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 1 فصل

باران و امواج  يام است صدا ييكه مونس تنها ييحبس كرده ام تنها صدا يروانيش رياست كه خودم را در اتاق ز يروز چند

 . گردديباز م ديو دوباره سرگردان و ناام رسانديساحل م يبه كناره ها كه عجوالنه خود را استيخروشان در

 يخاطرات.  كنميو خاطرات گذشته را بارها و بارها مرور م زنميساحل قدم م يساعت در كناره  نيعصر حول و حوش ا هرروز

 .بتوانم فراموششان كنم  ديپناه آورده ام تا شا نجايفرار از آنها به ا يكه برا

 يو تالش كردم كه آن را با چنگ و دندان نگه دارم ؛ ول يخود آن را قبول كردم و سالها سع ي؛ كه با باورها يزندگسال  ده

متالطم خودم را  يايدر نيكردم در ا يبارها سع.  رسمياول م يكه سرانجام به جا يا رهيبود ؛ مانند گشتن به دور دا دهيفا يب

پناه ببرم كه  ييبه جا شهيهم يگرفتم برا ميكار باز داشت و آخر تصم نيمرا از اخدا  به ديام يبه دست امواج بسپارم ول

 ديكوچكش د ي چهياز در تواني؛ م ييبايابهت و ز يخزر را به همه  يايكه در يروانيش ري؛ به اتاق ز كردمياحساس آرامش م

كنم ؛ بدون آقا باال  يخودم زندگ يفقط برا فقط و وكند  يكه به من امر و نه ستين يكه به خودم تعلق دارد و كس ييبه جا. 

 .سر 

آنها را  توانستميم يو لحظه ا داشتيكاش خاطراتش دست از سرم برم يا. ام تباه شد ؛ به جهنم ؛ شد كه شد  يسال زندگ ده

.  وارهاير و دگرفته تا د هي؛ از اسباب و اثاث كنديهم سراسر خاطرات گذشته را در ذهنم زنده م اليو نيا يحت. فراموش كنم 

 .از آن نكرده ام  يادي ياست ؛ كه از دوران كودك يروانيش رياتاق ز نيدر امان بوده هم مكه از گزند خاطرات ييتنها جا ديشا

و بدون خوردن صبحانه ؛ مشغول  شوميم داريبرنامه از خواب ب يهر روز صبح ب. ام مدتهاست كه تكرار و تكرار است  يزندگ

خواندن داشته  يبرا يبمانم ؛ باز هم كتاب نجايسال هم ا كياگر  ديآنقدر كتاب همراه آورده ام كه شا.  شوميخواندن كتاب م

حدود ساعت چهارو .  كنميو دوباره شروع به خواندن م خورميم يياشتها يآماده كرده ؛ با ب يب يرا كه ب يظهر ناهار. باشم

 يساعت؛ دو ساعت و گاه كي.  كنميخزر شروع به قدم زدن م يايرد يبايو در ساحل ز ميآ يم رونيب يياز زندان تنها مين

 شوميم رهيخ ايو به در نمينش يم يا خرهبر ص يو گاه گردميهدف باز م يروم و ب يرا م ياوقات سه ساعت ؛ بدون مقصد راه

 يخواهيشده نم كيمهتاب ؛ مهتاب هوا تار«  شوديخانم بلند م يب يب يكه صدا شوميو آن چنان در افكارم غوطه ور م
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 . شوديدور م كنديلب غرغر م ريو همچنان كه ز»  يبرگرد

و  كندياستفاده م تي؛ او هم از موقع ميشو يمشغول خوردن شام م يب يبه همراه ب. شام آماده است  زيم رسميم اليبه و يوقت

 :رساند  يروز را به اطالعم م يخبرها

 :كردن  حتيبه نص كنديو بعد شروع م يريكه باهاش تماس بگ مادرت زنگ زد ؛ نگران حالت بود پدرت هم خواست ـ

ات نگذشته اما آنقدر غم و رنج در  يو هشت بهار از زندگ ستي؟ ب يخودت ساخته ا ياست كه برا يچه زندگ نيدختر ا ـ

 يليبهت خ دونميم.  يكن دايپ يتون ياش هم نم يكيمادربزرگت هستم  ياست كه در صورت من كه جا انيصورتت نما

 ريشود ؛ حاال هم د دهيكش نجايبه ا كرديكس فكر نم چيه يبوده ؛ ول ميات سه يدر بدبخت يهركس به نوع. سخت گذشته 

و هر روز  ياتاق خودت را حبس كن يگوشه  نكهيبا فكر و تعقل ؛ از ا نباريرا از نو بساز ؛ اما ا ي؛ زندگ ينشده ؛ تو هنوز جوان

 يليمادر؛ سخته ؛ خ دونمي؛ م يكن گذشته را فراموش كن ي، سع شهينم دتيعا زيچ چيه يروز قبل را تكرار كن يبرنامه 

 زيبسپاره ؛ اما با توكل به خدا همه چ يو درشت بوده ؛ به فراموش زياش را كه پراز خاطرات ر يسخته كه آدم ده سال از زندگ

 . يخوب استفاده كن اتتيكن از تجرب يفقط سع.  شهيدرست م

 يحال و ب يكه ب كنميم هيو آنقدر در تخت خوابم گر روميو به اتاقم م شوميبلند م زيم ياز پا ين دادن جواباوقات بدو يگاه

به دلم  شيحرفها شيشد كه چند شب پ يچ دونمي؛ اما نم زنميم اديداغان سر او فر يبا اعصاب يوگاه روميرمق به خواب م

به زمان  اجياحت. فراموش كنم  تونمي؛ باور كن نم يب يب« :فتم زده بود ؛ گ قهچشمانم حل ياشك گوشه  كهيدرحال. نشست 

. سالها چه برمن گذشت  نيا ديدونينم. و آن بوده  نياز ا ديديشن يهر چ.  دياطالع ندار يزيشما از چ.  يطوالن يدارم ؛ زمان

هركس .  كننديحق من محبت م در كردنديم فكرمرا تباه كنند و بدبختانه همه  يهمه و همه دست به دست هم دادند تا زندگ

تا  ديني؛ بنش ديستياگر خسته ن.  يو بعد قضاوت كن يام را از زبان خودم بشنو يبهتره داستان زندگ. خود  ديو از د يبه نوع

 ». كنم كه چه به من گذشت  فيتعر تانيبرا

 ». ات شوم  يباعث ناراحت اهمخويفقط نم ستمي؛ خسته ن زمينه عز« : گذاشت گفت  يم زيم يرا رو يچا ينيس كهيدرحال

سبك  ديتا شا زميبر رونيرا كه سالها در آن نگه داشته ام ب ييكنم و حرفها يعقده دل را خال خواهديبرعكس ؛ دلم م« :  گفتم

 »...  شوديكه در ذهنم مجسم م يصحنه ا نياز كجا شروع كنم ؛ اول دونمينم. شوم 
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انسان  كي؛ من  ديكه شما هر طور دلتون خواست باهام رفتار كن ستمي؛ من بره ن شما را قبول كنم ي دهيعق تونميپدر من نم ـ

 .دارم  يهستم و حق زندگ

 ؟ يناسپاس و ناشكر نقدريكه ا يكم دار يآخه مگر چ ـ

 نيكوچك تر يكنم و حت يزيام برنامه ر ندهيآ ي؛ برا رميبگ ميخودم تصم يبرا توانمينم نكهيازا. كم دارم  ي؛ آزاد يآزاد ـ

 . كنمي؛ احساس حقارت م شوديگرفته م دهيخواسته ام ناد

 اهيبدهم تا مرا به خاك س يوجب ميساله ام را به دست تو ن نيچند ي؛ آبرو يدلت خواست انجام ده يبگذارم هركار يعني ـ

دشوار است با تو سخت و  يرا كه برا يطي؟ چطور او تمام شرا ستيآخه دختر تو چت شده ؛ مگر ماهان خواهرت ن.  يبنشان

 .است  يراض ارياش هم بس يرفت و از زندگ ختبه خانه ب يو با سربلند رفتيرضا و رغبت پذ

؛ مگر  ديآ يبابا چنددفعه بگم من از چادر بدم م. مثل اون باشم  توانميمتفاوت است ؛ من نم يگريهركس با د يخواسته ها ـ

با  دي؟ پس چرا اصرار دار ديا دهيد ييتا به حال از من خطا ايآ. بود  دهيپوش شهيحتما چادر حجاب كامله ؛ خب با مقنعه هم م

 .چادر به مدرسه بروم 

و  هيدر و همسا يحاال تو!  يچ مياما آبرو.  دميند يياز تو خطا« : گفت  شديم شتريب تشيلحظه به لحظه عصبان كهيدرحال پدر

 ».  گريحجاب شده و صد تا حرف د يب يكه دختر سهام چهيبپ شيقوم و خو

و  ديهست يكرده ا ليشما كه مرد تحص! پدر« : گفتم  يبه آرام نيهم يبرا. شود  دهيكش تيكار به عصبان خواستينم دلم

 ديمگر خودتان جوان نبود. كرده باشد  رييتغ نقدريطرز فكرتان ا دي؛ چرا با ديگذرانده ا رانيرا خارج از ا ياديز يسالها

 ».  ديدوران را پشت سرنگذاشته ا نيوا

 ني؟ حاال هربار ا يشد يراض! اونموقع نفهم بودم . غلط كردم ؛ بابا غلط كردم « :  ديكش اديشد و فر يپدر عصبان باالخره

خب . طرف  هيتو هم  يها تيطرف ؛ اذ هيها  يبه خدا همه گرفتار.  يكنيموضوع را بكش به رخ من ، تو آخر مرا دق مرگ م

هر !  ياصال نر يتونيم اي.  يبا چادر به مدرسه بر دي؛ با يايب نييپا يباال بر. بده  وفق يندگخودت را با ز. توهم مثل همه باش 

 ». آرمت  يبرم و م يراننده خودم م ياز فردا صبح هم راننده ب. انتخاب كن  يكدام راحت تر

 . دميبه هم كوببه سمت اتاقم رفتم و در را محكم  دانهيناام.  ميبگو توانستميچه م يرمنطقيجواب حرف غ در
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از هم  يبا دلخور ميقانع كن ميرا بتوان گريكدي نكهيو بدون ا ميدوبار با هم مشاجره داشت يكي ي؛ هفته ا شيو پدر ؛ كم وب من

آورد ؛ مدرسه  يكم م ي؛ وقت نيهم يبرا. ؛ مدرسه رفتن است  يام در زندگ يكه تنها دلخوش دانستيپدر م.  ميشد يجدا م

 . كردميدرس و مدرسه بودم سكوت م شقمن هم كه عا.  دكريرفتن را قدغن م

.  بردميو به خودم تعلق داشت ؛ همان لحظات مدرسه بود ؛ از درس خواندن لذت م كردميم يكه احساس راحت يساعات تنها

حساس ؛ ا ميو حرف بزن مينيمجنون بنش ديدرخت ب ريز يمكتين يمدرسه بر رو اطيبا دوستانم ؛ در ح حيزنگ تفر نكهيازا

 .بودم  اريپخمه به تمام ع كياز آنها نداشتم ؛  ياطالع نيگفتند كه كوچك تر يسخن م ييزهايداشتم بچه ها از چ يخوب

 رمجازيغ ينوارها يدرباره  ي؛ وقت كردنديم فيدوستانه و رفت و آمدشان تعر يها يبچه ها ؛ با آب و تاب ؛ از مهمان يوقت

كه تازه  كردنديم فيتعر يياز لباسها يبود ؛ وقت دهياننده اش هم به گوش من نرساسم خو يكه حت كردنديصحبت م يقيموس

 نيشاپ بروند ؛ منكه از همه ا يبه كاف اياز آنها جمع شوند ؛  يكيعصر در خانه  كه گذاشتنديباهم قرار م يمد شده بود ؛ وقت

 فيتعر ميكه به مدرسه بروم و برا شدميعد ممنتظر روز ب يصبر يو با ب نشستيها محروم بودم ؛ آه حسرت بر دلم م يخوش

 .كنند ؛ چه كرده اند و بر آنها چه گذشته است 

كه به گردش و  يدرس خوان و زرنگ ي؛ بچه ها كردنديبودند كه دست از پا خطا نم يبيهمه دختران پاك و نج دوستانم

 . با آنها بودن بر دلم مانده بود يو من حسرت لحظه ا دنديرس يهم م حشانيتفر

ما وجود داشت ؛  يدرخانه  ليوسا نيدتريو جد نيما كم نگذاشته بود ؛ لوكس تر يبرا زيچ چي؛ به قول خودش ؛ ه پدر

از آنها  توانستميم ي؛ اما چه استفاده ا يو لوازم زندگ وتري؛ كامپ يصوت يها ستميس نيبهتر. بود  ايمه ميخواستيكه م يزيهرچ

مجاز هم فقط  ياز آهنگها يحت. مجاز كه نعوذباهللا  ريغ يد ينوار و س. چت كنم  انستمتويبا دوستانم نم يحت!  چيببرم ؟ ه

 ينوحه خوان يو تا دلتان بخواهد نوارها ميدر خانه داشت گريد يو چندتا يو افتخار ي؛ مثل اصفهان داديكه پدر اجازه م ييآنها

كه پدر به زور در مغزم وارد  ينيو روز به روز از د دميشكيو من زجر م شديم دايبود كه به تعداد فراوان در خانه پ يو مداح

اش كامال  يبود و به قول پدر از زندگ رفتهيرا پذ يزندگ نيراحت ا يلي، خ»ماهان « خواهر بزرگترم .  شدميم زاريكرده بود ب

 يبه رخ من م ان رماها شهيپدر هم. به مراتب خشك تر از او بود  ديشا يمثل پدر و حت يكيهمسر او هم . داشت  تيرضا

 . ستنديكه همه مثل هم ن رديبپذ خواستي؛ او نم ديكش
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؛ همه با  منيو خانمها در سالن نش ييرايمردها در سالن پذ.  كنميوقت فراموش نم چياز ماهان را ه يخواستگار مراسم

 ديبا چادر سف گرانياز د زيتنها ماهان متما. ؛ نشسته بودند  ديد شديرا م شانيچشم ها يكه به سخت يمشك ميضخ يچادرها

 .و بعد هم با صلوات ختم جلسه اعالم شد  نديلحظه توانست داماد را بب چندآرام و ساكت نشسته بود او فقط  يمبل يبه رو

كه گذشته  يزيالبته آنها هرچ. تا آسمان با ما فرق داشت  نيپدر و مادر از زم يبود كه جوان نيسوزاند؛ ا يكه دلم را م يزيچ

 .و درشت كه با گذشته ارتباط داشت  زير زيعكس گرفته تا هرچ يبرده بودند ؛ از آلبوم ها نياز ب كرديم يتداع شانيرا برا

شكرآب  نشانيكه ب شديبا پدر نداشت و سالها م يخوب يكه رابطه  دميشن ميشان را از زبان مادربزرگ مادر يزندگ داستان

 يمامان.  ميكه شب را درمنزل او بگذران داديپدر اجازه نم ي؛ حت ميرفت يم شداريبه همراه مادر به د يما گهگاه. شده بود 

پدر است و بخاطر اخالق  يمقصر اصل دانستميهرچند كه خودم م.  كردينم يتياوقت در حضور ما از پدر شكوه و شك چيه

او گذاشت تا به همراه زهرا ؛  شيا پروز كه مادر مر كيباالخره .  ديآ يما م يبه خانه  يدوبار مامان يكي ياوست كه فقط سال

به اصرار خواستم تا علت اختالفشان با پدر را  يبرود ؛ ازمامان ديخر ياز هشت سال نداشت ؛ برا شيخواهر كوچكم كه ب

 .بازگو كند  ميبرا

با هم  يخوب يبطه گاه را چي؛ درسته كه ما ه اورميب اديخاطرات تلخ گذشته را دوباره به  خواهديوقت دلم نم چيه« : گفت  او

او به اجبار  راياست ز دهيو عق قهياست و اختالف ما هم بر سر سل يگذشت كه پدرت مردخوب شهي؛ اما از حق نم مينداشت

 . ندك ليتحم گرانيرا به د دشيعقا خواهديم

 كايبه آمر كيزيدر رشته ف ليتحص يادامه  يبهش تعلق گرفت و برا هيبورس پلميبود ؛ بعد از گرفتن د يپسر زرنگ يسهام

شد و از  كايآمر يداشت ؛ بعد از تمام شدن درسش راه ياديعالقه ز اهايكشور رو نيبه ا يمادرت هم كه از نوجوان. رفت 

. شدند  گريهمد يدايكه عاشق و ش ييبودند بهم عالقه مند شدند ؛ تا جا كالس كيدانشگاه و در  كيدر  يكه با سهام ييآنجا

 يفاصله طبقات.  دانستيات را در شان خودش نم ي؛ خانواده پدر امرزيزدواج موافق نبود ؛ اون خدابا نيپدربزرگت اصال با ا

از دست داده و  يرا در نوجوان پدرشبود كه  يمعمول اريبس اريخانواده بس كياز  يآخر سهام. مخالفت او بود  يعلت اص

و  خوانديرا به عهده گرفته بود ؛ هم درس م شانيرهفت نف تيپرجمع يخانواده  يفرزند بود سرپرست نيخودش كه بزرگتر

 يكيخانواده سرشناس و مهم بود ؛ افت داشت كه دختر  كيپدربزرگت كه از  يبرا. تا امورشان بگذرد  كرديهم كار م
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پدرت  كماهيروزانه اش اندازه حقوق  يبيو پول تو ج كايساالنه اش سفر به اروپا و آمر حيرا كه تفر نشيازنن زيعز ي كدانهي

 .گرفت آنها با هم ازدواج كردند  توانيرا نم ياله ريكه جلو تقد يياما از آنجا. بود ؛ به او بدهد 

با .  اورميمن نتوانستم طاقت ب يول.  داديراهم نم شيجواب نامه ها و تلفن ها يمادرت را زد ؛ حت ديتا چندسال ق پدربزرگت

بود به  يكه پدرت مرد مغرور يياما از آنجا. رفتم  دنشانيد يدوبار برا يو حت فرستادميپول م شي؛ برا گرفتمياو تماس م

. شان بگذرد  يتا زندگ خوانديو درس م كرديكار م يخودش به سخت. دست نزد  بودمكه من فرستاده  يياز پولها الير كي

عكس نوه اش  نياول دنيد باالخره پدربزرگت با. ؛ اما نگذاشت آب در دل هال تكان بخورد  ديرنج و مشقت كش يليپدرت خ

از دخترش  ييجدا ياصل سببشد و چون پدرت را م كايعازم آمر زانشيعز داريد ي؛ گذشته ها را فراموش كرد و برا

همه اهانت در  نيپدرت هم كه ازا.  كرديدست با او برخورد م ريز كيمثل  شهيو هم امديوقت با او كنار ن چي؛ ه دانستيم

اما عمر پدربزرگت كفاف نداد و قبل از . ببندد  شهيهم يبرسد كه دهان پدربزرگت را برا يياگرفت به ج ميعذاب بود تصم

 .؛ فوت كرد  برگردد رانيبه ا نكهيا

همانجا مشغول كار شد و اوضاع و  يدر پست حساس كيزيف ينداشت و بعد از گرفتن دكترا رانيقصد برگشتن به ا پدرت

باز  رانيگرفت به ا ميآمدن تو ؛ تصم ايدو سال و به دن يكيشد و بعد از گذشت  روزيپانقالب  نكهيبهم زد ؛ تا ا ياحوال خوب

 .گردد 

خوب  رانيبه آنها گفتم جو ا. بتوانم منصرفشان كنم  ديتا شا گرفتميهرروز با آنها تماس م. خبر شوكه شدم  نيا دنيشن از

اما كوگوش شنوا ؛ هرچه گفتم ! چه كنند  نجايا نديايكه ب ندكنيمرفه و آرامشان را رها م ي؛ زندگ كنديم داديب يكاري؛ ب ستين

 رانياو اثر گذاشت و با دوتا دختر به ا يپدرت رو يحرفا شهيمثل هم ينبود ول آمدنبه  ليهال هم ما. نداشت  دهيفا

 .بازگشتند 

،  كردينم ينياه عقب نشگ چيه يمن شدند ؛ از آنجا كه سهام ياز آمدنشان نگذشته بود كه تازه متوجه حرفها يماه چند

حاال .را از دست داد  شياز پاها يكيراه  نيرا به مملكتش ادا كند و در ا نشيبه جبهه رفت تا به قول خودش د يكسالي

و پس  شديآنها روز به روز سخت تر م يگر ؛ اوضاع و احوال زندگياو هم طرف د ينيو خانه نش كطرفيپدرت  يكاريب

حاضر نشد به پس انداز  يبار نرفت ؛ حت ريكردم به آنها كمك كنم پدرت ز يهرچه من سع.  درسياندازشان كم كم به آخر م
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 . گذراندنديم يشهر اجاره كرده بودند و روزگار را به سخت نييدر پا يمادرت هم دست بزند ؛ خانه ا

. را تحمل كند  يآن زندگ وانستتياو كه در ناز و نعمت بزرگ شده بود ؛ چطور م. هال بود  داشتيكه مرا به تعجب وا م يزيچ

 يمشكالت نتوانست رو نيكدام از ا چيهم بودند كه ه يدايو ش فتهيآن چنان ش.  دميد يعشق م يرا از معجزه  نيمن فقط ا

 .آنها اثر بگذارد 

و او را  شتگياش داغان شد ؛ اما مادرت آن چنان مثل پروانه دور او م هيروح يليرا از دست داد ؛ خ شيكه پا ي؛ وقت يسهام

 يگرفت به دنبال كار ميباالخره پدرت تصم. از دست رفته پدرت را به او برگرداند  هي؛ كه توانست روح كرديتر و خشك م

نوشت و به همراه مداركش به  يضمن جانباز هم بود ؛ شرح حال خود را در نامه ا ركم نداشت و د التياو كه از تحص. برود 

در دستگاه  ينگذشت كه سمت مهم يزينگذشته بود كه از طرف آنها دعوت به كار شد و چ هفته كي. وزارت علوم فرستاد 

 .تحت پوشش قرار داد  را كاريراه انداخت و جوانان ب يكه از دولت گرفت كارخانه ا يكرد و با وام دايپ يدولت

او با چندسال . شد ليمتعصب تبد خشك و يحزب اهللا  كيكه به  يي؛ تا جا شديم شتريب ميروز به روز اعتقادش به رژ پدرت

ات راهم  يخانواده مادر ديق. از دوستان گذشته ارتباط برقرار كرد  يمعدود يفقط با عده . كرده بود  يتفاوت فاحش شيپ

 . كرديبودند رفت و آمد م يكه از اول هم مذهب خودشيبا خانواده  هااو تن.  ميدر دو قطب مخالف بود رايزد ؛ ز

 نيكه پدرت او را وادار به ا دانميرا م نيشد و البته من ا يآمد ؛ ناگهان چادر يبدش م ياز روسر يروز حت هم كه تا آن هال

كرد آنطور كه دوست دارد بار  يرا به زور و اجبار نخواسته ؛ اما فرزندانش را سع يگاه از مادرت كار چيكار نكرد ؛ چون او ه

را  يكه بتواند سهام يتنها كس ديو شا يآنها فرق دار يبا همه .  يا گهيد زيچ هياما تو  شديدركنترل ماهان موفق م.  اورديب

 ».  يبدهد تو باش رييتغ

كرده بود ؛ اما پدر هنوز  يفرق فاحش شيجامعه نسبت به چندسال پ نكهيبا ا. ؛ تازه پدر و مادرم را شناختم  يمامان يحرفها با

كه به جوانها داده بودند به شدت  يخشك و تعصب كوركورانه ؛ با آزاد ي دهيبا همان عق.  كرديم يدر همان دوران زندگ

 .ه دولت وقت در روزنامه ها به چاپ رسانده بود يمقاله بر عل نيچند يمخالف بود وحت

؛ عاشقش بودم و به حد  ميمسائل با هم بحث نكن نينبود كه سر ا يطرز فكر و رفتار پدر را قبول نداشتم و روز نكهيمن با ا

پدر را  يجا توانستي؛ نم كرديبا من رفتار م يشتريب متيمهربان بود وبا مال نكهيمادر با ا يحت داشتميتش او را دوست مپرس
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 دميآرزو نرس نيوقت به ا چيه يرا غرق بوسه كنم ؛ ول شيو سرتا پا رمياو را در بغل بگ مآرزو داشت شهيهم.  رديدر قلبم بگ

.  رمياو را در آغوش بگ توانستمي؛ چگونه م ميبزن زيدو كلمه حرف مسالمت آم ميتتوانسينم يما حت!  شدي، آخر چطور م

 .كه با من حرف بزند  خواستياز مادر وماهان م ؛ اورديبه زبان ب داديدوستم دارد اما غرورش اجازه نم يليپدر خ دانستميم

 يتو زيچ چي؟ محمد را نگاه كن ؛ ه يگردي؟ به دنبال چه م يكم دار يچ يزندگ يآخه دختر تو« : روز ماهان گفت  كي

منتظره من لب تر كنم . چقدر مرا دوست داره  يدونيكم وكسر نگذاشته ؛ اگر دوست داشتن است كه خودت م ميبرا يزندگ

 يئتيبا هم ه.  ينيب ياست ماشااهللا كه خودت م حياگر به گشت و تفر.  ندك هياز او بخواهم تا با جان و دل آن را ته يزيو چ

؛  فتديمسافرت ساالنه هم كه امكان ندارد عقب ب. خود دارد  يرفت و آمد با خانواده هم كه جا.  ميهر هفته برنامه دار مانيها

كه انسان در كنار جفتش احساس آرامش كند و به  ني؟ هم ستيچ يومكه ؛ خب مگر خوشبخت هياز مشهد گرفته تا سور

 .ختم بگه من خوشب تونهيمعقولش برسد ؛ م يخواسته ها

 يكيبرادر محمد . خودت  يسرخونه و زندگ يبر ديخدا ؛ بعدش با ديكن مهتاب تو امسال سال آخرت است و به ام نگاه

؛ با او  خواهديخاطرت را م يليروش قسم بخورم ؛ خ تونميم. است  يبه خدا پسر خوب. كرده  يدوبار از تو خواستگار

 يپدر هم كه موافقه ؛ ان شااهللا تابستان بساط عقد و عروس. را بده  لهجواب بو  نييپا ايب طانيدختر از خر ش.  يشيخوشبخت م

 ».  ميانداز يرا راه م

 پلميكه تا د دميهمه زحمت كش نيگفته من سال آخرم است ؟ ا يك« : ناراحت شدم و گفتم  يليخ شيتكه آخر حرفها نيا از

!  نهيب يمردم م ديرا از د زياو كه همه چ! از پدر در تعجبم . دم ب ليادامه تحص خواهميتمامش كنم ؟ من قصد ازدواج ندارم ؛ م

اون زمان كه چشم . دهند  ليبه جامعه تحو يسواد يكرده فرزندان ب ليتحص يمادركه پدر و  ستيما ن يخجالت برا نيا

 .ست ا يسواد يما درحد همان ب پلميد... ؟  يحاال چ. گرفت  سانسينبود ؛ پدر دكترا و مادر ل يوهم چشم

 يكيهمه خواستگار  نيا نيخب زودتر از ب! ؟ يستين يراض يزندگ نيمگر تو ازا! آخه دختر « : آنطرف مادر به سراغم آمد  از

 ». ات  يرا انتخاب كن و برو سر خونه زندگ

.  دياها انتخاب كنكه شم يو نه آن كس يزود نيالبته نه به ا كنميچاله ؛ ازدواج م يتو فتميب مياياز چاه در ب دييگويم يعني ـ

 . دميزجر كش نجايا يبه اندازه كاف. آلم باشه  دهيكه ا يبا كس يخونه برم ؛ ول نياز ا خواهديدلم م يليخودم هم خ
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 »؟  يرِيگيرا سخت م يزندگ نقدريدلم چرا ا زيعز« : با آرامش صحبت كند گفت  كرديم يسع كهيدرحال مادر

 »؟  ستيبه نظرشما سخت ن« : گفتم  يدلخور با

 . يدار يراحت و خوب يزندگ ييبرعكس ؛ خ ينيب ي؛ م يمدارا كن يو با زندگ ياگر توقعت را كم كن ـ

 .است ياديتوقع ز ليمثل رفت و آمد با دوستان و ادامه تحص يكوچك يها يبه نظر شما آزاد ـ

 ». غلطه  يدرسته و چ يچ دانميباور كن خودم هم نم« : سرش را تكان داد وگفت  مادر

 

 2فصل

ربع . كرد  يكه پدر گذاشته بود مرا تا مدرسه همراه يشدم و طبق قرار داريدوستان از خواب ب داريزود با شوق د صبح

خودم را به سرعت به آنها رساندم ؛ چادرم را تا . جمع بودند  يشگيهم يبه زنگ كالس مانده بود ؛ بچه ها در جا يساعت

 »! ديآورد يديجد زيچه خبر نكنه چ يه يه« : پج پج بودند گفتم بچه ها مشغول . گذاشتم  فميكردم و در ك

 فشيتعر يليخ. آورده  نايكه مل...  ديجد يد يس نيجلوتر تا برات بگم ؛ ا ايب!  سيه« : به اطراف كرد و گفت  ينگاه لوفرين

 .كنم تي؛ حاال قراره من ببرم خونه را كنهيرا م

 »؟  هيك...« : تعجب گفتم  با

 »!  يشناس يرا نم يمعروف نيبه ا ي؛ خواننده  يشوت يليخ گهيتو د« : گفت  نايمل

ها را  يد يس نياز ا يكي گميبهت م يدختر ؛ هر چ. شناسه  يرا نم ديجد يخواننده ها نيكدام ازا چيمهتاب ه« : گفت  لوفرين

 ».  رهيببر خونه گوش كن به خرجت نم

و پوك من  كي؛ از ج ديكالس هست كي يهمه سال با من تو نيا!  ديت ترشماها از من شو نكهيمثل ا« : وگفتم  دميكش يآه

 »مرد ؟  ايزنه  يليل ديپرسي؛ حاال م ديخبردار

 ».  دي؛ چه كارش دار ديولش كن گهيبابا راست م« : گفت  يشاد

فكركند ؛ عقلش  دينبا ؛ مگر ستيانسان مگر مختار ن. وضع را تحمل كند  نيا خواهديم يآخه تا ك« : گفت  تيبا عصبان لوفرين

پدر و مادر  نكهيرا به صرف ا يزيفرصت را از او گرفته اند ؟ هرچ نيپس چرا ا! را به كار اندازد و راه درست را انتخاب كند ؟
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 نيو فقط والد ميده صيو خوب را از بد تشخ ميخودمان به دنبالش برو ديبا.  ميقبول كن ميتوانيكه ما نم» بد است «  نديبگو

 . دييراستش را بگو ي؛ وجدان كنميسوال م هياز شما !! بچه ها . كنند  ييما را راهنما ندتوانيم

؟  ميشو يدور هم جمع نم كباري يهفته ا ي؟ مگر ما همگ ديدهيگوش نم يو سنت كيپاپ ؛ كالس يقيشما موس يهمه  مگر

لباس و پوشاكمان به  ديخر ي؟ ما حت ميروينم نمايبار به س هي ي؟ هفته ا ميندار يهامون رفت و آمد خانوادگ يمگر بعض

 ؟ دياز شما دوست پسر دار كي؛ كدام  ديسواستفاده كرده ا يدآزا نياست تا حاال كدامتون از ا گهيهمد ي قهيسل

 بيفر يهان ميكه نگذاشت ميما نبود نيمگر هم.  ميگذران ياز روزمان را با هم م يميو ن ميما چندساله كه با هم هست بهرحال

 نقدريمهتاب ا يداره كه بابا يرا داشتن چه اشكال گريهمد يجور باهم بودن و هوا نيآخه ا. را بخوره  يلعنت يپسره اون 

 ؟ رهيگيسخت م

 هيچ ميبفهم ميكنيم يسع كننديرا كه از ما پنهان م يزي؛ آن چ مينيپشت پرده را بب مي؛ دوست دار ميانسان ها كنجكاو هست ما

 نياصال از ا نياتاق خودت گوش كن ؛ بب يرا ببر خونه و تو نيا. معروفه  يخواننده  كي يد يس نيا! نگاه كن مهتاب ... 

 ».  ديآ يجور آهنگ ها خوشت م

! دختر جسارت داشته باش « : زد وگفت  ميبه پهلو لوفرين. جواب بدهم  يچ دانستميكه خودم را پاك باخته بودم ؛ نم من

جر وبحث ها  نيناكرده با ا يخدا اي؛  كنديكردن ؛ اعصاب خودت را داغان م يزندگ نطوريا.  يشروع كن ديجا با هيباالخره از 

 »؟  يواكم كه دار.  يكار را انجام ده نيا انهيبهتره مخف.  ديآ يبه سر پدرت م ييبال هي

 »نشه ؟  دايپ يسهام يآقا يهست كه درخونه  يزيچ!  يزنيم ييچه حرفها« : گفت  نايمل

؛ شب  يگوش كن يآورم تا راحتتر بتون يو فردا برات م زنمينوار م يرا رو يد يس نيخب ؛ نگاه كن ؛ من ا «: گفت  لوفرين

 »موقع است ؛ قبوله ؟  نيوقت خواب بهتر

 يبه سرم م يياگر پدر بفهمد چه بال نكهيترس از ا ي؛ ول زدينم يحرف نامربوط. بدهم ؛ مردد بودم  يچه جواب دانستمينم

نداشتم و همش  يآن روز سر كالس حال خوب. بچه ها آنقدر گفتند و گفتند تا قبول كردم . انداخت  يوحشت مآورد ؛ مرا به 

كردند كه ساعت بعد را  تيام را تقو هيآنقدر روح حياما بچه ها زنگ تفر. افتاد  اهدخو يچه اتفاق نكهيدر فكر فردا بودم و ا

 .گذراندم  يشتريبا آرامش ب
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 ينده ؛ لجباز ريبه بابات گ نقدريمهتاب ا« : كه كنارم نشسته بود گفت  لوفرهمانطورين.  ميآزاد داشت به زنگ وقت قهيدق ده

از تو مطمئن شد  ي، وقت يرا جلب كن نانشياطم ديبا.  يبهتره در ظاهر هر طور كه اون دوست داره رفتار كن. باهاش نكن 

 .بگو چشم  يكار بكن نيا يحق ندار گهيم. بگو چشم چادر سرت كن ؛  گهيم.  دهيوسواس به خرج نم نقدريا گهيد

خودته انجام بده ؛ اما در ظاهر  ليرا كه باب م ياون كار انهي؛ مخف يپس بهتره اعصابت را خرد نكن يندار يكه چاره ا حاال

 هيو مادر پناه بر خدا ؛ دخترها دور از چشم پدر .  ياريكن دلش را به دست ب يپدرت رفتار كن ؛ سع يطبق خواسته ها

كه  دهنديمظلوم نشان م نقدريخودشان را ا يو با چهار تا زبان باز شكهيسوت م زتمغ يدهند كه اگر بفهم يانجام م ييكارها

باعث شده كه اگر  تيها ياما زبان تلخ تو و بداخالق.  داننديكس را پاكتر از دختر خودشان نم چي؛ ه يبپرس نشانياگر از والد

را  نانشياطم ديپس همانطور كه گفتم با.  دهديم ابجو يتو را با لجباز يمدارا كند ؛ نتواند و لجباز پدرت هم بخواهد با تو

 ».  دهيشوهرت م يكه اصال دوست ندار يو آخر سرهم به كس شهيهم كه هست بدتر م ني؛ وگرنه وضع از ا يجلب كن

به من اعتماد  ديپدر با. بود  دهيفكر به ذهن خودم نرس نيچرا ا!  گفتياو كامال راست م. تكانم داد  يبدجور لوفرين يحرفها

قبل از بچه ها كالس را ترك كردم ؛ چون اگر  شهيرفتار كنم كه شك نكند ؛ زنگ زده شد و مثل هم يجور هي ديكند ؛ اما با

ه دفتر مدرسه نبود ؛ حتما ب يپدر بود اما از خودش خبر نيماش.  دادميجواب پس م وسوال  ديبا دميرس يم ريد يا قهيدق

آمد و  يبار م كيعادتش بود ؛ هر پانزده روز . بكند  يكه دارم سواالت يدوستان يدرباره  نيرفته تا از درس و رفتارم و همچن

چند .  رفتنديپذ يخوش پدر را م يبودم ؛ آنها هم با رو يچون شاگرد نمونه ا.  شديم ايمدرسه حالم را جو نياز تمام مسئول

« : گفت . بود  دهياز بچه ها كه تازه از راه رس يكي. در مدرسه منتظرش بمانم  دميبهتر د.  امديپدر نگذشت و  يا قهيدق

 »؟  امدهيپدرت هنوز ن

 »من زودتر از اون برسم ؟  شهيمگه م« : خنده گفتم  با

 ».  نشيپس كجاست ؟ نه خودش هست و نه ماش« : گفت  نايمل

 »؟  دهيخر روزياست كه د يگار نيهم ا نيدارند ؛ ماش فيدر دفتر تشر اديبه احتمال ز« :  گفتم

 »؟  هي؟ خوش به حالت دختر ؛ اسمش چ هيچ گهيد نيمن ؛ ا يخدا يوا« : و گفت  ديكش يسوت بلند يشاد

ثروت  يشما را داشتم ؛ به خدا حاضرم همه  ياز آزاد ي؛ در عوض كم ميداشت يكاش واقعا كار يا« : و گفتم  دميكش يآه
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 .بغضم را كنترل كنم سكوت كردم  كردميم يسع كهيو در حال» . معاوضه كنم  يبا آزاد پدرم را

 »؟  هياسمش چ يآخر نگفت.  مييو ما كجا ييبابا ؛ تو كجا يا« : گفت  يشاد

 »... چند پولشه ؟ خدا  يدونيانگانسه ؛ م ني؛ ا يخنگ يليخ« : گفت  نايمل

 ديتار داخل مقنعه هاتون بكن نيتا آخر عيسر يليبچه ها ؛ موهاتون را خ« : ت گف كمرتبهيكه چشمش به در سالن بود  لوفرين

 ».  اديآموزش و پرورش داره م سييكه ر

اند ؛ به  دهيآموزش و پرورش را د سييواقعا ر نكهيمثل ا دنديپدر را د يبرگشتند و وقت لوفريبه طرف نگاه ن يها همگ بچه

بر لب  يخنده ا ايبود  داياز موهاشون پ يچون اگر گوشه ا دنديترس ياز پدر م آنها هم. را مرتب كردند  شانيسرعت موها

 .شدند  يكرد كه از خجالت آب ميبا آنها م يداشتند ؛ چنان برخورد تند

سالم و « بچه ها با كمال متانت .  دهيمرا شن ديو تمج فيتعر يليبود كه خ نيبر لب داشت و نشان ا يتبسم ديرس يوقت پدر

 . ميشد نيبه اتفاق سوار ماش يقيكرد و پس از دقا يپدر هم با آنها احوالپرس. گفتند »  ديخسته نباش

 يتو ؛ طور يو لجباز يبه بداخالق يدر تعجبم دختر« : پدر گفت  كردميرا در ذهنم مرور م لوفرين يكه حرفها همانطور

كم از  هيكاش  ياش هستند ؛ ا فتهي؛ همه ش يتركادر دف رويو ناظم گرفته تا دب ريخودش را در مدرسه نشان داده كه ازمد

 ». خونه  يتو يبرا يگذاشتياخالقت را م نيا

 

داره كه در سراسر  يو قانون ديگويزور نم ياست ؛ كس لميباب م زيكه در مدرسه همه چ نهي؟ واسه ا هيعلتش چ ديدونيم ـ

 . شهيشكل اجرا م كيبه  رانيا

 .نزد  يحرف گريو د ديخند پدر

هدف در دست گرفته بودم و فكرم  يكتاب را ب. درس خواندن به اتاقم پناه بردم  يداشتم و به بهانه  يادياسترس زروز  آن

 رونيب يطانيفكر ش نينشده از ا ريزده ام ؛ بهتره تا د يكار درسته ؟ دست به كار خطرناك نيا ايآ ايخدا« . بود  يگريد يجا

 يم خيتا ب خيلب باغچه و ب گذارديسرم را م اي؛  كنديآورد ؛ حتما پوست از كله ام م يم سرماگر پدر بفهمد چه به  يوا.  ميايب

بسپارم ؛ اما  يبه فراموش ميرا كه آن روز با بچه ها زده بود يكردم هر حرف يشدم وسع مانيو پش دياز وحشت تنم لرز. برده 
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 هيانجام دهم ؛ آخه  خواستمينم ييمن كه كار خطا ايخدا. را بخاطر آوردم  لوفريدلگرم كننده ن ينگذشت كه صحبتها يقيدقا

گوش دادن به  يبرا ديپدر نبود ؛ نبا يها يرياگر سختگ! احساس گناه كنم  يداره كه حت بتيهمه مص نينوار گوش دادن ا

 .حرص بخورم  نقدريا تياهم ينوار ب هي

جمع  يشگيهم يبچه ها جا.  دميمدرسه رسبه  نيبه صبح رساندم و طبق معمول سرساعت مع شانيپر يشب را با افكار آن

 .بودند 

 ؟ ديسالم بچه ها ؛ چطور ـ

 ؟ دهينداره؛دختر چرا رنگت پر يفيحال تو تعر نكهياما مثل ا ميخوب يسالم ؛ ما همگ ـ

 .ندارم  ياصال حال خوب. تا صبح خوابم نبرد  شبيد ديباور كن!  ياز فكر نوار لعنت« : گفتم  يشاد درجواب

 يچندبار انجام داد نكهيبعد از ا يبار سخت و دلهره آوره ؛ ول نياول يو خالف ؛ برا يدزد« : زد و گفت  يلبخند انهيموذ نايمل

 ».  شهيم يبرات عاد

 ». همه دردسر نداره  نينوار گوش دادن كه ا هي؛  يترسونيچرا دختر مردم را م. ؛ خدا خفه ات كنه  نايمل« : گفت  لوفرين

چندسال است كه با  نكهيبا ا! مهتاب « : گذاشت و گفت  فميدر ك عيسر يليپنهان كرده بود درآورد و خ فشينوار را كه در ك و

.  يارياز ما ن ياسم يناكرده لو رفت يكه اگر خدا يبه من قول بد ديبا ي؛ ول ميشناس يرا م گريو كامال همد ميهم دوست هست

« 

 »! به جان پدرم  دهميحال قول م نيبا ا يول ينشناخته اهنوز هم ؛ بعد از چندسال مرا « :گفتم  يدلخور با

 . زنميقولم نم ريوار پدرم را دوست دارم و اگر قسم جان او را بخورم ؛ سرم برود ز وانهيكه من د دانستنديها م بچه

اگر بفهمند از  .؛ به خاطر مدرسه است يدانياز ما دلخور نباش ؛ خودت م« : وگفت  ديبه سراغم آمد و صورتم را بوس لوفرين

 ».  يتو هم بهتره حواست را جمع كن.  كننديمدرسه اخراجمان م

بفهمه ؛  رياگرخانم مد نكهياز ا. تمام وجودم را گرفته بود  ييو رسوا ييآبرو يشد ؛ ترس از ب شتريگرفتن نوار دلشوره ام ب با

هرچه زودتر به  خواستيدلم م. درباره ام خواهد كرد  يچه فكر. بچه ها قرار داده  يهمه  ياو كه مرا الگو. تنم به لرزه افتاد 

مرا سرگرم  شانيبا حرفها كردنديم ي؛ آنها سع ميهم از ترس ؛ به اتفاق بچه ها ؛ در كالس ماند حيرزنگ تف يحت. خانه بروم 
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 .بود  مفيحواسم به ك يچهارچشم نطوريو هم دميلرز ياما من از درون م.  اورنديب رونيب اليكنند و از فكر و خ

پر بكشم ؛ چون آنقدر  خواستيدلم م يو راننده اش را فرستاده بود ؛ از خوشحال ديايخدا ؛ ظهر پدر نتوانست به دنبالم ب شكر

 . شدياضطراب داشتم كه حتما پدر متوجه م

 .خودم را خونسرد نشان دهم ، به مادر سالم كردم كردميم يسع كهيدرحال دميبه خانه رس يوقت

 .برافروخته شده  يصورتت كم.  ستيحالت خوب ن نكهيمثل ا.  هي؛ چ ي؛ خسته نباش زميسالم عز ـ

 .پالتوام را با خودم ببرم  ديسردشده ؛ فردا با يهوا حساب.  ستين ينه مسئله ا ـ

كردم  لباسم راعوض عيسر يليخ. پنهان كردم  يمطمئن يمنتظر جواب بمانم به سمت اتاقم رفتم و نوار را در جا نكهيبدون ا و

مشغول كمك به مادر شدم ؛ اما از نگاه  دادميتفاوت نشان م يخود را ب كهيدرحال. را شستم و سراغ ماد رفتم  مي؛ دست و رو

از اون دختر . ؛ چه خبر شده  يسرحال يليامروز خ« : بود گفت دنيكه مشغول نهار كش رهمانطو. فرار كرد  شدياونم نيزبيت

 ». است  ديبع يسرحال نياخمو و غرغر و ا

بهمون  يليجاتون سبز خ. اش را آورده بود  ينامزد ينيرياز دوستانم ش يكيآخه امروز « : هرچه تمامتر گفتم  يخونسرد با

 ». خوش گذشت 

 گريبهرحال مادر د. ام بود  يدروغ زندگ نياول نيا ديو شا ميبتوانم دروغ بگو يراحت نيبه هم كردميوقت فكر نم چيه

 .كرد  يخوشبخت يدوستم آرزو يانكرد و بر يكنجكاو

افتادم ؛ واقعا  نايحرف مل ادي. استراحت به اتاقم رفتم ،با بستن در اطاق ؛ دوباره دلشوره ام شروع شد  ياز ناهار به بهانه  بعد

دا دخترم ، مبا« :  گفتيپدر كه م يحرفها كطرفياز . ام نشسته بود  يشانيپ يرو يعرق سرد. داشتم  يقصد دزد نكهيمثل ا

تو را هم به وسوسه  كشديفراوان شده و قشر جوان را به دنبال خود م يكه به تازگ يمبتذل يرهاو نوا يگول دوستانت را بخور

 خواستيدلم م گريافكند و از طرف د يم نيدر گوشم طن» . كشديم يمعظالت حذر كن كه انسان را به نابود ني؛ از ا ندازديب

 .هرچه زودتر نوار را گوش بدهم

 گرانيمضر باشد و او را از خوردن آن منع كرده باشند و او دور از چشم د شيبودم كه اب برا يآن لحظه مانند مجروح در

به . آوردم  رونيگاه رفتم و نوار را ب يو بدون تامل به سمت مخف اورمينتوانستم طاقت ب گريد. را سر بكشد  يتنگ بزرگ آب
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. آن را فشار دادم  يلرزان دكمه  ي؛ با دست دميسرم كش يو پتو را رو دميپر تتخ يسرعت آن را در واكمن گذاشتم و به رو

لذت بخش  اريبس ميوجودم را گرفت كه برا يجانيساز و خواننده؛ ه ي؛ اما كم كم از صدا دمينفهم چياول از مضمون آهنگ ه

دارم كه  اديماهان را به  يتنها عروس.  دمينش يرا درون خانه و اتاقم م يقيموس يبود كه صدا يبار نياول نيا ديباور كن. بود 

 .شناختم يكدام از خواننده ها را نم چيه يدر مجلس زنانه چندنوار شاد گذاشته بودند كه حت

از . نگذارد به مدرسه بروم  گريد يحت ديشا.كه چه خواهد كرد داندي؛ خدا م شوديبه پا م ياگر پدر بفهمد چه قشقرق يوا

 .خوشحال بودم  اريآمد ؛ بس يانه نمآن روز پدر به خ نكهيا

چه  يقيموس ني؛ مگر ا ايخدا.كردميم تيكه درونم را پر كرده بود ؛ احساس رضا ي؛ سه بار نوار را گوش دادم و از حس دوبار

!  آورد يدر م يو از خستگ كنهيم تيانسان را تقو هيروح نكهي؛ بده ؟ با ا كنهيداره ؛ چون انسان را سرحال و شاد م يراديا

 يرو يغرب يها يقياز موس يبودم كه بعض دهيالبته از دوستانم شن. كنم  دايرا پ سواالت نيهرچه فكركردم نتوانستم جواب ا

 .بزند  يو ممكن است دست به هركار كنديخود م يرا از خود ب يكه آدم گذارديم يانسان چنان اثر

داشتند  يجو خانه ؛ كه سع گريو د لوفرين يحرفها يكيت ؛ دوعلت داش نيكردم با پدر بحث نكنم و ا يآن به بعد ؛ سع از

آمد ؛ برادر محمد  يكه به شدت از او بدم م يآن هم با مرد. ؛ هرچه زودتر مرا به خانه بخت بفرستند  پلميبعد از گرفتن د

همان اعتقادات كهن بار  او به مراتب از پدر بدتر بود ؛ چون او نسل در نسل با.  ميبا هم نداشت يهمخوان چيآقا ؛ آخه ما ه

باشد كه  ياگر قرار باشد ازدواج كنم ؛ با كس خواستيبس نبود ؟ دلم م ميبرا يزندگ نيسال تحمل ا جدهيه. آمده بود 

را آنطور كه دوست دارم در دست  يو سكان زندگ رميبگ ميخودم تصم يام لذت ببرم ؛ برا ياز زندگ.  ميرا درك كن گريهمد

و  يو بافتن ياطيو وقتم را به خ نميشبانه روز كنج خانه بنش نكهيكنم ؛ از ا يمثل مادر و ماهان زندگ تخواسيدلم نم.  رميبگ

مال و  وكنند  بتيدارند ؛ غ يمومن يادعا نكهيبروم كه باا يكسان داريدو شب به د يكي يبگذرانم و هفته ا يو گلساز يگلدوز

 ميرا برا نيماش نياحمد آقا ا« :  نديكنند ؛ مثال بگو فيا آب و تاب تعرشوهرانشان را ب يثروتشان را به رخ هم بكشند و خوب

كنند ؛  ي؛به قول خودشان احساس خوشبخت اتيچرند نيو با ا» . آپارتمان برام بخره  هي گهيد يآقا قراره هفته  ي؛ عل دهيخر

 داره گهي؟ د يماهان ؛ كوچولو در راه ندار« : شروع كنند به طعنه زدن  اي

محمد آقا چه كار كرد ؟ آخر اون خونه را به نامت كرد ؟ حواست را جمع كن ؛ از حنانه « :  اي» . يبهتر به فكر باش شهيم ريد



 

 

كتابخانه نودهشتيا  زهرا ناظمي    –شام مهتاب 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٧

! است  يخوشبخت شيكجا نيا ايخدا» .همان روز اول شوهرش مغازه و خونه را به نامش كرد!  ريبگ اديدختر طاهره خانم 

ندارم  يوقت احساس خوش چي؛ ه يهمه ثروت پدر نيا من با داشتن ا؟ پس چر شهيفقط با پول حاصل م يخوشبخت يعني

 .هستم  ايدختر دن نيبدبخت تر كنميوتازه فكر م

همش تظاهر و چشم و هم .كننديم يزيبعد برنامه ر يهفته  يمهمان اي يجلسه روضه خوان يآخر حرفاشون برا تازه

 نطورياگر طرف بفهمه ا كنميكه فكر م كننديبوق وكرنا م يتوانسان درمانده كمك كنند؛آنقدر  هيقرار باشه به  ؛اگريچشم

 .قبول كند  الير كي ستيرا برده اند حاضر ن شيآبرو

 

كمك كند و بگذارد  يبودم به كس دهيتا آسمان فرق داشت و نشن نياش ؛ پدر من با آنها زم ييكه خدا ميرا بگو نيا البته

را هم  ياشك كس دني؛ طاقت د ختير يگفتند و صدتا از دهانشان م يم يحاج آقا سهام هيمحله  يتو. بفهمند  گرانيد

 . اوردياز دلم در ب يجور هي كرديم يسع د؛يدين كه دو قطره اشك مرا مي؛ هم شديكه با هم بحثمان م يموقع يحت. نداشت 

از شانس بدش . شتدا يديو تعصبات شد كرديمحكم اجرا م يلياش را خ ينيو فقط پدر خشك مقدس بود ؛ اعتقادات د فقط

 يآورد ؛ همانطور كه برا يدختر با خودش نعمت و رحمت م« :  گفتيهرچند كه او م. ؛ خدا هم سه تا دختر بهش داده بود 

 ».  دميرس نجايشماست كه به ا رينداشتم كه با ناله سودا كنم و از قدم خ ه؛ آ دييايب ايشما به دن نكهيقبل از ا. من آورد 

ام نسبت به  هيروح.  دادميگوش م يو پنهان گرفتمياز دوستانم م ينوار يشد و گهگاه اديد دل و جرئتم زاز آن به بع خالصه

آن را گوش كردم باورم  يمجاز است ؛ وقت يآورد كه گفت جز نوارها ميبرا ينوار نايروز مل هي. بهتر شده بود  يليقبل خ

را كه جامعه  يزيچ ياو حت يعنيحرصم گرفت ؛  يلياز پدرم خ. بودم نداشت  دهيشنبا آنها كه  ينشد به نظر من چندان فرق

 ؟ دانديقبول دارد رد و منكر م

 نيا«: رو كردم به پدر و گفتم . پاپ را گذاشت  يآهنگها نياز هم يكي؛ اتفاقا  ميبود ونيزيتلو يشب كه مشغول تماشا هي

 ».  ديبرام بخر شهينوار را م

 ».  ييگوير مبتذل را منوا نيا! يچ« : گفت  تيبا عصبان او

 ؟ كننديپخش م ويو راد ونيزياگر مبتذل است ؛ پس چرا تلو ـ
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به  ينديكه در انسان احساس خوشا نيهم. برنامه مخالف هستم  ني؛ من هم با هم دهنديانجام نم يحيبه نظر من كه كار صح ـ

 .حرام است اورديوجود آورد و او را به طرب ب

اسالم  ميتوانيآخه ما كه نم ديبرو شيحضرت محمد نگفتند كه با زمانه پ م؛مگريخودمان فتوا بده يبرا ميتوانيپدر ما كه نم ـ

 .ميرا حاال اجرا كن شيهزار و چهارصد سال پ

 ».يدختر استغفراهللا بگو؛بازم كه شروع كرد«:حرفم آمد و گفت انيم پدر

به  ديآخه من حرف دلم را با.  ميبا هم صحبت كن ميتونيوقت نم جي؛ چرا ما ه ديرا ندار يپدر چرا طاقت دو كلمه حرف منطق ـ

بابا ؛  رادهينداشته باشه اما به نظر من سراسر ا يراديبه نظر شما ا ديشا يزندگ نيبخواهم ؟ ا يبزنم ؟ خواسته هام را از ك يك

. نرو ؛ چشم  نجايا.؛ چشمخونه زور باشه ؛ چادر بپوش  نيا يتو مشهيه ديخسته شدم ؛ چرا با يگزند نيبگم كه ازا يمن به ك

 .كا را نكن ؛ چشم نيا

وقت  چيه. شما به بازار بروم  اي؛ به همراه مادر  يجزئ زيچ كي يحت ديخر يبرا ديبا يتا ك. خدا من هم آدمم ؛ دل دارم  به

اگر  ديباور كن.  ستميشهر بلد ن نيا يجا چيپدر ؛ من ه. كنم  ديو نظر خودم خر دهيبه عق مينتوانستم مانند هم سن و سالها

 .كنم  دايراه خانه را پ توانمينم ي؛ به راحت ديولم كن ابانيخ يتو

از  ياديز زيبه خدا چ« : گفتم  يتر ميرا كنترل كنم؛با لحن مال تميعصبان كردميم يسع كهيجوش آوده بودم درحال يحساب

رفت و آمد كنم ؟ اصال  ديشناس يما هم آنها را منظر خودتان با چند تا از دوستانم كه ش ريز ديگذاري؛ چرا نم خواهميشما نم

 ...؟ ديبر يلذت م ياز مصاحبت چه كس عجم كيسوال از شما دارم ؛ شما در  كي

واهللا به خدا .  ديرا بفهم گريهمد يتان باشد و حرفها دهيو هم عق هيكه هم روح يبا كس. خودم جوابش را بدهم  ديبگذار

كه  يجمع انيبه م ديحاال من بدبخت را هرهفته بكشان.  ديشو نيبا او همنش قهيدق كي؛ باشد  نياز ا رياگر غ ديستيحاضر ن

 دهيهم كه مانده اند فكر و عق ييسالم كه اكثرا به خانه بخت رفته اند و اون چندتا هم يدخترها ايمادرم هستند ؛  يجا ايهمه 

من ؛ پدر به خدا خسته شدم مثل كالف سردرگم به  يجا ديحاال شما خودتان را بگذار. تا آسمون باهم فرق دارد  نيهامون زم

 ».  زنديو هركس حرف خودش را م كنديمرا درك نم يآخه چرا كس. ام  دهيچيدور خود پ

 داديگوش م ميمبل نشسته بود و متفكرانه به حرفها يمادر كه رو.شد ريو آرام آرام اشكم سراز اورمينتوانستم طاقت ب گريد
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.  ميخواهيتو را م ريدلم باور كن كه ما خ زيدخترم ؛ عز« : ه سمتم آمد و مرا در آغوش گرفت وگفت ب مياشكها دني؛ با د

 ». كرد  عتمادا شهيكس نم چيبد شده؛به ه يليجامعه خ

 تونميكردم ؛ چطور م يزندگ نطوريعمره ا هيمن !يكنيمهتاب تو با من چه م«:چهره اش را غم گرفته بود گفت كهيدرحال پدر

به دنبال دختران چشم و گوش  يها پر از گرگه ؛ كه همگ ابانيجامعه چه خبره ؛ خ يتو يدونيتو نم. بدهم  رييتغ خودم را

 . گردنديمثل تو م يبسته ا

 .كنميعمل م ديگو يم نمانيكه د يزيخودتان بوده؛من فقط به آن چ يشاهد است كه من هرچه كردم برا خدا

 . ديدهيم يكه جوان ها را از آن فرار ديجلوه داده ا يشما آن را طور يت ؛ ولاعتدال اس نيما ؛ د نيپدر؛ به خدا د ـ

 .نداد وبه سمت اتاقش رفت  يجواب گريد پدر

نه از  گريد. شده بود  ادتريرا گوش داده بودم به مراتب جرئتم ز رمجازيكرده بودم و چند نوار غ دايكه جسارت پ يوقت از

را  نيزور است و ا شانيحاال كه حرفها. را كه دوست دارم انجام بدهم  يآن كار خواستيدلم م. و نه از پدر  دميترسيآبرو م

 هيسال مثل  جدهيه.  ميگويحاال كه دوست دارند ؛ بهشون دروغ م. را خرد كنم  عصابم؛ چرا ا داننديم يهم خودشان به خوب

با پسر عمو و پسرعمه ها فقط در حد سالم و « :  گفتنديم. گوش كردم يو مدرك ليدل چيبره بودم وهرچه گفتند ؛ بدون ه

 بهيخانواده غر يآنقدر با پسرها» . را نزن حرفشترها كه پناه برخدا ؛ اصال  بهيبا غر.  يبرخورد داشته باش يتونيم ياحوالپرس

آنها  ياز همه حد بود؛چون  نيشكر كه فقط برخوردمان تا هم يحاال اله.ميكرديرا به لفظ خانم و آقا صدا م گريكه همد ميبود

 هيبود كه چرا من با بق بيهمشون مثل هم بودندوبه گفته پدر عج.نميكدامشان را بب چيه ختير خواستيمتنفر بودم و دلم نم

 .فرق دارم

 يمشغله كار ايقرار داده بود؛ ريآن روز من او را تحت تاث يحرفها دانميآمد؛نم يبود كه پدر گرفته بنظر م يسه روز دو

ما  نيآتش بس ب. كند  ياز برخورد با من دور كرديم يوسع گذرانديوقتش را در خانه ؛ با زهرا ؛ به مطالعه م شتريب. داشت 

 توانديكنم و نه او م ليام را بر پدر تحم دهيعق توانميكه نه من م مي؛ متوجه شده بود هابعد از مدت نكهيحكم فرما بود ؛ مثل ا

 .مرا قانع كند 
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 3 فصل

بچه ها دور هم  شهيآن روز هم مثل هم. آمد  يرساند و ساعت دو به دنبالم م يق معمول مرا به مدرسه مهر روز صبح طب پدر

خوشحال بودند و برنامه  يليبود ؛ خ ليفردا جلسه داشتند و مدرسه تا ساعت دوازده تعط رانيدب نكهيجمع شده بودند و از ا

 . كردميرت نگاهشان مو من هم با حس وندبر ديكه فردا صبح به خر كردنديم يزير

 ».  اي، خب ؛ تو هم با ما ب يچرا غمباد گرفت!دختر يه«: گفت  يشاد

 ». خدا مرگم بده  يوا« : وگفتم  دميلبم را گز ناخودآگاه

فهمه  ي؛ بابات از كجا م ستين ليمدرسه كه تعط يهمه .  گهيراست م يمهتاب ؛ شاد« : گفت  لوفرين. خنده  ريها زدند ز بچه

چند تا پاساژ اطراف مدرسه  نيهم ميرويم ميافت يبا هم راه م.  مي؛ ما در مدرسه منتظرت هست ايبا او ب شهيثل هم؛ صبح م

 . ديآ يبه دنبالت م شهيبعدازظهر هم بابات مثل هم.  ميگرديزود برم يليو خ ميكنيرا م دمانيخر

 ديافته ؟ با يبه راه م يچه قشقرق ديدون يپدر بفهمه م ؛ اگر ديآ يمن بر نم يكار از عهده  نينه ؛ نه ؛ ا« : وحشت گفتم  با

 ».  ندازدياتفاق ممكنه او را از پا ب نيندارد ؛ هم يروزها حال خوش نيتازه پدر ا. مدرسه را بخوانم  يفاتحه 

 ايب.  شهينم اديسروكله اش پ گهيدوهفته د يكيپس تا . به مدرسه آمد  شياو كه چند روز پ. آخه از كجا بفهمه « : گفت  نايمل

 يو معمول يعاد زيچ هيكه  ينيب يحاال م يگوش كردن نوار اولش چقدر برات سخت بود ؛ ول يديد. دختر ؛ نترس  ميبرو

 ».  ستين يختكه كار س نيو بب ايرا هم ب دياست ؛ خر

از اقوام  يكيمونده  نيهم!  يچ نهيما را بب يفرق داره ؛ اگه كس يليبا نوار خ نيا« : قورت دادم و گفتم  يدهانم را به سخت آب

 ». گزارش را به پدر رسانده  دهي؛ هنوز به خانه نرس نديمرا بب

بهرحال ما فردا صبح .  يترس را كنار بگذار ديبا ييايب ي؛ اگه دوست دار شهينم نطورينگاه كن مهتاب ؛ ا« : گفت  يشاد

 ».  ميساعت نه منتظرت هست

ترس از پدر . آن را چطور پنهان كنم دانستميآنقدر وحشت داشتم كه نم. ا فراگرفت تمام وجودم ر يدلهره و نگران بازهم

 ديشا. انقالب بود  كيانجام دهم  خواستميكه من م يكار نيا.  كندياگر او بفهمد چه م يوا. مانند خوره به جانم افتاده بود 

؛ با  رنديسخت بگ يليخ خواستندياگر م ايمادرانه ؛  حتي؛ با چند نص دنديد يم يبا پسر ااز دوستانم او ر يكي ياگر خانواده 
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خودم را  ديتر بود و با نيكار به مراتب سنگ نياما وضع من فرق داشت ؛ جرم ا.  شديبه مدرسه حل م امدنيدو روز ن يكي

 . كردميعواقب سخت آن آماده م يبرا

شدم ؛ مثل  داري؛ آن چنان با وحشت ب ديراتاقم كوبنماز صبح به د يكه پدر برا يوقت.  دميتا صبح چندبار از خواب پر ازترس

خوابم نبرد ؛ سخت در فكر فرو رفتم و وجدانم را به  گريبعد ازنماز صبح د. مرا در حال ارتكاب جرم گرفته باشند  نكهيا

ش تعلق اش به خود ياز زندگ يانسان بخواهد لحظات ايآ.  ريجرم است ؟ خ دوستانمرفتن با  رونيب ايآ.  دميمحاكمه كش

 . ريخودم و دوستانم استفاده كنم ؛ جرم است ؟ خ يشخص ي قهيلباس از سل ديخر يبرا ايآ.  ريداشته باشد جرم است ؟ خ

بود كه بدون اجازه از پدر و مادر  نيتنها جرم من ا! ؟ كننديكار من خطاست كه خانواده ام مرا محروم م يكجا ايخدا پس

 يخود دادم و با عزم يگناهيوجدان حكم بر ب يباالخره در محكمه . خودشان بود  ريقصهم ت نيبروم ؛ كه ا رونيب خواستميم

همه شجاعت ؛ غم  نيبنازم به ا« : گفت  دنميبا د لوفرين.  دنديگذشت تا بچه ها از راه رس يساعت كي. راسخ به مدرسه رفتم 

 ».  ستين يخبر چيبه دلت راه نده ؛ كه ه

 ادي؛ ازت خوشم م يدار يكرده ا خيبشاش و شاد ؛ چه دست  ي افهيق نيبرعكس ا« : گفت  دستم را گرفت و با تعجب نايمل

 ». داد  صيتشخ شهيات نم افهياز ق زيچ چيه

. تولد شاهرخ است  گهيد يهفته .  ميكار دار يليكه خ ميريبگ يتاكس هياست ؛ بهتره زودتر  ينطق كاف گهيد« : گفت  يشاد

 ». راش بخرم و گران ب كيش زيچ هي خواهميم

شان  يسال گذشته به مناسبت نامزد. مردند  يهم م يرا دوست داشتند و برا گريبود كه عاشقانه همد ينامزد شاد شاهرخ

 .برگزار كردند ؛ كه پدر به من اجازه شركت در آن جشن را نداد  يجشن كوچك

را نه ؛ شرمنده  يكي نيا« : بار نرفتم گفتم  رياما ز اصرار كردند كه چادرم را بردارم ؛ يليآنها خ ميشد يبچه ها سوار تاكس با

 ». هستم 

 ». هرطور كه راحته باشه  دي؛ بگذار دياصرار نكن نقدريبچه ها ا« : گفت  لوفرين

 يليخ يلباس فرم مدرسه به تن داشتند اما كاپشن ها نكهي؛ با ا ميبا هم فرق دار يليخ يكه از لحاظ ظاهر دانستميهم م خودم

 يوقت. عوض كرده بود  يرا به كل پشانيانداخته بودند ؛ ت شانيمد روز كه بر شانه ها يفهاياسپورت و ك يش هاو كف كيش
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 .پا گذاشته بودم  بيعجا نيبه سرزم نكهيبود ؛ مثل ا يدنيجالب و د ميبرا زي؛ همه چ ميشد ديوارد مركز خر

فروشگاه ها  نيو ا كرديرا انتخاب م نيبهتر شهي؛ پدر هم دشيانجام م هياز چند فروشگاه لوكس در بازار صفو شهيما هم ديخر

.  كردنديفراهم م شيها را برا ني؛ آنها هم بهتر داديكه پدر م يآوردند و طبق سفارش يمدلها را م نيو ناب تر نيدتريجد

و او مجبور نشود ما  ميرينگ يراديا ميكنيكه م ييدهايبه موقع ما از خر نكهيا يبرا.  شتدا يكار منظور خاص نيالبته پدر از ا

 . كرديم ديخر نطورينباشد ؛ ا يتيگله و شكا چيه يببرد و جا يگريد يرا به جا

بود ؛  چيه هيدر مقابل بازار صفو ديمركز خر نيا ديپا گذاشته بودم ؛ شا بيعجا نيبه سرزم نكهي؛ همانطور كه گفتم مثل ا بله

 قهيشدند و با سل يبچه ها وارد فروشگاه م نكهيازا. آمده بودم  نجايودم به اخودم و با دوستان خ اريدل خودم به اخت ياما برا

به چانه زدن و  كردنديو آخر سر با فروشنده شروع م دنديپرس يرا م گريو نظر همد كردنديم و؛ پر دادنديخود سفارش م ي

بلوز  هي ديخر دميبود كه تازه فهم آن موقع. بردم  يآمدند لذت م يم رونيو از فروشگاه ب دنديخريم يجنس را با خوشحال

است كه خودم در  ي؛ چهل هزار تومان يبلوز س هيبا ارزش تر از  يليخودم خ اريو اخت قهيبه سل يهفت ؛ هشت هزار تومان

 .نظر بدهند  گرانيمانكن آن را بپوشم تا د كينداشته باشم و فقط بعنوان  ينقش دشيخر

جفت كفش از فروشنده  كي ديخر ي؛ مثال برا كردميبه نفس دارند تعجب م چقدر دوستانم اعتماد دميد يم نكهيا از

 يگريبه فروشگاه د يآمد بعد از عذرخواه ي؛ تازه اگر از آنها خوششان نم اورديب شانيجفت كفش برا نيچند خواستنديم

از خجالت آب شدم ؛  ؛ آنقدر با فروشنده چانه زد كه من هرختولد شا يادكلن ؛ برا كي ديخر يبرا يشاد. رفتند  يم

 يمتك شهيهم يما را بار آورده بود كه در زندگ يپدر جور. دو كلمه حرف بزنم  توانستمينم ييمنه پخمه از كمرو كهيدرحال

 .به همسرمان  ميازدواج كرد ي؛ به خودش و وقت ميكه دختر خانه هست ي؛ تا موقع ميبه مرد باش

 نيزده ام و اصال در فكر ا يفراموش كردم دست به چه كار خطرناك يه كلبود كه ب يدنيجالب و د ميبرا زيهمه چ آنقدر

 . نديما را بب ينبودم كه ممكنه كس

 »؟  يبخر يخواهينم يزيتو چ« : گفت  نايمل

؟ و  دهيبرات خر ياز كجا آمده ؟ ك نيشوم ا ميج نيمانده كه بعد از رفتن به خانه س نيهم امرزديخدا پدرت را ب« :  گفتم

 ».  گريال دهزار سو
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 »بدهد ؟  ينيريش خواهديم يخب ؛ حاال ك« : گفت  لوفرين. را كردند  دشانيدو ساعت بچه ها خر يكيبعد از  خالصه

 ». كرده  دياز همه خر شتريكه ب ياون كس! معلومه « : گفت  يشاد

 ». راهم است  هيكرا يآن هم برا نمانده كه فميته ك شترياگر منظورتان من هستم كه متاسفانه پانصد توما ب« : گفت  نايمل

را  ينيرياول پول ش گهيد ي؛ حاالدفعه  يرا مهمان كن يكس يكه مبادا بخواه اريب يبه اندازه ا شهيهم! گدا  يا« : گفت  لوفرين

 ».  يكن ديخر ميگذاري؛ بعد م ميريگيازت م

باره كه با دوستانم  نياول يبرا ينكردم ؛ ول ديدرسته خر. بده اون من هستم  ينيريقراره ش يبچه ها اگر كس« : گفتم  من

 ».  ميكه از انظار دور باش ميبرو ييفقط جان جدتان جا.  ميآ يم رونيب

از پله ها  يبا خوشحال يهمگ» . آنجا  ميريدنجه ؛ م يليشاپ است كه خ يكاف هيطبقه دوم . فهم  زيقربان آدم چ« : گفت  نايمل

 طيداشت ؛ مح يتازگ ميبرا زيهمه چ. گذاشتم  يناشناخته ا يبار قدم به جا نياول يبود ؛ برا ها نيهم جزو اول نيا.  ميباال رفت

شاپ انتخاب  يكاف يرا گوشه  يزي؛ م يخودمان يخنده و گپ زدن ها يصدا يو گهگاه ميمال كيبه همراه موز كيتار مهين

 يسر بعض يمثل خودمان بودند ؛ ول زهايند تا از مكنجكاو اطراف را از نظر گذراندم ؛ چ يبا نگاه ميو پشت آن نشست ميكرد

 يقيتعجب آور بود كه تا دقا ميصحنه آنقدر برا نآ. نشسته و مشغول نجوا كردن بودند  يدختران و پسران جوان زهاياز م

 ».  يمردم را خورد يدختر ؛ جوانها يه« : زد وگفت  ميبه پهلو لوفريناگهان ن. آنها شده بودم خيم

اون طرف  زيجون من م.  داندياست كه خدا م اديز زهايچ نياز ا نقدريا... هو « : گفت  يشاد. خنده  ريا زدند زبچه ه ي همه

 ».  ديرا نگاه بكن

 يدنج يگوشه  يدختر و پسر جوان» . فهمند  يكه آنها م نطوريا! پرفسورها « : گفت  يشاد.  ميبا هم به آنسو برگشت يهمگ

 . كردنديرا زمزمه م يلب شعر ريداده بودند ز هيرا بهم تك شانيسرها كهيرفته و درحالرا گ گريهمد ينشسته و دستها

 ».  ميمرد يكه از گرسنگ ديزودتر سفارش بده!  ديچه كار به مردم دار« : گفت  نايمل

د به شاد و سرحال بود شروع كر شهيكه مانند اسمش هم يگذاشت ؛ شاد زيم يرا رو كيكاكائو و ك ريكه گارسون ش يوقت

كه درحس و حال خودش بود  نطوريهم.  ميبافت كه از خنده روده بر شده بود يو بهم م زديم ييچرت وپرت گفتن ؛ حرفها

با دوست دخترش آمد ؛ مهتاب ؛ مهتاب بپر  يسهام يآقا. شد  رمانبچه ها خاك بر س يوا« : و گفت  ديمحكم به سرش كوب
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 ». شو  ميمن قا بيج يتو

 ». خدا خفه ات كنه « : بود از ترس غش كنم ؛ بچه ها هم حالشون بهتر از من نبود گفتم  كيت كه نزدگف يچنان جد واقعا

چه  ينيبب نجايا يخانم هياگه پدرت را با  يراست يراست« : كاكائو بود گفت  ريهمانطور كه خونسرد مشغول خوردن ش يشاد

اونموقع است كه .  ارهيبه سرتو ب ييبال تونهيو نه م يدفاع كن و از حق مادرت يبه سراغش برو ي؟ نه تو جرئت دار يكنيكار م

 ».  يكه از او نقطه ضعف دار يتو هست ني؛ چون حاال ا يدلت خواست انجام بده هك يراحت هركار اليبا خ يتونيم گهيد

 ». ؛ او با همه فرق داره  ستيمردها ن نيپدر من از ا« : گفتم  يدلخور با

.  ميده رييداستان را تغ ديياياصال ب.  ميحاال بگذر. نكن  نانياطم يمرد چي؛ به ه يچقدر ساده ا دختر ؛ تو« : گفت  يشاد

كه دختر  شهيباورش نم. به دنبال ما آمده  هيبه سا هياز همان صبح به مهتاب شك كرده و سا يسهام يآقا ديفكرش را بكن

خود  شيمالد ؛ پ يبار چشمانش را م ني؛ چند اديب ييجا نيهمچ هيدردانه اش بهش دروغ گفته باشد و از آن بدتر به  زيعز

 ». است  تيواقع نينه ع يول كنمياشتباه م دي؛ شا ديگويم

: گفت  يبه شاد ي؛ به تند ديمرا د افهيكه ق لوفرين. كه من پاك خودم را باخته بودم  كرديم فيتعر جانيآن چنان با ه يشاد

 ».  يدبسه مسخره ؛ دختر مردم را قبضه روح كر« 

؛ االن  شهيسرت نم يبلكه صدبار ؛ تو هم شوخ كباريغلط كردم ؛ نه « : گفت  يكه تازه متوجه شده بود ؛ با دستپاچگ يشاد

.  خورهيبابات نم پيبه تر نجاهايجا ؛ اصال ا نيشماره اون روچه به ا ينشسته و داره پول م زشيكارخونه پشت م يپدرت تو

 ». نمانده  به زنگ يزيچ گهيكه د ديبلند شو

آنقدر صلوات نذر . كند  رمياز پشت غافلگ يو منتظر بودم كه كس كردمياز آن لحظه من خودم نبودم ؛ به اطراف نگاه م يول

. ام بود  يزندگ يروزها نياز بهتر يكيآن روز . به مدرسه بازگشتم  يدردسر چيو شكر خدا بدون ه دانديكردم كه خدا م

 دنشيبا د. به دنبالم آمد  شهيساعت دو پدر مثل هم كنميم ينديخوشا احساسدن آن لحظات آور اديهنوز كه هنوزه از به 

 .ام نوشته اند  يشانيپ يتمام اعمالم را به رو نكهي؛ مثل ا ختيدلم ر

 . ديسالم پدر ؛ خسته نباش ـ

 سالم به دختر گلم ؛ امروز مدرسه چطور بود ؟ ـ



 

 

كتابخانه نودهشتيا  زهرا ناظمي    –شام مهتاب 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٥

 ريرا از ز فميك كهيدرحال.نبود يشدم شكر خدا خبر قيبه چهره اش دق.مده باشدخودم را باختم؛نكند پدر به مدرسه آ ناگهان

 ». طبق معمول « :آوردم گفتم يم رونيچادر ب

كه  يدونيخودت م. ميبا هم صحبت كن ييبودم كه تنها يبه دنبال فرصت! مهتاب « : كه پدر گفت  مينرفته بود يمسافت هنوز

خب ، منهم كه . بار سفر را ببندند  ديروز با هيچه دختر و چه پسر ؛ .  ستين يكس در خانه پدر و مادرش ماندن چيه

 .به لطف خدا ماهان را به خانه بخت فرستادم و حاال نوبت توست .  ندازميب يرا ترش ميدخترها خواهمينم

 خواهديازه من دلم نمت... برم دانشگاه  خواهميآخه پدر منكه هنوز درسم تمام نشده ؛ بعدش هم كه م« : من كنان گفتم  من

 ». شما بروم  شياز پ يزود نيبه ا

سه چهار  ي؛ حداقل هفته ا ني؛ ماهان را بب يبرنگرد گهيد يمگر قراره تو بر« : به لب داشت گفت  يلبخند كهيدرحال پدر

؛  يا تمام كردتا اونموقع ؛ هم تو درست ر. ان شااهللا تابستان .  ستيحاال ن يمن برا شنهاديدر ضمن پ. ماست  شيروز پ

 ي؛ نشست تو چياز آن كرد ؟ ه يگرفت چه استفاده ا سانسيل شيسال پ يس درتدارد ؛ ما يا دهيدانشگاه هم رفتنش چه فا

 ». خونه و شماها را بزرگ كرد 

صال هستند ا تياز زنان جامعه مشغول فعال ياديز يعده . نداره كه همه مثل او باشند  ليمادر دوست نداشت كار كند ؛ دل ـ

 گهيحاال كه د. را گرفت  سانسشيارزش داشت ؛ مامان ل پلميزمان شما كه د ي؟ تو كنهيكارخانه شما چندتا زن كار م يتو

كدام ازنمراتم كمتر  چي؛ ه دميزحمت كش نهمهيپدر من ا. اكتفا كنم  پلميد نيبه هم ديخواهينداره شما از من م ياون هم ارزش

همه را ببوسم وكنار  ديخواهيحاال م. گذرد  ي؛ همه وقتم به درس خواندن م ديدانيم خودتان كه بهتر.  ستين جدهياز ه

 .بگذارم

 توانميمن نم. ؛ مهتاب ؛ بگذار حرف آخر را بزنم  يدرس بخوان يتوانيشوهرت هم م يخونه  ي؛ تو يتو اگر درس خوان باش ـ

 .سخته  يم كه امانت داركن ينگه دارم ؛ چطور بهت حال ي؛ نوزده سالگ جدهيه شتريدختر را ب

؛ حسرت  دميها را به جان خر يسخت يهمه .  ديكه شما دار ستيچه طرز فكر ني؛ آخه ا ديزنيحرف زور م ديپدر بازهم دار ـ

را هم  نيا يرحم يحاال شما با كمال ب. كه به دانشگاه برم  يروز ديگرفتم ؛ به ام دهيرا ناد ميبه دلم ماند ؛ خواسته ها زيهمه چ

كه شما با ادامه  كردميوقت فكر نم چيه يفاصله بوده ؛ ول نمانيب ياز لحاظ فكر شهيكه هم تهدرس.  ديرياز من بگ دياهخويم
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بار  ديبا پلميكه خودت را آماده كن كه بعد از گرفتن د خواندنديگوشم م يهرچه مادر و ماهان تو.  ديهم مخالف باش ليتحص

كه هر دو  يپدر.  ستيباشه با درس خواندن مخالف ن خالفكه م زيپدر با هرچ گفتميبه خود م.  شدي؛ باورم نم يسفر را ببند

 ! رهيبگ يميتصم نيچن تونهياو باخبر شود چگونه م يليتا از وضع تحص ديآ يبه مدرسه فرزندش م كباريهفته 

نكردم  يشما باز يبا آبرو نيازا رشتيتا ب. قبوله  دييقبوله ؛ اصال هرچه شما بگو دياز شر من راحت شو ديخواهيحاال كه م باشه

وقت  چيه گهياگر رفتم د ديرا بدان نيا يول.  ميرا بدان گريكديقدر  شتريآنموقع ب ديبهتره از خانه و خانواده جدا شوم ؛ شا

 ».  ردپشت سرم را نگاه نخواهم ك

 »...مهتاب«: گفت  ينگران پدر با.  ستميو آرام آرام گر دميصورتم كش يچادرم را رو. نتوانستم ادامه دهم  گريد

 . مي؛ بهتره تمامش كن كنميپدر خواهش م ـ

 .دهد ونه پرخاش كرد  ميكرد دلدار ينزد ؛ نه سع يحرف گريد او

را  ميها يناراحت ي، همه  كردميم ياحساس خوشبخت شيچقدر تا چند ساعت پ. به اتاقم رفتم  كراستي ميديبه خانه رس يوقت

 يآن لحظات تمام خواستيدلم م. و لذت بودم  يگذرانم غرق در شاد يرا با دوستانم م يساعت كهنيسپرده و از ا يبه فراموش

را نداشتم ؛ مادر چندبار به در اتاقم  ميكنترل اشكها.شد دهيكه از هم پاش ديينپا يريكوچك د يخوشبخت نيا ينداشت ؛ ول

 ».  ايمهتاب ؛ غذا آماده است ؛ تا سرد نشده زود ب« : وگفت  ديكوب

 .بخوابم  خواهميبه غذا ندارم ؛ م ليم ـ

 .يچند لقمه بخور يياي؛ بهتره ب شهيكه نم نطوريآخه ا ـ

 . زميبر ديبه سرم با يچه خاك نميتا بب ديچندر وز دست از سرم بردار هي.  ديندارم ؛ بهتره راحتم بگذار ليمادر ؛ گفتم كه م ـ

! بودم؛ اما كدام راه  يزيكس را نداشتم و به دنبال راه گر چيتحمل ه.  و ازهمه و همه خسته شده بودم يخودم ؛ از زندگ از

 ندهيآ يبرا ييچه آرزوها. اش هم مثل پدر است  هياز او ندارم و حتما اخالق و روح يشناخت چيازدواج كنم كه ه يبا كس ديبا

كه خودم انتخاب  يالاقل با كس ايكنم ؛  ازدواج ميها ياز همكالس يكيدانشگاه بروم و با  هبودم كه ب يروز ديبه ام. داشتم 

 . دميد يرا بر باد رفته م ميآرزوها يهمه  طيببندم ؛ اما در آن شرا مانيكنم پ

آن دلم  يآهنگها دنيبا شن. رفتم  ياصفهان» تنها ماندم « خودم به سراغ كاست  ليبار به م نياول يگرفته بود وبرا يليخ دلم
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 يجواب چيسوال را بارها و بارها در ذهنم تكرار كردم ؛ اما ه ني؟ ا ستيچ ايدن نيمن از اسهم  ايخدا. تنگتر و تنگ تر شد 

 شترياشكم ب يدارم كه با هر آهنگ اديرا خوب به  نيكاست را گوش دادم اما ا چنددفعه دانمينم. نكردم  دايآن پ يبرا

 يگوش دهد ؛ اما من چ شيرا ندارد كه به حرفها ياو الاقل كس. كس تر بودم  يهم ب يبچه پرورشگاه كياز .  شديم ريسراز

وقت خواسته  چيكه ه يدرد دل كن يمجسمه ا يبرا نكهي؛ كو گوش شنوا ؛ مانند ا دهيچه فا يهمه كس و كار دارم ول نيا! 

