ها پ كيشل و

 :سر سفره ناهار پروانه گفت بر

 .دفعه نوبت منه نيحاال ا يكرديم يدست شيشما پ شهيخانم هم ايـرو

 .زدند چه شود اديهردو فر نيريو مسعود و سپس ش ايرو

 ليشروع به تحص گريكديدانشكده اصفهان افتادند و با  زيهر سه ن يدانشكده افتتاح شد و از خوش شانس سرانجان

عجله  مارستانيگرفتن مدرك و وارد شدن به ب يهرسه برا.را گرفتند يفشرده ا يكردند در ترم اول هر سه واحدها

 .دادندينشان م ياديز

 .كردنديصحبت م تيميدر اوج صم گريكديو با  گرفتنديم يتماس تلفن نيريبا ش يهم هرزگاه دهيو سپ نرگس

 .داد نيريرا به ش يخبر دهياز افتتاح دانشكده گذشه بود كه سپ يماه چند

 .اومد ايبچه داداشم به دن نيريش يـراست

 پسر؟ ايحاال دختره ...عمه خانم ـمباركه

 كيمثل ...چقدر خوشگله چشم و ابروش به خود سروش رفته يدونيسروش عكسش را برامون فرستاده نم...ـدختره

 .است الياسمش ل.كه از وسط نصفش كرده باشند مونهيم يبيس

 !اليـل
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 .خداحافظ يندار يكار كنهيم هيداره گر قياوه شقا...كه چقدر دوستش دارم نيريش شهيباورت م ـĤره

 :گفت يقرار داد و به آرام شيتلفن را سرجا يگوش نيريش

 !...اليـل

 :خروشان يآورد كنار آبها ادي وبه

 باشه؟ يفرزندمون چ نياول يخوايم ـتو

 يشيدوراند ـچقدر

 پسر؟ ايدختر باشه  يبگو دوست دار ـحاال

 .نداره ـفرق

 .من داره دوست دارم دختر باشه يبرا يـول

 ـچرا؟

 باشه؟ ياسمش چ يجون دوست دار نيريحاال ش...هم داشته باشم گهيد نيريش كي نكهيخاطر ا ـبه

 و؟و ت...و اسم پسرمون احسان اليدخترمون ل ـاسم

 .و اسم پسرمون هم همون احسان تو لوفريدخترمون ن ـاسم

كه افكارش را  كرديم يسع نيريش يول.كرديو گذشته او فكر م نيريبود كه سروش هنوز هم به ش تيواقع نيع نيا بله

 ييوفا يبر ب ليدل ديواقعه را با نيا ايآ....كمتر نيريو ش شتريچرا؟چرا سروش ب يراست...كمتر متوجه سازد

 يمهربان و دلسوز يبعد از سروش مهران همانند پر كهبود  نيامر چن تيبود واقع يگريد زيامر چ تيواقع...گذاشت؟نه

كمتر احساس كمبود و  نيريكه ش شديمانع از آن م داديكه مهران از خود نشان م ياخالق خوش.قرار گرفت نيريمقابل ش

كم  اريبود بس يفرزانه دختر...حال سروش چه يول ديشياند يموضوع كمتر به سروش م نيكند و به خاطر هم يدلتنگ

 يخود دست بردارد و وقت خود را صرف رفتن به مكانها يرا از خوشگذران يوجه حاضر نبود لحظه ا چيت كه به هيظرف



 

 

شتياكتابخانه نوده  كيخسروي مهين  –هاي شكسته قلب 

w W w . 9 8 i A . C o m  189

 يمهمان يلباس برا هيو ته ديكشيفردا نقشه م يبرا گشتيبا دوستان و شب هنگام كه به خانه بازم داريو د يحيتفر

هم خود سروش بود  يناگفته نماند كه مقصر اصل البته.به سروش داشته باشد يتوجه نيكوچكتر يحت نكهيبدون ا...فردا

 يوضع ناراض نيالبته او چندان هم از ا.فرزانه شده بود ياز سو يبرخورد نياون بود كه موجب بوجود آمدن چن

را  نيريصبورانه عمل كرد و كم كم پل ش اريمهران بس يود ولفرزانه را از خود دور كرده ب يبله سروش با بدخلق...نبود

 داديرا از خود نشان م يصبر نيجوانه كرد و اگر فرزانه هم چن نيريعشق مهران كم كم در دل ش نكهيبه دست آورد تا ا

 .ساختيخارج م رانهيحالت انزواطلبانه و گوشه گ نيحتما سروش را از ا

 يكه هر روز او را در آغوش گرفته و ساعات ستيناز يسروش دختر كوچولو نيتنها همدم و همنش رياخ يماها نيهم در