 .كند  يعمل توانديرا نم تيها

 .شدم  داريمادر از خواب ب يحدود پنج بعدازظهر بود كه با صدا ساعت

 . ي؟ ناهار هم كه نخورد يبلند بش يخواهيگلم ؛ نم سالم به دختر ـ

 ». ندارم  ليم« : گفتم  يحوصلگ يب با

تو را  ي؛ او خوب زمي؛ عز يپدرت دلخور شد يحتما باز هم از حرفها« : را نوازش كرد و گفت  ميتختم نشست و موها كنار

 ».  خواهديم

 .است  يامروزم كاف يفكركنم برا.  ديشما شروع نكن گهيد كنميماد خواهش م ـ

 . ميتا دو كلمه باهم درد دل كن يرا بشو تيحاال بلندشو دست و رو.  يباشه باشه ؛ هرچه كه تو بگ ـ

 .پدر بود  ديجد يهم از نقشه ها نيبراشون باارزش شده بودم ؛ حتما ا نقدريماه از كدام طرف درآمده بود كه ا دانمينم

اش را  يمادر صندل. چند قاشق خوردم يياشتها يبود ؛ با ب دهيكه مادر كش ييز غذارا كه شستم به آشپزخانه رفتم و ا صورتم

از زبان  خواستيخبر داشت فقط م زياو خودش ازهمه چ» . شده  يكن چ فيتعر ميخب حاال برا«:كرد و گفت كيبه من نزد

، هر روزش تكرار روز قبل ؛  ردخويحالم بهم م يزندگ نيداشت از ا گهيواقعا د. كردن  حتيمن بشنود وشروع كرد به نص

به آن  يبرده ام كه دو دست يزندگ نياز ا يچه لذت. گرفته بودم  شيپ يخودم را لحظات ميتصم. بود  دهيجانم به لبم رس

 ». ازدواج كنم  خواهميرا گرفته ام؛م مميمن تصم« : به مادر گفتم .  ميايام بهتر بتوانم كنار ب ندهيبا همسر آ ديام ؛ شا دهيچسب

 ريرا ز يفكركرده بود كه خودم كس دياز حدقه درآمده نگاهم كرد ؛ شا يبا چشمان.  اورديشاخ در ب خواستياز تعجب م مادر

 ياست منهم حرف دييرا در نظر دارد ؛ اگر مورد تا يپدر كس نكهيمثل ا« : بزند گفتم  يبخواهد حرف نكهيقبل ازا. سر دارم 

 ». ندارم
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 »؟  يگيواقعا راست م« : ه گفت بهت زد يا افهيبا ق مادر

 .سرم را تكان دادم  يتفاوت يب با

 !داشته باشه  ييآل ها دهيباشه و چه ا يات ك ندهيكه همسر آ ستيبرات مهم ن يعني ـ

 ». شما مهم شده  يتا حاال نظر من برا ياز ك« : گفتم  زيتمسخر آم يلبخند با

اون  ميتونيو ما فقط م يخودت انتخاب كن ديات را با ندهي؛ همسر آ يهست جگر ما ي؛ تو پاره  يزنياست كه م يچه حرف نيا ـ

 .جواب بله و نه گفتنش با خودت است  گهي؛ د ميكن يكه به نظرمان خوب است به تو معرف يكس

 هنكيمثل ا د؛يزنيم يبيعج يچه حرفها« : نتوانستم خودم را كنترل كنم گفتم  گريد. به جوش آمده بود  ميدر رگ ها خون

خونه چه  نيا يتا بوده ؛ حرف حرف خودتان بوده ؛ تو. ام  دهيشنوم كه تا به حال نشن يم ييحرفها! افتاده  يامروز اتفاق

 نيكتريباش ؛ من كوچ نيواقع ب يكم! ؟ مادر ديداده ا تياهم ميك از خواسته هايداره ؟ به كدام  يبه نظر من بستگ يزيچ

واقعا . انتخاب كن  دييگو يم يمهم نيامر به ا يحاال برا شود؛يم يدارينظر شما خر ؛ با رميلباس ز يام ؛ حت يشخص ليوسا

موقع شكوه  هيكه اگر  ديكن يشانه خال تيئولبار مس رياست كه از ز نيا يبرا نهميآورم ؛ البته ا يشما سردرنم يكه از كارها

 . يخودت انتخاب كرد دييداشتم بگو يتيو شكا

مادر ؛ . ازدواج نكنم  يفالكت بار بسازم ول يزندگ ني؛ من حاضرم با هم ديبار بشنو نيصدم يا برانظر مر ديخواهياگر م حاال

به خودم  يزندگ خواهميكنم ، م يخودم زندگ يبرا يبه دانشگاه برم ؟ دوست دارم چندصباح خواهديبگم من دلم م يچطور

 »؟  ديرياز من بگ ديخواهيرام يكوچك نيبه ا يآخه ؛ آخه چرا آرزو. تعلق داشته باشد 

نداشتم ؛  يكار چياعصابم داغان بود و حوصله ه. گفتن نداشتم ؛ به سرعت ازجا برخاستم و به اتاقم رفتم  يبرا يحرف گريد

كتاب را به دست گرفتم  يحوصلگ يبا ب.  ميداشت ستيفردا امتحان ز. ام رفتم  يبه سراغ كتاب درس شهيمثل هم ارياخت ياما ب

 يواسه چ. اول تمام نشده بود كه آن را با شتاب به طرف پنجره پرتاب كردم  گرافاما هنوز پار. شدم و مشغول خواندن 

چه  شيبرا رديمرا بگ خواهديكه م يداره ؟ اون خر يريازدواج كنم ؛ چه توف پلميقراره بعداز گرفتن د يدرس بخونم ؟ وقت

و  كيتا ساعت . آمد  يو منزلت پدر جلو م مم نداشتم بخاطر مقاتر باشم ؟ اگه سواد ه نييپا ايكالس باالتر  هي كنديم يفرق

غذا به دست وارد اتاقم شد و آن را  ينيزهرا س. شام حاضر نشدم  زيسرم ي؛ حت كردميم هيشب از بخت بدم فقط گر مهيدو ن
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 .رفت  رونيب به زبان آورد از اتاق يكلمه ا نكهيناراحت هستم بدون ا يليمن خ ديكه د يوقت,گذاشت  زيم يبه رو

محروم بودم و  يزندگ يها ياز تمام خوش.مانند من وجودداشته باشد يكس كردميبود كه خودم هم باور نم اهيبختم س آنقدر

 يآه حسرت بر دلم م شهيدم؛هميد يهمسن و سال خودم را كه م يدخترها.بودم سيو رنج ان هيفقط وفقط با غم و گر

 تيسا. يمدل گوش نيدتريبود؛با جد شانيپا ريز نيماش نيرنبود؛اما بهت صدم پدر من كي ديثروت پدرشان شا.نشست

 يمعمول يزندگ كيدوستان خودم كه  يحت.بردنديوازباهم بودن لذت م كردنديداشتند و با دوستانشان چت م ينترنتيا

 .آنها باشم يخانواده متوسط بودم تا بتوانم جا كياز  خواستيبودند كه دلم م يشان راض يداشتند؛آنقدر از زندگ

 

گذاشتم و به همراه پدر  فميآماده كرده بود به درون ك ميكه مادر برا يكوتاه؛لقمه ا يتنها با گفتن سالم يبا دلخور صبح

بچه ها همه .دلم پر بود كه نتوانستم خودم را كنترل كنم ه؛آنقدريگر ريبچه ها زدم ز دنيدرمدرسه با د.ازخانه خارج شدم

 فيتعر شونيبرا توانستميخبردار شده و منهم كه به سكسكه افتاده بودم،نم روزيدرم از موضوع دپ كردنديوحشت زده فكرم

 ».نداره روزيد...به يربط...نه؛نه«:كنان گفتم هيگر اورميدر ب يآنها را از نگران نكهيا يبرا ه؛فقطيكنم كه موضوع چ

پف كرده بود كه  ميآنقدر چشمها.نگ كالس زده شد كنم ز فيبتونم براشون تعر نكهيو قبل ازا دنديكش يها نفس راحت بچه

 »!ستيحالت خوب ن نكهيشده؟مثل ا يچ«:كرد وگفت ميصدا.كرده ام يمفصل هيگر ديمربوطه فهم ريدب

 دايموضوع به مدرسه درز پ نيپدر را چه كنم؛اگر ا ياورم؛وليوهرچه در دلم بود به زبان ب كردميدهان باز م خواستيم دلم

گرفتن و  يالل مون شهيهم ن؛مثليهم يبرا.ماندم يم يمنتظر فاجعه ا ديو اونموقع بود كه با ديرسيوش او محتما به گ كرديم

 ».و مرده كردهام تصادف  يمياز دوستان قد يكي«:گفتم

ده تا زن ديبا نهيهم زميروحش شاد؛عز«:داد وگفت يمرا دلدار يليخانم ف.را سر دادم هيكه دلم پر بود دوباره گر يياز آنجا و

 ».ايبخور؛حالت كه بهتر شد به كالس ب ييو هوا يحاال برو صورتت را بشو ميرا بدان گريكديقدر  ميهست

دوستانم .آرام شدم ودوباره به كالس بازگشتم يمدرسه قدم زدم تا كم اطيدرح يا قهيصورتم راشستم چنددق نكهيبعدازا

از .بودند دهيمرا ناراحت و دمغ ند نطوريوقت ا چيه يد ولمن خبر داشتن يزندگ ياز همه  كردند؛اونهايبهت زده نگاهم م

تكان نخوردم؛بچه ها به سرعت خودشان  ميكه زده شد از جا حيتفر گزن.هم نداشتم دنشيبه فهم يدم؛سعينفهم چيدرس ه
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چه  نميب؛بگوب يصبر و استقامت يشده تو كه اسطوره  يدلم بگوچ زيعز«:و گفت ديصورتم را بوس لوفرين.را به من رساندند

 ».كرده شانيتو را پر نطوريافتاده كه ا ياتفاق

 »..ات را ندارم هيمن فدات بشم ؛بخدا طاقت گر ياله«:گفت نايمل

 ».كن فيمن تعر يفقط برا يخواهيم د؛اصاليبابا ولش كن«:حرفش آمد وگفت انيم يشاد

 يدر البه ال.كردم فيآنها تعر يرا مفصال برا روزيد عيخودم هم طاقتم تمام شده بود و وقا.بر لبانم نشست يحرفش لبخند از

 .انداختم هيبچه ها را به گر يكه همه  يشد بطور رياز چشمانم سراز ياشكم به آرام ميحرفها

 يكه جزو ده نفر اول دانشگاه سراسر ميكرديفكرم شهيمارا بگوكه هم«:گفت. كرديرا پاك م شياشكها كهيدرحال يشاد

 ».اند دهيكش تيبرا يشه ادل غافل كه چه نق يا يول.يهست

 »؟يچه كار كن يخواهيحاال م«:گفت نايمل

 .كه دوست دارند انجان بدهند يست؛هركاريبرام مهم ن گهيد ـ

 يتازه اگر قصد ازدواج هم دار.يريبگ ميات تصم ندهيآ يبرا ديحق توست؛خودت با يزندگ نيا«:گفت تيبا عصبان لوفرين

 ميتصم تيكه آنها برا يقبول كرد ؛چرايكن يات زندگ ندهيبا همسر آ ديعمر با هيكه  ييتو ني؛ايخودت انتخاب كن ديبا

 ».رنديبگ

من فكر  يهستم و حق آنهاست كه به جا ملكشانيكه من جزو ما كننديآنها فكر م.ستيبرام مهم ن گهيد!گفتم كه ـ

 ميقبل از آن ؛بزرگترها تصم ديمگر زمان مادربزرگمون و شا.كنند  ليو نظرشان را بر من تحم رنديبگ ميبكنند؛تصم

ام هم به شانسم  يبدبخت اي؛يخوشبخت.كنميم يدر آن زمان زندگ كنميفكرم دادند؛حااليو دختر را به زور شوهر نم گرفتندينم

 .داره يبستگ

 يراب يحاال درس خواندن به جهنم ول.يبار زور بر ريز ديبه تو عقل داده؛نبا ؛خداونديزنيكه م هيچه حرف نيا«:گفت لوفرين

 ».بشه ماليحقت پا ا؛نگذاريعنوان كوتاه ن چيو به ه ستيبا شانيانتخاب همسر؛محكم جلو

باهم  كباريكه  دهيپدرت اجازه م ؛بهرحاليو باهاش صحبت كن ينيپسره را بب نيدفعه ا هي ستيبه نظر من بد ن«:گفت نايمل

 ».ديصحبت كن
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بهتون بگم كه  يبه چه زبان.ديداده ا رياو گ دنيمن و د ي ندهيبا نفس كار مخالفم؛شما به همسر آ د؟منييگو يشما چه م ـ

من هم از .مهم تر است هياز آن آرزوها براش از بق يكي شهياما هم.داره ييآرزوها يهركس در زندگ.درس بخوانم خواهميم

 ديدانيطور كه مو تالش كرده ام كه همان يهدف آنقدر سع نيبه ا دنيرس ياو بر دميد يم يخود را در لباس پزشك يكودك

كه به هدر  ستيهمه زحمت ن نيا فيآوردم؛حاال ح يكالس را م ينمره  نيبهتر شهيهم يبدون گرفتن معلم خصوص

 گفتميدداشتم؛ميخب ام خوردم؛اماياوقات حسرت م يمحروم بودم؛درسته كه گاه ديكه شما داشت ييها يبرود؟همشه از آزاد

 ينيب شيلحظه را پ نيوقت ا چيبودم كه ه دواريآنقدر ام.شوديبرآورده م ميآرزوها يو همه  روميبه دانشگاه م يروز

 .كردمينم

 يكتاب بخونه تا برا ياز رو كباري هيام ؛ فقط كاف دهيند يباهوش نيبه ا يمن دختر.  گهيالحق كه راست م« : گفت  لوفرين

 ». د همه استعداد كه از آن استفاده نشو نياز ا فيواقعا ح.در ذهنش ثبت بشه شهيهم

 ». ديراه حل مناسب باش كيدارد؛به دنبال  يا دهيحرفها چه فا نيحاال عقل كلها ؛ ا« : گفت  يشاد

 ». راه داره و آن هم ازدواج است  كيبه نظر من فقط « : گفت  نايمل

 »» ؟يچ« :  ميبا هم گفت همه

و دوم  يخودت انتخاب بكن ديهمسرت را با نكهي؛ اول ا يكه گفتم ؛ اما به شرط و شروط نيهم« : گفت  يبا خونسرد نايمل

 نيي؛ پا يباالبر.  يندار يراه چينگاه كن مهتاب ؛ تو ه. موافقت كند  لتيكه با ادامه تحص يبا او ازدواج كن يبه شرط نكهيا

خودم  تا دي؛ بهشون بگو بهم فرصت بده يياي؛ پس بهتره تو با او كنار ب شهينم صرفكه گرفته من يمي؛ پدرت از تصم يايب

قدم را بردار و  نيدوم يكرد دايپ يمرد مناسب يقدم اول ؛ وقت نيا. كنم  دايخواستگارانم پ نيكه دلخواهم است از ب يهمسر

 ». است  ليآنهم شرط ادامه تحص

 ». كاركنه  يخوب نيبه ا كردميعقل اصال فكرنم نيبه ا ن؛مرحبايآفر« : زد وگفت  يدست محكم يشاد

هر چند كه اخالق .رفتارم را عوض كنم دياز امروز با.با مادر حرف بزنم؛قاطع و مصمم ديبا.كرد شنهاديپراه را  نيبهتر نايمل

 گرياما د.  كننديو بعد دوباره شروع م گذارديمرا آزاد م يو تا حدود كنديآتش بس اعالم م يچند روز دانم؛يپدر را خوب م

 .آنها را بترسانم  ديبا كنميم حجت من امروز با مادر اتمايهم. دركار باشد  يشروع گذارمينم
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كه  يكلمه ا» !! آبرو« كه وحشت دارند  يزيوارد شد ؛ از آن چ يگرياز راه د ديكه فرزندانشان را درك نكنند با يو مادر پدر

 .دارد  ياديز تيپدر به آن حساس

 .نداشته باشند يراه چيهبكنم كه  يقهر كردن را كنار بگذارم و حرفم را بزنم و آنقدر پافشار ديامروز با از

 ».  يداشته باش يادي؛ فكر نكنم كه فرصت ز يريدفترچه دانشگاه را بگ ديبا يدهيكه انجام م يكار نياول« : گفت  لوفرين

 ».  رميگياداره پست برات م رميمن بعد از مدرسه م«: گفت  يشاد

شما  يازهمه . چگونه بدهم دونميهمه محبت را نم نيبچه ها جواب ا« :من من كنان گفتم . زبانم بند آمده بود  يخوشحال از

 ». متشكرم 

 يكاغذ و قلم بده تا مدارك هيحاال . روزها  نيهم يرا گذاشته اند برا يدوست. ما را شرمنده نكن  نياز ا شتريب« : گفت  يشاد

 ».  يندار ياديزود آماده شان كن كه وقت ز يليفقط خ.  سميبرات بنو يكه الزم دار

 يسالم به رو« : گفت ديبشاش مرا د ي افهيق يسالم كردم ؛ او كنجكاو نگاهم كرد ووقت ييپدر؛ با خوشرو دنيبا د هربعدازظ

در آشپزخانه بود  شهيمادر مثل هم.  ميديطرف و آن طرف تا به خانه رس نيكردن از ا فيو شروع كرد به تعر» . ماه مهتابم 

 .بود  يخانم بهرام يخانه به عهده  يكارها هيند و بقك درستخودش غذا را  شهياو عادت داشت كه هم

 ».  يسالم ؛ خسته نباش« : و گفتم  دميسراغش رفتم و صورتش را بوس به

 

همه منتظر آمدن پدر . آمدم  زيصرف ناهار به سر م يلباس برا ضيبدهد به اتاقم رفتم و پس از تعو يجواب نكهيقبل از ا و

 . ميبود

 كهيكه روده بزرگه روده كوچ ديياي؛ پدر ؛ زود ب يمرا درست كرد يمورد عالقه  يكه غذا نميب يد ؛ ممامان دستتان درد نكن ـ

 .را خورد 

 ». شاد و شنگول است  نقدريچه خبر شده كه دختر خوشگل من امروز ا« : گفت  كرديهمانطور كه دستانش را خشك م پدر

تا حاال  روزيچه خبر باشه ؛ از د ديخواستي؛ م چيه« : انداختم و گفتم  راباال ميساالد بودم شانه ها دنيكه مشغول كش همانطور

 انميو پوچ خودم و اطراف چيه يداره كه بخواهم برا يچه ارزش ايدن نيا.  رميرا سخت بگ يزندگ دينبا دميفكر كردم ؛ د يليخ
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منكه از .  ميس بهتره با هم مدارا كن؛ پ ديجنگ شهيداره با سرنوشت هم كه نم يسرنوشت هي يسبهرحال هرك. را ناراحت كنم 

 پلميبعد از گرفتن د دييگويهمش ؛ م يهم رو يكي نيا رفتميپذ ديتا حاال هرچه گفت.  كنميامروز آتش بس اعالم م نيهم

 مياز خواسته ها يكي نكهيكردم ؛ بدون ا يزندگ اسال با شم جدهيه. شرط دارم  هيچشم ؛ فقط  يازدواج كنم ، به رو ديبا

كه  ييو اون بال زنميرا م يزندگ نيا ديبه خدا قسم ق ديشرط را قبول نكن نيفرق كرده ؛ اگر ا زياما حاال همه چ. شود  يعمل

 ». آورم  يرا به سرخودم م دينبا

 ديمن با« : بر اعصابم مسلط باشم گفتم  كردميم يسع كهيمنهم درحال.  كردنديمتعجب مرا نگاه م يا افهيو مادر با ق پدر

ام مطابقت  دهيكه به نظرم بهتره و با ا يخواستگارانم اون كس نياز ب!  ديام را خودم انتخاب كنم ؛ تعجب نكن ندهيهمسر آ

 ». من ؛ بعداز ازدواج موافقت كند  ليبه ادامه تحص ديمهمه و او هم با يليخ ميبرا التيدرضمن تحص. داره انتخاب خواهد شد 

 .كه در اصل كم آورده بودم  اورم؛هرچنديكم ب خواستمينم. كنم  هيجلو آنها گر استخويدلم نم. فرو دادم  يرا به سخت بغضم

ما ؛ در ضمن  ديندارم ، البته با صالح د يمن حرف« : بار با خواسته ام موافقت كرد و گفت  نياول يو برا ديكش ينفس راحت پدر

 ». و منطق  لي؛ با دل ينگذار بيمردم ع يخود رو يب

از  يحال خوشحال بودم كه تا مدت نيبا ا يول! دو كلمه استفاده كرده بودند  نيتا آنموقع خودشان از ا نكهياام گرفت نه  خنده

 .شود  دايمن است پ ليكه باب م يدستشان راحتم ؛ حاال كو تا اون كس

 ». باشد  يمردود م يموسو يالبته پسر آقا« : گفتم . بلند شدم  زيم ياز پا يوقت

اما  ميباهم رفت و آمد داشت ميآن زمانها كه بچه بود ادمهيپسر داشت ؛  هياو . پدر بود  يميدوستان قداز  يكي يموسو يآقا

 ياز پسر آقا ديرسيهمان موقع هم كه عقلم نم يول. ما هم كم شد  يرفت ؛ رابطه  ييكه ماهان به كالس اول راهنما نيهم

انجام  توانستيرا بدون اجازه نم يكار چيعرضه بود كه ه يو ب يدست و پاچلفت ياز اون بچه ها. آمد  يخوشم نم يموسو

 گفتنديو هرچه پدر و مادرش م» . كا را بكن ؛ دست به آن نزن  نيا« . بود  يكوك نيماش كيكه مانند  كدانهي يكيپسر . دهد 

شده و  ليشگاه فارغ التحصاز دان يبه تازگ او. نبود  يبچگانه در او اثر يها طنتيو اصال از ش داديبدون چون و چرا انجام م

 يآقا. اش را انتخاب كند  ندهيو همسر آ رديبگ ميخودش تصم نكهيبدون ا.  رنديزن بگ شيبرا خواهنديپدر و مادرش م

قبول  وبار نرفتم  ري؛ اما من ز اورنديب فيتشر ريامر خ نيا يبگذارند و برا يتا به حال چندبار از پدر خواسته تا قرار يموسو
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 .نكردم 

 يكه با چه شور و شوق دانديافتادم خدا م رستانميدوران دبستان و دب اديبودم ؛ به  دهيتختم دراز كش يكه به رو نطورهما

سه  شهيهم.كالس تنزول كنم يكه مبادا از نمره اول كردميو پنج صدم؛آنقدر تالش م ستيب اينمره؛  مين ي؛ برا خواندميدرس م

مرا  يجا تواننديم يحاال به راحت يمرا كسب كنند ؛ ول يكدام نتوانستند رتبه  چياما ه ميتبودند كه باهم رقابت داش ي؛چهارنفر

ام  ندهيممكنه همسر آ يعني! نشود  يوقت عمل چيه ديكه شا يدور و دراز ديدرس بخوانم ؟ به ام يديبه چه ام گريد.  رنديبگ

 .را باخته ام  يآنموقع است كه واقعا زندگ. خدا نكند  ياو! پشت پا بزند  زيشرطم را قبول كند ؛ اما بعد از ازدواج به همه چ

گذاشته ؛ باورم  يشب جمعه قرار خواستگار يماجرا نگذشته بود كه مادر به اطالعم رساند كه پدر برا نياز ا يچند روز هنوز

ه اتاقش برد ؛ در كمد را ؛ دستم را گرفت و ب ديمادر كه مرا هاج و واج د. عجله دست به كار شده باشد  نيكه او با ا شدينم

را از  يپارچه چادر نيدختر گلم بشم ؛ نگاه كن ا يفدا« : و گفت  ديآورد و صورتم را بوس رونياز آن ب يباز كرد و پارچه ا

را نام مكه پارچه  دنيبا شن.  رميجلو تا اندازه ات را بگ اي؛ حاال ب يبه سر كن يآورده ام ؛ تا ان شااهللا شب خواستگار تيمكه برا

مجسمه روبه  كيمانند . توان حركت نداشتم » . كمكم كن  ايخدا« :  دميو در دل نال دميياز مادر گرفتم وآن را بو يبه آرام

مباركت !  زميعز« : پارچه را برش زد و گفت  عيسر يلياندازه ام را گرفت و خ ياما او با خوشحال. بودم  ستادهيمادر ا يرو

را و فقط و  زانتيعز ي؛ حت يكنيم وشزمان و مكان را فرام.داره ييايمكه ؛ مادر ؛ مكه دن يو برباشه ، ان شااهللا قسمتت بشه 

 . يمعبود و با او هست اديفقط به 

 ايدن يجا چيه ؛امايعرب يگرفته تا كشورها كايو آمر يياروپا يكه من همه جا رفتم؛از كشورها يدوني؛خودت خوب م مادر

در .يكنيحضور او را كامال حس م.يكنيو او را مالقات م ينيب ينها در برابر خالقت مت يخودت را تنها.شهيمثل مكه نم

كه او تنها مال توست و به تو  يكنيفكرم.است كيبه تونزد ؛چقدرينيب ياو را م يفكنيفكرت؛در وجودت و به هركجا نظر ب

 ».يزمان متوقف شود و كنار معبودت بمان خواهديتعلق دارد؛دلت م

كه بعد ازازدواج تو دوباره به  ميگرفت ميخدا با پدرت تصم ديبه ام«:چشمش حلقه زده بود؛گفت يدر گوشه  ياشك كهيدرحال

 ».ميمكه برو

فكركردم .داديو مهربان او نشان از دل پاكش م يصورت نوران.او را تماشا كردم.نزد و در افكارخود غوطه ور شد يحرف گريد
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 ».چقدر خوبه عاشق بودن«

فردا عصر  م؛بهترهيوقت ندار شترينرفته دو سه روز ب ادميتا  يراست«:كرد وگفت ميبروم كه مادر صدا رونيازاتاق ب خواستم

 ».ميريدو دست لباس بگ يكي ميبر

 شيها نيقسمت لباس به جز آست چيكه ه يچادر و روسر ريپوشم؛آخه ز ياز آنها را م يكيخب .لباس دارم نهمهيمادر؛من ا ـ

 .كه چه بپوشم داره يچه فرق ستين دايپ

 .لباس نو شگون داره زميعز ـ

بدون  شهيو مثل هم ميرفت هيفردا عصر به اتفاق زهرا و مادر به بازار صفو.است دهيفا يب دانستمينزدم؛چون م يحرف گريد

از  كه دانستيبه استقبالمان آمد؛او خودش خوب م يما به گرم دنيد م؛بايرفت يوسفي يسراغ آقا م؛بهيسربزن ييبه جا نكهيا

در  يريامر خ ديفهم يپدر و مادر آشنا بود؛وقت ي قهيكامال با سل يوسفي ياقا.شوديم دشيعا ياديما سود ز ديخر نيكمتر

آنها را پرو كردم و .آورد مانيبود برا يرا كه مناسب شب خواستگار شيلباسها نيچنددست از بهتر ياست با خوشحال شيپ

بهت زده خودم راتماشا  يقيود؛دقانبود كه پنهان ش بايو ز كيش يلباسها نيا فيح.برانداز كردم نهييبا افوس خود را در آ

دلخور و ناراحت  د؟آنقدريآنها خواهم رس ؟بهيچ ميمرا خوشبخت كند؟آرزوها توانديم ايآ!ستيپسر ك نيا ايكردم؛خدايم

كه با پدر كردم؛قطعا  يياز صحبتهاكه بعد  دادميم يدوارينكردم فقط به خودم ام يسوال چياو ه يبودم كه از مادر درباره 

 .نخواهد گرفت دهيمرا ناد يخواسته ها

داشت و  يچادرم هماهنگ يكه با گلها يجفت صندل و شال كيبا  ميمادر؛دودست از آنها را انتخاب كرد ي قهيبا سل بهرحال

 يسر هي ديموافق!بچه ها«:گفت م؛مادريشو نيسوار ماش نكهيقبل ازا ميآمد رونيمادر حساب كرد و از فروشگاه ب عيسر يليخ

 ».ميالبته كه موافق«:ميگفت يو با خوشحال ميدبهم كر يو زهرا نگاه من»د؟يبزن يبه مامان

متشخص كه  يزن. آورد  يو مرا به وجد م. دادياو به من آرامش م داريكرد؛ديمرا خوشحال نم يمامان دنيمثل د زيچ چيه

.  داديخاص م ياو جلوه ا ديكه به پوست سف يگ شده با رژ لب كم رنگكوتاه رن يآراسته داشت ؛ موها يظاهر شهيهم

از  يو منطق ؛ هر روز سوره ا لي؛ مگر با دل زدينم يحرف چيه.  بود شقدميپ ريدر كار خ خوانديسر وقت م شهينمازش را هم

 نيبشر هم تيراه هدا نيبهتر فتگيم.  ميبخوان يكه حتما قرآن را با معن كرديم قيو ما را هم تشو خوانديم يقرآن را با معن
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و آنموقع  كرديو مرا به صبر دعوت م كرديترجمه م مياز قرآن را برا يا هيبودم او آ ديناام يهر وقت از زندگ. كتاب خداست 

 .دميرسيبود كه به آرامش م

 يال روش پدر را برااص يمامان. فرق داشتند  يليبا هم خ ي؛ از نظر فكر رفتينم يجو كيوقت هم با پدر آب شان در  چيه

؛مرا  شديم يپدر هر وقت از دست من عاص. داشتند  قهيبا هم اختالف سل يكوچك زيخانه و خانواده قبول نداشت ؛ سر هر چ

 .را دارم  يو اخالق مامان هياما من خوشحال بودم كه روح» .  كدندهيلجباز «: كرديبه او م هيتشب

از ما  ياديچه عجب ! به به « :باز كرد و گفت  مانيدر را به رو يياو با خوشرو ميرا به صدا در آورد يزنگ خانه مامان يوقت

 ».  ديكرد

فدات بشم ؛ به خدا گرفتارم ؛ شرمنده ام كه  ياله« :و گفت  ديانداخت و او را بوس يدستش را به دور گردن مامان يفور مادر

 »د پاتون بهتر شده ؟خب حالتون چطور ؟ در.  ميايزود به زود به سراغتان ب توانمينم

 . نمتانيجلو بب ديياي؟ ب ديخب بچه ها شما چطور.او  يبه رضا ميهست ي؛ راض شهينم نيبهتر از ا گهيشكر خدا ؛ د ـ

چقدر دلمون هواتون رو كرده  دونهيخدا م«: زهرا گفت.  ميو صورتش را غرق بوسه كرد ميديپر يو زهرا در آغوش مامان من

 ». بود 

 »بشه ؟  ي؛ كه چ ديخونه نشست نيا ي؛ تنها تو ديزن يبه ما نم يشما هم كه سر« :م گفت هيبا گال من

 ». اميب رونياز خونه ب تونمينم ادي؛ ز كنهيمن كه پام درد م!  زميعز« :گفت  يمامان

 يوضوعم ني؛ بر سر كوچك تر دنديد يرا م گريپدر است ؛ آنها هر وقت همد امدنشين يكه علت اصل دانستميمن خوب م اما

و منطق به او  ليبا دل كرديم يو سع بردينسبت به ما رنج م شيها يياز رفتار پدر و و زورگو يمامان.  كردنديبا هم بحث م

و در آخر  رفتيبار نم ريداشت ؛ ز يمنطق ريغ يخودش استدالل ها يبرا هبفهماند كه راهت اشتباه است و پدر هم ؛ ك

آمد و پدر  ي؛ كمتر به خانه ما م برديبگو مگوها رنج م نيتنها دخترش از ا ديد يكه م هم ي؛ مامان ديرسيكارشان به مشاجره م

وقتش را با دوستانش  شتري؛ او ب ميرفتيم دارشيما هر هفته به د ي، ول رفتيمختلف به خانه او م يمناسبت ها يهم فقط برا

 ياز كلمه . داشت  يخوب هيروح يمامان.  رفتيم خواهرش به اروپا ياز پسرها داريد يدو ؛ سه ماه برا يگذراند و سال يم

 ». كندينم يفرق يكه باش ي؛ در هر سن و سال يرا حس كن يدل جوان باشد تا زندگ ديبا«:گفت  يبه شدت متنفر بود و م يريپ
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 »؟ ديچه خبر ؛ كجا بود« :گفت  يمامان.  ميرفت ييرايهم به سمت اتاق پذ با

 ». ميديلباس خر شيبرا مي؛ رفت اديمهتاب خواستگار ب يمعه قراره برابا اجازه شما ؛ شب ج« :گفت  مادر

تابستان  يبرا ديگذاشت ي؛ بهتر نبود م يبه سالمت« : فقط گفت . پدر آشنا بود  هياصال تعجب نكرد چون به اخالق و روح يمامان

.« 

؛ هرچه  ننديرا بب گريهمد نديايتان ؛ حاال بهمان تابس يافته برا يحاال هم ان شااهللا اگر كارشان درست بشه م« : گفت  مادر

 ». خواست خدا باشد 

 مياش تصم ندهيآ يبه بشر هم عقل داده و او را مختار گذاشته تا خودش برا يخواست اوست ؛ ول شهيالبته هم« : گفت  يمامان

 ».  رهيبگ

 .تا آسمان بود  نيآنها از زم يه افسوس كه فاصل يكند ؛ ول يپدر راض توانستيكاش نظر مادر هم مثل او بود و م يا

 يزود شوهرت بدهند ؛ باشه مسئله ا خواهنديدخترم ؛ چشم و گوشت را درست باز كن ؛ حاال م« :رو كرد به من و گفت  بعد

پدرت  يدر خانه  ياو از زندگ يفرق دار يليتو با ماهان خ.  يكنيرا انتخاب م يفقط حواست را جمع كن كه چه كس.  ستين

، تو جلو  يفرق دار يلياما تو با اون خ. با پدرت دارد  يادياو شد كه وجه تشابه ز بيهم نص يرا داشت ؛ شوهر تيكمال رضا

گاه به آن  چي؛ هر چند كه ه يكنيحقت را طلب م شهيو هم يرويبار ناحق نم ريز.  يكنيو با آن مخالفت م يستيا يزور م

را بكن و از پدرت بخواه كه  اتحاال خوب فكره. گفت  نيآفر ديبا نيو به ا يخودت را كرد يبهر حال سع ي؛ وا يدينرس

پدرت  ي؟ اگر اون هم كپ ديخوريبه درد هم م دينيو بب ديو از نقطه نظرات هم با خبر شو يدو دفعه با پسره حرف بزن يكي

 ».بود  ياز چند ماه مهمان او نخواه شتريگفت كه ب توانيم نانيبا اطم, باشه 

؛ از  ديبده ادشيمشترك  يدر زندگ ييبايصبر و شك نكهيا ي؛ جا ديزنيم ييچه حرفها« : آمد و گفت  يمامانحرف  انيم مادر

 »؟  ديآموز يهمان اول مقابله با همسرش را به او م

 يكه خودش م يزيآن چ ديبگذار. تا آسمان فرق داره  نيبا تو و ماهان زم.شناسم  يدختر را م نيمادر ؛ من ا« : گفت  يمامان

 ».  ديبه او اجحاف نكن. پسنده انتخاب كنه 

با ادامه  ديبا. كس حق دخالت ندارد  چيتا خودم نپسندم ه. شده  نيقرار هم برهم« : بحث را تمام كنم گفتم  نكهيخاطر ا به
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 يوقع هركاررا بكند و اگر نظر او هم موافق بود اونم قاتشيندارم ؛ پدر هم تحق يمن حرف رفتياگر پذ. موافقت كند  لميتحص

 ». دوست داشتند انجام دهند 

 ». مرد  يزن وچه برا يمهمه چه برا يليخ التيتحص. يهست ي؛ معلومه كه دختر عاقل زميعز نيآفر« : گفت  يمامان

 ».  فرستمي؛ ماهان را به دنبالتان م ديشما هم خودتان را آماده كن« :گفت  مادر

 ». ستيات اول الزم ننه دخترم ؛ آمدن من در مالق« : گفت  يمامان

اگر تو به موقع آقا . مهتاب جان ؛ دخترم« : كه من دلخور شدم گفت  ديد ينداشت ؛ وقت دهيفا مياصرار كرد يبه مامان هرچه

ان  يرا زده ام ؛ بگذار هر وقت انتخاب كرد تيكه من به تو خط داده ام و را كنديپدر فكر م يخانواده اش را نپسند ايداماد 

 ».  مييآ يم مشاهللا ما ه

 ياو تنها كس.داشته باش  ديبه خدا ام« :كرد و گفت  يخوشبخت يآرزو ميمرا در آغوش گرفت و برا يوقت خداحافظ يمامان

 ».كندينم دتيوقت ناام چياست كه ه

* * * 

 ديكه من با مادر اصرار داشت.؛ از صبح در خانه بحث مشاجره بود  دياز راه رس كردميجمعه زودتر از آنچه فكرش را م شب

 .كار موافق نبودم نيو من با ا اورميمهمانها ب يبرا يچا

 . ارهيب ي؛ خب خانم بهرام دياعصاب مرا خرد نكن نقدريمادر ؛ تو را به خدا ا ـ

 .انجام بده  ديعروس خانم با ميرسمه كه از قد كي ني؛ ا اورديب يكه چه كس ستين نيحرف سر ا زميعز ـ

 ني؛ من از هم دييگو يآخه چرا زور م. عروس نگذارند يرا به عهده  يسخت نيزنم كه كار به ا يرسم م نيمن پشت پا به ا ـ

را  يچا ينيس كي نكهيخودم را جمع و جور كنم ؛ چه رسد به ا توانميبا آنها روبه رو شوم وحشت دارم و نم ديبا نكهيحاال از ا

 . ميآ يبرنم يكي نيا يده نه مادر ؛ من شرمنده ام كه از عه. هم به همراه خودم بكشم 

چه  نيآخه ا. چشم بگو و تمام ؛ اونها هم مثل ما آدم هستند  هي؟  يلجباز نقدري؛ چرا ا يام كرد وانهيمهتاب ؛ به خدا د ـ

 است كه به جانت افتاده ؟ يترس

 ديدو كلمه حرف زده بودم ؛ شا ليفام يبا پسرها ايبودم ؛  دهيبله ؛اگر تا حاال چهار تا پسر د!داره  يچه ترس ديدان يشما نم ـ
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از  يپسر چي؟ من تا حاال با ه ميمادر ؛ چطور بگو. شديبرگزار م يبه خوب يآمد و مجلس خواستگار ينم شيپ يمشكل چيه

 ديخواهيخانواده است ؛ حاال شما از من م يبا پسرها يمنظورم همان سالم و احوالپرس بتهفاصله چندمتر صحبت نكرده ام كه ال

عرق  كهيدرحال. كنم ؛ تا به آقا داماد برسم  ييراينگاه ها به من است و از همه پذ يشوم كه همه  يست وارد مجلسبه د يچا

نمانده كه بخواهم به او  يباق يدر فنجان ؛ چا گريد اديلرزد كه به احتمال ز ياز سر و صورتم راه افتاده ودستانم چنان م

 .آن لحظه هم وحشت دارم  مادر ؛ باور كن از فكر كردن به. تعارف كنم

 ». امان از دست تو « : گفت  يبا عصبانت مادر

نزد و  يناراحت بود ؛ اما حرف يليخ نكهيكند و پدر با ا يماهان هم نتوانست مرا راض يحت. ؛ حرف ؛ حرف خودم شد  آخر

 .دلخوش باشم  نيگذاشت به هم

به  يتفاوت يحالت ب هير عروسها نه استرس داشتم و نه دلشوره ؛ برخالف اكث. مهمان ها آمدند ؛ من هنوز آماده نبودم  يوقت

لباسم را به تن كردم و چادر تا كرده را باز  يليم يبا ب! خواهد آمد  شيچه پ گريد يداد؛ تا ساعات يحس بد آزارم م هيهمراه 

 ».  يتتو هس دميكمكم كن ؛ تنها ام ايخدا« :و نجوا كردم  سباندمچ نهيكردم و آن را محكم به س

سكون  نياز ا يقيهنوز دقا. گفتن نداشتند  يبرا يحرف گريد نكهيتلخ داد ؛ مثل ا يخود را به سكوت يمهمانها جا يو صدا سر

. چادر را سرت كن و منتظر باش« :آهسته گفت  يليو آن را باز كرد و خ دينگذشته بود كه ماهان دراتاقم را كوب زيوحشت انگ

« 

نفر  كي خواستيدلم م. شد ؛ آرام و قرار نداشتم  يبكنم ؛ با عجله رفت و ناگهان ته دلم خال ياو سوال بتوانم از نكهيقبل ازا و

 كرديم فياش تعر يازخواستگار ميبرا يافتادم ؛ وقت يمامان يحرفها ادي؟  ياما چه كس. در كنارم باشد و به من آرامش دهد 

آمد  ياسم خواستگار م يوقت نيهم يبرا ديد يرا آفتاب و مهتاب نمدختر  يكه رو مايقد هماندرست حال او را داشتم مثل .

كه دخترها به مانند  يدر عصر. وحشت داشته باشم  نقدريا ديچرا من با ياما حاال در عصر تكنولوژ. افتاد  يلرزه بر اندامش م

 . كننديز حقشان دفاع مكنند و ا ياظهار نظر م ؛ زننديبا پسرها حرف م شوديهستند خجالت و ترس سرشان نم ريش كي

تا حاال ! ييمهتاب كجا« :در را باز كرد و گفت  مهيزهرا سراس. دميمادر را نشن يبودم كه صدا االتيغرق در فكر و خ آنقدر

 ».كرده اند  تيچند بار صدا
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همانطور كه . افتادم  به راه ييرايلرزان به سمت اتاق پذ ييانداختم و با پاها نهييبه آ يسرعت چادر را به سر كردم و نگاه به

سالم « : لحظه سرم را باال آوردم و گفتم  كي.  كردميخودم حس م يآنها را رو نيگذراندم نگاه سنگ يرا از نظر م يقال يگلها

 .« 

 . دييسالم بر عروس خانم ؛ بفرما ـ

 كيانده بودند و فقط كه تمام صورتشان را پوش يآمد ؛ سه زن چادر مشك رونيب يندادم از دهان چه كس صيرا تشخ صدا

 يسع كهيحرصم گرفت درحال يليكارشان خ نياز ا. جلوم بلند نشدند  يحت, نشسته بودند  ميبود روبه رو داتيچشمشان پ

برخورد آنها  نيبطور حتم پدر و مادر هم از ا. و كناراو نشستم  تمخودم را خونسرد نشان دهم ؛ به سمت مادر رف كردميم

 .دادند  يم تياهم يليبه ادب و احترام خ ناراحت شده بودند ؛ چون

دوخته بود  نيفرو رفته بود و نگاهش را به زم يسالن درون مبل يآمد ؛ در گوشه  يهم كه ازمن بدبخت تر به نظر م داماد

 . دميند يگريد زيچ ششياز ر يانبوهش و كم ي؛من كه جز موها

اجحاف  نطوريو تقوا سر آمد همه بود ؛ ا مانيكنم ؛ پدرم كه از ا يزندگ يخانواده ا نيكه بتوانم با چن شديباورم نم!  ايخدا

انتخاب پدر  نيآنقدر از ا. بود  انينما مانيقرص صورتمان و دستها شهيهم ي؛ول ميبود يچادر يما همگ نكهيبا ا.  كردينم

خود  شيحتما پ. آمد  يمبه نظر ن يراض اديبه او كردم ؛ ز ينگاه مي؛ ن دميترك يمحرصم گرفته بود كه از غصه داشتم 

 ». قدم بگذارد  يخانواده ا نيكه در چن يبه وقت يهمه مشكل داره ؛ وا نيمهتاب كه با ما ا« :فكركرده 

از خانم ها كه فكر كنم خواهر داماد بود رو به من كرد و  يكيبا تعارفات گذشت ؛ فقط  شتريبود و ب يا شهيكل يها صحبت

 »؟ خواننديدرس م يس خانم خوشگل ما در چه كالسماشااهللا ماشااهللا ؛ عرو« :گفت 

 .هستم  يدانشگاه شيپ ـ

 . ديامسال تمام هست يپس به سالمت ـ

 نيخدا هم ديخوبه ؛ به ام يليخ نكهيا« :خود را نتوانست پنهان كند و گفت  يموافق بود كه مادر آقا داماد خوشحال نظرشان

 ». ِ ميانداز يرا راه م يتابستان عقد و عروس

 ».  ميشو ايتا نظر خودشان را هم جو دي؛ اجازه بده ديعجله نكن نقدريا« : و گفت  اورديپدر نتوانست طاقت ب گريد
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 ». ُپسر منكه موافق است « :كند گفت  يبه پسرش نگاه نكهيبدون ا مادر

 ياو احساس تنفر همه  نديبا د. را تا بنا گوش باز كرد  ششيآن چنان ذوق زده شده بود كه سرش را باال آورد و ن داماد

است ؛ اما چاره  يادب يكه كمال ب دانستميم. نتوانستم خودم را كنترل كنم  گريد. وجودم را فراگرفت و بدنم به لرزش افتاد 

 ».با اجازه « : از جا برخاستم و گفتم . بزنم  ديكه نبا زدميم ينشستم ؛ حرف يآنجا م گريد يقينداشتم ؛ چون اگر تا دقا يا

 ». ديداشت فيحاال تشر« : داماد گفت  خواهر

 .ممنون ، متشكرم  يليخ ـ

چه بخت  ني؟ ا يكنيبا من چه م ايخدا« . دميتخت افتادم و نال يكنان رو هيچگونه خودم را به اتاقم رساندم و گر دمينفهم

اراده  چيكه ه يمرد بسپارد ؟ يكسان نيجگر گوشه اش را به دست چن خواهديپدر م اي؛ آ يمن كرد بياست كه نص ياهيس

كنم و او  هيتك يمرد نيچن يبه شانه  ديبا ايآ.  رديپذ يند بدون چون و چرا مياز خود ندارد و هرچه خواهر و مادرش بگو يا

با . زار زدم كه مادر به سراغم آمد  يچه مدت دانميامانم نداد ؛ نم هيگر گريو د» ... اي؛ خدا اي؟ خدا رديبگ ميام تصم ندهيآ يبرا

 ندهيكه آ ديكرده ا داي؛ مگر مرا از سر راه پ دياوريزتان بيبه سر عز ديخواهيم ييچه بال« : او عقده دلم باز شد و گفتم  دنيد

اسالم  ايآ.  ديخاص وعام هست يو تقوا شهره  مانيو از ا ديزنيچرا ؟ شما كه دم از اسالم م گريشما د.  ستيمهم ن تانيام برا

و مجالس  ديري؛ روزه بگ دينحاال نماز بخوا.  ديداده ؟ به خدا قسم كه او شما را نخواهد بخشحكم  نيدر مورد فرزندان چن

كه جگر گوشه  ي؛ وقت ستيهمه عبادت چ نيا دهيفا ديكن يدر حق فرزندتان ظلم م ي؟ وقت دهيچه فا.  ديبه پا كن يروضه خوان

به حال كافران ؛ شما از اعراب زمان  يتارتان است ؛ وارف نگونهيا ديدان يشما كه خود را مومن م ستين يتان از شما راض

كاش  يا.  ديدهيكار را انجام م ني؛ اما شما لحظه به لحظه ا كردنديدخترانشان را زنده به گور م كبارهيآنها .  ديتربد تيجاهل

 يد ؛ دست به كار خطرناكوضع ادامه داشته باش ني؛ به خدا قسم اگر ا ديآمدم زنده به گورم كرده بود ايبه دن يمن هم وقت

همه  دي؟ بگذار دينگاه كن يچشم كس يتو ديتوانيم اي؛ آ ديرا جلو مردم باال ببر نسرتا ديتوانيآنموقع م نميخواهم زد ؛ بب

 . كنديكه حاضرند پشت سرش نماز بخوانند با دخترش چه م يبفهمند كه كس

الك خودم است ؛ از لحاظ  يو سرم تو ميآ يو م روميسه ممنكه مثل بچه آدم به مدر!؛ مگر من از شما چه خواستم  مادر

هر  يآرزو ديباور كن ديخواياز جانم م يدختر خوب و نمونه هستم ؛ پس چ كيمدرسه هم كه  يتو. ندارم  يمشكل يدرس
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 ».  ديكه شما چقدر ناشكر هست يوا ؛مانند من داشته باشند  ياست كه فرزند يپدر و مادر

 ياشكش رو يقطره ها كهيبه سمتم آمد و مرا در آغوش گرفت ودرحال اورديطاقت ب نياز ا ترشينتوانست ب گريد مادر

حق با توست ؛ قول .  مينكن ما اشتباه كرد شير نياز ا شتريدلم را ب.تو را به خدا تمامش كن « : گفت  ديچك يگردنم م

 ». تكرار نشود  گريد دهميم

 

 4فصل

. مدرسه چند بار پدرم را خواست و با او صحبت كرد  ريمد كهيكردم ؛ بطور دايپ يديافت شد مياست كه در درس ها يمدت

بار دوم  يبرا يو حت» .  يبرس تيبه درس ها يبهتره كم«:گفت  كباريو فقط  اوردين ميبه رو ستيعلت چ دانستيپدر هم كه م

از  خواستهيد بخاطر درس نبود ؛ بلكه مآم يدوبار به مدرسه ام م يسالها كه او ماه نيفهمم كه ا يحاال م. هم متذكر نشد 

. برخورد پدر را هم به دل نگرفتم نيا يدخترش چگونه است ؛ آنقدر دلم غم داشت كه حت نديبب يو انضباط يلحاظ اخالق

 يچند ماه حت نيا ديبود ؛ باور كن دهياف يكنند دوباره مثل قبل به درس دل ببندم ؛ اما ب قميكردند كه تشو يسع يليدوستانم خ

از پانزده ؛  ميحال نمره ها نيبا ا.  دميفهم ياز درس را م يرا باز نكردم و فقط سر كالس دو سه كلمه ا مياز كتابها يكي يال

 رانيو دب ».  ديكشان يم يبه نابود يدست يهمه استعداد كه تو و پدرت دست نيا فيح«:گفتند  يدوستانم م. شانزده كمتر نبود 

 يهست يكه جزو ده نفر اول دانشگاه سراسر مياسمت را هم به اداره داده ا ي؛ حت ميحساب كرد يليتو خ يما رو« :گفتند  يم

 ».يبگذار انيبهتره با ما در م يدار ي؟ اگر مشكل ياز درس و مدرسه زده شد كبارهيشده كه  ي؛ چ

خودم را  كردميم يخانه سعبودم و در  يريو گوشه گ نيدر مدرسه دختر غمگ. آنها نداشتم  يحرفها يبرا يجواب چيه من

موقع حرف زدن به چشمانش نگاه  يآنقدر از پدر ناراحت بودم كه حت.  ننديشكستم را بب خواستيدلم نم. شاد نشان دهم 

اش  ياز زندگ نكهينه ا.  كرديبدون مشورت با پدر دخالت نم يكار چيخود داشت ؛ او در ه يمادر هم كه جا.  كردمينم

حسرت او را  ليفام يتمام زنها ديكه شا كرديم يدر كار باشد ؛ برعكس ؛ آنقدر احساس خوشبخت يراجبا ايباشد ؛  يناراض

و  كرديم يمادر را راض نرمشبا زبان  شهيو هم ديپرست يو عاشقانه او را م رفتياو در م يو البته پدر هم جانش برا خوردنديم

 .حاكم است  يما پدرساالر يدر خانه  ادديبهرحال شواهد نشان م. قدرت نه گفتن را از او گرفته بود 
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در حال آب شدن است ؛  يكه دوستم شاد دميد ينم. نداشتم يتوجه چيمدت آنقدر در خودم بودم كه به اطرافم ه نيا يط

كه  يدختر دميدي؛ نم ستيين ياثر گريد يو سرحال يكه از آن شاد دميدي؛ نم شوديتر م ريكه روز به روز؛ گوشه گ دميد ينم

 ييچه بال ايخدا. صدا شده كه توجه همه را به خود جلب كرده ؛ به جز من  يبظه آرام و قرار نداشت ؛ آنقدر مظلوم و لح كي

لبخند بزن و  يزندگ يبه رو« : گفتيبه من م شهينبود كه با جوكها و حركاتش ما را نخنداند ؛ هم يروز! دختر آمده  نيسر ا

 يها ييبايكن و به فكر ز ياز غم خال ا؛ دلت ر يداره كه غم و غصه بخور يارزش دو روزه چه يايدن ني؛ ا ريآن را سخت نگ

بكش  قيدو سه نفس عم. ينيها را بب ييبايز نياتاقت را باز كن تا ا ي چهيدر يشويم داريصبح كه از خواب ب. باش  يزندگ

است ؛ چرا از آنها لذت  يظهر لطف خداوند؛ آسمان ؛ درختان ؛ گل ها ؛مردم ؛ همه و همه م شوديم تيها هيكه وارد ر يي؛هوا

 . يبرينم

كردن  يدوستش كه در حال باز دني؛ناگهان با د كنديم هيبسته شكالت گر هي دنيخر يكه به دنبال مادرش برا يبچه ا پسر

 يا ؟ براچر يدونيم.  كندينم يمادرش هم توجه اديبه داد و فر يو حت روديو به سمت او م كنديرا فراموش م زياست ؛ همه چ

اگر اون  يحت. اش لذت برده و آن را حس كرده  يبوده از زندگ يكه مشغول باز يچند ساعت.  دهيرا د يزندگ ييبايز نكهيا

 ». ديبه آن عشق ورز ديو با باستيز يپس زندگ. بردارد  يدست از باز شوديموقع ده تا شكالت هم به او بدهند حاضر نم

كه او را  ستين يزيچ گريبزرگ ؛ د يايدن نياو هم تمام شده ؟ در ا يبرا يزندگ يها ييبايز يعني! شده يحاال چ يول

 .بخنداند و از آن لذت ببرد 

آمد ؛ سركالس ؛  يصدا به مدرسه م يفرق كرده بود ؛ آرام و ب يليرفته بودم خ ينخ شاد يتو يبود كه بدجور يچندروز

و » . ؛ ساكت  يخانم بهمن« :گفت  يو نم زدينم اديسر او فر يريدب چيه گريو د داديبا دقت به درس گوش م شهيبرعكس هم

اگر آن روز لب به سخن باز  ديشا.  كرديو نه اظهار نظر م پرانديمزه م هو ن داديگوش م مانيهم فقط به حرفها حيزنگ تفر

 . كردمينم ينكرده بود ؛ من احمق باز هم به او توجه

! مهتاب « :برخاست و لباسش را تكاند و گفت  شياز جا دمينال يه از روزگار مهمانطور ك. معمول هر روز بحث من بود  طبق

من كه بهت زده او را . و راهش را گرفت و به سمت كالس رفت » .كاش من هم غم و غصه تو را داشتم  ي؛ ا يبچه ا يليخ

 »بچه ها چه خبر شده ؟« :؛ گفتم  كردميتماشا م
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خودشه ؛ هرچه هم باهاش صحبت  ياست كه تو ي؛ چند هفته ا ميدونيما هم نم« :فت را باال انداخت و گ شيشانه ها لوفرين

 ».حل كند  توانديكس نم چيمشكل او را ه ديگويفقط م.  دهدي؛ جوابمان را نم ميكنيم

 ». دينگذاشت انيچرا مرا در جر« : گفتم

 ».ت حرف بزنه برا توانستينم يكه كس يداغان بود نقدريتو خودت ا! بابا  يا« :گفت  نايمل

 نداختميام ن ينگاه به چند قدم هي يحت اي؛خدا دميد يمن چقدر خودخواه بودم كه فقط خودم و خودم را م« :افسوس گفتم  با

 چي؛ اما ه گفتميگرفتم و از خودم م يمعركه م شهيام ؛ هم يدوست نيچه بر سر دوستم آمده ؛ خاك بر سر من با ا نميكه بب

 ».دلتان است  يتو يشما چه غم بچه ها دميپرس يوقت نم

شاد و سرحال بود ؛  شهيهم. غم داشته باشد  يشاد كرديكس باور نم چيخودت را سرزنش نكن ؛ آخه ه نقدريا« :گفت  لوفرين

 ». زديبا آب و تاب از شاهرخ حرف م اي؛  كرديم يلودگ اي

و قرار بود در  ميداد يچهار نفر با هم دست دوستما . مگر دست خودشه ! غلط كرده « :از جا برخاستم و گفتم  تيعصبان با

من  يبرا يكار ديمگر شما توانست.  ميمشكلش را حل كن مياگر نتون يحرف بزنه ؛ حت ديبا.  ميباش كيهم شر يغم و شاد

. لم شما ارزش دارم ؛ خوشحا يبرا نكهياز ا.  شمي؛سبك م دهيبهم آرامش م ديدهيگوش م ميكه به حرفها ني؛ هم ديانجام ده

كوه استوار  كيو او را مثل  داديم هيبه من روح يشاد يها يشوخ شهيهم شميم دواتريام يبه زندگ ديكنيم حتميكه نص يوقت

 ».بتواند او را بشكند  يغصه ا اي يكه غم ديگنج يوقت در فكرم نم چيه.  دميديم

 ديتك درخت ب ريز» .بچه ها اونجاست « : گفتم.كالس سراغش را گرفتم كه ناگهان چشمم به او افتاد  يبر و بچه ها از

كه  ينشست نجايدختر ؛ ا يه« : و گفتم  ميبه سراغش رفت. آن بود  ياز شاخه ها يكيكردن با  يمجنون نشسته و مشغول باز

 »بشه ؟ يچ

ست ؛ هر بند ا يهر دومون به باد يزندگ.  كنميم يمجنون احساس همدرد ديب نيدارم با ا...  چيه« :زد و گفت  يپوزخند

 ». كشديطرف كه بخواهد ما را م

 ». يكرد دايفاصله پ يلي؛ با او خ يستين يشگيهم يافتاده ؟ تو شاد ي؟ چه اتفاق هيحرفها چ نيا!  يشاد« :گفت  لوفرين

 زيچ چيقرار نشد ه ميداد يبا هم دست دوست ي؛ مگر وقت يبهتره حرف بزن« :دست او را گرفتم و گفتم . سكوت كرد  يشاد
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 ».  مياز هم پنهان نكنرا 

 »شما را ناراحت كنم ؟ يواسه چ ديآ يبرنم ياز دست شما كار يآخه وقت« :گفت  يشاد

 ». كندينفر كار م كيتو بگو ؛ بهرحال عقل چند نفر بهتر از ! چه  يعني ديا يبرنم ياز دست ما كار« :گفت  نايمل

 يبرگها يچشمانش به رو ياز گوشه  يكردن آن كرد و اشك زير زيكند و شروع به ر دياز درخت ب ينزد و برگ يحرف يشاد

 »شده ؟ يجان شاهرخ چ« :را فشردم و گفتم  شينتوانستم تحمل كنم ؛دستها گريد.  ديخرد شده چك

 »شده ؟ يچ يشاد« : دميهراسان پرس. و خودش را در آغوشم انداخت  دينام او بغضش ترك دنيشن با

 رديآرام بگ يگذشت تا توانست كم يقيدقا. كرديم هيجواب سوالم را بدهد ؛ همچنان گر نكهيداشت بدون ا ياو كه دل پر اما

 ».وجود نداره  يشاهرخ گهيد« :را پاك كرد و گفت  شيو با پشت دست اشكها ديكش رونيناگهان خودش را از آغوشم ب. 

« :  دميآب دهانم را قورت دادم و پرس يبه سخت.  ميكرديبهت زده فقط او را نگاه م يكه لحظات مياز حرف او جا خورد چنان

 »؟ يگيم يچ يشاد

 ».خانواده اش  شيبره پ خوادي؛ م كنهيشاهرخ داره تركم م« :شد و گفت  رهيصورتم خ به

 ».كنه  يزندگ تونهيلحظه نم هيبدون تو  گفتياونكه م« :گفت  لوفرين

 ».فرق داره  يليگفتن با عمل كردن خ« :را باال انداخت و گفت  شيشانه ها يشاد

 »؟ هيموضوع چ يشاد. نبود  يپسر ني؛ شاهرخ چن ديصبر كن قهيدق هيبچه ها « :گفت  نايمل

خانواده  يطاقت دور نيا شترازيب گريبمانم ؛د رانيدر ا تونميبوده ؛ هرچه فكركردم نم خوديما ب ينامزد گهيم« :گفت  يشاد

 ». رفتميبا آنها م ديام را ندارم ؛ ازاول هم با

 ».؛ تو را هم با خودش ببرد ستين يمشكل نكهيا! خب « :گفت  رلوفين

كه كمتر  شديم يچند وقت.  ستين يخودم هم باور كردن يكه برا زنديم ييحرفها هي. ندارد  يقصد نياما او چن« :گفت  يشاد

و از  كنهيكار م فتهيو دو شسرش شلوغه  گفتيم.  كرديرابهانه م ادي؛ كار ز شدميم يآمد؛ هر وقت هم از او شاك يبه خانه ما م

مرا  يلحظه طاقت دور هيكه  يشاهرخ.  كرديمرتبه تلفن م كي يهفته ا گهيها د يآخر نيا.  كرديسرهم م فياراج نيا

 دنديو چند بار احوالش را از من پرس دنديكه بابا و مامان هم فهم ي؛ بطور ديآ يهفته به هفته به سراغم نم گهينداشت ؛ حاال د
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او  ييوفا ياز ب يبردم كه همه حاك ييهم بوها خودماما كم كم . آنها را متقاعد كنم  كردميم يسع يرمنطقيغ يه هامن با بهان

بخاطر من حاضر نشد با خانواده اش به  ي؛ حت رفتيمن در م يكه جانش برا يشاهرخ. نبود  ي؛ باور كردن ايخدا يول. بود 

 عوض شده ؟ نقدريشده كه ا يانگستان برود ؛ چ

 ي؛ خونسرد زديموج م شيدر صدا يسرد نكهيباا. و با او تماس گرفتم  اورمينتوانستم طاقت ب گريد شيچند روز پ نكهيا ات

حرفش دلم را  نيا يليخ. راحت گفت كه وقت نداره و گرفتاره  يلياما او خ نمشيخود را حفظ كردم و از او خواستم كه بب

چرا ! شده  يشاهرخ چ« :زخم خورده گفتم  يبا دل. ممكن بود فوران كند  نآآتشفشان شده بودم كه هر  هيسوزاند ؛ مثل 

 »؟ يعوض شد نقدريا

 ».بهت بگم من گرفتارم ؛ حال و حوصله بحث كردن هم ندارم  يبه چه زبان« :گفت  تيعصبان با

 .معلوم بشه  انفميتكل ديبا مينيرا بب گريرا ندارم ؛ بهتره هرچه زودتر همد يمهر يهمه ب نيتحمل ا گريمن د ـ

 .وقته كه روشنه  يليتو خ فيتكل ـ

 ؟ يگيم يشاهرخ چ ـ

 .شركت  ايحوصله بحث ندرام ؛ عصر ساعت شش ب ـ

كه از هر چند  ياو شاهرخ من بود؟ شاهرخ ايآ. باور بود  رقابلياصال غ. جواب او را بدهم تلفن را قطع كرد  نكهيقبل از ا و

 نيافتاده كه در مدت به ا يچه اتفاق! شده  يچ ايخدا. ش كلمه اش جانم و عمرم بود آورد پنج ؛ ش يكه به زبان م يجمله ا

؛  ديكه به ذهنم رس يزيچ نيزجرآور است ؟ اول شيهم برا ميتحمل صدا يكه حت هسرد شد نقدرينسبت به من ا يكوتاه

. قسم بخورم  شيرو توانستميم يحتحرفها نبود ؛  نياما شاهرخ اهل ا! باشد  انيدر م يگريدختر د ينكنه پا. بود  بيرق

را به صورت مختلف  بيرق.  كردينم دايپ هبه ذهنم را نياز ا ريغ يفكر چيه.  خورديخوره به جانم افتاده بود و مرا از درون م

 مثل. تصاحب كرده است  نگونهيكه دل شاهرخ را ا ريچشمگ ييبايباشد ؛ با ز ينيدختر باوقار و سنگ ديحتما با. مجسم كردم 

 هيتو « : گفتيم شهيهرچند كه شاهرخ هم. آوردم  يمزه ام سر او را درد م يب يكه هرروز با جوكها ستيمن لوده و مسخره ن

 داشت ؟ قتيحرف حق نيا اياما آ».بودنت هستم  اير يو ب يسادگ نيو من عاشق هم يهست يپارچه شور و نشاط زندگ

جواب سالمم  يباز كرد و به سرد ميخودش در را به رو. نبود  يآن خبرشده بود و از كاركنان  لي؛ شركت تعط دميرس يوقت
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 يعكس العمل چيآنقدر تعجب كرده بودم كه ه. آن نشست  يرفت و به رو زشيتعارف كند به سمت م نكهيرا داد و بدون ا

از من برگرداند و  يوزود ر يلي؛ اما خ دميبزرگ د يآن در چهره اش غم كي. نتوانستم نشان دهم ؛ فقط به او نگاه كردم 

و با تو تماس نگرفتم ؛  امدميكه به سراغت ن يمدت نيفكركردم ؛ درتمام ا يليمن خ يشاد« :بدون مقدمه گفت  يقيبعداز دقا

با پدر هم تماس گرفتم و . محدود است  قاتميو تحق تيفعال يبرا نجايبمانم ؛ ا رانيدر ا تونميمن نم. فكركردم حق با پدر بود 

فرستادم و مورد موافقت  شانيكه برا خواستنديمدرك م يسر كيمن صحبت كرده و  ي دهيطرح و ا يدرباره  يتاو با شرك

است كه به سركار  يروز نيحساب كردم و فردا آخر هيشركت هم تسو نيبا ا. هستم  يرفتن گريقرار گرفت و تا چند روز د

 ». ميآ يم

 

 نيبه ا يمسئله ا ي؛ حال برا كرديمسئله هم با من مشورت م نيتر تياهم يب يبرا يكه او شاهرخ باشد ؛ او حت شدينم باورم

شاهرخ منكه با رفتن تو مخالف « :گفتم  يبا دلخور! گرفته  ميتصم ييداشت به تنها يمشتركمان بستگ يكه به زندگ يبزرگ

 ».ن ك فيمرا هم رد يكارها يو سرو سامان كه گرفت روتو ب. ؛ از اولش هم مخالف نبودم  ستمين

 » شهينم« :دستپاچه شده بود گفت  كهيدرحال

 ؟ شهينم يواسه چ ـ

من اونجا خودم  نكهيبخاطر ا...  نكهيبه خاطر ا« :شد و من من كنان گفت  رهيبرخاست و به چشمانم خ شياز جا تيعصبان با

 ».تو را هم با خود ببرم  توانميسربار پدر هستم چگونه م

 .يغول كار بشمش يقراره در شركت يتو كه گفت ـ

 . كشهيطول م يو خودم را نشان دهم ؛ مدت فتميغلطك ب يآره ؛ آره درسته اما تا رو ـ

 .سال ؛ دوسال ؛ تا كارت مشخص شود  كي. مانم  يمن منتظرت م ـ

اخته هم س ي؛ آخه چطور بهت بگم ما برا يمنتظرم بمان خوامينم نيهم يبرا« :زد  اديكنترل خود را از دست داد و فر ناگهان

 ». ميبهتره هرچه زودتر تمامش كن.هوس زود گذر بود  كيعشق ما .از اولش هم كارمان اشتباه بود  مينشد

 ». يبگ ديحاال با« :اشك در چشمانم جمع شده بود گفتم  كهيدرحال
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؛ من  يباش ات ينشده ؛ بهتره تو هم به فكر زندگ ريحاال هم د« :زد و گفت  يبود كنار ختهيصورتش ر يرا كه رو شيموها

 ». كنهيو تو را خوشبخت م شهيم دايان شااهللا به مرد خوب پ. تو را نداشتم  اقتيل

را با تو گذراندم  ميجوان يسالها نيچند سال از بهتر. پرداخت  نيچن نيا ديسال در كنار هم بودن را با نيچند يبها!  نيهم ـ

به  يراحت ني؛ حاال به هم يكرديآه و ناله م يديد يروز مرا نم كيكه اگر  يآنقدر دوستم داشت.  يام تو بود ي؛ تمام زندگ

تا دوازده  ازدهيهرشب ساعت  ادتهي.  يفراموشم كرد يزود نيدلت را زدم ؛ به هم يزود نيبه هم. باشم  يگريفكر مرد د

 يرفتيهم كه م به مسافرت ي؛حت يساعت را فراموش كن نيشب نبود كه ا كيچندسال  ني؛ در ا ميكرديباهم صحبت م يتلفن

؛ اصال امكان نداره بدون  يمن زي؛ تو عز يتو محبوب من« : يگفت يآمد و م يبه صدا در م ازدهيباز هم زنگ تلفن راس ساعت 

بروند ؛ چقدر بهت  رانياز ا خواستنديخانواده ات م يوقت يحت.  يزديم ييچه حرفها ادتهي» .كنم  يروز بتونم زندگ هيتو 

 از؛  يكرديصحبت م ندهيچقدر از آ ادتهي». رومينم يجا بدون شاد چيه« : يگفتي؛ اما تو م ينها برالتماس كردند كه با آ

 .دروغ بود  يحرفها نيتمام ا يعني.داشت  ميكه با هم خواه ييطال يروزها

فراموش كن ؛  من را. برو  كنمي؛ خواهش م يبهتره تمامش كن!  يشاد. آره ؛ همه و همه دروغ بود « :گفت  يگرفته ا يصدا با

 ».چطور بگم ؛ اصال فكركن من مرده ام ...  اي

 يبا خاطراتت زندگ توانستمياونموقع م. بودم  دهيروز را ند نيو ا يكاش مرده بود يا« :تاسف سرم را تكان دادم و گفتم  با

 »! يكنم ؛ اما ؛ حاال چ

 ابانيها در خ وانهيات برمن چه گذشت ؛ مثل دآن لحظ ديدانينم. آمدم  رونيرا برداشتم و به سرعت از شركت ب فميك و

صحبتها را از زبان  نيكه ا كردمياصال باور نم.  ندازميب ينيماش ريگرفتم خودم را ز ميچندبار تصم يسرگردان بودم حت

محروم من از دست داد ؛ پدرش به علت نرفتن شاهرخ با آنها او را از ارث  طراش را بخا ياو تمام زندگ. باشم  دهيشاهرخ شن

من هنوز كه . ارزش نداشت ارزشمند شده  شيبرا يكه روز ييزهايتمام آن چ كبارهياو را زد و حاال ؛  ديكرد ؛ مادرش ق

 .ماند  يكابوس م كيرا باور كنم ؛ مثل  شيحرفها توانميهنوزه نم

من عقد . كه از غصه دق كنند  سمتري؛ آخه م ميبه آنها بگو كشميبابا و مامان هم خبر ندارند ؛ خجالت م نكهيهمه بدتر ا از

 ميندازيرا راه ب يتابستان بساط عروس نيقرار بود هم.  دنديد يجفت كبوتر خوشبخت م كياو بودم ؛ همه ما را مثل  يكرده 
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 »...حاال  اما؛  ميبرو مانيو به سر خانه و زندگ

با  يليآن روز خ. آمد  يبه نظر م دي؛ بع رفتيدر م يشاد يكه جانش برا ينبود ؛ از شاهرخ يباور كردن يشاد يحرفها واقعا

 ديبه او ام ديرسيبه نظرمان نم يراه چيبند زد ؟ ه توانيدل شكسته را چگونه م. نداشت  يا دهياما فا ميحرف زد يشاد

كه به اتفاق بچه ها به سراغ شاهرخ  ميگرفت ميتصم يحت. است  هودهيب ميدانستيكه خودمان هم م فيچه ح ي؛ ول ميداديم

 ». ديكوچكم نكن نياز ا شتريب«:گفت .  ميكار را نكن نيجان خودش را قسم داد كه ا ي؛ اما شاد ميبرو

 يباق چيپر سرو صدا ه ياز آن شاد. آمد  ياز دستمان برنم ي؛ اما كار ميبود يشاد يجيبه روز شاهد آب شدن تدر روز

 ايهم علت را جو رهايدب يآنقدر ساكت شده بود كه حت سركالس.آمد  يمتحرك به مدرسه م يمرده  كينمانده بود ؛ مانند 

شاهرخ  يها ياز خوب يو شاد مينشست يم يشگيهم مكتين يهم رو حيتفرزنگ . پدرش را بهانه كرد  يماريشدند و او هم ب

 . كرديم يو در آخر بر عشق مرده اش زار گفتيم

داده  ليزده بود به آنها هم تحو يكه به شاد ييحرفها ؛ همان دينبخش يا دهيبا شاهرخ هم فا يپدر و مادر شاد يها صحبت

 كي ي؛ چطور حاضر ينبرد ييبو تي؛ مگر تو از انسان يكن يانسان باز كي يبا آبرو يتونيپدرش گفته بود آخه چطور م. بود 

 ؟يرا رها كن وو بعد ا يندازيدختر پاك را سر زبانها ب

 ». ديمن قضاوت نكن يطور درباره  نيا«:؛ گفته بود  دهيلرزيم شيصدا كهيسخنان درحال نيا دنيبا شن شاهرخ

تا  رميگيم يليندارم ؛ وك يمتاسفانه فرصت چندان« :تماس گرفت و گفت  يرفتن آنقدر عجله داشت كه با شاد يبرا شاهرخ

 ».ات را هم تمام و كمال پرداخت خواهد كرد  هيطالق را انجام دهد مهر يكارها

 كيرا هم بعنوان  هيدر ضمن مهر.  كندينم يفرق ميمنكه قصد ازدواج ندارم برا« :بش گفت در جوا يهم با خونسرد يشاد

 »..محتاج است  يليخ فروشديو عشقش را به پول م يكه زندگ ي؛چون كس رياز من بپذ هيهد

مگر « خودشبه قول .نكرده و نتوانست او را فراموش كند  يرييتغ چيه يشاد ي هياز رفتن شاهرخ گذشت اما روح يماه كي

 ».برد اديرا از  دنينفس كش شهيم

را پاس كند ؛  يكه امكان ندارد بتواند درس دانستميداشت ؛ م يكه شاد يبا حال و روز. نمانده بود  ييبه امتحانات نها يزيچ

من با  ي؛ ول ديآ يمن برم يكار از عهده  نيا گفتندي؛ بچه ها م ميبه او كمك كن ميتوانيتا آنجا كه م ميگرفت ميبا بچه ها تصم
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 چيه نكهيبا ا. نبود  ي؛ اما چاره ا ديايبه خانه ما ب يدهند كه شاد تيرضا دانستميم دي؛ بع اشتمكه از پدر و مادر د يشناخت

چند  يهفته ا يكرد كه شاد يگذاشتم و دركمال تعجب او پدر را راض انيرا در م ينداشتم با مادر اوضاع و احوال شاد يديام

حال و حوصله درس « :بار نرفت و گفت  ريز ياما شاد.  نماست كمكش ك فيكه ضع ي؛ تا در دروس ديايما بساعت به خانه 

 يمرحم تونهيم ايآ ؟يديبه چه ام! بشه  يكه چ رميرا هم بگ سانسميل! يرا هم گرفتم ؛ بعدش چ پلمميخواندن ندارم ؛ تازه د

 ».ببخشه  اميزخم را الت نيتونه ا ينم زيچ چيه... بر دل زخم خورده ام باشه ؟ 

از  يوقت ادتهي؟  يداديم هيكه به من روح يتو نبود ني؟ هم دهيبه آخر رس اي؛ مگر دن يزنياست كه م يچه حرف نيا!  يشاد ـ

 ييدختر به فردا فكركن ؛ فردا« : يگفت يم.  يدرس و مدرسه را بزنم ؛ نگذاشت ديق خواستميشده بودم و م ديناام يزندگ

 . قيدقا نيدر آخر يهم هست ؛ حت ديداره ؛ ام انيجر يگتا زند. روشن 

؟  يجا زد دهيعمل رس يحرف بود و حاال كه پا ي؟ هرچه گفت يبده ديام گرانيبه د يشد ؟ فقط بلد يچ هياون روح! يشاد

 يدر زندگرا  يتوهنوز شكست و ناكام انيجر نيگوش كن ؛ تا قبل از ا ميبار نوبت من است ؛ خوب به حرفها نينه ؛ ا يول

 ني؛ چه بهتر كه در ا يجوان هست يلي؛ خ يتو اول راه. را هم تجربه كند  ييها يناكام ديبهرحال انسان با.  يتجربه نكرده بود

؛ با خاطراتش  يشاهرخ را فراموش كن يكن يسع ديبگذار رك و پوست كنده بهت بگم ؛ تو با.  يسن تجربه به دست آورد

و از  ينيبنش يخواهيم يتاك.  شوديات مزمن تر م يماريب يت و هرچه به آن پر و بال بدهاس يماريب نيكردن بدتر يزندگ

 دهنديانجام م يموقع كار هيكسانمان  نيزتريعز يحت.  ميرا نشناخته ا گري؟ ما انسانها هنوز همد يياو سخن بگو يها يخوب

؛ تو  يات بچسب يو به زندگ يباور كن دين شاهرخ را باتو هم رفت. باور كرد  ديبا يقبول است ؛ ول رقابليغ مانيكه باورش برا

 . يدار شيدر پ ياديراه ز نوزه

 يرا دوست داشته باش يسخته كس يلي؛ خ تونميبه خدا نم« :ملتمسانه گفت  يبا حالت داديگوش م ميكه تا آن لحظه به حرفها او

آخه  يليدل جيات ؛ بدون ه يبگه برو دنبال زندگراحت بهت  يليخراب بشه و خ زيهمه چ كمرتبهي يول رهيو او هم برات بم

را انكار  زيدر وجودم همه چ ي؟ باور كن حس ديخواهي؟ چرا از من كار محال م يگرفتي؛ آتش نم يسوختينم ياگه تو بود

د شاهرخ خوب من مانن شهينه از ته قلب ؛ باورم نم زديعقل حرف م يشاهرخ حرفش با قلبش فاصله داشت ؛ او از رو. كنديم

 ».پر زده باشد  يپرنده ا
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اول كه اصال حواسش به درس نبود ؛  يروزها.  دياياش كنم كه به خانه ما ب يحرف زدم تا توانستم راض يبا شاد يليروز خ آن

 .داديگوش م مياما كم كم دل به درس داد و با حوصله به حرفها

رش با ما تماس گرفت و از غم و اندوه فرزندش آه و ناله ؛ ماد ميباش يدر كنار شاد شتريكه ب ميكرد يزيبچه ها برنامه ر با

 يما آنقدر شاد يبزند ول يكه مبادا او دست به عمل احمقانه ا ديترسيمادرش م.  ميكرد و از ما قول گرفت كه او را تنها نگذار

 .فكركردن هم وقت نداشت  يراب يكه حت ميرا دوره كرده بود

باعث شد من آن سال  يكه شاد ميبه جرات بگو توانميرا فراموش كنم و م ميباعث شد كه من غم ها يو حال شاد وضع

خودم  دادميم ديبه او ام يدرس خواندن را بزنم اما وقت ديخوب پاس كنم ؛ چون واقعا قصد داشتم ق يرا با نمره ها ميدرسها

 . ميرساند انيبه پا تيرا با موفق اناتو به لطف خدا امتح شدميم دواريام يهم به زندگ

 نيبه ا ميوقت نمره ها چيتا حاال ه ديبچه ها ؛ باور كن« :را گرفت و گفت  شيبغض راه گلو ديرا د شينمره ها يوقت يشاد

 ».شما متشكرم  ينشده بود ؛ از همه  يخوب

 

 5فصل

و با دوستان  نميبنش يساعت شدينبود و نم ياز مدرسه خبر گهيد.خودم افتادم  يها يتابستان تازه به فكر بدبخت دنيفرا رس با

 ياجازه داشت گاه يبود و فقط شاد يگريد زيآنها چ دني؛ د دهيچه فا ي؛ ول زدنديبچه ها زنگ م يدرددل كنم ؛ گهگاه

به . ستمين شترمهمانشيكه من چندماه ب كرديخود فكرم شيپ ديبود ؛ شا هعوض شد يليپدر خ.به من بزند  ياوقات سر

 .ازش ممنون بودم  ايدن كيمرا آزاد گذاشته بود ؛  يكه تا حدود ني؛ هم كردينم يمن فرق يهرحال برا

وقت سابقه نداشت بدون  چي؛ آخه ه ختيدلم ر. زنگ خانه مان را به صدا درآورد يبدون تماس قبل يروز شاد كي نكهيا تا

 ييمانتو. در دست داشت  بايز يدسته گل. زديموج م شيمايدر س ي؛ به استقبالش رفتم ؛ خوشحال ديايما ب يبه خانه  يهماهنگ

بود؛  ياز خبر خوب يبه همان رنگ به پا داشت كه همه و همه حاك يبه سر و كفش ينارنج يروسر كيخوش رنگ به تن ؛ 

كرده  خيو صورتم را غرقه بوسه كرد ؛ صورت  ديمرا در آغوش كش. كرديبه تن م رهيمدتها بود كه فقط رنگ ت يچون شاد

 »چه خبر شده ؟« : گفتم.نبود يخوب ياش و لرزش بدنش نشانه 
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 .دينامه ؛ نامه مادر شاهرخ صبح به دستم رس ـ

 .يدار يخوب يحتما خبرها! يگيجان من راست م ـ

.  داديمرا عذاب م شتريب نيو هم دانستمي؛ به خدا م ستيعاطفه ن ي؛ ب ستيبارها و بارها گفتم شاهرخ من نامرد ن ادتهي ـ

 .من متوجه آن شوم خواستيبزرگ داشت كه نم ي؛ چون در چشمانش غم ردكينگاهش را از من پنهان م شهيهم

گفتم  يقيآب به دستش دادم وبعد از دقا يوانينشاندم ل يصندل ياو را گرفتم و به اتاقم بردم ؛ استرس داشت ؛ او را رو دست

 ».خوشحال كرده نقدريمرا ا زينوشته كه عز يكن كه مادرش چ فيخب حاال برام تعر«:

 ديچشمانش چك ياز گوشه  يخم شد و قطره اشك اطيجوابم را بدهد نامه را به دستم داد و خودش از پنجره به ح نكهيا بدون

 .لرزان نامه را باز كردم يافتاده ؛ با دست يچه اتفاق ايخدا. 

 يبر عروس گلم شاد سالم«

 يو نه بر رو مياوريبه زبان ب ميتوانيكه نه م ميگفتن دار يبرا ياديز يحرفها يگاه.  سمياز كجا شروع كنم و چه بنو دانمينم

سالها  نيا يكنم و آنچه ط يدل را خال يپروا عقده  يبگذار راحت و ب. شروع كرد و ناگفته ها را گفت  يياز جا ديكاغذ ؛ اما با

 . سخت و دشوار است ميكه گفتنش با تلفن برا اورميجان كاغذ ب يب يورقه ها نيا يدر دلم تلنبار شده به رو

شما گذاشتم و نه روز بله بران و  يبار قدم به خانه  نياول يكه برا ينه آن روز رفتميعروس نپذ كيوقت تو را بعنوان  چيه

 يتو به زندگ نكهيتا قبل ازا.كه تنها پسرم را از چنگم درآورده است  دميديم يتو را به چشم دشمن شهي؛ هم گريد يمراسم ها

 سيبه انگل شهيهم يبرا ميكارها بر طبق برنامه انجام شده و ما قصد داشت يراد بود همه بر وفق م زيهمه چ يما وارد شو

 رونيب رانيرااز ا شيكفش كرد كه بدون تو پا كيرا در  شي؛ شاهرخ پا ختيبهم ر زياما ناگهان با آمدن توهمه چ.  ميبرو

صبر كردن و چشم  گري؛ دوسال د يكي يعنيتو  آمدن.  مينداشت يشده بود و ما وقت چندان فيكارها رد ي؛ همه  گذاردينم

با او صحبت  شديكه م يبا هر زبان. بروم ونه دل به ماندن داشتم  توانستمينه م. كرده بودم  ريگ يبد تيدرموقع. انتظار ماندن 

 يسع. نرفت  ارب ريرا هم درست كند ؛ اما او ز يتا اقامت شاد ميريگ يم يلي؛ بعد وك ميرويدادم كه ما م شنهاديپ يكردم ؛ حت

. او را از دست بدهم  يقيطر چيبه ه خواستينرم شود ؛ آخه او تنها پسرم بود ؛ دلم نم ديرفتار كنم تا شا لشيكردم مطابق م

كردم ؛ اما او قبول نكرد  يتو را هم راض يمادرشوهر نمونه در كنارت بودم و حت كيات آمدم و همه جا مثل  يبه خواستگار
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 پدرش يعاقبت وقت.

 نياول يبرا.  ميغربت رفت اريوجودم ؛ به د يشاهرخ را از ارث محروم كرد و با هم ؛ بدون پاره  ديو سماجت او را د يلجباز

دخترانم هم نتوانست از غم و غصه ام كم  دنيد ينداشتم ؛ حت يكار يو زار هي؛ آنجا جز گر شدميبار بود كه از پسرم جدا م

 .دانستميم شكالتم نيكند و تو را مسبب همه و همه ا

و به  دهديعادت م گريد يو هزار غم و غصه  زانياز دست دادن عز دن؛يدرگذر است و ما را به نداشتن ؛ ند يزندگ بهرحال

صحبت  شيچند ماه پ نكهيتاا.  ميكنيرا فراموش نم زيآن عز يو خاطره  اديوقت  چي؛ اما ه ميشويمرور زمان آرام و آرام تر م

نبود ؛  چياو بدون تو ه شديباورم نم.  ديايگرفته بود به انگلستان ب مياو تصم.  تگرف يگريد يگ و بوشاهرخ رن يتلفن يها

شما  نيگرفته بود؟ هرچه فكركردم كه ب يميتصم نيچن كيشده كه  يبودم ؛ اما چ دهيرا بارها و بارها از زبان خودش شن نيا

 ديق تونهيكه فرزند نم يديچه بهتر ؛ د« :گفتم  يطرف هم م كياز .  دميكرده ؛ نفهم رييتغ نقدريافتاده كه شاهرخ ا يچه اتفاق

 .كه او ما را انتخاب كرده است  دميبال يو به خود م» پدر و مادرش را بزنه 

لحظه خودم را  كي يشوم ؛ حت ايو ازحال تو جو رميحاضر نشدم تماس بگ يمرا گرفته بود كه حت يغرور و خودخواه آنقدر

بزنم  يكردم خودم را به نفهم يسع!! ات  ييبه دل شكسته ات فكرنكردم ؛ به غم و غصه ات ، به تنها يم ؛ حتتو نگذاشت يبجا

و او گفت  دميتو از شاهرخ پرس يدرباره  كباري؛ فقط  كردميم يكه شاهرخ را در كنار خود داشتم ؛ احساس خوشبخت نيو هم

 يكردم و نه حت ي؛ نه سوال رفتميمن هم با قصاوت قلب ؛ حرف او را پذ و» . ديلطفا سوال نكن. ما تمام شده  نيب زيهمه چ« :

 .اسم تو را آوردم  كباري يبرا

شاهرخ  گرياو د. شده بود  دهيتك يليخ. من باشد  يجگر گوشه  نيكه ا شدي؛ باورم نم دميشاهرخ را در فرودگاه د يوقت

توست ؛  يگفتم كه حتما از دور يخود م شيپ.  شديتر م يمنزوو  رتريدو هفته گذشت و او روز به روز گوشه گ. نبود  يميقد

تر و افسرده تر از روز قبل  فيگذشت و او هر روز نح كماهياما . خواهد شد  ستدر زيو گذشت زمان همه چ يبا چند تا مهمان

و  گشتيت بعد باز مو حدود دو ساع رفتيم رونيب يني؛ فقط دو روز در هفته ؛ سر ساعت مع خوردياز خانه تكان نم.  شديم

را هم به  ييچندتا يتو بود ؛ حت كوچكبزرگ و  ياتاقش پر از عكسها واريتمام در و د يكنيباور نم.  برديبه اتاقش پناه م

 يب يممكن بود و از پدرش خواستم كه با او صحبت كند اما او با جوابها ريغ ميوضع برا نيتحمل ا گريد. سقف چسبانده بود 
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 .ا را قانع كند سرو ته نتوانست م

از  دي؛ با مياو برو بيگرفتم به اتفاق پدرش به تعق ميكرد و ناگهان تصم داريمرا از خواب ب يآن روز صبح چه حس دانمينم

ساعت بعد در  ميداشتم ؛ ن يكه چه حال دانديخدا م. را نداشت  يآخه او در انگلستان كس.  ميآورد يراز سر در م نيا

 يلي؛ چون خ امدهيبار به آنجا ن نياول ي؛ معلوم بود كه برا كنديچه م نجايا رخشاه ايكرد ؛ خدا توقف يمارستانيب نگيپارك

به اتاق دكتر  مايكرد و مستق يبپرسد به بخش مغز و اعصاب رفت و با پرسنل آنجا سالم گرم ياز كس نكهيراحت بدون ا

عرق  كهيدرحال. حال او هم بهتر از من نبود . نشستم  يمكتين يبه رو يبا كمك لطف. نداشت  ياري ميپاها گريد. جراند رفت 

« :گفت . نداد  ياو هم جواب درست. از آنها صحبت كرد  يكيرفت و با  يپرستار ستگاهيبه سمت ا كردياش را پاك م يشانيپ

 ». دي؛ بهتره با خود دكتر صحبت كن ميندار ياجازه ا نيما چن

رفت و  رونيب مارستانيتا او از ب ميخود را پنهان كرد يمن و لطف. آمد  نرويساعت گذشت كه شاهرخ از اتاق دكتر ب كي

 ياز دست من برنم يكار چيه ماريبدون اجازه ب« : اوهم از دادن جواب طفره رفت و گفت .  ميبعد به سراغ دكتر رفت يقيدقا

 ». دينداره ؛ بهتره او را تنها نگذار يخوبكه وضع  ميبگو توانميرا م ني؛ فقط ا ديآ

غ او را به جان تو  اورمينتوانستم طاقت ب گريشاهرخ د دني؛ با د ميشكسته به خانه بازگشت يدلم ؛ با دل زيندهم عز دردسرت

 نكهي؟ از ظلم روزگار ؟ از ا ميمادر ؛ ازچه بگو« :فروغ به سراغم آمد و گفت  يب ي؛ با چشمان ديرا بگو قتيقسم دادم كه حق

 يشرويالعالجش كه لحظه به لحظه در حال پ يمارياز خودش گفت ؛ از ب» خود كند ؟ ي مهطعكرده تا  دايپ يباز هم مظلوم

و از مرگش  يكه غصه اش را نخور يازش متنفر شو خواستهيهرچه كرده بخاطر تو بوده ؛ م نكهيتو ؛ از ا ياست ؛ از غم دور

كنم ؛ هرچه كردم فقط و فقط بخاطر  موشرااو را ف توانميهستم ؛ مگر م يشاد يدايمن عاشق و ش« : گفتيم.  يزجر نكش

 ».خودش بوده است 

زنده نخواهد ماند ؛ پزشكان  گرياز چند ماه د شتريدارد و ب ياو تومور مغز. روزگار  ياز جفا ميدلم ؛ چه بگو زيعز!  يشاد

دارد كه  اجيخوب احت ي هيروح كيبه  يزيمثمر ثمر باشد ؛ چون او قبل از هرچ كنمي؛ اما فكر نم كننديخودشان را م يسع

نزنم  يشاهرخ مرا قسم داده كه به تو حرف. كنديبدست آوردن آن نم يبرا يو تالش يسع چيمتاسفانه آن را از دست داده و ه

لحظات عمرش خوشحال باشد و با آرامش از  نيفرزندم در آخر خواهديمادرم و دلم م نكهيبه دو علت نتوانستم ؛ اول ا يول. 



 

 

كتابخانه نودهشتيا  زهرا ناظمي    –شام مهتاب 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٥

 بايعشق ز نيا يخاطره  شهيهم خواهديم دلم.  يمعرفت بدان يتو شاهرخ را ناسپاس و ب خواهمينم نكهيم اما برود و دو شيپ

 .لحظات آخر او را تنها نگذار و در كنارت باش  نيا. در ذهنت بماند  يماندن اديو به 

 » دهيمادر رنجد كي -  قربانت

؛ به سراغش رفتم  كرديرا زمزمه م يلب شعر ريته بود و زانداختم چشمانش را بس يبه شاد يداشت ؟ نگاه قتيحق نيا ايآ

 ادتهي؛  ادتهي« : زد و گفت  ياو سرم را در بغل گرفت و بر آن بوسه ا ستميگر ارياخت يزانوانش گذاشتم و ب يسرم را به رو

م و با التماس از او پا گذاشته بود ريكاش غرورم را ز ي؛ ا دميكه نفهم فيح. ست يعاطفه ن يچند بار گفتم كه شاهرخ من ب

 ».را كتمان نكند  قتيخواسته بودم كه حق

 ؟يچه كار كن يخواهيحاال م ـ

 .در كنارش باشم  ديخودم را گرفتم ؛ با ميتصم ـ

 . يمشكل رفتن ندار ـ

فتن مرا ر بيبه مادر شاهرخ تماس گرفتم و از او خواستم تا هرچه زودتر ترت.  مينه شكر خدا ؛ چون ما هنوز طالق نگرفته ا ـ

 .بدهد 

 انتيعشقش به او خ نكهيخوشحال بود ؛ خوشحال از ا ي؛ ول ستيزنده ن شتريشاهرخ چند ماه ب دانستيم نكهيبا ا يشاد

بوده ام احساس  ايمرد دن نيچندسال را با بهتر نكهياز ا.كنم  يتمام عمرم را با خاطراتش زندگ توانميحاال م« : گفتيم. نكرده 

 »كمكش كنم ؟ تونميم ايآ... كرد مهتاب  هياش به من هد ييبايز يعشق را با همه  كه يمرد.  كنميغرور م

؛  يرا باور نكرد شيو حرفها يكه شاهرخ را شناخته بود نيهم.  يهست ايهمسر دن ني؛ تو هم بهتر يتونيكه م زميآره عز ـ

 . يقلب او را دوست دار ميو از صم يداشت مانيمعلومه كه به عشقت ا

بار آنها را با هم  نينه دوبار بلكه چند كبارياش را با خود آورده بود ؛ نه  ينامزد يعكسها ميبا هم حرف زد يليروز خ آن

دختر  ني؛ ا ديايبه سر شاهرخ ب يينكرده بال يكه مانده بودم كه اگر خدا رفتيشاهرخ م يچنان قربان صدقه .  مينگاه كرد

 .خواهد شد  وانهي، به حتم د كنديچه م

به  يكه برگشتن يخواهد رفت ؛ رفتن گرياو تا چند روز د. رو به راه شد  يشاد يز آنچه بتوان فكرش را كرد كارهاا زودتر
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 يداد مرا برا تيآنقدر به پدر اصرار كردم تا رضا. در انگلستان بماند  شهيهم يگرفته بود برا ميتصم.دنبال نخواهد داشت 

 ياحساسات خود را گرفته بودند كه مبادا شاد ينداشتند اما جلو يحال خوباش  ادهبه فرودگاه ببرد؛ خانو يشاد يبدرقه 

 .برود رانيخوش از ا يتا او با دل مينكن هيمادرش از ما خواست كه گر. ناراحت شود 

كه در  نديايخواستم ب زانميفقط از عز« :گفت  يشاد. بود  امدهيبه فرودگاه ن يگرياز خانواده اش و ما بچه ها ؛ كس د ريغ

.  دي؛ مرا آنجا تنها نگذار ديزود جوابم را بده كنميخواهش م.  سمينو ينامه م تانيبچه ها برا. باشند  ميمن سه يخوشحال

 شديلحظه به لحظه گرفته ترم شيصدا كهيو درحال» . كنميوقت فراموشتان نم چيو ه دبا خاطرات شما خوش خواهم بو شهيهم

خواهم كرد ؛ چون شاهرخ را در كنار  ي؛ اما من احساس خوشبخت ستيدر انتظارم ن يخوش يبه حتم آنجا روزها« :ادامه داد 

 ».خود خواهم داشت 

حال و هوا را عوض  نكهيا يبرا نايمل.  ميزيبر رونيآن را ب ميتوانست يدر دلمان نشاند كه نم يغم گرفته اش درد يصدا با

 ميبده يبه شاد ستين شيب يناقابلمان را كه خاطره ا يها هيهد نشده ريبهتره تا د ميندار يبچه ها وقت چندان« :كند ؛ گفت 

 .« 

مدرسه گرفته شده  اطيرازها كه در ح مكتين يمجنون بر رو ديب ريبه همراه عكس چهار نفرمان در ز لوريقاب س كي نايمل

جعبه نقره  كيخودم بعالوه  كار يتابلو نقاش كيمن . آورده بود »  يخوش زندگ يروزها اديبه « آن نوشته بود  ريبود و در ز

 لوفريو ن سدي؛ خاطراتش را در آن بنو دنشياز او خواستم كه از روز اول رس. بود  يشده به او دادم كه درون آن دفتر يكوب

 .آورده بود  هيهد شيبرا ييبايدلقك ز يشاد بودن شاد اديبه 

بچه ها ما دوستان « :و گفت  ديا را در آغوش كشگشاده به سمتمان آمد و م ييبا رو زديموج م يشاد يمايدر س يخوشحال

شما مرا  يو مهربان ي؛ خوب ديدوست حق به گردن من دار كياز  شتريالبته شما ب.؛ سنگ صبور ؛ دلسوز  ميهم بود يبرا يخوب

اول  يهاهمان روز ديقد علم كنم و شا يبتيمص نيچن يجلو توانستميچ عنوان نميشما نبود به ه ياگر كمك ها. شرمنده كرد 

دلگرم و  ي؛ مرا به زندگ ديداد يكه به من م ييدهايشما و ام يحرفها يول زدميم ي؛ دست به عمل احمقانه ا يدي؛ از ناام

آن جو را  كردميم يسع يو مسخره باز ي؛ با چند شوخ يكرديدرددل م مانيبرا يوقت شهيهم! مهتاب ادتهي.  كرديم دواريام

 ياست چون خودم هم حرفها دهيفا يب ميبگو يپند اي يهر سخن دانستميم.  اورميب رونيب كه تو را از غم و غصه زميبهم بر
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؛  يو آن گذاشتن ؛ لودگ نيسربه سر ا.  دميد يم يرا سرشار از خوشبخت يزندگ شهيآخه من هم. خودم را باور نداشتم 

. حت كننده به همراه داشته باشد سخت و نارا يروزها يكه زندگ كردميوقت فكر نم چيسركالس ه يو وراج يمسخره باز

اما با .  يريگ يرا سخت م يخودت زندگ كردميفكر م.  گرفتيحرصم م يكرديم تياز روزگار ناله و شكا نكهياز ا شهيهم

 ديآمد ؛ متوجه شدم هر لحظه با شيپ مياتفاق كه برا نيا

 . ميبدان ميكه دار يزيباشد كه قدر آن چ نياش هم يخوب ديو شا ميباش يحادثه ا منتظر

دلم ؛ مبارزه كن تا آن  زيعز! گفتن دارم مهتاب  يبرا ياما حاال حرف. نكردم  حتتيوقت نص چيه. حرف آخر را بزنم  بگذار

سپس » داشت  يبه گذشته نخواه يبازگشت گريات را مفت از دست نده كه د ي؛زندگ ياوريبه دست ب يخواهيرا كه م يزيچ

 ». داريد دي؛ به ام يهست زيعز يليخ ميبرا« :چسباند و گفت  نهيمحكم مرا به س

و  ديآنها را بوس يشاد. اشك بار دخترشان را در آغوش گرفتند  ي؛ با چشمان اورندينتوانستند طاقت ب گريد يو مادر شاد پدر

 ». ميرفت يكاش باهم م ينگران شما هستم ؛ ا يليخ« :گفت 

؛ شما را تنها  مييايتو وشاهرخ ب شيهرچه زودتر پ ميكنيم يعناراحت ما نباش ؛ من و پدرت س زميعز« :گفت  مادرش

 ».اطالعات پروازت را اعالم كرده  يتا حاال چندبار متصد يبهتره زودتر بر. گذاشت  مينخواه

بچه .  يليسخته ؛ خ يليخ ييجدا« :كنان گفت  هيرفت اما دوباره برگشت و خود را در بغل آنها انداخت و گر يچند قدم يشاد

 ».تنها هستند  يليآنها خ.  ديشما را به خدا مواظب بابا و مامان باش ها ؛

. انداختند  هيكه ما را به گر ختندير يصدا اشك م يدل پدر و مادرش باز شد و آن چنان آرام و ب يتازه عقده  يرفتن شاد با

 .آنها سخت است  يچقدر برا ييجدا نيا داندي؛ خدا م شديم شيآنها دلم ر دنياز د

 ». ميبهتره برو« :كه تا آن لحظه مرا به حال خود گذشته بود به كنارم آمد و گفت  پدر

 يدوستان شاد«: گفتنديم. بزنم يبه آنها سر يتشكركردند و از پدر خواستند كه اجازه بدهد گاه يلياز ما خ يو مادر شاد پدر

 ». دهندياو را م يبو

 نيازا شتريخب ؛ ب. ؛ او شما را تنها نخواهد گذاشت  ليتما ؛ با كمال مح« :گفت  يبود با خوشحال يكه مرد خوش برخورد پدر

 ».با اجازه .  ميشويمزاحمتان نم
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وقت  چيكه پدر ه دانستميم يخودم به خوب.  ميبه راه افتاد نيكرد و به سمت ماش يخداحافظ يهم به گرم نايو مل لوفرين با

 »؟ يچ يبرا«:او با تعجب نگاهم كرد و گفت . از اوتشكركردم  حال نيبروم ؛ اما با ا يبه خانه شاد دهدياجازه نم

 .ديزد يدلگرم كننده تان كه به پدر و مادر شاد يو از حرفها ديمرا به فرودگاه آورد نكهي؛ ازا زيهمه چ يبرا ـ

 ».تو شدم  يبار باعث خوشحال نياول يبرا نكهيمنهم متشكرم ؛، از ا« :تكان داد و گفت  دييسرش را به عالمت تا پدرم

داشت كه به من  يآمد ؛ حال يسرحال م يليبه نظر خ. بودم  دهيند نيوقت او را چن چي؛ ه زديموج م تيپدر رضا يمايس در

 دهيدر پدر به ندرت د يرييتغ نيچن كي.  انداختيمرا به تعجب م نياو از شاد بودن من خوشحال بود ؛ و ا.  داديآرامش م

 .كردم ؛چون باالخره پدر مرا درك كرد رو احساس غرو دميآن روز به خود بال.  مشدي

مكررش  يآمدن ها. به بودنش عادت كرده بودم  يليچند ماه گذشته خ يط. كه چقدر تنها شدم  دميتازه فهم يرفتن شاد با

 حزن و اندوهشاهرخ اشعار فروغ فرخزاد را با  ادينشست و به  يكه در كنارم م يوقتش ؛ لحظات يوقت و ب يبه خانه ؛ تلفن ها

 

 ». ميو ما خبر نداشت يقدر هنرمند بود ني؛ تو ا خورنديخاك م نجايكه ا ستين بايز يتابلوها نيا فيدختر ح« :و گفت  ماند

 . كشميم يام را نقاش يكاريمنكه گفته بودم اوقات ب ـ

 . يداشت ي؛ حتما استاد خوب يماهر باش نقدريا كردميوقت فكر نم چياما ه ـ

 ».استادم بود  نيبهتر يالبته ؛ زندگ« :دادم و گفتم را تكان  سرم

از هم جدا  تواننديبه همم تعلق دارند و نم نهايا« :به او گفتم .  شدياز تابلوها را به او بدهم ؛ اما نم يكياصرار كرد كه  يليخ

ندارند ؛  ييهم معنا گريد يوهانباشد تابل نهاياز ا يكيمن است و اگر  ياز زندگ يتابلوها قسمت نيچون هر كدام از ا. شوند 

 ».برات بكشم  يكي دهمياما بهت قول م

 دنيشروع به كش» درون خودم«بدون مضمون  ييبار تابلو نياول يقصد رفتن دارد ؛ برا يكه شاد دميفهم يباالخره وقت و

.  گرفتميقرار م يگريكس د ياآمدم و ج يم رونياز كالبد خود ب ديبا.بود  يسخت اريكردم ؛ كه البته ناگفته نماند ؛ كار بس

و تالش  يدرآوردم ؛ بهرحال با سع ريجان به تصو يب ديروزها وقتم را گرفت تا توانستم فكرم را جمع كنم و آن را بر بوم سف

 .در كنار شاهرخ آن را باز كند  خواستيدلم م.كردم  يانجام گرفت و آن را بسته بند تيبا موفق نكاريا يشبانه روز
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 يعني! ؟ حال شاهرخ چطوره  كنديكرده ؛ او چه م شيچقدر دلم هوا دانديخدا م. او انداخت  اديمرا به  يات شادهم خاطر باز

هم از او  لوفريو ن نايما را پاك فراموش كرده ؛ مل نكهيا اي؛  رهيمدت نتوانسته با ما تماس بگ نيگرفتاره كه ظرف ا نقدريا

معرفت است و شما را از  يكه دخترم ب ديموقع فكر نكن هي« :داشتم گفت  يشاد كه با مادر يتماس نيدر آخر. نداشتند  يخبر

باور كن به ما هم .سرش شلوغ است  يليروزها خ نيا.برده ؛ به خدا امكان ندارد تلفن بزند و احوال شماها را نپرسد  ادي

اما او خودش . نگرانش هستم  يليمن خ.  رديگيحرف زدن ندارد تماس م ينا ياز خستگ كهيشب درحال مهيو دو ن كيساعت 

 ». كنديم ياست و احساس خوشبخت يراض اريوضع بس نياز ا

 يدركنار كس نكهيا ي؛ فقط برا كنديها را تحمل م يسخت نكهياز ا دانديحرف خوشحال شدم كه خدا م نيا دنياز شن آنقدر

نداشت ؛ چون  ييها معنا يفداكار نيثال من اام يبرا ديشا. لبانم نشست  يبر رو تياز رضا ياست كه دوستش دارد ؛ لبخند

عالقه  يممكنه من آنقدر به كس« : دميپرسياوقات از خودم م يگاه يو نه دوست داشتن را ؛ حت دانستمينه مفهوم عشق را م

از خودم كه » .شود  يكي؛ شب و روزم  دانميچه م... كنم و  يتاب يب دارشيد يبرا ايمند شوم كه نفسم به نفس او بند باشد ؛ 

 ريخودخواه ؛ زورگو و سخت گ درمانند پ يكه از مردها در ذهنم مجسم شده است كس يري،چون آن تصو دانستميم ديبع

كه زور و اجبار در  نهيمهمه ؛ ا ميكه درازدواج برا يببندم و تنها مسئله ا يكه بتوانم دل به مرد كنميوقت فكر نم چياست و ه

 .كامله  يخوشبخت كي نيدهد ؛ به نظر من ا تياهم ميكار نباشد و به خواسته ها

؛ آنقدر خسته شده ام كه حوصله جواب و سوال با او را ندارم  كنميدر الك خودم هستم و كمتر با پدر بحث م شتريروزها ب نيا

. ام باشد  يتياز نارضا يكه حاك يكه بر وفق مرادش نباشد و نه حركت زنميم ي؛ نه حرف خواهميبه اجبار از او م يزينه چ. 

 كنميم هودهياو را عوض كرد ؟ منهم تالش ب شوديگذرانده ؛ چطور م نگونهياش را ا يو پنج سال از زندگ ستيكه ب يمرد

 يزندگ يهمت داشته باشم برا يلياگر خ.  روميو م كنمي؛ بعد گورم را گم م ستميخانه مهمان ن نيدر ا شتريب يچندماه

 . انجام خواهم داد يخودم كار ييزناشو

از جا برخاستم و به سمت قفسه كتابها رفتم  يحوصلگ ي؛ با ب ديجوراجور كردم سرم سوت كش يمدت فكرها نيكه در ا بس

با خواندن . است  يرمان جذاب« : گفتندي؛ بچه ها م دميكش رونيگرفته بودم ب لوفريرا كه دور از چشم پدر و مادر از ن يو كتاب

جو خانه ما چگونه  نيحاال با ا» . يبگذار نيكتاب را زم ديآ يكه دلت نم يشويمآن بند  يهمان چند صفحه اول ؛چنان پا
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به سرعت كتاب . شد  دهيدر اتاق شن يآن را ورق بزنم ؛ صدا يصفحه  نيتا خواستم اول!  دانديآن را بخوانم ؛ خدا م توانميم

 ».تلفن زده  يخبر خوش ؛ شاد هي؛ مهتاب ؛  بهتام« :زهرا نفس زنان در را باز كرد و گفت . بالشم گذاشتم  ريرا بستم و ز

 »! يچ« :تعجب گفتم  با

 ».؛ خب حرف بزن  يمگر منتظر او نبود. است  يچرا ماتت برده ؟ شاد« :را به طرفم دراز كرد و گفت  يگوش زهرا

 »؟ ييتو زميعز يالو ؛ الو ؛ شاد« :را گرفتم و گفتم  يو گوش دمياز جا پر يخوشحال با

 .تو را كردهه  يكه چقدر دلم هوا دونهيخدا م. هتاب ؛ قربانت برم سالم م ـ

 .نكنم  ادتيكه  شهيروز نم هيباور كن  هيجات خال يليخ نجايا. فدات بشم  ياله ـ

شاهرخ هرچه غم و غصه داشتم  دنيبا د.  يكنيمرا درك م تي؛ حتما موقع رميشرمنده كه نتوانستم زودتر تماس بگ ـ

.  دمي؛ شن ديتپ يگنجشك م هيقلبش را كه مانند قلب  يدر فرودگاه مرا در آغوش گرفت و صدا يفراموش كردم وقت

تا چند روز حال و . عوض نشده و هرچه كرده فقط و فقط بخاطر من بوده  چياونموقع بود كه مطمئن شدم كه شاهرخم ه

و او را تماشا  نشستميساعتها م. برده بودم  دايشاهرخ را پاك از  يضيداشتم ؛ اصال به خودم تعلق نداشتم ؛ مر يبيعج يهوا

 يا خواستهمن متوقف شود ؛ اما افسوس كه  يزمان در لحظات خوشبخت خواستيكه خواب بود ؛ دلم م يوقت ي؛ حت كردميم

 ...بود  تيدور از واقع

 حاال حالش چطوره ؟ ـ

حاصل نكرده  ي؛ بهبود ميرويم كينيلسه به كلج كي يندارد ؛ هفته ا يفيتعر« :موج بزند گفت  شيدر صدا يغم نكهيا بدون

 يكه چه مدت در كنار هم زندگ ستياصال برام مهم ن يكنيمهتاب باور نم. را گرفته اند  يماريب شرفتيشكر خدا جلو پ ي؛ ول

در چشمان  كه عشق را نيهم.  ميرا دوست دار گريهمد ايدن هيو به اندازه  ميكه فعال با هم هست نهي؛ فقط برام مهم ا ميكنيم

؛  شدهيروز به روز حالش بدتر م ميايمن ب نكهيتا قبل ازا گهيدكتر م. بهتر شده  يليو او هم خ رميگي؛ جان م نميب يشاهرخ م

كوه محكم و  كيكننده مرا مانند  دواريام يفهاحر نيهم. متوقف شده  يماريب شرفتياما حاالبه لطف خدا و قدرت عشق ؛ پ

 ». ميشو روزيجنگ نابرابر پ نيدر ا ديو با ميرويم يديو پل يزشت منيبا هم به جنگ اهر ميقد يهااستوار كرده و مثل داستان

 .كه كمكتان كند  خواهميو از خدا م كنميم تيموفق ي؛ برات آرزو ايدن هيخوشحالم ؛ به اندازه  يلي؛ خ يشاد ـ
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. است  يباور كن شاهكار هنر.ستت را طال گرفت د ديهم ممنونم ؛ به قول شاهرخ با ياز بابت نقاش يازت متشكرم ؛ راست ـ

حرف باهام داره و بهم آرامش  ايدن هي كنميهروقت نگاهش م. باز نكند  نيو زبان به تحس نديتابلو را بب يامكان ندارد كس

 . دهيم

 .نمانده كه از خجالت آب بشم  يزيشرمنده ام نكن باور كن چ نقدريجان من ا ـ

 »؟ يكنيكنكور خودت را آماده م يبرا يخودت بگو ؟ حتما داراز « :زد و گفت  يا قهقهه

 . شوديم بمانينص يچه بخت نميتا بب ميما هم منتظر نشست. حوصله درس خواندن داره  يك! بابا ؛ كدام كنكور  يا ـ

 نييبرات تع گرانيتا د ي؛ نشست يمبارزه كن ديبا.بهت گفتم  يفرودگاه چ ياون روز تو ادتهي؛  يبش ديناام نميدختر نب يه ـ

 رنديگيم ميتصم شانيبرا گرانيرا كه د ييخدا آدمها.  يبه تو داده ؟ كه از آن استفاده كن يكنند ؟ خدا عقل را واسه چ فيتكل

 .دوست ندارد  رندندا ياراده ا چيو از خودشان ه

غم  يل تو مثل مادر مرده ها زانواش را مشخص كند و حاال زبانم ال يراه زندگ تيكه با عقل و درا دهيرا مختار آفر انسان

 ريكن و ز دايپ ينشده راه ري؛ تا د ستيراهش ن نيا زمي؛ نه عز يتا سرنوشتت را ببرند و بدوزند و تو به تن كن يبغل گرفت

 .بار زور نرو

م از خودم آمد يبه نظر م يدست و پا چلفت يموجود نكهيازا.را گرفته بود  ميجوابش را بدهم ؛ بغض راه گلو يچ دانستمينم

بر احساساتم  كردميم يسع كهيدرحال.  ميگويمن چه م نديتا بب رديما قرار بگ يروز در جو خانه و زندگ كي ديبدم آمد؛ با

 »؟ يكنيم شنهاديپ يتو چه راه« :غلبه كنم گفتم 

 ؟ يخونيدرس هم م نميبگو بب!  يراست ـ

 .كتاب را هم باز نكردم  كي يال. نه  ـ

روز  هيبه خدا .  ستيهمه هوش و استعداد ن نيا في؛ ح يدوستت خوب عمل كرد حتيكه به نص نيفرآ« :گفت  يدلخور با

و  يكن يزيخودت برنامه ر يامروز برا ني؛ بهتره هم يخوريافسوس م يكه با خودت كرد يهمه لجباز نيكه از ا ديآ يم

از گذشته  اي شهي؛ هم يستيت به فكر امروز نوق چيداره ؟ تو ه لكارت اشكا يكجا يدونيبه درس خواندن ؛ تو م يشروع كن

است مثل امروز  يدختر تو امروز را داشته باش و از آن استفاده ببر ؛ فردا هم روز.  يهست تيبه فكر فردا اي؛  يكنيم ادي
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 نكهيو بروم و از ادر فكر فر دي؛ با مكن يو زار هياز غم و غصه گر نميبب ديباشم ؛ با ندهي؛ اگر بخواهم به فكر آ نياالن مرا بب.

؛ تو هم اگر  كنميباور كن من به فرداها فكر نم يول.  رميغم در بغل بگ يشاهرخ را از دست بدهم زانو يروز هيممكنه 

 يدختر خوب شروع كن به درس خواندن من هم سع هيحاال هم مثل .  نيسخت نشود ؛ امروز را بب تيبرا يزندگ يخواهيم

 .را از دست نده  دتيوقت ام چيه زميتا از اوضاع و احوالت باخبر شوم ؛ عز رمياس بگباهات تم كباري يهفته ا كنميم

 ريآنچنان تحت تاث.  دهديم ديكنم ؛ او به من ام دواريام يمن او را به زندگ نكهيا يدارد ؛ بجا يا هيدختر عجب روح نيا ايخدا

 يگريام دفاع كنم و از آن روز من مهتاب د يرم از زندگكه دا ياو را قرار گرفتم كه به او قول دادم با تمام قدرت يحرفها

 يكردم ، چون وقت چندان ميخودم تنظ يبرا نيسنگ يكردم و برنامه ا يو آنها را طبقه بند مرا درآورد يدرس يكتابها.شدم 

 . كردميو تالشم را م يسع يهمه  دينداشتم و اگر قرار بود در كنكور قبول شوم با

؛ مادر  امديبه سراغم ن ندهياز آ شيبه فكر فرو نرفتم و تشو گريبود كه د نيخواندن به من كرد ا كه درس يكمك نيبزرگتر

 يآمده بود كه كس شيپ يدرخانه حالت. نشان نداد  يعكس العمل چي؛ اما ه گذرانميوقتم را به مطالعه م شتريكه ب ديد يم

 .به كارم نداشت  يكار

شبها هم دور از چشم پدر و . خواندميچهار ساعت صبح و پنج ساعت عصر درس م؛  خاستميروز ساعت هفت از خواب برم هر

شروع كردم به  نكهي؛ آنها هم از ا ميفرستاد يهم م يو گزارش روزانه را برا ميكرديچت م نايو مل لوفريبا ن يساعت كيمادر 

پدر  نيزبيت يبود كه از چشمهاام عوض شده  هيمدت كوتاه آن چنان روح نيدر ا. خوشحال شدند  اريدرس خواندن ؛ بس

 شتريب گريحاال د. و مرا به حال خود گذاشته بود  كرديم تيكرده ام احساس رضا رييتغ نقدريمن ا نكهيپنهان نماند و از ا

بود پشت سر  يبدبخت هرام را ب يبهرصورت من دوران سخت زندگ. سوختياو م يفكرم را زهرا پر كرده بود ؛ دلم برا

؛ بچه  يديد يدو نسل را م ينبود ؛ اما فاصله  شتريما هفت سال ب يفاصله سن نكهيبا ا. ما او تازه اول راه بود گذاشته بودم ؛ ا

سرشان بزنند و افكار خودشان را با زور به  يكه بزرگترها تو ستنديمثل ما پخمه ن گريفرق كرده اند ؛ د يليخ يامروز يها

كه او هم راه من را  كنميفكر م يهست انجام دهند وقت لشانيد كنند و هرچه مابراز وجو خواهديدلشان م. كنند  منتقلآنها 

 ندينش يزهرا از من هم بدبخت تر است او هم ساكت و آرام م.  شوديتا به سن ازدواج برسد ؛ آه از نهادم بلند م ديمايبپ ديبا

 نكهيبا ا.  رنديبگ ميتصم شيتا برا
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مظلوم بودن او مرا  نيو هم كندي؛ لب به اعتراض باز نم ستين يوضع اصال راض نيكه از ا دهديچهره و رفتارش نشان م حالت

 . دهديقرار م ريتحت تاث شتريب

از  ياديخوشگل خانم ! به به ؛ چه عجب « :گفتم . اش دمغ بود  افهيق.روز تنگ غروب ؛ زهرا در اتاقم را به صدا در آورد  كي

 ». نيكنارم بش ايب يستاديما كردند ؛ حاال چرا ا

 . اطيح يتو مي؛ بهتره بر رهيگيدلم م نجاينه ؛ ا ـ

و سرسبز آه حسرت بر  بايز اطيآن ح دنياز د.  ميرفت اطيمطالعه بلند شدم و دست او را گرفتم و به طرف ح زيپشت م از

از گل و  يگهدارن يبود كه هر هفته برا يريباغچه باغبان پ ني، همدم ا يرا به كه داد ييبايهمه ز نيا ايدلم نشست ؛ خدا

پرگل ؛  يبايز ي؛ باغچه ها وانيدرختان تنومند افرا و گردو ؛ دو تا درخت سرو در دو طرف ا. آمد  يبه سراغش م اهانيگ

افسوس و صد . مانده بود  يكه دست نخورده باق يشده بود و استخر بزرگ نييتز يعيطب يكه با تخته سنگها يآبشار دكور

 ياز خانه  يداشت نامحرم نناكرده ؛ امكا ياستفاده كند ؛ چون خدا ييبايهمه ز نيز ااجازه نداشت ا يافسوس كه كس

، مانتو شلوار  مياز خانه رفته باش رونيبود كه به ب نيمثل ا ميگذاشتيقدم م اطيهر وقت به ح.  نديها ؛ ما تحفه ها را بب هيهمسا

 قدرخانه اگر بفهمد كه  نيمعمار ا.نكرده بود  يخانه اجبار طايكه سركردن چادر را در ح امرزديخدا پدر بابا را ب.  يو روسر

هم  يسونا و جكوز.  ديبه حتم ما را نخواهد بخش ميگذريتفاوت از كنار آنها م يو ب ميدانيما نم دهيرا كه كش يهمه زحمت نيا

 يبارها بچه ها به شوخ رفتميمدرسه م كهيزمان. دل و دماغش را نداشت كه بخواهد از آنها استفاده كند  يبماند كه كس

تا  ميكن نهيهز يكل ديو فقرا با ريشما بدون استفاده افتاده و ما فق يخانه  يتو يبزرگ نيا بهمعرفت ؛ استخر  يب يا« : گفتنديم

 ».ميبه آب بزن يتن ميدو ساعت بتوان يكي يبرا

« :ستم را به دور گردنش انداختم و گفتم د.و افسوس خوردم كه زهرا را پاك فراموش كردم  غيدر ييبايهمه ز نياز ا آنقدر

 ». يهم باش يناراحت و تو نقدريا نميشده ؛ نب يكن كه چ فيتعر ميخب حاال برا. مرا ببخش ؛ ناگهان حواسم پرت شد 

 »؟ يخواهرت حرف بزن يبرا يخواهينم« :و گفتم  دمياو را بوس. نگفت  چيرا باال انداخت و ه شيها شانه

« :و گفتم  دميبودم او را در بغل گرفتم و بوس دهيند نطوريوقت زهرا را ا چيافتاده ؛ ه يچه اتفاق ايخدا.  هيگر ريزد ز كمرتبهي

باهم حرف  اطيح يتو مييايب يخواستيمگر تو نم.  يزيبر رونيدلت هست ب يتو ي؟ بهتره هرچ يكنيم هيدلم چرا گر زيعز
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 ».؛ خب حاال بگو  ميبزن

 »برات بگم ؟ تونميتو دلمه م يهرچ« :د و گفت را با پشت دست پاك كر شياشكها

 ». زميالبته عز« :و گفتم  دميآزار خانه مان را بوس يكوچك تنها موجود ب دستان

فهمم چه  يحاال م. ؛ بخاطر چه بود  يكه با پدر داشت ييهمه كشمكش ها نيكه حق با توست و ا دميتازه فهم! مهتاب يدونيم ـ

از  كماهينگاه كن االن حدود .  ليدر فام يدارم و نه دختر هم سال ينها هستم و نه دوستت يليمهتاب ؛ من خ. يخواستيم

 يسيامتحان با هم قول و قرار گذاشتند تا در چند كالس نام نو نيبا دادن آخر ستانمتمام دو! تابستان گذشته ؛ من چه كردم 

تمام وقتم را  نكهينها باشم و از تابستانم لذت ببرم ؛ نه امثل آ خواهديخب من هم دلم م.  كردميكنند و من فقط آنها را نگاه م

 . شدبچه گانه با يوتريكامپ يچند باز حميتفر نيخونه و بهتر يتو نميبش

چقدر از او دور  اياو را آزار بدهد ؛ خدا نطورينهفته باشد كه ا يمظلوم و صبور درد يكه پشت آن چهره  شديباورم نم! ايخدا

مثل  يكي گريكه تا چندسال د يزينداشتم ؛ آن هم عز يتوجه چيه زميخودم بودم كه به خواهر عزآنقدر به فكر ! بودم 

تا دوران  يبه سن او بودم ؛ حت كهيشده ؛ هنگام اديز يامروز يبچه ها يكه چقدر رشد فكر فهمميحاال م شديخودم م

. خاص  يا وهيبا آنها بودم ونه گذراندن تابستان با ش حينه به فكر تفر.ام با دوستانم متفاوت است  يزندگ نكهي؛ از ا ييراهنما

 يدرباره  شونديدور هم جمع م يو وقت برنديلذت م يهم سنم از چه مصاحبت يدخترها دانستمينم ييتا سال آخر راهنما يحت

ها را حس تفاوت  رستانيمن از دوران دب. دوستانم هم مثل خودم پخمه و هالو بودند .  كننديبا هم صحبت م ييزهايچه چ

اگر . زهر تازه كالس پنجم را پشت سر گذاشته و متوجه اطرافش شده بود  يكردم با آنها مبارزه كنم ؛ ول يكردم و سع

او را . به بار آورد  يريبزند كه عواقب جبران ناپذ يدست به عمل احمقانه ا ندهيبرود ممكن است در آ شيپ نطوريهمبخواهد 

 ماليحق تو پا گذارمياما نم! رفت ؛ به جهنم  ني؛ حق ما كه از ب زنميحتما با مادر حرف م« :محكم در آغوش گرفتم و گفتم 

 كه يدر هر كالس ديهر طور شده با.شود 

 ». يثبت نام كن يدار دوست

 .ديدستش را به دور گردنم انداخت و مرا بوس يخوشحال با

 نقدريكه ا دهيزن را چگونه آفر نيخدا ا دانمينم. كار بود او طبق معمول در آشپزخانه مشغول . به سراغ مادر رفتم  همانموقع
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است و از  يا قهيزن با سل. خانه بزرگ را به عهده گرفته است  نيا نيسنگ تيتمام مسئول ييعاشق كارخانه است و به تنها

 . برديمتفاوت باشد لذت م شهيغذاش هم زيم نكهيا

 يگرفته و در بطر وهيمادر چند نوع آب م شهيا باز كردم مثل همر خچاليدر . بود  ينيزم بيمشغول پوست كندن س مادر

زد و گفت  يمادر لبخند. گذاشتم  زيم يو رو ختميآب پرتقال ر وانيدو ل. گذاشته بود  خچاليمخصوص ؛ داخل  يها

 ».آمدند  رونيو از اتاقشان ب دندمتشكرم ؛ چطور شده كه دختر خوشگلم به ما افتخار دا«:

 .است  دهيفا يكه ب دانميكه مشغول درس خواندن هستم هرچند م ديدوني؛ خودتان م ديزنيم هيحرف ها چ نيا ـ

 ».دارم  ي؛ كار واجب تر ميرا كنار بگذار جهينت يب يحرفها ني؛ بهتره ا ديبخشيم« :كه گفتم  ديبگو يزيچ خواستيم مادر

 »!افتاده ياتفاق« :با تعجب نگاهم كرد و گفت  مادر

 د؟يبفرست ياو را به كالس ديخواهي؟ نم ديندار يتابستان زهرا برنامه ا يبرافعال نه ، شما  ـ

ماشااهللا شما . ؟ نه ماه درس خوانده ؛ حاال وقت استراحتش است  يكالس واسه چ« :گفت  كرديكه با تعجب نگاهم م همانطور

 ». ديبه كالس ندار اجيو احت ديهست يبا استعداد و درس خوان يهمه تون بچه ها

 ».متوقف شود  ديبا كجايهمه استعداد  نيكه ا فيچه ح« :دهانم باز شد و گفتم  ودآگاهناخ

 ». يدوباره شروع كرد« :گفت  يبا دلخور مادر

زهرا پا  يبرا خواستميحاال صحبت از من نبود ؛ م.  كردميخودم را كنترل م ديزود از كوره در رفتم ؛ اما با شهيمثل هم باز

انداختم و  ريسرم را به ز.  كنمي؛ خراب تر هم م كنميدار بزنم وضع را كه بهتر نم هيكنا يحرفها يهاگر بخوا. كنم  يانيدرم

من كه به نظرتان  ايماهان  گهيفرق داره ؛ او د يليمامان ؛ زهرا با ما خ.  نهاستيو امثال ا يشمنظورم كالس شنا ؛ نقا« :گفتم 

 خواهدي؛ دلش م ستيبچه ن گهياو د. متفاوت است  يليكه با دوستانش خ هديسن و سال فهم نياو در ا. ستي؛ ن رومينم رباريز

 نياو در ا حيتفر دييآخه شما بگو. در تماس باشد  شتريب شلذت ببرد ؛ با دوستان يزندگ يها يباشد ؛ از خوش گرانيمثل د

كرده  شرفتيپ يچون تكنولوژ . رهيبگ ادي يو گلدوز يقالب باف نهيبش شيقرن پ مين ي؟ مثل دخترها ستيچ يتابستان لعنت

است  يديجد لاو از نس.  ستيراه و رسمش ن نيبه خدا ا ديكرده ا حريهمه گشت و تفر نيا يهم چاشن يوتريكامپ يچند باز

بهتره با پدر صحبت .  ديكن يشتريبه او توجه ب فتادهين يناكرده اتفاق يتا خدا. تا آسمان فرق داره  ني؛ خواسته هاش با ما زم
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 ».كه مبادا دست از پا خطا كند  دياوريو ب ديو خودتان او را ببر ديدو كالس ثبت نام كن يكياو را در  و ديكن

 نكهيو بدون ا» .آزادتر از ما باشد  يتا حدود ديبگذار« :ازجا برخاستم و گفتم . ندادم  تيرفت كه اهم يچشم غره ا مادر

 .باشم به اتاقم رفتم  يمنتظر جواب

هنوز چند روز نگذشته بود كه زهرا را در كالس .گذاشت و با پدر صحبت كرد ريمادر تاث يرو ميكه حرفهاچطور شد  دانمينم

آمد و صورتم را غرق  يبه سراغم م يهر از چندساعت.زهرا از خوشحال پردرآورده بود . كردند  يسيو زبان نام نو ينقاش

 ».به تو بده  يكه هرچه از خدا بخواه كنميم برم؛ برات دعا بمقربون خواهر خو ياله« : گفتيم كردويبوسه م

 دادي؛ بدون چون وچرا انجام م داديم يهركس هر دستور. لب بود وهزار خنده  كي. عوض شد  يزهرا بكل هيآن روز روح از

ته نداشتم ؛ الب يديام چيبه درس خواندن مشغول شدم ، هرچند كه ه يراحتتر اليخوشحال بودم با خ اريوضع بس نيو من از ا

ها  يها نباشم ؛ حتما جزو سه رقم يچنانچه جزو دو رقم دانستمي؛ م كردميم تخودم ؛ چون اگر در كنكور شرك ينه به قبول

قربان . زدميتستها را م يماند كه به راحت يساده كتابها ؛ مطالب چنان در حافظه ام م يروخوان كباريخواهم بود ؛ چون با 

 .از آن استفاده كند  توانستيداده بود كه نم ياستعداد را به كسهمه هوش و  نيخدا بروم كه ا يبزرگ

بار نرفتم و با  رياز اول هم گفته بود ؛ اما من ز. در كنكور شركت كنم  دهديپدر اجازه نم دانستميبود كه م نيام از ا يديناام

تا بتوانم در جلسه شركت كنم ؟ كنم  يروز كنكور افتادم ؛ چگونه پدر را راض اديبه . سماجت مشغول درس خواندن بودم 

 شتريكنم اخالقم را خوب كنم و با مادر ب يسع ديبا. خدا بودم و بس ديفقط و فقط به ام ؟ فتهياتفاق ب يمعجزه ا شهيم يعني

 .؛ توكل به خدا  ديايدلش به رحم ب دي؛ شا رميبدون چون و چرا بپذ ديگويو هرچه پدر م ميايكنار ب

 

 7فصل

تنها دخترخواهرش ؛ كه  دنيد يآمده و قراره امشب برا رانيبعد از چند سال به ا ي؛ بطور ناگهان جونزيمادرم ؛ عز خاله

بچه بودم رفت و  يليكه خ ماياون قد ادمهيندارم ؛ فقط  يچندان ياز او خاطره .  ديايما ب ياست ؛ به خانه  زيعز يليخ شيبرا

كرده  فيتعر ميبرا يكه مامان نطوريا. فت ها كمرنگ و كمرنگ تر شد آمد و ر نيما ا دناما با بزرگ ش.  ميداشت ياديآمد ز

 ياز آن دخترها. بود كه هزار تا كشته و مرده داشت  يياش دختر خوشگل و خوش بر و رو ياز زمان جوان زجونيبود عز
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پولدار دل در گرو  اريتاجر بس كي نكهياتا .  گردانديو تشنه برم برديچشمه م يو به پا گذاشتيكه همه را سركار م ييبال

 دنيبار شن كيبود كه قصد نداشت با  داياما او چنان عاشق و ش.  شوديروبه رو م زجونيعز يياعتنا ي؛ اما با ب گذارديعشق او م

عالقه  چيه ونچ ي؛ ول دهديتن به ازدواج م زجوني؛ تا باالخره عز كنديم يبهرحال آنقدر اصرار و پافشار. كند  يجا خال» نه « 

 يكار چيكند از ه ريبتواند قلب او را تسخ نكهيا يآقا حسام برا.  گذارديم يه همسرش نداشت از همان اول سرناسازگارب يا

 يا دهيفا چي؛ تا عشقش را به او ثابت كند اما متاسفانه ه كنديم زجونيتمام مال و اموالش را به نام عز ي؛ حت كندينم يكوتاه

 نداشته و همسر

 . دهديبا داشتن دو تا پسر او را طالق م رسديآقا حسام طاقتش به آخر م نكهيتا ا شوديدتر مروز به روز سر زشيعز

و اقا حسام هم دست فرزندانش را  گرداندينداشته ؛ تمام اموالش را به او برم يارزش شيوقت پول برا چيهم كه ه زجونيعز

بچه ها را فراموش  ي؛ بعد از مدت بردهيبه سر م يوانج يكه هنوز در حال و هوا زجونيعز.  روديم اريو از شهر و د رديگيم

 . رديگياش را از سر م يو زندگ كنديم

دهد ؛  هينداشته كه به او هد يزيقلب پاك چ كيكه جز  شوديآشنا م يريشان نگذشته بود كه با شاعر فق يياز جدا چهارسال

بود  كيو رمانت يزن احساس كي زجونيكه عز ييآنجا و از كرديخود را در قالب شعر ابراز م يخان تمام عشق و عالقه  رجيا

 ياعتنا به حرفها يوصلت مخالف بودند ؛ اما آنها ب نيخانواده دو طرف با ا ههرچند ك.  شوديدل نه صد دل عاشق او م كي

م متوجه گفتن نداشتند ؛ اما كم ك يبرا يعاشقانه حرف يشان جز زمزمه ها يزندگ لي؛ اوا كننديبا هم ازدواج م انياطراف

 يخان كه شاعر معروف رجيا. كرد  ريس شوديشكم را نم»  رميم يدوستت دارم و بدون تو م«خرج دارد و با  يكه زندگ شونديم

 يپول يارزان بفروشد تا بتواند خرج چند ماهشان را درآورد و دوباره ب متيمجموعه اشعار خود را به ق شودينبوده ؛ مجبور م

 . يكاريو ب

گرفته  ي؛ از دست فروش زنديم يدست به هركار يزندگ نهيهز نيتام يخان برا رجيكه ا شودينها تنگ معرصه بر آ چنان

خان و  رجيالبته ا.  كننديبه آنها نم يكمك چيازدواج مخالف بودند ؛ ه نيو چون خانواده ها از اول با ا يتاهر كار سخت

صورتشان را سرخ نگه دارند ؛  يليبا س كردنديم يسع هشيبروند و هم گرانيبار منت د رينبودند كه ز يهم كس زجونيعز

خان را درحال دست  رجيروز پدربزرگت ا كي نكهيسخت آنها خبر نداشتم ؛ تا ا يمن كه خواهرش بودم از زندگ يحت
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را كس قدرش  چيه هك يبزرگ نيمرد به ا فيح« :دمغ و ناراحت بود ؛ گفت  يليبه خانه آمد خ يآن روز وقت.  نديب يم يفروش

 ». ميستيواز حال هم با خبر ن ميهست شيما قوم و خو يناسالمت.  داندينم

آنها  يكرد و كم كم زندگ دايپ شيبرا يدولت ياز روزنامه ها يكيدر  يخان بفهمد كار رجيا نكهيهمان روز بدون ا يفردا

 يواهد داشت ؛ روز به روز زندگنخ يآنها دوام چندان ي؛ كه زندگ كردنديفكر م گرانيبرعكس آنچه د. گرفت  ييرنگ و بو

 ياهاياما هنوز پنج سال از رو. كامل شد  يخوشبخت نيا انيو با آمدن شا شديم شتريشان محكم تر و عشق و عالقه شان بهم ب

 يحادثه رانندگ كيخان در  رجيرحم روزگار او را از نعمت پدر محروم كرد و ا ينگذشته بود كه دست ب انيكودكانه شا

 .كشته شد 

* * * 

« :و گفت  دياش كوب نهيبه س يمادر دو دست دنيبا د زجوني؛ عز دندياز راه رس يبغل سوغات به همراه مامان هيبا  زجونيعز

 ». يمون يكرمون م يماشااهللا ؛ ماشااهللا مثل قال. خاله فدات بشه ؛ قربان قد و باالت برم  ياله

 ».اومده  رتيزن را بدان كه لعبت گ نيقدر ا يسهام يآقا« :ت مادر را محكم در آغوش گرفت و رو كرد به پدر و گف بعد

 ».كه بده  نطوريتو ؛ ا دييبرمنكرش لعنت ؛ حاال بفرما« :انداخته بود گفت  ريسرش را به ز كهيدرحال پدر

؛ از همه  ديش؛ بهرحال مرا ببخ رهيم ادميكه پاك آداب معاشرت  شميذوق زده م نقدريا نميب يهال را م يخدا مرگم بده ؛ وقت ـ

 . خواهميتون معذرت م

چه  شي؛ ماشااهللا نسبت به چند سال پ يمهتاب باش ديتو با« :كرد به طرف من آمد و گفت  يبا ماهان احوالپرس نكهياز ا بعد

 ». يشد يخودت خانم يبرا نميب ي؛ حاال م يبود طونيفسقل بچه ش هي؛ اونموقع  يديكش يقد

. به راه افتاد  ييرايو دست او را گرفت و به سمت سالن پذ ديسراغ زهرا رفت و او را بوس و بعد هم به ديمرا در آغوش كش و

 ». ديمادرتان نشد ييبايكدامتون به ز چياما ه اديبچه ها بدتان ن« :مبل درست جا نگرفته بود كه گفت  يهنوز رو

سه تا  نكهيموزون ؛ با ا يكليبلند و ه يبا قد. ؛ جذاب و لوند هم بود  يخدادا ييباياز ز ري؛ مادر غ گفتيهم راست م قتايحق

 .بود تكان نخورده بود  دهييشكم زا

 ». اديكس به نظرت نم چي؛ ه يدوست دار يليتو هم چون هال را خ« :گفت  يمامان
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 «!مگر وجود داره « :گرفت و گفت  يحق به جانب ي افهيق زجونيعز

 ».به ارث بردم از شما بوده  يزي؛ منهم اگر چ ديت ندهمرا خجال نقدريا زجونيعز« :زد و گفت  يلبخند مادر

 »؛ خب اصل حالتون چطوره ؟ فرزاد و هومن چطور هستند ؟ ديكنيهم تكه پاره م يخوب تعارف برا« :گفت  يبا شوخ پدر

 ».اونها هم خوب هستند ؛ سالم رساندند « :گفت  كرديروشن م گاريس كهيدر حال زجونيعز

 ». ميكنيآنها را فراموش نم يقت محبتهاو چيما كه ه« :گفت  پدر

 يبرا رهيشونه ؛ اونها جونشون در م فهي؛ وظ ديزنياست كه م يچه حرف نيا« :را درهم كرد و گفت  شياخم ها زجونيعز

سال  ياگر سالها زادياست ؛ آدم يزي؛ درد غربت بد چ ديدانيخودتان كه م يسهام يآقا. از بستگان به اروپا بروند  يكي نكهيا

را هم  انيكه شا خواهديدلشان م يليخ.  شهينم رونيا ايدن يجا چيبه قول بچه ها ه.  بهيباشه باز هم غر گهيكشور د هيهم در 

 ». خواهديخدا چه م مينياز درسش مانده ؛ تا بب گهيد كساليبه اروپا بكشانند اما او هنوز 

 »؟ اوردندين فيتشر انيچرا آقا شا يراست« :گفت  مادر

؛ اما متاسفانه فردا امتحان داشت ؛ ترم تابستانه گرفته ؛  نديشماها را بب ياديب خواستيدلش م يلياتفاقا خ« :گفت  زجونيعز

 »؟ يدر راه ندار ييماهان ؛ كوچولو يخب راست.  گهيفرصت د كيان شاهللا در 

 ».نه ؛ حاال زوده « :گفت  ماهان

وقت  يبچه دار شد يات لذت ببر و خوش بگذران كه وقت ياز زندگ يتا جوان هست. ؛ حق با توست  نيآفر« :گفت  زجونيعز

 ». ياز آن نكرد ياستفاده ا چيات گذشت و ه يجوان ينيب يم يو تا چشم بهم بزن يسرخاراندن ندار

آپارتمان  هياو  هيتنها سرما.  داديو غم بع دلش راه نم گرفتيوقت سخت نم چيرا ه يبود كه زندگ يزن خوشگذران زجونيعز

را  انيپر و بال او و شا ريز يليالبته فرزاد و هومن هم خ. اش بود  يدر كرج بود و تنها درآمدش حقوق بازنشستگ يقلفس

هم به دوش آنها بود ؛ اما با  انيمخارج دانشگاه شا هيكرده بودند ؛ كل نيآنها مع ياماهانه كه بر ياز مقرر ريبه غ. گرفتنديم

و با كالس  پيحال او آنقدر خوش ت نيبا ا. بود  گرشيساعت د كيو نه به فكر  پس انداز داشت الير كيحال نه  نيا

 شيبود ؛ موها دهيصورتش را كش پوستتا حاال چند مرتبه . است  يزن پولدار كردي؛ فكر م ديد يكه هركس او را م گشتيم

همانطور كه .  ديپوشيلباسها را م نيتر كيو ش نيدتريالك زده بود و جد شهيهم شيآورد ؛ ناخن ها يدر م يرا هربار به رنگ
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ده ؛ دوازده . ؛ خودش همه عمرش را خوش گذرانده بود ؛ چه قبل از بچه دار شدن و چه بعد از آن  كرديم حتيبه ماهان نص

 چيو ه كرديم يخودش زندگ يبرا. آمدند  يهمسن به نظر م گرفتنديكنار هم قرار م يسال از مادربزرگ بزرگتر بود ؛ اما وقت

از همان روز اول بدون حجاب جلو پدرم  دهديم تياهم يليپدرم به حجاب خ دانستيم نكهيبا ا.  رفتيبار زور نم ريز وقت

 شما« : گفتيم يو با شوخ شديحاضر م

 ». ديكن شي؛ چشماتون را درو دي؛ نگاه نكن ديناراحت

 .شده بود  ميآنقدر سر به سرپدر گذاشته بود كه او تسل و

؛ درست  يكنيخب مهتاب جون تو چه كار م« :بود رو كرد به من و گفت  اريه مشغول پوست كندن خهمانطور ك زجونيعز

 »تمام شده ؟

 ».خونه ؛ منتظر بخت و اقبال  يرا گرفته ام و حاال نشسته ام تو پلممي؛ د يچيه« :را باال انداختم و گفتم  ميها شانه

 »چه ؟ يعني! بخت و اقبال « :گفت  زجونيعز. ندادم  يتياهم يبه من رفت ، ول يچشم غره ا پدر

 ». شهيچه م ايدن نيقسمتان از ا مينيبب نكهيا يعني« : گفتم

 »؟ يدرست را ادامه ده يخواهيمگر نم« :گفت  او

؟ زمان ما كه به  گهيم يدختر چ نيا« :رو كرد به پدر و گفت  تيبا عصبان زجونيعز. سرم را تكان دادم  يتفاوت يب با

مملكت  نيرا در ا يحاال كه حرف اصل يول دي؛ شما همه تون به دنبال درس و دانشگاه بود دادندينم تياهم اديز التيتحص

را با  شانيدارند كه بچه ها يسع يچشم و هم چشم ياعتبار علم ؛ بلكه از رو خاطرو تمام خانواده ها ؛ نه تنها به  زنديدرس م

برخوردارند ؛  ييشما كه از هوش و استعداد باال يبفرستند ؛ دخترهابه دانشگاه  يضرب و زور كالس كنكور و كالس خصوص

 »؟!درس بخوانند  خواهندينم

كه از  دانستميم تيمستقل و با درا ياو را زن نكهياز ا ديشا. چند برابر شده بود  زجونيچرا دل و جرئتم با آمدن عز دانمينم

من « :ام او باشد و ناگهان جان گرفتم گفتم  يزندگ يالگو استخوي؛ دلم م كرديبه نحو احسن استفاده م يخداوند ينعمت ها

 ». گذراند يبزرگترها نم نهعاشق درس خواندن هستم اما متاسفا

 ».بكنند  ليدخترانتان تحص ديخواهيشما نم يعني«:را درهم كرد و به پدر گفت  شياخم ها زجونيعز
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فرق كرده ؛ اتفاقا جو دانشگاه از  يليخ شينسبت به چندسال پما  يجامعه كنون« :درون مبلش جا به جا شد و گفت  يكم پدر

 ديخانم ؛ شما دختر ندار نيمه. كه دخترم را هرچه زودتر به خانه بخت بفرستم  دهميم حيمن شخصا ترج. همه جا بدتر است 

 ».است  تانبه عهده  ينيسنگ تيچه مسئول ديكه بدان

هال . در دانشگاه ها را ببندند  دي؛ پس با ديداشته باش يطرز فكر نيكه چن دهيشما بع يدگيبه فهم ياز پدر« :گفت  زجونيعز

 »؟ يموافق يسهام ي؟ تو هم با آقا هينظر تو چ

نان آور خانواده  خواهديمرد ؛ كه م يحاال برا يچياز آن كردم ؟ ه يهمه درس خواندم ؛ چه استفاده ا نيمن ا« :گفت  مادر

 ». نميب ينم يمن هم الزام دختر ؛ يبرا يول.  يزيچ هيباشد ؛ 

كرده ؛ تو از  رييتغ شيسال پ نيطرز فكرتان نسبت به چند يليبه به ؛ خ« :سرش را با تاسف تكان داد و گفت  زجونيعز

همه زن درس خواندند و به  نيفرزندانت موثر نبوده ؟ ا تيات در ترب ي؟ رشد فكر ينكرده ا ياستفاده ا چيه تيدانسته ها

اشتباه است و زنها  نهايا يكه كار همه  دييفرما يپس شما م. رقابت دارند  هامراكز با مرد نيدر حساس تر دانشگاه رفتند و

 ديگذار يها گذشته ؛ چرا نم نيحاال از ا. دور است  يليطرز فكر از شما خ نيبكنند ؛ ا يخانه و خانه دار يتو ننديبش ديبا

تا درخانه شماست به خواسته  ديو بگذار ديريفرصت را از او نگ نيا.  ستي؟ بچه كه ن رديبگ مياش تصم ندهيآ يخودش برا

 . دي؛ او را دلسرد نكن ستيامن ن يمثل خانه پدر ايدن يجا چيه.برسد  شيها

؛  ئي؟ از هر چه بگذر ستيچ يبرا يريهمه سختگ ني؛ حاال ا ديدوران را گذرانده ا نيشما كه خودتان بهتر!  يسهام يآقا

 ديحاال قولش را به من بده. را دارند  هينظر نيمهم است ؛ مردها هم هم شانيهمسرشان برا التيا تحصهمانطور كه دختره

 ».مهتاب به درسش ادامه دهد  ديكه بگذار

 ديبهرحال با.  گذرديدر جامعه چه م ديدانيخانم شما نم نيمه« :شده بود گفت  رهيخ يمتفكرانه به نقطه ا كهيدرحال پدر

 ».موضوع نگاه كنم  نيباز به ا ديكه با د دهميول را مق نيفكركنم ؛اما ا

 »!حتما ؟« :به پدر كرد و گفت  ينگاه يچشم ريز زجونيعز

 ».حتما «:زد و گفت  يبه اجبار لبخند پدر

در مقابل او سست بود و  نقدرينظر پدر را عوض كند ؛ اما چرا ا توانستيم يراحت نياو هم به هم. مادر در تعجب بودم  از
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 . داديگفت بدون چون و چرا انجام م ياو م هرچه

كردم ؛ مثل  نياو را بارها و بارها تحس هيروح. شد  يجون سپر زيبامزه عز يو جوكها ياز شب به شوخ يشب تا پاس آن

ان آن چن يروبه رو بوده ؛ اما به قول مامان يادياز غم بر دل او ننشسته بود ؛ هرچند كه با مشكالت ز يوقت غبار چيه نكهيا

. مثل او باشم  توانستميكاش من هم م يا. پشت سر گذاشته است  ييبايصبر و شك باداشته كه همه را  يياعتماد به نفس باال

 .نداشت  ييو به گفته خودش غم و غصه در دلش جا ديد يم يو خوش حيرا تفر يزندگ

« :با من هم صحبت نشد و به مادر گفته بود  يه او كلم داديم يلب ريآن روز پدر با من قهر كرد ؛ جواب سالمم را ز يفردا از

؛ هركس  ميكنيچه مربوطه كه ما چه م يبه كس. مان را برمال كند  ياسرار زندگ بهيغر ينمك نشناس جلو نيحقش نبود ا

 ني؟ امان از دست ا كنديمرا به خاله خانم م تيالف بچه نشسته شكا نيا الاش به خودش مربوط است ؛ حا يخصوص يزندگ

 يكس نيبه اول. فرق كرده  هيرا انتخاب كند ؛ اما حاال قض يكيخواستگارانش  نيختر ؛ قصد داشتم اجازه بدهم تا خودش از بد

دشمن ؛ مگر ماهان  ايكردم  بزرگدختر . كه دلش خواست بكند  يتا هر غلط دهميخانه را بزند جواب مثبت م نيكه در ا

. كرد  بشينص يخوب نيخوبش ؛ همسر به ا تيزن به تمام معنا ؛ خدا هم به پاداش ن كي؛ بردبار ؛ صبور و نمونه  عي؛ مط ستين

؛  يكور خوند يبهتره بهش بگ. بدهد  اديرا به من  يراه و رسم زندگ خواهديمن دم در آورده و م يوجب قد و باال برا مين نيا

 ». يكنيم يروي؛ اربابت من هستم و از دستورات من پ يخونه هست نيا يكه تو يتا وقت

كفش كرده بود كه  كيرا در  شيپدر پا. پدر توانست از من دفاع كند ؛ نه ماهان و نه محمد آقا  يمادر در مقابل حرفها نه

 .فرستديخواستگار به خانه بخت م نيهرچه زودتر ازدواج كنم و مرا با اول ديبا

خود بستم و جز  يدر را به رو. پرتاب كردم  يه اآن روز به بعد غم و غصه ام صد برابر شد ؛ كتاب را بستم و به گوش از

 دهيفا ي؛ اما ب ارنديب رونيكه مرا از آن حال و هوا ب كردنديم يسع يليماهان و مامان خ.  دميخود ند يبرا يمونس چي؛ ه هيگر

 خواستيدلم م. م را نداشت يكس دنيطاقت د يزمانه و روزگار به شدت متنفر بودم و حت از. خسته شده بودم  ياز زندگ. بود 

كس را قبول  چيبود كه حرف ه يياو مرد قلدر و زورگو!به پدر بفهمانم كه كارش اشتباه است ؛ اما چگونه ؟ يجور كي

 دانستيآمد ؛ چون م يكوتاه م نقدرياش ا يندگتداوم ز يبرا دياو شا. فهمم كه مادر چقدر مظلوم واقع شده  يحاال م.  كردينم

 . كردياش حفظ شود سكوت م يزندگ ميحر نكهيا ياست و برا يزدنده و لجبا كيپدر مرد 
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 :گفت  يم شديهر وقت صحبت م.  ديد يفراهم ساخته بود م مانيكه برا يمرفه يرا در زندگ زيهمه چ پدر

انم آن تا بتو زدميدر و آن در م نيآن قدر به ا ديدفتر با هي ديخر يلباس نوبه دلم بود ؛ برا هيمن اندازه شما بودم حسرت  ـ

؛ كه بتوانم  يگرفته تا هر كار حالل ياز روزنامه فروش.  كردميعالوه بر درس خواندن ؛كار هم م ياز سن نه سالگ. كنم  هيرا ته

كنم ؛ اما  ليقصد داشتم ترك تحص اديو كار ز يكس يب نيچندبار از درد سنگ. كنم  هيسرپرستم ته يبخانواده  يبرا يلقمه نان

من و .  نديايسواد بار ب يب ميگذارم بچه ها ي؛ نم يمردم كلفت ياگر شده برم خونه « : گفتياو م. اشت نگذ امرزميمادر خداب

 يحق و حقوق زندگ يرا كه همه  يخود كاغذ يسواد داشت ب امرزياگر اون خداب. بود  يسواد ياز ب ميديپدرت هرچه كش

 دهيچسب يرا دو دست يا چنگ و دندان هم كه شده زندگحاال ب.  شديو آخرش هم از غصه دق مرگ نم كردياش بود امضا نم

 ».رسانم  ينان خشك هم كه شده شما را به عرصه م ايام و 

را  تيحاال قدر عاف ميها را تحمل كرد يو چون سخت ميبود ما درسمان را ادامه داد يكار را هم كرد و به هر بدبخت نيهم

كم گذاشته ام ؟ خب ،  تيكه برا يخواست يزيچه چ يناشكر نقدريو ا تاسيمه تيبرا زيتو نمك نشناس همه چ يول.  ميدانيم

؛  يكنيخرد م يجز تو وروجك كه هر روز و هر ساعت اعصابم را به نوع رنديبپذ اهمه حاضر شدند مر. دارم  يمن هم اعتقادات

بدهم با دوستانت هرجا دوست  كه من اجازه ياگر نشست. برو  نجايهستم زودتر از ا ياگر پدر بد يخواهياز جونم م يبابا چ

 ي؟ چون آنها برا يكنيو آمد نم فتر تيچرا با دختر عمو و دختر عمه ها.  ستمين يپدر نيچن يدوني؛ خودت م يبر يدار

 . خورهيتون بهم نم ي؛ در اصل گروه خون ستنديجور برنامه ها ن نيو ا يشده اند و اهل جلف باز يخودشان خانم

با دوستانش  نديو هر وقت بپرسم ؛ بگو نميخونه نب يلحظه تو هيسرم نگذاشتم كه دخترم را  يرتيغ ي؛ باباجون من كاله ب نه

همه نعمت را  ني؛ چرا قدرا يكنيچرا استفاده نم. خانه حاضره  نيدر ا يبخواه يهرچ. به كالس رفته  ايرفته ؛  ديخر يبرا

 ». يدانينم

 ايندارند ؛  يخوب يكه وضع مال ييفقط پول است و آنها يزندگ كرديو فكر ما.  داديم لميتحو شهيبود كه پدر هم ييحرفها نيا

 .برند  ينم ياز زندگ يلذت چيهستند و ه چارهي؛ بدبخت و ب كننديم يدر حد متوسط زندگ

با  ؛ خوردميغبطه آنها را م شهيداشتند كه هم يآل دهيا يبودند ؛ اما زندگ يدوست خودم ؛ پدر و مادرش هر دو فرهنگ لوفرين

 يو دوستانه ؛ همه و همه رو يخانوادگ يها يگرفته تا مهمان حياز گردش و تفر.  كردنديرا م ايعشق دن يهمان حقوق معلم
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و  يشمال يتابستانها به شهرها.  گذاشتنديم انيو مشكالتشان را با هم در م شدنديمشب دور هم جمع  كي يبرنامه بود ؛ حت

 گفتيو م كرديم ادياز پدر و مادرش بعنوان دو دوست  شهيهم لوفرين. يجنوب يه شهرهاب ديع اميو ا رفتنديخوش آب و هوا م

 . خواهديم ييكه داشته باشد از آنها راهنما يو مشكل يهر ناراحت

. حسرت به دل ماندن و بس  چي؟ ه ستيچ يكرده ؛ سهممان اززندگ ليهمه مال و اموال ؛ پدر و مادر تحص نيما با ا حاال

 يماه ها.  مينيب يبستگان را م كباري؛ هرچند هفته  مييآ يو م ميرو ي؛ تكرار برنامه سال قبل به مدرسه م برنامه هرسال

پر  ليو آج وهيو م ينيريهم طبق معمول خونه را از ش ديع امي؛ ا شوديمو سفره برگزار  يمجالش روضه خوان يمخصوص

 مياست كه مثل هر سال بار و بنه مان را جمع كن نيان در تابستان ام زهيو جا مينينش يم ينوروز يو به انتظار مهمانها ميكنيم

؛ فقط از  ستيآنجا هم كمتر از خانه ن كه ميشمال بگذران ياليرا در و ي؛ ده روز ميو با چهار تا از خودمان بدتر همسفر شو

 يباي؛ سواحل ز ديآ يبه سراغمان م شتريحاكم است كه غم و غصه ب يو آن چنان سكوت مرگبار ستين يخبر يشلوغ

شدن به  كينزد ي؛ حت مياز دور آن را تماشا كن ميتوانيكه فقط م ندينش يو آه حسرت بر دلمان م مينيب يخزر را م يايدر

 .بزند  ديما را د ياليفقط و فقط و نيآنطرف تر با دورب لومتريك نيچند يكس دي؛ شا وشديم سوبجرم مح ايدر

از  يكاش آنجا مرا به حال خود بگذارند تا بتوانم به گوشه ا يا.  ميرويو به مشهد م ميكنيرا جمع م لمانيهم دوباره وسا بعد

هر روز . حرم پناه برم و در خلوتگه بار با او در كمال آرامش نجوا كنم ؛ افسوس و صد افسوس كه آنجا هم زور و اجبار است 

 . مينيرا هم بب يحيتفر يو چندجا ميو كوفته به هتل برگردو عصر خسته  ميبه بازار بزن يسر دبع ميبا آنها به حرم برو ديبا

 يهم مرا تسل يشاد يحرفها يحت گري؛ د خورميغصه م شتريب كنميهرچه به گذشته نگاه م لوفر؟ين ايمن خوشبختم  ايآ حاال

كس  چيو ه زيچ چيه به خواهديدلم م. نامعلومم هم نباشم  ي ندهيگذشته را فراموش كنم و به فكر آ توانميچگونه م.  دهدينم

سرم به شدت درد . اندازد  يتلخ م يخاطره ا اديمرا به  يلعنت يخانه  نيدر ا يچككو زي؟ هر چ شوديمگر م يفكر نكنم ؛ ول

تخت افتاده ام ؛ اما افكارم  يحال به رو يب. خورده ام ؛ نتوانسته آرامم كند  شيساعت پ كيكه  يو قرص آرام بخش كنديم

دارم كه با آنها  يچه اصرار دانمينم.  شناستناآ مياز آنها برا يليكه خ نميب يرا م يمبهم ريتصاو.  ندزيدرهمه جا پرسه م

 .شونديمحو م زيارتباط برقرار كنم ؛ اما كم كم همه چ
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 8فصل

از .زنگ بلند شد يبودم كه صدا يمشغول خواندن رمان يحوصلگ يو دلتنگ؛ با ب ريجمعه ها دلگ يجمعه بود و مثل همه  روز

آن خواستم در اتاقم را  كي.ما آمده باشد يكه او سرزده به خانه  شديباورم نم.بود يمامان.نگاه كردم اطيگوشه پنجره به ح

مطالعه رفتم و مشغول خواندن رمان شدم  زيبه سمت م يپدر درخانه است با دلخور فتادا ادميباز كنم و به استقبالش بروم كه 

 يدر همان چهارچوب در ؛ او را در بغل گرفتم و از دلتنگ. ه بود كه خودش به سراغم آمد نگذشت ياز آمدن مامان يساعت.

؛ نه  ي؟ نه تلفن يپرسيات نم ياز مامان يحال و احوال هيمعرفت ؛  يب يبه به ؛ نوه « : و گفت  دياو مرا بوس. شد  رياشكم سراز

 ». يزنينم رزنيپ نيهم كه به ا ي؛ سر يخبر

بهتر از شما حال مرا  يچه كس. ذره شده بود هي؛ دلم براتون  ستين نطوريبه خدا ا«:گفتم  كردميرا پاك م مياشكها كهيدرحال

 هي ديتحملم تمام شده ؛ با گهيد.؛ اعتصاب كرده ام ؛ آن هم از نوع حادش  ديهست انيهمانطور كه حتما در جر يفهمد ؛ ول يم

 ».را روشن كنم  فميتكل ديدارد ؛ با دهيكنم چه فا يقهر و دوباره آشت يوزچند ر نكهياز ا. خونه حرف مرا بفهمد  نيا ينفر تو

 . يمرا به اتاقت دعوت كن يخواهيحاال نم ـ

مبل  يرو كهيدر حال» . نامرتب است  نقدريا نجايكه ا ديببخش.  ديي؛ بفرما دييخدا مرگم بده ؛ بفرما يوا« : گفتم  يدستپاچگ با

 »؟ يكرديتت درد نكنه خب چه كار مدس« :نشست گفت  ياتاق م يگوشه 

 ». خواندميكتاب م« :گفتم  يآهستگ به

 ؟يزنيآروم حرف م نقدريچرا ا ـ

 .خونه  نيا يممنوعه است ؛ البته تو يآخه از اون كتابها ـ

 . يخونديرمان م يحتما داشت ـ

 ديبا. است  يكارياما بهرحال بهتر از ب. را ندارم  يكار چيكه حوصله ه ختهيآنقدر فكرم بهم ر« :را تكان دادم و گفتم  سرم

 ».سكوت وحشتناك را گرفت  نيا يبهرصورت كه شده جلو

 زهير هيكه پدرت  يكنيكه چه شود ؟ اگر فكر م يدخمه خودت را حبس كرد ني؟ در ا يدهيخودت را عذاب م نقدريچرا ا ـ

كرده ؛ حاال  يزندگ نطوريسال است كه ا يو سالهاا.  ي؛ بدان كه سخت در اشتباه كشديعقب م اي؛  دارديدست برم دشياز عقا
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 .ديايدارد ؛ حاضر است سرش را بدهد اما كوتاه ن مانيا دياعق نياو به ا يول.  دانميغلط ؛ نم ايدرست 

؛ تو  يچقدر او را دوست دار دانمي؟ هركه نداند ؛ من كه م يكه عاشقش هست ي؟ با كس يكنيمبارزه م يتو با ك!  زميعز

آن وقت چه . و تمام  كنديآن سكته م هي؟  يكنيخون به دلش م نقدريپس چرا ا... مو از سر پدرت كم شود ؟ هي يحاضر

و احترام هم را نگه  مينيب يرا م گريسرسخت او هستم ؛ كم همد اناز مخالف يكيكه خود من  يدانيخودت خوب م! يكنيم

من با تو هم ! دلم  زي؛ نه عز دهميز اوست و حق را به او ما يطرفدار يبرا زنميكه م ييحرفها نيپس فكر نكن ا.  ميداريم

؛ فقط درحد  ادرتو ما بزرگترها ؛ مخصوصا پدر و م يريبگ ميخودت تصم ديمال توست ؛ پس با يزندگ. هستم  دهيعق

تم او سالهاست همانطور كه گف.  ميكن ليبا زور و اجحاف نظرمان را تحم نكهي؛ نه ا ميبكن فهيانجام وظ ديو كمك با ييراهنما

 گهيمهتاب ؛ بگذار رك و پوست كنده بهت بگم ؛ پدرت د. دهد  ريينتوانسته او را تغ يشكل گرفت و تا حاال كس نطوريكه ا

اما ته  كنهيبه من نگاه م. است  يگريد ياما فكرش جا زنهيبا من حرف م.  رهياون داره از كف م.  ستين يميقد ياون سهام

تا به حال  اي؛ آ ياتاق باز بشه و تو به آغوشش پناه ببر نياو منتظره ، منتظره كه هر لحظه در ا.نگاهش به در اتاق توست 

 كه او هم عاشقانه تو را دوست دارد ؟ يمتوجه نشده ا

 يتا حاال رو يچه كس نيا يتو نيبب.  يرا داده ؛ تو هست شيها يمنطق يو جواب ب ستادهياو ا يكه تا حاال رودر رو يكس تنها

بار  ريكه ز ستين ياو كس. حد تحملت كنه  نيدوستت داره كه توانسته تا ا يليپس بدان خ. پدرت حرف زده جز تو حرف 

 .يپدرت را ببوس يرو يبروو  يبهتره دست از لجاجت بردار. بره  يكس

؛  زديماه پدر دلم پرپر م يرو دنيد يبرا يمامان يكه با گفته ها دانديپدر را كرده بود ؛ خدا م يكه چقدر دلم هوا دانديم خدا

و بر آنها بوسه بزنم و خود را در آغوش او  رميآن دستان مردانه اش را در دست بگ خواستيكه چقدر دلم م دانديخدا م

قلبم به مانند  كهيدرحال. فرق دارم  هيپدر با بق يكه برا دانستميهم خوب م خودم. و نفس گرم او را حس كنم  ندازميب

مدت بر من چه  نيا ديكنيذره شده ؛ باور نم هي شيبه خدا دلم برا« :گفتم . شد  رياز چشمانم سراز اشك ديتپ يم يگنجشك

به  ايرو نيوقت ا چيهستم ؛ اما ه يخوش بر؛ هر روز منتظر خ كنميهر روز از پشت پنجره آمدن و رفتنش را تماشا م. گذشته 

 يناكرده اگر اتفاق يكه خدا دانميودم و از پدر ؛ خودم هم خوب ماز خ ندهي؛ از آ ترسمي؛ من م يمامان. است  وستهينپ قتيحق

محبوس بماند چه  يدو ؛ سه هفته تنها در اتاق يكه اگر كس ديكني؛ فكر م ديتا آخر عمر خودم را نخواهم بخش فتديپدر ب يبرا



 

 

كتابخانه نودهشتيا  زهرا ناظمي    –شام مهتاب 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٧٧

ها را تحمل كردم تا  يختس نيتمام ا ديباور كن. شبانه ؛ خاطرات تلخ گذشته  ي؟ كابوس ها ديآ يبه سراغش م ييفكرها

 وانهيآخه من با پدر ؛ كه د. و سرگردان و مستاصل مانده ام  ليخودم هم سف! كنم ؛ اما كدام راه  دايپ يبتوانم راه نجات ديشا

 وار دوستش دارم ؛

در  يندارم و عالقه ااز او  يشناخت چيكه ه يبا مرد توانميچگونه م دييحاال شما بگو.  رميرا بپذ دشيو عقا ميايكنار ب توانمينم

 »؟ ميايكنار ب ستيكار ن

 ».هستم  يخوش يآور خبرها اميمن پ يحق با توست ، ول!  دانميم« :و گفت  ديبه كنارم آمد و صورتم را بوس يمامان

ان هم اديكردم كه به احتمال ز دايپ تيخواستگار خوب برا هينگاهم نكن ؛ من  نطوريا« :گفت  يتعجب نگاهش كردم ؛ مامان با

 ». يخواهياست كه تو م يكس

 ؟ يپدر چ ـ

 .خواهد شد  ياو هم راض ـ

 .امكان ندارد  يزيچ نيكه هم مورد قبول من باشد و هم پدر ؛ اصال همچ ستيطرف ك ني؛ آخه ا ديسر به سرم نگذار يمامان ـ

شو برو هرچه زودتر پدرت را تو بلند. دارم  يو نه قصد شوه گذارمي؛ نه سر به سرت م زميعز«:زد و گفت  يلبخند يمامان

 ».كارها را به من بسپار  هي؛ بق اريب رونيحال و هوا ب نيخانه را از ا نيكن و جو ا يببوس و با او آشت

 ...من . شود كه بگذارد درس بخوانم  يپدر راض يجور هي خواهديدلم م. ؛ من قصد ازدواج ندارم  يآخه مامان ـ

 لتيخانه و ادامه تحص نيعنوان با ماندن و در ا چي؛ پدرت به ه يزنيم يياهللا ؛ چه حرفهانعوذب: حرفم آمد و گفت  انيبه م او

جا تمام  هي دي؛ پس با يدو روز قهر ؛ دو روز آشت. دارد  يا دهيهم به قول خودت چه فا يزندگ نيا. موافقت نخواهد كرد 

 ».شود 

كه الاقل خودم  ميايدر ب يكنند ؛ بگذار به عقد كس رونيخانه ب نيهر طور شده مرا از ا خواهنديبود ؛ حاال كه م يبا مامان حق

 »هست ؟ يآقا داماد ك نيحاال ا« :گفتم . قبولش داشته باشم 

 فيتعر تيماجرا را برا ي، تا من همه  يرا ببوس شيو رو يرا زدم به سراغ پدرت برو ميحرفها نكهيتو قول بده بعد از ا ـ

 . ميوبه پدرت بگ يكنم و اگر موافق باش
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؛ خوشحال  ديبودم به پدر و مادر بگو يمرا آدم حساب كرده و اول آمده بود با من مشورت كند ؛ تا اگر راض يمامان نكهيا از

 .شدم و به او قول دادم 

كه به دنبال  ييخوشش آمده و از آنجا يليهمان شب از تو خ.  زجونيپسر عز انيجز شا ستين يداماد خوشبخت كس نيا ـ

 انياست ؛ از من خواست كه با تو صحبت كنم و اگر نظرت موافق بود ؛ بعد با پدر و مادرت در م انيشا يب برادختر خو هي

حاال « :زد و گفت  يلبخند يمامان» ؟ دييگو يبچه ننه را م يدست و پا چلفت ههمان پسربچ!  انيشا« :با تعجب گفتم . بگذارم 

حاال بگذار شمه ... حاال بگذار . و تا دلت بخواهد اهل دل  افهيو خوش ق پيت خوش.  ينياو را بب ديشده ؛ با يخودش مرد يبرا

 ياز لحاظ مال ياست ول تيريمد رشتهسال سوم  يچهار سال سن دارد دانشجو ستيب.  ميبگو تيبرا انيشا ياز زندگ يا

اهل دل ؛ عاشق تنوع . است مادرش  ياست ؛ اخالق هم كپ افهيو خوش ق پيخوش ت يندارد ؛ از نظر ظاهر يآن چنان تيوضع

 ؟ يگيم ياست كه من دارم ؛ حاال چ ياطالعات هيكل نيا. است  ي؛ در ضمن پسر دست و دل باز حيو گشت و تفر

 »؟ ستينظر شما چ... حاال نظر . بگم  يچ دانمينم« :قورت دادم و گفتم  يدهانم را به سخت آب

پسر  انيشا. دارد  يبيمحسنات و معا ي؛ بهرحال هر كس ستين كس كامل چيبه نظر من ه« :فكركرد و گفت  يكم يمامان

 ديكرده و شا ايمه شيهر چه خواسته برا شهيلوس بار آورده و هم ياو را كم زجونيكه عز يدونيم.  ستين يويفعال و اكت

 يليواج ؛ زن و شوهر خنباشه ؛ بعد از ازد يكه او پسر خوب شهينم ليزنم دليكه م ييحرفها نيباشد ؛ اما ا نياو هم يعلت تنبل

. هستند  گريكديدوم  ي مهيزن و مرد ن شهيكنند ؛ هم يرا خنث گريكدي يگذار باشند و نكات منف ريهم تاث يبر رو تواننديم

 ». ديبسازآل  دهيا يزندگ كي ديتا بتوان ديدست به دست هم بده دي؛ با ديشما هر دو جوان هست

دختر  يه. مهتاب ؛ مهتاب « :زد  ميچند بار صدا يمامان. شده بودم  رهيخ ينقطه ا گفتن نداشتم ؛ ساكت و آرام به يبرا يحرف

 »؟  هينظرت چ! ييكجا

پرورانم  يام درسر م ندهيآ ينگرفته ام آنقدر آرزو برا يوقت موضوع ازدواج را جد چيه« :را باال انداختم و گفتم  ميها شانه

 ».مشكله  ميبرا يريگ ميام است و حاال تصم يدگدر زن يوجود مرد كنميكه فكر نم يزيكه به تنها چ

؛ اگه جوابت مثبت بود ؛  رميگيباهات تماس م گهيمن چند روز د. رينگ ميرا بكن و عجوالنه تصم تيدخترم خوب فكرها ـ

 ».پدرت  شيپ ميحاال بلندشو برو.  كنمياونوقت با پدرت صحبت م
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گذاشته بود خوشحال بودم ؛ به  شيپا پ يمامان نكهياز ا. تنگ شده بود  شيكه چقدر دلم برا دونهيداشتمم ؛ خدا م يبيعج حال

مبلش نشسته و مشغول  ي؛ رو شهيپدر مثل هم. آمدم  رونيبعد از ده روز از اتاقم ب يسرعت از جا برخاستم و به همراه مامان

 ديبار يم شياز سر و رو تيوقار و شخص متانت ؛. و او را برانداز كردم  ستادميخود ا يجا ربود ؛ چند لحظه د يكتاب يمطالعه 

سرش متوجه حضورم  يمن به باال دنياو كه غرق مطالعه بود ؛ تا رس. رفتم  شيو شتابان به سو ديپر كش شيناگهان دلم برا. 