و  نيبهتر يول ستيكه قادر به درك سخنان سروش ن يياليل.است اليتنها همدم سروش ل.كنديرا با او درد و دل م

 نكهيبدون ا دوختياه پدر ماش چشم در نگ دكانهبا چشمان معصوم و كو.ديآ يرازدار سروش به شمار م نيزتريعز

 .را از جانب او درك كرده باشد يصحبت نيكوچكتر

را برپا كردند و  يو مهران مراسم عروس نيريباالخره ش نكهيگروه گلها در دانشكده گذشت تا ا لياز تحص كسالي

 .به خانه بخت رفت زين نيريش

به دنبال .خانه پدر مهران واقع بود يكيد در نزدتمام بو سيآپارتمان دو خوابه و سرو كيو مهران شامل  نيريش خانه

آغار كردند  يخانه اجاره ا كيمشترك خود را در  يپروانه و مهرداد هم زندگ.كرد يبعد هم پروانه عروس كماهي نيريش

 .زمستان آغاز نمودند ليرا در او شتركشانم يدو نفر از افراد گروه گلها زندگ بيترت نيو بد

مهران .به ظاهر مشكل بود يدر فكر حل مسئله ا ايگو زديم يشانيداده بود و مرتبا با خودكار به پ هيتك نهيبه شوم نيريش

 :مبل نشست و گفت يرو نيريرا خاموش كرد و مقابل ش ونيزيتلو يحوصلگ يبا ب

 .بگو تا كمكت كنم يكرد ريبازم در حل مسئله گ يدار ه؟اشكاليـچ

 .مسئله را بدون كمك تو و بچه ها حل كنم نيا امخويمسئله از اون مسئله هاست م نيا ريـنخ
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در دست وارد اتاق شد با حالت  يبعد نامه ا يمهران به طرف در رفت و لحظات.حال زنگ خانه به صدا درآمد نيهم در

 .را متوجه خود ساخت نيريپاكت را مقابل گوشش تكان داد و ش يپرسشگر

 .؟ينامه دار هيـچ

 ...يول ـĤره

 ؟يچ يـول

 .ياز دب ؟پاكتشيدار يدر دب ييآشنا ـتو

 :خورد و با لكنت زبان گفت يا كهي نيريش

 ...يـددددب

شد  قيشد و در چهره او دق نيريش يدگيمرتبه متوجه لرزش اندام و رنگ پر كيمشغول باز كردن پاكت شد كه  مهران

 :ديو پرس

 ست؟يحالت خوب ن نيريـش

 نه خوبم بازش كن ـنه

 :را به خوردش داد و گفت يآب وانيل.مبل نشاند يا گرفت و رور نيريدست ش مهران

 ست؟يحالت خوب ن نكهيمثل ا نميـبب

 .تو را خدا بازش كن من خوبم ـنه

مهران خم شد و كارت را برداشت و مقابل .افتاد نيزم ياز درون پاكت به رو يكارت كمرتبهيپاكت را پاره كرد كه  مهران

 .از دو غنچه رز حك شده بود بايز يكارت عكس يرو.گرفت نيريش

 .بلند شروع به خواندن كرد يآورد و با صدا رونينامه را از دورن پاكت ب مهران

 سالم بايخوشبخت و ز زوج
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مرگ را به  ديچرا كه اگر شما هم جواب رد بده ديباش رايرا پذ زديخيبرم ميرا كه اكنده از قلب پر از درد و تنها يسالم

جسارت كردم و به  نكهياز ا.ديباش روزيكه در پناه خداوند شاد و پ دوارميام.دهميم حيترج ييوفا يسرتاسر ب يزندگ نيا

جسارت من نارحت شده  نيكه مهران جان چقدر از ا دانميم.خواهميمعذرت م عاواق سمينامه بنو تانيخودم اجاز دادم برا

از  كيتبر!بود و بس كيكار من تبر نيا ليكه تنها دل دياغماض بنگرد و بدان دهيكار بنده را به د نيكه ا دوارميام ياند ول

 .تو مهران جان يته دل به تو و به زندگ

 نيمتأسفانه چن يول كردميعرض م كيو حضورا خدمتتان تبر كردميشركت م تيدوست داشتم كه در جشن عروس يليخ

 دهيبار تو را ند 2از  شتريب نكهيبا ا زين عزمهرا.مينما يبا اقوام راض ييارويو رو رانينشد و نتوانستم خود را به آمدن به ا

نه تنها به خاطر  ميگويبه تو م كيتبر.دانميآن را هم خودم نم ليدلراستش  كنميم يكيبه تو احساس نزد يليخ يام ول