 »! يبابا ؛ آمد... مهتاب « :من تعجب كرد و گفت  دنيكتابش افتاد ؛ سرش را باال آورد و با د يام بر رو هيسا يوقت. نشد 

سرش را در  اورديبه زبان ب يكالم نكهي؛ پدر بدون ا دمي؛ خودم را در بغلش انداختم و او را بوس اورمينتوانستم طاقت ب گريد

به .ناراحت و دلتنگ بود  يدور نيپس او هم به اندازه من از ا. فشرد يم نهيپنهان كرده بود و مرا به س ميموها يالبه ال

؛ چقدر چندش آور شده بودم و  دميد يكس را نم چياز خودم ه ريكه غ دميعاطفه د يب وواه خودخ يناگهان خودم را موجود

 نيتا ا كردميوقت فكر نم چيه« :گفت  رديبغضش را بگ يجلو كرديم يسع كهيپدر در حال.  كردميبه شدت احساس گناه م

 ».نباشد  دنميده روز حاضر به د زميباشم كه دختر عز يحد پدر بد

 يلينسوزان ، خ نياز ا شتريتو را به خدا دلم را ب« :گفتم  ختيريم ريپدر سراز يشانه ها يآرام آرام اشكم بر روكه  همانطور

 ».دوستت دارم 

. دارد  يبودن چه لذت زيهمه عز ينشستن و برا يام بود ؛ در جمع خانوادگ يزندگ يشبها نياز بهتر يكي ديشب شا آن

نادم بودن خود  ييجورا هي؛ و  زديحرف م كرد؛يم ي،مخصوصا پدر ؛ شوخ اورديت بدلم را به دس خواستيم يبه نوع يهركس

.  دميكش يآمد و خجالت م ياز خودم بدم م شتريآورد ب يكه برزبان م يچرا آن شب با هرجمله ا دانمينم.  داديرا نشان م

او باشم ؛ چرا با همه فرق داشتم  عيمطخانواده  ياعضا هيمثل بق توانستمي؛ چرا نم رمياو را بپذ يحرفها توانستميچرا نم

ماانسانها هركدام . و لجباز  كدندهي. درست مثل خودش بودم . بود كه پدر به من داده بود  يلقب نيا»  يسركش و رام نشدن«.

ر حاض.  ميدار ييرادهايكه چه ا ميكنيوقت اقرار نم چي؛ اما ه ميشناس يم ي، خودمان را به خوب ميخودخواه هست يبه نوع

بد خودمان را داشته باشد ؛ او  اتيو اگر درست خصوص ميريمثل خودمان را بپذ يكي يو حت ميبده رييخودمان را تغ ميستين

و  رديرا بپذ ميحرفها توانستيوقت نم چياخالق من هم درست مانند پدر بود اما ه.  ميدانيمنطق و خودخواه م يب يرا فرد

آمد ؛ مثل  يمن آنقدر خوشحال به نظر م دنيو آن شب از د داشتيدوست م يليرا خم نكهيااي. » حق با منه « گفتيم شهيهم
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 كي نحاليرا به او داده اند ؛ با ا ايدن نكهيا

حال  ني؛ اما با ا كنديرا دوا نم يدرد يقهر دو هفته ا نيا دانستميم نكهيبا ا.كه او هم اشتباه كرده است  اورديبه زبان ن كلمه

 نميخوش او را استشمام كنم ؛ در كنارش بنش ي؛ بو نميهرروز او را بب توانميم نكهيازا. كرده ام  يآشتخوشحال بودم كه با او 

از  دارشيباز فردا صبح به شوق د ي؛ ول ميو در آخر با حالت قهر از هم جدا شو ميكن يو لجباز لجصبحانه بخورم و با هم 

 .ار نداشت آرام و قر نهيو به سراغش بروم ؛ دلم در س زميخواب برخ

 ي؛ عاشق بو شيها يو بدخلق يي؛ زورگو شيها يعاشق قلدر. كه بودم فقط و فقط پدر بود  يكه عاشق تنها مرد دانديم خدا

پدر بود  اتيخصوص نيمادر هم مثل من عاشق هم ديو صورت مردانه اش و شا دهيعطر تنش و آن قامت كش يتوتونش ؛ بو

 دانستيپدر را درست م يبا مادر فرق داشتم او به حتم تمام كارها ناما م.  رفتيپذ يبدون چون و چرا م گفتيكه هرچه م

؛ پس من از مادر هم عاشق تر بودم  داشتميعنوان قبول نداشتم ؛ پدرانه دوستش م چياو را به ه يروش زندگ نكهيمن با ا يول

. 

داشتم و حاال  يكرده بودم احساس خوب يآشتبا پدر  نكهيازا.آسوده چشمانم را بستم  يبه بستررفتم با خاطر يشب وقت آن

؛ او پسر زار و  يدوران كودك يهمباز. نداشتم  يخاطرات خوب انياز شا. ام فكركنم  ندهيراحت به آ اليتوانستم با خ يم

كه  زجونيعز.از او در ذهنم نقش نبسته بود يگريد زيولوس بودنش چ كردنكه جز قرقر  ياستخوان يبود با صورت يفينح

دلش  يآب تو گذاشتي؛ آنقدر او را بچه ننه بار آوردهه بود كه نم داشتيدوست م مانشيرا به اندازه جان و ا يته تغار نيا

 ايكردن ؛  يآمدند ؛ سرباز يما م يهر وقت به خانه . كرديم ايمه شيبدون كم وكاست برا خواستيتكان بخورد و هرچه م

او مهمان « : گفتيمادر م.  گرفتنديازنده من بودم ؛ چون همه طرف اورا مهم ب شهيو هم شديم مانيبا هم دعوا ياسباب باز

مرا  گريد يمادر به شكل ميرفتيآنها هم كه م ي؛ به خانه  كردينم ياما فرق» . يبگذار ارشيدر اخت ديماست ؛ هرچه خواست با

 .بدهم  ياورا گوشمال يجور هي خواستيداشتم و دلم م انياز شا يدل پر شهيكرد ؛ هميقانع م

بود ؛ آنقدر به آن عالقه  دهيروز تولدم خر يبرا يبود كه مامان يدارم دعوا بر سر عروسك اديكه از او به  يخاطره ا نيبدتر

؛  رديآن را از من بگ نكهيآمد از ترس ا يم انيهر وقت شا.  برديخوابم نم گرفتميشبها تااو را در بغل نم يداشتم كه حت

 زيروز عز هي. به من تعلق نخواهد داشت  گريشك د يب ندياگر آن را بب دانستميم چون؛  كردميعروسك را در كمدم پنهان م
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بودم كه  ميبايكردن با عروسك ز يكه من خبر نداشتم ؛ مشغول باز ييبه خانه ما آمد و از آنجا انيجون سرزده به همراه شا

 »؟ يكنيمهتاب ؛ چه كار م« : دمياو را از پشت سر شن يصدا

 ». يچيه يچيه«:گفتم  يكردم و با دستپاچگ ميپتو قا ريآن را ز يفور نديعروسكم را نب نكهيا يول شده بودم براكه ه من

 »؟ يگيدختر بد ؛ چرا دروغ م يا« :گفت  يشخنديبا ن او

و  دميدو يبه دنبالش م اديو فر غيمن هم با ج.  ديبه سرعت پتو را كنار زد و عروسك را برداشت و به سمت سالن دو و

 ».عروسكم را بده ؛ عروسكم را بده « : گفتميم

 ».دم ...  يم... ن « :درآورد و گفت  يپنهان شده بود شكلك زجونيكه پشت عز او

 يبگذار كم زميعز«:گفت  ياوهم با خونسرد. از او كمك خواستم  دميكشيدامنش را م كهيهم به سراغ مادررفتم و درحال من

 ». دهيمكنه ؛ بعد بهت  يبا عروسكت باز

 ».عروسك مال خودمه  نيا« :گفت  ييبا كمال پررو انيشا اما

 يليمنكه خ. كردياو را نگاه م يكند با لبخند يكار نه نيپسرش را ازا اينشان دهد ؛  يعكس العمل نكهيهم بدون ا زجونيعز

 :گفتم  دميكوبيم نيرا به زم ميپا كهيشده بودم ؛ درحال يعصبان

 ؟ يدينم ـ

 »نوچ«:را باال انداخت و گفت  شيابروها انيشا

نشستم و  شيپرت كردم و به رو نيزم يو به سرعت به او حمله ور شدم و او را به رو» . ينيب يحاال م«: گفتم  تيعصبان با

. را سر داد هيهم طبق معمول گر انيشا. بلند شد و عروسك را از او گرفتم  غشيج يلپش را آن چنان گاز گرفتم كه صدا

كرد بهت برگردونه  يكه باز يكم دهميقول م. بده  انيعروسك را به شا نيمهتاب ؛ دخترم ا« :اغم آمد و گفت سر زجونيعز

.« 

 يپا كي.  رديبه زور عروسك را از من بگ خواستيو دوان دوان به سمتم آمد و م» .  دميبهش نم« :زد  اديفر انيشا اما

 زجونيهرچه مادر و عز.  ميديكش يركدام به طرف خودمان مبود و ه انيدر دست شا گرشيد يعروسك در دست من و پا

با .  ميپرت شد نيزم يبود و ناگهان عروسك از وسط جر خورد و هر دو به رو دهيفا يما را از هم جدا كنند ؛ ب كردنديم يسع
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 كرديا نگاه مشده بود مات و مبهوت مر مانيكه پش انيشا.كردم  هيو شروع به گر ديعروسك دو تكه شده بغضم ترك دنيد

و از آن روز » .قهر  امتيقباهات قهرم ؛ تا روز « :گفتم  انيعروسكم را جمع كردم و به شا يتكه ها انيگر يمن هم با چشمان

 يبه دست آورد ؛ اما من كه خاطره  يقيكرد دل مرا به طر يچندبار سع انيبه بعد رابطه مان كمرنگ و كمرنگ تر شد ؛ شا

؛ اما دلم خنك شده بود ؛ چون تا  گذاشتميو به او محل نم كردميرا درهم م ميراموش كنم ؛ اخم هاف توانستميعروسكم را نم

را نشانش  ميگذاشت دندان ها ياوقات كه سر به سرم م يمانده بود و گاه يادگارياو به  يگونه  يبررو دانمدن يمدتها جا

 . نشست يجون م زيو ساكت كنار عز رفتيواو هم دوان دوان م دادميم

او هر وقت مرا  يرفت و آمدمان كم شد ؛ ول جيكردن با او منع شدم و به تدر ياز باز ي؛ بكل دميرس يهم به سن نه سالگ يوقت

خالصه تا .  دادميجوابش رام يدهن كج هيو من هم با  كرديمرا مسخره م كردميحمل م يكه به سخت ي؛ بخاطر چادر ديد يم

 .بود ما جنگ و دعوا  نيب شهيهست هم ادمي

ما  يبه خانه  ييبه خاطر اخالق پدر و معذب نشدن ما ؛ به تنها زجونيام ؛ عز دهيحدود ده دوازده سال است كه او را ند حاال

 !آن را بدست آورد ؟ يفور ديلوس است كه هرچه بخواهد با يبچه ننه  انيهنوز او همان شا ايآ. آمد  يم

 

 9فصل

؛  شيبود و نه من آن مهتاب چند هفته پ يمينه پدر آن پدر قد گهيد. ده بودفرق كر يريام با پدر تا حد چشمگ رابطه

همان قهر چند روزه كار خودش را .  ميدوست دار يليرا خ گريكه همد ميمتوجه شده بود ينكرده بود ؛ ول رييتغ دمانيعقا

و قرار نداشتم ؛ پدر هم هر وقت به  آرام دميد يروز او را نم كيو اگر  شتماش را ندا يلحظه دور هيطاقت  گريكرده بود ؛ د

كفش كردم  كيرا در  مينه من پا گريد.آورد  يدر اتاقم را به صدا در م رفتميبه سراغش نم قهيآمد اگر تا چند دق يخانه م

.  ميكه باهم مدارا كن ميبود دهيرس جهيتن نيهر دو به ا. به زور از من خواست  يزيكند و نه او چ يرا عمل ميكه خواسته ها

 يو خوب ييبايز.فرق كرده ام  نقدريچرا ا دانستمي؛ خودم هم نم ميبه تنفر بكشان ميكن يچرا سع رودينم نيرا كه از ب يعشق

 ييرو اهر روز ب. از او به دل نداشتم  يغم چيآوردم و ه يرا اصال به نظر نم شيها يو بد دميد يپدر را دو صد چندان م يها

 يرا به رخش بكشم و سخن شيها يبد كردمينم يسع گريد يو حت بردميصاحبت او لذت مو از م رفتميباز به استقبالش م
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 ..او نباشد  نديكه خوشا ميبگو

وقت بود كه از حال بچه ها خبر نداشتم ؛ مخصوصا  يليخ. تماس گرفتم  لوفريكنانمان نگذشته بود كه با ن يهفته از آشت كي

چند بارهم با او تماس گرفتم ؛ .نگرانش شده بودم  يو حساب دميد يه اش مدربار يآشفته ا يچند شب بود كه خوابها. يشاد

به اروپا رفته  يپدر و مادر شاد گفتيطور كه م نيا. نداشت  يهم از او خبر لوفرين.  داشتيرا برنم يگوش ياما متاسفانه كس

به  شتريكه سه هفته ب دمياز او شن يتسخت مشغول درس خواندن بود ؛ وق لوفرين. شده بود  ميبودند ؛ به حتم حال شاهرخ وخ

به  يديبا چه ام. درس خواندن را بزنم  ديقرا گرفت چه راحت توانستم  ميسست شد و بغض راه گلو ميپاها.كنكور نمانده 

در جلب  يو تالش يسع چياما نه تنها ه. كنم  يبتوانم پدر را راض ديكنكور ثبت نام كرده بودم تا شا يكمك بچه ها برا

 نيدرس خواندن را ؛ كه بزرگتر يكه با كله شق ييآتش دامن زدم ؛ تا جا ني؛ به ا شياز پ شياو نكردم ؛ بلكه ب تيرضا

چند  نيا ياز پدر ندارم حت يتيگله و شكا چيتفاوت شده ام كه ه يو كنار گذاشتم و حاال هم آن چنان ب دميبود ؛ بوس ميرزوآ

 يهنوز در ب گرفتميتماس نم لوفرياگر با ن ديشا.رده ام رفتن به دانشگاه است كه فكر نك يزيبه تنها چ ميكرد يروزه كه آشت

خودم بودم كه تلفن زنگ زد ؛  يافتنيغرق در افكار دور و دراز و دست ن. تمام شد  لوفرين باصحبتم  نكهيبعد از ا. بودم  يخبر

سالم بر « :او گفت . هوا نجات داده بود خوشحال شدم مرا از آن حال و  نكهيكردم ؛ از ا يبا او احوالپرس يبه گرم.بود  يمامان

 ». يسرحال يليخ نكهيدختر گلم ؛ مثل ا

 .به لطف شما خوب هستم  ـ

 نميبگو بب يداشت يخب ؛ حاال كه زمان فكركردن مناسب. خوشحالم  اريكرده بس رييات تغ هيروح نميب يم نكهيشكرخدا ؛ از ا ـ

 ؟ هينظرت چ

 »؟يچ يدرباره «:تعجب گفتم  با

 ؟ هياو چ ي؛ نظرت درباره  گميرا م اني؟ شا ييدختر معلومه كجا ـ

 دي؛ باور كن ديببخش« :خود را پنهان كنم گفتم  يخوشحال كردميم يسع كهيدرحال. دانشگاه بود  ديكه به نظرم رس يفكر نياول

 ».وش كردم موضوع را فرام نيكردن با پدر آنقدر خوشحال بودم كه اصال ا يچند روزه از آشت نيا

 .بگم  يمنتظرجوابه ؛ من چ زجونتيآخه عز ـ
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 ».اصال هرچه نظر خودتان است « :فكركردم و گفتم  يكم

 . يريبگ ميتصم ديتو با! ازدواج كنم  خواهميآخه دختر من كه نم ـ

 .من كه با اصلش هم مخالفم  ـ

 .دينيرا بب رگيجلسه همد هي نديايب يخواهياولمان ؛ م يسرجا ميباز كه برگشت...ا  ـ

 :به سرم زد و گفتم  يفكر ناگهان

 او با درس خواندن و دانشگاه رفتن من موافق هست ؟ ـ

 .البته كه موافقه  ـ

 . مينيرا بب گريجلسه همد هيكه  ديپس قرار بگذار ـ

دخترم . ييبله بگو تا يكنيموافقت كردند ؛ حتما سرسفره عقد جگر همه را خون م هياول داريد ي؛ عروس خانم برا يبه سالمت ـ

 .را به مادرت بده تا با او صحبت كنم  يخب حاال گوش.  شهيكارها درست م يتوكل كن به خدا ؛ ان شااهللا همه 

 »؟ يديجواب نم زنميم تيچرا هرچه صدا« :ساعت بعد مادر در اتاقم را به صدا درآورد و گفت  مين

 ».است  يگريد يحواست جا نكهيمثل ا« :ادامه داد  يبا لبخند و

 ».تماس گرفتم لوفريبا ن« :گفتم  ناگهان

 بچه ها چه خبر ؟ هيحالش چطور بود؟ از بق ـ

 . كننديكنكور آماده م يخوبند ؛ خودشان را برا يهمگ ـ

 »چه خبر ؟ يموفق باشند ؛ از شاد« :حرفم آمدو گفت  انيزود م يليخ مادر

 . زنديدلم شور م يليخ...مامان . ندارند  ياز بچه ها از او خبر كي چياست كه ه يمدت ـ

حاال ! خب .  رديگيسرش خلوت بشه ؛ باهات تماس م ينگران نباش ؛ حتما سخت گرفتار شاهرخه ؛ بگذار كم زميعز ـ

 . نديآ يم نجايبه ا انيو شا زجونيبرات دارم ؛ امشب عز يخوب ي؛خبرها ميبگذر

 .انداختم  ريخجالت سرم را به ز از

شما مثبت  ينزده ؛ اگر نظر هردو يمن با پدرت صحبت كردم، فعال كه حرف« :برلب داشت گفت  يلبخند كهيدر حال مادر
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 ياو همان كس.  ستندين يبازار يخواستگارانت هم حاج هيهستند ؛ مثل بق يخوب يآدمها.  يشويباشه به حتم خوشبخت م

را  اني، شا يكه سهام ماياون قد. رهيبگ ماياون قد . رهيپدرت قرار بگ دييدعا كن كه فقط مورد تا.  خورهياست كه به كار تو م

؛ از خوب و  ديدانيخودتان م« :گفت  يمامان.  ميا دهيرا ند گريسال است كه همد يليخ.  دونميدوست داشت ؛ اما حاال نم يليخ

حساب قوم و .  جور نباشه نيا ييناشوز يدر زندگ يباشه ؛ ول يآل دهياز نظر من ممكنه پسر ا. بد بودنش من خبر ندارم 

 يريكه كار خ نهيا تمي؛ من ن ديو بعد جواب بده ديكن قي؛ تحق ديرا باز كن تانيخوب چشم ها.  ديرا هم كنار بگذار يشيخو

 . دينيرا بب گريكه همد نديايحاال قراره امشب ب» .انجام بدهم 

 .اش را ندارم  يمن آمادگ... ؛ آخه  يزود نيچرا به ا ـ

؛  ميتا ما خودمان را آماده كن رنديكه از قبل وقت بگ ستندين بهيغر نهاي؛ ا زميعز« :نشست و گفت  كنارم يبا لبخند مادر

بلندشو دخترم ؛بهتره .  رونديو م نندينش يدو ساعت م يكيساده است ؛  يمهمان كيخاله و پسرخاله ام هستند مثل  يناسالمت

 ». يامشب آماده كن يبرا يلباس مناسب

ام  يدوران كودك يبودم ؛ همباز دهيبار او را د نيتنها خواستگارم بود كه چند انيشا. بود  انيصورتم نما در يو نگران دلشوره

آنقدر نگران بودم . نبود  نطوريراحت باشد ؛ اما ا يليبرخوردم با او خ ديهرچند كه با.  كرديلحظه مرا رها نم كيدلهره . بود 

 خواستيبار م نيو چند ستمين يشگيبود كه من مهتاب هم دهيفهم ير به خوبپد.غذا بخورم  درستظهر هم نتوانستم  يكه حت

بابت خوشحال  نيو من هم ازا كرديو حرف را عوض م شديم مانيچرا هربار پش دانميموضوع صحبت را به شب بكشاند اما نم

 .شده بودم كه خودم هم تعجب كردم  يبودم ؛ چون آنقدر خجالت

در  يداشت ؛ حاال مثل موش شده بود و سع يجواب يآورد و در مقابل هر حرف يزبان كم نم كه به قول پدر از سر و يمهتاب

 مياراده به سمت كمد لباسها يناهار بلندشدم و به اتاقم رفتم ؛ ب زيم يزود از پا يليخ. داشت  يپنهان كردن خود در گوشه ا

به گفته مادر ؛ شب . ذهنم را پر كرده بود  سوال نيمناسب امشب است ؟ ا اسكدام لب. رفتم و در آن را باز كردم 

آنها را  نهييآوردم و جلو آ رونيچند دست كت و شلوار اسپورت از كمد ب.  ديروشن و ساده پوش يلباسها ديبا يخواسنگار

كت و شلوار .  ستادميلباسها ا يبه تماشا يوتتفا ينبود ؛ دوباره به سراغ كمد رفتم و با ب لميكدام باب م چيبرانداز كردم ؛ اما ه

 رونيآن را از كمد ب. بودم  دهيهم آن را نپوش كباري يبودم توجهم را جلب كرد ؛ حت دهيخر شيكه چندماه پ يرنگ ينخود
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همان  انيشا نيا ايآ اي؛ خدا ختيآن دلم فرو ر كي كردميتماشا م نهييهمانطور كه خودم را در آ. وبه تن كردم  دميكش

عمر  هيقبول كنم و  يمن در دست اوست ؟نكند از سرناچار ياست كه خوشبخت ياو همان كس اياست ؟ آ مياهايشاهزاده رو

را  يجواب قطع ديسپارم ؛ با يرا به پدر م زيهمه چ. كار را نخواهم كرد  نينه ؛ ا.كردن بسوزم  يلحظه زندگ كيدر حسرت 

 .خودش بدهد 

و  شيهمه تشو نيدانستم ا يآمدند و نم يعقلم با هم كنار نم دست و پنجه نرم كردم ؛ دل و يتا شب با چه افكار دانديم خدا

بهتره « :گفت  ديكشيپرده ها را كنار م كهيدرحال. شدم  داريماهان ب يزدم كه با صدا يچرت ي؟ به سخت ستيچ يبرا ينگران

 ».نمانده  يانكه وقت چند يزودتر خودت را آماده كن

 يا افهيچه ق نيا! واه ؛ واه ؛ پناه برخدا « :و گفت  ديرا درهم كش شيمن ابروها دنيماهان با د. جا برخاستم و سالم كردم  از

دوش آب سرد حالت  هيحمام ؛  ي؛ پاشو پاشو بپر تو دهيپر يباد كرده ؛ رنگ و رو يچشم ها.  يخودت ساخت ياست كه برا

 ».آورد  يرا جا م

 ». شهي؛ درست م زنميبه صورتم م يآب هي؛ حاال  حوصله اش را ندارم« :تختم نشسته بودم گفتم  يكه دمغ گوشه  من

 ميجوابم را بدهد ؛ دستم را گرفت و كشان كشان به سمت حمام برد و مرا به داخل حمام هل داد و در را به رو نكهيا بدون

آسوده  ياليو با خ افتميآرامش از دست رفته ام را دوباره باز. بود  يدوش آب سرد مسكن خوب گفتيماهان راست م. بست 

 .آماده شدم 

 ميتا صدا نمينبود كه در اتاق بنش اجياحت گريبود كه چون از بستگان بودند د نيداشت ا هيبا بق يخواستگار نيكه ا يفرق

از  ديو تمج فيبا تعر شهيمثل هم زجونيعز.خانواده به استقبالشان رفتم  يو به همراه اعضا دنديبزند؛ ساعت هشت از راه رس

؛  گذاشتيم نيزم يرو كرديحمل م يرا كه به سخت يكه سبد گل بزرگ كهيدرحال انيوارد شدند و شا يمامانمادر ؛ به همراه 

ما شد كه امشب  بينص ي؛ چه سعادت داريبه به مشتاق د« :و گفت  ديكرد و به سمت پدر رفت و دست او را بوس يسالم بلند

 ». ميشما را مالقات كن

 حالت چطوره پسرم ؟ شرمنده نكن ؛ نياز ا شتريما را ب ـ

وقته كه شما را  يليدل مادر ؛ خ زيو عز زميعز يسالم بر دختر خاله « :بعد رو كرد به مادر و گفت .  ستميبه لطف شما بد ن ـ
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 ».را كرده بود تانيكه چقدر دلم هوا دانديخدا م دميند

 . ياز ما بكن يادي كي ديمعرفت نبا يب يدلم برات تنگ شده بود ؛ ا يليمنهم خ ـ

 . ديبگذار يو جوان يگرفتار ي؛ پا دينگذار يمعرفت يب يرا پا امدنميحق با شماست ؛ ن ـ

 .تو  دييحرفها را نزن ؛ حاال بفرما نيا يدار ارياخت ـ

 ييراي؛ به سالن پذ هيمادر ؛ همراه بق ييبا من با راهنما يرسم اريبس يچند قدم جلوتر آمد و بعد از سالم و احوالپرس انيشا

اگر  ديشا.  زديدر چشمانش موج م يكودك طنتيفرق كرده بود ؛ اما هنوز همان ش يليخ افهياز نظر شكل و ق انيشا .رفت 

 يكه از پدر داشت ؛ سع ي، اما با شناخت شديم يزود خودمان يليو خ كرديرا باز م يپدر حضور نداشت ؛ همان اول باب شوخ

 .نشان دهد  يخود را جد كرديم

گذشته  ادي.سخن گفته شد  ياست ؛ از هر در يمجلس خواستگار كردمياصال حس نم كهيبود بطور مانهيصم يليخ يمهمان جو

وقت  چيدوتا وروجك ه نياز دست ا ادتهيهالجون « :گفت  زجونيعز.  مينبود شيب ي؛ كودك انيمن و شا كهيها كردند ؛ زمان

مال پدرشان را دست هم سپرده باشند  نكهي؛ مثل ا دنديد يرا م گريوقت همد ر؛ ه ميو باهم درد دل كن مينيبنش ميتوانستينم

 ».دردانه و لوس بود  زيدونند عز يهمه م گهيهم د انيدنده و لجباز و شا هيمهتاب كه . افتادند  يبه جان هم م

 ». يخواستگار ميآمد ي؛ ناسالمت ديزنيكه م هيچه حرف نيمامان ا« :گفت  يشد و با دلخور يشاك انيشا

 ». ميپسرم را بگو راديو ا بي؛ خودم ع نديبگو گرانيد نكهيبگذار قبل از ا« :زد و گفت  يبخندل زجونيعز

با  شهيحال هم ني،با ا ميبكش ينفس راحت هيگذاشتند  يدو تا نم نيا نكهي؛ با ا ريها بخ ميهمان قد ادي زجونيعز« :گفت  مادر

 دييآ يم يوقت اي؛  ديستين رانيشما ا اي.  مينيب يرا نم گريال همدحاال سال به س.  ميداشت يخوش يچه روزها!  فيح.  ميهم بود

 ».ديرسيبه ما نم گريد كه ديدار قيآنقدر دوست و رف

كه آمده سه ؛ چهار بار  يبه خدا قسم من كه خواهرش هستم از روز گهيدخترم راست م« :حرف مادر گفت  دييدر تا يمامان

 ».ام  دهياو را ند شتريب

 ي؛ من چ ديرو يچرا راه دور م« :و گفت  ديكش يكرد و آه زجونيبه عز ينگاه يچشم ريگل كرد ؛ ز انيشا طنتيش حس

 مينيب يرا م گريخواب همد يكه آمده فقط شب تا شب آن هم برا يدردانه اش هستم از وقت زيبگم ؛ منكه به قول خودش عز
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.« 

 ني؛ ا دييبفرما« :اشك درچشمانش جمع شده بود گفت از خنده  كهيدرحال زجونيخنده ؛ عز ريز ميزد يهمگ انيشا ازحرف

 مي؛ قربان همان قد ي؛ هال جون راست گفت شهيدستت بشه ؛ دشمن جونت م ريوفا ؛ بچه بزرگ كن كه شمش يب يايهم از دن

 ».ها 

 ». ميهست يشگيما چاكر هم« :و گفت  زجونيگذاشت و رو كرد به عز نهيس يدستش را به رو انيشا

او هم در جواب  ديپدر از كسب و كارش پرس. ود خود را در دل پدرجا كرد و باهم شروع به صحبت كردند ز يليخ انيشا

شركت به صورت  كيمانده كه دانشگاهم تمام شود ؛ عصرها هم در  يسال كيفعال كه مشغول درس خواندن هستم ؛ « :گفت 

 ». كنميوقت كار م مهين

 ». ديخانواده بده ليتشك يزود نيبه ا واهدخيكه م ديدار يشما چه عجله ا« :گفت  پدر

.  شوديجوان هر چه زودتر بتواند ازدواج كند ؛ كاملتر م كيبه نظر من  يسهام يآقا« :گفت  شديجابه جا م كهيدرحال انيشا

اما ندارم ؛  ياوضاع و احوال آن چنان خوب يدرسته كه از نظر مال. مشترك را دارم  يزندگ كي طيمن هم به نظر خودم شرا

 ».پس انداز  ي؛ البته با مقدار هست يكلبه خرابه ا كيو  يبهرحال لقمه نان

كه  ديدان يروزها خودتان م نيا.  ديكن نيخرج دو نفر را تام ديتوانيم ديكه دار يدرآمد نيبه نظر شما با ا ايآ«:گفت  پدر

 يكرد زمانه بد شده ؛ هر دختر يزندگامكانات بتوان  نياتاق و با كمتر كيكه در  ستيسخت است مثل گذشته ن يزندگ

ناكرده  يخدا نكهينه ا زنميحرفها را م نيالبته ا. را ندارد  يو ناراحت يسخت لداشته باشد و تحم يراحت يزندگ خواهديدلش م

 دهيا ياز نظر من جوانها دييايبا مشكالت كنار ب دياگر بتوان.  رميشما سخت بگ يبخواهم برا ايكنم  مانيبخواهم شما را پش

و به لطف و كرم خداوند  ميهم نداشت يا هيالو گ ميشما حساب كنم ؛ من و هال از صفر شروع كرد يرو توانميو م ديهست يآل

 ». ديرس دي؛ به همه جا خواه ديها را داشته باش يشما هم اگر تحمل سخت.  ميديهم رس زيبه همه چ

ان شااهللا سال . نكنم  ياو كوتاه يكه در خوشبخت دهمي؛ قول م ديانبد يداماد قياگر شما و مهتاب خانم مرا ال« :گفت  انيشا

كه در خور دختر  يتا آن زندگ كنميو تالش م يسع يشتريب تيو با جد رميگ يكار تمام وقت م كيكه درسم تمام شد  گريد

 ».كنم  ايباشد مه يسهام يآقا
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تا به سعادت  ديكم كن يتوقع تان را در زندگ خواهميممن .  يشبه ره صد ساله برو كيكه  خواهميمن از تو نم« :گفت  پدر

 ».البته ؛ تا نظر مهتاب چه باشد . گذاشت  مينخواه تانيبهرحال ما هم تنها.  ديبرس

است ؛ به خدا قسم اگر به پسرم  زيعز ميكه هال چقدر برا ديدانيشما خودتان خوب م« :رو كرد به پدر و گفت  زجونيعز

پر  ريز يتا حدود ديسخت شده ؛ ما پدر و مادرها با ي؛ زندگ ديهمانطور كه خودتان گفت. گذاشتم  ينم شيمطمئن نبودم ؛ پا پ

 ».موفق شوند  وانندتا ان شاهللا بت ميريو بال بچه ها را بگ

. د در بمانن ميدارم كه نگذارم بچه ها نقدريشكر خدا ا. ندارد  تياهم اتيمن اصال ماد يكه برا ديدانيخودتان م« :گفت  پدر

كه از خانواده شما دارم ؛ همان اندازه كه  يدخترم است و با شناخت يخوشبخت خواهميام م ندهيكه از داماد آ يزيچ نياول

 يبه فكركردن دارد ؛ چند روز اجيماند نظر مهتاب كه به حتم احت يحاال م. ندارد  يشكالا چيقول بدهد ؛ از نظر من ه انيشا

 ». ديبه او فرصت بده ديبا

 ».با هم صحبت كنند  يا قهيچنددق دياگر شما اجازه ده« :گفت  جونزيعز

گفتن نداشتم فقط خدا خدا  يبرا يآخه من حرف. اش را نداشتم  ياصال آمادگ ختيجمله ناگهان قلبم فرو ر نيا دنيشن با

فرق كرده بود و  يليشب خشده بود كه پدر آن  يچ دانمينم يول. كه پدر موافقت نكند و جلسه را به بعد موكول كند  كردميم

 ».ندارم  يمن حرف ؛اگر مهتاب موفق باشد «:گفت  ليبا كمال م

بهتره  ديهم با خبر شو اتيبهرحال هرچه زودتر از روح« :به كمكم آمد و گفت  ديمن را د ي دهيپر يرنگ و رو يوقت يمامان

 ».بلند شو دخترم ؛ بلندشو . 

 ». ديي؛ مهتاب خانم بفرما يبا اجازه همگ« :از جا برخاست و گفت  انيشا انداخته بودم كه ريخجالت سرم را به ز از

 ».شما  يبا اجازه « :از جا برخاستم و رو به پدرم كردم و گفتم  كردميم يچادرم باز يهمانطور كه با كناره  من

مبل نشستم ؛  يتا من به رو ادستياو ا.  ميبه آنطرف سالن رفت انيسرش را به عالمت موافقت تكان داد و من به همراه شا پدر

 انيمجلس به پا نيتا هرچه زودتر ا كردميخدا خدا م. داشتم  يبيحال عج.  دميشن يگروپ گروپ قلبم را به وضوح م يصدا

صد بار در دلم به خودم و . و مجبور بودم با او حرف بزنم  گرفتميقرار م يپسر يبار بود كه رو در رو نياول نيبرسد ؛ ا

ام  ندهي؛ كه قراره همسر آ يبا مرد ييارويمرا بار آورده بودند كه از رو نيچن نيگفتم كه چرا ا راهيام بد و ب يدگخانوا تيترب
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 ميداشت كه برا ييان چنان اعتماد به نفس بااليبرعكس من شا. قدر وحشت كنم كه نتوانم دو كلمه حرف بزنم  نيشود ؛ ا

من و تو كه در  كرديفكر م يك« :انداخت گفت  يبه اطراف نظر م كهيو درحالنشسته بود  ميراحت رو به رو يليخ. بود  بيعج

 يزندگ يدرباره  ميو بخواه مينيكنار هم بنش يروز به عنوان خواستگار هي ميرا نداشت گريهمد دنيچشم د يكودك

؛  فمينح كلين با آن هبزرگت و م يتو ماشااهللا با آن چثه . ازت داشتم  يدل پر شهي؛ هم يدونيم.  ميصحبت كن ركمانمشت

 ازيپ نكهيا يبرا شهيمن هم هم. جان سالم از دستت به در ببرمم  توانستميمادر نبود ؛ فكر نكنم م يها يكه اگر طرفدار

 كنم ؛ خودم را مظلوم نشان اديداغش را ز

 ».و تو را خطاكار  دادميم

 يهنوز هم بعد از سالها وقت« :گذاشت و گفت گونه اش  يلبانش داشت دستش را به رو يبه رو يلبخند كهيدرحال انيشا

من بودم و با كمال شجاعت تمام  يكه مقصر واقع كنميحاال اقرار م.  كنميدردش را حس م كشميصورتم م يدستم را رو

شده باشد ؛  يخودش خانم يحاال برا روزيد يدختر تپل و دست و پا چلفت كرديفكر م ياصال ك.  رميگيگناهان را به گردن م

 ينيبهتره اونو حاال بب« :؟ مامان گفت  دييگويرا م يمامان اسم تو را آورد با تعجب گفتم واه واه مهتاب چلفت يوقت يكنير نمباو

 ». گميم يچ شهيباورت نم ينيتا او را نب. شده  ي؛ لعبت

 ».حق با مادر بود  نميب يحاال م« :لب گفت  ريز كردمينگاهش را حس م ينيسنگ كهيدرحال

 ».نظر لطفشان است  زجونيعز« :ام نشسته بود گفتم  يشانيعرق شرم بر پ فيتعر نيا كه از من

؛ اما  يكرديم فيده تا جواب رد يهر حرف يو برا يداشت يچه زبان دراز ادتهي؛  يبا گذشته فرق كرد يليتو خ« :گفت  انيشا

.  ميصحبت كن ندهيو از آ مييايب رونيب يكودك خب حاال بهتره از دوران.  ديكش رونياز زبان تو حرف ب شوديم يحاال به سخت

 »؟ ستيچ يتوقعت از زندگ ميبهتر بگو اي؟  يخواهيمشترك چه م يرا بدانم ؛ از زندگ تيآل ها دهيا خواهديدلم م

 كينزد يلينسبت به او حس كردم و خودم را به او خ تيمياحساس صم كيمرا به گذشته ها برد و  انيشا نيريش يصحبتها

 . زميبر رونيگرفتم هرچه در دل دارم ب ميتصم كهيربطو دميد

 ».با شما راحت باشم  تونميم« :تامل گفتم  بدون

مهنتب ؛ .  يجمع استفاده نكن ريو از ضم يمرا از خودت بدان ديبا يبا من راحت باش يخواهياگر م« :زد و گفت  يلبخند انيشا
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 ». يهستم ؛ همان دوست دوران كودك انيمن شا

دوست دارم ادامه . من درس خواندن است  ياز خواسته ها يكي« :كرد و با اعتماد به نفس گفتم  دواريام شتريمرا باو  يحرفها

مخالف  يدانشگاه التيساال مهمانش باشد و با تحص جدهياز ه شتريمتاسفانه پدرمن دوست ندارد كه دختر ب. بدهم  ليتحص

. مهمه تفاهمه  ميبرا يكه در زندگ يمسئله ا نيدوم. به دانشگاه است  يابيراه  ميآرزو نياست ؛ اما برعكس ؛ من بزرگتر

ام خودم  يزندگ يدر كار نباشد و برا يكه زور و اجبار خواهديدلم م.  ميو به نظر هم احترام بگذار ميرا بفهم گريحرف همد

و  ديآ يشود خوشم م يع در زندگباعث تنو هك يزيو هرچ حيرفتن ؛ دوره با دوستان ؛ گشت و تفر ياز مهمان.  رميبگ ميتصم

در  ياز نظر مال يدانيهمانطور كه م.  ميهمفكر و همدل باش خواهديدلم م. به شدت متنفرم  يو ازچادر و روسر برميلذت م

خانه تنها  نيمن در ا.  ستيمن جالب ن يبرا نياما ا. ندارم ؛ هرچه بخواهم در اسرع وقت آماده است  يكمبود چيه يزندگ

ام حرفش را به زور  يپا بگذارم كه مرد زندگ ياست كه با پدر دارم و اگر قراره در خانه ا يا قهيدارم اختالف سلكه  يمشكل

اتاق دو در سه  كيبا او حاضرم در .  خواهمينم زيچ چيام ه ندهياز همسر آ. جا بمانم  نيكند همان بهتر كه هم ليبر من تحم

 كه مرا يكنم ؛ به شرط يزندگ

كه از  يزيهمه چ... و تئاتر هم عالقمند هستم  نماي؛ كتاب خواندن ؛ س يقيبه موس. دهد  تياهم ميخواسته ها كند و به درك

 »دارم ؟ ياديتوقع ز يكنيفكرم ايآ. است  نيهم خواهميم يزندگ

 تيمن حرفهابه نظر...  ينه ؛ ماشااهللا هنوز هم بلبل زبان هست« :فكركردن گفت  يبا تعجب نگاهم كرد و بعد از كم انيشا

به نظر من . موافقم  يو هرچه كه گفت يو همدل يدر حد اعتدال ؛ همفكر يمن هم با درس خواندن ؛ آزاد. است  يكامال منطق

كرده  ليتحص يام فرد ندهي؛ من هم قلبا دوست دارم همسر آ رديبگ مياش تصم يزندگ يانسان است كه برا كيحق  نيا

حتما قبول  يهست يدختر درس خوان دميكه شن نطوريا. ندارد  يارزش سانسيكمتر از لروزها كه مدرك  نيبه خصوص ا. باشد 

 ». يشويم

 .در كنكور شركت كنم  دهدياما پدر اجازه نم ـ

 »؟ يواسه چ« :تعجب گفت  با

 .چون با درس خواندن دخترانش مخالف است  ـ
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 ؟يگرفت يمياز عدالت به دور است ؛ حاال تو چه تصم نيبه نظر من ا ـ

 ». دونمينم« :گفتم  يتفاوت يرا باال انداختم و با ب ميها شانه

 ؟ يكنكور هم ثبت نام نكرد يتو برا يعني ـ

دوستانم نگذاشتند ثبت نام نكنم ؛ خودشان دفترچه گرفتند و مداركم را . را انجام دادم  نكارينداشتم ؛ ا يديام چيه نكهيباا ـ

 .پست كردند  ميكامل كردند و برا

 هست ؟ ياست ؛ كنكور ك يشكرش باق ياخب ؛ ج ـ

 . گهيفكركنم ده ؛ پانزده روز د ـ

و تو شرعا همسر  ميبخوان تيمحرم غهيص كيمدت كوتاه  نيدر هم ميتواني؛ اگر جواب تو مثبت باشد م ستين يپس مشكل ـ

را  يهللا بساط عقد و عروسو بعد از كنكور هم ان شاا يدر كنكور شركت كن ياست كه تو بتوان نيا يكار برا نيا يشويمن م

 ؟ هيخب ؛ نظرت چ.  ميانداز يراه م

 »؟ يموافق« :من شد گفت  يكه متوجه خوشحال انيخوشحال شدم ؛ شا شنهاديپ نيكه آن لحظه چقدر ازا دانديم خدا

 .جواب بدهم  گهيدو روز د يكيبگذار همانطور كه پدر گفت .  مينزن ياما بهتره حاال حرف. بله ؛ موافقم  ـ

رفتن به دانشگاه جواب مثبت  يبدانم كه تو برا خواهميم. آمده  شيپ يسوال هيمن  ياما حاال برا.  ستين يازنظر من مشكل ـ

 ؟ يداد

 .كنم  يگذار هياز همان جلسه اول دروغ را پا خواستيدلم نم. نداشتم به او بدهم  يانداختم و جواب ريرا به ز سرم

 ».ت باش ؛ حرف دلت را بزن با من راح« :گفت  يبا خونسرد انيشا

اگر پدر اجازه . زود است  يليبه سن من خ يدختر يبه نظر من ازدواج برا. مخالفم  هيقض ني؛ من با اصل ا انينگاه كن شا ـ

به  ديدختربا پلميكه بعد از گرفتن د نهي؛ اما همانطور كه گفتم او نظرش ا كرديبدهم ؛ موضوع فرق م ليكه ادامه تحص داديم

 يسن شوهر بدهند ؛ به لطف خدا مرد نياست كه اگر به اجبار قصد دارند مرا در ا نيمن از ا يخوشحال. بخت برود خانه 

 .؛ متشكرم  انيشا. قائل شد تياهم ميخواسته ها يو برا رفتيرا پذ ميشد كه ازهمان جلسه اول حرفها بمينص

 ».خوشحالم  يرف دلت را زدصادقانه ح نكهيازا« :بر لب داشت گفت  يلبخند كهيدرحال انيشا
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كه همانا رفتن به  ميآرزو نيو بزرگتر رديبپذ يراحت نيرا به ا ميحرفها. باشد  مياهايشاهزاده رو انيكه شا كردميفكر نم اصال

جواب مساعد  يموضوع باعث شد كه در همان شب خواستگار نيتنها موافقت باا ديو شا وندديبپ تيدانشگاه بود به واقع

راحت به بستر  اليآن شب با خ. او شدم  هياخالق و روح فتهيآمد كه ناخواسته ش يچنان بنظرم بزرگ م انيكار شا نيا. بدهم 

بود كه همه  نجايجالب ا. بودم  يخوش زندگ يو منتظر روزها داديم ديام يآزار دهند ؛ افكارم بو يفكرها يبجا گريد. رفتم 

به خودت  دتيجد يزندگ« :راحت گفت  يليخن روز پدر به سراغم آمد و آ يفردا! پدر  يوصلت موافق بودند ؛ حت نيبا ا

و فكر كنم بتواند تو را درك كند ؛  ستين يمن پسر بد دياز د انيكنم ؛ شا يريگ ميتو تصم يبرا توانميتعلق دارد و من نم

 يبند و بار يمن با ب ميگواما مهتاب بگذار راحت ب. را بكن و جواب آخر را بده  تيخوب فكرها.  يبهتره عجله نكن يول

اصلت را  يهركجا و درهرحال كه باش خواهديدلم م ي؛ ول ستياجازه ات دست من ن گريد يشوهركرد يدرسته وقت.  مخالفم

مال توست ؛ پس بهتره از  يزندگ. كشاند  يانسان را به پرتگاه م يرو ادهيدر حد اعتدال خوبه ؛ ز يزي؛ هرچ يفراموش نكن

 ». ياده كناستف يآن به درست

ام را به دست خودم  ندهيكند و آ يجا خال يسادگ نينبود كه به ا يكرده ؛ او مرد رييتغ نقدريچرا پدر ا دانستميمدتها نم تا

 نيمشترك ؛ تنها درخواست مادر از پدر هم يسالها زندگ يدر ط ديكند ؛ شا يمادر بود كه توانسته بود او را راض نيا. بسپارد

 رييهمه سماجت به خرج داده تا توانسته نظر پدر را تغ نيبودم كه مادر بخاطر من ا وشحالخ يليمرا خ نياز ا. بوده است 

 .است  يمشكل اريكردن پدر كار بس يكه راض دانستميم يخودم به خوب. دهد 

 يليمادرخ. همان شب قرار گذاشت  يجواب موافق من ؛ برا دنيبا مادر تماس گرفت و بعد از شن زجونيروز بعد ؛ عز دو

مهتاب ؛ بلندشو خودت را آماده « :دستپاچه شده بود گفت  يكم كهيشب دعوت كرد و درحال يرا برا كيبستگان نزد عيسر

 ». ميبرو رونيب ديخر يبرا ديبا. كن 

 ؟ يچ يبرا ـ

 ديبا ريار خدر ك گفتيم. بار نرفت  ريز گريشب د كي يمراسم را بگذار برا نيگفتم ا زجونيواسه امشب ؛ هرچه به عز ـ

 ؟ ميكن دايپ ميتونيامشب م يبرا يوقت كم ؛ لباس مناسب نيا يتو دونميحاال نم. عجله كرد 

كه  ديآ يم يكس. ام خواهد بود  يدر زندگ يبه راه افتادم ؛ امشب شب مهم يلباس با خوشحال ديخر يبار بود كه برا نياول
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؛  ستيزور و اجبار در كار ن گريد. خواهد آورد  رونيب ينواختكي نيام رااز ا ياوست ؛ او زندگ يمن در دستها يخوشبخت

در  بايز ييايخواب خودش بود رو كي هيشب شتريب زي؛ همه چ رميبگ ميام تصم يزندگ يبه بعد خودم برا نيقرارا است از ا

خود غوطه ور  يبايكار ز؟ هنوز در اف وستيخواهد پ قتيبه حق ايرو نيا ايآ. آمد  يبه نظر م يافتنيدور دستها كه حاال دست 

آن فروشگاه با  زيكه همه چ ديكنينم ر؛ اما باو ميرفت يشگيطبق معمول به فروشگاه هم.  ميديرس ديبودم كه به مركز خر

به تك تك . داشت  يگريد ياز فروشنده گرفته تا دكور و لباسها ؛ همه و همه رنگ و بو.  كرديدفعات قبل به نظرم فرق م

 ميانتخاب كند ؛ كارها ميمنتظر ننشستم تا مادر برا گريد. كنم  داياست پ لميكه باب م يزيآن چ تا دميكمدها سرك كش

 يباالخره كت و شلوار.  كرديبود و مرا تماشا م ستادهيخندان ا يو روشن بود كه مادر هم متوجه شده بود و با لب واضحانقدر 

و پرو كردم كه مورد قبول مادر هم واقع شد  دميكش رونيا بآن ر يبا خوشحال. كمرنگ چشمم را گرفت  يليبه رنگ بنفش خ

 .راحت به خانه بازگشتم  ياليو با خ رفتمبعد هم شال و صندل همرنگ و مناسب آن را گ. 

 ييرنگ و بو ميبرا يزندگ. آمد  ياو هم مثل ما خوشحال و سرحال به نظر م. به خانه آمد  ينيريو ش وهيبغل م هيظهر با  پدر

ها و  يريسختگ. از پدر در دل داشتم ؛ ناگهان محو شد  يهرچه دلخور.  دميد يم بايرا ز زيود گرفته بود همه چتازه به خ

سخت بود  ميباورش برا. بودم  يموافقت كرده ؛ راض انيبا ازدواجم با شا نكهياز ا. را فراموش كردم  شيها ييزور گو يحت

 ريهمه را ز كبارهيمخصوص به خود داشت ؛  يارهايداشتن داماد مع يكه براباشد او  رفتهيرا پذ انيشا يراحت نيكه پدر به ا

 .شود  يامر راض نيبه ا رپد دميد يپا گذاشته و موافقتش را اعالم كرده بود ؛ اصال در خواب هم نم

؛  يالم و احوالپرسبعد از س.  دندياز راه رس هيزودتر از بق شانيبا خانم ها ميعمه خانم و عموها.  ديزود از راه رس يليخ شب

شب خجسته  نيقرار داد تا در ا ارشانيگلدار در اخت ديرا از سرشان درآورد و تا كرد وچادر سف شانيچادرها يخانم بهرام

ام دعا  يخوشبخت يرفت و برا يقربان صدقه ام م زير كي نطوريعمه خانم هم. بخش مجلسمان باشد  يروشن ، روشن يرنگها

كه جز  شديعادت داشتم كه هر هفته به سراغش بروم ؛ اما حاال مدتها م يه من داشت ؛ از كودكب ي؛ او عالقه خاص كرديم

و  كرديمرا به آرامش دعوت م كردمياو درد دل م يپدر برا يها يريهر وقت از سختگ.  ميباهم ارتباط نداشت يتماس تلفن

 هي؛  يحرفها را بفهم ني؛، زوده ا يو جوان هستت. شماست  يدخترم قدر پدرت را بدان او فقط به فكر خوشبخت« :گفت  يم

خواهند و همه  يرا نم شانيبچه ها يپدر و مادر بد يفهم ياونموقع م.  يكه خودت صاحب فرزند شو يشويمتوجه م يزمان
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 ».سعادتمند شدن آنهاست  يبرا ششانو تال يسع

اش را از سر  يبه احترام عمه خانم روسر زجونيزآن شب ع.  دندياز راه رس انيبه همراه شا زجونيو عز يبعد مامان يساعت

گرم و  يليمجلس خ يفضا. سكان مجلس را به دست گرفت و سر صحبت را باز كرد  شهيزود مثل هم يليو خ اورديدرن

ه انداخته بودم و با لب ري؛ از خجالت سرم را به ز گذاشتميسر همه م ربهو س كردميشلوغ م ياما منكه در هرجمع. بود  يخودمان

داشتم ؛  يدلشوره بد.  دميد يبار آنها را م نياول يبودند و برا بهيغر ميبرا ليتمام آن فام نكهيمثل ا.  كردميم يچادرم باز

 شديكارها هرچه زودتر انجام م ديدر كنكور شركت كنم با خواستمياگر م. هرچه زودتر سر اصل مطلب بروند  خواستيدلم م

 . رسميم ميبه آرزو يعني اي؛ خدا شديم عيجلسه توزكارت شركت در  گريتا چند روز د. 

كه با  يباالخره پدر ؛ بعد از صحبت كوتاه. بگذارم  نيراحت سر بر بال ياليبا خ توانستمي؛ م گذشتيم ريمراسم به خ اگر

. متشكرم  شما ياز همگ ديو قدم رنجه فرمود ديقبول زحمت كرد نكهيبخش ؛ از ا يبه نام خالق هست« :كرد گفت  شيبرادرها

 ازين قيشكر خدا به تحق.  ميو دو جوان را به خانه بخت بفرست ميرا به جا آور امبريتا سنت پ ميامشب دور هم جمع شده ا

را به  زمانيآسوده عز يو ما با دل ميو سالهاست كه نون و نمك هم را خورده ا ميشناس يرا م گري؛ هردو خانواده همد ميندار

و خاطرات خوش گذشته را زنده  ميدور هم باش يبود كه ساعت نيا يمجلس هم برا نيدادن ا بيترت.  ميسپار يدستشان م

شاخه نبات است و مراسم عقد و  كيو  ديجلد كالم اهللا مج كيمهتاب مثل ماهان  هي؛ مهر ميندار يخاص طيما شرا.  ميكن

 ».دخترم  يجز خوشبخت خواهمينم انيشا از زيچ چيمن ه.  ديبرگزار كن ديدانيرا هم هرطور كه خودتان صالح م يعروس

 ريهمه آن چنان تحت تاث» .ندارم  يعرض گريد« :در گلو داشت گفت  يبغض كهيكرد و درحال ديكلمه دخترم تاك يرو پدر

 .بر مجلس حكم فرما بود  نيسكوت سنگ يقيپدر قرار گرفته بودند كه تا دقا يصحبت ها

آسان  نقدريهمه لطف و محبت باز هم متشكرم كه مراسم ازدواج را ا نياز ا. متشكرم  يسهام ياز آقا« :گفت  زجونيعز

اما من دلم . دنديرسيزود به سرو سامان م يليو خ كردندياگر همه نظر به شما را داشتند جوانها از ازدواج فرار نم. گرفتند 

 » شدبا يقابل توجه زيدخترم چ هيمهر خواستيم

را  يو كم نه كس اديز ههيهست ؟ مهر يباارزش تر زيتان آمدم ؛ مگر از قرآن چحرف انيكه به م ديبخشيم« :گفت  پدر

 شونديكنند ؛ خوشبخت م يزيقرآن برنامه ر يشان را از رو يجوانان برنامه زندگ نيو نه بدبخت ؛ اما اگر ا كنديخوشبخت م
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 ». ديخواهند رس يو به سعادت ابد

 ».مهتاب جون قرار دهم  يبرا يپشتوانه مال كيداشتم  من دوست ي؛ ول نيشما مت يصحبتها« :گفت زجونيعز

 ». ميصحبت نكن نبارهيدر ا گريمهتاب خوب است ؛ بهتره د يشكرخدا ؛ پشتوانه مال« :زد و گفت  يلبخند پدر

را  يو مجلس عروس نديايبه عقد هم درب انيمهتاب جون و شا دياگر اجازه بده ديدانيهرطور كه صالح م« :گفت  زجونيعز

 ».درسش را تمام كرد  انيكه شا ندهيسال آ يبرا مياربگذ

 ».درخانه نگه دارم  توانميشرمنده تان هستم ؛ من دختر عقد كرده را نم« :گفت  پدر

 دايپ ياش را سر و سامان بدهد و درسش را تمام كند و كار مناسب يتا آنموقع زندگ خواهديم انيآخه شا« :گفت  زجونيعز

 ».به خانه ببردكند و بعد عروس خود را 

 ».شرمنده ام « :سرش را تكان داد و گفت  پدر

از حرف پدر جا  ديشا گذشتيدر مغزش چه م دانمينم كرديپدر را نگاه م بيعج يافتاد كه با حالت انينگاهم به شا همانموقع

آشنا بودم و از قبل او كامال  هيبودو به روح يامر عاد كيمن  يبرا شيپدر و نقطه نظرها يالبته صحبت ها. خورده بود 

 .حاضر نبود كه دختر عقد كرده را در خانه نگه دارد  وانعن چياو به ه.  ستيكه نظر او چ دانستميم

؛ بخواهند مخارج  خواننديكه درس م يچون تا موقع. مشكل داشته باشند  ياز نظر مال ديشا انيآقا شا« :عمو گفت  خان

عقد و .  رنديبه عهده بگ انيمخارجشان را تا تمام شدن درس آقا شا تواننديمخان داداش . كنند سخت است  نيرا تام يزندگ

 ».ديبرگزار كن ديهم كه فرمودند هرطور كه دوست داشت يعروس

 يپا يكه رو خواستيدلش م انينبود ؛ فقط شا نيمن منظورم ا« :دلخور شد و گفت  يخان عمو كم ياز صحبت ها زجونيعز

 ».خاند اش را بچر يخودش باشد و زندگ

بزرگترها دست به دست هم بدهند تا جوانها در نمانند و بتوانند  ديبود كه با نيمنظور داداش ا. سوتفاهم نشه « :گفت  پدر

 ».بكشند  رونيرا از آب ب مشانيگل

ند ؛ تا خانواده ها كمك كن ديكرد ؛ با يامكانات بتوان زندگ نياتاق با كمتر كيكه در  ستين يامروز روز« :خانم گفت  عمه

 ». ستنديخودشان با يپا يجوانها بتوانند رو
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كه از نعمت پدر محروم بوده ؛ خودتان در حقش  انيشا. ديدانيبگم ؛ هرطور كه صالح م يچ دونميواهللا نم« :گفت  زجونيعز

 ». ديكن يپدر

 »؟ هيشما را از سرش كم نكند ؛ خب ؛ حاالنظر آقا داماد چ هيخدا سا« :گفت  پدر

 ميدار يسال سخت كيما .  ندازميام را به دوش شما ب يكه زحمت زندگ خواهميبا اجازه بزرگترها ؛ البته من نم« :گفت  انيشا

 ».؛ بهرحال از لطف شما متشكرم  شهيدرست م زي؛ بعد ان شاهللا همه چ

 ». ديخوشبخت شو دوارميام. ي؛ تو هم مثل پسرم هست يزنياست كه م يچه حرف نيا« :گفت  پدر

 ».كام بكن  نيري؛ ماهان جان بلندشو و همه را ش منتيو م يخب به سالمت« : فت گ يمامان

 .كرد  ييراياز مهمانها پذ ياز جا برخاست و با كمك خانم بهرام يهم با خوشحال او

دو جوان بخواند كه تا  نيا نيب تيمحرم غهيص كيكه  خواهمياز خان داداش م يبااجازه همگ« :پدر گفت  ييراياز پذ بعد

 ».زمان عقد بتوانند راحت رفت و آمد كنند 

خدا كه  دي؛ به ام دينيكنار عروس خانم بنش دييشما بفرما انيآقا شا« :گفت  كرديزمزمه م ييلب دعا ريز كهيعمو درحال خان

 ». ديخوشبخت شو

مثل . ستقل بودن و م يي؛ رها ياحساس آزاد. داشتم  ياحساس خوب.. درآمدم  انيشا يمن به عقد شرع يراحت نيبه هم و

 نيو اول ستادهيناتوان خود ا يپاها يبه رو گرانيآموخته است و حاال بدون كمك د يشده بودم كه راه رفتن را به خوب يطفل

كنم و  يزيهفته ام برنامه ر يروزها ي؛ برا رميبگ ميام تصم ندهيآ يپدر برا التبدون دخ توانستميحاال م.  دارديقدم را برم

 .اطرافم را استشمام كنم  يراحت هوا ياليبا خ توانستميحاال م. لذت ببرمم  يارم از لحظات زندگآنطور كه دوست د

 

 10فصل

 اني؛ شا ميشد نيسوار ماش يوقت. ميرفت رونيبه دنبالم آمد و به اتفاق هم از خانه ب انيشا شگاهيرفتن به آزما يزود برا صبح

 ». يچادرت را درآور يتونيم« :لب داشت گفت  يبر رو يلبخند كهيدرحال

 »؟ يخواستيرا نم ني؛ مگر خودت هم يكنينگاهم م نطوريچرا ا« :با تعجب نگاهش كردم ؛ او گفت  من
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 ».بعد  ياما ؛ اما ؛ حاال زوده ؛ بگذار برا« :من كنان گفتم  من

بهتره هرچه زودتر  ديآ يخوشت نم يزيبه نظر من اگر از چ ي؛ ول يهرجور راحت« :را باال انداخت و گفت  شيشانه ها انيشا

 ». يخودت را از شرش خالص كن

 .دارم  اجياحت يشتريكار از عهده ام خارجه ؛ به زمان ب نيحق با توست ؛ اما فعال ا ـ

 ».است  لتيهرطور كه م«:گفت  يلبخند با

در كنارهم در  انيو شا مادر ؛ من يپدر و منع كردنها يبدون دخالت ها. آمد  يبه نظر م يو دوست داشتن بايروز چقدر ز آن

 يو با سگرمه ها اورميبتوانم برلب ب يلبخند نكهيمعذب بدون ا. همان حس قبل را داشتم  يتا ساعت.  ميزديقدم م ابانيخ

آورد ؛ مرا  يكه از خود در م يبامزه ا يبا شكلك ها كرديم يبود و سع جانينبود ؛ سراپا شور و ه نطوريا انياما شا. درهم 

به . داشتم  يبي؛حس غر دميآن دستم را عقب كش كيبار ؛  نياول يبرا.  گرفتيدستم را در دستش م يگاهبخنداند و گه

دست در دست هم در  يكه پسر و دختر دبو يعاد يليمردم خ يالبته برا. آمد و از نگاه مردم وحشت داشتم  گانهينظرم او ب

 .قدم بزنند  ابانيخ

 يم ديبه اطراف با شك و ترد. وحشت دارد  زيكه از همه كس و همه چ دميدانسان عقب افتاده  كيلحظه خودم را  كي

هم  انيشا يحت. به گوشم بزند و ما را از هم جدا كند  يمحكم يلي؛ هر آن منتظر بودم كه پدر از راه برسد و س ستمينگر

كن  يخودت باش و سع« :راحت گفت  يلياو خ. را نشان دهم  ودمخ ستميكه ن يزيآن چ كنميم يسع يمتوجه شد كه گاه

» ؟ يترسيم يپس ؛ از چ.  ميمن و تو بهم تعلق دار.  يمشوش و نگران هست نقدري؛؛ چرا ا يكن يزندگ يهرطور كه دوست دار

 .داشتم  يكه آن لحظه چه احساس خوب دانديخدا م. و دستم را محكم فشرد 

پر در  خواستميم ياز خوشحال. ورود به جلسه را گرفتم  و كارت ميبه دانشگاه رفت ميآمد رونيب شگاهياز آزما نكهياز ا بعد

را  ميكارت در دستم و به من تعلق داشته باشد ؛ چقدر راحت خدا آرزو نيروز ا كيكه  دميد ي؛ درخواب هم نم اورميب

كرد  ميصدا چندبار نكهي؛ بعد از ا دميشن يرا نم انيشا يشده بودم كه صدا غرق اليآنقدر در فكر و خ. برآورده كرده بود 

 .تازه به خود آمدم 

 ؟ ييدختر كجا يه ـ
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 »!اون دور دورا« :گفتم  يخوشحال با

 شاپ ؟ يكاف ميبر ي؛ موافق ميريرا جشن بگ يشاد نيا ديپس با ـ

 .بهتر  نياز ا يالبته ؛ چ ـ

شده بودم  يخودمان و كردميم تيمي؛ آن چنان با او احساس صم گذشتيم انيمن و شا ييمدت كوتاه كه از آشنا نيهم يط در

آمد حاال  يمن كه به شدت از مردها بدم م. ام ارتباط برقرار كنم  ندهيبا همسر آ يراحت نيبه هم كردميوقت فكرنم چيكه ه

و  اديحس خوب  نيا دانستمياما نم. بودم  رفتهيهمدم و مونس پذ كي نواننسبت به او داشتم و او را بع ياحساس خوب

! واقعا به او عالقه مند شده بودم  ايبودم  يام شده بود آنقدر خوشحال و راض يناج نكهياز ا بودو يخاطرات دوران كودك

 .ام شود  يمانع خوش زيچ چيه خواستيبهرحال آن چنان سرحال و شاد بودم كه دلم نم

هنوز هم آن روز را . شاپ گذاشتم  يبار قدم به كاف نياول يافتادم كه با بچه ها برا يروز اديبه  ميشاپ شد يوارد كاف يوقت

اتفاق  كباريبود كه ممكن بود فقط  يمن تحول بزرگ يدر زندگ يبود ؛ ول يعاد يليبچه ها خ يبرا ديشا.  كنميفراموش نم

 »؟ يهنوز هم اون دور دورا هست« :داد و گفت  اندستش را جلو صورتم تك انيشا.  فتديب

 ».ادم دوستانم افت ادي؛  ديبخش يم« :ام گرفت و گفتم  خنده

 ! يآنها افتاد اديشده كه به  يحاال چ ـ

 يقاط يدختر برا يه« :زد و گفت  بياز درونم مرا نه ي؛ اما كس مياو بگو يشاپ را برا يباز كردم كه داستان آن روز كاف لب

 ».زوده  يليشدن حاال خ

 :و گفتم  انيكردم به شا رو

 .معالجه همسرش ؛ به انگلستان رفته  ي؛ كه برا يوقته كه از آنها خبر ندارم ؛ مخصوصا از شاد يليخ ـ

 داشت ؟ يخاص يماريهمسرش ب ـ

 يداستان عشق كي؛  كنميم فيمفصل تعر تيآنها را برا يروز داستان زندگ كي« :را به عالمت تاسف تكان دادم و گفتم  سرم

 ».شد  ينخواه ريس دنشيكه از ش

 ؟ روديم نيزود هم از ب يليو خ ديآ يزود به وجود م يليكه خ يامروز يعشق ها اي يميقد كيرمانت ياز اون عشق ها ـ
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 .نخواهد داشت  يانيوقت پا چيكه ه يماندن اديبه  يعشق ـ

 . يجالب باشد ؛ حاال بهتره تا قهوه ات سرد نشده آن را بخور يليخ ديپس با ـ

 :گفت  بر لب داشت يلبخند كهيدرحال انيشا.  ميقهوه شد دنيمشغول نوش نيدلنش يسكوت در

منكه  ي؛ برا يجار و جنجال چي؛ بدون ه مينيبنش زيم كيدوستانه سر  نطوريمن وتو ا يكه روز يكرديمهتاب اصال فكر م ـ

ام بخواهم ازدواج  يدوران كودك يروز با همباز هي كردميوقت فكر نم چي؛ منكه ه يدونيم. هنوز هم باور كردنش مشكله 

با زور  توانستميم نكهيو از ا اورميلج تو را درب يبه نوع خواستيدلم م شهيآمد و هم ياون وقتها اصال از تو خوشم نم. كنم 

 ياهايهر شب در رو.  كردميآوردم احساس غرور م يتو كم نم يجلو يو وقت بردميلذت م اورميبدست ب خواهميهرچه را م

بهت  ييجورا هينسبت به تو نداشتم و  يبوقت احساس خو چي؛ ه رميحال تو را بگ توانميكه چطور م دميكش يكودكانه نقشه م

 .تو را آزار دهم  ميبا كارها خواستي؛ دلم م كردميحسادت م

شده  يدختر بزرگ گري؛ تو د كردمينم يكسل كننده شد و اصال احساس راحت ميكم كه بزرگتر شدم جو خونه تون برا كم

 دميد ي؛ م يديكش يبه دنبال خودت م ينماز كه به سخت تو را با آن چادر يوقت يكردن با من منع شده بود يكه از باز يبود

و خاطره  اديارتباطمان قطع شد ؛ اما  نكهيبا ا. شما ندارم  يدرخانه  ييگر جايكه د دميو از آن موقع فهم خورميحرص م تشريب

ما « :به او گفتم  . نمياصرار داشت كه تو را بب يليها خ يآخر نيا زجونيعز نكهيگاه از ذهنم پاك نشد تا ا چچيتو ه ي

 دنيو چشم د ميزديبه سرو كله هم م ررفته كه چطو ادتاني مانيها ي؛ بچگ مينسبت بهم داشته باش ياحساس خوب ميتوانينم

 »؟ ميهم را نداشت

خودش  يو مهتاب هم برا يشد يخودت مرد يتو برا. فرق كرده  زيپسرم حاال همه چ« :در جواب گفت  زجونيعز اما

 ». ديآ يزبانت بند م ينيكه اگر او را بب دونميم من. شده  يخانم

؛  گريد يو حس گريد يكه حاال با نگاه يبود يميقد يتو همان آشنا. ديلرز نهيدلم در س دميبعد از سالها تو را د يوقت

 .و خشنود هستم  يراض اريانتخاب بس نيحاال از ا.  كردميبراندازت م

 .بود خوشحال بود  ختهير رونيحس درونش را ب شيآال يساده و ب نكهيا از

شاد و سرزنده ؛ از غم و اندوه . بود كه به دنبالش بودم  ياو همان كس.  شديم شتريو ب شتريب انيام به شا يبه روز دلبستگ روز
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هم  يآورد و تا حدود ياو را به وجد م شديم يدر زندگ يكه باعث تحول يزيو تنوع بود هرچ يو عاشق طراوت و شاداب زاريب

؛ بزرگ شده  يا شهيقفس ش كيمن در . رساند  يم مينجاتم بود كه مرا به خواسته ها تههمان فرش انيشا. طلب بود  ادهيز

حاال . نجاتم آمد  يبرا يمحروم كرده بودند و باالخره فرشته آزاد يزندگ ذيلذا نيكه مرا از كوچكتر يبودم ؛ با نگهبانان

 .اعالم كنم  يو وجود خود را به نوع كنم يآنطور كه دوست دارم زندگ توانستميم

هرچه زودتر  خواستيدلم م. نداشت  ييمعنا ميبرا يبدون او زندگ. شدم  انيشا يدايمدت كوتاه عاشق و ش نيهم يط در

آن پدر مستبد و  گريفرق كرده و د يليپدر خ. ميسقف آغاز كن كي ريمشتركمان را در ز يو زندگ رديكارها صورت بگ

بود ؛ اما  رومنديخودش همان مرد مقتدر و ن يزندگ طهيباشد ؛ در ح دهدا رييراه و روشش را تغ نكهيبته نه اال. زورگو نبود 

دور از  نكهياز ا ي؛ حت گرفتينم راديرفتنم ا رونيو طرز ب دنيدرباره لباس پوش.  خواستيرا به اجبار از من نم يزيچ گريد

 شهيشده بود كه هم يپدر مانه. آمد  يم يچقدر به نظرم دوست داشتن. نزد  يچشم او در كنكور ثبت نام كرده بودم حرف

 . رفتمياز آن خانه م يمن به زود.  كردينم يفرق گريد ميبرا. شده بود  ريد گريحاال د يرا داشتم ول شيآرزو

امتحانم را  درس بخوانم ؛ دينتوانستم آنطور كه با نكهيدركنكور شركت كردم و با ا. كارها درست شد  يزود همه  يليخ

پدر اصرار داشت در هتل برگزار شود و . بود  يمشكل ؛ جشن عروس نياما بزرگتر. بودم  نيخوش ب جهيخوب دادم و به نت

نه پدر . تا چند روز بحث بود . در باغ برگزار شود  يكه مراسم عروس اشتدوست د انيزنانه و مردانه ازهم جدا باشد و شا

 ».آنطور باشد كه بعدها حسرت نخورم  خواهديشبه ؛ دلم نم كي يعروس« : گفتيم او.  انيو نه شا رفتيم رباريز

 ».به سر بگذارم  يرتيغ يمانده كه كاله ب نيهم گريمن هم جلو دوستان و اقوام آبرو دارم ؛ د« :در جواب گفت  پدر

 ديپدركه متوجه شد نبا» م ؟هست رتيغ يمن ب يعني يسهام يآقا« :گفت  يبرخورد و با دلخور يليخ انيجمله به شا نيا

كردم قصد  يطور زندگ نيعمر ا كيمن  يدونينبود ؛ م نيجان منظورم ا انينه ؛ نه شا« :گفت  يبا دستپاچگ رفتيتند م نقدريا

همه اش  نديگو يخندند ؟ و نم ينم شميو تقوا زده ام ؛ حاال مردم به ر مانيدم از ا شهينداشتم آخه پسرم من كه هم نيتوه

تنها . درست است  يكه روش ك ميو قضاوت كن ميريبگ راديبهم ا ميتون يو ما نم كنهيم يجور زندگ هي يود ؟هركستظاهر ب

 يدر كنارهم زندگ ديتونيو م ديررا دوست دا گريمن خوشحالم كه شما همد.  ميهم احترام بگذار ديكه به عقا نهيراهش ا

؛  ميكن دايپ يبهتره راه حل مناسب. خوب شما را خربا كنم  يد روزهامور يب يبا بحث ها خواهديو حاال دلم نم ديبساز يخوب
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 يليخ ميكه در كارها كنميطلب نباش ؛ من خودم اقرار م ادهيو ز يوقت افراط چيه يدر زندگ حتياما پسرم از من به تو نص

در حد و اندازه  زياول راه ؛ هرچو  ديشما جوان هست يول. بدهم  رييخودم را تغ توانمينم گريهستم ؛ اما چه كنم كه د يافراط

نداشتم اما  يمن پسر.  ديد ديوقت ضرر نخواه چيكه ه ديرا حفظ كن مانتانيو ا ديمعتقد باش يبه اصل زندگ. اش خوب است 

نترس و  ياو دختر. از وجودم است  يمهتاب پاره ا.  ديمرا سربلند كن خواهديدلم م. به لطف خداوند صاحب دو پسر شدم 

كه او  ميبگو توانميبه اندازه مهتاب مشاجره و بحث نداشته ام و به جرات م يام با كس يدر طول زندگ ديشا.  سرسخت است

تنم  يپاره  نيذره از عشق و عالقه ام نسبت به او كم نشده و حاال ا هي نحالينرفته ؛ اما با ا ميحرفها ربارياست كه ز يتنها كس

 ».سپارم  يرا به تو م

 هيكه همه را به گر ديچشمانش چك ياز گوشه  يسكوت كرد و اشك گفتيبغض كرده سخن م يه با صداكه تا آن لحظ پدر

دوست دارم ؛ به اندازه  يليخ« :؛ به سمت پدر رفتم و او را در آغوش گرفتم و گفتم  ارمينتوانستم طاقت ب گريمن د. انداخت 

 ». ايدن

 ديدانيهرطور كه شما صالح م« :و گفت  ديجلو آمد و ست او را بوس پدر قرار گرفت كه يحرفها ريهم آنچنان تحت تاث انيشا

 .ندارم  ي؛ من حرف

. به شما اجحاف كنم  خواهدياما دلم نم يگذاريمتشكرم پسرم كه به نظر من احترام م« :و گفت  ديصورت او را بوس پدر

جشن  ديشما هم هر طور كه دوست داربرگزار كنم و  خواهميمجلس آنطور كه م كيبهتره من .  ديبهرحال شما جوان هست

 ». ديريبگ

* * * 

.  روميبه آن فروشگاه مخصوص نم گرياما د ميرويم ديخر يبرا انيهر روز به همراه شا. شلوغ است  يليروزها سرم خ نيا

. متنفرم از آن محل  يبيكند ؛ اما به طرز عج هيته توانستيم يوسفي يلباس را آقا يمدلها نيدتريو جد نيتر كيش نكهيباا

خودشان  ليكه باب م يزيو هرچ رفتميپدر به آن بازار م يمادر و گاه همراهخاطرات تلخ گذشته است كه به  ادآوري ديشا

انتخاب  ميكه دوست دار يزيو هرچ ميرويم يمعمول يبه فروشگاه ها انياما حاال دست در دست شا.  دنديخريم ميبود برا

 نيآست يراهنهايپ انيشا. ديايخوشم ب يبود كه از لباس يقرار نداد ؛ فقط كاف يشرط چيه دنيدر لباس پوش انيشا.  ميكنيم
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با مخالفت من روبه  يو وقت كرديآنها را به تن كنم انتخاب م يكه روز دميد يكه اصال به خواب هم نم ييحلقه ؛ كوتاه و مدلها

 »! يبپوش يتونيدل من كه م يخونه برا يتو زميعز« : گفتي؛ م شديرو م

فراهم بود ؛ او  ميبرا يپدر يكه در خانه  ييزهايدرصد چ كي ديبود و شا يفرد كامال معمول كي ياز لحاظ مال انياش

ارزش  ايدن كي ميبرا كرديو مرا درك م داديم تياهم ميكه به خواسته ها نيهم.كند ؛ اما خوشحال بودم  هيته توانستينم

بتواند مرا شكار  ياديص نكهي؛ بدون ا زدميپر و بال م ي؛ به راحت يآسمان آب ركه از قفس رها شده ؛ د يمانند پرنده ا. داشت 

 .كند 

 شوديمن روز به روز شاداب تر م يچهره  دنديد يم نكهيماهان هم از ا يعوض شده بود ؛ مادر و زهرا و حت يخانه به كل جو

فهمم كه در  يحاال م.  كرديمرتبه خدا را شكر مهزار  يبودم ؛ مادر روز دهيمن به خواسته ام رس نكهيخوشحال بودند ؛ از ا

انجام  يهمان روز به خودم قول دادم كه كار. را به كامشان تلخ كرده بودم  يزندگ وچندسال چقدر آنها را آزار دادم  نيا

 .آنها شوم  يندهم كه باعث ناراحت

؛ چون  كردميپنهان م ييمادر و پدر بدهم درجا نشان دينبا دانستميرا كه م ييبردم و آنها يبه اتاقم م دميخريكه م يزيهرچ

گشاده از خواب  ييهرروز با رو. خوش را خراب كنم  يروزها نيعنوان آزرده كنم و ا چيخاطر آنها رابه ه خواستمينم

 يخانه م يبايز اطياز پنجره به ح.  كردمينم يآغاز شده احساس دلتنگ يگريدروز  نكهيمثل گذشته از ا گريو د خاستميبرم

؛ حاال  كرديبا گذشته فرق م ميپرندگان برا يترنم صدا.  دادنديم يزندگ يدرختان شاداب و سرزنده بودند و بو.  ستمينگر

 يآب ي؛ سنگها كرديم ييدنماخو يگرياستخر بزرگ پر آب به شكل د.  بردمينشست و لذت م يآنها به دلم م يصدا گريد

بودم كه به  يآب زالل فرو نرفته بود ؛ اما به مانند شناگر نيت جسمم در اوق چيه نكهيباا. داشتند  يكف استخر تاللو خاص