قدر همسرت  كنميبرادرانه عرض م يهست ايهمسر دن نيبهتر يدارا رايانتخابت ز نيبه خاطر بهتر شتريازدواجت بلكه ب

چرا  ديشو ايزوج خوشبخت دن نيبه بهتر ليتبد ديتوانيمن مطمئنم كه شماها م.ازدواجت انتخابت عشقت را بدان تيزندگ

 حتينص نيفقط ا ميبگذر...من چه يول يو هست يمهران تو با ارداه بود.ديو مصمم و با اراده هست دهيكه هردو فهم

گاه  چيه نكهيو آن ا يباش رايو كوچكت پذ ريكه آن را از طرف برادر حق دوارميو ام كنميدوستانه را خدمتت عرض م

دخالت كنند و از همه مهمتر  تيدر زندگ گرانياجازه نده كه د چيه.رنديم بگيتصم تيزندگ يبرا گرانياجازه نده كه د

و  شهيهم.جز اراده ستين يزينگه دار آن چ داريزنده و ب شهيبود را در وجودت هم دهيرا كه در وجود من خواب يزيچ

 شوميمزاحم اوقاتتان نم نياز ا شتريب گهياوه چقدر چرند نوشتم خوب د...همه جا ارداه مردانه ات را به همراه داشته باش

 .ديكن تيهمچون خود پاك و صداق ترب يبا كمك خداوند فرزندان دوارميو در آخر ام سپارميمنان م يو شما را به خدا

 شما سروش يشگيهم دوستدار

بعد مهران  يلحظات.ستندينگر رهيخ رهيخ گريكديبود به  دايبرق اشك در چشمانشان هو كهيدر حال نيريو ش مهران

 .از غم تنها گذاشت يرا با كوله بار نيريبزند به اتاق خواب پناه برد و ش يحرف نيكوچكتر نكهيبدون ا
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 .كار خود شدند يردوبدل شود هركدام راه نشانيب يصحبت نيكوچكتر نكهيو مهران بدون ا نيريآن روز ش يفردا

دانشكده نشسته بودند و هركدام در افكار خود به عمل سروش فكر  اطيسبز رنگ در ح مكتين يگلها رو گروه

 .كردنديم

 :سكوت را شكست و گفت نيريش باالخره

 .بشه يرمنطقيعمل غ نيچن كيكه سروش مرتكب  شهيبچه ها اصال باورم نم ديدونيـم

 :گفت فشرديهم م يرا رو شيدندانها كهياز شدت غضب درحال پروانه

 ...هنوزم دست از سر تو برنداشته هنوزم فهيموجود پست و كث كيواقعا  ـاون

 :حرف پروانه را قطع كرد و گفت ايرو

و  نيو مهران نبوده من ا نيريكه هدف سروش ناراحت كردن ش ديو مطمئن باش نيا...ستين نطوريپروانه جان ا ـنه

 .تنها ياون واقعا تنهاست تنها كنهياون كشور احساس غربت م يمطمئنم سروش تو

 شيو ابراز احساس واقع كيتنها هدف اون فقط اظهار تبر.چكسي؟هيك تونهيم ياون و درك كنه؟چه كس تونهيم يك

 .در قانون خداوند جرم محسوب بشه يعمل نيچن كي كنميبوده كه من فكر نم

 :را مخاطب خود قرار داد و ادامه داد نيريكرد و ش يمكث سپس

و مطمئنم و باور  نيمن ا كنهيكه به خواهرش فكر م يبرادر...تو يبرا هيجون من مطمئنم كه سروش مانند برادر نيريـش

 .نطورهيكن كه هم

 :كرد و گفت ايرو به رو پروانه

 ؟يمطمئن نقدريتو از كجا ا ايـرو

پس ...شوهر خوب كيهم شوهر داره اونم  نيريبچه داره اون هم دختر مطمئنم چرا كه ش كيچون سروش  ـمطمئنم

بگه  كيتبر خواستهيسروش فقط و فقط م.نهيبب نيريخودش و كنار ش اهاشيرو يتو ينداره كه حت يسروش لزوم
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 يارادگ يراحته از بتو خوشحاله و نا يختكه اون خواسته به تو بفهمونه كه چقدر از خوشب يكن بفهم يجون سع نيريش

با فرزانه ازدواج  تونستيسروش م دهيسپ اي قهيخود سروش بوده نه صد ريتقص انيجر نيا شتريب كنميمن فكر م.خودش

بچه دار  تونستيراحت م يليخ.از ازدواج با فرزانه صرفنظر كنه تونستيراحت م يليمرد بود آزاد بود خ كينكنه اون 

اراده در وجودش بود حال و روزش  ياست چرا كه اگر جرعه ا شيهايبدبخت نيخوش مسبب همه ا يرادگا يب ينشه ول