آن چنان ذوق زده . ماه تابستان را استشمام كردم  نيآخر يو هوا دميكش يقينفس عم.  ديخواهد رس انيبه خط پا يزود

و  دميدم و دور تا دور خود چآور رونيب ميبود دهيرا كه خر ييزهايرفتم و تمام چ ميكمد لباسها يبسو املشدم كه بدون ت

؛ لباسها را  دميو كفش و هر آنچه در اطرافم قرار داشت در بغل گرفتم و بوس فيتك تك آنها را باز كردم ؛ با شوق و ذوق ك

 بار وجود خود را حس نياول يو برا دميپوشيم

 . كردميم
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در وسطش قرار داشت  نينگ كيكه فقط  يا ساده يآوردم ؛ حلقه  رونيرا از جعبه ب مانيطال به همراه حلقه ها سيسرو

هرماه  يشگيمادر طبق عادت هم. طال داشتم  شتريب اي؛  لويك كيحدود  ديشا. آمد  يم يو دوست داشتن بايچقدر به نظرم ز

 سيسرو نيهم از آنها استفاده نكردم و حاال ا كباري يكه حت دي؛ اما باور كن ديخريم مانيطال برا يقطعه ا ايسكه ؛  يبه مناسبت

زنگ تلفن مرا از آن حال و هوا  يبودم كه صدا اليغرق در فكر و خ. ساده خودم باارزش تر از آن همه طال و جواهر است 

 .خوشحال شدم  انيشا يصدا دنيآورد ؛ از شن رونيب

 ؟ يچطور انيالو ؛ سالم شا ـ

 .چقدر دلم برات تنگ شده  يسالم بر عروس خوشگلم ؛ اگه بدون ـ

 .لم برات تنگ شده من هم د ـ

 ؟ يكرديچه كار م ـ

 ي؛ راست شمينم ريآنها س يام و از تماشا دهيدور خودم چ ميا دهيراكه با هم خر ييزهايها تمام چ وانهي؛ امروز مثل د يچيه ـ

 .؛ ماتم برده بود  نهييآ يتو رميبه تن كردم از تعجب همانطور به تصو يوقت. چقدر قشنگه  ياون لباس آب

 . شديكه باورت نم يفروشگاه بهت گفتم ؛ اما تو آن چنان شوك زده شده بود يهم تو اون روز ـ

 .به تن كنم  يرا روز يلباس نيكه چن دميد يخواب هم نم يوقت تو چي؛ ه يدونيآخه م ـ

 !خبر چه  گهيخب د.  ديرس يخواه تيآرزوها يبه همه  يندار يغم چي؛ ه يكه من را دار يرا بدان ؛ تا وقت نيا زميعز ـ

 .ندارم  ي؛ خبر تازه ا يچيه ـ

 ؟ يرفت نترنتيبه سراغ ا يتازگ ـ

ها و حاال حتما  شهيخواننده ها و هنرپ تيسا يرو ي؟ نكنه رفت يتو چ. كارها را ندارم  نيروزها آنقدر گرفتارم كه وقت ا نيا ـ

 . يدار يخبر داغ

 .نرفتم  يكس تيسا يداغه ؛ اما رو يليخبر كه خ ياز داغ ـ

 !؟ چه خبر شده  هيس چپ ـ

 .خودت حدس بزن  ـ
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 .شده  يخودت را لوس نكن ، بگو چ انيشا ـ

 . يبود يمنتظر چه خبر يبه تازگ نيكم فكركن بب هي؛ يپرت نقدريدختر تو چرا ا ـ

« :تم گف يبا خوشحال. دانشگاه افتادم  جينتا اديبكشم كه ناگهان  اديسرش فر خواستمميآورد ؛ م يداشت حرصم را درم گهيد

 »!؛ جان من راست بگو جواب دانشگاه اومده  اني؛ شا انيشا

 .هوش و ذكاوت ؛ آخر كار خودش را كرد  نيبه به ؛ به ا ـ

 نه ؟ ايشده ؟ قبول شدم  ي؛ بگو چ يكنيكالفه ام م يدار انيشا ـ

آب قند  وانيل كيامانت هم بگو ؛ در ضمن به م ينيبنش يصندل هي يبهتره رو. داد  هوي شهيبگم ؛ خبر بد را كه نم يآخه چ ـ

 .برات درست كنند 

 انيشا« :گفتم  يبا دلخور. اش گرفته بود  يشوخ تيموقع نيبود و او در ا ختهيكله اش را بكنم ؛ اعصابم بهم ر خواستيم دلم

دل به كنكور  دياكه من داشتم ؛ مشخص بود كه نب ياوضاع و احوال نيندارم ؛ باا يآزارم نده ؛ خودم كه انتظار قبول نقدريا

 ».و نه جراتش را  منه وقت درس خواندن داشت. ببندم 

داشت ؛ آنقدر وقت  يوقت خواه يبعد از ازدواج به اندازه كاف.  گهياصال خودت را ناراحت نكن امسال نشد سال د زميعز ـ

 ي؛ رتبه  ي؛ اسم پدر عل يهامخانم مهتاب س...رتبه ات چند شده  نميحاال بگذار بب.  يدرس بخون ينيكه بنش يدار يكاريب

 .شدند  قبولتهران  يو شش رشته پرستار ستيهشتصد و ب

شده چرا  يمهتاب ؛ مهتاب چ« : زديداد م انيحرف بزنم ؛ از آنطرف خط شا توانستمينم يقيتا دقا شدياصال باورم نم!  ايخدا

 »؟ يديجواب نم

از  ييصدا كردميم يداشتم و هرچه سع يحال بد. كرديم ينيگام سن نهيقفسه س يبر رو ينيآمد و جسم سنگ يباال نم نفسم

 . توانستميبدهم ؛ نم رونيحنجره ام ب

 .خبر دادنم  نيبزن ؛ خاك بر سر من با ا يمهتاب تو را به خدا حرف ـ

حواسم .  گرفتيرا با تلفن همراه م يشماره ا زديچه كند دستپاچه شده بود و همانطور كه با من حرف م دانستيكه نم انيشا

من  دنيبا د. وارد اتاقم شد  مهينگذشته بود كه مادر سراس يهنوز لحظات. بود فقط توان حرف زدن نداشتم  شيكامال سرجا
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 »شده ؟ يخدا مرگم بده ؛ مهتاب چ« :زد و گفت  شبه صورت يكه رنگ بر چهره نداشتم دو دست

 كهيام را آرام آرام ماساژ داد ؛ درحال نهيانه ها و قفسه ستخت خواباند و ش يتلفن را از دستم گرفت و مرا به رو يگوش مادر

مامان ؛ مامان « :گفتم  يگرفته ا يبا صدا. ناگهان نفسم باال آمد .  ختيسرم را در بغل گرفته بود چند قاشق آب در دهانم ر

 ».من دانشگاه قبول شدم 

 يبه آرام كرديرا نوازش م ميمادرهمانطور كه موها .امانم نداد و هق هق كنان خود را در آغوش او انداختم  هيگر گريد و

 . ستيگريم

خوشحالم كه باالخره با سماجت به .  يفتيعقب ب گرانيبود كه از د في؛ ح يهست يمن فدات شم ؛ تو دختر با استعداد ياله ـ

 . گميم كي؛ بهت تبر يديخواسته ات رس

 ».؛ آنقدر حالم بد بود كه نتوانستم جوابش را بدهم پشت خطه  انيشا!  يوا«:افتادم ؛ گفتم  انيشا ادي ناگهان

 . اديم نجايكه با من تماس گرفت و حاال هم داره به ا يخدا را چنان ترساند ياون بنده  ـ

آن  يهم كه وضع روح نطرفيبه ا ديكه قبول شده باشم ؛ خوب كه درس نخواندم تازه از ع شهيهنوزهم باورم نم! مامان  ـ

 .نداشتم  يچنان خوب

نگرانت بودم و حاال  يلي؛ خ يديرس تيخوشحالم كه به آرزو« :اشك خود را كنترل كند گفت  كرديم يسع كهيدرحال مادر

 نيخب حاال بلندشو ؛ ا« :و گفت  ديو مرا دوباره بوس» .دلم برداشته شده  يبزرگ از رو يو غم كنمياحساس آرامش م

 ». رسهياز راه م انيشاجمع كن كه االن  يكه دور خودت راه انداخت يمحشر

 ». شهيناراحت م يلياگه بابا بفهمه حتما خ... مامان « :گفتم  يكردن اتاق بودم ؛ با نگران زيكه مشغول تم همانطور

 . ي؛ تو همسر دار كندي؛ اما حاال موضوع كامال فرق م يبه دانشگاه برو داديبهت اجازه نم يازدواج كن يخواستياگر نم ديشا ـ

 . رسمتياما من م ـ

كرده باشد ؟ ممكنه  ي؛ تا حاال شده در كار ماهان و محمد دخالت يشناس يپدرت را كه خوب م.  يترسيم ياز چ زميعز ـ

است و  ريخودمان سختگ يخانه  ياو فقط در محدوده . نكرده  ليوقت به آنها تحم چيبزند اما ه يبعنوان بزرگتر حرف

و صداقت و حجاب  ياو عاشق پاك.  ننديشان را برگز يراه زندگ ندبتوان كرده كه خودشان تيترب يفرزندانش را هم طور
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 .گاه ازت دلخور نخواهد شد  چي؛ ه يكن تيسه اصل را رعا نياگر ا. است 

و  ديصورتم را بوس.با من بكند  يبرخورد نيكه چن شديوقت باورم نم چيه. پدر  يحت. ام خوشحال شدند  ياز خبر قبول همه

كه  يدخترانم مخالف بودم اما خوشحالم كرد ليبا تحص شهيهم نكهي؛ باا يموفق باش يدر زندگ شهيهم دوارميام« :گفت 

 ». يديو تالش به هدفت رس يباالخره با پشتكار و سع

اگر  دي؛ شا دانستميم ميام سه يدر شاد ييجورا هيبزرگ همه را به رستوران دعوت كردم ؛ همه را  يشاد نيشب بخاطر ا آن

شركت در كنكور مصمم  يبرا نيچن نيخانواده نبود ؛ من ا ياعضا هيبودن بق دهيپدر و هم عق يها يريتگمخالف و سخ

؛ مثل  زديموج م يپدر و مادر خوشحال يمايدر س.  كردمينم دايدادن پ انبه امتح يدينبود من ام انياگر شا ديو شا شدمينم

 يخانواده ام مهم باشد ؛ چشمان ماهان برق يبرا تميموفق نقدريا كردميوقت فكرنم چيه. نداشتند  ييآرزو چيه گريد نكهيا

 تيهمه و همه بخاطر موقع زجونيعز يها ييبذله گو يبچگانه زهرا و حت يها طنتي؛ ش يصورت خندان مامان. داشت  بيعج

نقدر دل نازك شده بودم آ. بخندم ايكنم  هيگر ديبا دانستمينم يازخوشحال.  دميبه خود بال يبار در زندگ نياول يمن بود و برا

مشكل  يليبودم ؛ باور كردنش خ دهيرس مي؛ به همه آرزوها ي؛ به چشم بر هم زدن گرفتيرا م ميبغض گلو يكه با هر صحبت

 .داشته باشد  قتيحق نكهي؛ چه برسد به ا كنديم جهيهم تا مدتها آدم را دچار سرگ يخواب نيچن دنيبه نظر من د يبود ؛ حت

؛ به من دل و جرات  فشرديدستم را در دستش م گرانيدور از چشم د يوقت.  داديارم ؛ به من آرامش مدر كن انيشا وجود

 . كرديم دواريكه در كنار او خواهم داشت ام ندهيآ يو مرا به زندگ داديم

با  شهيمثل هم انيبچه نشان دادم ؛ شا كيام را مانند  يآورده بودند باز كردم و خوشحال ميكه برا ييايشور و شوق هدا با

كه چقدر  دانديخدا م. و ساده بود  فيدستبند ظر كيباز كردم ؛  يآن رابا خوشحال. را آراسته بود  يخاص جعبه ا يا قهيسل

با  شهيهم. داشت  يخوب ي قهيسل يبود ؛ ول يفرد كامال معمول كي ياز نظر مال انيشاهمانطور كه گفتم .آمد  بايبه نظرم ز

 .آمد  يم نيهم به نظر من چن ديشا. كرديرا انتخاب م ني؛ بهتر نهيهز نيكمتر

 تيبرا يبتونم همسر خوب دوارميام« :گفت  كرديدر چشمانم نگاه م كهيدستبند را به دستم بست و با تبسم ؛ درحال انيشا خود

 ».باشم 

است ؟  مياهايشاهزاده روهمان  انيشا نيا ايآ ايسراسر وجودم را فراگرفت ؛ خدا يو وحشت ديآن دلم لرز كيچرا  دانمينم
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؟  ي؛ پدر چ نگرميم يگريد ديرا از د ايتجربه هستم و دن ياگر من ب.  ستين نطوريدر انتخابم اشتباه نكردم ؟ نه ؛ به حتم ا ايآ

شك  چيه يفقط انتخاب من نبود ؛ پس جا انيشا.  دهديطبق نظر خودش نباشد انجام نم ياردارد و تا ك يادياو كه وسواس ز

 .؛ با او خوشبخت خواهم شد  ستين ديو ترد

حال  ي؛ ول كردمينم دايپ انيدر شا ينكته منف چيه نكهيباا. نداشتم  يحس خوب. آشفته به خواب رفتم  يشب با افكار آن

 .كه حرفم را بفهمد و دركم كند  يحرف بزنم ؛ كس يبا كس خواستيدلم م. داشتم  يبيعج

و كنار تختم » ؟ يشو داريب يخواهيدخترم نم!مهتاب « :مارد  يآن هم با صدا شدم ؛ دارياز خواب ب شهياز هم رتريد صبح

ات نمانده ؛ هوز لباس و سفره عقد را  يبه عروس شتريدلم دو هفته ب زيعز« :كرد و گفت  ميموها ينشست و دستش را ال

 ». ديسفارش نداده ا

 ».ريصبح بخ« :بودم گفتم جيهنوز گ كهياز جا برخاستم و درحال يسخت به

 .از راه برسه  انيحاالست كه شا ني،بلندشو زودتر خودت را آماده كن ؛ هم زميعز ريصبح بخ ـ

 شهيم! مامان « :؛ دست او را گرفتم و گفتم  زديبرخ شياز جا خواستيمامان م. شب گذشته افتادم  ادي انينام شا دنيشن با

 ». ينيچند لحظه بنش

 ».البته « :گفت  يلبخند با

 »شده ؟ يخبر« :نارم نشست و با تعجب گفت در ك دوباره

 ».باهات حرف بزنم  خواهدينه ؛ فقط دلم م« :تكان دادم و گفتم  يرا به عالمت منف سرم

 .دلم ؛ من منتظرم زيبگو عز ـ

 نهيكنم او را محكم به س يرياشك جلوگ ختنياز ر كردميم يسع كهيناگهان دستم را دور گردنش انداختم و درحال به

 . چسباندم

 ». يكنينگرانم م يشده تو را به خدا حرف بزن ؛ دار يچ« :گفت  يبا نگران مادر

؛ نكنه در انتخابم اشتباه كرده باشم ؛ نكنه  ترسميم ندهياز آ!  ترسميمن م... مامان « :را از آغوش او جدا كردم و گفتم  خودم

 دميد يآشفته ا يخوابها شبي؛ اضطراب ؛ د يه ؛ نگراندلهر. دارم  يحال بد. نباشه كه من به دنبالش بودم  ياون كس انيشا
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 يخونه برم و به دنبال كس نياز ا يجور هي خواستيدلم م شهيبگو ؛ هم يستين يوصلت راض نيامامان تو را به خدا اگه به .

 ».دست بدهم ذره آرامش را هم از  هي نيبروم كه هم ييجا خواهديدلم نم. دارم  يا گهي؛ اما حاال حس د انيبودم مثل شا

خود .  كنميدركت م يمن به خوب.  زمينگران نباش عز.  يدختر ؛تو كه مرا نصف عمر كرد« :و گفت  ديكش يقينفس عم مادر

دو  يكي؛  نحاليبا ا. كه باپدرم مخالفت كردم  ييداشتم ؛ تا جا نانيپدرت بودم و به او صد در صد اطم يدايمن عاشق و ش

اما با . بزنم  زيهمه چ ريكه قصد داشتم به ز ييشدم ؛ تا جا االتياوهام و خ نيمبود ؛ دچار همان مانده  يهفته كه به عروس

از عشق و عالقه ام نسبت به پدرت  زهير هي ينيب يو حاال هم كه م افتميپدرت كم كم آرامش از دست رفته ام را باز يحرفها

خانواده  نياز ا ي؛ تا حاال كه ما جز خوب دهبه دلت راه نبد . شد  ياست ؛ با او خوشبخت خواه يپسر خوب انيشا. كم نشده 

 تونهيمسائل م لييخ يزن است كه تو نيا.  يمردت را بساز ديتو با. به خودت داره  يهم بستگ يزندگ هي؛ بق ميا دهيند يزيچ

 يم كه ستيآن ن يدگزن يكن ايكه در شان خودت و خانواده ات است مه يو آن زندگ يبخوا ديبا. مرد باشه  يكمك و راهنما

و از گذشته  نيرا بب ندهيآ شهيهم.  يريو از آنها درس بگ يلمس كن ديآن را با ي؛ لحظه لحظه ها گذرديبه سرعت باد م ينيب

و همه جا خدا را  شهيو هم اوريب اديهرچند كوچك را به  يها يخاطرات بد را فراموش كن و خوش. فقط تجربه كسب كن 

 . و از او كمك بخواه نيبب

 . يافكار زشت را از ذهنت پاك كن ني؛ بهتره ا يو خودت را آماده كن ييرا بشو تيدست و رو يبهتره بلندش حاال

 .رفتم  انيخوب به استقبال شا يا هيداد و با روح نيمرا تسك يمادر تا حدود يحرفها

 

 11فصل 

لباس عروس و سفره عقد او مرد دست  ديخر يرا خودش به عهده گرفت ؛ حت يهمانطور كه گفته بود تمام مخارج عروس پدر

؛قرار  ييرايپذ ليهتل ؛ شام ؛ وسا. باشد  نياز بهتر ديبا زيهمه چ.  گذاشتيوقت كم نم چيبود و در خرج كردن ه يو دل باز

ماده و را آ زيپدر از چند هفته قبل تمام كارها را انجام داده و همه چ. شود  رهتل ها برگزا نياز مجلل تر يكيشد جشن در 

 .كرده بود  ايمه

عادت داشت بعد  شهيچون مادر هم.  ميهم به هتل زد ي؛ سر ميگرفتن لباس رفت يبرا انيكه به اتفاق مادر و شا يروز
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واقعا كه پدر سنگ تمام . از قلم افتاده باشد  يزيكه مبادا چ كردي؛ خودش همه را چك م ديرسيكار پدر به اتمام م نكهيازا

برلبان مادر  تياز رضا يها را به دست مادر داد ؛ لبخند ستيل رهتليمد يوقت. وجود نداشت  يكم و كسر چيگذاشته بود ؛ ه

و  گفتيسخن م ييرايپذ ي وهيكه او به سرعت از مراسم و ش يوقت. مانده بود  رهيهتل خ ريبه دهان مد انيشا. نقش بست 

؟  يچ يهمه خرج برا نيا «: گفت  يكرد و به آهستگ گذراند با تعجب رو به من يشام را از نظر م ستيوقت كه ل يحت

 »! فتديهمه پدر به زحمت ن نيكه ا ميكرديبرگزار م يمجلس كوچك و خودمان كيبهترنبود 

 يحرف يگذارد جا يو اگر بخواهد انجام دهد ؛ نم دهديراانجام نم يكار ايپدر . خودش بود  شنهاديپ نيا« :گفتم  يلبخند با

 ».بماند  يباق

 .مورد است  يخرج ب نهمهيتشان درد نكند ؛ اما به نظر من ادس ـ

 .برگزار شد  نطوريماهان هم هم يجشن عروس ـ

 »...اون جشن را آقا محمد گرفت اما « :آمد گفت  يگرفته به نظر م يكم كهيدرحال انيشا

 نيدر ا يحرف گريبهتره د ؛ دهديفرزندانش انجام م يبرا دياز دستش برآ يپدرم هركار« :را قطع كردم و گفتم  حرفش

 ». يمورد نزن

 يكارها« :گفت  انيبرود ؛ شا خواهديمادرهرچه به او اصرار كرد كه سر ظهر است كجا م. نزد  يحرف انيبه خانه شا دنيرس تا

 يوتاهدر ضمن صحبت ك. نشده به آنها برسم  ري؛ بهتره تا د ميهم كه ندار يوقت چندان. است كه هنوز انجام نداده ام  ياديز

 ». ميگرديبرم گريساعت د ميتا ن ميبزن يدور ديبا مهتاب دارم ؛ اگر اجازه بده

 ».خدا  ديبه ام ديبرو« :گفت  مادر

دلخور  يزيآمد از چ ياش گرفته بود و به نظر م افهيق.  ديبگو خواهديچه م انيشا دانستمي؛ نم ميشد نيسوار ماش دوباره

« :سكوت ؛ بدون مقدمه گفت  يقيپارك كرد و بعد از دقا يدرخت ريز انيشا نكهياتا  ميپرسه زد ابانهايدر خ ياست ؛ كم

من مثل پدرت  نكهياول ا. روشن كنم  تيكه به نظرم مشكل ساز خواهد شد برا راقبل از ازدواج چند مسئله  خواهميم! مهتاب 

 كيمن . صدم ثروت پدرت نشود  كي ديا؛ ش يهم بگذار يرا رو ميمن و مادر و برادرها يياگر تمام دارا.  ستميپولدار ن

گاه نتوانم توقعات  چيه ديوقت دارم و شا مهيكار ن كيو  دهيهستم كه هنوز دانشگاهم به اتمام نرس يمعمول اريبس اريپسر بس
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دو سال عقد  يكي خواستيمن شخصا دلم م. خرج دانشگاهت را بپردازم  توانميشرمنده ام كه نم يحت. تو را برآورده كنم 

كه  ميمشتركمان را آغاز كن ي؛ زندگ كردميم دايپ يكار درست و حساب هيمن درسم تمام شد و  نكهيو بعد از ا ميده باشكر

به  يبتوانم جشن عروس كنميام را هم كار كنم ؛ بازهم فكر نم يهرچند اگر تمام طول زندگ. پدرت موافقت نكرد  انهمتاسف

 . رميبگ تيبرا يمفصل نيا

 ينيدارم و نه خانه و ماش ينه حساب بانك. صفر هستم  ي؛ من در حال حاضر ازنظر مال ميپوست كنده بگو بگذار رك و مهتاب

. انجام خواهم داد  يتو هركار يخوشبخت يرا بدان كه دوستت دارم و برا نيتو را داشته باشد اماا اقتيكه ل يزيچ يو نه حت

بهت قول بدهم همانطور كه دوست  تونميمن م. باشد  يكم زيچ نيا كنميو فكر نم تاس كيبهم نزد يليشكر خدا افكارمان خ

را با هم  ي؛ اما لحظات خوش ميداشته باش يساده ا يممكن است زندگ. در كار نباشد  يزور و اجبار چيو ه يكن يزندگ يدار

؟ خواهش  ين ؛ موافقمحقرانه ؛ اما سراسر عشق و دوست داشت يزندگ نيبدانم تو باا خواهديحاال دلم م. گذراند  ميخواه

 ». روميم رونيات ب يراحت از زندگ يليسخته اما خ ميبرا نكهيباا يشد مانيبه خدا قسم اگر پش. حرف دلت را بزن  كنميم

او . اورميب نيدر بساط ندارد و توقعاتم را پائ يزيمن بدانم كه چ خواستياوم. كامال واضح و روشن بود  انيشا يحرفها

را در خانه  يمن چه دوران زجر آور دانستي؛ او نم خورهيام كه از هرچه پوله حالم بهم م دهيپول د كه من آنقدر دانستينم

به اثبات  خواستمياستقالل خود را م يهستم ؛ به دنبال مستقل بودم و به نوع يگذرانده ام كه فقط و فقط به دنبال آزاد يپدر

ام قرار داشت  يدر چند قدم يزور و اجبار بود و حاال كه آزاد شهيمنداشت ؛ ه تيوقت نظر و فكرم در خانه اهم چيه. برسانم 

 ميبرا يساده و راحت يو زندگ ين كه مرا درك كنيهم« :رو به او كردم و گفتم  يبه سادگ. آن را از دست بدهم  خواستمينم

 ».خوشبخت خواهم بود  يو دوستم بدار يدركنارم باش شهيكه هم نيهم. است  ي؛ كاف يكن ايمه

 ».شد  ميما خوشبخت خواه« :زد  اديبلند فر يخود را كنترل كند با صدا يخوشحال توانستينم كهيدرحال انياش

در  يبتواند آپارتمان كوچك كرديوقت فكر نم چيكه ه انيداد ؛ شا هيبه ما هد يرفاه ليوسا هيو مبله با كل كيش يآپارتمان پدر

.  ميهست يبيما انسانها چه موجودات عج.  يو زحمت يسخت چيشده ؛ بدون ه زيكه صاحب همه چ ديديتهران اجاره كند ؛ حاال م

 . ميدهيراحت آن را از دست م يليو خ ميداني؛ قدر آن را نم ميرآو يرا آسان به دست م يزيچ يوقت

 يبرا يدايز ي؛ حرفها دهيفرق دارد ؛ ته چشمانش غم خواب شهي؛ نگاهش با هم ديآ يگرفته به نظر م يليروزها خ نيا پدر
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 نقدريرفتن من ا كردميوقت فكرنم چيه. آرام و ساكت باشد  كنديم يو سع رديگيجلو خودش را م ييجورا هيگفتن دارد ؛ اما 

 يهرچه به روز عروس يول كردميم يروزها لحظه شمار نيا يبرا نكهيبا ا.  دارمن ياو اثر بگذارد ؛ خودم هم حال خوب يرو

 . لرزديو دلم م رديگيرا م ميبغض گلو. طاقت نگاه كردن به چشمان پدر را ندارم .  شوميدلتنگ تر م شوديتر م كيمان نزد

آوردم ؛ هركدام  رونيب يكي يكينگرفته ام تابلوها را  ميها ياز نقاش يوقته كه سراغ يليرفتم ؛ خ نيرزميبه ز آخرشب

از جا برخاستم و قلم  ارياخت يب.  داديبه من آرامش م نقدريچرا نگاه كردن به آنها ا دانميبود ؛ اما نم نيغمگ يخاطره ا ادآوري

شب گذشته بود كه  مهيساعت از دو ن.  ختمير رونيو غمم را ب يدلتنگ شهيو مثل هم دميشمو را در رنگ زدم بر صفحه بوم ك

 يپدر ؛ به شكلهااز  ريتصو نيچند ديشا. داشت  ياديفرق ز هيبه تابلو چشم دوختم ؛ با بق نيبا تحس.  ديكارم به اتمام رس

از  شهيهم.  دميرا نفهم شيوقت معنا چيكه ه يكه در چشمانش بود ؛ غم يغم ي؛ با همان هاله  شديم دهيمختلف در آن د

. حالت را نداشت  نيبخت رفت ا يماهان به خانه  يگرفته است ؛ آخه وقت نقدريروزها ا نيكه چرا پدر ا دميپرسيخود م

 يبا تلنگر كردميسرصحبت راباز كنم ؛ اما نتوانستم هرلحظه فكر م خواستميم يبه نوع چندبار به سراغش رفتم و هربار

به سراغ من آمده  شيشده كه چند وقت پ يو دودل ديدچار همان ترد ديرا نداشت ؛ شا يشگيهم يگرما شيدستها.  شكنديم

شده بود  ادي؛ اعتماد به نفسم ز گرفتميم جان متازه داشت.  دميترسيرا خراب كند م زيپدر زبان باز كند و همه چ نكهيازا. بود 

انسان خارق  كي انيبه نظرم شا. كرده بودم  دايپ يگريد يشاد او ؛ حال و هوا هيو روح انيدلگرم كننده شا يو با حرفها

چنان با آب و تاب آن . لحظه آرام و قرار نداشت  كيرنجاند و  ياو را نم زيچ چيآمد كه ه يمضاعف م ييرويالعاده با ن

 يراحت نيو او مرا به هم ديرسيم مخبر به نظر نيتر تيو با اهم نيكه بزرگتر كرديم فيرا تعر تياهم يكوچك و ب يخبرها

 .او را از دست بدهم  يمتيق چيبه ه خواستيخود كرده بود و دلم نم ي فتهيش

خود بودم كه آمدن پدر را متوجه  شانيپرافكار  رياز شب گذشته بود و من هنوز محو تماشا تابلو بودم ؛ آن چنان درگ يپاس

 .او به خود آمدم  ينشدم با صدا

 .يكشيم ييبايز يتابلوها ـ

 »! ديكنيچه كار م نجايپدر ؛پدر شما ا« :او برگشتم و گفتم  يبسو هراسان

 . ياشب نجايا ديشدم ؛ حدس زدم كه تو با نيرزميز ييبودم كه متوجه روشنا اطيخوابم نبرد مشغول قدم زدن درح ـ
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 ؟ ديمگر شما خبر دار ـ

مرا .  يكشيم ييبايز يها يچه نقاش دونميوقته كه م يلي؛ خ زميآره عز« :گفت  كرديبه تابلوها نگاه م نيبا تحس كهيدرحال

 »؟  نميرا بب دتيجد ينقاش نيا شهيحاالم. فوق العاده است  تيكارها. آمدم  يم نجايبدون اجازه به ا يببخش ؛ من گهگاه

 كهيدرحال يشد و بعد از زمان نسبتا طوالن رهيخ ينشست و به نقاش هيچهارپا يپدربه رو. كنار رفتم  يعكس العمل چيه بدون

 »؟ ستيتابلو چ نياسم ا« :در چشمانم نگاه نكند گفت  كرديم يسع

 .پدر  ـ

...  يخوشبخت شو رمدوايام زميعر« : بغضش را در گلو حبس كرده بود ؛ دستم را در دستش گرفت و گفت  كهيپدردرحال

پدر باشد كه نگران فرزندش باشد ؛ پس بهتره  كيحق  نيا كنمياما فكر م. من نگرانم  يهمانطور كه حدس زد! درسته 

چه كنم كه ! خب  يخانواده ام بوده و هست ؛ ول يراحت يبرا ادمانجام د يهركار ي؛ من در زندگ يفكرش نرو يتو نقدريا

ذره از عشق و عالقه ام نسبت به تو كم نكرده و حاال هم  كيمسئله  نيكنم ؛ اما ا يكيافكار تو وقت نتوانستم افكارم با  چيه

در  يچ وقت از لحاظ ماليو ه يآخه تو در ناز و نعمت بزرگ شد. فكركردم  يليچند مدت خ نيا. ات هستم  ندهينگران آ

تا  ياول زندگ ديشا.  يدست و پنجه نرم كن يخواهب يسخت خواهد بود كه با مشكالت مال يليخ تيو حاال برا ينبود قهيمض

. كه چقدر سخت است دانميراه را رفته ام و م نيمن خودم ا. شد  ي؛ اما كم كم با مشكالت مواجه خواه يچندماه متوجه نشو

گرفتم  ميو بعد هم تصم دينداشته باش ياجاره دادن مشكل يكه برا دميخر تيبرا يكه كردم آپارتمان يكار نياول نيهم يبرا

 انيوقت شا مهيبا حقوق ن.  ياصل يخودم بپردازم و اما مسئله  يطيآخر تخت هر شرا اليكه مخارج دانشگاهت را تا ر

كه او درسش تمام شود و بتواند كار  يگرفتم تا وقت ميتصممن  نيهم ي؛ برا ديكن ياز ده روز زندگ شتريب ديفكرنكنم بتوان

 ». زميتومان به حسابت بر صدهزاريس انهيكند ؛ ماه دايپ يدرست و حساب

 ي؛ منهم سع ميرا حس كن يزندگ ياز سخت يخودمان مقدار ديبگذار ديشرمنده نكن نياز ا شتريما را ب كنميپدر خواهش م ـ

 .است  ياديز يليخ يكي نيا گري؛ د ديمحبت در حق ما كرد يليكنم ؛ شما خ دايوقت پ مهين يكار كنميم

 انيشا يحرفها را جلو نيا خواستيدلم نم.  دهميان را انجام م يپدر فهي؛ من فقط وظ يزنيكه م است يچه حرف نيدخترم ا ـ

 . شوديدار م حهيمرد است غرورش جر كيبزنم ؛ بهرحال او 
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 ...اما پدر  ـ

 . يبهتره حرفش را نزن ـ

 ». ميرو دار شيدر پ ياديز يرهاكا.  ميبكن يتا صبح نمانده ؛ بهتره استراحت كوتاه يوقت چندان« :ازجابرخاست و گفت  و

؛  يكرد كه حسرت به دلمان نماند و ازهمان اول زندگ ي؛ پدر كار يواقع يبه معنا يواقعا سنگ تمام گذاشت ؛ خوشبخت پدر

 يمقصر اصل ايجنبه نداشت  انيشا ايكار پدر غلط بود  ايآ دانمينم.  نديبر دلمان بنش يو نداشتن باعث نشود غبار يپول يب

 يكه صادقانه و سخاوتمندانه ؛ برا يبر مرد توانيم ايآ. شد  كترينزد يام روز به روز به نابود يبودم كه زندگخودم 

 وارد كرد ؟ يرادينكرد ؛ ا يكوتاه يكار چيدخترش از ه يخوشبخت

 نياشتم چندانشگاه شدم ؛ چقدر آرزو د يثبت نام راه يبرا انيشب با آرامش به خواب رفتم ؛ صبح زود به اتفاق شا آن

دست  يايرو نيكه هرگز قدم به آن نخواهم گذاشت و حاال ا دميد يم يدانشگاه را مكان مياهايدر رو شهيهم.  نميرا بب يروز

.  دادنديرا م گريكديو چه با متانت جواب  گفتندي؛ چه با وقار سخن م رفتنديم راهبودند ؛ چه با ابهت  گرانيد يسوا يافتنين

به اطراف نگاه  نطوريچراا! شده  يچ« :با تعجب گفت  انيشا. را گم كرده بودم  ميدم و دست و پاخودم را پاك باخته بو

 »؟ يكنيم

 ؟يا افتهيمحال دست  ييتا به حال به آرزو ايآ. خودم  يكه قدم به دانشگاه گذاشته باشم ،آن هم برا شهيآخه باورم نم ـ

. راحت به دست آورده بود  يليچون هرچه خواسته ؛ خ. ب هم داشت تعج ياو جا يبرا.  كرديهمانطور متعجبانه نگاهم م او

مسئله آن چنان  نيا دانستياو نم. قبول بود  رقابليبودم باورش مشكل و غ يروز نيعمر در حسرت چن كيمن كه  ياما برا

 .گاه رفتنم بود ازدواج تن بدهم موافقت او با دانش نيباعث شد به ا هك يعلت نيبزرگتر دياست كه شا ياتيمن ح يبرا

 . ميديكش ييبايز يمان نقشه ها ندهيآ يو برا مي؛ آن روز بعد از ثبت نام به رستوران رفت ميبود يادار يظهر گرفتار كارها تا

 يخوشبخت نيسبز كه به سرزم يروشن ؛ جاده ا يكه تازه اول راه هستم راه كنميافتم ؛ فكرم يآن روز م ادي يوقت هنوزم

 . شوديختم م

بهتره همه « :گفت  انيشا. ميجشن كوچكمان را برگزار كن ميبرگشت نكهيو بعدازا ميبه ماه عسل برو يشد بعد از عروس قرار

 »دوستان تو چندنفر هستند ؟! ؛ خب  فتدياز قلم ن يزيتا چ مياوريكاغذ ب يرا رو زيچ
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 ». ستندين شتريدوستان من چهار ؛ پنج نفر ب« :فكركردم و گفتم  يكم

 »!پنج نفر« :عجب نگاهم كرد و گفت با ت انيشا

؛ حاال دوستان  يمن حساب نكن ي؛ اصال بهتره رو نديايچندنفر هم شك دارم كه ب نيندارم تازه هم ياديآخه من دوستان ز ـ

 خودت چند نفر هستند ؟

آن .  ميو بكوب ميآن شب تا صبح بزن خواهميم. جوان و بانشاط  پيكه حساب كردم حدود شصت نفر هستند ؛ همه ت نطوريا ـ

هرچه زودتر به سراغش  ديهم سراغ دارم كه با ياركستر باحال. كرد  يكه هرگز فراموش نخواه يشب به ماتعلق دارد ،شب

 ...بروم كه 

 . كندياگر پدر بفهمد ؛ پوست از كله مان م انيشا ـ

 يجشن معمول كي مييگوي؟ م فهمديم يسزبان من و تو باز نشود ؛ چه ك يوقت. ببرد  ييماجرا بو نياز ا يكس ستيقرار ن ـ

 .است 

 .بگذراند ريخدا به خ ـ

و  وهيشام چلوكباب با ساالد و نوشابه به همراه م. ساده باشد ؛ اما به همه خوش بگذرد  خواهميمراسم م! نگاه كن مهتاب  ـ

 . ندستيبهشان خوش بگذره ؛ به فكر خوردن ن خواهدي؛ آخه دوستان من آنقدر كه دلشان م ينيريش

كه  يخانگ يها ينيريهشت طبقه ؛ ش كياز ده مدل غذا و دسر ؛ ك شتريب. كرده بود افتادم  هيكه پدر ته يستيل اديلحظه  كي

 يمهمان نيا دانستميمحقرانه بود ؛ اما م يليشام به نظرم خ نيهرچند ا.  گريد يمخارج اضاف يليبرده بود و خ ياديز نهيهز

 .دارد  يگريد يدوستانه صفا

بهتره عصر به اتفاق  دميبرات د كيقشنگ و ش يليلباس خ هي. را پاك فراموش كردم  ياصل يمسئله  يراست« :گفت  انيشا

 . ديآ يكه تو هم از آن خوشت م دونميم.  مينيآن را بب ميهم برو

 . ميلباس عروس كه سفارش داد ـ

 .برات انتخاب كردم  يچ ينيبب ديبا.  خورهياست ، تازه به درد جشن كوچك ما نم دهيپوش يلياونكه خ ـ

 .هستند ؛ بپوشم  يكه زن و مرد قاط يلباسها را در مجلس نطوريقرار نبود من ا انياما شا ـ
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سراغ داره كه  زيهم عز يسلمان هي.  يبدرخش نينگ هيمثل  خواهميم. ات است  يشب عروس يناسالمت! مهتاب ... ا  ـ

 . دهيكارها را ارائه م نيدتريجد

 ».نه  يوا« :گفتم  اهناخودآگ

 راديهمه اش ا رميبگ خواهميكه من م يمن قبول كردم ؛ اما حاال جشن ديشما هرچه گفت«:را درهم كرد و گفت  شياخمها

نه ؛  نقدريمن و تو ؛ پس بهتره ا اريبه اخت يگريپدرت و د اريبه اخت يكي.  ميريازاول قرار بود كه ما دوتا جشن بگ.  يريگيم

 . ينه نكن

.  دميترسيو م كردميوجود پدر را حس م ياست اما به نوع يمعلوم بود كه ته دلم راض يبه خوب. نزدم  يحرف گريم ده من

بار چادر به سر نكردم؛  نياول يبرا يوقت يآمد ؛ حت يبه سراغم م يترس و نگران دادمينبود و انجام م يكه پدر راض يهركار

با دلهره و اضطراب  شهيكار هم نيبود ؛ اما ا ميآرزوها نياز بزرگتر يكي نكهيا با.  كردميوجود او را پشت سر خود احساس م

 .همراه بود 

پشت لباس تا . بار نرفتم  ريهرچه كرد ز. انتخاب كرده بود  يچه لباس ايخدا ي؛ وا ميبه فروشگاه رفت انيبه همراه شا عصر

 نيبود چگونه توقع داشت به هم دهيند يمرد چيرا همچ دستم  يتا آن روز حت. باز بود  نهيكمر و جلو آن هم تا چاك س

 »...و... نه « :كنده به او گفتم  پوسترك و  يليخ. را بپوشم  يلباس نيچن يراحت

از حاال بهت بگم نه شب . مخالفم  يبند و بار ياما با ب ديا يخوشم م حيو تفر يپوش كيهمانطور كه گفتم از تنوع ؛ ش!  انيشا ـ

 .را بپوشم  ييلباسها نيقت از من نخواه چنو چي؛ بلكه ه يعروس

را انتخاب كن  يكي؛ حاال خودت  ديايتو هم خوشت ب كردميفكرم« :به خود گرفته بود گفت  يمظلوم ي افهيق كهيدرحال انيشا

.« 

بنفش  ريآمد حر دهيو پوش كيكه به نظرم ش يتنها لباس. تفاوت  يآن فروشگاه به همان شكل بودند ؛ با كم يلباسها اكثر

مدل لباس را  انيشا.  خورديآن م ياشارپ به رو كيو  خورديم نيچ ياش كم نهيس يبود كه جلو ينيرنگ بدون آست

 ديفهم يخواستم كه لباس را به خانه خودشان ببرد چون اگر مادر م اواز. به تنم كردم ؛ نظرش عوض شد  ي؛ اما وقت دينپسند

 .آن را بپوشم  گذاشتيبه حتم نم
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 12فصل

لحظه .  ستيدلم ن يدل تو.  ميبه آنجا برو كيلوكس آماده شده و عصرقراره همراه بستگان نزد ليوسا هيبا كل رتمانآپا

كارها را به اتفاق هم انجام  يمادر و ماهان همه .  نميكنم بب يرا كه قراره در آن زندگ يتا هرچه زودتر خانه ا كنميم يشمار

 ميبرا خواستنديم. نكردم  يخواب هم آنها را همراه سيمبلمان و سرو ديخر يبرا ي،حتخبر ندارم ؛ زيچ چيدادند و من از ه

 .كارها را به دست آنها سپردم  يراحت بود همه  الميآنها خ ي قهيمن هم كه از بابت سل. باشد  زيسورپرا

؛ اما به  نديرا بب دشيجد يدر آن مجلس حضور داشته باشد و هرچه زودتر زندگ توانستيكه م خواستيدلش م يليخ انيشا

 ». ييايمجلس زنانه است و تو بهتره شب ب نيا« :او گفتم 

 ».نفر باشم  نيآخر ديخانه هستم با يمنكه خودم آقا« :گفت  غرغركنان

 ».است  شتريب تيبرا تشيجذاب ينيبب رتريهرچه د« :به او كردم و گفتم  ينگاه ركانهيهم ز من

 .كرد ورفت  يخداحافظ يهم با دلخور او

كه  يكم و كسر. باشند  دهيزحمت كش نهمهيكه پدر و مادر ا شديباورم نم. خشكم زد  مي؛ سرجا ميوارد آپارتمان شد يوقت

ماركها انتخاب شده بود كه به  نيو بهتر نيهمه اجناس از لوكس تر. بود  هيزيجه كياز  شتريب يلي؛ بلكه خ چينداشت ه

بودند  دهيچ قهيرا آن چنان با سل يجزئ ليگرفته تا وسا واريد يرو ياز قابها بود كرده دايخاص پ يمادر ؛ جلوه ا قهيهمراه سل

.  كرديو ازمادر تشكر م رفتي؛ فقط راه م ديچه بگو دانستينم ياز خوشحال زجونيعز. انداخت  يكه همگان را به تعجب م

و همه جا را  ديكشيه اتاقها سرك مهمانطور كه ب. شود  يسهام يداماد آقا شيالقبا كيپسر  كرديوقت فكرنم چيه ديشا

 ». ديما را شرمنده كرد.  ديا دهيدستتان دردنكند واقعا كه زحمت كش« : گفتيم كرديبرانداز م

را به  شانيخانواده را بداند و بتواند محبت ها نيهم قدر ا نيهم درد نكند ؛ ان شااهللا كه شا يسهام يدست آقا« :گفت  يمامان

 ».جبران كند  ينوع

از خدا چه  گهيو روزگار خوب ؛ د يهمسرخوب ؛ خانواده خوب ؛ زندگ.  دانديالبته كه قدر م«:گفت  يبا لبخند جونزيعز

 ».ممنون و شكرگزار باشد  يليخ دي؟ با خواهديم
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 ».او هم مثل فرزند خودم است !  ديزنياست كه م يچه حرف نيا« :گفت  مادر

 ».م نشود شما بزرگترها از سرشان ك هيسا« :گفت  يمامان

پر كرده بود كه تا  ييآشپزخانه را آن چنان از مواد غذا يو كمدها زريو فر خچالي ينكرده بود حت يكوتاه زيچ چياز ه پدر

پدرم را بتوانم  ياز محبتها يكمك كن تا ذره ا ايخدا« :در دل دعا كردم .  ميكردينم دايپ اجياحت يمواد خوراك چيچند ماه به ه

 ».جبران كنم 

 كردنديم يبهت زده همه جا را وارس يبا چشمان كهيخندان درحال ي؛ آنها هم با چهره ا دندياز راه رس ليفام يخانمها كم كم

داشته  يتيچه مز يتعجب داشت كه داماد سهام يآنها هم جا يكردند ؛ حتما برا يخوشبخت يما آرزو يگفتند و برا كيتبر

 ! دبه راه انداخته ان يو بپاش زيبر نيكه چن

 زيهمه چ يبدون يوقت.داشتم  يچه حال خوب دونهيخدا م. كردم  ييرايپذ ميخودم از مهمانها يبار درخانه  نياول يروز برا نآ

 يو كس يريبگ ميكه خودت تصم يكامل دار يو آزاد ياز فكرت استفاده كن ديكه با يتو هست نيبه خودت تعلق داره و ا

پدر  يدرخانه  يباشه ؛ اما وقت بيها عج يليخ ياحساس من برا نيا دي؛ شا هدار يفيدر كارت دخالت كند ؛ چه ك تونهينم

 . يا افتهيدست  يبزرگ ي،كه چه آزاد ينداشته باش يريگ ميبا تو رفتار كنند كه حق تصم يطور

به  يو بكوب ؛ بزن دنديرا دور د انيكه چشم آقا ليفام يدور از چشم پدر ؛ چند نوار شاد به همراه آورده بود ؛ دخترها ماهان

از راه  انيشا يوقت. كس متوجه گذشت زمان نشد  چيراه انداختند و همه را متعجب كردند مجلسمان آنچنان گرم شد كه ه

. خود را پنهان كند  يخوشحال توانستياو آنقدر ذوق زده شده بود كه نم. بودند  فتهكه مهمان ها ر شديم يساعت مي؛ ن ديرس

 »! نميب يباور كنم ؛ نكنه دارم خواب م تونميخونه به ما تعلق داره ؟ منكه نم نيا يتراس يراست« :كنار گوشم گفت 

 دوارميرا دارم ؟ ام يهمه خوب نيا اقتيمن ل ايآ« :و گفت  دياشك در چشمانش جمع شده بود ؛ دست مادر را بوس كهيدرحال و

 ».كه بتوانم جبران كنم 

 يو صداقت را برا يپاك.  ديدرخشيكه م يزالل و شفاف به همراه برق .بودم  دهيوقت ند چيداشت كه ه يحالت شيچشمها

فرق  شهيبود ؛ با هم جانيو ه يسرشار از انرژ نكهيباا. داشت  يبيتا آخرشب حال عج.  دميبار در چشمانش د نيو آخر نياول

زودتر از همه  شهي؛ او كه هم ميديبه خانه رس يوقت يحت. را نشان دهد  خود يخوشحال توانستينم يكه حت يي؛ تا جا كرديم
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برخاست و دست او  شياز جا انيبا آمدن پدر شا. تكان نخورد شيتا آمدن پدر از جا رفتيكمك كردن به سراغ مادر م يبرا

 نيا دانستمياگر م.  دمينچش راوقت طعم محبت پدر  چيمن ه.  ديلطف كرد يليشما به من خ يسهام يآقا« :و گفت  ديرا بوس

وقت دست نوازش پدر را احساس نكردم و  چيهرچند كه ه.  دميكشيزجر م يليخ يت به حتم از كودكاس نيريش نيچن

را گرفت و  ميتمام نداشته ها يداد كه جا هيهد ي؛ اما حاال خوشحالم كه خداوند به من پدر برميموضوع رنج م نياز ا شهيهم

 .باشم  تانيبرا ينم و بتونم فرزند خوبپدر بزرگوار نشك نيوقت دل ا چيكه ه دوارميامفقط به لطف خدا ؛ 

 يكس يانجام دادم برا يو خوشحالم كه اگر كار كنميمن به تو افتخار م« :و گفت  ديفشرد و او را بوس نهيرا به س انيشا پدر

 ».مهتاب است  يتقاضا دارم آن هم خوشبخت كيرا دارد و از تو تنها  اقتشيكردم كه ل

 ». كنميم يخوشبخت يآرزو تيدخترم برا« :گرفت و گفت  پدر مرا در آغوش ياز لحظات بعد

 يحس بد امدميوقت با او كنار ن چيگذرانده بودم ؛ ه يكه در خانه پدر ياميدرتمام ا نكهيشدم ؛ ازخودم بدم آمد از ا شرمنده

را  ميها يدر تمام بدپ نيدهم و حاال هم رييرا به كامش تلخ كرده و مصمم بودم كه او را تغ يزندگ يهرروز به نوع. داشتم 

و فقط و  ستيته دلش با او موافق ن دانستميكه م ي؛ آن هم با مرد كرديبخت م يخانه  يراهگرفته و به نحواحسن مرا  دهيناد

او  نهيسرم ر ا بر س كهيدرحال. دلم گرفته بود  يبدجور. خودش رااعالم كرده  تيفقط بخاطر من سكوت كرده و رضا

 . ندهيترس از آ ايبود  ياز شرمندگ دانمي؛ نم ديدلم لرزته .  ستمي؛ گر فشردميم

 ياز اشكش به رو يپدر هم نتوانست خودش را كنترل كند و قطره ا يام همه را سوزاند و اشكشان را در آورد ؛ حت هيگر

 . دمياش را حس كردم و آن را بوس ي؛ نمناك ديدستانم چك

 ». دياست بهتره خرابش نكن يمجلس شاد« :ا از پدر جدا كرد و گفت برخاست و مر شيصبرش تمام شد ؛ ازجا گريد يمامان

خوش  دي؛ با شهيم دايشبها كم پ ني؛ از ا هيشب جشن و شاد يناسالمت« :گفت  كرديرا پاك م شياشكها كهيدرحال زجونيعز

 يكم بكنم تا مزاحمت برارا  شيصدا دهميقول م.  گذارمينوار شاد م هي يسهام يحاال من با اجازه آقا. بود و خوش گذراند 

 ».نكنه  جاديا يكس

به سفر  نكهيخودم هم حوصله نداشتم ؛ مثل ا. بود كه با پدر موافق بودم  يشب نيآن شب اول. نزد  يسكوت كرد و حرف پدر

 .ندارد  يبروم كه بازگشت خواهميم يدور
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؛  ميتكان بخور مانياز جا ميكه ما جرات ندار دينيبنش نطورياگر شما هم!  يسهام يآقا« :به سراغ پدر رفت و گفت  زجونيعز

 ».و مهتاب جونه  انيشا يفرداشب عروس

؛ البته من با  ديدانيندرام ؛ هر طور كه خودتان صالح م يمن حرف« :گفت  شدينرم م شهيهم زجونيكه در مقابل عز پدر

 ».مام كنم چند تا كار عقب افتاده دارم ؛ بهتره آنها را ت هي؛  رومياجازتون به اتاقم م

 يآقا محمد هم به دنبال شام. در آن مجلس حضور داشته باشد  خواهديكه پدر كار را بهانه كرده و نم دانستنديم يبه خوب همه

 .كه سفارش داده بودند رفت 

را گرفت و بلند كرد ؛  انيو بعد دست من و شا دنيضبط را روشن كرد و خودش اول از همه شروع كرد به رقص زجونيعز

باشند ؛ اما بخاطر  ميسه يشاد نيكه ماهان و زهرا هم در ا خواستيدلم م يليخ. كردند  يو مادر هم ما را همراه يمامان يحت

؛ ماهان  انيبا رفتن شا. پدر را بهانه كرد و به سراغ او رفت  شيشد رفتن پ متوجهكه  انيشا. تكان نخوردند  شانياز جا انيشا

به به « :گفت  زجونيعز. همه را به تعجب انداخت  كهيبطور ديرقص يقشنگ م يليماهان خ؛  وستنديو زهرا هم به جمع ما پ

و مرحبا به  نيآفر.  يرقصيو نرم م فيچقدر ظر.  شديباورم نم دميديدست آقا محند درد نكنه ؛ به خدااگر با چشم خودم نم

 ».همه استعداد  نيا

آقا  ي؛ حت كنميوقت خاطره آن شب را فراموش نم چيه. بود  يماندن اديبه  ميكه در خانه پدر به سر بردم برا يشب نيآخر

. است  ختهيبهم ر يروزها برنامه خوابم بكل نيوقت بود كه به رختخواب رفتم ا ريد.  ديرقص انيمحمد هم به افتخار ما با شا

 دميباال كش ميگلو ريز سردم شد و پتو را تا يكم. تابستان لذت بخش بود  يهاشب نيخنك آخر يداشتم ؛ هوا يحال خوب

 يمعنا و پوچ بود ؛ آنقدر از زندگ يب ميبرا يافتادم كه چقدر زندگ شيچند ماه پ اديلحظه به  كي كردميم ياحساس خوشبخت.

و زمان  نيبا همه و از زم. نكرد  دايكه تا صبح خواب به چشمانم راه پ ييچه شبها. داشتم  يبودم كه قصد خودكش يناراض

 كردميوقت فكر نم چيه.  دانستميم ميها يبدبخت يو دلخور بودم و او را مسبب همه  ياز همه از پدر كفر شتريب. بودم  زاريب

شرمنده ام ؛  يبرسم و حاال از آن همه ناشكر ميخواسته ها يكه به همه  دميد يشود ؛ در خواب هم نم دايپ يكه راه نجات

را كه سخاوتمندانه به من داده بود به  ييگاه شكر نعمتها چيه. شتم را ندا يخود ؛ كه طاقت چند روز سخت يشرمنده از خدا

داد  هيبه من هد خواستميو چقدر راحت آنچه را كه م خواستميرا كه نداشتم با سماجت از او م يزيآن چ شهيو هم اوردميجا ن
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تمام خواهد شد  زيمه همه چكل كيبا گفتن . رقم خواهد خورد  يگريبه صورت د فرداام از  ياست زندگ يگريو فردا روز د

 فيوظا نيرا به دست آورم و در كنار آن ؛ همچن ميتا داشته ها خواهميم.  كنديم رييتغ يام به كل يو راه و روش زندگ

 .و حساب شده عمل كنم  قيدق يزيبرنامه ر كيبا  ديرا به نحو مطلوب انجام دهم ؛ با يو خانه دار ييزناشو

سر و ته از  يب يرا نگذراندم و چند بار با كابوس ها يشب خوب. شدم  داريبزند ب مينماز صدا يمادر برا نكهيقبل از ا صبح

كردم و از  ي؛ احساس سبك كردميم ازيخود راز و ن يدر كنار پنجره با خدا يوقت. مشوش و نگران بودم  ي؛ كم دميخواب بر

 ي؛ بدون گفتن كالم ديمرا در آن حالت د ي؛ وقت ديوبك يدر اتاقم را به آهستگ ادرم. كه بر دلم نشسته بود رها شدم  يغم

 .رفت 

خودم  شهيدوباره كه با فكر و اند يتولد. ام است  يدر زندگ يامروز روز خاص. شدم  داريبشاش و سرحال از خواب ب صبح

 رفتميم ميسراغ تقو هر روز به. بودم  يروز نيچقدر منتظر چن دانديدر كار نبوده است خدا م يزور و اجبار چيانجام شده و ه

از اتاق  كنميكه جرات نم كشميآنقدر از پدر خجالت م. و حاال شمارش معكوس شروع شده  كردمياز آن جدا م يو برگ

.  كننديآن چنان سرشان شلوغه كه نبود مرا حس نم. است  ياست ؛ هركس مشغول كار يدر خانه قلقله ا. بروم  رونيب

 »! يشو داريباز خواب  يخواهينم.  شهيم ريمهتاب جان داره د« :و گفت  ديحدود نه صبح مادر در اتاقم را كوب

 يتنها نشسته باش نجايا نمي؛ نب رميمن بم ياله« :را در بغل گرفته ام گفت  ميتخت نشسته و زانوها يكه رو ديمرا د يوقت مادر

.« 

 »!افتاده  ياتفاق« :گفت  يشد و با نگران رهيبعد در چشمانم خ و

 ». كشمينه ؛ فقط از پدر خجالت م« :گفتم  يلبخند با

 ديبا گهيساعت د كيتا .  شهيم ريكه داره د زميبلندشو عز. فدات بشم ؛ خجالت كه نداره  ياله« :در بغل گرفت و گفت  مرا

 ». كنميبرات آماده م رموزيش وانيل هيمن هم  يپوشيتا لباس م.  يحاضر باش شگاهيدر آرا

* * * 

تا  ني؛ زم شديباورم نم كردميخودم را نگاه م نهيينشسته بودم ؛ هرچه در آ انيمنتظر شا شگاهيدر آرا چهار بعدازظهر ساعت

انجام  خواهديكه دلشان م يهم سنم نبودم كه قبل از ازدواج هر كار يامروز يمن مثل دخترها. آسمان عوض شده بودم 
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دهنده صورتم  لينشده و تنها صق دهيمال يتا آن روز روژ لبلبانم  يبه رو يابروها و صورتم دست نخورده بود ؛ حت.  دهنديم

 .كرده ام  رييتغ نقدريام كه ا ي؛ اما حاال راض بردميموضوع رنج م نياز ا شهيهم نكهيبا ا. كرم بود  كي

ا چند ساعته ب نيزود در هم يليخ. شهر بودند  يبود و فقط چهار تا عروس داشت كه همه از گردن كلفت ها يخصوص يسلمان

خودش  يهركس از زندگ.  كردميارتباط برقرار م گرانيزود با د يليبودم كه خ يمن دختر خوش سر و زبان. شدم  يآنها قاط

.  رفتميبخت م يبه خانه  يسالگ جدهيمن بودم كه در سن ه عروس ني؛ كوچكتر كرديوشب جشن و مراسمشان صحبت م

؛  يشديخانه بخت م يو بعد راه يكرديحداقل دانشگاهت را تمام م« : گفتنديم يزود نيهمه تعجب كرده بودند كه چرا به ا

 ».از دستت بپره  يديناب است كه ترس يليمعلومه آقا داماد خ

 »! ديشا« :خنده گفتم  با

 .در خانه بماند  گذاردينم شتريب يسالگ جدهياست كه دخترش را تا سن ه يكه پدرم انسان ناب دانستندينم آنها

 شتانيآرا.  دينخند نقدريا زانميعز« : گفتيآمد و م يم قهيهرچند دق شگري؛ خانم آرا ميديو خند ميگفتآمدن دامادها  تا

 ». شوديخراب م

بماند از مواد  يباق هيبه همان صورت اول شمانيتا آخر شب آرا نكهيا يآن و برا ميبه ترم كرديشروع م يبا وسواس خاص و

در كنار آنها بمانم ؛  گريد يساعت خواستيقدر به من خوش گذشت كه دلم مآن چند ساعت آن يط.  كرديمختلف استفاده م

خانم . ديهم از راه رس انيبه دنبال عروس خانمها آمدند و شا يكي يكي دهاو آقا داما دياما باالخره زمان موعود فرا رس

 يبا دسته گل انيشا. كرد  عتيرا تمام كرد و مرا مشا شيآرا يمرحله  نيبار به سراغم آمد و آخر نيآخر يبرا شگريآرا

جلو  يبا لبخند. همان مهتاب هستم  منكه  شدياو هم باورش نم نكهيبا تعجب نگاهم كرد ؛ مثل ا. بود  ستادهيبه انتظارم ا بايز

اون  فيح ياما راست.  گذاشتميم شيپا پ نهايزودتر از ا يخوشگل نقدريا دونستمي؛ اگر م يكرد رييتغ يليخ« :آمد و گفت 

 ».ها نبود ابرو

 . شهيخراب م مانيلمبرداريبعد ف رهيگينكن خنده ام م تياذ انيشا ـ

 ». ديسوار شو دييبه چشم ؛ حاال بفرما يا«:كرد و گفت  يميتعظ

هتل  نيپدر به عمد ا. سالن مردانه و زنانه كامال جدا و در دوطبقه قرار داشت  رفتيم يكيهوا رو به تار ميديبه هتل رس يوقت
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پدر و چندتا  ينرسد ؛ چون اكثرا همكارها نييبه راه انداختند ؛ صدا به طبقه پا يود كه اگر مجلس زنانه بزن و بكوبرا گرفته ب

 .سوال برود  ريچندساله اش ز يآبرو خواستيداشتند و او نم ضوراز كله گنده ها در مجلس ح

 ينم اديرا به  يكس ي افهيلوغ و غبار آلود بود كه قآنقدر اطرافم ش.  مياقوام وارد سالن شد يدود اسپند و هلهله و شاد انيم

 ». يخوشگل شد يليخ« :گوشم گفت  ريمتبسم به سمتمان آمد و ز يآورم ؛ مادر با صورت

 انيآمد ؛ دستان شا يباال م يو نفسم به سخت زديم ينداشتم ؛ قلبم به تند يحال خوب. كرد  ييما را بطرف سفره عقد راهنما و

چشمم  يوقت. ماهان قرآن را باز كرد و به دستمان داد . مرا به آرامش دعوت كرد  يشردم و او با لبخندرا محكم در دست ف

نخوانده بودم كه احساس كردم آرام شدم و خون  هيهنوز چند آ. شروع كردم به خواندن  هقرآن افتاد ؛ به ناگا يبه سوره ها

 يم كه متوجه نشدم عاقد سه بار خطبه عقد را خوانده ؛ ماهان كه باالآنقدر در خودم فرو رفته بود.افتاده  انيدر بدنم به جر

 ».؛ بله را بگو ييجادختر ك« :گفت  يزد و به آرام ميقند بود به پهلو دنييسرم مشغول سا

و  ختيبه كمكم آمد و نقل بر سرم ر زجونينشد ؛ عز دهيشن يا ز كس ييصدا چيبله را گفتم كه تا چندلحظه ه يناگهان آنقدر

از  يكيكرد و  ريما را غافل گ شهيرا اعالم كردند و پدر مثل هم ايبعداز مراسم عقد ؛ هدا. كرد  قيهمه را به دست زدن تشو

 .داد و ما را دوباره شرمنده كرد هيتلفن همراه به ما هد يشروز و دو گو نيماش يمدلها نيدتريجد

ها به شدت متنفر  يسبك عروس نياز ا شهيهم نكهيار شد و باابرگز يساده و معمول اريبا آن همه خرج و مخارج بس مجلسمان

بودم كه  دهيداشتم شن يگريد يمجالش حاضرنشوم ؛ اما آن شب حال و هوا نيدر ا كردميم ياالمكان سع يبودم و حت

 سوت و نيهركس به ا يكه اگر قراره عروس كردميخود فكرم شيپ ياوست ؛ ول يشب عروس يهر انسان يشب زندگ نيبهتر

 هيمجلس ماهم با بق نكهيكه سخت در اشتباه بودم ؛ با ا نميب ياما حاال م. برگزار نكند  يباشد ؛ همان بهتر كه اصال جشن يكور

 .دميد يم يتخوشبخ ديام بود و خود را سوار بر اسب سف يشب زندگ نيمن بهتر يبرا يول كردينم يفرق ليفام

 

 13فصل

كه بارش  مياز تهران دور نشده بود لومتري؛ هنوز چند ك ميكه عازم شمال شد يان روزازهم.  بارديروز است كه باران م چهار

چه لذت  مودنيام ؛ جاده ها را پ يجفت زندگ انينبود ؛ در كنار شا ميگونه برا نيوقت مسافرت به ا چيه. باران شروع شد 
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 يبه همراه صدا شديم دهيشن نيماش يد يسكه از  يميمال يقيموس يبا نوا يزييپا يروزها نياول ريدلپذ يهوا.بخش است 

 ياست كه لحظه ها ينيريماه ش قتايحق. است  يواقعا اسم جالب!ماه عسل . كرديتر م يماندن اديدلچسب باران ؛ لحظه ها را به 

را به عروس و داماد  يه گستر كه مانند تونليسرسبز شمال ؛ با درختان بلند سا يدر ذهن ثبت كرد و جاده ها توانيآن را م

 :گفت  اني؛ مرا به وجد آورده بود ؛ شا برديم يجاده خوشبخت

 ؟ يخوشحال يليخ نكهيمثل ا!  هيچ ـ

 . كنميم ي؛ احساس خوشبخت يتو در كنارم هست يوقت. چرا كه نباشم  ـ

 . يقشنگ فيبه به چه تعر ـ

 _به سرعت دستم را . دستم را گرفت و بر آن بوسه زد  و

 به جادههم به توست و هم  حواسم

فكر .  كردميخاص نگاه م ياطرافم را با حالت يو حت دميترسيو م زديحس وحشت در وجودم موج م كيچرا ؛ اما  دانمينم

كه  انيشا. مرتكب شده ام  يبود كه جرم نيمثل ا.  رسدياز راه م يگشت نيمراقب ماست و هر لحظه ماش يكس كردميم

؛ فعل حرام كه  يمن هست يو قانون ي؟ تو همسر شرع ستيچ سهوسواس واهمه  نيدختر ا« :من شد گفت  يمتوجه وضع روح

هراس و ترس در چهره ات به وضوح  يلحظه ها لذت ببر نياز ا نكهيا يجا. ماه عسل  ميآمده ا يناسالمت.  ميانجام نداده ا

؟  دهنديددفعه به آدم مرا مگر چن يزندگ. كن و خوش باش  رونيكودكانه را از سرت ب يفكرها نيا زميعز.  شوديم دهيد

 نيخوب و ا يهوا نيپس از لحظه لحظه آن لذت ببر؛ حاال بهتره از ا.  ستيدر كار ن يگري؛ بار د كباري نيباور كن كه جز هم

 ». ميبكن يو استراحت كوتاه ميشو ادهيبهتره پ باستينگاه كن اونور جاده چه ز. مياستفاده كن بايروز ز

 . اديداره بارون م انياما شا ـ

 . نهيصافش به هم ـ

. شد  ادهيپ نيها برداشت و از ماش يرا به همراه سبد خوراك يلمبرداريف نيمنتظر جواب من بشه ؛ دورب نكهيقبل از ا و

 »داشته باشم ؟ يخانم باهاتون مصاحبه كوتاه شهيم« :به طرف من آمد و گفت  گرفتيم لميكه از اطراف ف نطوريهم

 . ليالبته ؛ با كمال م ـ
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 ؟ هيهمسرتون چ ينظرتون درباره  ـ

 ». زنهيبه دل نم يچنگ...  يا« :باال انداختم و گفتم  يتفاوت يرا با ب ميها شانه

 »! يراست« :را خاموش كرد و با تعجب گفت  نيآن دورب هينبود  يجواب نيكه منتظر چن او

بهتره به كارتون .  دياز آن فرار كن ديما شما نباتلخه ؛ ا قتيدرسته كه حق.  ديشما از مصاحبه صرف نظر كرد نكهيآقا مثل ا ـ

 . ديادامه ده

 ». ديفرمود يخب م« :گفت  يرا روشن كرد و با دلخور نيدوباره دورب انيشا

 ...خود كرده  فتهيمدت كوتاه مرا ش نياما چه كنم كه در هم»  نزهيبه دل نم يچنگ« :بله همانطور كه گفتم  ـ

 ايخدا« :زد  اديبه سمتم آمد و مرا در آغوش گرفت و فر. گذاشت حرفم را تمام كنم چنان ذوق زده شده بود كه ن آن

 ».مرد عالم  نيخوشبختم ؛ خوشبخت تر

.  ميكرد ييرايداغ از خودمان پذ يفنجان چا هيو با  مينشست يكين كيپ يصندل ينم باران همچنان ادامه داشت به رو نم

حضور . گذاشتم  انيشانه شا يسرم را به رو.  كرديرا به سكوت دعوت م داشت كه ما ياديز يجنگل حرفها يبايسكوت ز

آورد و همانطور كه دستش را به دور شانه ام حلقه كرده بود ؛  رونيبرا از سبد  يسرخ بيس اني؛ شا كردميآرامش را حس م

چقدر دوست . ا پر كرده بود به همراه عشق فضا ر يطراوت و شاداب يبو.  دميكش يقينفس عم. كرد  كيرا به لبانم نزد بيس

 ي؛ زندگ ينيب يم گهيجور د هيرا  زي؛ همه چ يشيكه عاشق م يوقت.  نهيريداشتن خوبه ؛ چقدر عاشق بودن دلچسب و ش

اش  يبزرگ يبا همه  ايكه دن يكني؛ حس م يكنار جفتت باش يو وقت يكنيرا فراموش م تيغم ها. داره  يا گهيد يمعنا تيبرا

 اهيس ويبه جنگ د يو حاضر يشويتن م نيروب.  يآن را به دست آور يوجود نداره كه تو نتون يزيچ چيو هبه تو تعلق داره 

از تمام آن لحظات .  كنديو نترس م ريدل نيچن نيعشق است كه تو را ا يروين نيو ا يضربه او را از پا در آور كيو با  يبرو

 .نقش بسته ؛ هرچند كه تماما در ذهنم  ميگرفت لميف بايو ز نيريش

. را روشن كردم  نهي؛ شوم رفتيم يو هوا رو به سرد شديكم كم بر شدت باران افزوده م.  ميديرس اليعصر به و يطرفها

فردا صبح  ديداره ؛ با يجالب يچه طراح. است  يقشنگ ياليعجب و« :گفت  برديچمدان ها را از پله ها باال م كهيدرحال انيشا

 نيچقدر من به ا دونهيافسوس و صد افسوس كه حق ما را خوردند ؛ خدا م.  نميبب ايرا از كنار در ييبايز نيشوم و ا داريزود ب
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 »... ميكن شرفتينگذاشتند پ يرشته عالقه مند بودم ول

. شد  دهياز طبقه باال شن ميمال يقيموس يصدا يقيو بعد از دقا كردي؛ اما او همچنان با خود نجوا م شدينم دهيشن گريد شيصدا

. به خواندن  كردينداشت ؛ خودش شروع م ييمتنفر بود و اگر راه به جا ييوقت آرام و قرار نداشت ؛ از سكوت و تنها جيه او

؟ اصال به فكرمان  ميدار يشام چ يراست« :گفت  كرديلب زمزمه م ريشعر را ز نطوركهيآمد ؛ هم نييخوشحال و خندان پا

 ». ميامشب گرسنه بخواب ديبا اديبه احتمال ز.  ميكن ديخر يكم دينرس

 . شهيم دايپ يچ خچالي يتو نميبگذار بب ـ

 .بشه فاسد شده  دايهم پ يزياگر چ ـ

 ! دهيبرامون د يپدر چه تدارك نيبب انيشا يوا ـ

 يباحال يمهتاب ؛ عجب بابا« :گفت  كرديرا نگاه م خچاليبا تعجب داخل  كهيرا به سرعت به آشپزخانه رساند و درحال خودش

 ».؛ دستش درد نكند  يدار

 ينا گريكرد و مرا خنداند كه تمام صورتم درد گرفت و د طنتيآنقدر ش انيشا. ميصرف كرد نهيرا در كنار شوم شام

اگه حالم بد شد .  ستيدلم ن يدل تو گهيجفنگ نگو ؛ به خدا د نقدري؛ جان من بسه ؛ ا انيشا«:گفتم . نداشتم  دنيخند

 »؟ ينچه كار ك يخواهيشب م نموقعيا

 !شده  يصورتت چ ينجايا يراست.  نمينش يساكت م گهيباشه قبوله ؛ د ـ

نه  نجاينه نه ؛ ا« :گفت  يبا حالت جد.  دميصورتم كش يگرفته بود كه باورم شد ؛ دستم را به رو يحق به جانب افهيق آنچنان

 ».پاك كنم  تياصال بگذار خودم برا. آنطرف تر 

كردم و  يو دستم را سس دميكش يغيج ديمتوجه شوم به دماغم مال نكهيرو كردو قبل از ابعد انگشتش را در سس گوچه ف و

او افتادم و  ينداشت ؛ با سماجت به رو يا دهيفا» .غلط كردم « : گفتيهرچه م.  دميبه طرفش حمله ور شدم و به صورتش مال

.  دميخند يم زير هيستم خودم را كنترل كنم ؛ كرده بود كه نتوان دايپ يمضحك افهيآن چنان ق. كردم  يتمام صورتش را سس

كه خودش هم خنده اش گرفته بود گفت  انيشا. را روشن كردم  يلمبرداريف نيبه سرعت دورب. به سرم زد  يآن فكر كي

 ».رينگ لميجان من ف« :
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 يبرنامه ا هيول تهدرحال حاضر مشغ زيعز نندگانيب« :صاف كردم و گفتم  يرا كم ميصدا. آورد  نيدستش را جلو دورب و

است  مانيخود پش يجوان آنقدر از كرده  نيا دينيب يكه م نطوريهم. باشد  يدرس عبرت توانديشما جوانان م يكه برا ميهست

 . دهميانجام م يمصاحبه كوتاه شانيو با ا كنميم يحاال من صورتش را شطرنج.  ميريبگ لمياز او ف دهديكه اجازه نم

 »باعث انحراف شما شده ؟ زيكه چه چ دييگوما ب نندگانيب يبرا شهيم

ناباب ؛ روزگار كه  قيدوست بد ؛ رف.  يبگم آبج يواهللا چ« :سرش را خاراند و گفت  داديخود را نادم نشان م كهيدرحال انيشا

 ».كشاندند  نجايداشت ؛ همه و همه دست به دست هم دادند و ما را به ا يبا ما سرناسازگار

آقا آنقدر شرمنده است كه صورتش از  نيا دينيب يكه م نطوريهم زيعز نندگانيب« :گفتم . انداخت  ريبعد سرش را به ز و

 ».خجالت بكشد  گذارمينم نياز ا شتريب گريد. خجالت سرخ شده 

خنده  كرديم يسع كهيجا خورده بود در حال يكه حساب اني؛ شا ختميصورتش ر يبرداشتم و به رو زيم ياز رو يآب وانيل و

 ». گمي؛ حاال بهت م نطوريكه ا« :ا پنهان كند ؛ گفت اش ر

آنقدر دور سالن . مبل پرت كردم و پا به فرار گذاشتم  يرا رو ني؛ دورب ديايسس را برداشت و تا خواست به طرفم ب يقوط

 يهم از محكم كار كرد ؛كار نانياطم شهيبه تو نم« :دستانم را از پشت گرفت و گفت .  رديتا باالخره موفق شد مرا بگ ميديدو

 ». كشهيخجالت م شتريب يك مينيسرخ شده ؛ حاال بب جالتكه صورت من از خ! خب .  كنهينم بيع

 ».ببخشمت  ديشا يخب حاال نوبت منه ؛ اما اگه خواهش كن« :سس را باال سرم گرفت و گفت  يقوط

 ».جان مهتاب « :مظلومانه به خود گرفتم و گفتم  يا افهيق

 ». تيتار مو كي ي؛ جانم فدا اديم انيجان معتاب به م يوقت«:و گفت  ديشد و مرا در آغوش كش رهيخ به چشمانم انيشا

« :هق هق كنان گفتم » ؟ يكنيم هيچرا گر!  هيدختر چ«:گفت  انيام گرفت ؛ شا هيكه گر كردميم ياحساس خوشبخت آنقدر

 ».خوشبختم  يليخ نكهيواسه ا

 ».مردم  ياز خوشبخت ايخدا« :زد  اديبلند فر يفشرد و با صدا نهيمرا محكم به س ديسبويسر و صورتم را م كهيدرحال انيشا

 شديباران كم م زشيكه ر يفقط گهگاه.  مينرفت رونيب الياز و يبه علت بارندگ. زن عالم بودم  نيچهار روز خوشبخت تر نيا

 يگذاشتم و موج ها يشانه اش م يسرم را به روو  مينشست يم يتخته سنگ يو به رو ميرفتيبه كنار ساحل م انيبه اتفاق شا
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 . كرديرا زمزمه م يلب شعر ريو ز نواختيم ييبايآهنگ ز تارشيبا گ اني؛ شا ميكرديرا تماشا م ايدر

؛  يبه علت بارندگ.  ميفتيكه وضع جاده ها خرابه تا باران قطع نشده راه ن كردنديو گوشزد م زدنديو مادر هر روز تلفن م پدر

است و  يهوا آفتاب ندهيو چهار ساعت آ ستياعالم كرد تا ب يافتاد اما باالخره سازمان هواشناس رين چند روز به تاخبازگشتما

 انيخوش به پا يروزها نيا خواستيدلمان نم اني؛ هرچند كه نه من و نه شا ميتهران شو مكه فردا عاز ميگرفت ميما تصم

عاشق  ديبه نظر من انسانها با. بود  دهيكه به فرجام رس يعشق.  كردميه مبار بود كه طعم خوش عشق را تجرب نياول. برسد 

فهمم كه ما  يحاال م.  شوديتلخ و ناگوار م يزندگ مدر كار نباشد ؛ به حت ياگر دوست داشتن.كنند  يباشند تا بتوانند زندگ

.  گذرانديرا با همسرش م يسخت يهااست و روز ياش ناراض يكه از زندگ ي؛ آن زن ميعاشق هست يانسانها هر كدام به نوع

 ديبا طخفته است ؛ كه فق يآن دور دورا ، عشق يي؛ حتما ته دلش ؛ جا كنديرا تحمل م يزندگ يها يها و سخت ياگر ناكام

تحمل كند اما  كنديم يسع.  ابدي يعشق را نم گرددياش م نهيهرچه درون س گريكه د رسهيبه آخر خط م يكرد و وقت دارشيب

ام و  دهيو حاال خوشحالم كه طعم خوش عشق را چش. كند  قيتشو يوجود ندارد كه او را به صبر و بردبار يعشق گريد

معنا و مفهوم  ميبرا يروح عشق در وجودم ؛ زندگ دنيبودم و حاال با دم زاريو زمان ب نياز زم شيتا چندماه پ. شده ام  رابيس

 .كرده است  دايپ يگريد

تنبل هنوز  انيشا. باشم  ايدركنار در ديقبل از باال آمدن خورش خواستميم. ب از خواب برخاستم زود قبل از طلوع آفتا صبح

 ». شمياالن بلند م. صبركن  قهيدق هي؛ فقط  قهيدق هي« :گفت  يم كردميم شيخواب بود ؛ هرچه صدا جيگ

آب به  وانيپس بهتره تا با ل. اندازه  ينم رياخهم باال آمدنش را به ت هيثان كيخانم بخاطر من و تو  ديتنبل ، خورش انيآقا شا ـ

 . يبلندش امدميسراغت ن

« :را جلو داد و گفت  نهيرا جفت كرد و س شيآمد و دو پا نييآب به سرعت بلند شد و از تخت پا وانينام ل دنيبا شن انيشا

 ».حاضرم  فهيانجام وظ يسركار ؛ برا

 ». فتيرا جمع كن و به طرف ساحل راه ب زاتيهزودتر تج« :به غبغب انداختم و گفتم  يباد منهم

 .چشم قربان  ـ

 »؟ ديندار يامر گريد« :بودم در سبد گذاشت و گفت  دهيرا كه تدارك د يا صبحانه
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 .تكان دادم  يرا به عالمت منف سرم

 ».سركار  يبا اجازه « :گفت  انيشا

 بايهمان تخت سنگ ز يبر رو شهيراه افتاد و مثل هممتوجه منظورش شوم مرا بغل كرد و به سمت ساحل به  نكهيقبل ازا و

برزبان  يكالم نكهيكز كردم ؛ بدون ا انياحساس سرما كردم و در بغل شا.  ميجلبك زده بود نشست يحساب گريكه حاال د

امواج  يداآمد و جز ص يم رونيب اياز ته در نهيكه با طمان ميبود ديخورش وعو منتظرطل ميكرديبه دور دستها نگاه م مياوريب

 يقيدقا. شد  كينزد ايبه در شديبود و اصال نم يهوا طوفان.  شدينم دهيشن يگريد يصدا كرديكه به شدت به ساحل برخورد م

 »! انيشا« :گفتم  كردميم رهمنظره را نظا نيهمانطور كه در سكوت ا. آمد  رونياز سطح آب ب ديتا خورش ديطول كش

 .جانم  ـ

 .طلوع كردن چقدر خوبه  ـ

 ».طلوع كنه  تونهيخوبه كه هر روز م ديخورش يبرا« :چسباند و گفت  نهيمحكم به س مرا

 . هيما انسانها هم عال ينه ؛ برا ـ

 ». ميكنيمگر ما انسانها هم طلوع م« :به چهره ام كرد و گفت  ينگاه

 يطلوع تازه است ؛ حت كي يدر زندگ يتيآمدن ؛ ازدواج كردن ؛ تولد فرزند ؛ به نظر من هر موفق اي؛ به دن اديز يليخ! آره  ـ

 .قبول شدن در دانشگاه 

آنهم .ماند بچه دار شدن  ي؛ تنها م يخب ؛ تو كه تمام طلوع ها را پشت سر گذاشت« :اش گل كرد و گفت  يحس لودگ بازهم

 ». شوديبه چشم ؛ امرتان اطاعت م

كه همه اش  يزندگ.  يرا به مسخره گرفت زيهمه چباش ؛  يجد يكم كنميخواهش م انيشا« :گفتم . نداشتم  يشوخ حوصله

 ». ستيو خنده ن يشوخ

خوش باشد ؛ خوش  دينباشد ؛ با قهيدر مض ينهراسد و از نظر مال ندهياز آ يآدم يوقت. هاست  نيهم ياتفاقا به نظر من زندگ ـ

 .باشد ؛ خوش 

مرا  يجور هي خواستيم. كه دوست داشتم  يهمان آهنگ. را از كنارش برداشت و شروع به زدن كرد  تاريبه سرعت گ و
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به سمتم  زديم تاريو گ رفتيساحل راه م يشن ها يبرهنه بررو يبا پا كهيو درحال شديهم موفق م شهيكه هم اورديب فيسرك

 فردا صبح زود راه دهميقول م.  ميبمان نجايخواهش كنم امروز هم ا زتونا شهيمادام ؛ م« :زانو زد و گفت  ميآمد و جلو پا

 ». ميفتيب

 . ميبخور بتيغ يخواهيدانشگاه دو روزه كه شروع شده م يخودتو لوس نكن ؛ كالسها انيشا ـ

 . ستين يدانشگاه هفته اول خبر ـ

 . اديفردا دوباره باران ب ترسمياصال م ـ

 .باشد  يكه فردا هوا آفتاب دهميمن قول م ـ

 .كارت است  ريامروز گ نيكه هم يحاال چه كار دار ـ

مدت كه همه اش  ني؛ ا ينيبنش ايدر يو به تماشا يروشن كن شيچسبه كه آت يم يليساحل خ ي؛ دم غروب تو زدلميعز ـ

كه چرا  يعذاب وجدان دار شهيافتادم مردم بعد هم يديفردا د.  ميبرس مانيآرزو نيبگذار ما هم به آخر. بود  يبارون

 .برسم  ميبه آرزو ينگذاشت

 . يتو بگ يد نزن ؛ باشه قبول ؛ هرچنفوس ب كنميخواهش م انيشا ـ

كباب  ياجاق ماه يظهر هم رو.  مينرفت اليآن روز اصال به داخل و. زدن  تاريبلندشد و شروع كرد به گ مياز جلو پا يميتعظ با

 نيه اآرام و قرار نداشت ؛ با عجله ب انيشا.  ميديساحل دراز كش يشنها يبعد از خوردن ناهار رو.  ميو با ولع خورد ميكرد

 نوريتنبل بلندشو ؛ خسته شدم چقدر ا« : گفتيو هر بار با آمدنش م كردينمناك را جمع م يها زميو ه رفتيطرف و آنطرف م

 ».ارينازك بردار ب زميو اونور برم حداقل چهار تا ه

 . ميش يآخرهم از دودشان خفه م رهيگينم شيها تره ؛ آت زميه نيبهت بگم ا يآخه پسر ؛ به چه زبون ـ

 ». دييبفرما ديدار ياگر شما نظر بهتر« :؛ هن هن كنان گفت  ديكشيرا كشان كشان جلو م يبزرگ زميكه ه همانطور

 .تا بهت بگم  يكرديالبته كه دارم ؛ زودتر سوال م ـ

 ». دييرا بفرما شنهادتانيپ كنميخب ؛ خواهش م« :و گفت  دياش كش يشانيبه پ يو دست ستاديا

دلت خواست  زميو هرچه ه يكنيدر انبار را باز م اليپشت و يپريم يفرز« :گفتم  كردميم ياحل بازس يكه با شنها همانطور
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 ».زمستان است  زميه رهياونجا ذخ.  يداريبرم

به سرعت به . شوديم يعصبان يحساب انيكه شا دانستميجمله خودم را آماده كردم و پا گذاشتم به فرار ؛ م نيگفتن آخر با

باشه ؛ «:خودش را كنترل كند گفت  توانستياو كه از خنده نم. ردآورد  شيبرا يدر را قفل كردم و شكلكرفتم و  اليداخل و

 »طلب من  يكيباشه ؛ 

نوچ ؛ « :گفت  اميب رونيو به ساحل آورد هرچه از من خواست كه ب ختير يدست يها را در گار زميبه سمت انبار رفت و ه و

 ».راحتم  نجايا

؛  گهيد ايب انيمهتاب ؛ جان شا« :گفت  دميد ياو را م شهياز پشت ش. ا روشن كرد و به سراغم آمد غروب آتش ر يكهاينزد

 ».دست از پا خطا نكنم  دميقول م. نداره  يبدون تو لطف شيآت نيا. نكن  تياذ نقدريا

 . يباشه قول داد ادتي ـ

 ». يشاهنگيقول پ« :باال آورد و گفت  يشاهنگيرا به عالمت پ دستش

 ».مسخره « :ام گرفت و گفتم  هخند

 نيخب ؛ ا يبه شما وارد كنم ول يخدشه ا تونميمتاسفانه چون قول دادم ؛ نم« :زد و گفت  يلبخند انيشا. را باز كردم در

 .قورباغه كه قول نداده 

صدا از حنجره ام  نيمه ا شديكه خودم هم باورم نم دميكش يغيآنچنان ج.  ديرا باز كرد و قورباغه به طرف صورتم پر دستش

 انيشا يفقط صدا ديچه مدت طول كش دانمي؛ نم دمينفهم چيه گريشدم و د نياز حال رفتم و نقش بر زم. آمده باشد  رونيب

 . شديم دهيمبهم شن يدر هاله ا

 .مهتاب ؛ مهتاب چشمات را باز كن  زميعز ـ

اطرف دور سرم  يچشمانم را باز كردم تمام فضا درآمدم ؛ يحس يصورتم از آن رخوت و ب يچندقطره آب به رو ختنيبا ر و

دوباره گرفت و  يبا باز شدن چشمانم جان انيافتاده ؛ شا يكه كجا هستم و چه اتفاق دادمينم صيتشخ يحت ديچرخ يم

 ».بشه  نطوريا كردميرو ببخش ؛ به خدا فكر نم من؛  خواميمعذرت م« :دستپاچه شده بود گفت  كهيدرحال

فقط قصد داشتم تو را « :انداخت و گفت  ريسرش را به ز يبا شرمندگ. بغلش بود نگاهش كردم  كه سرم در نطوريهم
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 ».بخندانم 

 .بود  يمزه ا يب يشوخ ـ

 .تكرار نشه  گهيد دميقول م ـ

 يجد توانستيبه ندرت م. شناخته بودم  يمدت كوتاه او را به خوب نيدرهم. چند ساعتت بود  يقول دادن او فقط برا يول

 بردميآمد و لذت م ياو خوشم م هيالبته من از روح. داشت  ياديخوش باشد و با غم و غصه فاصله ز خواستيم شهيد ؛ همباش

هركه به خانه مان  اي؛  ميرفتيهرجا م. وجود نداشت  يگريد زيچ ريو پاگ تگذشته ام جز انضباط و مقررات دس يدر زندگ.