 .نداره يدوام چندان شيبره من مطمئنم كه زندگ شيمنوال پ نياونها به هم ياگر وضع زندگ.نبود نيا

 :گفت يبا دستپاچگ نيريش

 .اونها از هم جدا بشند خوادينكنه من دلم نم ـخدا

 :گفت پروانه

 قراره از هم جدا بشند گهـم

 .طالق كرده يفرزانه از دادگاه تقاضا گفتينرگس م يول دونميبچه ها نم دونميـنم

 بوده؟ يعكس العمل سروش چ ـخوب

خودش بمونه و فرزانه  شيبچه پ نكهيفرزانه هم شده به شرط ا هيحاضر به پرداخت مهر ياستقبال كرده حت يگرم ـبه

 .هم موافقت كرده

 :گفت ايرو

 ممكنه از هم جدا بشن؟ يعنيـ

به توافق برسند  ديبچه ها دعا كن يتاحاال هم كه نرگس تلفن نكرده ول روزيدادگاهشون بوده از د روزيد.ديشا دونميـنم

 .و جدا نشن

 :گفت ايرو

 ه؟ياون طفل معصوم ك يواقعا مسبب بدبخت دهيسپ قهيفرزانه صد ه؟سروشيك اليل يبدبخت ـمسبب
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 :پروانه گفت نكهيسكوت گذراندند تا ا را هر سه به يلحظات

 بود؟ ينامه چ افتيعكس العمل مهران بعد از در نيريش يـراست

واقعا  كهيمن در فكر سروش هستم درحال كنهيراستش اون هنوزم فكر م.دهيمهران عذابم م ياز همه نگاهها شتريـب

 شبيد...بهم زل زده بود كه يطور شبيد...به جز حس ترحم...به اون ندارم به جز ياحساس چيمن ه.ستين نطوريا

 .اتاق حبس كرد يبزننه خودش را تو يحرف نيكوچكتر نكهيمهران بدون ا يبودم ول بتيمص كيفاجعه  كيمنتظر 

درمورد شب قبل  يحرف نيكوچكتر نكهيبدون ا.را به خود گرفته بود يشگيهم يمهران همان حالت عاد زيهنگام ن شب

 يمراسم عروس زيهفته بعد ن كيدرست .بود ايمسعود و رو ياز خبر عروس يناش نيبود و اهم خوشحال  اريبزند بلكه بس

زوج جوان هم در آپارتمان  نيعشق ا انهيآش.خانه بخت رفت بهو پروانه  نيريهم مانند ش ايو مسعود برپا شد و رو ايرو

 يزندگ گريگدي يگيمجتمع كنار هم در همسا كيو مهران واقع شد و دو نفر از افراد گروه گلها در  نيريكنار خانه ش

 .كردنديم

به دور از  گريكديعمر را به دور از  ماندهيدادند كه باق حياز هم جدا شدند و ترج گريكديو فرزانه هم با توافق  سروش

نه ماه پس از آن سروش را روا 6جانش را از دست داد و  اليل يتصادف يمتأسفانه ط.ندينما يجو گرم خانواده زندگ

 5 نيگذشته و در ا زيسال ن 5و هم اكنون  ديگذران شگاهيعمر خود را در آسا ماندهيباق زيساختند و سروش ن مارستانيت

ناگفته .به كار مشغول شندن يدولت مارستانيو هر سه با اخذ مدرك در ب ديتالش افراد گروه گلها به ثمر رس ياپيسال پ

و هرسه  پرداختنديتمام به كار روزانه م دتيهرسه با جد.كه هر سه قول داده بودند عمل نمودند ينماند همانطور

همانطور كه قول  زين نيريش.نديآ يفرزندان خود به شمار م يمهربان برا يهمسران خود و مادران يدلسوز برا يهمسران

و پروانه  ايرو.پرداخت ييو به ماما كرديمعالجه م نگايمشكل داشتند را به طور را يرا كه از لحاظ ماد يمارانيداده بود ب

و سالم  حيتا آنها را صح كردنديم مارانيوقت خود را صرف ب شتريو ب نمودنديعمل م قيدقو  يجد اريهم در كارشان بس

 يو پروانه هم به دندانپزشك يبه روانپزشك زيهم ن ايرو.شدنديآسوده خاطر نم گرداندنديبه آغوش خانواده باز نم
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 .پرداخت

 .دندينام لوفريشد كه او را ن يصاحب دختر نيريش

 .داديدرختان را م يداريگلها و ب يكه خبر از شكفتگ يبهار گشتينو آغاز م يبهار

 

  پايان

  » كتابخانه مجازي نودهشتيا «
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