و حاال  ميكرديو خنده حذر م يو از شوخ ميكرديبزرگانه م يو بحث ها يجد يو حرفها مينينش يباوقار م ديآمد با يم

 يراحت ؛ كه گاه يليخ هم ديو شا گرفتيرا راحت م يزندگ انيشا.شوخ طبع ازدواج كردم خوشحال بودم  يبا همسر نكهيازا

 . بردمياخالقش بودم و از حركات و رفتارش لذت م فتهيش نحاليباا. آورد  ياوقات حرصم را در م

را فرا گرفته بود و جز  ايسراسر در يكي؛ ظلمت و تار ميآتش نشست يو به تماشا ميرفت ايبار به كنار در نيآخر يروز برا آن

 يملود ايدر يموج ها يبه همراه صدا زميسوختن ه ي؛ صدا شدينم دهيد يزيچ شدنديم كيكه به ساحل نزد ييموج ها

 گريد يبه فكر فردا و فرداها.  دميشياند يبا او بودن م نيريش يرو هب انيبه وجود آورده بود و من در آغوش شا يخاص

به فكر فردا نباش ؛ از  يلذت ببر ياز زندگ يخواهياگر م« : گفتيم انيشا.  ميكه باهم بود دميد ينبودم ؛ فقط آن لحظه را م

 ».است  رياستفاده كن كه فردا د يزندگ يلحظه ها

 يخواسته ها ميچون و چرا تسل يكاش ب يا. رفتميپذ يم يراحت نيو نه من به ا كرديمفكر  نيچن نيكاش كه نه او ا يا يول

دل نه ؛ صد دل عاشق و  كيسست و پوچش ؛  ديو عقا انيشا دنيبودم كه با د يگذشته ام ناراض يآنقدر از زندگ.  شدمياو نم

 گريرا به نوع د يآزاد.  بردميجام دهم لذت مكه دلم بخواهد ان يبود كه هر كار همرا آزاد گذاشت نكهياو شدم؛ از ا يدايش

هردو به .  شدمياش م فتهياز روز قبل ش شتريگذاشته بود ؛ هر روز ب ارميدر اخت انيرا شا يآزاد نيا نكهيمعنا كرده بودم و ازا

از .  ميادديكند به حرفش گوش م ييرا راهنما ام خواستيم ياگر كس نكهيو نه ا ميديفهم يو نه خود م ميرفت يم راههيب

كه به ما تعلق داشت  يا ندهيآ. بود  ندهي؛ آ ميكرديكه فكر نم يزيو به تنها چ ميخواستيرا م يآن يفقط و فقط لذت ها يزندگ

كه قصد  يليخو  ميمتنفر بود ندهياز آ يو ما هر دو به نوع.  ميگرفتيم ميتصم شيهم ؛ برا يو با همفكر مينشست يم ديو با
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 .فردا بود  يبرا.  مينك يزيبرنامه ر ميكرديم

را مقصر اشتباهاتمان جلوه  يگريكس د ميدوست دار شهيماانسانها هم. ازخودم  اياز پدر و مادر دلخور باشم ؛  ديبا دانمينم

انسانها عقل داده كه خودشان فكركنند و راه و  يخداوند به همه  كهيدرصورت.  ميدانيو به ندرت خودمان را مقصر م ميده

خودمان را  ميرسيكه م يمتاسفانه به سن خاص. استفاده كنند  گرانيد يكنند و از دانسته ها دايكردن را پ يگروش بهتر زند

 ميدانيرا مقصر م گراني؛ د ميشويكه با شكست روبه رو م ني؛ اما هم ميريپذ يرا نم گرانيد يها ييو راهنما ميدانيعقل كل م

 دهيكه سرد و گرم روزگار را چش يي؛ آنها يآنها چ ميديو نفهم ميال ما بچه بودحا« : ميگوئيم. نكردند  ييكه چرا ما را راهنما

و  ميرا خورد يظواهر زندگ بيزود فر يليكه خ ميخودمان بود يچراغ راه ما باشند ؛ اما مقصر واقع توانستنديبودند و م

 يليكه خ ميفتو آنقدر تند ر ميشد يم لحظه به لحظه از خودمان و اصلمان دور كهيدرحال ميگرفتار عواطف و احساساتمان شد

و  ريتعم يكه برا ميخراب كرد يپشت سر را به نوع يپلها. وجود نداشت  يراه بازگشت گريو د ميديبه آخر خط رس عيسر

كه  يا شهيوجود داشت و نه فكر و اند يجوان يروينه ن گريعمر ؛ و د كي؛ به اندازه  ميداشت اجيوقت احت يليآن به خ ميترم

 . ميباخت يزندگ يبيكند و همه و همه را در سراش ياريا ما ر

 

 14فصل

 يو رو افتهيآمد ؛ حاال تحقق  يكه در تمام عمرم محال به نظر م ييآرزو.  گذرديدانشگاه م ياز شروع كالسها يماه كي

 .گرفته است  تيكوتاه رنگ واقع يدر مدت ميلبخند زده و تمام خواسته ها ميبه رو يخوش زندگ

من . بود  ديمف اريبس ميبودم كه برا ليو تا سه شنبه ادامه داشت و سه روز آخر هفته تعط شدياز روز شنبه شروع م ميكالسها

كه  شديهمه و همه باعث م يخانوادگ يها يبه عالوه ؛ دروس دانشگاه و مهمان. نداشتم  يسررشته آن چنان ياز امور خانه دار

آنقدر سرمان .  ميندازيب ريبه تاخ يكماهي؛  ميرا كه قرار بود برگزار كن يجشن ميشد ورمجب يحت.  فتديب ميوقفه در كارها

مامان بود كه  نينبرده بودم و ا يبهره ا يساده ؛ از آشپز يمن به جز پختن چند غذا.  ميآورد يشلوغ بود كه وقت كم م

را  يي؛ آخرشب به اتفاق پدر غذا ميبرو آنها غبه سرا ميديرس يكه نم ييشبها يحت.  كرديما را آماده م يفردا يهرشب غذا

و وقت گرفتن غذا  كرديم ستيل ميو هرچه كمبود داشت زديدر آشپزخانه م ياورد و گشت يم مانيكرده بود ؛ برا هيكه ته
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 دمان؛ خو ديلوس نكن نقدريمامان تو را به خدا ما را ا« : گفتميو هرچه م داديروحم خبر نداشت به دستم م يكه حت ييزهايچ

 نيا يمادر ؛ بهتره تو. ؛ اول ازدواجتان است و سرتان شلوغه  ديداره؛ شما گرفتار هست يچه فرق« : گفتيم». ميكنيم هيهت

 ».يلذت ببر يتونيات تا م يخوش زندگ يو از لحظه ها يفكرها نر

حجم .  گذشتي؛ م شديكه به خاطر ما برگزار م ييها يمهمان انايعقب افتاده و اح يروز آخر هفته به نظافت ؛ درسها سه

 يمثل همان دوران؛ دانشجو خواستميشاگرد ممتاز كالس بودم ؛ حاال هم م شهيبود و من كه در مدرسه هم نيسنگ ميدرسها

. نبود  يراض اديوضع ز نياز ا انيكه البته شا گذشتيخانه به درس خواندن م روقتم د شتريب نيهم يبرا. ممتاز دانشگاه باشم 

 يكه با نمره ها رميحاال گ. است  يكاف ياون درس را پاس كن يكه بتوان ني؛ هم يدرس بخوان نقدريا اهدخوينم« : گفتياو م

و تالش  يسع يليپس بهتره خ.  يو سرگردان به دنبال كار بگرد النيو ديبعد با.  يدانشگاهت را به اتمام رساند يخوب و عال

 ». هيكاف يكه هر ترم چندتا درس پاس كن نيبه نظر من هم.  ينكن

 يبرا ميكنيبعد خود را آماده م ميكنيراتمام م يزودتر دوره كارشناس.  ميندازيمان را عقب ب يكار زندگ نيحاال چرا با ا ـ

 .ارشد  يكارشناس

 ي؛ من اگر قرار بود برا يفتيكه از قافله عقب ن نهيا يچهار تا كالس در خواندن هم برا نيبابا ا!  يدار يچه حوصله ا... هو  ـ

 .را بكن  ايو عشق دن اريپول در ب. كنم فقط و فقط به دنبال پول بودم  يخودم زندگ

پدر و مادر صادقانه  نكهياو از ا! فرق دارم ؛ او كجا  يليخ انيمدت كوتاه متوجه شدم كه ازنظر سطح فكر با شا نيدرهم

 قيتشو شتريآنها را ب يو چاپلوس ينيريودشو با خ كرديسواستفاده م دادنديما انجام م يآمد برا ياز دستشان برم يهركار

شرمنده شان بودم و حاال زحمت  يبه اندازه كاف ميسربار آنها بود ياز نظر مال نكهيسخت بود ؛ از ا اريمن بس ياما برا.  كرديم

 .و پخت و پز هم اضافه شده بود  ديخر

گذاشت تا  يرا كه آماده كرده بود درون ساك ييهابه آنها زدم ؛ مادر طبق معمول غذا يروز عصر كه از راه دانشگاه سر كي

 »چطوره ؟ انيخب دخترم ، شا« :؛ كنارم نشست و گفت  ديبه اتمام رس شيكارها نكهيبعد از ا. وقت رفتن با خود ببرم 

 .هم سالم رساند  يلياون هم خوبه ؛ خ ـ

 خواهديم انيشا يحدس زدم كه درباره خودم . داشت  دياما ترد ديبگو خواستيم يزيچ هيداشت  يبيحال عج هي مامان
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را با  يخوب ياست و زندگ يپسرخوب انياز بابت ما راحت باشه ؛ شا التانيمامان خ« :او را در بغل گرفتم و گفتم . سوال كند 

 ». دي؛ نگران ما نباش ميگذرانيهم م

كه  ديآ يم شيپ يمشكالت ييزناشو يزندگبهرحال در .  يمرا محرم خودت بدان خواهديفقط دلم م ميستي؛ نگران ن زمينه عز ـ

غبار غم بر دلت  خواهدي؛ دلم نم يما هست يكرد ؛ تو جگر گوشه  ديخواه دايپ اجيبزرگترها احت يياوقات به راهنما يگاه

را  گريهمد ميوقت نتونست چي؛ درسته كه ما ه كرديبود كه ما رااز هم دور م يلجو خونه به شك شهيدرسته كه هم.  نديبنش

 اجياحت ييبه راهنما يكه گاه يداد ليتشك يمستقل يخودت زندگ يتو برا. فرق كرده  ي، اما حاال اوضاع به كل ميك كندر

 . ي؛ دوست دارم با من راحت باش يروبه رو شد يو اگر با مشكل ريدوست بپذ كيمرا نه بعنوان مادر ؛ بلكه مثل .  يدار

است و به  يپسر خوب انيشا.  ميندار يدر زندگ يرا ندارم ؛ شكر خدا مشكل ياز شما كس ريمن كه غ« :و گفتم  دميرا بوس او

 كنميخودم هم باور نم.  گشتميبه دنبالش م مياهاياو همان مرد دلخواهم است كه در رو.  دهديم تياهم يليخ ميخواسته ها

است كه  ياما موضوع.  ميدار يادغدغه  يآرام و ب يبه لطف خدا زندگ. باشم  دهيمحالم رس يبه آرزو يراحت نيكه به هم

خونه ؛ . دي؛ درست نباش ديكشيزحمت ما را م ديكه شما دار نطوريا كنميمامان من فكر م... ذهن مرا مشغول كرده  يمدت

 يمردم به هزار سخت. به دست آورد  شهينم يرا به راحت نهايا. زحمت پخت و پز  ي؛ مخارج خونه و حت يبي؛ پول تو ج نيماش

كه به نظر من  ديما گذاشته ا اريامكانات را در اخت يهمه  يكنند ؛ اما شما و پدر به راحت هيخونه شون را ته هيكرا تواننديم

 ».شود  شتريعادت بكند و روز به روز توقعش ب انيكه شا ترسميم ي؛ از آنروز ترسميمن م.  ستين حيصح

دلم . رفاه دخترمان است  يبرا ميكنيم ين و پدرت هر كارموضوع نباش ؛ م نينگران ا زميعز« :دستم را گرفت و گفت  مادر

 كنديم ياظهار شرمندگ ميكنيكه ما م يهركار.است  يهم پسر خوب اني؛ شا يبكش يات مثل خودم سخت ياول زندگ خواهدينم

راحت و  يگزند يكه برا رهيگيم اديو كم كم  هيكاف شهييو متوجه م كنهيكه درك م نيهم» .من است  فهيوظ نيا« : گهيو م

 ».كرده  يشتريو تالش ب يسع ديآسوده با

و توقع مان هم روز به روز  ميكنيشده عادت م ايمه مانيكه برا يزيما انسانها كم كم به آن چ.  ستين نطوريا شهياما هم ـ

رم و از دسترنج همس ميدوست دارم خودمان زحمت بكش. بشه  نطوريروز ا كيهم  انيشا خواهديدلم نم.  شهيم شتريب

از كارها را  ي؛ اما بهتره بعض اديمخارج برب نيكه بتونه از پس ا ستين يتيقعكه او هم فعال در مو دونميم. مان بچرخه  يزندگ
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 .خودمان  يبه عهده  ديبگذار

 ؟ يمثال چ ـ

مان  يزندگ ميتونيم يبه خوب دهنديكه پدرم يبا پول.  ستي، اما حقوقش بد ن كنهيوقت كار م مهيبصورت ن انيدرسته كه شا ـ

به بعد خودم غذا  نياز ا خواهميخودمان ؛ م يبه عهده  ديغذا را بگذار هيمخارج خورد و خوراك و ته گري؛ د ميرا بچرخان

آماده باشه و او فقط مصرف كننده  زيهمه چ نكهيبفهمه كه متاهل شده ؛ ازا دياو با.  انيشا يهم به عهده  ديخر. درست كنم 

كه  دييبگو يدر ضمن به خانم بهرام.  ديبده اديپختن چند نوع غذا را به من  ديفقط شما با.  ميخوري؛ بعدها به مشكل برم

 .كه دركارها به من كمك كند  ديايروز هم به خانه ما ب كي يهفته ا

شان  يگفتم اول زندگ. مقصر من هستم . كار موافق نبود  ني؛ پدرت هم از اول با ا هيفكر خوب«:فكركرد و گفت  يكم مادر

؛ من هم  ياما حاال كه خودت دوست دار. كه در ناز و نعمت بزرگ شده سخته  يدختر ياست ؛ كار خونه و درس خواندن برا

 ». يرا بچرخان يزندگ كي يتونيم ي؛ اما حاال متوجه شدم كه به خوب يبچه ا وزكه تو هن كردميتا حاال فكر م. ندارم  يحرف

طعم مستقل بودن و .  بردميلذت م يسخت و دشوار بود ؛ ول ميبرا نكهيباا. كرد  رييتغ يام به كل يآن روز برنامه زندگ از

 ميبه جا يرا انجام دهد ؛ حت ميكند ؛ كارها تميبود كه حما يام كس يدر زندگ شهيهم.  دميبار چش نياول ياستقالل را برا

از پدر و مادر استمداد  يهر كار يواج كردن باز هم برااگر قراره با ازد. خودم باشم  خواستميحاال م.  رديبگ ميفكركند و تصم

نشان ندهد ؛  كرديم يبود ؛ هرچند كه سع يوضع ناراض نياز ا لياوا انيشا. تكرار خواهد شد  يقبل يبطلبم باز هم همان زندگ

بكشد  يزحمت نكهيااست بدون  ايمه شيبرا يز به راحتيهمه چ نكهياو از ا. بود  انينما ياما از حركات و رفتارش به خوب

حاال مجبور بود خرجش را با دخلش  يبپردازد ؛ ول يو خوش گذران حيبه تفر توانستيم يخوشحال و آسوده بود و به راحت

آماده  خواستيپر بود و هرچه كه م زريو فر خچالي شهيخبر نداشت ؛ هم زيچ چياونموقع از ه. نكند  يرو ادهيكند و ز ميتنظ

 ميكه داشت يبراساس پول. ؛ اما چند فرق با گذشته داشت  پرداختيمان را پدر م يمخارج زندگ شتريببود ؛ هرچند كه حاالهم 

خانه  يدر كارها يكند و تا حدود هيروزانه را ته حتاجيشدن از شركت ما لي؛ او مجبور بود بعد از تعط ميكرديم يزيبرنامه ر

 .كمكم كند 

اون دست پخت مامان نبود كه ما را از آن  فيح« : گفتيم يبه شوخ انينداشت ؛ شا فيكه دست پختم اصال تعر يمدت تا
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 »؟ يمحروم كرد

كه صبح دانشگاه  ييروزها. كدبانو شدم  يحساب گريگرفتم و د اديرا  يرمز و راز آشپز يكم كم از مامان و خانم بهرام اما

دانشكده  يو بعد هم به درسها پرداختميمخانه  يو بعدازظهرها به نظافت و كارها كردميداشتم از شب قبل غذا آماده م

مطالعه  يبرا يشتريو شب وقت ب دادميرا انجام م ميبودم ؛ صبح تمام كارها تتركه عصر كالس داشتم راح ييروزها.  دميرسيم

. آوردم  يكم م شهيداشته باشم ؛ هم يشتريوقت ب ديبا نكهيبا ا. خودش را داشت  يهم كه جا يليآن سه روز تعط. داشتم 

اختصاص داشت ؛ با ماهان از قبل  م؛ چهارشنبه به خانواده خود شديخونه بند نم يشب هم تو كي.  انياون هم به خاطر شا

به سراغ  رفتنديبه سركار م ونيو عصر هم كه آقا ميدركنار پدر و مادر بگذران يكه چهارشنبه ها همگ ميكرده بود يهماهنگ

 يحاال م. آورد  يم يشاد ايدن كيكه به همراه خودش  شديبه جمعمان اضافه م هم زجونياوقات عز يگاه.  ميرفتيم يمامان

نبود كه بدون  يجمع دوستانه آرام و قرار نداشت و مجلس كيمادرش بود ؛ او هم در يكپ انيبود ؛ شا يحق با مامان هفهمم ك

داشت ؛ اما  يادياو دوستان ز.  ذشتگيم حيبه گشت و تفر انيپنج شنبه و جمعه هم با دوستان شا. خوش بگذرئ  ياو به كس

 و ستاره راحتتر يو عل دايو ش ديمن با فرش

 كهيشدم ؛ بطور يميزود صم يليو ستاره خ دايباش. بودند  ميبرا يخوب يو راهنماها گذشتياز ازدواجشان م يچندسال. بودم

.  ميبرديو از باهم بودن لذت م ميودهم باخبر ب يو درشت مسائل زندگ زيو از ر ميشدياز حال هم باخبر م يهر روز تلفن

كه به  يرا كنار گذاشتم ؛ مگر در مواقع يمثل آنها شدم ؛چادر و روسر راحت يليخ.  يجشن و شاد يبرا كرديسرمان درد م

 ياحساس راحت يو خودمان يميو در آن جمع صم ميكرديدوستانه شركت م يدرجشن ها.  ميرفتيخانه پدر و بستگان م

 انيبار شا نياول يبرا يوقت. كه برقصم  دميكشيخجالت م لياوا. فرق كرده بودم  شيبا مهتاب چند ماه پ يحساب.  كردميم

هرطور خودت .  ستيدر كار ن يزور و اجبار« :به او رفتم كه وارفت و گفت  ي؛ چشم غره ا ميدستم را گرفت تا با هم برقص

 ». ينگ جماعت بشكن همر ي؛ سع يباش ديد ينكن كه تو يكار ي؛ ول يدوست دار

شناختند و  يرا م گريكدي يبودند كه چند سال يهمه كسان ميبند و بار نبود يكم كم من هم مثل خودشان شدم ؛ البته ب و

رابطه .  گذاشتميم انيبا آنها در م يبه راحت شدميدلخور م انيو اگر از شا دميديرا مثل برادر م يو عل ديفرش. متاهل بودند 

؛  ميمشكل را حل كن ميكرديم يو سع ميكرديراحت بازگو م يليخ.  ميشديم اراحتود كه اگر ازهم نب كيمان آنقدر نزد
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 . بردمياز بودن با آنها لذت م نيهم يبرا

زود  يليهم رفته با مردم خ يشناختم معذب بودم و رو ينم يكه همه را به خوب ينبودم ؛ اما در جمع ييو كم رو يخجالت دختر

 شيهم برا يفرق.  كرديرا باز م يو سرخوش شديم يباهمه زود قاط انيبرعكس من ؛ شا.برقرار كنم ارتباط  توانستمينم

وقت  چيه. او شاد بودم  يمن هم با شاد.  ندازديتا طرف را به خنده ب كرديم طنتيپسر باشه ؛ انقدر ش ايكه دختر  كردينم

 شدميبا دخترها ناراحت نم انيكردن شا يوقت از شوخ چيه يچرا ؛ ول دانمينم.  كردميقضاوت نم نانهيو بدب كردميحسادت نم

 يما اگر شوهرمان با دختر!  يهست يك گهيتو د بابا« : گفتنديو ستاره م دايش.  كرديبه او اعتماد داشتم و او هم سواستفاده نم. 

 ». يراحت باش نقدريا يتونيتو چطور م. ميكنيصحبت بكنه ؛ تكه تكه اش م كيسالم و عل كياز شتريب

او را  هيروح يمن به خوب.  كنهينم يمن شوخ يآخه احمق ها اگر او منظور داشته باشه كه جلو« : گفتميمن هم درجوابشان م و

من  ميخوب و راحت داشته باش يزندگ كي ميتا بتون ميبا همسرمان دوست باش ديبا يزيبه نظر من قبل از هر چ. شناسم  يم

 ». برميماو شاد است لذت  نميب يم نكهياز ا

احساس  كرديم فيتعر ميبا آب و تاب برا نكهيو ازا دميپرسيراحت از رابطه او با دوست دختران سابقش م يليخ يحت

قرار  يپسر اريدر اخت يكه چطور دخترها خودشان را به راحت كردمياوقات تعجب م يو گاه كردميبا او م يشتريب متيصم

 انيشا يخبر نداشتم وقت زيچ چيكه از ه دانديبسته هستم ؛ خدا م وشر چشم و گچقد دميو تازه اونموقع بود كه فهم دادنديم

 ».داستان را بشنو  ني؛ حاال ا ستين يزيچ نكهيا« : گفتي؛ م ديد يتعجب مرا م

.  يهست يعجب دختر ساده ا« :كه از تعجب ماتم برده گفت  ديمرا د افهيق يوقت كباري. كردن  فيبه تعر كرديشروع م و

 »؟ يدل نباخته ا يو به كس امدهيخوشت ن يوقت از پسر چيواقعا ه مهتاب ؛

 »؟! يچ« :گفتم  يبيحالت عج با

 ات نبوده ؟ يدر زندگ يوقت جنس مذكر چيه يعني ـ

كه  ميمال آن چنان بار آمده بود. فرق داشت  يليدختران خ گريمن با د يزندگ!  يزنيم ييچه حرفها«:گفتم  دميكش يآه

آن چنان ترس و وحشت در دل و جانمان رخنه كرده بود كه با .  ميدل باخته باش يكه به پسر ميديد يمدر خواب هم ن يحت

 ». ميآورد يپسر را از گناهان بزرگ به حساب م كينگاه كردن به  ي؛ حت ميبود گانهيجنس مذكر ب
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 . شدميتر م صيمل كنم و حرتح توانستميهمه خفقان را نم نيتو بودم ا ي؛ من اگر جا يداشت يچه حوصله ا... هو  ـ

 نيپسرزم كيدختر بودم و با  كيآمد ؟ من  ياز عهده ام برم يچه كار. نداشتم  يتحمل كنم ؛ اما چاره ا توانستميمن هم نم ـ

پا  شيمن سرپ. بود  زهايچ نجوريكاش تنها مشكلم رابطه با پسرها و ا يما ؛ حاال ا ياتفاقا در خانواده . تا آسمان فرق داشتم 

آمدن آنها به خانه مان  يرفتن با دوستان ؛ حت روني؛ ب دنيبرسر چادر پوش شهيهم. داشتم  شكلمسائل با پدر م نيفتاده ترا

باور  ايآ.  مينداشت مينوار گوش بده كي نكهيجرات ا ي؛ حت ميبرو رونيب ميمادر اجازه نداشت ايبدون پدر .  ميبحث داشت

 يسالها چه زجر نيا يكه من در ط دونهيباشم ؟ خدا م دهماهان مان اي؛  يمامان يه شب خون كي يندارم حت اديكه به  يكنيم

و برود و من و او  ديايب ينبود كه با پدر بحثم نشود و هفته ا يروز. فرق داشتم  هيام ؛ ماهان مثل آنها بود اما من با بق دهيكش

 . ميبا هم قهر نكن

 . يمتنفر باش يپدر نياز چن ديپس با ـ

همه  شهيباورت نم.  شديم شتري؛ عالقه ام به اوب شديم رتريهرچه او سخت گ. س ؛ من عاشق پدرم بودم و هستم برعك ـ

اش  ياز غم دور كردميبا او قهر م يوقت يكنيباور م. ام اوست  يزندگ يو همه  مانيعشق و ا.  كطرفيو پدر هم  كطرفي

و غرق بوسه  رميكه او را در بغل بگ زديو دلم لك م كردميرا تماشا م رفتنشهرروز از پشت پنجره اتاقم آمد و .  شدميم ماريب

 .من است يايپدرم دن.اش كنم 

در عمق چشمانش .  كنهينگاهت م يبه حالت خاص شهيدوست داره ؛ هم يليپدرت هم تو را خ« :زد و گفت  يلبخند انيشا

كه  دونهياو نم.  يبه مراقبت دار اجيو احت يهنوز بچه ا كه تو كنهيفكرم.  شهيم دهيكه به تو داره به وضوح د يعشق و عالقه ا

 ».مواظب تو هستم  ريش كيمن مثل 

؛ از آن  ترسميمن م انيشا...  شهيتلنبار م يبزرگ ياو را نشنوم ؛ در دلم غم يصدا اي نمياو را نب يكه اگر روز يكنيباور م ـ

اگر .  دهميانجام م يمن به راحت كردهيم يو آنچه را كه او تفاو پشت پا زده ام  ديكه پدر بفهمه به تمام عقا ترسميم يروز

 .ترد خواهد كرد  شهيهم يشد ؟ به حتم مرا برا واهدچه خ يدونياو بفهمد ؛ م يروز

 ! نميبرسد كه پدر اجازه ندهد او را بب يروز شوديم ايآ.  ديجمله دلم لرز نيگفتن ا با
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 15فصل

 يمجلس را در دست گرفته بود و با جوك گفتن و شوخ انيشا شهيو مثل هم ميه رفتروز جمعه هم به اتفاق بچه ها به كو آن

 يحت. از آنها نداشت  يمن كه شناخت چندان يدوستان دانشگاه ي؛ حت گذاشتيخنداند ؛ سر به سر همه م يهمه را م شيها

بعد باب  ميند جلسه رفت و آمد بكن؛ بگذار چ ديايتو خوششان ن يها يشوخ زا ديزشته ؛ شا«:هم به او گفتند  يو عل ديفرش

 ».را باز كن  يشوخ

به جلسه بعد نرسد و  ديآ يتا هركه خوشش نم دهمياتفاقا من از همان روز اول خودم را نشان م« :گفت  يبا خونسرد انيشا

 ».جا ختم جلسه اعالم شود  نيهم

آمد بلكه لذت هم  يو نه تنها بدشان نمنشست  يم گرانيزود در دل د يليزبان و خوش برخورد بود كه خ نيريش آنقدر

 . بردنديم

كه  كرديم فينشسته و مشغول چرت و پرت گفتن بود و آن چنان با آب و تاب تعر يتخته سنگ يبه رو انيروز هم شا آن

و در آخر هم  داديم رييرا تغ شيآورد ؛ صدا يشكلك درم. انداخت  يهمه را به خنده م گفتيهم م يمزه ا ياگر جوك ب

روبه رو شده  انيبار با شا نياول يام كه برا ياز دوستان دانشگاه يكي.  خوانديم يو قطعه آهنگ گرفتيرا به دست م ارشتيگ

 ». يشو ريوقت پ چيفكر نكنم ه يدار يهمسر نيمهتاب ؛ خوش به حالت كه چن« : گفتيبود ؛ م

كرده كه  بمينص يشوهر نيخدا چن نكهيازا.  كردميو احساس غرور م داشتميرا دوست م انياز شا گرانيكردن د فيتعر

 . دميبال يرا دارند به خود م شيآرزو گرانيد

و از آفتاب  ميبود دهيدراز كش ديدلچسب خورش ياشعه  ريدر ز بايدر آن دشت ز.  برميوقت از خاطر نم چيروز را ه آن

و  رفتي؛ به سراغشان م شديبند نم جاكيهم طبق معمول در ديهرچند نفر هم جمع شده بودند ؛ شا.  ميبرديلذت م يزييپا

 شتريبه ندرت در كنارم است و ب انيكه شا دميد يبه وضوح م نكهيباا.  خورديتكان نم شيانداخت از جا يتاهمه را به خنده نم

راه  گريكديدست در دست  يهرجفت دميد يم نكهي؛ باا شدميوقتش را بگذراند ، اصال ناراحت نم گرانيدوست دارد با د

. شوم  ريكنم و از او دلگ گله انيهم نشد كه از شا كباري يو حت كردميوقت حسادت نم چي؛ ه برنديلذت م عتيو از طب درونيم

؛ خدا  كنندياندازند و كنار گوش هم نجوا م يدست به گردن همسرانشان م يبا چه شور و شوق يو عل ديفرش دميد يم نكهيبا ا
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را همانطور كه  انيشا تياصال شخص. هم مثل آنها بود  انيكاش شا يا نخواستم كه اهم دلم تكان نخورد و از خد كباري دانديم

كه  ستين شتري؛ شما دوماه ب ياست كه تو دار يچه شوهر نيبابا ا«:گفت  يآن روز ستاره ازسر دلسوز. داشتم  دوستبود 

خودش  ياو برا نكهينه ا ديبودن لذت ببر و از باهم ديو به دشت و كوه بزن ديريرا بگ گرياالن دست همد ديبا ديازدواج كرد

 ». ينيبش نجايبگردد و تو هم تنها ا

 يجا بند كرد ؛ زندگ كيرا  يكس شهيخوش باشه ؛ به زور و اجبار كه نم دي؛ بگذار ديرا ولش كن يطفلك« :جوابش گفتم  در

 اني؛ شا ميرا درك كن گريكديو  ميبفهمهم را  يخواسته ها ديبا.  ميندازيكه به گردن هم ب ستين رييهم غل و زنج ييزناشو

 ». هنظر را دارد و مرا آزاد گذاشت نيهم هم

با دخترها  انيكه شا نطوريهم يتو حاضر. اما مهتاب ؛ زنها با مردها فرق دارند « :گفت  تيحرفم آمد و با جد انيم ستاره

 ». يتو با او فرق دار زمي؛ نه عز يرفتار را داشته باش نيتوهم هم كنهيم يشوخ

 نياگر هم دهمي؛ اما قول م يانجام ده يكه دوست دار يتو را آزاد گذاشته تا هركار انيكه شا يگيحاال تو م« :گفت  دايش

؛  ميحسود هست ميكنيما زنها فكرم شهيناراحت م اني؛ شا يكن يشوخ يو عل ديفرش يحت ايو با چهار تا پسر ؛  يحاال بلند بش

بال  انيبه شا نقدري؛ ا يشنوياز من م زميعز.  گذارنديم رتيحسادت را غ نيالبته اسم ا ؛ترند اما مردها به مراتب از ما حسود

كه حاال هم  شهينم ليدل نياما ا. داره  ياديز ياست و حسن ها ياو پسر خوب و شوخ ميشناس يما قبل از تو او را م. و پر نده 

كه چه  يفهم يم ي؛ بعد از مدت ياگر او را رها كن.  خواستمرد  از ديكه ازدواج كرده مثل زمان تجردش باشه ؛ به نظر من با

 ». يكرد ياشتباه بزرگ

دركنار هم و  شهيهم خواهدي؛ دلمان م ميرا دوست دار انيما تو و شا زميعز« : دستش را به دور گردنم انداخت و گفت  ستاره

 ».بگذار يدوست يرا به پا ماني؛ از ما دلخور نباش و حرفها ديكن يزندگ يبه شوخ

 ».حتما ؛ حتما « :گفتم  يلبخند با

 »؟ يكه نشد ريدلگ« :گفت  دايش

 ».متشكرم  تينها يب ديبه فكرمن هست نكهيو از ا.  دينزد يشما كه حرف بد!  يواسه چ ـ

 انيو آقا خانم ها« :بلند گفت  يرا به دور بازوانم حس كردم و با صدا انيبود كه دستان گرم شا دهينرس انيحرفم به پا هنوز
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 ».خبر مهم براتون دارم  كيمحترم 

 ديو حرف زد ديعمرتان نشست يهمه  نكهياز ا. با شما هستم  زيخانم عز« :گفت  كردياشاره م يبا دست به سمت كهيدر حال و

 ». ديهم به دوستان توجه كن يكم هي د؟يديبه كجا رس ديكرد بتيو غ

« :و گفت  ميدست مرا گرفت و بلند شد انيشا. سراسر دشت را گرفت  يسكوت يهمه بلند شد و بعداز لحظات يخنده  يصدا

اوقات  ي؛ گاه دميد يدر خواب هم نم ديكرد ؛ باور كن بمينص يهمسر نياول از همه از لطف خدا ممنون هستم كه چن

كه بتونم  دوارمياو را عاشقانه دوست دارم و ام. دستها برود ركه هر آن ممكن است به دو استيرو كي نيكه ا كنميفكرم

 يپنج شنبه همگ نيشب هم دياز راه خواهد رس يبه زود ديما كه منتظر بود يو حاال خبر خوش ؛ مهمان. خوشبختش كنم 

 ». ديبا قدوم خود ما را خوشحال كن.  ديمنزل ما هست

حال او آن چنان  نيا اب ي؛ ول ميصحبت نكرده بود نبارهيقبال درا. بود كه خودم هم تعجب كردم  رمنتظرهيغ ميبرا آنقدر

نره ؛  ادتونيبچه ها « :گفتم  ياو را برنجانم و با خوشحال يبا اخم و دلخور امديآمد كه دلم ن يبه نظر م يسرحال و راض

 ». ميمنتظرتان هست

هر  .بهم بخوره  يپا افتاده و جزئ شيپ يتازه ام با بحث ها يزندگ خواستيدلم نم. آمد  يخوشم نم ياز بحث و دلخور اصال

 كيرابطه مان را تار يمسئله ا خواستيدلم نم نيهم يبرا.  ديلرزيافتادم ؛ تنم م ي؛ م كردميكه با پدر م ييقهرها اديوقت 

زود سرصحبت را باز  يليخودش ؛ خ ايكه مقصر من باشم  كردينم يفرق شيبرا.  نبودهم اهل قهر كردن  انيكند ؛ البته شا

 .انداخت  يه خنده ممرا ب شيها يو با مسخره باز كرديم

 يخسته بودم به آشپزخانه رفتم و مشغول شست و شو يليخ نكهيباا. ساعت از هفت گذشته بود  ميديبه خانه رس يوقت

هرچه . كاناپه ولو شدم  يرو يكارم تمام شد از خستگ يوقت. هم بعد از مرتب كردن خانه به حمام رفت  انيظروف شدم و شا

را روشن  يد يس. گوش دهم  يميدادم آهنگ مال حينداشت ؛ ترج يجالب مهه آن كانال زدم برناكانال ب نيرا از ا ونيزيتلو

 .آن را بهم زد  انينگذشته بود كه شا يقياما هنوز دقا داديبود كه به من آرامش م يكالم يب يقيكردم ؛ موس

 .مهتاب خانم ؛ امروز چطور بود ؟ بهتون خوش گذشت  ـ

 ».آدم در جوار شما باشه و بد بگذره  شهيمگه م« :زدم و گفتم  يلبخند شيه روب. بود  ستادهيسرم ا يباال
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 . يندار يغم چيه يگفتم تا من را دار شهيمن كه هم ـ

 !ينكرد يپنج شنبه شب با من هماهنگ يمهمان يچرا برا انيشا يراست ـ

 ».كنم  زتيسورپرا خواستميم« :نشست و گفت  دركنارم

 ».باشه  زيسورپرا خواستمي؛ بگو م يندار يحرف يكلك ؛ وقت يا« :گفتم  كنار چشم نگاهش كردم و از

 ! يمخالف.  زنميآنرا بهم م ينه به جان مهتاب ؛ حاال هم اگه تو بخواه ـ

 . ياز قبل با من هماهنگ كن يدهيكه انجام م يهركار خواهدي؛ اما دلم م ستمينه مخالف كه ن ـ

 كنميحاال خواهش م. تكرار نشه  گهيجناب سروان د دهميقول م« :آورد و گفت  اش يشانيبرخاست و دستش را كنار پ ازجا

 ». ديمرا ببخش

؛ هم  ديداشت يباحال يچه بچه ها«:و ماست برگشت و گفت  پسيظرف چ كيبا عجله به سمت آشپزخانه رفت و با و

 ...اند  كه تازه نامزد كرده ي؛ ازشون خوشم آمد ؛ اتفاقا اون زوج گميرا م تيها يدانشگاه

 . يكم آورده بود ي؛ حساب دادنديرا م تيها طنتيخوب جواب ش ـ

 . دهميعالم و آدم جمع شوند جواب تك تكشان را م ياگر همه .  ارمي؛ من كم ب ديدار ارياخت ـ

 . رهيزبون را از تو نگ ني؛ خدا ا يرا درست گفت يكي نيا ـ

 . خوردمينم يكار چيه زبون را نداشتم به درد ني؛ اگر ا يگيواقعا راست م ـ

 ! گفتنديم يو ستاره چ دايش يدونيم يراست ـ

 »گفتند؟ يچ« :بود گفت  پسيكه مشغول خوردن ماست و چ نطوريهم

 . يمن هست شيو تو در جمع ؛ به ندرت پ شوميو من ناراحت نم يكنيم يشوخ گرانيبود كه تو با د بيآنها عج يبرا ـ

 »؟ يجواب داد يو چت« :با تعجب نگاهم كرد و گفت  انيشا

و از  ميكنيرا درك م گري؛ ما همد يكن يزندگ يهر طور كه راحت ديبا.  ستين ريغل و زنج يازدواج به معن. را گفتم  تيواقع ـ

 . ستين نطوريكه زن و مردها با هم فرق دارند ؛ اما ا گفتندياونها م.  ميهست يراض اريمان بس يزندگ

 است ؟ يبه نظرتو چطور ـ
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 يب ايحسود  تونهيزن م كيبه عكس ؛ مثال  ايباشه ؛  تونهيمرد هم م كيزن وجود داره در  كيكه در  يمن هرحس به نظر ـ

حسادت و هرشك و  گهياگر از طرف مقابلش مطمئن باشه د يهرجفت.  نطوريمرد هم هم كيباشه ؛  انتكاريخ يعاطفه و حت

 يمسئله ا نيوسواس به خرج دهند و از كوچكتر ديباشند ؛ نبا داشته سترا دو گريزوج همد كي؛ اگر  روديكنار م يشبهه ا

توقع  نيات بوده ؛ حاال ا يروش زندگ نيسال هم يكه سالها يدار يدر زندگ ييخودت مالك ها يمثال تو برا.  رنديبگ راديا

را  گريهمد يرادهايا ميكن يعو تفاهم س يبا همفكر ميتونيفقط م.  يدست بردار دتيو عقا دهيجاست كه من بخواهم از ا يب

زشت  يعادتها يسر كيبهرحال .  ميايبه ما گوشزد كنند ؛ خودمان از عهده حل آن برب گرانيد نكهيو قبل ازا ميبرطرف كن

 .آنها را رفع كرد  توانيم يصبر و بردبار يكه با كم شهيم يزندگ دنيهست كه باعث از هم پاش

بال را بر سرتو  نيهم خواهديحاال دلم نم.  بردميموضوع رنج م نيو من ازادهد  رييو فكر مرا تغ هيروح خواستيم شهيهم پدر

؛ اگه قراره  كنهينم ي؛به نظر من چه زن و چه مرد ؛ فرق يبده رييو به اجبار ازت بخواهم كه بخاطر من خودت را تغ اورميب

به  ياو را كنترل كن ير كه بخواهعوض كرد هرطو توانيو گوشش بجنبه ؛ او را نم سرنكرده  ينباشه و خدا يزندگ بنديپا

 .درست باشه  يكردن است خدا كنه اصل آدم هودهيب ي؛ پس سع روديم راههيب

؛ اگر از راه  يهست زيعز ميكه چقدر برا يدانيمهتاب ؛ به جان خودت كه م« :گوش كرد وبعد گفت  ميبا دقت به حرفها انيشا

 يوقت دوست ندارم كار چيبدهم ؛ ه ريي؛ بگو تا خودم را تغ شوديمباعث آزار تو  اي ديآ يمن خوشت نم يو روش و كارها

 ».تو بشه  يانجام دهم كه باعث ناراحت

كه  ديي؛ بگو ديدلخور هست نجانبياگر از ا.  دييشما امر بفرما« :زانو زد و گفت  مياش گل كرد و جلو پا يدوباره حس لودگ و

 ».ام خاتمه دهم  يجا به زندگ نيهم

 ».باش ي؛ جد يباش يجد ديكه با يدر مواقع كنميفقط خواهش م« :ادم و گفتم را تكان د سرم

او  توانستميمن م ايآ.  يزندگ طيشرا نيدر سخت تر يباشه ؛ حت يجد توانستيوقت نم چيبود ؛ ه يجور به خصوص هي انيشا

 شهيهم يريقانون و نظم دست و پاگگذشته ام  يدر زندگ. آمد  ياو خوشم م هيالبته من هم از اخالق و روح! دهم ؟ رييرا تغ

 نجايجمله در ا نيگفتن ا ايكه آ ميكرديفكرم دي؛ با ميبزن ميخواستيكه م يرف؛ هرح كرديم ديمان را تهد يچهارچوب زندگ

پا  ريسخت را ز نيقوان نيتمام ا انياما شا. قانون خانواده باشد  ديبا ميانجام بده ميخواستيكه م يصالح است ؟ و هركار
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 ». يكن يزندگ ديبا يهرطور كه راحت« : گفتيو م شتگذايم

بود ؛ به  يجالب و دوست داشتن مياخالق و رفتار او برا. عوضش كنم  زيچ چيبود كه حاضر نبودم با ه ييايدن ميبودن برا بااو

آلم بود و او  دهيا ؛ او مرد نديمهم نبود كه چه بگو ميمردم كامال بسته بود و اصال برا يحرفها يچشم و گوشم به رو كهيطور

كامل  انينبود كه بدون شا ي؛ شوخ طبع و در جمع محبوب همه ، جمع شيآال يساده ؛ ب.  درا همانگونه دوست داشتم كه بو

» .حوصله مان سر رفت  ديبابا كجا هست« : گفتنديو م شديهمه بلند م يسر و صدا ميكرديم ريد قهيچنددق يشود ؛ اگر حت

و همه را  اديخلك ب انيمنتظرند تا شا هدستتان درد نكنه مگر من دلقك هستم كه هم« : گفتيم يجد افهيهم با ق انيشا

 ».باشم يجد خواهميبه بعد من م نياز ا. بخنداند 

 . دادينم تيآوردند ؛ رضا ياز دلش در نم رفتنديبه نازكردن و تا همه به سراغش نم كرديشروع م و

 گرفتيرا راحت م ينبود ؛ آنقدر زندگ الشيخ نيهم كه ع انيشا.  ميبود دهيند ياركتد چينمانده بود و ما ه يبه مهمان يزيچ

به  يكي يكي؛ بچه ها  ديچيمجلس پنج شنبه در دانشگاه پ يباور رقابليبه طرز غ. آورد  ياوقات حرصم را در م يكه گاه

 .سراغم آمدند 

 . ديكنيدعوتمان نم تانيعروس يكه برا ميهست بهيحاال ما غر ـ

 . ميكه دور هم باش ميفقط چند تااز دوستان را دعوت كرد. بود  شيما چندماه پ ياست ؛ عروس يخصوص يمهمان كي نيا ـ

 . ميستيما جزو دوستان ن يعني ـ

 . ميشوي؛ خوشحال م دياوريب فيشما هم تشر ديزنياست كه م يچه حرف نيا ـ

 . ميما هم دعوت هست يراست يراست ـ

 .نره  ونادتي؛  ديالبته كه هست ـ

 .گذرهيخوش م يليبه حتم خ ميديرا شن انيآقا شا فيكه ما تعر نطوريبره ؛ ا ادموني شهيمگر م ـ

 ي؛ چون اگر م رميكمك بگ توانستميازمامانم كه نم. چه بكنم  دانستميمهمان ها حدود هشتاد نفر شدند و نم يراحت نيهم به

پنج  نيدر ا ايخدا. مستاصل مانده بودم .  كردنديطردم م شهيهم يرابرگزار كنم ؛ ب خواهميم يمهمان نيچن نيكه ا دنديفهم

هم كه  ييرايپذ لي؛ وسا ينيري؛ ش وهيغذا ؛ م.  مينكرد دايجشن پ يهم برا يمناسب لمح يبكنم ؛ حت توانستميروز چه كار م
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 .خود داشت  يجا

با او  يتلفن. بود  رانيا شكركردم كه در ابود ؛ خدا ر زجونيو كمك بخواهم عز رميتماس بگ ديكه عقلم رس يتنها كس به

 .تماس گرفتم

 ؛ مهتابم ؛ حالتون چطوره ؟ زجونيسالم عز ـ

 رميدارم م گهيدو هفته د يكيبهتون بزنم تا  يبه به ؛ سالم بر عروس گلم ؛ حالت چطوره ؟ به خدا شرمنده كه نتونستم سر ـ

 .هستم  ميكارها ريدرگ

 تانيبرا ديآ يو اگر كار از عهده مان برم ميايماست كه به سراغ شما ب فهي؛ وظ ديزنيه مك هيچه حرف ني؛ ا كنميخواهش م ـ

 . ميانجام ده

 چطوره ؟ انيخب از خودت بگو ؛ شا. هم از شما توقع نداره  يكس. ؛ سرتان شلوغه  ديشما تازه عروس و داماد هست ـ

 .براتون داشتم  يزحمت هي زجونيعز. اون هم خوبه  ـ

 .تعارف نكن  يدار ي؛ هركار زميبگو عز ـ

كه قرار بود  ياز دوستانش را دعوت كرده ؛ به مناسبت همان جشن يپنج شنبه شب عده ا نيهم يبرا انيبگم ؛ شا يواهللا چ ـ

 .كه بتونه كمكمان كند ستين يشما كس رازيكه غ ميحاال به چندتا مشكل برخورد كرد.  ميريبگ

 ! زميشده عز يچ ـ

آپارتمان خودمون  ي؛ در ضمن بچه ها حدود هشتادنفر هستند كه فكر نكنم تو ميانجام نداد يكار چيهمتاسفانه هنوز  ـ

 .چه كار كنم  دونمينم. جاشون بشه 

. به من  ديرا بسپار زي؛ همه چ ستين يمشكل نكهيا زميعز« :ناراحت شود گفت  انيشا اازيبكند ؛  يفكر نكهيبدون ا زجونيعز

 يهمه به خوب يبرا نكهياول ا. چند تا حسن داره  يراه دوره ؛ ول يكم كيدرسته كه  نجايا دييايب ديدارن ياز بابت جا كه مشكل

 ». رهينم رونيبكوب ب وبزن  يصدا نكهيجا هست و دوم ا

 .را آنجا برگزار كرد يمهمان نيا شهيواقعا م ـ

 . دياوريب فيشما آن شب مثل عروس و داماد تشر؛  ديكارها را هم به من بسپار هي؛ همانطور كه گفتم بق شهيالبته كه م ـ
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 :گفتم  يبا خوشحال. مشكلم حل شده باشد  يراحت نيكه به هم شدينم باورم

 .؛ بابا و مامان نفهمند زجونيعز يراست. چه كار كنم  دانستميكه نم دي؛ باور كن ديكرد يواقعا كمك بزرگ ـ

 ؟يوقت گرفت!  يچه كار كرد يسلمان. ز دست دادم دخترم ؛ مگر عقلم را ا يزنيم ييچه حرفها... هو  ـ

 . ستمين زهايجور چ نيو لباس و ا يبه فكر سلمان گهياعصابم خرد شده بود كه د نقدري؛ ا زجونينه عز ـ

 .ي؛ بهتره به فكر لباس هم باش گرميهستم برات وقت م شيشناسم كه خودم مشتر يم يسلمان هياون هم ناراحت نباش ؛  ـ

 ! شديچه م ديبرم ؛ دستتون دردنكنه ؛ واقعا اگه شما نبودقربونتون  ـ

 .سفارش بدهم  يشام چ يراست.  دهميكارها را به نحو احسن انجام م يگفتم كه اصال ناراحت نباش ؛ همه  ـ

 . ديدانيخودتان صالح م يهرچ ـ

 ... شهيدارم اگه مهستم و پول آن چنان در بساط ن قهيدر مض يروزها از نظر مال نيمهتاب جان ؛ فقط ا ـ

 ». ارهيبراتون ب دميم اني، به شا هيحرفها چ نيا« :حرفش آمدم و گفتم  انيم

 .كم زود  هيفقط قربونت . دستت درد نكنه  ـ

 .تا شب خوبه  ـ

 . هيعال يليآره ؛ خ ـ

 .؛ چقدر بفرستم  ديبخش يم ـ

 .حد باشه در چه  ييرايپذ ي؛ تا بخواه يخوريآش م يهر اندازه پول بده زميعز ـ

 .و آبرومندانه باشه  يمعمول زيچ هي ـ

 ». ميريرا با هم صالم م ادشيحاال تو چهارصد تومان بفرست كم و ز« :فكركردو گفت  يكم

 . ميزنيبهتون سرم انيباشه اصال شب خودم با شا ـ

 .قربان قدمتان  ـ

 . ميريبراتون بگ ديخواهيم يزيچ ـ

 .؛ دستتون درد نكنه  زمينه عز ـ



 

 

كتابخانه نودهشتيا  زهرا ناظمي    –شام مهتاب 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٤٨

 .بانتون ؛ خداحافظ قر ـ

جشن كوچك را متقبل شود كه  نياوست كه مخارج ا فهيو وظ ستياش بد ن ياوضاع مال گفتيكه م نطوريا دانستميم نكهيباا

بود كه پدر به گارسون ها داد  ياش به اندازه انعام نهيهز ديآمد و شا يكه پدر گرفته بود اصال به نظر نم يالبته در برابر جشن

متاسفانه وضع  يسپاسگزار بودم ول اريو كارها را به عهده گرفته بس دهيزحمت كش نكهيازاو  دمياز دستش نرنج نحاليباا ي،ول

تازه  كردميجشن م نيخرج ا ختيريكه پدر هرماه به حسابم م يتومان پول صديخودمان هم آن چنان خوب نبود اگر س يمال

 يها يكه آن هم با ولخرج ميتومان سركن نجاهبا پ ديا آخر ماه باآن بگذارم و ت يهم صد تومان به رو انياز حقوق شا ديبا

آخرش را خرج  اليتا ر ديآورد با ياهل پس انداز نبود و هرچه درم. ولخرج بود  يلياو متاسفانه خ.  دانستميم ديبع انيشا

گرفتم  ميتصم نحاليبودم با ا مورد با او صحبت نكرده نيوقت در ا چيه! نه  ايهم دارد  يپس انداز دانستميحاال نم.  كرديم

 به فكر مخارجش هم هست ؟ اي؛ آ كنديكه مهمان دعوت م يكس. پول را اول از او طلب كنم  نيا

 .با سرو صدا وارد خانه شد  شهيمثل هم انيشب شا ميهشت و ن ساعت

 . ديآ يم يخوب يخانه ؛ به به چه بو يسالم بر كدبانو ـ

 . ديدر بغل گرفت و بوس آشپزخانه شد و از پشت سر مرا وارد

 .خراب بشه  يكه با آشپز ستيدستها ن نيا في؛ ح كردميآمدم شام درست م يمن م يدادياجازه م ـ

 .زبان چرب و نرمت  نياوه اوه اوه از ا ـ

ما  زبون را به نيفقط ا ايخدا هم از دار دن« :كتلت را در دهان گذاشت و گفت  يشام رفت و تكه ا زيرها كرد و سراغ م مرا

 . ميكن ميآن را هم به شما تقد ديداده ؛ اگه اجازه بده

 . زجونيمنزل عز ميبرو ديكه با ميبهتره زودتر شام بخور انيشا ـ

 ؟يواسه چ زجونيمنزل عز ـ

؛  يپنجشنبه شب هشتاد نفر مهمون دعوت كرد زيعز ي؛ آقا يخبر ندار يكه به آب داد يخودت هم از دسته گل نكهيمثل ا ـ

 . ديچه بكن ديخواهيم دييه بفرماحاال ممكن

 . ميكنيم يكار هي؛  ميحاال چند روز وقت دار ـ
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 .كارها را به عهده گرفت  يگفتم او همه  زجوني، من به عز ياليخ يب يليبه خدا خ!  انيشا ـ

 ». ميكرديالبته دستشان درد نكنه ؛ اما خودمان م« :پا و آن پا كرد و گفت  نيا

 ». يآور يحرصم را در م يكه دار يبرو ؛ برو دست و صورتت را بشو« :م چپ نگاهش كردم و گفت چپ

 » مي،تسل ميتسل« :اش گذاشت و گفت  نهيس يرا به رو دستش

 انيشا هيچ« :بزند اما مردد بود گفتم  يحرف خواستيشام آرام و قرار نداشت ؛ م زيسرم. به راه افتاد  ييبه طرف دستشو و

 »!شده  يخبر

 . يشامت را بخور نه نه ؛ بهتره ـ

 .شده  يچ نميخب ؛ حاال بگو بب... من نگاه كن  يچشمها ي؛ تو انيشا ـ

در  يكه متاسفانه فعال پول نهيا قتيحق...راستش «:زود نگاهش را به طرف ظرف غذا برگرداند و من من كنان گفت  يليخ

دست و آن  نيهم كه ا يچند روز نيردم ؛ اشدم و همه را دعوت ك ريشد كه جوگ يچ دونمياون روز جمعه نم. بساط ندارم 

كه  يدونيم. قرض كنم ؛ اما متاسفانه همه از من مفلس تر بودند  يبتونم پول از كس ديبود كه شا نيا يبرا كردميدست م

 .تومانشان حساب باز كردند  كيتومان به  كي ياست و همه برا ييدانشجو يزندگ

پول در  زمي؛ عز يباش اليخ يب نقدريا يخواهيم يتا ك انيواقعا شا. نداره  يبحساب و كتا چيات ه يبه جز تو ؛ كه زندگ ـ

و آنچه كه  يدهانت را باز كن نكهياز ا. انجام شود يطبق برنامه ا يهركار ديكردن خرج دارد ؛ با يآوردن سخته ؛ زندگ

 نيخودت را از ب يوجهه  نكهيا زيج به يبريم ي؛ چه سود يبه آن عمل كن ي؛ اما نتون يياست بگو گرانيخودت و د نديخوشا

 ؟ يچه بكن يخواهيم نميحاال بگو بب! خب ...  يبريم

كارش از اول اشتباه بود ؛ اما آن حالت مظلومانه  دانستميم نكهيسوخت با ا شيدلم برا. نگفت  چيانداخت و ه ريرا به ز سرش

كه مخارج  دانستيمگر نم. آمده  ميشته و به خواستگاربود كه او چگونه پا جلو گذا نياش دلم را سوزاند ؛ فقط تعجبم از ا

سن و سال  نيدر ا يپسر يعني مينخواست يزيما كه از او چ. خانه و هزار كوفت و زهر مار با اوست  هيتا كرا يعقد و عروس

 كرد؟يه مپسرش اندخت يبرا يپول ديمادرش كه پا جلو گذاشته ؛ نبا اي؛ چهارصد هزار تومان پس اندازه ندارد ؛  صديس

 نهيجشن هز يماه را برا نيدرآمد ا ديبا. است كه شده  يناراحت نباش ؛ حاال كار« :نتوانستم دل او را بشكنم گفتم نحاليباا
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 ديبا ميدار شيدر پ يماه سخت.  ميانجام نده يكار يزيو بدون برنامه ر ميبه بعد حواسمان را جمع كن نياز ا دياما با.  ميكن

 .ييآ يه اش برمكه از عهد ينشون بد

به  يزيبه بعد هرنوع برنامه ر ني؛ ازا يسرور گرام دييهرچه شما بفرما« :و گفت ديرا بهم كوب شيدستها ياز خوشحال انيشا

 نيهم. ديرا در دست گرفت و آنها را بوس ميو دستها» .انجام بدهم  يغلط بكنم بدون اجازه شما كار گهيشما ؛ من د يعهده 

 يآمد كه سع يم يبه تمام معن يآقا كينظرم او  رد،بهيپذ يرا م ميحرفها شهيان هميشا دميد يم نكهيازا. بس بود  ميبرا

به نظرم  يبودم كه اصال مسائل ماد دهيام پول د يشكرخدا ؛آنقدر در زندگ. مرا به هر صورت خوشحال و شاد كند  كرديم

 يكه در زندگ يزيچ نيمهمتر. بود  فتهنگر تيرنگ واقع يوقت درخانه پدر چيبودم كه ه ييآمد و فقط به دنبال آرزوها ينم

 ي؛ حاال به طرز ب رميبگ يميتصم توانستميوقت نم چيمن كه ه. شد استقالل و اعتماد به نفس بود  بمينص انيمشتركمان با شا

و با  دميچ يدم مخو قهيخانه ام را با سل لي؛ وسا كردميم ديبه دلخواه خود خر.  كردميو عمل م گرفتميم ميتصم يسابقه ا

ام لذت  يزندگ يدر آسمان آب يآزاد نيپرنده آزاد بودم و ازا كيمانند  كردميكه دوست داشتم رفت و آمد م يدوستان

 . بردميم

.  ينوار را گوش بده نيا ي؛ حق ندار يلباس را بپوش نيا ي؛ حق ندار يكار را كرد نيچرا ا رديبگ يرادينبود به من ا يكس

بودن با او تمام . سردرآورده بودم  يمدت كوتاه از تمام رمز و راز زندگ نيا آزاد گذاشته بود كه درهمآن چنان مر انيشا

ما . ام خوشحال بود  دهيمن به خواسته ام رس ديديم نكهيخبر داشت و ازا انيپدر هم از شدت عالقه ام به شا يبود حت ميايدن

رفت  يبا چه كسان ديفهم يكه م ياز روز يوا.  ميكنيم يچگونه زندگما  كرديكه پدر فكرنم ميكرديرفتار م يطور شهيهم هم

كنار باغچه  گذاشتيام ؛ بدون تامل سرم را م هانتخاب كرد يزندگ يبرا ييارهايو چه مع پوشمي؛ چگونه لباس م كنميو آمد م

 .كرديم خيرا بفهمد ؛ بدنم  قيكه پدر حقا ياز تجسم روز يحت.  ديبريو گوش تا گوش م

كارها را به نحو احسن  يدرد نكند كه همه  زجونيدست عز.  ديبه شب زودتر از آنچه بتوان فكرش را كرد از راه رسشن پنج

و لباسم به نظرم آن  شي؛ آخر طرز آرا ميبحث داشت انيبا شا يساعت كي ميوارد مجلس شو نكهيقبل از ا. انجام داده بود

 .شوم سوارد مجل دميكشيبود كه خجالت م حيچنان وق

 ».يريگ يم راديا يبه چ دونميعروس خانم خوشگل ؛ من نم هيدسته گل ؛  هيمثل  ي؛ شد زميعز« :گفت انيشا
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؛  يظيغل نيبه ا شينگاه كن آرا.  كشمينبودم ؛ باور كن خجالت م نطوريوقت ا چيمن ه يبفهم يخواهيچرا نم انيآخه شا ـ

فقط به  دميكه آن خر يلباس را چه كنم؟ روز نيبه كنار ؛ ا شيحاال آرا.از آن را پاك كردم يبا دستمال كم يواشكيتازه 

 انيشا يوا.هم كه نداره  نيام چقدر بازه؛ آست قهيشوم آن را بپوشم؛ نگاه كن  جبورروز م هي كردميخاطر تو بود ؛ اصال فكر نم

 .بپوشم گهيلباس د هيخونه تا  ميبر اي؛ ب رتوستي؛ همه اش تقص

وقت  چيتو چون ه. نداره ؛ تازه اشارپ هم داره يراديا چيلباس ه نيا زميعز« :اش گفت يشگيهم يبا همان خونسرد انيشا

 ».يهست دهي؛ چقدر پوش هيكه نسبت به بق يفهم ي؛ م يني؛ حاال امشب را كه بب بهيبه نظرت عج يديلباس نپوش نطوريا

 .كنهيم نكرده درجا سكته يخدا!! شهيچه م نهيبب يختير نياگه بابا من را ا!  يوا ـ

خدا كه  ياون بنده  ؟يبابات افتاد ادتيشده كه به  يحاال چ« :خنده اش را كنترل كند گفت كرديم يسع كهيدرحال انيشا

 .يديترس نطوريكه تو ا اديب ستيقرار ن

هستم  يميآمدند ؛ امكان نداشت باور كنند كه من همان مهتاب قد ياگر م. دعوت داشتند ييجا نايو مل لوفريشكر كه ن ياله ـ

 .را از من گرفته بود يكه حق با پدرم بود كه هر نوع آزاد كردنديخودشان فكرم شي؛ حتما پ

 .يديآنها را ند گهيد يكه ازدواج كرد ي؛ فكركنم از وقت يندار يوقته كه از آنها خبر يليخ ـ

 ».ميما مزاحمت شو ستي؛ درست ن يتو شوهر كرد«:نديگويدارند؛ م يمخصوص يها دهيا ـ

 .دوسته شهي؛ به نظر من دوست هم زننديم ييحرفها چه ـ

به منزلمان آمده بودند ازشان دلخور  يچشم روشن يآن هم برا كباريكه ازدواج كردم فقط  ياز وقت نكهيهم از ا خودم

كه ناگهان شد  يچ دانمينم... يو شاد كردنديرا بهانه م انيآنها شا ميبا هم رفت و آمد كن ميتوانستيحاال كه راحت تر م.بودم

 .كه چقدر دلم براش تنگ شده دونهيندارم خدا م يخبراو افتادم ؛ مدتهاست كه از او  اديبه 

 .ماند جهينت يلباس ب رييمن هم مورد تغ يبا زبان چرب و نرمش مرا متقاعد كرد و اصرارها انيشا باالخره

؛ به خودم  دميرا د هيبق يلباسها يگفت وقت انيدر ذهنم ماند ؛ همانطور كه شا شهيهم يبود كه خاطره اش برا يشب شب آن

آنقدر . امكان داشته باشد يزيچ نيچ رانيدر ا شديبودند كه باورم نم دهيپروا لباس پوش يها آن چنان ب يبعض.شدم دواريام

 .بود بيو عج يرعاديمن غ يبرا گرانياز نظر د يعاد زيچشم و گوش بسته بودم ؛ كه هر چ
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همه . كرد رييتغ يبكل شيكه نظرم نسبت به چند ساعت پ كردنديم فيو لباسم تعر شيتاب از آرا آن چنان با آب و دوستانم

باور  توانستمياصال نم.تا آسمان فرق داشت نيبودم زم دهيمجلس با آنچه تاكنون د يداشت ؛ حال و هوا يتازگ ميبرا زيچ

خواننده  يصدا. دوتا دوست باهم ارتباط داشته باشندكنند و مانند  يشوخ صند؛دختر و پسرها با هم برق يراحت نيكنم به هم

به وسط  يستيآورد و همه بدون تعارف و رودربا يكه همه را به وجد م شديبه همراه اركستر آن چنان از بلندگو پخش م

 دمكريو آن چنان مات زده اطراف را نگاه م ميمخصوص نشسته بود گاهيدرجا انيمن و شا.  دنديرقص يآمدند و م يمجلس م

رقص  نيتا حاال چندبار بچه به افتخار ما دست زدند ؛ بلندشو بلندشو كه ا!  ييدختر كجا يه« :زد و گفت ميبه پهلو انيكه شا

 ».نداره ييبدون من و تو صفا

 يصدا.كردم ياو را همراه ياعتراض چيبدون ه عيمط يبره  كيمن هم مانند  ميبچه ها رفت انيدست مرا گرفت و به م و

و به وسط  گرفتيكه داشت ؛ دست دخترها و پسرها را م ييبا آن خلق و خو انيشا.شديم دهيسوت از هر طرف شنهلهله و 

كار  نينشد كه نسبت به ا كباري يكه حت دانديخدا م. بودم شمن كه همسر ي؛ حت شديكس هم معترض نم چيو ه كشانديم

و خوش گذشت كه اصل خودم را فراموش كردم ؛ مثل  آن شب آنقدر سرم گرم شد. حسادت كنم و از او دلخور شوم انيشا

 .كرده بودم يبچه ها زندگ نيسال با ا يسالها نكهيا

مزاحم  خواهمينم« :گفتيم. كرديم ييراياز آنها پذ يگريهم چند تا از دوستانش را دعوت كرده بود و در اتاق د زجونيعز

 يبود حت دهيواقعا زحمت كش زجونيعز. ما شركت كردند يدر شاد اما باالخره با اصرار من و بچه ها ؛ آنها هم».جمعتان باشم

 زجونيخوشمزه كه همه و همه دست پخت عز يمتنوع با دسرها يبود ؛ غذاها دهكر هيشام را خودش به اتفاق دوستانش ته

؛  ياطيخ يخانه دار؛ امور  دنيبود كه در لباس پوش ييو كدبانو قهياو زن خوش سل.شام بود  زيم نييبود و از همه مهم تر تز

وقت او را به چشم مادر شوهر  چيو ه دانستميم زيدوست عز كياو را مانند . زديحرف اول را م يو هر هنر يي؛ گل آرا يبافتن

در كنار فرزندانش  يآنقدر كه با دوستانش راحت بود با خانواده نبود حت. كرديم يخاص خود زندگ ي وهياو به ش. دميد ينم

همانطور كه بچه ها دوست دارند با همسن و سالشان رفت و آمد كنند ؛ من « :گفتيم. آورد يروز دوام نماز چند  شتريهم ب

. ؛ اما پسرها مسئله شان جداست كردي؛ موضوع فرق م داديدختر به من م هياگر خدا  ديشا. كنميبا دوستان خودم حال م هم

 ».كنديدور م نقدريآنها را ا يهم مشكالت زندگ ديشا. كننديمادر و پدر را فراموش م گريازدواج كنند د يوقت
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كردند ؛ آن چنان احساس  يگذشت و باالخره بچه ها بوق بوق زنان ماا را تا خانه همراه يكوبيشب به رقص و پا مهين تا

 چطور بود؟ خوش« :به كنارم آمد و گفت انيشا. تخت ولو شدم يراست به اتاق خواب رفتم و به رو كيكه  كردميم يخستگ

 »!گذشت

به  يشب چي؛ در تمام عمرم ه اديز يليخ« :آن را پنها كنم دستم را به دور گردنش انداختم و گفتم توانستميكه نم يخوشحال با

 ».نبود ميبرا ييبايز نيا

 چيه يتا من را دار زميشب انگشت كوچكه آنها نباشه ؛ عز نيكه ا ميندازيبه راه ب ييها يبه مهمان يديحاال كجاش رو د ـ

 »...غم و غصه گريد دهميرا نشانت م يطعم خوش زندگ. يشيرنميوقت پ

را به  يچه شب وحشتناك دانديخدا م. هم افتاد يبه رو ميخسته بودم كه همانطور كه مشغول حرف زدن بود پلك ها آنقدر

 يبود ؛ حت دهيدستم رنجگرفته ؛ او از  يبا چهره ا دميپدر را د. شده بود داريوجدانم در خواب ب نكهيصبح رساند ؛ مثل ا

 .جواب سالمم را نداد

 .پدر ؛ پدر ؛ منم مهتاب ـ

؛  دميرا در كنارم د انيشا يو وقت دميچندبار از شدت وحشت از خواب پر. را برگرداند و از كنارم دور شد شياو رو اما

كه احاطه  يوحشتناك يكابوس ها .گذاشتم اما دوباره شروع شد  نيراحت سر بر بال يالينبوده و با خ شيب يكه خواب دميفهم

به  كردميم ي؛ هرچه سع كننديم هينشسته و گر يكه گوشه ا دميد اهيبا لباس س امادر ر. ام كرده بودند دست بردار نبودند

هم با دست مرا  گرانيو د كردنديمرا نگاه م تي؛ ماهان و زهرا در كنارش بودند و با عصبان شديمانعم م ييرويسمتش بروم ن

 »...پدر پدر پدر « :زدم اديبلند فر يصدا با. ؛ او نبود ديايكه به كمكم ب زدميهرچه پدر را صدا م دادندينشان م گريكديبه 

و  يسع ييرها يو راه نفسم را گرفته بود ، هرچه برا كرديم ينيام سنگ نهيس يبه رو يزيچ.  شدينم دهيشن يجواب چيه اما

 .داديرا تكان مم يكس شديمانعم م رويهمان ن كردميتالش م

 .من دركنارت هستم.  دارشويمهتاب ؛ مهتاب ؛ ب ـ

 .را باز كنم نداشتم ميچشم ها نكهيا ينا يرفته بود كه حت ليآن چنان تحل ميقوا اما

 !اش نشسته  يشانيپ يرو يچه عرق ايخدا. را باز كن تيچشمها زميمهتاب ؛ عز ـ
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 يچ« :او مرا در بغل گرفت و گفت  ديبغضم ترك انيشا دنيبا د.  دميررا تكان داد و ناگهان از خواب پ ميمحكم شانه ها و

 ».كرده خي؟ تمام بدنت  يلرز يچرا م. بزن  يتو را به خدا حرف! شده  ي؛ چ زميشده عز

 »پدر ؛ پدر« :چسبانده بودم گفتم  نهياو را محكم به س كهيدرحال

و بعد  ياستراحت كن يحاال بهتره كم.  فتادهين ياتفاق چي؛ ه يديتو خواب د زميعز« :ام را پاك كرد و گفت  يشانيدستش پ با

 ». يديد يكه چه خواب يكن فيمن تعر يبرا

 . ديدادم و آرام آرام اشك بر گونه ام چك هيتخت تك ي وارهيد به

 .او با من قهر كرده. جوابم را نداد  كردميم شيخواب صدا يهرچه تو.مرا دوست نداره  گهيپدر د انيشا ـ

 .نگران نباش نقدري؛ ا يديتو خواب د زميتاب ؛ عزمه ـ

بودم ؛ اما  دهينپوش ييلباسها نيچن نيشركت نكرده بودم ؛ ا ييجشن ها نيوقت در چن چيخواب فرق داشت ؛ من ه نياما ا ـ

است ؛  يدنگناه من نابخشو. انجام دهم ؛ انجام دادم و متاسفانه لذت هم بردم ديكه نبا يسنگ تمام گذاشتم و هر كار شبيد

 .ديمرا نخواهد بخش وقت چيپدر با من قهر كرده او ه نيهم يبرا

تو دچار عذاب وجدان . آرام باش ؛ آرام باش« :دستش را به دور شانه ام انداخت و گفت انيشا. كردم  هيبلند گر يبا صدا و

 ».آرام باش  نمكيخواهش م.  ميجشن ها شركت نكن نيدر ا دهميقول م گهيد...  هيچ يدونياصال م.  يشد

 .به خواب رفتم شيو نوازش ها انيشا نيدلنش يكم كم با حرفها. زد  ميبر موها يبوسه ا و

كه در ذهنم ؛  ي؛ هر صحنه ا اورميشب قبل را بخاطر ب خواستيشدم ؛ اصال دلم نم داريقبل از ساعت هشت از خواب ب صبح

.  ميانجام نداد يكار خالف. نبوده  يمهم يواقعه  شبين دبه حتم جش گرانيد يبرا كردميآن را پاك م يفور شديمجسم م

 .فرق داشتم گرانياما من با د. هم وجود دارد يكوبيبزن و بكوب و پا يهركس با خانواده اش بود و در هرجشن عروس

ز تخت آهسته ا. شدميشرمنده م شتريو ب دميد يپدر را م كردميبه هر طرف كه نگاه م. متمركز كنم توانستميرا نم فكرم

تا  ختيناگها دلم فرو ر. شد دهيپدر از آن طرف شن يآن به خود آمدم ؛ صدا كي.اراده به سمت تلفن رفتم يآمدم و ب نييپا

سالم بابا ؛ منم ... الو « :قورت دادم گفتم يآب دهانم را به سخت كهيدرحال. قطع بكنم ايحرف بزنم  توانستميچندلحظه نم

 ».مهتاب
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 .يشد زيسحرخ يشده كه روز جمعه ا يچماهت ؛  يسالم به رو ـ

 .دميكش يراحت نفس

 مادر چطوره؟. از شما بپرسم يخوابم نبرد ؛ گفتم بهتره حال ـ

 .ميدور هم باش نجايا دييايب يظهر.  رسونهيمادرت هم خوبه ، سالم م ـ

 ».مياونجا هستما  گهيدو ساعت د يكيحتما حتما ؛ تا « :جمله بودم ؛ به سرعت گفتم نيمنتظر هم نكهيا مثل

 .ميشويچشم ؛ خوشحال م يقدمتون رو ـ

 .قربانتون ؛ خداحافظ ـ

 .دياز وحشت از خواب پر انيشا دميتخت پر يو به دست اتاق خواب رفتم و به رو دميرا بهم كوب ميدستها يخوشحال از

 .شده ؛ زلزله اومده  يشده؟ چ يچ ـ

 .ظهر هم دعوتمان كرد ينبود ؛ برا يون نه تنها از دستم عصبانا. با پدر تماس گرفتم. خبر خوش  هي اني؛ شا انيشا ـ

.  يخدا بگم چه كارت كنه ؛ تو كه منو نصف عمر كرد« :و گفت ديكش يقيتخت ولو كرد و نفس عم يخودش را به رو انيشا

 .كابوسه  هيفقط  نيافتاده ؛ من كه از اول بهت گفتم كه ا يواقعا فكركردم اتفاق

پدر مجسم  شبياز د يخودم را ببخشم دركنار هر صحنه ا تونمينم يكنيباور م.را گذراندم  يبد يليشب خ؛  انيباور كن شا ـ

 .شديم

 .اندازه  يپدرت م اديمن هم تو را به  ي افهيق گهيد ي قهيبلندشم ؛ بلندشم كه تا چند دق ـ

 .مسخره يا ـ

دلم  زيعز.  ترسميكه من هم كم كم دارم از او م يديوه مجل ويد هيمورده ؛ تو او را به شكل  يمهتاب ؛ ترس تو از پدرت ب ـ

 تونهيمتبسم ؛ چطور م ي افهي؛ دست دل باز ؛ مهربان ؛ با آن ق ينيمت ني؛ به ا يخوب نيمرد به ا.  ستيجور ن نياون اصال ا

 .يانداز يحشت مناجورت من راهم به ترس و و يفكرها نيآماده شو ؛ كه آخر با ا دتربلندشو زو! ترسناك باشه  نقدريا

پدر تمام مشامم را پر كرد  ي؛ بو دميدوان دوان خودم را به او رساندمم و او را در آغوش كش. به استقبالمان آمد اطيدر ح پدر

 .را گرفت ميناگهان بغض راه گلو.  داديبو را م نيهرچه به خاطر دارم ؛ او هم ياز كوچك. 
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 ...پدر ـ

 ».زميشده عز يچ« :وگفت ديرا بوس ميشانيچسباند و پ نهيمرا به س محكم

 .دوستتون دارم يليپدر خ ـ

 .شد رياشكم سراز و

 »! يشانيپر نقدري؛ چرا ا زميعز هيچ« :مرا از خود جدا كرد و گفت يبا دلواپس پدر

از ؛  دهيد يخواب بد شبي؛ د ديپدر جون نگران نباش« :وگفت ديبه دادم رس انينداشتم كه بدهم ؛ شكر خدا شا يجواب چيه

 ».زديشب دلش شور شما را م مهين

 .شده بود زيپس بگو چرا امروز دختركم سحرخ ـ

همان نصف شب  خواستيم. كرد وانهيرا كه د يكيمن .  امديكه همان نصف شب به سراغتان ن ديخدا را شكر كن« :گفت انيشا

 ».رهيبا شما تماس بگ

 . ديبخواب ديمن شرمنده هستم ؛ شما هم نتونست ـ

 .پدر ؛من دلواپس خودش بودم هيها چحرف نيا ـ

 ». ديده يبه به ؛ جمعتان كه جمع است ؛ ما را راه نم« :و گفت دياز راه رس مادر

 .سالم به مامان خوشگلم ؛ ماشاهللا ماشاهللا بزنم به تخته  ـ

 .دمياو را در بغل گرفتم و بوس و

 »؟يجان تو چطور انيتو ؛ شا ديي؛ بفرما ديخوش آمد يليخ« :گفت مادر

 .فداتون بشم ميبكن يما چاق سالمت گذارهيمهتاب جون كه نم نيسالم مامان ؛ ا ـ

بذل گو  انيهمان شا نيا شديبه خود گرفته بود كه باورم نم يجد ي افهيآن چنان ق انيشا.  ديبه سمت مادر آمد و او را بوس و

اوقات خودم هم با تعجب به او  يگاه. نضبط بودو مودب و م يجد شهيمامان و بابا و بستگانم هم يو شوخ طبع است و او جلو

فكر  شترينبود و ب بنديكه خودش هم به آنها پا گفتيم ييزهايگرفته ؛ چ اديو حرفها را ازكجا  هينظر نيكه ا كردمينگاه م

و  يانسان متشخص ؛ جد كيشناخت او را  يرا نم انيشا ياگر كس. آنها را حفظ كرده بود گرانيجلب توجه د يبرا كنميم
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و خوشحال بودند كه  داشتنديم دوستبود كه خانواده ام آنقدر او را  نيهم يبرا ديآورد و شا يخوش صحبت به حساب م

به مذاق خانواده ام جور نبود و  ني؛ اما ا داشتميرا همانطور كه بود دوست م انيالبته من خودم شا. شده  بمينص يهمسر نيچن

 ديق اآنه اي؛  زدميرا م انيشا ديق ديمن با اياست ؛ بطور حتم  يچگونه مرد انيشا دنديفهم يناكرده ؛ پدر و مادر م ياگر خدا

 يهر وقت مامان و بابا را م. اش شدند  فتهينشان داد كه همه ش ياز همان روز اول او خودش را جور نيهم يبرا. زدنديمرا م

نشست و اگر موافق هم نبود ؛ به به و چه  يم شانيرفهاح يپا.  داديانجام م شانيكه داشتند برا يو هر كار ختيريزبان م ديد

 ماهان و محمد.  كرديچه م

با او مشورت  يدرهركار. خود را داشت يزهرا هم كه جا. بردنديو با او صحبت كردن لذت م انياز نشستن در كنار شا آقا

خودش را در دل  نطوريا انيشا دميد يمن هم خوشحال بودم كه م.  ديپرسيم انياش را از شا يدرس ياشكال ها ي؛ حت كرديم

 .افتاد يم يچه اتفاق دانديخدا م دبو نياز ا ريخانواده ام جا كرده ؛ كه اگر غ

لحظه  كي يسپردم ؛ حت يشب قبل را به فراموش يو تمام ماجارا كردميروز با بودن در كنار پدر و مادر احساس آرامش م آن

ماهان از . ميرا در كنار هم گذراند يريكامل شد و روز دلپذ يآقا جمعمان حساب با آمدن ماهان و محمد. فتادمين ادشيهم به 

 .ديام پرس يزندگ

 ؟يگشتيبه دنبالش م تياهاياست كه در رو يهمان كس اني؟ شا يديرس تيبه آرزو ايمهتاب ؛ آ ـ

 يراحت نيبه هم كردميقت فكرنمو چيماهان ؛ باور كن ه.است  مياهايهمان مرد رو انيبله ؛ شا« :گفتم ديترد نيكوچكتر بدون

 ».با او خوشبخت هستم ميبدون اغراق بگو توانميحاال در كنارم باشد و م دميد يدر خواب هم نم يرا كه حت ي؛ كس

نفر  نيتو اول خواهديدلم م. خبر بهت بدم هي خواهميحاال م.  يديخدا را شكر كه به خواسته ات رس« :زد و گفت يلبخند ماهان

 ».شوميمادر م يب؛ من به زودمهتا...  يباش

؟  شميخاله م يمن به زود ايخدا يوا« :و او را در آغوش گرفتم و گفتم دميكش ياديفر كردميبهت زده نگاهش م كهيدرحال

 ». ميخبر خوش را به همه برسون نيا ديحاال بلندشو كه با. مباركه ؛ مباركه 

 .شكميمهتاب ؛ من خجالت م ـ

 ؟يكشيخجالت م يك يجلو؛  يزنيم ييواه چه حرفها ـ
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و از خجالت سرش را  ديرا فهم زيما همه چ دنيمحمد آقا با د. بردم ييرايدستش را گرفتم و كشان كشان او را به سالن پذ و

 مهيمحمد آقا بود و من ن گريد مهي؛ ماهان ن كنهيخنده ام گرفت كه چه جالب خدا در و تخته را با هم جور م. انداخت  ريبه ز

 .انيشا گريد

كه  ديچندلحظه ساكت باش كنمي؛ خواهش م انيخانم ها و آقا« :به غبغب انداختم و گفتم يرا صاف كردم و باد ميصدا

 ».ميشام مهمان محمدآقا هست ياول از همه امشب همگ. خبر مهم مهمانتان كنم كي خواهميم

 ».البته ؛ البته « :گفت يآقا با خوشحال محمد

نوه  كيصاحب  يمامان و بابا ؛ شما به زود. ؛ پس بهتره زودتر به عرضتان برسانمم  ديبدان علتش را ديخواهيحاال حتما م ـ

 .ديشويخوشگل م

از خدا « :جمع شده بود گفت شياشك شوق در چشمها كهيو بعد مادر درحال كردنديچند لحظه بهت زده مرا تماشا م تا

چند ماه پر از اتفاقات  نيا. بزنم  اديفر خواهديدلم م يخوشحالاز  ديباور كن. بود ميآرزوها نياز بزرگتر يكي نيمتشكرم ؛ ا

 ».شدن ماهان رمهتاب و حاال باردا يخوش بوده ؛ اول عروس

 يقربان ديهمه نعمت با نيبخاطر ا« :گفت كي؛ پدر به آنها تبر دنديو محمد آقا به سمت پدر و مادر رفتند و آنها را بوس ماهان

 ».ميو شكر خدا را به جا آور ميكن

حتما  دينوزاد با ليوسا ديخر يكه برا ديبود ؛ زهرا از همان اول خط نشان كش دهيدو ساعت حرف از نوزاد از راه نرس يكي تا

 .حضور داشته باشد

به ما ملحق  زجونيبه اتفاق عز يخبر خوش با اطالع كرد و عصر مامان نيتماس گرفت و او را از ا يبا مامان ياز خوشحال مادر

كرده و رنگ صورتم مثل گچ  خيبه استقبالشان رفتم ؛ دستانم  يوقت. ؛ به ناگاه دلم از جا كنده شد  زجونيعز دنيدبا . شدند

لو رود  زيبزند و همه چ يندانسته حرف زجونيكه مبادا عز دميترسيم نيگرفته بود و از ا راترس تمام وجودم . شده بود  ديسف

چقدر  يوا« :دستم را در دستش گرفت و گفت. بدهد  يمرا دلدار كرديم يامش سعاو با آر. متوجه حالم شد يبه خوب انيشا. 

 ».افتد  ينم ياتفاق چيآرام باش ؛ ه!  يكرد خي

 ». ترسميمن م انيشا«:كنار گوشش گفتم آهسته
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 ».دهانش چفت و محكمه ؛ نگران نباش زجونيعز« :گفت يخونسرد با

 ي افهيق ياز دركه وارد شد ؛ وقت زجونيعز. زديدرچشمانم موج م ديترد باور كنم ؛ شك و توانستمياو را نم يحرفها يول

است  يهفته ا هياول از همه عروسم را ببوسم كه « :به سراغم آمد و مرا در آغوش گرفت و گفت  كراستي ديمضطرب مرا د

 ».برات تنگ شده مچقدر دل دونهي؛ مهتاب جان خدا م دمياو را ند

 ياونموقع بود كه نفس راحت» .داشته باش نانيبه من اطم زميعز« :؛ آهسته گفت فشردياش م نهيهمانطور كه مرا محكم به س و

 ديظاهر شوم كه حاال بخواهم تاوان پس بدهم و شا يمجالس نيدر چن ديگفتم كه چرا با راهيو در دلم به خودم بد و ب دميكش

 .نكنم شركت يدر چنان مجالس يطيشرا چيصدبار با خودم شرط كردم كه تحت ه

 . ميرا گذراند يو شب خوب ميخانواده به رستوران رفت يشب به اتفاق تمام اعضا آن

از  في؛ دوستانم به سراغم آمدند و بعد از تشكر ؛ شروع به تعر ديبه دانشگاه رس ميكه پا نيهم. بود  يگريآغاز روز د شنبه

 »د؟يريبگ يجشن عروس گهيبار د هي شهينم«: گفتنديآنقدر بهشون خوش گذشته بود كه م. كردند  يمهمان

وحشت آور باشد كه از شدت ترس تا صبح  ديمن با ي؛ چرا برا زهيانگ جانيآنها آنقدر جالب و ه يكه برا ي؛ جشن ايخدا

را دوست داشتم ؛ اما وحشت و ترس از پدر طرف  حيشده بودم ؛ شاد بودن و گردش و تفر يدچار دوگانگ. نتوانم بخوابم 

جمعه ؛ از  يروزها يترم؛ حت انيامتحانات م يچند هفته به بهانه  ات.  دميكشيم دكيآن را  شهيكه همبود  هيقض گريد

باعث  انيحركاتت شا كردنديآنها فكرم. چندبار به سراغمان آمدند  دايو ش ديفرش. سر باز زدم  يكوهنورد پيبا اك يهمراه

ندارد و گرفتار درس و دانشگاه  انيبه شا يربط چيتقاعد كردم كه هبا دوستانم را بزنم ؛ اما آنها را م حيتفر ديشده كه من ق

آرام و  يكه آن يكس. از همه آنها؛ او ناراحت است  شتريكه ب دانستميو م دميديم انيرا به وضوح در چهره شا يگرفتگ. هستم 

حال و . شب هم خونه صبح دانشگاه ؛ عصر شركت و .  ينيجوجه ماش كيقرار نداشت ؛ حاال به قول خودش ؛ شده بود 

اش  يبرود كه باب دلش باشند ؛ تا انرژ ييبه جا خواهدياو دلش م دانستميم يبه خوب. و بستگان را نداشت  ليفام يحوصله 

به  نكهيا يحوصله  يحت.  زديدر قفس بال بال م يبود و حاال به مانند مرغ يو شاد جانياو عاشق ه. كند  هيتخل يرا به نحو

 كم حرف و. نداشت  ميبرو ونريباهم ب ييتنها

بود  يحاالت و رفتارش به شكل يول. شركت كنم  يبرنامه ا چيكه داده بود از من نخواست در ه يشده بود و طبق قول ساكت
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به همراه داشته  يميعواقب وخ ديو شا شوديمنفجر م يروش را ادامه دهم ؛ مانند بمب نيا گرياگر تا چند هفته د دانستميكه م

مدت كوتاه مرا شناخته بود  نيدهد او در هم بيترت يشوم و ازاو بخواهم برنامه ا تهكند كه من خس يكار خواستيم او. باشد 

را دوست  انيمن شا.  رفتميهفته بعد پذ يكوهنور يدعوت بچه ها را برا نيهم ي؛ برا ديراحت به خواسته اش رس يليو خ

با . خسته و گرفته به خانه آمد  انياش شهيآن شب مثل هم. ت بدهم از دس يطيشرا چياو را تحت ه خواستيداشتم و دلم نم

 . گرفتينم لميباز به سراغش رفتم ؛ هرچند مثل گذشته تحو ييرو

 .سالم به همسر بدعنق و بداخالقم  ـ

ر از صبح تا شب بالنسبت مثل خ.  گذارهيآدم اخالق م يبرا يسوت و كور نيبه ا يآخه زندگ«:چپ نگاهم كرد و گفت  چپ

 ». يحي؛ نه تنوع و گردش و تفر ينه لذت. كار كردن ؛ آخر شب هم خسته و كوفته كنج خونه نشستن 

 ». ميروز جمعه برنامع گذاشت يستاره امروز تماس گرفت برا« :جواب حرفش را بدهم گفتم  نكهيا بدون

 »! يگيجان من راست م« :حرف ناباورانه نگاهم كرد و گفت  نيا دنيشن با

 :زد  اديو فر ديرا بهم كوب شيدستها ياز خوشحال. ب مثبت دادم سر جوا با

 . يمن فرستاد يفرشته برا هيتو  دونستميم ايآخ جون ؛ خدا ـ

 ». ينيمرا بب يناراحت يتونينم دونستمي؛ م يهست ايزن دن نيتو بهتر« :مرا در آغوش گرفت و گفت  و

 »برات مهم هستند ؟مجالس  نيدوستانت و ا نقدريا يعني« :گفتم  يدلخور با

 يجز با دور هم بودن با دوستان ؛ البته ركن اصل شهيهم حاصل نم نيمن عاشق شاد بودن هستم و ا زميعز:و گفت  ديبوس مرا

 ». رونيب ميبر دي؛ شام با ميريرا جشن بگ يشاد نيا ديبلندشو ؛بلندشو كه با يچرا اخم كرد زميحاال عز.  يآن تو هست

 . يشد روزيباز هم تو پ ـ

 .شدم  روزيكه تو را گرفتم پ ي؛ من از روز زميعز ـ

او  توانستميعنوان نم چيمن به ه. آورد  رونياز دلم ب يكرد تا به كل يو شوخ تيآن شب از او دلخور شدم ؛ آنقدر اذ نكهيا با

بااو  ديم داشته باشد ؛ بادوا يزندگ نيا خواستمياگر م. مثل خودش  يكيداد و شدم  رييمراتغ ياو به راحت يدهم ول رييرا تغ

او را  يروز دور كيو طاقت  دميپرستيمن كه عاشقانه او را م.  ديرسيم ييكارمان به جدا يتوگرنه بعد از مد شدميهمراه م
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شد ؛ چون هرچه خواست  روزيكه بامن ازدواج كرد پ ي؛ از رو گفتياو را بزنم و او راست م ديق توانستمينداشتم ؛ چگونه م

 ياز آن گذشته ؛ تا زمان.  دانستيبود كه قدر نم افتهيدست  يبزرگ يروزياو به پ. به دست آورد  يتالش نيربدون كوچك ت

 . شديبدون چون و چرا انجام م خواستيكه هرچه م داديم تياهم ميبه حرفها

 

 16فصل 

 .كردم داريرا ب انيشدم ؛ صبحانه را آماده و شا داريزود از خواب ب صبح

 .دارشويب؛  انيشا انيشا ـ

 ».بخوابم گهيكم د هيجان من ؛ بگذار « :در رختخواب زد گفت يغلت كهيدرحال

 .دميبه دانشگاه رس ريهم د روزيآخه پسر د ـ

 .رميبعد خودم م كنميم بتيرا ببر؛ من ساعت اول غ نيتو ماش ـ

؛ بلندشو تنبل ؛  يكنيدها را پاس م؛ تعجبم چطور واح يخونيتو درس م نجوركهيبه خدا ا. اريدر ن يتنبل باز نقدريا انيشا ـ

 .ميبزن نيرا بنز نيكه دو تا ماش ميپول ندار نقدريا. ميكن ييماه صرفه جو نيقرار بود ا

 »خوبه؟. رميبابا ؛ من با اتوبوس م« :سرش گذاشت و گفت يرا رو بالش

 ».بكن يخواهيم يهركار« :گفتم تيعصبان با

 مانيپولها شهيكه هم يبه سراغ كمد رفتم و جعبه كوچك.به همراه ندارم  يافتاد كه پول ادمي. را برداشتم و به راه افتادم چييسو

در جعبه  يپول يتومان ستيبسته ب كيبه جز . شديباورم نم ايدر جعبه را باز كردم ؛ خدا.آوردم رونيب ميگذاشتيرا در آن م

. مينكن يرو ادهيو ز ميدخل و خرجمان را داشته باش ماه حساب نياما قرار بود ا.است انيشا كارمن كه برنداشتم ؛ حتما .نبود

. ؛ آه از نهادم بلندشد يتومان ستيب دنياما حاال با د. ميكرديم ييصرفه جو يليماه خ نيا ديبا ميكه گرفته بود يبه علت جشن

 .مانده بود ياز ماه باق يميهنوز ن ايخدا

 .انيشا ـ

 ...هوم ـ
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 ؟يكرد پولها را چه نيبا تو هستم ؛ ا انيشا ـ

 ».خب خرج شده! چه كردم« :گفت خاستيازجا برم يبه سخت كهيدرحال

 .ميپول را تا آخر ماه بكش نيمگر قرار نبود ا. خرج شد يچ يعني ـ

 »حاال چقدر مانده؟«:گفت ديكشيرا باز كرده و خود را م شيدستها كهيدرحال

 .يتومان ستيبسته ب كي ـ

 »...ميريگ يقرض م يكيخدابزرگه ؛ از « :گفت ي؛ با خونسرد داوريخم به ابرو ن يناراحت نشد ؛ حت اصال

 يكياز ! ؟يريگيم يرا سرسر يزندگ نقدريچرا ا ؟تويگيم هيچرت و پرت ها چ نيا« :گفتم.اورمينتوانستم طاقت ب گريد

؛ آخه ما  يتسين يبه خدا تو اصال به فكر زندگ. ميخرج كن ميكه دار يپول يبر مبنا ديهم شد حرف ؛ ما با ميريگيقرض م

 ».مينپول بگذرا نيتا آخر ماه را با ا ميتونيچگونه م

 .كنمياست كه شده ؛ خودم درستش م ي؛ حاال كار يكرد وانهيما را د يتوهم اول صبح يوا ـ

 ».يستين ريپذ تيكه اصال مسئول نهيتو ا يمتاسفانه بد« :را تكان دادم و گفتم سرم

هروقت . بابا حواسم نبود.كه خودم را بكشم تونمينم كنم؛يم يكار هيگفتم كه حاال . يكنياعصابم را خرد م يدار گهيمهتاب د ـ

؛ اگر كم  يحاال هم اگر با قرض كردن مخالف. داشتميبسته برم كيو  كردميدستم را درونش م نطوري؛ هم رفتميسرجعبه م

 .ميفروشيطال م كهيت هي ميآورد

هرطور شده تا آخر ماه  ديبا م؛يفروشيو نه طال م ميريگيقرض م ياز كس لاير كينه « :حرصم درآمد گفتم شتريحرف ب نيا با

 ».ميپول بگذران نيرا با ا

 رمنهيمنه ؛ تقص ريهمش تقص« :تخت انداخت و گفت يرا كه در بغل داشت به رو يبلندشد و بالش تيبه ناگاه با عصبان انيشا

 فيمن تكل يهم برا ديخرج دست شما و پدرتون باشه ؛ با يقتو. شهينم نيداماد سرخونه كه بهتر از ا. بدبخت فلك زده است

. كنميكار م فتهيو دو ش رميدو هفته دانشگاه نم.  ميفروش يو نه طال م ميريگ ي؛ نه قرض م ديهمانطور كه فرمود.ديكن نيمع

پدرتون به سرم نباشه منت شما و  گهيكه د يكار درست و حساب هيسر  روميو م زنميدانشگاه را م دياصال ق ؟يشد يحاال راض

. 
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بود  نيا ايآ. اورديبه زبان ب خواستيهرچه م يراحت نيچطور توانست به هم. در قلبم نشست شتريآن روزش مثل ن يحرفها

 نيكه ا ميمگر ما به هم قول نداد. خودش را نشان دهد كبارهيبه  انيكه شا شدي؛ باورم نم يكرنگيهمه محبت و  نيجواب ا

همراه  يزيبا برنامه ر ديمان با يبه بعد زندگ ني؟ مگر او قول نداد كه از ا مينمان را بگذرا يهم زندگ يماه را با همفكر كي

را فراموش  زيهمه محبت تشكر كرد؟ و حاال بعد از دو هفته همه چ نيو از ا ديخود او نبود كه دستم را بوس نيباشد؟ مگر ا

« :زد اديفر انيشا.رفتم رونيو از در ب داشتمرا بر فميرا بدهم ؛ ك شيجواب حرفها نكهيبدون ا.كرده و تازه طلبكار هم هست

 ».مهتاب ؛ مهتاب

شده  يكفر يحساب. ندارد نيمتوجه شدم كه بنز نيبا روشن كردن ماش.رفتم نگيبه سمت پارك يتوجه نيكوچك تر بدون

را باز كردم فقط  فميدر ك.هم نداشتم نيپول بنزد ينبود ؛ حاال حت فميك يتومان تو يس ستيوقت كمتر از ب چيمن كه ه. بودم

سرد بود و باران به  يهوا حساب. زدم رونيب نگياز در پارك ادهيزدم و پ رادانشگاه  ديتومان پول خرد داشتم ق صديس ستيدو

و راه به او ؛ درتمام ط رومينبود كجا م ميگرفته بود كه اصال حال انيآنقدر دلم از شا. هدف به راه افتادم  يب.  ديبار يم يتند

ازاول هم كار پدر . ديكش نجايكه كار به ا ادممشتركمان بود؛ آنقدر به او بال وپر د يزندگ يدعوا نياول نيا. كردميفكرم

او به حتم .  دانستياو م ي فهيپدر را وظ يتمام محبتها انيشا.كرديفراهم م مانيبرا زيهمه چ يراحت نيبه ا دياشتباه بود ؛ نبا

را برداشت  نآ يمنف ياو بازگو كردم ؛ فقط نكته ها يصداقت برا يكه از رو ييات من بوده و از حرفهافكركرده فرشته نج

من كه از . انجام داده لطف و مرحمت بوده ميبرا يهركار كردياو فكرم. گرفته دهيكرده و عشق و عالقه ام را به خانواده ام ناد

كه خوشبخت  دانديحالش را كردم ؛ چون خدا م تيهم رعا يعروسمخارج  ريلباس و سا ديدر خر ينداشتم ؛ حت ياو توقع

 مرد كه كيبودن در كنار 

بدهد ؛ خود را خوشبخت  تياهم ميكه مرا درك كند و به خواسته ها نيهم. داشت يگريارزش د ميداشته باشم برا دوستش

 شيگول حرفها انيشا يو چاپلوس ين بازراحت با زبا يليخ نيهم يشناختم و برا يمن مردها را نم. دانستميزن عالم م نيتر

 .دهندي؛ ذات خود را نشان م يي؛ جا ي؛ روز هرحالكه انسانها ب دانستيرا خوردم ؛ افسوس ؛ او نم

آنقدر . ديچكيو آب از آن م دهيمقنعه به سرم چسب.شده  سيآن احساس كردم تمام بدنم خ كي يچقدر راه رفتم ؛ ول دانمينم

تا از  دميرا بهم مال ميو دستها ستادميا يمغازه ا بانيسا ريز. اورميام را به همراه ب يرده بودم بارانبودم كه فراموش ك يعصبان
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به كجا بروم اگر تا چند  دانستمينم.به خانه برگردم خواستيمتنفر شده بودم و دلم نم انياازخانه و ش.  ديآ رونيب يكرخ

ام خبر  يكه از زندگ يتنها كسان. وستاره افتادم دايلحظه به فكر ش كي؛  زدميم خياز سرما  ستادميا يم گرهمانجايساعت د

 .دونفر بودند ؛ فقط با آنها راحت بودم نيداشتند هم

از بهم  كردميم يسع كهيدرحال. دميگرم او را شن يآوردم و شماره ستاره را گرفتم ؛ صدا رونيب فميهمراهم را از ك تلفن

 ».ستاره...سالم« :كنم گفتم يريجلوگ ميخوردن دندان ها

 .يزنيحرف م نطوري؛ حالت چطوره؟ چرا ا ييمهتاب جون تو ـ

 .من برسان... زودتر خودت را به ...  كنميخواهش م... بدهم حيتوض... تونميحاال نم ـ

 افتاده؟ ياتفاق! شده مهتاب  يچ ـ

 .زنميم خيسرما ... دارم از ... زمينه عز ـ

 ؟ييكجا ـ

 . نمتيب يخودم م...  يپارك ساع... رفبه ط ايب... ما  ياز خونه  ـ

 .اميباشه باشه ؛ االن م ـ

 .اوريهمراهت ب...  يبارون هي ـ

ستاره با  يدستانم ؛ خودم را گرم كنم ؛ خونه  انيدر م دنيبا دم كردمميم يبودم و سع دهيچسب واريسرما كز كرده و به د از

 يبا خوشحال. ديسخت بود؛ بهر صورت ؛ او از راه رس يليخ مير براهرچند كه انتظا. ربع ساعت فاصله نداشت  كياز  شتريما ب

 سيخ نيرا از او گرفتم و به تن كردم تا ماش يباز كرد ؛ بارون ميستاره در را برا. تمرف نيسمت ماش. رفتم نيبه سمت ماش

 »شده؟ ي؛ چ رميبم ياله«:متعجب گفت يا افهيستاره با ق. نشود

 .نباشه...خودمان  يفقط خونه ... فقط. برسان... گرم  يجا هيبه ... مرا  ـ

را از تنم درآورد و  ميمانند خواهر دلسوز مرا به حمام برد لباسها. نزد و مرا به سرعت به خانه اش برد يحرف گريد ستاره

گرم به  يافنجان چ كيو  ديچيبه دورم پ ييبه تنم كرد و پتو زيآب گرم بمانم ؛ بعد هم لباس تم ريز يساعت ميوادارم كرد ن

 .دستم داد
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 .شمي؛ دارم از گرما خفه م.ستاره ؛ تو را به خدا بسه  ـ

 نيبنش نهيكنار شوم نجايا ايكرده ؛ حاال ب خي تي؛ تمام استخوان ها يبارون بود ريدو ساعت ز يكيتو . يزنيم هيحرفها چ نيا ـ

 بحثتون شده؟ انيشده؟ نكنه با شا يكن چ فيو برام تعر

 .دهم سرم را تكان دادمجواب ب نكهيا بدون

 »شده؟ يچ نميبگو بب« :گفت يبا نگران ستاره

ها را خوب تحمل  يبار اومدم كه سخت يمن به شكل. امينتونم كنار ب يزندگ ماتيكه با نامال ستمين يمن كس! ستاره  يدونيم ـ

ه داره در طبق اخالص بگذاره و هرچ تيكه آدم با خلوص ن ستين نيبدتر ازا زيچ چيه. را هرگز  ييچشم و رو ياما ب كنميم

 دونميم. رهيتمام ؛ دستش را گاز بگ ياز وجودش با سنگدل يميكنه ؛ اما ن ميتقد ستاز وجودش ا يمين كنهيكه فكرم يبه كس

؛ اما  شهيسپرده م يبه فراموش زيو همه چ كننديم ياوقات با هم مشاجره و بعد هم آشت يزوج ها مشكل دارند گاه يهمه 

 ...مونه  يتو ذهن آدم م شهيهم يكه برا شهيزده م ييحرفها اوقات يگاه

 .كردم فيتعر شيداستان را برا يبعد همه  و

 .شهيم مونيزود پش يلي؛ خ زنهيم يحرف هي؛  يشناس يتو كه بهتر از ما اون را م. ستين يپسر نيهمچ انيشا يول ـ

هم به همراه ندارم ؛  ينداره و پول نيبنز نيماش دميد ياما وقت.برم دانشگاه  خواستميقصد قهركردن نداشتم ؛ م يمن حت ـ

 .كردم يقاط گهيد

 .دي؛ بهتره باهم صحبت كن ريسخت نگ نقدريرا ا يزندگ. يهمه هست ؛ حاال هركدام به نوع يزندگ يمسائل تو نياز ا ـ

 .نه نه ؛ اصال حوصله اش را ندارم ـ

 .گرانت شدهن يليمهتاب جون به فكر او هم باش؛ حتما تا حاال خ ـ

 .دهيحرفهاست ؛ االن تخت گرفته خواب نياز ا التريخ ياون ب ـ

 .دانشگاه يتو رفت كنهياون فكر م زميعز ـ

 .يتو هم طرف اون هست ـ

 .دي؛ باهم صحبت كن رسهيبه آخر نم ايبحث كوچك كه دن كيبا  ؟يزنيكه م هيچه حرف نيا ـ



 

 

كتابخانه نودهشتيا  زهرا ناظمي    –شام مهتاب 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٦٦

آخر ؛  ميزده بودم به س. او نبودم دنيعنوان حاضر به د چيشده بودم كه به همتنفر  انيحق با ستاره بود ؛ اما چنان از شا ديشا

داشتم ، به  انيكه به شا يتمام عشق و عالقه ا كبارهيچرا به  دونمينم. تمام كنم يجور هيرا  يلعنت يزندگ نيا خواستيدلم م

. آسمان برسرم خراب شد نكهيمثل ا اسم پدر را آورد ؛ يوقت.كه نسبت به پدر داشتم بود يعلتش تعصب ديشا.ديرس چيه

از  دياز راه رس يظهر كه عل يحت.كس را گوش كنم چيو حاضر نبودم حرف ه دانستميرا مقصر م انيفقط شا انيجر نيدرا

نگذاشتم ؛ اون هم . رديبا او تماس بگ دهمبحثم شده ؛ اصرار كرد كه اجازه ب انيبا شا ديكه فهم يمن تعجب كرد و وقت دنيد

 .زديه را محرف ستار

 .ديباهم صحبت كن ديايالاقل بگذار ب ـ

 .گفتن ندارم يبرا ياما من حرف ـ

 .يهست يتوهم ؛ عجب دختر لجباز ـ

 انيشا نكهيبا وجود ا كنمي؛ پس خواهش م كنميم يحساب برادر ديتو و فرش يرو شهيندارم ؛ اما هم يمن برادر يعل ـ

 ليا او مثل كف دست صاف و روراست بودم ؛ پدر هرچه كرد با كمال منرو من ب يبه قاض كطرفهيات است ؛  يميدوست صم

 دنيداره نه من و تو ؛ اما با شن يبه ما بستگ زيمشترك ؛ همه چ يگزند كيدر .  ستين انيهم بر سر شا يانجام داد ؛ منت

چندماه مرا  نيدر ا ديشا دونم؛ينم.  ختيخودم ساخته بودم به ناگاه فرو ر يكه از برا ينيامروزش ؛ مجسمه بلور يحرفها

آنها را  يومن حرفها كردندبا من صحبت  انيرفتار شا يدرباره  دايستاره بپرس چندبار به اتفاق ش نياز هم.ديشناخته باش

زن گرفتم  ياز وقت ديكه بگو ندازمياسارت به گردنش ب ريزنج خواستيو دلم نم داشتميرا دوست م انيكردم ؛ چون شا ينف

مرد او را تا  كيآزاد گذاشتن  دانستمياگر م! بد كردم ايآ. از خودم ريباشم غ يو دوستانم را بزنم و كس تحايتفر ديق ديبا

 .دادميشما را گوش م ي؛ ازهمان اول حرفها كنديحد پررو م نيا

حبت باهم ص ديبهرحال با. ستيراهش ن نيبگم ؛ حق باتوست اما ا يچ دونمينم« :گفت داديسرش را تكان م كهيدرحال يعل

 ».رمي؛ بگذار با او تماس بگ ديكن

 .تكان دادم يرا به عالمت منف سرم

پدرت  يخونه  رهيگ يكه تماس م ييجا نيو اول شهينگران م گهيدو ساعت د يكيتا  اديبدتره ؛ به احتمال ز نطوريآخه ا ـ
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موضوع را  نيو ا يكنار بگذار را يبهتره لجباز. مطلع شوند هيقض نيپدر و مادرت از ا يزود نيبه هم خواهديدلت م. است

 .ميدوستانه حل كن

. شد دهيزنگ تلفن شن يبزنم؛ صدا يحرف نكهيقبل از ا. رميبگ يميتصم توانستميبودم كه نم يآنقدر عصبان.داشتم ديترد

دد مرا ستاره مر.ديپرسياحوال مرا ازاو م يبود كه با دلواپس انيشا. را برداشت  يبه سمت تلفن رفت و گوش ديستاره با ترد

 ».نجاستينگران نباش او ا« :گفت اگهانبهت زده من ن افهي؛ اما با ق كردينگاه م

 يدخترخوب حاال بهتره كم نيآفر« :و گفت دي؛ تلفن را قطع كرد و به سمت من آمد و صورتم را بوس يبعد از لحظات و

 ».ياستراحت كن

 .دميرا شن انيشا يبودم كه صدا يداريخواب و ب در

 .مردم  يم ي؛ به خدا داشتم از دلواپس ديشكركه زنگ زد ياله. هتابم كجاستكجاست ؛ م ـ

 .چشمانم را باز نكردم ياصال حوصله اش را نداشتم ؛ حت. صورتم حس كردم يرا به رو انيشا دست

كه اون شد  يچ دونميبه خدا نم. كه مقصرم كنمياقرار م ؛ي؛ حق هم دار يناراحت يلياز دستم خ دونميم« :گفت يدلخور با

 يبرا ياون زحمات. كنميپدرت را فراموش نم يوقت محبت ها چيو ه ستمين يمن آدم نمك نشناس. نامربوط را زدم يحرفها

اشتباه از من بود ؛ خواهش  دونميم. بكند يدر حقم پدر نيچن توانستيم كنميكه اگه پدر خودم هم زنده بود فكرنم ديمن كش

جان من چشمات را .دونميرا نم يهمسر نيرار نشه ؛ اصال خاك برسرمن كه قدر چنتك گهيد دهميمرا ببخش ؛ قول م كنميم

؛  ستين يهست اما از تو خبر نيماش دميآمدم و د نگيو به پارك دميكه لباس پوش يبزن ؛ باور كن وقت يباز كن ؛ الاقل حرف

به  ابانيتا چند خ. يبه همراه نداشت ين پول؛چو يبه دانشگاه نرفت دونستميم. دونهيگفتم كه خدا م راهيآنقدر به خودم بد و ب

؛ اونموقع كه  دميد يتو را خال يجا يوقت يول ابميتو را آنجا ب ديبه خانه برگشتم تا شا.نبود يخبر چيدنبالت آمدم اما از تو ه

 ».دميالت كشاما خج ياونجا رفت ديبه مامان زنگ بزنم ؛گفتم شا خواستميچند بار م.تو سوت و كوره يچقدر خونه ب دميفهم

 .ديبوس يرا در دستش گرفته بود و م دستم

 .دست خودت يكن ؛ اصال تمام حساب و كتاب زندگ يآشت انيجان شا كنميخواهش م ـ

 »مثل اون دفعه«:گفتم تيحرفش را ندهم ؛ با عصبان نينتونستم جواب ا گهيد
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 .كنهيفرق م نبارينه به خدا ؛ ا ـ

كه نه تنها  ميدار انهيماه كيما . ميخرج بكن ديكه چگونه با نهيباشه ؛ مسئله ا يت ككه حساب و كتاب دس ستين نيمسئله ا ـ

 شهيكه هم يكنيخرج م هيرو ياما متاسفانه آنقدر ب م؛يپس انداز هم بكن ميتون يم ميبلكه اگر درست خرج كن ستتيمحدود ن

؛  يماه حواست را جمع كرده بود نيا اي؛  ميقبل داشتاز  يماه هم كه بدتر ؛ الاقل اگر پس انداز ني؛ ا ميشويبا كمبود مواجه م

پدر  يمن چقدر رو يدونيتو كه م.در قلبم نشست شتريمثل ن تيبه خدا قسم حرفها. شدينم دهيكش نجايحاال كارمان به ا

 ...حساس هستم چرا

 .حرفم را ادامه دهم نگذاشت

نه  كباريمنكه گفتم غلط كردم نه .دهيهم مرا آزار م اش يادآوريشرمنده نكن ؛  نيا شترازيمهتاب مرا ب كنميخواهش م ـ

 .تكرار نشه گهيد دهميكن ؛ قول م يآشت انيحاال جان شا. دوبار بلكه صدبار

 . شهيمثل هم ـ

 .كن يفرق داره ؛ حاال تو آشت نبارينه به جان مهتاب ا ـ

 .به خودش گرفته بود كه خنده ام گرفت يمسخره ا ي افهيق آنقدر

 .زد اديو مرا در بغل گرفت و فر ديرا بهم كوب شيدستها محكم

 .گذشت يو خوش ريبه خ زيكه همه چ ديايبچه ها ب ــ

 ».يهمه خوشبخت نيمردم از ا! ايخدا« :بلند گفت يباصدا.ديبوس يگونه ام را م كهيدرحال

 

 17فصل

 گذرنديم عيزود و سر يليخ يخوش زندگ يكه روزها كردميفكر م شهيهم.  ديرس انيچگونه به پا يليآن سال تحص دونمينم

تر  عي؛ سر گذرديبه سرعت باد م يزندگ نميب ياما حاال م. برسد  انيآورند تا به پا يغم و اندوه جان آدم را به لب م يو روزها

بتوان گفت به مانند  ديمن هم مثل باد گذشت و شا يزندگ.  يو چه به ناخوش يبه خوش هاز آنچه بتوان فكرش را كرد ؛ حاال چ

 .وفان ط
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 خوردميهر چه من حرص م. گذشت  يداشتم به سخت يدر درسها وسواس خاص شهيكه هم يمن يآخر ترم برا امتحانات

 ينگاه مي؛ اما او فقط ن گذشتيو تمام وقتم به خواندن م كردميم يخودكش يهر درس يبه قول او من برا. خونسرد بود  انيشا

گرفته است كه البته  ينمره قبول گفتيآمد و م يو سرحال م خوشحال شهيهم رفت و يانداخت و به سر جلسه م يبه كتابها م

دو ترم  گفتيازدواجمان م ليدانشگاه رفتنش ؛ اوا نيمثال هم. آوردم  ياو سر در نم ياز كارها اديز. آمد  يم ديبه نظر من بع

تا درس را نتوانستم در حذف و  چند. دارم هم  گريترم د كي« : ديگوي؛ م ميا دهيندارم ؛ اما حاال كه به آخر سال رس شتريب

 ». عقب افتادم  نيهم ي؛ برا رمياضافه بگ

كار و عالف بگردم ؛ حاال  يب دي؟ با شهيم دايكه درسم را تمام كردم ؛ كار كجا پ رميگ« : با اعتراض من مواجه شد گفت  يوقت

 ».  كنهيدارم كه وقتم را پر م يسرگرم هيالاقل 

كه دوست دار انجام دهد ؛ به من چه كه  يبگذار هر غلط«:  ميگو يآورد كه به خودم م يحرصم را در م اوقات آن چنان يگاه

 ». اعصابم را خرد كنم 

خود  يشانينمراتم به پ دني؛ از د ميبه دانشگاه رفت انيبه اتفاق شا يوقت. پشت سر گذاشتم  تيامتحانات را با موفق بهرحال

؛ منكه  يدوستانت را زد يهمه  ديق كماههي نيخود نبود كه ا ي؟ ب يكنيدختر چه م.  كشهيممغزم داره سوت «: و گفت  ديكوب

 ». باشم  دهيدر كارنامه ام د ين نمرات درخشانيچن لميفكر نكنم در طول دوران تحص

مونه ؛  ينمجواب  يب يو تالش بكن ي؟ هر چه سع يفكر كرد يپس چ« : را باال انداختم و گفتم  ميهم با غرور شانه ها من

 ». برنده شد  يك يديزبان بسته نگاه كن ؛ حاال د يكتابها نيتر به ا يجد يچقدر بهت گفتم الاقل كم ادتهي

و زود داره ؛  ريد« :  نديگويبه قول معروف ؛ م.  ميريگ يكه شده م يكه به هرجان كندن ميخواهيم ينمره قبول هيبابا ما  يا ـ

 ». اما سوخت و سوز نداره 

 . ستيباشه برات مهم ن ي؛ اما حاال سوادت چ يقط به دنبال مدركتو ف ـ

؛ تا از  يكوفت سانسيل كي. ؛ فقط به دنبال كسب مدرك هستند  نديآ يبچه ها كه به دانشگاه م نيا شترينصف ب!  زميعز ـ

 .نداره  يجامعه ارزش نيدر ا ديهم كه شما فرمود يموارد هي؛ بق فتنديعقب ن هيبق

رفتن به دانشگاه بود ؛  ميآرزو نيكه بزرگتر يمن يرا داشتند ؛ اما برا هينظر نيبود چون اكثر دوستانم هم انيحق با شا ديشا
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 .نبود  نديخوشا ميبرا يتنها نمره قبول

بار نرفت و صحبت را به  ري؛ ز ميريو نمرات او را هم بگ ميبه دانشگاهش بزن ياصرار كردم تا سر انيروز هر چه به شا آن

؛  يهست يمعرفت يمامان و بابا تنگ نشده ؛ عجب دختر ب يدلت برا يتو راست« : كشاند و در آخر هم گفت  يم يرگيد يجا

 ».  ميرا به آنها اختصاص بده امروز؛ بهتره  ميديهست كه آنها را ند يچند روز

كم به سراغشان  يليشتم خماه كه امتحان دا كي نيشده بود ؛ ا زهير هينزدم چون واقعا دلم براشون  يحرف گريهم د من

 .رفته بودم 

 . ديجواب سالمم را بدهد مرا در آغوش كش نكهيمن بدون ا دنيبا د. باز كرد  مانيدر را به رو مادر

همه درس  نيا زمي؛ عز يچقدر الغر شد!  رميبم. كه چقدر دلم برات تنگ شده بودم  دونهي؛ خدا م زميفدات بشم عز ياله ـ

 .پوست و استخوان  يداره ؛ شد ياندازه ا يزيچبشه ؛ هر يكه چ يخونيم

 يليبه خدا خ. ؛ اما كو گوش شنوا  زنميحرفها را بهش م نيمامان به خدا من هم هم« : اش گل كرد و گفت  ينيريخودش انيشا

 دهيفا مينبه شما بز يكتابها را بزنه تا سر نيا ديق يمهتاب خانم گفتم چند ساعت نيدلم براتون تنگ شده بود ؛ هرچه به ا

 ». نداشت كه نداشت 

مامان و  اديآن ها تنگ شده بود ؛ به  يو دلت برا يآره جون خودت ؛ آنقدر كه به فكر دوستانت بود« : خودم گفتم  شيپ

 ».  يمن نبود يبابا

كمتر  جدهيمهتاب ؛ از ه يمامان براتون بگم از نمره ها« : گفت  انيشا ميرفتيعمارت م يكه به سمت در ورود همانطور

چند تا !  ايمن جلوش را گرفتم كه حاال كوتاه ب. بره اعتراض بگذاره كه چرا نمره اش را كم داده اند  خواستينداشت ؛ تازه م

 »...  كنهيكم نم درخشانتاز كارنامه  يزيو نوزده چ جدهينمره ه

 ». چاخان نكن  نقدريا انيشا« : حرفش آمدم و گفتم  انيم

 »؟  يمگر شاگرد ناب كالستان نشد!  گميدروغ م« : ور گردنم انداخت و گفت طرفم آمد و دستش را د به

شما چه  انيحاال آقا شا.  گميم كيبه دخترم ؛ بهت تبر نيآفر« : و گفت  ديبه سمتم آمد و صورتم را بوس يبا خوشحال مادر

 »؟  ديكرد
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 ميشما را داشت داريشوق د نقدريا« : آورد گفت  يوقت در جواب دادن كم نم چيكه ه ييدستپاچه شد ؛ اما از آنجا يكم انيشا

 ».  ميخدمت برس نياز ا رتريد امديكه دلمان ن

آغوش  يدلم براش تنگ شده بود و حاال برا. كه به او تعلق داشت  يخوش ي؛ بو ديپدر به مشامم رس يسالن كه شدم بو وارد

 . كردميم ياو لحظه شمار

 مادر ؛ پدر خونه است ؟ ـ

 »؟  يدياز كجا فهم« : هم كرد و گفت تعجب نگا با

 .پدر ؛ پدر . او تمام خانه را پر كرده يبو ديبكش يقينفس عم ـ

 .كرد  شيدايپ توانيموقع روز اگر در خانه باشد ؛ در اتاق كار م نيدر ا. به سمت اتاق كارش رفتم  و

 .شد  انيرا باز كردم ؛ قامت بلندش پشت در نما در

 .سالم پدر  ـ

 .دلم  زيسالم عز ـ

 يچه موجود نيا ايخدا. و آرامش تمام وجودم را گرفت  ي؛ احساس سبكبال ياحساس راحت. خودم را در آغوشش انداختم  و

توجه نكرد و  ميوقت به خواسته ها چيكه ه يكس. بود  بيخودم هم عج يبرا. است  يدوست داشتن ميبرا نقدرياست كه ا

بتوانم او را متقاعد  ديبا او بزنم ؛ تا شا يوقت نگذاشت دو كلمه حرف منطق چيكه كه ه يكس. پا له كرد  ريرا ز ميتمام آرزوها

اما با همه .  رديبگ ميتصم ميبرده بودم تا هرجور كه بخواهد برا كياو به مانند  يمنع كرد و برا يكه مرا از آزاد يكس. كنم 

 . دميورز يقلب دوستش داشتم و به او عشق م مياز صم نهايا ي

 .شد  ري؛ ناگهان اشكم سراز رفتيو قربان صدقه ام م ديبوس يغوش پدر همچنان كه سرم را مآ در

 »افتاده ؟  يشده اتفاق يدلم چ زيعز« : گفت  يرا گم كرد وبا نگران شيدست و پا پدر

 ».دلم براتون تنگ شده بود  يليخ« : بازوانش پنهان كنم گفتم  ريسرم را در ز كردميم يسع كهيدرحال

؟ خوب شد ؟  يامتحانات را چه كار كرد نميحاال بگو بب. من هم دلم برات تنگ شده بود « : فشرد و گفت  نهيمحكم به س مرا

« 
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 ». ترم هم ناب كالس شوم  نيشد ؛ فكركنم ا يعال« : را پاك كردم و گفتم  مياشكها يخوشحال با

 ».  يديرس تيخوشحالم كه به آرزو« : و گفت  ديام را بوس يشانيپ

از خودش ؛ از دوستانش و از . لحظه مرا تنها نگذاشت  كيزهرا .  ديبه من چسب يلياز چند هفته امتحان ؛ آن روز خ بعد

 يبا كس خواستيمن همسن او بودم ؛ دلم م كهيزمان.  كنديبازگو م ميخوشحال بودم كه او حرف دلش را برا.  گفتيمدرسه م

.  مياز هم دور بود يماهان دو سال از من بزرگتر بود ؛ ول نكهيدرك كند ؛ با ا مرانبود كه  يحرف بزنم ؛ درد دل كنم ؛ اما كس

افتم ؛ غم تمام وجودم  يآن دوران كه م ادي... اما من .  كرديو دستورات آنها را مو به مو اجرا م كردياو مثل پدر و مادر فكر م

. نشستم  يم شيصحبت ها يو پا كنمياست او را درك م رزهرا هفت سال از من كوچكت نكهيو حاال خوشحالم ؛ با ا رديگيرا م

كه بچه ها با  دانمي؛ چون م كنمياستفاده م حتياز نص يو گهگدار كنميم قياوقات او را تشو يگاه.  رميگينم راديبه او ا

 رديرا بگ ازهر باني؛ گر داديپدر و مادر به من دست م يها حتيكه از نص يهمان حس خواهديمخالف هستند و دلم نم حتينص

. 

امتحان فردا آماده  يرفت تا خودش را برا يگريزود به اتاق د يلي؛ زهرا خ ميبه اتفاق مادر و زهرا به سراغ ماهان رفت عصر

شكمش گذاشتم و قربان  يدستم را به رو. بزرگ شده  يگذراند و شكمش حساب ياش را م يماهان ماه آخر حاملگ. كند 

، چقدر قشنگه  يخدا يوا« :نوزاد درست كرده بود ؛ ناخودآگاه گفتم  يبرا ييبايادر اتاق زرفتم ؛ م شيكوچولو ين يصدقه ن

!« 

 رونياز كشو ب يكي يكينوزاد را  يلباسها.  داديم يبه اتاق جلوه خاص يميبود و نور مال يو دكور به رنگ آب سيسرو تمام

تو كه « : ماهان گفت .  دنديخند ي؛ م كردنديمرا نگاه ممادر و ماهان همانطور كه .  دميبوس يو م گرفتميو بغل م دميكشيم

 ». اديب رتيگ يكي؛ بگذار  يبچه دوست دار نقدريا

مشكالت  يو كل ديدانشگاه ؛ كار خونه ؛ خر. كار خودم موندم  يمن فعال تو. زوده  يليما خ ينه ، برا يوا« :گفتم  تيجد با

 »؟ ديچه دار شوب ديگذاشت يم ديمن بود يحاال شما اگه جا.  گهيد

 »؟ كنهيكمكت نم انيمگر شا« :گفت  ماهان

 .به دوش خودم است  تيمسئول ي؛ اما همه  دهيانجام م يكار يگهگاه. نه به آنصورت  ـ
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 ».آورند  يبه بار م يخرابكار ايشكنند ؛  يرا م يزيچ ايهمان بهتر كه مردها كار نكنند ؛ « :گفت  مادر

 .واقعا نظر خودش بود  ايمن زد ؛  يدلخوش يحرف را برا نيمامان ا دانمينم

 »؟ يهست يات راض يمهتاب از زندگ يراست« :گفت  ماهان

 يدر اكثر موارد زندگ.  ستين يپسر بد انيشا. شكر خدا خوبه « :فكركردم و گفتم  يكم. نتوانستم جواب بدهم  عيسر يليخ

.  ميكنيداره كه با هم رفت و آمد م يدوستان خوب...  حهيفرعاشق گشت و ت.  گهيكه بزنم نه نم يهر حرف ميبا هم تفاهم دار

را  ياگر امور زندگ.  ستيبه فكر فرداش ن يحت.  ستينگر ن ندهيچطور بگم ؛ آ... و  هخوسنرد يليكه داره ؛ خ يبيفقط تنها ع

 ». كنديرا تمام م كماهيبه دستش بسپارم ؛ همان چند روز اول خرج 

 ».حسن است  ايدن هي؛  ديكنيرا درك م گريو همد ديهست هيكه هم روح ني؛ هم شهيمانشااهللا درست « :گفت  ماهان

زن خوبه كه  كي نيدر ضمن دخترم ؛ ا.  شهيمسائل حل م هيمهمه ؛ بق يليخ يتفاهم در زندگ.  نجورهيواقعا هم« :گفت  مادر

تا آسمون فرق  نينسل ما ؛ زم يبه مردهادوره زمونه ؛ نسبت  نيا ياتفاقا مردها. شون را جمع و جور كند  يزندگ تونهيم

و فقط و فقط  دهنديم تياهم يبه ظواهر زندگ شتريب.  روندينم تيبار مسئول ريز ومتاسفانه اكثرا بچه ننه هستند . دارند 

را داشته  اتيخصوص نيزن هم هم كيرا ندارند و شكننده و حساس هستند و اگر  ماتيتحمل نامال. خوش باشند  خواهنديم

رابه همسرش نشان دهد و او را از  يندگكم كم راه درست ز دي؛ با استيزن با س كياما . منتظر فاجعه بود  ديبا گريد ؛ دباش

منتظر باشد  ديخانه اش بگذارند ؛ با ريرا ز يبمب ساعت هيكه  نهيباشه ؛ درست مثل ا نياز ا ريرفتن باز دارد كه اگر غ راههيب

 ».كه ساعت موعود از راه برسد 

؟  ديكنينگاهم م نطوريواه ؛ چرا ا« :مادر گفت.  ميكرديو با تعجب او را نگاه م ميو ماهان چشم به دهان مادر دوخته بود من

تو ! اتفاقا مهتاب . تان باشه  يرا گفتم كه حواستان به زندگ ني؛ ا دينترس. ديكن يشوهردار ديشكر خدا شما دو تا كه خوب بلد

 ».شده  ريد ينيب يو م ييآ يموقع به خود م هي؛ حواست را جمع كن كه  شترهيمشكالتت ب بو به مرات يكه تازه اول راه

سپردم و  يچند ساعت فكرم را مشغول كرد و بعد هم به فراموش يبرا ديآن روز مادر آن چنان توجه نكردم ؛ شا يحرفها به

 . دميرسينم نجايبه ا ديدم ؛ شاگرفته بو يمادر را جد يها حتياگر نص نميب يحاال بعد از گذشت سالها ؛ م

 يمجالس نياز چن انيشا دانستميم يبه خوب نكهي؛ با ا ميوقت دور هم جمع بود ريهم آمدند و تا د انيشب پدر و شا آن
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اما خم به ابرو . مورد را كنار بگذارد  يب يخا يو شوخ يو مسخره باز نديخشك و معذب بنش دي؛ چون با ديآ يخوشش نم

و فقط  شديو با آنها هم صدا م كرديآنها شركت م يدر بحث ها ي؛ حت برديكه از آن جمع لذت م كرديمود مآورد و وان ينم

 ريغ ينظر كرديكس باور نم چيكه ه كرديم ينيريآن چنان خودش. آنها را قبول ندراد  يكدام از حرفها چيكه ه دانستميمن م

افراد  يش باعث شد در دل همه يكارها نيو هم كرديفظ ظاهر را مالبته من خوشحال بودم كه الاقل ح. از آنها داشته باشد 

حرف شمال «  اي» حق با شماست « جمله  كيزد و با  ينم يگريوقت ساز د چيبا همه موافق بود و ه. خانواده جا باز كند 

 .درست نقطه مقابل من بود .  داشتينگه م يو همه را از خودش راض كنديرا م هيقال قض» است  حيصح

 ».يكنيدل همه جا م يخوب خودت را تو« :در طول راه گفتم .  ميوقت بود كه به خانه بازگشت ريد

 »كار را نكنم ؛ چه بكنم ؟ نيخب اگه ا« :زد و گفت  يلبخند

 ! يآنها موافق بود يصحبتها يكه تو با همه  ـ

 :به قول شاعر . شهيكه از من كم نم يزيبابا ؛ بگذار دل آنها را خوش كنم كه من هم با آنها موافق هستم ؛ چ يا ـ

 بدست آور يدل يتوان تا

 باشد يشكستن هنر نم دل

 . يهست يتو چه مارمولك دونهيواه واه واه ؛ خدا م ـ

اگر من . با هر كس به زبان خودش صحبت كرد  ديبارها بهت گفتم با زميخوب بود ؛ عز دادمياگر برخالف نظرشان ؛ نظر م ـ

با همه مهربان باش ؛ نشان بده كه .  كردنديبرخورد م يميصم نجوريبا من ا يكنيرفته بودم ؛ فكر منگ شيرا در پ هيرو نيا

چطور در عرض  نيشعارت باشه و بهش عمل كن ؛ بب نيا.  يكن يكن دور يسع دالو از جنگ و ج يا رفتهيرا پذ شانيحرفها

؛ البته قرار بود هفته گذشته  ميدوستانه دعوت دار يمهمون هي؛ پنج شنبه  ميخب حاال بگذر.  يشيهمه م زيعز يمدت كوتاه

 .هفته موكول شد  نيبرگزار شود ؛ اما بخاطر امتحانات شما به ا

 !چرا به خاطر من  ـ

 . شهيخارج نم نهيآخه من بهشون گفتم خانم بنده تا امتحاناتش تمام نشه ؛ از قرنط ـ

 . كردندي؛ بدون ما برگزار م ميواجب بود يليحاال ما خ ـ
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 . گذرهيخوش نم يبدون من به كس يا يمهمون چيكه ه يدوني؛ تو نم يباز تو من را دست كم گرفت... ا....ا...ا ـ

 ؟ هيك زبانيم ـ

 . رهيم رونيامتحانات هم ازتنمان ب ي؛ تازه خستگ ميام بامشاد ؛ مدتها بود كه دور هم جمع نشده بود يهمكالس ـ

 ».مانده  يحساب يكيامتحانات به تن تو  يحتما خستگ« :گفتم  شدارين يلبخند با

؟ من  رهينمره را بگ نيبهتر ديبا خوهنهيم شتريب يمگر هر كس دم؛يچقدر زحمت كش ينيتا بب رميحاال بگذار نمراتم را بگ ـ

 .تمامه  يهمه چ گهياندازم د ينگاه به كتاب م كي

 . دييفرما يكه شما م نطورهيحتما هم ـ

 ميدار يلباس. كه دهان همه از تعجب باز بمونه  ميبزن يپيت هيپنجشنبه  يبرا ديبا.  رونيب ايشگاه ببابا ول كن از درس و دان ـ

 باشند ؟ دهيكه بچه ها ند

 . دانميمنكه دارم اما تو را نم ـ

 كدام لباس ؟ دييممكنه بفرما ـ

 ».لحظه سكوت بمونه  نيتا آخر خواهمي؛ م تونمينه ؛ نم« :را لوس كردم و گفتم  خودم

 !دميلباس را من ند نيا يعني ـ

 .نوچ  ـ

 ؟ ديخر يرفت ييخودت به تنها.  يمرموز شد نقدريشده كه ا يچ ـ

 . داينه ؛ با ستاره و ش ـ

 . يشد كه نشون من نداد يچ ـ

كه  دوستانه يو از من قول گرفتند آن را نشون تو ندهم تا در مناسبت دنديپسند يليلباس را به تن من خ دايآخه ستاره و ش ـ

 . ننديتو را بب افهيق خواهنديم. بپوشم  ميبچه ها دور هم جمع هست يهمه 

 .است  يواقع زيسوپرا كيپس  ـ

* * * 
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 دنيكه لباس را به تن كردم از د يوقت دي؛ تا ساعت هفت كارمان طول كش ميرفت يبه سلمان دايبه اتفاق ستاره و ش پنجشنبه

در  يو جذاب تر ؛ اما حس باتريبرابر ز نيبتوان گفت چند ديشا. ق كرده بودم چقدر فر ايتعجب كردم ؛ خدا نهييخودم در آ

 .نشدم  شگرمي؛ آرا نيآنقدر محو خودم شده بودم كه متوجه بچه ها و نازن.  ترسانديم ييبايدرونم مرا از آن همه ز

 »! يشد يعجب تكه ا... هو « :گفت  ستاره

 ».چه كردم  نيدست و پنجه ؛ بب نيبه به به ا« :گفت  نينازن

 »؟ ياش نكرد ادهيما پ يداشت چرا رو يدست و پنجه هنر نيخودت بلند نشو ؛ اگر ا يجلو يليخ« :گفت  ستاره

 ». دهيهمه كس جواب نم يرو!  يدونيآخه م« :خنده اش گرفته بود گفت  كهيدرحال نينازن

جواب  نكهيبدون ا» ؟ ينگران نقدريه ؟ چرا اشد يمهتاب چ« :به صورتم انداخت و گفت  ينگاه دايش.  رخندهيزدند ز همه

 ». اديلباس خوشش ن نياز ا انينكنه شا« :سوالش را بدهم گفتم 

 ». نهيپس دلشوره ات واسه ا« :گفت  دايش

 ». دادميلباس را نشونش م نياز همان اول ا ديبا دونمينم« :گفتم  كردميبرانداز م نهييخودم را در آ كهيدرحال

؛  يامشب گل سرسبد مجلس تو هست.  رهيبگ رادياحمقه اگر ا يليخ انيشا.  يريگيچقدر سخت م« :و گفت زد به پشتم  ستاره

 ».همان وجدان درده كه نگرانت كرده  نيا!  ميما خر هست يموقع فكرنكن هيدر ضمن خانم خانما 

 »! هيچ گهيوجدان درد د« : با تعجب گفت  زديم گارشيبه س يهمانطور كه پك محكم نينازن

 ». ميحاال بگذر« :گفت  دايش

 يآمد و منتظر فاجعه ا يبه سراغم م يدلهره و نگران. بروم  يمجالس نيبه چن خواستميم يوقت شهيهم. گفت  يراست م ستاره

 .بودم 

 ». يضعف كن ترسميم. را بخور  نيا« :به دسام داد و گفت  يآب قند دايش

 . ديكش يما سوت دنيزده و با د هيتك نيبه ماش؛ هر سه  دندياز راه رس ونينگذشت كه آقا يقيدقا

 ». ديفقط حواستان باشه غش نكن.  ديسوار شو ديياي؛ ب ديديحاال كجاش را د« :گفت  ستاره

 ».خبرها باشه  يليخ ديو مانتو با يروسر نيا ريكه معلومه ز نطوريا« :گفت  يعل
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 »چطور هستم ؛ خوبم ؟« :كرد و گفت  نگاهم يبا لبخند انيشا ميو حركت كرد ميشد مانيها نيماش سوار

 . پيخوش ت شهيمثل هم ـ

 »! يگيجان من راست م«:كرد و گفت  نيماش نهييبه آ ينگاه

 ؟ يكت و شلوار را از كجا آورد نيا طونيش ـ

 نيا رنقديحاال چرا ا. يكن زيما را سورپرا يتونيفقط خودت م ي؛ فكركرد مينيما ا گهيخب د« :به غبغب انداخت و گفت  يباد

 »؟ نميالاقل رنگ لباست را بب شهي؛ نم يمانتو را محكم به خودت چسباند

 . ينيب يكامل و واضح م يصبركن گهيد قهيچند دق ـ

 . ستين يزيكه چ گهيد قهيچند دق ميهفته صبر كرد هيباشه ما كه  ـ

با  يعموم ياز درسها يكيد و در گذران يرا م ياو سال آخر مهندس.  ميدياز نه گذشته بود كه به منزل بامشاد رس ساعت

 يو آرام ؛ با چهره ا نيمت يپسر.  دميد يبار بود كه من او را م نياول. نبودند  يميصم يليهمكالس بود ؛ دوستان خ انيشا

او هم  ديشا. بود  انينقطه مقابل شا يگفت از لحاظ اخالق توانيم. بر لب داشت  يندلبخ يكرديخندان كه هر وقت او را نگاه م

« :و گفت  انيرو كرد به شا ييخوشحال شد و بعد از خوش آمد گو اريما بس دارياز د. شده بود  انيشا يها طنتيش فتهيش

 ».؟ همه منتظرت هستند  يآمد ريد نقدريپس چرا ا

 ».مرا بشناسد  يمجلس كس نيا يفكرنكنم تو« :گفت  انيشا

 ». دييبفرما كنميحاال خواهش م.  يهستهمه آشنا  يرا كردم كه برا فتيآنقدر تعر« :گفت  بامشاد

 يام را به چوب لباس يمانتو و روسر نكهي؛ بعد از ا ميكرد و ما هم به اتاق مخصوص رفت ييرا به طرف سالن راهنما انيآقا

 .آمدم  رونيبرانداز كردم و به اتفاق بچه ها از اتاق ب يقد نهييكردم خودم را در آ زانيآو

به سمت من آمد و با  زديبچه ها را كنار م كهيدرحال. بودم  دهيرا متعجب ند انيشا ي افهيآن شب ق آنموقع هرگز به اندازه تا

 ». كنمياالن غش م نيكه هم ديريبچه ها مرا بگ... من  يخدا يوا« :گفت  دوياش كوب يشانيكف دست به پ

او را  ترسميمراقبش باشم م يليمشب خا ديبا« :انداخت رو كرد به آنها و گفت  يدستش را به دور كمرم م كهيدر حال و

 ».بدزدند 
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« :گفت  يبود به آرام ستادهيستاره كه در كنارم ا. تمام وقتش را كنار من گذراند  انيبود كه شا يشب نياول ديشب شا اون

و ور  نيها وقتش را ا ياو هم در مهمون يدوست داره بگرد انياگر آنطور كه شا. ينگفتم امشب گل سر سبد مجلس هست

 ».توست  اريو در بست در اخت دهياون ور هدر نم

بودم كه  انيبا شا دنيمشغول رقص يميبا آهنگ مال. بودم  دهيآنها را د يقبل يها يدر مهمان.شناختم  يبچه ها را م اكثر

 .كرد  يينجوا انيهراسان به سمت ما آمد و كنارش گوش شا يناگهان عل

 ». دانديرا م زي؛ مهتاب همه چ ستين يمسئله ا« :بلند گفت  يبعد با صداگوش داد و  شيبه حرفها يبا لبخند انيشا

 .را باال انداخت و با تعجب او را نگاه كرد و رفت  شيشانه ها يعل

 »؟ دانميرا م يزيمن چه چ« :گفتم  درهمانحال

 كرديفكر م يگفته بودم ؛ علبهت  ايام به نام پر يمياز دوستان قد يكي يدرباره  ادتهي« :را كنار گوشم آورد و گفت  سرش

باشم ؛ اما من او را  يآمده تا دنبال راه چاره ا ايحاال دوان دوان آمده كه خبر بده كه پر. موضوع را از تو پنهان كردم  نيمن ا

 . يخبر دار زيمطمئن كردم كه تو از همه چ

كشاند ؛  ياو م يبودكه مرا بسو يجكاوحس كن شترينسبت به او نداشتم ؛ ب ي؛ حسادت نميرا بب ايپر خواستيدلم م يليخ

اوقات از  يگوش كرده بودم و گاه شيناراحت شوم به حرفها نكهيگفته بود و بدون ا مياوبرا يدرباره  ليبه تفص انيشا

. وار عاشق خود كرده بود  وانهيرا د انيشا يو چندسال كرديفرق م هيبقبا  ايپر نياما ا.  گرفتيخنده ام م شيها طنتيش

كه او قصد  شوديمطمئن م يوقت انيشا. بود كه او را تا مرز جنون كشانده بود  ياو تنها دختر كرديم فيكه خودش تعر نطوريا

به قول معروف پشت دستش را  و زندياو را م ديوسرگردان ق ديناام.كرده  يدوست ديرا كاند يگريازدواج ندارد و شخص د

 .نبندد يدختر چيدل به ه گريكه د كنديداغ م

اركستر ؛ كه با  يشناختند ؛ حت يشركت داشتند او را م يكه در آن مهمان ياشخاص يهمه  ختيبهم ر يجو مهمان ايآمدن پر با

سوت و كف سالن را  يهمه حضار دست زدند و صدا» . ايبه افتخار پر« :زد  اديبلند فر يرا قطع كرد و با صدا كيورود او موز

 .به لرزه انداخت 

بشه و به  ياست و امكان نداره وارد مجلس يدختر خونگرم و مجلس گرم كن ايپر نيا«:بود گفت  ستادهيكه در كنارم ا دايش
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 ». ينيب يمهمان ها بد بگذره ؛ حاال خودت م

 يدر آن مهمان يآورد كه دختر يخودش نم يهمانطور مثل قبل دستش را به دور كمرم حلقه كرده بود و اصال به رو انيشا

جذاب و  يا افهيق ديبه ما رس نكهيكرد تا ا يبا بچه ها سالم و احوالپرس ايپر.را ربوده بود  مانشيل و اد يحاضر است كه زمان

بود  دهيساده لباس پوش يليخ.  ديرسيكه تا كمرش م يصاف مشك يو موها يگندم وستنسبتا بلند با پ يداشت ؛ قامت يلوند

 يسالها مرا م نكهيبا من برخورد كرد ؛ مثل ا يميم و صمآن چنان گر. به سمت ما آمدند  پيخوش ت يو به همراه پسر

 »؟ يرا از كجا تور كرد كهيت ني؛ ا ركاهيآب ز يا« :و گفت  انيرو كرد به شا. شناخت 

 

 ».؛ همسرم مهتاب  كنميم يمعرف« :انداخت گفت  يبه غبغب م يباد كهيدرحال انيشا

عرضه زن گرفتن داشته باشه  انيكه شا مشهيبه خدا باورم ن م؛يگويم كيتبر« :و گفت  ديگشاده صورتم را بوس ييبا رو ايپر

 ».آرش«: كنميم ي؛ در ضمن معرف كنميم يخوشبخت يآرزو تانيبرا. يزن نيهمچ هياون هم 

 .گفت  كيدست او را فشرد و تبر انيشا

در كار نبود ؛  يحسادت چيه.  رفتميدوست او را پذ كيكه بعنوان  يو مهربان كرنگيبود ؛ دختر  ايمجلس دست پر هيبق گريد

بود  يآرش پسر ساكت و مودب.با هم نداشته اند  يعاشقانه ا يرابطه  چيه نكهيمثل ا.  انينه رفتار او آزارم داد و نه رفتار شا

اصال . كرديم ياو را حس كردم ؛ كه ته دلم را خال نيآن شب چندبار نگاه سنگ يط. انداخت ياما طرز نگاهش مرا به وحشت م

 .آمد  ينگاهش خوشم نم از

نداشت و  گرانينامزد د ايبه همسر  يكس نظر بد چيبود و ه يو خودمان يميكامال صم دادنديم بيكه بچه ها ترت ييها يمهمان

چشمانش . فرق داشت  گرانيشود ؛ اما متاسفانه نگاه آرش با د گرانيد يكه باعث ناراحت زديسرنم يرفتار ناپسند ياز كس

 نقدريشده مهتاب ؛ چرا ا يچ« :هم متوجه شد وگفت  انيداشتم كه شا يحال بد رآنقد.  ترسانديكه مرا مداشت  يحالت خاص

 »؟ ينگران

؛ اون پسر  يكنيدختر چه م يه« :دهم ؛ كه متوجه اشتباهم شدم و به خودم گفتم  حيتوض انيشا يبرا خواستميآن م كي

 يكه چ يزيمجلس را بهم بر يخواهيم. نداشته باشه يمنظور چيو هباشه  نطوريطرز نگاهش ا دينكرده ؛ شا يبدبخت كه كار
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 ». يمانينداره جز پش يافته كه حاصل يم يناكرده اتفاق ياخد. داره  يپرباد يهم جوونه و كله  انيبشه ؛ شا

 ».استراحت كنم  يمن خسته ام بهتره كم« :گفتم  انيشا به

 .ته ؟ تا آخر مجلس در كنارت خواهم بودنرف ادتيرقصم ؛ قرارمون كه  يمن هم بدون تو نم ـ

 . ميآ يام كه برطرف شد دوباره م يمن هم خستگ. تو راحت باش كنميخواهش م ـ

 ....آخه  ـ

 .با بچه ها برقص  زميبرو عز.  يكه تو معذب باش شهيآخه ؛ نم يآخه ب ـ

 .نند بك يتالف خواهنديمن باهاشون برقصم ؛ حتما م گذرانديآنها م يكنيحاال فكر م ـ

 . ييآ يتو از پس همه شون برم ـ

؛  كرديم يعجب رقص. مجلس را به دست گرفته بود  قتايحق ايپر. به تماشا نشستم  يمبل يرو.  ميزد و از هم جدا شد يلبخند

 . بردمياو لذت م دنيزن بودم از رقص كيروان و موزون من كه  يليخ

 :گفت نگذشته بود كه ستاره به سراغم آمد و قهيچنددق هنوز

 . يگفت خسته شد يم اني؛ شا يچرا تنها نشست!مهتاب  ـ

 .تا برات بگم  نيبش ايب: او را گرفتم و گفتم  دست

 »شده ؟ يچ« :تعجب نگاهم كرد و گفت  با

 . ترسميآها آرش ؛ ازش م... بود  يپسره اسمش چ نيستاره ، ا ـ

 ». يترسياست كه ازش ممگر لولو « :و گفت  دي؛ خند كرديكه با تعجب نگاهم م همانطور

گفتم خسته هستم كه مبادا دعوا  اني؛ مخصوصا از عمد به شا كنهينگاهم م ي؛ آخه بدجور اريدر ن يجان من مسخره باز ـ

 . نميدور از چشم او بنش نجايا اميدادم ب حيترج نيهم يبرا.  اديب شيپ

 . اديم شياوقات پ يگاه رينگ يجد اديز زميعز ـ

 ». هيبق شيپ ميحق با توست بهتره برو« :تاره تمام شود از جا برخاستم و گفتم حرف س نكهياز ا قبل

دور رقص را به من  نيافتخار ا« :زانو زد و گفت  ميدوان دوان به سراغم آمد و جلو پا رفتميمن كه به سمتش م دنيبا د انيشا
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 :؟ ديده يم

 يا« :لب گفتم  ريدست او را گرفتم و ز. سرخ شده  كه حس كردم صورتم دميآنقدر خجالت كش. بچه ها سوت زدند  ي همه

 ».مسخره 

؛ ماا را  گذارهيما م يبرا يخانمت چه كالس نيا« :و گفت  انيرو كرد به شا يبه سمتمان آمد و با لبخند ايموقع پر نيهم در

 ». گذارهي؛ محلمان هم نم چيه رهيگيكه نم ليتحو

 ». كرديسرم درد م يكم ديزن يكه م هيچه حرف نيا!  كنميم خواهش« : بزند گفتم يحرف انيشا نكهياز ا قبل

اگر . دارند  فيهم تشر شيآال يساده و ب يلي؛ تازه خ چيه ستنديمهتاب خانم ما اهل كالس گذاشتن كه ن نيا« :گفت  انيشا

 ». ياز بچه ها بپرس يتونيم يقبول ندار

 »؟ يكه دلخور نشدكردم ؛ مهتاب جون از من  يشوخ« :با لبان پرخنده گفت  ايپر

 .دلخور شوم  دي؛ چرا با ديدار ارياخت ـ

 »؟يدوستانت راحت باش هيبا من هم مثل بق شهيم« :گفت  ايپر

نداشتم و  ياطالعات چندان ايمن از پر. آمد  يصحبت كرد كه در دلم نشست و به نظرم دختر روراست و صادق يجور خاص هي

 .باشد  يآمد كه دختر صادق يبه نظر م ياو دخالت كنم ؛ ول يخصوص ير زندگد خواستيدلم نم. هم نكردم  دنيدر پرس يسع

 يم يبامزه ا يخاطره  ايجوك ؛  فيو به تعر مينشست يدور هم م ي؛ ساعت ميكرديكه برگزار م يمجالس دوستانه ا در

 نيدر مجالس قبل ؛ ا.  گرفتيتعلق م يا زهيجوك را گفته باشد جا ايخاطره  نيكه قشنگ تر يو در آخر به شخص ميپرداخت

 . اينبود جز پر يسرسخت داشت كه آن هم كس يبياو رق ال؛ اما حا كرديرا از آن خود م زهيبود كه جا انيشا

رفتند و  رونياز گردنه ب يكي يكيشركت كنندگان وجود داشت ؛ اما باالخره  نيب يكيگرم بود و رقابت نزد يحساب مجلس

ماند ؛  يهمه جوك در ذهنشان م نيدارند كه ا يو چه حضور ذهن يقو يبودم كه چه حافظه  ماندند ؛ مانده انيو شا ايفقط پر

كه  افهيق رييلهجه و تغ رييصدا ؛ تغ رييتغ. انداخت  يكه همه را به خنده م ودكردنشان ب فيشكل تعر گريد زياز هرچ شتريب

 .بود  يدنيجالب و د يليمن هم خ يبرا

تا  قهيده دق كهيكرد كه جو را تركاند ؛ بطور فياز دوستانش تعر يكي يبرا يخواستگار از رفتن يخاطره ا انيآخر شا در
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دوم را  زهيبامزه اش جا يهم بخاطر جوكها ايخود كرد و پر بيرا نص ژهيو زهيربع ساعت همه را به خنده انداخت و جا

 .كرد افتيدر

كرد ؛ از خنده دلم ضعف رفته بود و  ييالن راهنماصرف شام به طرف س يكه بامشاد همه را برا ميدور هم جمع بود هنوز

بخاطر « :گفت  انيشا. شان بودند  زهيمثل بچه كوچولوها مشغول چانه زدن بر سر جا انيو شا ايپر. گرسنه بودم  يحساب

 ».داشته  وجود داشته كه اون هم به من تعلق زهيجا كي شهينكه تا بوده ؛ هميدادند ؛ مگر نه ا زهيدلت نشكنه بهت جا نكهيا

همه  يدونيرا به تو بدهند ؛ آخه م زهياتفاقا با من صحبت كردند و ازمن خواهش كردند كه اجازه بدهم جا« : گفت ايپر

 ». يكن هيگر يها يوسط مجلس و ها ينيكه تو بنش ترسنديم نيبچه ننه است و از ا انيكه شا نديگويم

 ميبرو دييايخواندن ؛ ب يهمه كركر نيا يبجا« :كردم به آنها و گفتم رو .اون ؛ خنده ام گرفته بود  يكيگفت و  يم نيا يكي

من كه .  ستياز شام ن يخبر نديب ي؛ اما م ديرويم زيكه گرسنه و تشنه به سمت م دييآ يآن به خود م هي.  ميبخور يزيچ هي

 ». يبا يگرسنه هستم ؛ با يليخ

 . دمياز پشت سر شن ييشام بودم كه صدا دنيكش مشغول

 .كمكتان بكنم  ديدهيازه ماج ـ

ام حبس شد ؛ به  نهي؛ اضطراب تمام وجودم را گرفت و نفس در س دميخود د ي نهيبه س نهيعقب برگشتم و آرش را س به

 ».نه متشكرم « :گفتم  دادميآب دهانم را قورت م يبه سخت كهيدرحال. دميترسياز او م نيقي

مثل . از طرز رفتارم معذرت بخواهم  خواستمياحمت نداشتم فقط مقصد مز« :ندارم گفت  يكه متوجه شد حال خوش آرش

 »!سوتفاهم شده  نكهيا

را بكنم ؛ باالخره او  انيشا يكله  خواستيبودم كه دلم م يآنقدر عصبان. جوابش را بدهم ؛ راهم را گرفتم و رفتم  نكهيا بدون

 ».است  يكه هوا ابر يوا« : من رو كرد به دوستانش و گفت دنيبا د. كردم  دايدوستانش پ نيرا ب

 »؟ زميشده عز يچ« :را به من رساند و گفت  خودش

 . ميو بر مي؛ بهتره زودتر شام بخور كنهي؟ من سرم درد م ييمعلومه تو كجا ـ

 ».من هم غذا بكشم  ميبرو ايبه چشم ؛ ب يا« :گفت  ياعتراض چيه بدون
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 . ميخوري؛ باهم م دميكش اديمن غذا ز ـ

 .من نگاه كن  يچشما يتو. متنيمهتاب بب ـ

 »افتاده ؟ يشده ؟ اتفاق يچ« :ام گفت  افهيق دنيچانه ام را باال آورد و با د و

 ». كنهيسرم درد م ينه فقط كم« :صراحت گفتم  با

 . زنديم يگرياما چهره ات حرف د ـ

 ديبا» .افتد  يم يياتفاق ها نينمجالس چ نيدر ا« :به قول ستاره . مورد حرف بزنم كه او هم حساس شود  يب خواستمينم

 يليمن كه خ.  زميندارد ؛ مجلس آن شب را بهم بر يچندان تيكه اهم يموضوع يبرا خواستيدلم نم. خودم حلش كنم 

مردها را به  شهيمنكه هم ياما برا.خود آرش  يبرا يباشد ؛ حت فتادهپا ا شيموضوع پ كيها  يليخ يبرا ديشا. حساس بودم 

 ».كردم  ياحساس دلتنگ يدر كنارم نبود نكهياز ا« :تلخ گفتم  يبا لبخند. قبول بود  رقابلي؛ غ دميد يم واليشكل ه

كه  ميزن يبه دست هم م ريزنج كيبه بعد  ني؛ اصال از ا يگفتيرا از اول م نيخوب ا« :حرف به وجد آمد و گفت  نيبا ا انيشا

 ». مينباش يجدا شدن گهيد

 .نكن  يلودگ نقدريا ايپسر ؛ ب ايب ـ

 .خودمان ؛ آنجا دور هم نشسته اند  يبچه ها شيپ ميبرو ايب.  يهست يعصبان يليخ يراست يراست نكهياوه ؛ اوه مثل ا ـ

 . ميتنها باش خواهمينه ؛ م ـ

 .دو نفره هست  زيم كي نجايا ايبه چشم ؛ ب يا ـ

. افتادم  يآرش م اديبه  كردمي؛ نگاه به غذا كه م رفتينم نييپا ميگرسنه بودم غذا از گلو نكهي؛ با ا خورديبا ولع شام م انيشا

 .دو تكه گوشت در دهانم گذاشت  يكيبا اصرار  انيشا

 »! رهيبگ اديو  نديآرش كجاست تا بب نيا. خانمشان را دارند  يخوب مردم هوا« :و گفت  دياز راه رس ايموقع پر نيهم در

 .ام نشست  يشانيبر پ ينام آرش عرق سرد دنيشن با

و از جان و دل هر نوع  ميآماده ا يما در خدمتگزار« :گفت  گذاشتيدر دهان م يلقمه ا كهيدرحال يبا خوشحال انيشا

 ».ميدهيدوستان قرار م اريبدون كم و كسر در اخت ميكه دار ياطالعات
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 يمهمان ها.  ميدار شيدر پ ييجشن استثنا كيكه  ديآماده كن گهيدو هفته د يبچه ها خودتان را برا يراست« :گفت  ايپر

 ».خاص  يخاص با لباسها

 »!است  يچه جور مهمان نيا« :گفت  انيشا

 كي؛  كنندياستفاده م واناتيشناسند و از لباس و ماسك ح يرا م گريهمد نينوع بالماسكه كه فقط زوج كي« :گفت  ايپر

 ». يماندن اديشاد و به  يمهمان

 ». جانيه يبرا رميم يمن م« :گفت  يبا خوشحال انيشا

 »؟ هينظر شما چ« :رو به من كرد وگفت  ايپر

 . ميايفكرنكنم بتونم ب.  ديآ يخوشم نم اديها ز ينوع مهمان نيمن شخصا از ا ـ

؛ تازه قسمت آخر برنامه ازهمه  گذرهيخوش م يليخ.  رميپذ يرا نم يعذر و بهانه ا چيخودت را لوس نكن كه ه«:گفت  ايپر

 ». يكسب كن يتونيرا م ژهيو زهيجا ياگر ده نفر را درست حدس بزن.  دهيپوش يچ يك يبده صيتشخ ديبا.جالبتره 

 ».تون  ژهيو زهيجا نيبا ا ديشما هم ما را كشت« :خنده گفتم  با

 ». مييآ يكه حتما حتما م سيبنو ستياسم ما دو نفر رو جزو ل« :نظر مرا بپرسد گفت  نكهيبدون ا انيشا

 »؟ هينشد ؛ نظر مهتاب چ نيا ...ا ....ا... ا« :گفت  ايپر

 ». يبگو كه موافق زميمهتاب ؛ عز«:دستش را به دور گردنم انداخت و گفت  انيشا

 ».نكن  عيما را ضا انيجان شا« :گوشم گفت  ريآهسته ز و

 .زدم و سكوت كردم ياجبار لبخند به

موضوع  نيمناسب ا ينكنم و در فرصت انيشابا  يصحبت دميآنقدر خسته و گرفته بودم كه بهتر د ميبه خانه برگشت يوقت شب

 .كرديرا قبول م يبار بود كه بدون مشورت با من دعوت نيچندم نيا. را با او مطرح كنم 

 .را برداشتم  يخواب آلود گوش يبا صدا. دميتلفن از خواب پر يده صبح با صدا ساعت

 . دييالو ، بفرما ـ

 ؟ يندار يار و زندگ؛ لنگ ظهره ؛ مگر ك يخوابيسالم دختر چقدر م ـ
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 ؟ يسالم حالت چطوره ؛ خوب!  ايپر يياوه تو ـ

 . ديبريشما كه در خواب ناز به سر م ينه به خوب ـ

 . يزيچطور خوابمبرد ؛ تو كه خوب سحرخ دميخسته بودم كه اصال نفهم شبي؛ آنقدر د يكنيباور نم ـ

بهت زنگ بزنم اما دلم  نهايزودتر ازا خواستميم. برهينمخوابم  گهي؛ از ساعت هفت صبح كه بگذره د يديحاال كجاش رو د ـ

 . امدين

 !پس خدا به ما رحم كرد ؛ حاال چه خبر شده  ـ

 . دييآ يشما هم م نميبب خواستميم.شهر  رونيب ميبر ميخواهيم يدسته جمع پمانياك يبا بچه ها ـ

 .تكان بخورم ندارم از خانه  نكهيكه حال ا كنهيبه جان تو آنقدر خسته هستم و سرم درد م ـ

 .ريبا تلفن همراهم تماس بگ يموقع حالش رو داشت هيحاال اگه .  شوميكه از بودن با تو خوشحال م يدونيخودت م ـ

 .باشه ؛ حتما  ـ

 .قربانت ؛ خداحافظ ـ

دوباره او  مانده كه نيرا فراموش كنم ؛ هم شبيواقعه د يجور هي خواستيحوصله آرش را نداشتم ؛ دلم م گهيد يليتعط روز

 . نميرا بب

اول « :و گفت  ديكش يبلند ي ازهيخم ديكوبيم نهيرا محكم به س شيدستها كهيشده بود درحال داريكه تازه از خواب ب انيشا

 »بود ؟ يك يصبح

 . ايپر ـ

 چه كار داشت ؟ ـ

 .شهر  رونيبروند ب خواستنديم يپياك ـ

 ».نشده  ريو تا د؛بلندش يپس چرا معطل« :ازجا برخاست و گفت  مهيسراس

آمد ؛ فراموش  حيكه اسم گردش و تفر ني؛ هم ياول صبح يگفتيم شيتوكه تا چند لحظه پ« :تعجب نگاهش كردم و گفتم  با

 ». يكرد
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 .را بخاطر بسپار  نيا.  كباري؟ فقط  دهنديرا چنددفعه به آدم م اي؛ چند دفعه بهت بگم ؛ مگر دن زميآخه عز ـ

 . مييآ ينداشتم گفتم نم بهرحال من حوصله اش را ـ

 . يكرديبا ما م يمشورت هي!  ميخونه هست نيما هم مرد ا ي؛ ناسالمت يراحت نيبه هم ـ

 . يكه تو با من مشورت كرد شبيمثل د ـ

 . يكن يتالف يخواستيم... آها  ـ

 . يعادت كرد يروش زندگ نيتو به ا. كنم  يبار اولت نبود كه بخواهم تالف نكهيا ـ

 . يف بودمگر مخال ـ

 . يديپرسينظر مرا م دي؛ چه موافق و چه مخالف ؛ تو با كنهينم يفرق. بهت بگم  ديچندبار با ـ

 . ديآ يخوشت م بيعج يجشن ها نيفكركردم تو هم از ا ـ

 .باشه  تونهينم يقانع كننده ا ليدل نياما ا ـ

 :و گفت  دنيوع كرد به بوسرا در دست گرفت و شر مياش گل كرد و دستها يمسخره باز شهيمثل هم بازهم

 .تكرار نشه  گهيكه د دهميغلط كردم ؛ قول م ـ

 . يكنيرا تمام م زيهمه چ يمعذرت خواه هي؛ با  گذرهيكار از كار م ي؛ وقت نطورهيهم شهيهم ـ

مم مشورت با خان دياول با ميبگو دنديپرس يبه بعد هر سوال نيكه از ا دهميقول م ؟يبش يحاال تو بگو چه كنم كه تو راض ـ

 .كنم 

 ». يآور يحرصم را درم يسر وته دار يب يبا حرفها« :از جا برخاستم و گفتم  تيعصبان با

 ».بهتره من بروم صبحانه را آماده كنم « :نزد و گفت  يمورد حرف نيدر ا گهيكردم ؛ د يقاط يبد جور ديكه د انيشا

قصد  شبيباور كن د« :گرفت و در دهانم گذاشت و گفت  يه ارفتم ؛ لقم زيبه سر م يبا دلخور. كرد  ميصدا يقيدقا بعداز

بهرحال من را . يتوهم به همان اندازه خوشحال كردميخوشحال شدم كه فكرم رمنتظرهيدعوت غ نينداشتم ؛ آنقدر از ا يبد

روز جمعه  فهي؛ ح را باز كن تيحاال اخم ها. كارم اشتباه بود  دونمي؛ م شوميتو م يباعث دلخور ميبا كارها شهيببخش كه هم

 »؛ قبوله ؟ ميدعوت دار ييجا ميگويو م رميگياصال من تماس م. مان خراب بشه 
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 ديفكركند كه شا خواستيدلم نم. از من قول گرفته بود  ايپر نكهيا گريدلم را سوزاند و د ييبا مظلوم نما شهيمثل هم باز

 يروز كردميلحظه فكرنم كيدر دلم نشسته بود كه اصال  ايآنقدر پر.  كنميداشته حسادت م انيكه با شا يبخاطر رابطه ا

 .او بوده است  يدايعاشق و ش انيشا

 يجشن و مهمان يبرا گهيد كنميخواهش م يول.  ستياصرار كرده ؛ نرفتنمان درست ن يليخ اينه ؛ پر« :تامل گفتم  بدون

 ». ميدو هفته به شمال برو يكياگه بشه  ميخواهيم. نكن  يزيبرنامه ر

 ».شمال  يبرا رميم ي؛ من م يوا« :وگفت  ديدستانش را محكم به هم كوب انيشا

 

 18فصل

بود كه  يمهمان نيزتريانگ جانيه نيا.  ميكن هيبالماسكه ته يمهمان يبرا يكه لباس مناسب مياز دو هفته وقت داشت كمتر

كه  داديانجام م يكار يو اگر كس ميداديم رييتغ ديرا هم با مانيتن صدا يحت. بود  ينوع باز كي قتيدر حق. دعوت شدم 

 .كند يلباس و ماسكش را بردارد و اصطالحا رو باز باز ديو با شدياخراج م يباز زشناختند ا يو او را م شديباعث جلب توجه م

بود ؛  انياو همدمم ش اريشناختم و تنها  يرا هم نم دايستاره و ش يكامال تنها خواهم بود ؛ چون حت يكه در آن مهمان دانستميم

 .البته اگر درد دسترس باشه 

. باشد ؛ از پنجه پا تا سر دهيو كامال پوش يكارتون واناتيح ايلباس دلقك ؛  ايمجاز بودند كه از دو نوع لباس استفاده كنند  همه

نپوشد  يگريمثل د يلباس يكس نكهيا ياست و برا دهيچه پوش يبداند هركس ديكس جز همسر نبا چيه نكهيا گرينكته مهم د

 انيكه با شا يباالخره بعداز توافق. و لباس خود را اعالم كند رديكه داده بودند تماس بگ يبدون نام و نشان به شماه تلفن دي؛ با

؛  ميكرد هيبه هرصورت لباسها را ته.  مييبه دنبال اوست درآ شهيكه هم يو او هم گربه ا يتييقرار شد من در نقش تو ميكرد

گرم بود و در فصل تابستان  يليداخل عروسك خ يفضا نكهيا گريراه رفتن با آنها سخت بود و د يكي. اشت اما دو تا مشكل د

 .تحمل آن گرما واقعا عذاب آور بود

آزار  يبه فكرنگاه ها.  شديم شتريرفتن ب يبرا اقمياشت ميشد يم كترينمانده بود ؛ هرچه نزد يبه مهمان شتريب يروز چند

كه مرا دچار عذاب وجدان  يتنها مورد شهيو مثل هم نميرا بب بيبالماسكه عج نيا خواستيدلم م فقط.دهنده آرش نبودم
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 .زديم بيشده و مرا نه رهي؛ به چشمانم خ واريد ي؛ بر رو يسرد پدر بود كه در چارچوب دل ي؛ نگاه ها كرديم

... ياوريتا آن را بدست ب يكرد شهيدر شاست كه سالها خون مرا  يهمان آزاد نيا! يبا خودت چه كرد ؟ييمهتاب تو كجا ـ

 ؟يياما به چه بها

با او  نكهيا يرو يهرجور شده از نگاهش فرار كنم ؛ حت كردميم ي؛ سع ختيريو مرا بهم م ديكشيپدر آتش به جانم م نگاه

 يبود ؛ اما جاو آرام بخش  نيدلنش شيصدا ني؛ طن گرفتميبا او تماس م يشگيهر روز طبق عادت هم. روبه رو شوم نداشتم 

 .گرفتيآغوش پرمهرش را نم

را برداشت و  يگوش يطبق معمول منش.پدر دوباره تمام ذهنم را پر كرد ؛ ناخودآگاه از جابرخاستم و به سراغ تلفن رفتم  ادي

 .به اتاق پدر وصل كرد يبعد از چاق سالمت

 سالم پدر ؛ حالتون چطوره؟ ـ

 .ياز پدر كرد ياديشده كه  يچ ؟يسالم به دختر گلم ؛ مهتاب تو خوب ـ

 ».شوديروزم آغاز نم رميمن كه هرروز صبح تا با شما و مادر تماس نگ دينكن يمعرفت يپدر ب« :گفتم يناراحت با

 »دمت؟يچند روز ند يدونيم« :گفت زديكه ته آن بغض موج م ييصدا با

 .من شرمنده هستم ـ

 .دشمنت شرمنده باشه ـ

 . رميگ ياهان هم تماس مبا م ميدور هم باش ديايامشب ب ـ

 .دييايشما ب ـ

 .ديامديدخترتان ن يچند وقته خونه  ديدونينه پدر ؛ م ــ

 .ديكه مهمان من باش يباشه قبوله ؛ اما به شرط ـ

 ...پول خودتان . هم به شما تعلق داره  نجايا ديزنيكه م هيچه حرف نيا ـ

و وجودم به شما تعلق داره ؛  ي؛ من هست يحرف را بزن نيا نمينب گهيمهتاب د« :گفت تيبا عصبان. حرفم تمام شود نگذاشت

 ».كردم ليرا به شما تحم ميخواسته ها كتاتوريحاكم د كيمثل  شهيشما انجام ندادم و هم يبرا يهرچند كار
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 .داشت كه تمام وجودم را لرزاند  يغم خاص شيصدا

مان  يشكر خدا من و ماهان كه از زندگ ديخواهيندانتان را مفرز ي؛ شما هم مثل تمام پدرها خوشبخت ديحرف را نزن نيپدر ا ـ

 .ديزنيحرف را م نيچرا ا ميهست يراض

 ». ديخوشبخت باش شهيهم دوارميام« :گفت يرا نداد و بعد از مكث كوتاه جوابم

دچار  ديكرده شا رييكه ازدواج كرده بودم ؛ او هم تغ ياو از چه ناراحت است ؟ از وقت ايتكانم داد ؛ خدا يپدر بدجور يحرفها

فرق كرده ؛ ساكت و آرام ؛ به زهرا هم مثل  يلياو خ. عذاب وجدان شده كه من بخاطر درس خواندن تن به ازدواج داده ام 

 .كردينم يچادر هم اصرار دنيدر پوش يگذاشته بود ؛ حت آزادتراو را . آورد يمن و ماهان فشار نم

حاال چه خبر « :مادر گفت. كرد  ختنيتقبالشان رفت و طبق معمول شروع به زبان ربه اس انيپدر و مادر زودتر آمدند ؛ شا شب

 ». ميكه ما زحمت بده

چه  ميشما هست ي؛ پس ما كه هر روز خونه  كباري يدخترتان زحمت شد ؛ اون هم سال يخونه  گهيحاال د« :گفت انيشا

 ».دييگويم

 ».منزل خودتان است« :زد و گفت يلبخند پدر

 ».قربان لطفتان« :گفت انيشا

با آمدن آنها به سرعت به اتاقم رفتم و . دندينگذشت كه محمد آقا و ماهان از راه رس يقيدقا. كرد  ييرايشروع به پذ و

 يحت.است  يميمهتاب همان مهتاب قد نيكه ا كردنديآنها فكرم.بودم دهيبه سركردم ؛ مثل گذشته جلو بستگان پوش يروسر

كه  ياز روز يوا.  كشميو جلو آنها جانماز آب م پوشميچگونه لباس م انهدوست يها ير مهمانكه من د كردنديتصور هم نم

 .برمال شود زيهمه چ

داره پدرم را ! بچه  نيا« :گفت رفتيراه م يبه سخت كهيدرحال. عوض كردم  يگلدار ديماهان را با چادر سف يمشك چادر

 ».كله هم برام مش دنينفس كش يكه حت يكنيباور م.  ارهيدرم

 .گرمه  يلياست ؛ هوا خ يچادر مشك نيطفل معصوم داره ؛ مال ا نيبه ا يچه ربط ـ

 .همراهم بوده شهيچادر هم نيدارم ا اديكه به  ياز وقت. عادت شده  گهيمن د يبرا! يزنيم ييچه حرفها ـ
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 حاال چقدر مانده؟:و گفتم دميشكمش كش يبه رو يدست

 .دو هفته و پنج روز ـ

 .شوميمن خاله م گهيسه هفته دآخ جون تا  ـ

 ».و من هم مادربزرگ« :و گفت  دياز راه رس مادر

 ».روميمادر بزرگ خوشگل م نيمن قربان ا« :و گفتم دميسراغش رفتم ودستم را به دور گردنش انداختم و او را بوس به

 »!يكنيم نيخدا نكنه ؛ نفر... واه « :را درهم كرد و گفت شيها اخم

 يصدا. ماهان و زهرا غش كرده بودند از خنده . و شروع كردم به قربان صدقه رفتنش» دور ندازيحرفها را ب نيمامان ا« :گفتم

 :شد دهيپدر از سالن شن

 . مييايماهم ب گذرهيخوش م شترياگه اونجا ب! چه خبره  ـ

 ». ميرسيشما سبزه ؛ حاال خدمتتان م يجا«:گفت مادر

 ». ميگذارينم بينص يپدر شما راهم ب« :بلند گفتم يصدا با

 ».ديآماده كن يسور حساب كيدادن  يخودتان را برا« :رو كرد به محمد آقا وگفت انيآمدن ما شا با

انجام  ديكه از دستمان برآ ي؛ ماهر كار ديچشم ؛ شما قابل بدان يبه رو« :آقا كه ساكت و آرام نشسته بود با متانت گفت محمد

 ». ميدهيم

 .شد دايپ انيشا يبود كه سرو كله  دهيبه اتمام نرس يچا ختنيهنوز ر. نه رفتمبه آشپزخا يآوردن چا يبرا

 .برميمن م دياجازه بده ديكشيچرا شما زحمت م ـ

 !يخوب زرنگ شد ـ

 .ديداني؛ شما قدر نم ميزرنگ هست شهيما هم ـ

 يامشب همه  زمينه عز: تكمك به آشپزخانه آمد اما او گف يزهرا چندبار برا. بلندشود شيكس ازجا چيشب نگذاشت ه آن

 ».من چقدر هنرمندم ننديكه بب نيمهتاب جون تو هم برو بنش. من است  يكارها به عهده 

 :و گفتم دميسراغ پدر رفتم و كنارش نشستم و دستم را به دور گردنش انداختم و او را بوس به
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 .گذارمينم بينص يگفتم كه شما را هم ب ـ

 ».است يخونه خال يجات تو يليخ« :محكم در بغل گرفت و گفت مرا

به به چه « :شام بود گفت زيم دنيكه مشغول چ انيشا.بازوانش پنهان كردم انيكه در چشمانم حلقه زده بود در م ياشك

 ».مهتاب چقدر شما را دوست داره نيكه ا ديكني؛ پدرجون باور نم ييبايز يصحنه 

 »؟يدل نازك شد نقدريدشه كه ا يدلم ؛ چ زيعز «:و گفت ديو سرم را بوس يشانيپدر پ ديبغضم ترك ناگهان

 ».گذرهيم ياز خانواده واقعا سخته تا آدم بخواهد عادت كنه عمر يدور«:گفت ماهان

 ». مينيب يرا م گريقربانت برم ؛ ما كه هر روز همد« :به سراغم آمد و گفت مادر

من هستم شرمنده كه باعث  ي؛ مقصر اصلخاك بر سرمن « :و گفت ديبه سرش كوب يهراسان جلو آمد و دو دست انيشا

 ».همه شدم يناراحت

واه ؛ واه « :گفت كرديكه همانطور مات و مبهودت مرا نگاه م انيشا. اش مسخره بود كه ناخودآگاه خنده ام گرفت افهيق آنقدر

 »! ميكن هيگر اي ميبخند دي؛ حاال ما با

 .همه را به خنده انداخت و

هر وقت كه دركنار .آورد يم مانيلبخند بر لبها شيبا صحبتها انيشا يگهگاه. ميصرف كرد يميگرم و صم يطيرا در مح شام

از آنها  يبه نوع خواستيدلم م شهيمن كه هم.بود بيعج يليخ ميآمد كه برا يبه سراغم م يخانواده ام بودم؛آرامش خاص

 .بودن هالحظه با آن كي يبرا زديجدا شوم حاال دلم پر م

 »؟يهست يات راض يمهتاب ؛ از زندگ« :متوجه نشود گفت انيكه شا يبه طور شب پدر وقت رفتن آن

وقت گله و  چيسوال را كرد؛ من كه ه نيچرا ا.بود كه تا چندلحظه مردد پدر را نگاه كردم رمنتظرهيغ ميسوال برا نيا آنقدر

كه  يبخاطر آن چندقطره اشك ديشا.ببرند ييكوچكمان هم نگذاشتم آنها بو ياز دعواها يام نداشتم ؛ حت ياز زندگ يتيشكا

شده كه  يچ. است  يپسرخوب انيپدر ؛ شا« : گفتم  يبا لبخند. شده  جاديدر ذهن پدر ا تيذهن نينتوانستم كنترلش كنم ا

 »؟  ديسوال را كرد نيا

 .مطمئن شوم خواستمي؛ فقط م زميعز يچيه ـ
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 19فصل

نفر را دوست داشته باشد كه نامش را  كيچقدر  ديانسان با.  دميپرس بود كه بارها و بارها از خودم يسوال ني؟ ا ستيچ عشق

راه  چيلرزاند كه ه يرا م ينگاه چنان تار و پود آدم كيو  شودياز همان نگاه اول شروع م زيهمه چ ايآ. عشق بگذارند 

 ؟ شوديمنجر م نيعشق آتش كيشروع و به  يعمولم يدوست كياز  نكهيندارد ؛ با ا يزيگر

دوست دارم ؛  يلياو را خ. ام نبود  يدر زندگ انيجز شا يوقت مرد چيه يعنياز عشق نداشتم ؛  يتجربه ا چيخصا هكه ش من

 تيرنگ واقع مياهايكه با آمدنش رو يكس. من است  ينجات دهنده  شترياما فكرنكنم بتوان گفت عاشقش هستم ؛ او ب

دور و دست  يرا كه روز يزيام رساند و هرچ نهيريد يآرزوهابه  مرانگرفت و  دهيرا ناد ميوقت خواسته ها چيه. گرفت 

من بخاطر .  دانستميم گريد يزوج ها يدوست داشتن او را سوا ي؛ با كمك او به دست آوردم ؛ من حت دميد يم يافتنين

 ياو هم مرد اگر حتمبه  داشتميآن را به دست آورده بودم او را دوست م انيخواستارش بودم و با آمدن شا شهيكه هم يزيچ

 .به او داشته باشم  يعالقه ا نيكوچكتر توانستميوفت نم چي؛ ه گرفتيرا م ميها يبه مانند پدر بود كه آزاد

تا توانستند  ديسال طول كش كي.  داشتنديرا دوست م گريوار همد وانهيشدند كه چگونه د يدر ذهنم تداع يو شاد شاهرخ

؛ چه  دينال يروزگار م ييوفا ياز ب انيبا چشمان گر يكه شاد ييچه روزها. ند كن يازدواج راض نيرا به ا شانيخانواده ها

ها بود ؛ حال و حوصله نداشت ؛  وانهيمثل د ديد يروز اگر او را نم كي.  كرديم يشاهرخ لحظه شمار دنيد يكه برا ييروزها

 .ت شدن به او را نداش كيكس جرات نزد چيو ه رفتيو به فكر فرو م كرديكز م يگوشه ا

فاصله  يليفهمم كه از عشق خ يبگذرد تا به عشق برسد ؛ اما حاال م ياز چه مرز ديكه دوست داشتن با دميفهم ينم اونموقع

 .خودم  يرا فقط و فقط بخاطر خودخواه انيكه شا شوديم يرو ايآ. دارم 

فقط  نباريا ميرفت يكه با بچه ها م جشن ها يبرعكس همه . بود يدنيجالب و د ميبرا زيهمه چ.  ديبالماسكه از راه رس جشن

وارد  نكهيمثل ا. نبود  يباور كردن ميآن وحشت زده چند قدم به عقب برگشتم ؛ اصال برا كي؛ با ورودمان  ميبود انيمن و شا

در  ميپشمالو به تنمان نبود ؛ ناخن ها يچنان در دست فشردم كه اگر آن لباس ها ار انيدستان شا. شده باشم  ركيس كي

 . رفتيشت او فرو مگو
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 ريي؛ حرف زدن ممنوع بود ؛ مگر با تغ دنديكش يو هورا م زدنديدست م ي؛ فقط با ورود هر جفت امديكس به استقبالمان ن چيه

 كراستي؛  ديرسيبود كه هركس از راه م ختهيجو مجلس را بهم ر كيآنچنان موز. بود يدشوار اريمن كار بس يصدا كه برا

كردم دوستانم  يسع. متمركز كنم  توانستميداشتم كه فكرم را نم يجيو گ نگحالت گ يتا مدت.  ترفيرقص م ستيبه سمت پ

متوجه  ينفر را با توجه به مشخصاتش حدس زد ستاره است اما بعد از مدت كيبود مثال  يسخت اريكنم ؛ اما كار بس دايرا پ

؛ با  يهر شخص نيب يرابطه ا ايشدم ؛ آ رهيبه افراد خ و ستادميا يگوشه ا. همان مشخصات را دارند  گريشدم كه چند نفر د

 نيا ايبود ؛  يكه نقاب پسرشجاع را به چهره داشت واقعا انسان شجاع يكس ايكه به صورت زده بود ؛ وجود داشت ؟ آ ينقاب

و  ريكه نقاب ش يسمثال آن ك. كنم  يابيارز ديجد يجالب بود كه همه را با چهره ها يليخ ميبرا. وانمود كند  خواستيجور م

 يزندگ توانمينم يبود كه بدون حام نيا ينقاب خودم ؛ نشان دهنده  ايپلنگ به چهره داشت ؛ به حتم عاشق قدرت بود  اي برب

 .كرده باشد  زيدندان ت ميبرا شهيگربه كه هم كينباشد جز  يكس ياگر حام يكنم ؛ حت

باشد ؟ حتما  توانديچهره ها م نياز ا كياما آرش كدام . بود  طنتيبه تن كرده ؛ چون عاشق ش وينوكيلباس پ ايزدم پر حدس

 .دارد  يدر به دست آوردن طعمه ا ياست و سع انينما يبه صورت چندش آور زشيت يكه دندان ها يآن گرگ بدجنس

جلب توجه كه  اطيداشت ؛ اما بخاطر احت يباغ بزرگ اليو ميكرديم ياحساس خفگ كهيگرم بود ؛ بطور يسالن هوا حساب در

اما .  كردنديچند كولر همزمان باهم كار م نكهيبا ا. نرود جشن را در سالن برگزار كرده بودند  رونينكند و صدا از باغ ب

به سراغم آمد و دهانش را با دو دست باز كرد و  انيشا. نبودند  ميبه تن داشت كه ييسالن ؛ با لباسها يفضا يگرما يجوابگو

 ».دنبالت گشتم  يلي؟ خ يكجا هست« :بلند گفت  يو با صداسرش را كنار گوشم آورد 

 . ميداشتياز صورتمان برم يرا لحظات مانيو ماسك ها ميكرديم دايپ يمناسب يجا ميرفت يكاش م يهوا گرمه ؛، ا يليخ ـ

 ؟ يرا شناخت يمهتاب كس يراست.تحمل كن  يحاال زوده ؛ كم ـ

 تو چطور ؟. هيسخت يليكار خ نينه ؛ ا ـ

 .باشد  ايپر ديزدم ؛ مثال اون دلقك با ييحدس ها هي من ـ

 ! ياز كجا مطمئن ـ

 دايو ش ديفرش ديمثال اون پسر شجاع قد بلند و خانم كوچولو كوتاه قد با. آرام و قرار نداره  قهيدق هيدرست نگاه كن ؛  ـ
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 ؟ هيباشند نظر تو چ

 .حق با تو باشه  دي؛ شا دونمينم ـ

 .سبزه  يليخ ستيتو پ تيكه جا ميبرو ايحاال ب ـ

مجالس به  شتريبلد نبودم و در ب يبزنم ؛ دستم را گرفت و به همراه خود برد ؛ من رقص آن چنان يبتوانم حرف نكهيقبل از ا و

كه  شدنديمتوجه م دنميرقص ي وهيحتما حاال همه از ش.  كردميرا تماشا م گرانيو د ستادميا يم ستيعنوان تماشاگر كنار پ

 ميكالفه ام كرده بود و عرق از سر و رو يگرما بدجور. من بودم  ديرقص ياحساس م يب يليكه خ يچون تنها كسهستم ؛  يك

 ميكه حاال برا يقيموس يصدا. نداشت  يا دهيتحملم تمام شده فا گريبفهمانم كه د انيكردم به شا ي؛ هر چه سع ديچك يم

فرو رفته بود  جانيچنان در شور و ه آناو هم طبق معمول . رسد ب انيبه گوش شا ميصدا گذاشتيآزار دهنده شده بود ؛ نم

 يحساب. صبر كن  يمعنا كه كم ني؛ به ا داديفقط سرش را تكان م دميكش يهرچه دستش را م. به اطراف نداشت  يكه توجه

 ميچندبار تصم.  رميشناختم تا از او كمك بگ يرا م يكاش كس ي؛ ا كردميحرصم را درآورده بود ؛ مستاصل به اطراف نگاه م

 يكه برا دميد ياز جفت ها را م يليخ. انداخت  يو وهم آور باغ مرا به وحشت م كيتار مهين يبه باغ بروم ؛ اما فضا مگرفت

 . رفتنديبه باغ م يهوا خور

.  دمينداختم او را ندبه هرجا كه نظر ا. رفتم ؛ اما متاسفانه از او خبر نبود  انيبه سمت شا تيكالفه شده بودم ؛ با عصبان يحساب

پس .  بنديمجلس كه همه غر نيهستم به خصوص ا بيها غر يمن در اكثر مهمان داندياست ؛ او كه م وانهيمرد د نيا ايخدا

 .كرده بودم كه حوصله فكركردن نداشتم  يآنقدر قاط.  كنديبا من رفتار م نطوريچرا ا

از در سالن  تيبا عصبان. كرد  دايرا پ يدر آن آشفته بازار كس شديم يكه به سخت اديآنقدر بزرگ بود و نفرات آنقدر ز سالن

 يب شيبرا نقدريجمع ؛ ا كيمن است ؛ پس چرا در  يدايگفت عاشق و ش ياو كه م. دلم گرفته بود  يزدم ؛ بدجور رونيب

 ! كرديبودم كه توجه همه را جلب م تياهم

 

با ترس و وحشت از .مرا از نشستن در آن مكان منصرف كرد  يقيآزار دهنده موس يروشن بود ، اما صدا وانيدر ا يچراغ

 يچراغ يسوسو يمتر ستيفرو رفته بود ؛ فقط حدود هر دو يكيرفتم ؛ باغ تا دور دستها در ظلمت و تار نييپا وانيپلكان ا
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؛ دلم  ستادميپلكان ا در يلحظات.  كرديروشن نم شتريخود را ب يدو متر شعاعتا  ديكه نورش آنقدر كم بود كه شا شديم دهيد

 نيا نكهيفكرا.  شدمياز آن مكان دور م دينجات دهم ؛ اما با يهرجور شده خودم را از دست آن ماسك لعنت خواستيم

 يتوجه ي؛ اما آنقدر از ب گردمگرفتم به سالن بر ميتصم. مرا به هراس انداخت  ميمايچگونه بپ ييروشنا نيمسافت را تا اول

دو چندان شده بود با  انيام نسبت به شا نهيبغض و ك كهياستوار درحال يشدم و با اراده ا مانيكه پشدلم شكسته بود  انيشا

خدا را شكر كردم كه آسمان . شده بود  رهيخ ييروشنا نيلرزان از كنار استخر عبور كردم ؛ چشمانم همچنان به اول يييگامها

كشاند مرا دچار وحشت كرد و  يطرف و آن طرف م نيان را به ادرخت يكه شاخه و برگها يبود ؛ اما درختان و باد يابمهت

و دوان  دميكش يبلند غيبودم كه ج دهيآنقدر ترس.  دميد نيزم يمسخره خودم را رو هيكه سا ديبه اوج رس يوحشت وقت نيا

 يه اطراف مب يو گاه گشتميبه عقب برم ي؛ گاه خواستميو از خدا كمك م زدميم اديفقط فر.  دميدوان به سمت جلو دو

تك تك بچه ها را با  ي افهيآن ق كي؛  كردنديم بيشده بودند و مرا تعق واليدرختان به صورت ه يدر ذهنم همه .  ستمينگر

و  كردمينگاه م سرهمچنان كه به پشت .  دميبه وضوح د دنديخند يبلند م يهمه با صدا كهيمسخره ؛ درحال يماسك ها

 ميخرس مهربان روبه رو. مانند خودم برخورد كردم  ياز رفتن باز داشت و به جسممرا  ي؛ ناگهان سد دميكش يم اديفر

 ياست ؛ نفس راحت يانسان واقع كيمتوجه شدم كه او  يوقت.  دميكش يم يبلند غيآن وحشت كرد و ج كي. بود ستادهيا

 .شب خوشحال شدم  يكيهمنوع در آن تار كي دنيچقدر از د ديكنيباور نم. دميكش

كه معلوم  يدو رگه ا يبا صدا.  كردمياو را گرفته بودم ؛ نفس نفس زنان از او تشكر م يه با دستانم بازوان پشمالوك همانطور

 ».نفست گرفته ؛ ممكنه حالت بد بشه  ي؛ بدجور يبهتره ماسكت را بردار« : داده گفت  رييبود آن را تغ

 .شناسد  يسالها مرا م نكهيمثل ا كرديروان صحبت م راحت و. جوابش را بدهم به سرعت ماسك را برداشتم  نكهيا بدو

 ؟ يديترس يليخ ـ

 .بودم  دهينترس نقدريعمرم ا ي؛ تا حاال تو اديز يليخ ـ

 ! ياز نگاه كس يحت ـ

 ». ديكن يمعرف... خودتان را  شهي، م شهيم« :با ترس و وحشت من من كنان گفتم .  ستياو ك اي؛ خدا دميآن ترس كي

 ». يضعف كرد ي؛ حساب ميكن دايپ ييجا هيحتما حتما ؛ بهتره اول « : گفت يدستپاچگ با
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 يخودم را م يحس راه رفتن نداشتم و به سخت. مان بود برد  يكه در چند قدم يفيرا گرفت و مرا به سمت نور ضع ميبازو و

 .كشاندم 

 .نشستن هم وجود دارد  يبرا يي؛ به حتم هرجا كه روشن است جا ميرس ياالن م ـ

 .دهم  صيهر قدر فكركردم نتوانستم صاحب صدا را تشخ. آشنا بود  ميصدا برا نيا درچق

 . مكتين كيهم  ني؛ ا دييخب بفرما ـ

 .؛ حتما تا حاال از هوش رفته بودم  كردميمن چه م دياگر شما نبود دانميواقعا نم. دستتان درد نكند . متشكرم  ـ

 . دميشن يشما را نم يبودم ؛ به حتم صدا امدهيبه باغ ن يرهواخو يمن هم اگر برا. نكردم  يمن كه كار ـ

 ! ديشما هم از دست گرما فرار كرد... ا  ـ

 . ديآ يها خوشم نم يجور مهمان نيمن از ا ديدونيآخه م. آمدنم بود  ياز علت ها يكيگرما هم  ـ

 چرا ؟ ـ

و از  ميبزن يو باهم گپ مينيدوستانمان را بب يد از مدتكه بع ميرويم يبه مهمان. باشد  يهدف ديبا زيهر چ يبه نظر من در پ ـ

جفتت  ييجشن فقط حق شناسا ني؟ در ا ستيچ يمهمان ني؛ هدف ازا ميشناس يرا نم گريهمد يوقت.  ميبودن با هم لذت ببر

 . خورهيبه كار بچه ها م شتريب يمهمان نيبه نظر من ا.  يباش روممح دارشياز د ديكه آن هم با يرا دار

 .نكرده بود  تميكه گرما اذ يجالب بود ؛ البته تا موقع يليمن خ يما براا ـ

 است ؟ يدنيجالب و د يمهمان نيا زيچه چ ـ

را انتخاب  يسبك ؛ به نظر من هر كس ماسك نيجشن بالماسكه دعوت شده ام ؛ اون هم به ا كيبار به  نياول يمن برا ـ

 .نه  ايحدسم درسته  نميآخر جشن ماسكها را از چهره بردارند تا بب خواديمدلم  يليخ. داره  ياش هماهنگ هيكرده كه با روح

 چطور مگر؟ ـ

عالقه داشته باشد كه به  يليخصلت خ نيالاقل به ا ايباشد ؛  يذاتا انسان شجاع ديكه ماسك پسر شجاع را زده ؛ با يمثال كس ـ

 .دارد  ياديشباهت ز يداستان تيرفته كه به آن شخص يدنبال ماسك

 !چه جالب  ـ
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 .است  اديز يليدرصدش خ يول كنهيصدق نم شهياست و همه جا و هم هيفرض كي نيالبته ا ـ

درحال فرار از  شهيو هم يآرام ؛ مهربان ؛ عاشق آزاد...  يتييتو. حدس زد  توانيشما را م ياخالق اتي؛ خصوص نطورهياگر ا ـ

 .مزاحم  يدست گربه ها

 . ديددرست حدس ز:ام گرفت و گفتم  خنده

 هستم ؟ يحاال من چگونه آدم ـ

 ديآ ياست به خصوص اگر صفت مهربان هم داشته باشد ؛ به نظر م يآرام و مظلوم وانيخرس ؛ ح« :گفتم . فكركردم  يلحظات

اونموقع . بهت نارو بزنند  نكهيمگر ا يندار يكار يو با كس ي؛ دلسوز يا ستادهياول صف ا گرانيدر كمك كردن به د شهيهم

 ». يكنيخودت را آماده م ارزهمب يو برا يداريكه نقاب از چهره برماست 

 .نظرت عوض شود دنميبا د ديشا ـ

 . يباش يآدم بد ادياما به نظر نم دمياحتمال است ؛ هرچند كه چهره ات را ند نيمنكه گفتم ا ـ

؛ اونموقع است كه هر  ديايخوشمان ن ياز شخص يفقط كاف. ميكن يبراساس ظاهر مردم حكم م شهياما متاسفانه ماانسانها هم ـ

 .كرده  زيدندان ت مانيكه برا مينيب يرذل اوباش م كيو در ذهن كوچكمان او را  ميچسبان يبه او م يبرچسب

 ؟ ديدار يا هينظر نيچن كيچرا  ـ

 .ام  دهيموارد د نياز ا يليچون خ ـ

 . ستنديهمه مثل هم ن يول ـ

 . مينيب يم گرانيد يان را سوا؛ خودم ميكن يفكر را م نيهم شهيهم ـ

 » ستيمنظورم شخص خودم ن« :گفتم  تيبه من برخورد و با قاطع ييجورا هي

 .نقاب از چهره بردارم تا كال نظرت عوض بشه  يخواهيم ـ

 »! يآرش تو هست« :گفتم  ناخودآگاه

 ني؛ اول ياز من نداشت يخوب يطره گفتم ؛ چون تو در ذهنت خا يديد« :تلخ گفت  يرا از چهره برداشت و با لبخند نقابش

 ».در ذهنت مجسم شد من بودم  يو زشت يديكه در پل يكس
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 ». ستين نطورينه ا« :عجله گفتم  با

 ؟ يپس چرا اسم مرا گفت ـ

 .به نظرم آشنا آمد  تيآن صدا كي ـ

را  گريهمد كباري؛ ماكه  اديبدت مچرا از من  نمميحاال بگو بب.  مييقرار نبود به هم دروغ بگو« :شد و گفت  رهيچشمانم خ به

 ». ميديند شتريب

 .همانطور كه صادقانه سوال كرد به او جواب بدهم  ديبا ميبه او دروغ بگو توانستمينم. زديصداقت موج م شيصدا در

 . دميترسي؛م يكرديوحشتناكه ؛ باور كن هر وقت نگاهم م ييجورا هينگاهت ؛ نگاهت  ـ

 انيشا. يباش انيتو همسر شا شدكهيباورم نم. دميساكت و آرام د يليتو را خ يدر آن مهمان.شتم ندا ياما باور كن من منظور ـ

كه از  كردمينگاهت م يحس كنجكاو ياز رو يآنقدر تعجب كرده بودم كه گاه! با تو داره ؟ يوكلك چه تناسب طونيش

 . يشديشانس بدمن ؛ تو متوجه م

 .بود  نيسنگ يليآخه نگاهت خ ـ

شام هم اگر  زيسرم. داشته باشه  قتيحق كردميوقت فكر نم چيبودم ؛ اما ه دهيجمله را شن نيا« :خنده و گفت كرد از  غش

تو  دميد يوقت.  ميشويم يرتيزود غ يليخ يرونيا يما مردها يدونيخودت كه م. جز كمك كردن نداشت  يمزاحمت شدم علت

به  نيهم يكند ؛ حرصم گرفت و برا يتا همسرش را همراه شوديص نمخال يو او هم از لودگ يا ستادهيا انيتنها به انتظار شا

 ».غذا كمكت كنم دنيسراغت آمدم تا در كش

 اديمسائل ز نياز ا« :كه از نگاه او پنهان نماند و گفت  دميكه در ذهنم پرورانده بودم خجالت كش يناجور ياز فكرها آنقدر

 ». يزود قضاوت نكن يلي؛ بهتره خ ديا يم شيپ

 كينزد يليكه خودم را به او خ گفتيآن چنان سخن م. داشت  يبود ؛ زبان خوب نيسنگ يلينگاهش كه به نظرم خ سبرعك

شما شدم  يبابت ناراحت نكهياز ا« :گفتم .كردم  ياو قضاوت كرده بودم احساس شرمندگ يعجوالنه درباره  نكهيو از ا دميد

من  يكم تجربگ ديشا... دونمينم. از مردها ندارم  يآن چنان شناخت؛ من  ميچطور گو...  ديدونيآخه م.  خواهميمعذرت م

 ».دارم  يفاصله فكر يليبا دختران همسالم خ ديباعث شد كه اون شب آن برخورد را داشته باشم و شا
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؛  دانستيآخه او چه م. نشده رشيدستگ مياز حرفها ياديز زيمشخص بود كه چ يو به خوب داديبا تعجب گوش م آرش

 انيشا يتحمل بوده كه كارها رقابليسخت و غ ميدر آن رشد كرده ام ؛ آنقدر برا يو نوجوان يكه در دوران كودك يزندان

 .است  يو دوست داشتن بايهمه و همه به نظرم ز

و درد  دميدوست د كيشد كه شما را مثل  يچ دانمينم. حرف زدم اديز نكهي؛ مثل ا ديبخش يم« :را باال آوردم و گفتم  سرم

 ».با باطنش برد ينگاه شناخت و پ كيبا  شهيكس را نم چيه ديم باز شد همانطور كه گفتدل

و دلم  ديآ يخوشم نم گرانيد يوقت از كنكاش در زندگ چيه.  يريدوست مرا بپذ كيكه بعنوان  شوميخوشحال م ـ

 يخوب ي؛ راهنما ديم و اگر از دستم برآهست يرا بدان كه شنونده خوب نياما ا. تو را ناراحت كنم  جايب يبا سوال ها خواهدينم

 .هم هستم 

 .نسبت به شما نداشتم يكه نظر خوب خواهميمتشكرم ؛ درضمن معذرت م ـ

 يهم نظر خوب يخود زندگ ديشا. بوده  نطوريمن هم يبرا يزندگ شهي؛ هم يزنيكه م هيچه حرف نيا« :و گفت ديكش يآه

 ».نگران نشده  انيتا شا ميخب حاال بهتره برو. نسبت به من نداشته باشد 

 . ميآسوده به سمت ساختمان به راه افتاد ياليزنان اما با خ قدم

 »؟يهست ي؛ از رشته ات راض يهست يپرستار يام دانشجو دهيكه شن نطوريا« :گفت  آرش

 .عالقه داشتم يپزشك يبه رشته ها يآره ؛ از كودك ـ

 ؟ يسال چند ـ

 .رساندم  انيسال اول را به پا ـ

 . يپا بزن ديس حاال حاالها باپ ـ

دانشجو  ديكنيشما چه كار م.  دهميهم ادمه م سانسياگر خدا بخواهد بعد از ل. به درس خواندن عالقه دارم  يليمن خ ـ

 شاغل؟ اي ديهست

 .كنميم سيام در كانون زبان تدر يليتحص نهيكمك هز يهستم و برا يسال آخر پزشك يدانشجو. هر دو  ـ

اصال  يعنيكنكور آماده نبودم ؛  يبرا يرشته عالقه داشتم اما به علت مسائل نيبه ا يليهمانطور كه گفتم خ!  يپزشك يچه عال ـ
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قبول شوم  كردميوقت فكرنم چيرا انتخاب كردم ؛ ه يپرستار نيهم يبرا. كه بتوانم در كنكور شركت كنم كردميفكر نم

 .بود  ليدروس دوران تحص داشتم همان اديهرچه به . نخوانده بودم  يزيآخه من چ.

 . يباش يشاگرد زرنگ ديكه معلومه با نطوريا ـ

 . ديادامه بده ديخواهيشما چطور؟ م.  ستميبد ن يا ـ

 . ديآ يم شيچه پ نميحاال بب. جراح شوم  خواهدياگر خدا بخواهد دلم م ـ

 . ديكن يآماده م يامتحانات تخصص يحتما خودتان را برا ـ

 .به آنجا بروم  ليادامه تحص يبرا ديتماس گرفتم شا كايبا چند دانشگاه در اروپا و آمر. ا نگرفتم ر يينها ميهنوز تصم ـ

 !چه جالب  ـ

 . ميشويم كيبه ساختمان نزد مي؛ دار ميرا بزن مانيبهتره ماسكها ـ

 ». كنميوقت محبت شما را فراموش نم چيمتشكرم ؛ ه« :ماسك را بر سر بگذارم گفتم نكهياز ا قبل

 .بود يانسان فهيوظ كي نينكردم ؛ ا ينكه كارم ـ

به  يبهتر ديبا د كنميم يبه بعد سع نياز ا. ممنونم  ايدن كيببرم  يبه اشتباهم پ ديكه باعث شد ني؛ هم يانسان فهياز وظ ريغ ـ

 .مردم نگاه كنم 

 . ياز آن خفقان سالن نجات داد يساعت كيمن هم متشكرم كه مرا  ـ

نشد و همچنان وسط مجلس  بتميمتوجه غ انيشا ينسبت به ساعت قبل نكرده بود ؛ حت يفرق چيه ميوارد سالن شد يوقت

آرش  يآن چنان جلو» .نگران نشده  انيتا شا ميفتيبهتره راه ب« :حرف آرش افتادم  ادي. بود  يو مسخره باز يمشغول لودگ

 .ه بردم پنا يدنج يبه گوشه  واز او جدا شدم  يصحبت چيكه بدون ه دميخجالت كش

. بود  امدهين شيپ ميداشتم كه تا آن روز برا يبيحال عج. و خرد شدن تمام وجودم را گرفت  ي؛ سردرگم يپوچ احساس

به  زيچ چيه! ندارد  يتياهم شينبودن من برا ايبودن  يعنينشده ؛  بتميمتوجه غ يبودم كه او حت تياهم يب انيشا يبرا نقدريا

 .بشكند  توانديرا نم زن كيمرد دل  يتوجه ياندازه ب

به سراغ آمد و دهان ماسكش راباز كرد و  انيو سرگردان در آن كنج خلوت نشسته بودم كه شا فيچه مدت بالتكل دانمينم
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 ». يبه باغ رفت يهواخور يكنم گفتم حتما برا داتي؟ هرچه دنبالت گشتم نتوانستم پ ييدختر كجا يه« :بلند گفت  يبا صدا

 ». يممنون كه نگرانم شد يليخ« :آرام گفتم  يليخ

 ».كه مجلس آنطرف گرم تر است  ميبرو اي؛ ب ايب« :گفتم ؛ دستم را گرفت و گفت  ياصال متوجه نشد چ او

 .بره با خود برد  كينشان دهم مرا مانند  يبتوانم عكس العمل نكهيا بدون

خسته بودم ؛ نتوانستم  يليخ نكهيبا ا ميديخانه رسبه  يوقت. آن شب قهر بودم  ستيبه خاطر رفتار ناشا انيهفته با شا كي تا

 .دميبمب ترك كيخودم را كنترل كنم و ناگهان مثل 

در آن آشفته  يخودت فكرنكرد شيپ. نبود  ياليخ چي؛ ه يدو ساعت از زنت خبر نداشت يكيمرد ؛  نديگويآخه به تو هم م ـ

لحظه  كي يارزش هستم كه نتوانست يتو ب يبرا نقدريمن ا يعني! شناسد چه بر سر زنت آمده  يرا نم ي؛ كس يبازار كه كس

گور پدر زن و همسر ؛ « : يظاهر شدم اما به خود گفت دگانتيهم بارها جلو د ديشا.  كنميكه كجا هستم و چه م يبه من فكركن

 . شهيم داشيزود پ اي رياطرافه د ني؛ حتما هم متهيدم غن

خسته ام  ياز زندگ يبه خدا دار انيشا.  گرانيبه حال د ي؛ وا ييكنم تو هيتكبهش  تونميكه م يام ؛ تنها كس يحام يوقت

آورد و  يام به وجود م يدر زندگ يبا آمدنش تحول كردميكه فكرم ي؛ مرد گشتميبه دنبالش م اهايكه در رو يمرد.  يكنيم

.  زنميدست و پا م يكالف سردگم تردر  نميب يمن كه فكر نكنم و حاال م... ؟ ي؛ تو هست دهدينجات م يمرا از آن سردرگم

 .هم وجود نداره  ديآن ام گريمن خواهد شد ؛ اما بدبختانه حاال د يو ناج شوديم دايپ يداشتم كس ديقبل از ازدواج ام ديشا

كه  ديد يفقط وقت.  كردينم ياعتراض نيو كوچكتر داديگوش م ميفلك زده نشسته بود و به حرفها يمعمول مثل آدمها طبق

 ».حق با توست « :گفت  ديكشيبه سرش م يدست كهيآرام گرفتم ؛ درحال يكردم و كم يدلم را خال يهاعقده 

نشان  يبتوانم عكس العمل نكهيجمله آتش گرفتم و دهان باز كردم كه هرچه ناسزاست نثارش كنم اما قبل از ا نيا دنيشن با

 كنمي؛ خواهش م كنميخواهش م« :نم گذاشت و گفت دها يدهم ؛ به سمتم آمد و مرا در آغوش گرفت و دستش را به رو

تو .  ياقرار كردن است ؛ نه معذرت خواه يبرا نباري؛ اما ا كنميجمله را تكرار م نيهم شهيكه هم دانميم. ريچند لحظه آرام بگ

؛ مثل  برميم ادي؛ زمان و مكان را از  رميگ يقرار م يمجالس نيدر چن يوقت ستيدر كار ن يباور كن كه عمد يول ييگويدست م

؛ بارهاو بارها خودم قول دادم كه تو  يهست زيعز ميچقدر برا يدانيبه جان خودت كه م. وجود ندارد  ياز خودم كس ريغ نكهيا
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موقع به خود  كيسپارم و  يم يرا به فراموش زيو همه چ رديگ يرا تنها نگذارم و در كنارت بمانم ؛ اما ناگهان جو مجلس مرا م

 ». يكمكم كن ديتو با... عادت زشت را ترك كنم  نيا ديبا. شده  ريد گريكه د ميآ يم

 »؟ يچطور دييممكنه بفرما« :گفتم  تيعصبان با

 . يكن مرا تنها نگذار يو سع ايبه سراغم ب.  يكمكم كن ديبا يجور هي دونمينم ـ

 يو همان آمدن» .آم  ياالن م« بود ؟ يبت چجوا يدوني؛ بارها و بارها به سراغت آمدم ؛ م يآور يحرصم را درم يدار انيشا ـ

 ميكردن برا يزندگ نطوريا.  يبكن يفكردرست هيبهتره . خسته شدم  گهيبه خدا د دهيكه تا وقت برگشتن به خونه طول كش

 . اورميسخته ؛ فكرنكنم بتونم دوام ب يليخ

اما  كرديروشش را عوض م يدو سه هفته ا!داد ؟ رييكرده تغ يزندگ نيچن نيسال ا يرا كه سالها يكس توانيچطور م اما

 .دادن خود  رييدر تغ يو سع يكه بود و باز هم معذرت خواه شديناخودآگاه همان م

 اي كردميتحمل م ديبا اياز آن همه بحث و جدال چه حاصل ؟ . زدم  ياليخ يكم آنقدر دنده ام پهن شد كه خودم را به ب كم

 يآنموقع كه دخترخانه بودم آزاد.  شديهم م شتريشان ب يريحاال به مراتب سختگ كه يميبه همان زندان قد گشتميبرم ديبا

كه من  دانستياو م. رگ خواب مرا به دست آورده بود يهم به خوب انيشا. پدر  ختس ديبا عقا وهيب كينداشتم ؛ چه رسد به 

و چشم گفتن زبان مرا  ياحت با معذرت خواهر يليو خ دهميم حيترج يبا او را به مراتب به خانه پدر يندارم و زندگ يچاره ا

 .بست  يم

خانه  يآمد ؛ كارها يبه خانه م يهر روز با دسته گل. ؛ اما مگر دست بردار بود  كردميبا او قهر م شتريب يو گاه يهفته ا كي

تا باالخره  گرفتيا مو آنقدر دورم ر داديكه داشتم بدون چون چرا انجام م يهر كار زديدوستانش را م دي؛ ق داديرا انجام م

قهر كردن ها خالصه  ني؛ در هم انيام با شا يدوران زندگ نيبتوان گفت بهتر ديشا. و باز دوباره روز از نو  كردميم يآشت

 نيا خواستيدلم م. ، همزبان ؛ مهربان و دلسوز  ايمرد دن نيبهتر.  شديم اريمرد تمام ع كي كردميبا او قهر م يوقت.  شديم

 .ادامه داشته باشد  امتيق قهركردن هاتا

 گريد كساليكه  دميفهم يوقت يحت.  شديكمرنگ و كمرنگ تر م ميبرا شيو خطاها شدمياو م فتهيش شتريمن روز به روز ب و

چرا از من پنهان « :به او گفتم  يبا دلخور يوقت. مانده ، باز هم نتوانستم نظرم را نسبت به او عوض كنم  ياز دانشگاهش باق
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چندبار .  يناراحت شو خواستيدلم نم. كردم بخاطر تو بود يهركار« :كرد و گفت  مبا زبان چرب و نرمش مرا آرا» ؟ يكرد

 ».جبران كنم  دهمي؛ حاال هم قول م شدميم ماني؛ پش دميد يمهربان تو را م افهيق يبدهم ؛ اما وقت حيخواستم برات توض

در  يزيكمرنگ چ يو جز خاطره ا خورديگ آن به سرعت ورق مبرگ بر. شده بود ميتقو كيمثل  ميبرا يزندگ يروزها

 . گذاشتينم يذهنم باق

 

 20فصل

؛  دانستنديم يقارچ سم كيبودند و او را مانند  يكه همه از او فرار يدختر. خود كرد  فتهيمرا ش ييبطور معجزه آسا ايپر

 . دايتر از ستاره و ش يميصم يبود؛ حت يميدوست صم كيمن  يبرا

پشت سر او  ييوحرفها كردنديكه همه مرا از با او بودن منع م يدختر كرد؛يم يزندگ ينقاب بدنام ريكه در ز يكپا دختر

كس  چيمختلف ؛ ه يو گشتنش با پسرها ايالبته ناگفته نماند ؛ باتوجه به ظاهر پر. خورديحالم بهم م دنشيكه از شن زدنديم

 چيداشت در ه ايكه پر يصفا و صداقت ميبگو توانميبه جرات م. نداشت  يتياهم چيمن ه يبرا كرد؛امايبرداشت نم نياز ا ريغ

 .داشت  يدر انتقام گرفتن از زندگ يو سع دانستيحاصل م ياش را پوچ و ب يكه زندگ يدختر. دميكس ند

دوست  ينبا او وحشت داشتم ؛ به خصوص كه زما ياز دوست يوبه نوع كردميفكر م هيمان ؛ منهم مثل بق ياول دوست يروزها

بازگو كرد  مياش را برا يداستان زندگ يبود ؛ اما كم كم با چند جلسه رفت و آمد مرا مجذوب خود كرد و وقت انيشا يميصم

 ».وقت زود قضاوت نكن چيه«: گفتيحرف آرش افتادم كه م ادي. 

هستم ؛ با  ماريكه من ب ديمفه يوقت ايپر. كرد نيمرا دو هفته خانه نش كهياز پدر گرفتم بطور يسخت يسال آنفلونزا آن

 »؟ يچرا زودتر به من خبر نداد. با مرام هستم  يدارم ؛ در دوست يبيمن اگر هر ع« :به خانه مان آمد وگفت  يدلخور

 . يريتوهم بگ ترسمياست ؛ م يمسر يماريب نيآخه ا ـ

 .روزها گذاشته اند  نيهم يرا برا يدوست!  يزنيكه م هيچه حرف نيبابا ا يا ـ

؛ من  ديشما نگران مهتاب نباش« :به مادر زنگ زد و گفت  يحت. كرديم يآمد و از من پرستار ير روز صبح به خانه مان مه او

 ». كنميخودم از او مراقبت م
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 يمدت ي؛ ط شتريب يپاكت و گاه كي ي؛ روز ديكشيم گاريبد س يلياست ، او خ يچگونه دختر ايپر دميزمان بود كه فهم آن

. عذاب نده  نقدريخودت را ا كردميهرچه به او اصرار م.  رفتيبه تراس م اي؛  گارنكشديس كرديم ي؛ سعمن بود  شيكه پ

خانه پخش بشه؛  طيكه دودش در مح نيتو سم است هم يبرا گاريس نينه ؛ ا« : گفتي؛ م يآشپزخانه بكش ايدر سالن ؛  يتونيم

 ». يكه تو دار يا هير نيآن هم با ا.  كنهيحالت رو خراب تر م

قرار  رميدر مس انيچگونه شا نكهيام و ا يداستان زندگ يمقدمه ا چيبدون ه كروزيكه  دميد يميخودم را با او صم آنقدر

 شهيهم« :گوش كرد وگفت  مياو هم دلسوزانه به حرفها. بازگو كردم  شيبا او ازدواج كردم را برا يآزاد ديگرفت و به ام

فهمم كه سخت در اشتباه  يتو ؛ م يداستان زندگ دني؛ اما حاال با شن است يدنيو شن بيخودم عج يكه زندگ كردميفكر م

 ميتصم گرانيتو د يزندگ يبرا. دانميكس را جز خودم مقصر نم چيام را تباه كردم و ه يانتخاب غلط زندگ كيمن با . بودم 

 توانستيكس نم چيه كهيربطو. و لجباز كدندهيدرخانه حرف حرف خودم بود ؛  شهياما برعكس تو ؛ من هم. گرفتنديم

 .بكند  ياظهارنظر

آنقدر به من بها دادند كه . مشترك ؛ خداوند مرا به آنها داده بود يپدر و مادرم بودم كه بعد از شانزده سال زندگ كدانهي يكي

ه همه گوش به داره ك يفيچه ك يدونينم.  كردنديم ايمه ميبرا دي؛با خواستميخودم را گم كردم ؛ اگر ستاره آسمان را م

 ميپدرم ؛ خب البته نه به اندازه پدر تو ؛ اما آنقدر بود كه هرچه بخواهم برا يوضع مال.  ندكن يتو زندگ يفرمانت باشند و برا

 يآنقدر دل ببندم كه بنده ب يبه كس كردميوقت فكرنم چيخواهم بود و ه دانيسوار م كهي شهيهم كردميفكر م. كند  هيته

 .او شوم  يچون و چرا

دانشكده را در  يكه اكثر بچه ها يپوش و مغرور كيو ش پيآشنا شدم ؛ پسر خوش ت الديدو دانشكده بودم كه با م سال

البته .نبود كه دم به تله بدهد  ينخش بودم ؛ اما او كس يمدتها تو.  گرفتينم ليرا تحو ياصال كس يعنيگذاشته بود ؛  يخمار

چه رسد به من كه . گرفتينم ليو خوشگل را تحو بايز يبودم ؛ او دخترها بردهن يبهره ا ييبايمن ازز.هم حق داشت  ديشا

به دام  يبرا! كه زشت است حق دوست داشتن ندارد  يشناسد ؟ كس يم ييبايو ز يعشق زشت ايآ. در مقابل آنها صفر بودم 

سر راهش قرار گرفتم ؛ اما  يزدم حت فنتلچندبار به او . نداشت  دهي؛ اما فا دميبا دوستانم كش يمختلف يانداختن او نقشه ها

؛ حاال نتواند  شديم ايمه شيكم و كاست برا يب كرديكه هرچه اراده م يكس كردميباور نم چيه.از كنارم رد شد  ياو با پوزخند
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 يكس هچ دميفهم يم ديكنم ؛ با بيگرفتم او را تعق ميباالخره تصم. دار شده بود  حهيجر يغرورم بدجور. او را به دست آورد

همان بچه درس  نيا شديباورم نم. بردم  ياو پ تيچند روز او را تحت نظر گرفتم تا باالخره به هو. اش وجود دارد  يدر زندگ

؛  گذرانديدختر م كيهر روزش را با . تا آسمان فرق داشت  نيزم الديبا آن م الديم نيدانشكده باشه ؛ ا ريخوان و سر به ز

 يكي؛  يآن هم چه دختران

بهتر از آنها  يليخ ديبا الديبه دست آوردن م يبرا.كه سخت در اشتباهم  دميتازه اونموقع فهم. خوشگل تر و لوندتر  يكي از

دانشگاه را بزنم و  ديشده بودم كه قصد كردم ق ديخودم را كامال باخته بودم و آنقدر دلسرد و ناام هياما چگونه ؟ روح. باشم 

 .كنم رونيبا نرفتنم فكر او را از سر ب

بود و پدر و  ارميدر اخت خواستميام بود ؛ چون هرچه م يظاهر ي افهيمهم نبود ؛ ق ميكه برا يزيام تنها چ يزندگ يسالها يط

 نيكاش هرگز ا يام كرد ؛ كه ا يظاهر وبيبود كه مرا متوجه ع الديم نيو ا رفتنديهزار بار قربان صدقه ام م يمادرم روز

گرفتم سرنوشت خودم را عوض كنم ؛ اما افسوس آنقدر نادان بودم كه  ميماه تصم يد سطاوا ادمهي درست. كار را نكرده بود 

دكتر  ينمانده بود با گواه انشيبه پا يزيچ گرياون ترم كه د.  ستين يكه خدا مقرر كرده؛ عوض كردن يزيآن چ دانستمينم

 يليخ كيجراح پالست كي شيمادرم پ تفاقبه ا. فتم گر يامتحان دادم و ترم بعد را مرخص يابيسركالسها حاضر نشدم و غ

 ريياز او خواستم كامال فرم صورتم را تغ.  گرفتيدستمزد را م نيو باالتر داديكار را انجام م نيكه بهتر ي؛ كس ميمعروف رفت

به . اوردنديابرو ن ؛ پدر و مادر خم به برديم ياديز نهيهز نكهيباا. و فك  ينيو عمل ب يچشم تا گونه گذار دنياز كش. دهد 

 كنميم يسع شهيمن هم! دخترم « :دكتر گفت .  يكن ادهيصورتم پ يشاهكار خلقت را به رو خواهميدكتر سفارش كردم كه م

 يها يهوشي؛ ب يبرو يجراح غيت ريز ديبار با نيچند.  يدار شيدر پ يرا بدان عمل سخت نيكار را ارائه دهم اما ا نيبهتر

 م وجودخطر مرگ ه يمتعدد و حت

 ». يخطرات را به جان بخر يهمه  يتو حاضر ليتفاص ني؛ با ا دارد

 ».بله « :گفتم  مصرانه

كه  ي؛ از آن نعمت كنميم مارانميب يرا به همه  حتينص نيدخترم درسته كه كار من دخالت در كار خداست اما ا« :گفت  دكتر

 ». يكار را انجام داد نيكه چرا ا يافسوس بخور ديروز شا كيخداوند بهت عطا كرده شاكرباش ؛ 
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را در  ياضاف يها يو چرب ديبدنم كار كن يرو خواهميعمل م نيدكتر بعد از ا يآقا. نخواهم شد  مانيوقت پش چينه ه ـ

 .متناسب  كليه كي؛  دياوريب

 »؟ يبا خودت چه بكن يخواهيتو م« :با تعجب نگاهم كرد وگفت  دكتر

 ».شاهكار خلقت « :و گفتم دميخند

آرامم  نيو تنها با مرف دميكه چقدر درد كش دانديرفتم ؛ خدا م يجراح غيت ريبودم ؛ سه بار ز يبستر مارستانيماه در ب كي

« : گفتميلب م ري؛ز فشردميرا از شدت درد بهم م ميدندان ها كهيو درحال كردميم الدينثار م راهيصدبار بد و ب يروز.كردند 

 ».منتظر انتقام من باش 

 يوقت.  شديم دتريسخت توانست مرا آرام كند ؛ همان حس انتقام بود كه لحظه به لحظه شد يكه در آن روزها ييروين تنها

بهرحال بعد از آن .  شديم شتريب الديام نسبت به م نهيكه مثل شمع درحال آب شدن بودند ؛ ك دميد يپدر و مادرم را م افهيق

نكنه خدا از . خودم را كنترل كنم  توانستمينم كهيلشوره و استرس داشتم بطور؛ د ديروز موعود فرار رس يهمه درد و ناراحت

اگه صورتم خراب تر بشه چه بكنم ؟ آرام و قرار نداشتم و ذهنم صحنه  ي؟ وا رهيقهرش بگ ميدر كارش دخالت كرد نكهيا

دارم دكتر سرحال و خندان وارد اتاق  ادي هكرده ام را در دستان مادر هنوز ب خي؛ دست  ديكشيم ريرا به تصو نديناخوشا يها

 »؟ يخب حاال آماده هست« :وگفت  ديرا بهم كوب شيشد و دستها

اونهمه شجاعت !  يضعف كرد نقدريچرا ا! دختر  يه« :را درهم كرد وگفت  شيدكتر سگرمه ها. سر جواب مثبت دادم  با

 ». ينيب يو حاال شاهكار خدا را م كنديكار م يخداوند يرويدستان من با ن نينگران نباش ا چيچه شد ؟ ه

 ».... ستين يخودم هم باور كردن يبرا« :گفت كرديصورتم نگاه م يبه اعضا قيدق كهيرا باز كرد و درحال صورتم

 »شده ؟ يدكتر چ« :گفتم يباز كنم ؛ به آهستگ اديدهانم را ز توانستمينم نكهيباا

 »؟ هينظر شما چ« :جوابم را بدهد ؛ رو به مادر كرد و گفت  نكهيا بدون

من  يايپر نيا شهيباورم نم ايخدا.  هيعال يلي؛ خ هيعال« :؛ متعجبانه مرا نگاه كرد و گفت  كردياشكش را پاك م كهيحال مادردر

 ».باشد 

 ». ديبه من بده نهييآ كي؛ لطفا  نهييآ« :ترس و وحشت گفتم با
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لب خدا را  ريشده بودم و ز رهيبا تعجب به چهره خود خ! تم من هس نيا ايخدا شدي؛ باورم نم دميد نهييخود را در آ يوقت

به  خواستيدلم م. بود  انيبه وضوح در چهره ام نما ييبايچشمانم كبود بود ؛ اما ز ريصورتم ورم داشت و ز.  كردميشكر م

 دينبا« :ر مانع شد وگفت اما دكت. كردم  كيدست او را گرفتم و به لبانم نزد. كنم  هو او را غرق بوس فتميدكتر ب يدست و پا

 ».كن يكردن و اخم كردن جدا خوددار هي؛ گر دنياز بوس.  ياوريبه صورتت فشار ب يتا چند هفته ا

 . ييايدر يپر كيشد مثل  اي؛ازآن روز پر اورميسرت را درن خالصه

را عوض كردم ؛  نمي؛ ماش ميادد رييمان را تغ يمحل زندگ. بردميم نيانداخت از ب يسابق م يايپر اديهرچه كه مرا به  ديبا

بود به  ينيتوه گريد نيام را عوض كنم ؛ اما ا يكه نام خانوادگ خواستيدلم م يعكس ها و خاطرات گذشته را سوزاندم ؛ حت

آمدم ؛ اصال باورم  يبه وجد م كردمينگاه م نهييهر وقت به آ. م كم نگذاشته بود يبرا زيچ چيام كه ه يپدر دوست داشتن

اونموقع بود كه . كس تاب مقاومت در مقابلش نداشت  چيكه ه يكننده ا رهيخ ييبايز. كرده باشم  رييهمه تغ نيا شدينم

 . كنديپول چه م دميفهم

همه و  يو خوشحال جانيدلشوره ؛ ه. نكرد  دايآن شب تا صبح خواب به چشمانم راه پ.  يكنيباور نم.  ديمهر از راه رس اول

.  ديآ يم شيچه پ گريد يتا ساعت دانستمي؛نم دميكردم و مقنعه را به سر كش يميمال شيآرا. ودكرده ب انيهمه در وجودم طغ

را  نيماش. خود را به دانشگاه رساندم  يبه هر بدبخت. بود تصادف كنم  كينزد ندبارآنقدر استراس داشتم كه در طول راه چ

 .ببرم  نيدرونم را از ب كردم اضطراب يفرمان گذاشتم وسع يسرم را رو يقيپارك كردم و دقا

؛ شكر خدا همه  دميشن يگروپ گروپ قلبم را به وضوح م يو صدا داديآزارم م انينگاه اطراف ينيورودم به دانشگاه ؛ سنگ با

فكرنكنم  ديجد پيو ت افهيق نيتازه با ا.  ميديد يرا م گريترم از من باالتر بودند و به ندرت همد كيام  يميدوستان قد ي

 .بودم  يياقابل شناس

راه  دهيكش يبا سر باال و گردن دگريحاال . نبود  فيشده بودم كه قابل توص يتكه ا. همه ؛ از دختر تا پسر را جلب كردم  نظر

هنوز ظهر نشده بود ..  ديدو يبه دنبالم م دياو بود كه حاال حاالها با نيرا نداشتم ؛ ا الديقصد به دام انداختن م گريد.  رفتميم

با .  دميرا در جمع د الديشكستند ؛ م يسر و دست م يگندم يبايدختر ز دنيد يهمه برا.  ديچيپ اهام در دانشگكه آوازه 

 الديخود عهد بسته بودم كه م يشدت گرفت ؛ اما من با خدا يميهمان عشق قد جانيه قهيو تا چنددق ختيدلم فرو ر دنشيد
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 يدايو ش فتهيداشتم مردها را ش ميتصم.گرفتن  نتقاما ي؛ جز برانسپارم  يمرد چيفراموش كنم و دل به ه مشهيه يرا برا

مهم باشد  شانيبرا يكه فقط ظاهر آدم يكسان. از خود برانم  ياردنگ كيآنها را با  دنديبه مرز جنون رس يخود بكنم و وقت

 .وجودم تنفر بود  ي؛ همه  ديايبه سرشان ب نهايبدتر ازا ديبا

او را از سرخود باز  يو دلبر ي؛ اما من با لوند گرفتيچندبار تماس م يروز. ا به چنگ آورد زود شماره تلفن همراهم ر يليخ

باالخره بعد از دوماه . من است  يدايدانشگاه متوجه شدند كه او عاشق و ش يكردم كه همه  صيآنقدر او را حر.  كردميم

 افهيق دنيمهتاب ؛ با د يكنياما باور نم. چه بكند  دانستينم يو از خوشحال ديگنج ينم تقرار را با او گذاشتم ؛ در پوس نياول

 ادي. به او نداشتم  يعالقه ا نيمردم ؛ حاال كوچكتر يم شيبرا يكه روز يكس.او تنفرم صدچندان شد  چارهيزبون و ب

مرا از  شدارشين يو حرفها انهيموذ يبا لبخند وو ا گفتميام م يو از عشق و دلدادگ گرفتميافتادم كه با او تماس م ييروزها

دلش بسوزد و  ديآوردم تا شا نييپا يدرجه پست نيكردم ؛ التماس كردم ؛ خودم را تا آخر هي؛ چقدر گر كرديسرخود باز م

 .بازگردانم  خواستميحاال غرور از دست رفته ام را م

او مرا سوزاند ؛ ... حاال  يول. را داشتم  يشنهاديپ نيچن يروز آرزو كي ديشا.كرد  يمالقات از من خواستگار نيهمان اول در

بودم  يدختر دل نازك نكهيباا.  شديام م فتهياز قبل ش شتريو او هر روز ب ميبا هم دوست بود كسالي. صدبار بسوزد  ديپس با

 .نسبت به او ندارم  ياحساس چيبه اوگفتم كه ه يروز با كمال خونسرد كيل شده بود و يدلم به سنگ تبد نكهياما مثل ا

 ».شوميم اباني؛ آواره ب زنميدرس و دانشگاه را م دي؛ ق كشميخودم را م« :شد ؛ گفت  وانهيرفت ؛ دگ آتش

كه  كرديو التماس م ختيريمادرش اشك م. فرستاد  يهر روز پدر و مادرش را به در خانه مان م» . ستيمهم ن ميبرا« : گفتم

 ». روديپسرم دارد از دست م

 ياما جوابم منف.  ي؟ بهتره قبول كن يخواهيچه م گرياست ؛د يكه او پسر خوب و خانواده داراصرار كردند  يليو مادرم خ پدر

 .بود 

همه  نيهرچند ازا. همانجا ماندگار شد  شهيهم يبه كانادا رفت و برا دميكه شن نطوريا.  دميرا ند الدياز آن زمان م گريد

 نيو ا شديكردن پسرها دلم خنك م تيبا اذ. سابق نبودم  يايپر آن گريآمد ؛ اما من د يقساوت قلب تا مدتها از خودم بدم م

. كه قصد ازدواج داشتند  يكسان يكنند به دنبالم بودند ؛ حت دايبه من دست پ يجور هي نكهيا يهمه و همه برا.من  يشد زندگ
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. نداشته باشند  يقصد دست دراز ازدواج نكنند و يبا آنها بودم كه تقاضا يتا موقع.  داشتميآنها را تشنه نگه م يمن هم همه 

خدا سربلند  شيبدانند ؛ اما پ يهمه مرا دختر بدنام ديشا الحا.  كردمي؛ ارتباطم را قطع م بردميم يآنها پ ديپل تيبه ن يوقت

 .هستم  يكه دختر پاك ميبگو توانميرا به جرات م نيتاكنون به من نخورده و ا يمرد چيهستم كه دست ه

 يرا به رو انياطراف نيسنگ يراحت است ؛ هروقت كه نگاه ها ميبرا كشميرا به دوش م يبدنام نيگبار سن يوقت فكرنكن

شنوم ؛ هرچند كه خودم را به  يپچ پچ دوستانم را م يوقت.وجود نداشته باشم  ايدن نيدر ا خواهدي؛ دلم م كنميخود حس م

 نميب يرا م ييهر وقت پسرها. آسمان بر سرم خراب شود كه  كنميو آرزو م رديگي؛ اما بغض تمام وجودم را م زنميم دنينشن

؛مخم  نديگويو چرت و پرت م كننديكه با من بوده اند ؛ با هم صحبت م يكه دور هم جمع شده اند و با آب و تاب از لحظات

 . ميگويم راهي؛ به خودم و زمانه بد و ب كشديسوت م

 ليرا ذل يمرد نكهيداره از ا يفيچه ك يدانينم. ستميهم ن ماني؛ پش ندارم يا هيكس هم گال چيكردم خودم كردم و از ه هرچه

سواد ؛ از  يكرده تا ب لي؛ از تحص ريام ؛ از پولدار گرفته تا فق دهيرا د يچند سال همه نوع مرد نيدر طول ا.  ينيبب چارهيو ب

 .خود بوند و بس  يهوس ها ياصل و نسب همه و همه در پ يتا ب لياص يخانواده 

 يجسمم خواست و نه برا يكنم آرش بود ؛ او مرا ؛نه برا هيتك شيبرادر به شانه ها كيكه توانستن مانند  يتنها مرد فقط

از  ريش كيمن است كه مانند  ياو تنها حام.است  دهياست كه با من هم فكر و هم عق يكننده ام ؛ او تنها كس رهيخ ييبايز

؛ كه به قول خودش حاضر بود  يبا پسرپولدار و گردن كلفت يمدت. بود  ياتفاق يليخمن و او  يدوست.  كنديمن مراقبت م ميحر

 يها يبود ؛ مهمان وانهيد يدايعاشق و ش كياو هم . ؛ دوست بودم  زديبر مياش را به پا ييدارا ياگر با او ازدواج كنم همه 

 نكهيا يمع ؛ مرا در كنار خودداشته باشد و براج دركه  برديلذت م نياز ا شترياوب. تا مرا به رخ دوستانش بكشد  داديبزرگ م

؛ مثل  ديمرا شن يجواب منف يوقت. خود را عنوان كرد  يتقاضا يمهمان كيرفت كه در  شيپ ييمرا از دست ندهد ؛ تا جا

و كرد ؛ خون در چشمانش جمع شد  دايپ يبياش بزند ؛ حال عج نهيدست رد به س يدختر كردياو كه باور نم. ها شد  وانهيد

 يكه دست به چه باز دميو فهم دميبه طرف من حمله كرد آن شب مرگم را جلو چشمانم د ديكشينفس م يبه سخت كهيدرحال

رگ  يآوردم و به رو رونيداشتم ؛ به سرعت آن را ب فميدر ك ييچاقو اطياحت يبرا شهيمن كه هم. زده ام  يفيخطرناك و كث

آمد ؛ بدون آنكه متوجه باشم ؛ آنچنان نوك چاقو را  يو نفسم باال نم دميزلريم ديداشتم مثل ب يحال بد. گردنش گذاشتم 
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؛ همه  دمياگر بفهمه ترس« :خود گفتم  شي؛ اما پ دميترس يليخون خ دنيبا د. شد  يگردنش فشار دادم كه خون جار يرو

 تيچاقو را تا دسته در گلو ييايب وقدم جل هيبه خدا قسم اگر « :گفتم  يمحكم يو با صدا دميكش يقينفس عم» .تمامه  زيچ

 ». كنميفرو م

حال و  يوقت يبودم ؛ ول يچه حال دانديخدا م. بود كه جرات حرف زدن نداشت ؛ فقط با سر جواب مثبت داد  دهيترس آنقدر

ر به چندنف دميبودم كه د دهيهنوز به سركوچه نرس.كردم و پا به فرار گذاشتم  داي؛ جرات پ دميروز او را بدتر از خودم د

و از خدا  كردميم هيگر.  دياي؛ كه به كمكم ب كرديعبور نم ابانياز خ يا دهجنبن چيدر آن وقت شب ؛ ه.دنبالم هستند 

فاصله مان لحظه به لحظه كمتر . كه خودم هم باور نداشتم ؛اما كم كم نفس كم آوردم  دميدو ي؛ آنقدر به سرعت م خواستميم

از خدا كمك . خط بكشم  هايباز نيا ردو گريبود كه اگر جان سالم به در بردم ؛د نيكه به ذهنم آمد ا يتنها فكر.  شديم

 .ام را فرستادم  يو او ناج خواستميم

 ريز« :خود گفتم  شيپ.  دميرفتم و به سمت او دو ابانيشد ؛ به وسط خ انياز فاصله دور نما ينيچراغ ماش فينور ضع ناگهان

بردم تا راننده را متوجه  نييدستانم را چندبار باال و پا» . فتميكثافت ها ب نيبه چنگ ااست كه  نيهم بروم بهتر از ا نيماش

شدم و در آن را قفل كردم و نفس نفس  نيبه سرعت سوار ماش ستاديا يديمتر به من مانده با ترمز شد مين لياتومب. بكنم 

 ».برو نجاياز ا كنمي؛ خواهش م كنميخواهش م« :جز آرش نبود گفتم  يزنان به راننده كه كس

 ».برو  يپرست يتو را به هركس كه م« :زدم  اديفر.  كرديبا تعجب مرا نگاه م او

پدال گاز گذاشت و به سرعت از آن  يبودن اوضاع شد پا رو ميآمدند ؛ متوجه وخ يچند مرد كه به طرف ما م دنيبا د آرش

 يوحشت از بدنام.  كرديم يبپرسد رانندگ يزيچ نكهيا و آرش هم بدون كردميم هيدر طول راه من فقط گر. محل دور شد 

قرار  يمن نفرستاده بود ؛ به حتم ؛در چنگال مرگ و نابود يمهربان را برا تهفرش نيتمام وجودم را لرزاند و اگر خدا ا يواقع

با  گريل دادم كه دخود قو يآن شب به خدا. قدم گذاشته ام  يدر چه راه خطرناك دميتازه آن زمان بودم كه فهم.  گرفتميم

چه  ابانيآن وقت شب در خ سداز من بپر نكهيآرام گرفتم ؛ بدون ا يمن كم ديآرش كه د. نكنم  يباز ياحساسات كس

 »كجاست ؟ رتانيمس دييحاال ممكنه بفرما. حالتون بهتر شده نكهيشكرخدا مثل ا« :گفت  كردميو چرا فرار م كردميم

 ».قبرستان « :گفتم  يتفاوت يب با
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 »..خدا نكند « : تعجب نگاهم كرد و گفت  با

 گرانياز د.  سوزديخودم نم يمن دلم برا يوقت ستميهمه لطف خداوند ن نيا ستهيچرا خدا نكند ؟من شا« :گفتم  تيعصبان با

 يدشمن فرود م كريكار زار بر پ دانيدر م نكهي؛ مثل ا زنميخود م ي شهيبرداشته ام آن چنان بر ر شهيت.دارم  يچه توقع

 تياز مردم نه از انسان يبعض. كردميتر از آن است كه فكرم يوحش ايدن نيا.  نفرمو همه و همه مت ياز خودم ؛ زندگ. آورم 

 گريد. است  دانيم روزيو پولدارتر باشد پ باتريزمانه هركس ز نيدر ا. برده اند  ييبو يفهمند و نه از محبت و مهربان يم

 ».و زشت هستند  ريكه فق يبدبخت اشخاص... .  ستين يو مردانگ ياز مرد يحرف

 ؟ دي؛شما چرا ناراحت هست ديبه نحو احسن بهره مند ييبايحاال شما كه از نعمت ز ـ

 ». سوزهيم نيدلم از هم« :تلخ گفتم  يپوزخند با

 .متوجه منظورتان نشدم  ـ

 . رميبگ ايدن نيتوانستم انتقامم را از ا نكهينداشت جز ا يبهره ا چيمن ه يبرا ييبايز نيا ـ

 .؛ بازهم متوجه نشدم  ديبخش يم ـ

آنقدر خود را با . نداشتم  يپسر چيبه او داشتم كه تاآن زمان نسبت به ه يبياحساس عج.  دميخود د يچرا او را ناج دانمينم

 يميدم و عكس قدبر فميبازگو كنم ؛ اما ناگهان دستم را درون ك شيام را برا يتمام زندگ خواستيكه دلم م دميد يمياو صم

 »؟ ستي؛ اسم شما چ ديبخش يم« :و گفتم دميكش رونيبهمراه داشتم از آن  شهيام را كه هم

 .آرش هستم  ـ

 . ستيعكس چ نيآرش خان؛ نظرتان در مورد ا ـ

 ؛ ديآ يبه نظر م يدختر مهربان« :را روشن كرد ؛عكس را از من گرفت با دقت به آن نگاه كرد و گفت  نيداخل ماش چراغ

 ».حساب كرد  شودياش م يدوست يبارد ؛ در ضمن فكركنم رو ياز چشمانش م طنتيالبته ش

 »چطور است ؟ افهياز نظر ق« :گفتم .چهره ام صحبت نكرد  يدرباره  يكردم ؛ كلمه ا تعجب

 .بامزه و با نمك است  ـ

 »است ؟ خواهرتان. با شما داره  ياديشباهت ز« :شده بود گفت  رهيبه صورتم خ كهيدرحال و
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 »/ ستيدختر زشت ن نيبه نظر شما ا يعني« :جواب سوالش را بدهم ؛ گفتم نكهيا بدون

 ».نه « :راتكان داد و گفت  سرش

 »است ؟ بايدختر ز نيبه نظر شما ا« :را باال آورد و گفتم حرصم

 . دينيرا در چه بب ييبايتا شما ز ـ

 »؟ ديازدواج كن يدختر نيبا چن ديشما حاضر« :گفتم .شده بودم  يعصبان يحساب

 »؟ ديكنيم يموقع شب از من خواستگار نيا ديدار« :وگفت  ديخند

 . ديازدواج كن ديشما حاضر ميگويم يجد ـ

 .چرا كه نه  ـ

 . ستيمهم ن تانيبرا يظاهر ييبايز يعني ـ

 هيجود دارد ؛ مثل اخالق و روحو ييزناشو يدر زندگ ياصول مهمتر يليام باشد ؛ به نظر من خ يگذار زندگ هينه آنقدر كه پا ـ

 . شودياست كه باعث تداوم آن م يو از همه مهمتر؛ تفاهم در زندگ

آنها مثل هم است ؛ امااو با  يطرز فكر همه  كردميفكر م شهيهم.  دميشن يمرد م كيحرفها را از زبان  نيبار ا نياول يبرا

 .كرديتا آسمان فرق م ني؛ از زم هيبق

 »؟ ديستيعكس خود شما ن نيا« :گفت  داديستم معكس را به د كهيدرحال

 .تعجب كردم كه تا چند لحظه نتوانستم جوابش بدهم  آنقدر

 ؟ ديديشما از كجا فهم ـ

 نيخنده نمك نيا ي؛ حت زنديموج م يدر عمق چشمان هر دو مهربان يجان است ول يعكس ب نكهياز حالت چشمانتان با ا ـ

 .بوده  يعجب پزشك ماهر!  ديكرد كيپالست يما جراححت.  ديهست يكياز آن است كه  يحاك

 .بود  يسخت يجراح ـ

 !ارزشش را داشت ؟ ايآ ـ

فهمم كه سخت در  يحاال م يداشت ؛ ول يام به آن بستگ يزندگ يكه همه  يبرام ارزش داشت ؛ به اندازه ا يليخ يزمان هي ـ
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آرامم كند ؛ حس انتقام آن چنان وجودم را پر  توانستيعمل نم نيجز ا زيچ چيمهم بود كه ه ميروز آنقدر برا هياشتباه بودم ؛ 

فرق كرده و هنوز كه هنوزه تقاص همان اشتباه را دارم پس  زي؛ اما حاال همه چ دميد يم مكرده بود كه آن را تنها راه نجات

 . دهميم

را در من زنده كرد و  يو حس زندگ ستادياو مرد و مردانه در كنارم ا.از آن شب به بعد تنها مونس و همدم من آرش شد  و

كرد و نه گذشته  حتيگاه مرا نص چي؛ نه ه ميكه با هم هست يدر تمام مدت. تلخ بار نكرد  يگذشته ام جز تجربه ا ياز خطاها

به عوض كردن آن  يآنچه بودم و سع ي؛برا خواهديوجود خودم م ياست كه مرا برا ياو تنها مرد. آورد  ادميزشتم را به 

كند  تميهست كه حما يارزش دارم و كس يكس يبرا نميب يم نكهيام است و از ا يبرادر حام كياو در همه جا مانند .  داشتم

ام باز نشد و هرجا كه بروم مانند  يبه زندگ يمرد چيه يپا گريباور كن با آمدن آرش د.  كنميبرم و به او افتخار م يلذت م

متاسفانه آرش قصد .  رسديم انيمن هم دارد به پا يخوش زندگ ي؛ اما خب روزهارا دارد  ميمن است و هوا يبرادر همپا كي

تنها  بارهام داغان است ؛ اگر او بود من دو هيروح يليروزها خ نيا. با چند دانشگاه معتبر مكاتبه كرده . برود  رانيدارد از ا

اما من . تو را دارد  يهمسر اقتيمرد ل نيا ديگوياو م. كرده  ياز دوستانش را به من معرف يكياست كه  ياو مدت.  شوميم

 .هنوزنظرم نسبت به مردها عوض نشده است .دارم  ديترد

اش امسال  ياز آرش بزرگتر است دوره تخصص ياو چندسال.  ستيگفتن ن يبرا يحرف گريكند ؛ د دييآرش او را تا يوقت اما

 . رسديم انيبه پا

مونس  كياو به . و تنهاست  دهياو هم مثل تو زجر كش. فرزاد است  ني؛ هم وردخيكه به درد تو م يتنها كس« : ديگويم آرش

 ». ديده ليتشك يزوج خوب ديتوانيدر كنارش باشد ؛ شما م شهيكه بتونه دركش كند و هم يدارد ؛ كس اجيخوب احت

 »؟ ييبه او بگو يخواهيمن را چگونه م اهيس يدرست ؛اما گذشته  نهايا يهمه «:آرش گفتم به

 يخوشبخت شو يخواهيتو را به او نشان داده ام اگر م يعكس قبل از جراح ياو گفته ام و حت يرا برا زيمن همه چ« :گفت  او

با او  كنميتوست ؛ خواهش م ياست ؛ باور كن او نجات دهنده  يمانياو مرد مهربان و خوش اخالق و با ا. با او ازدواج كن . 

 يزهستيعز ميبرا يليكه خ يدونيخودت م. باشم  ميرفتم ؛ نگران خواهر كوچولو نجايااز يوقت خواهديدلم نم. ازدواج كن 

 ».بسپارم كه قدرت را بداند  يتو را به دست كس خواهميم نيهم يبرا.
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با رفتن آرش دوباره . كند وحشت دارم  ادياز گذشته تلخم  يروز نكهي؛از ا ترسميم ندهي؛ از آ يمانده ام بر سر دوراه حاال

. ندارد  يروزها حال خوش نيپدر و مادرم را آزار دهم ؛ پدر ا نياز ا شتريب خواهمينم.  شوديام شروع م يسخت زندگ يروزها

آسوده سر  ياليبا خ خواهديدلم م« : ديگوي؛ پدر م ننديتنها دخترشان را بب يخوشبخت خواهندينگران من هستند و م يليآنها خ

 ».بگذارم  نيبر بال

دارم ؛  اجيمطمئن احت يبه پناهگاه يادامه زندگ يبرا. مهتاب تو كمكم كن « :نشود گفت  ياشكش جار كرديم يسع كهيدرحال

 »!فرزاد همان پناهگاه است ؟ ايآ

رقم خورده  يسرنوشت هركس به نوع.چقدر در نظرم پاك و معصوم جلوه كرد .  ستيبلند گر يدر بغل گرفت و با صدا مرا

باهم گره خورده بود ؛  ين و او وجود داشت و حاال به خواست خداوند ؛ سرنوشت ما به نوعم يزندگ نيب ياديز ي؛ چه فاصله 

 .بود مانهيصم يدوست كيكه حاصل آن 

نداشتم ؛ اما همان  يبرخورد كوتاه با او ارتباط كيجز .شناسم  ينم ديمن آرش را آن چنان كه با« :دادم و گفتم  يرا دلدار او

با فرزاد . توست  يخوشبخت يبرا ديگويگوش كن ؛ به حتم هرچه م شيبه حرفها.  دادياو م تيميبرخورد نشان از صفا و صم

 ». يكن دايات را پ يزوج زندگ يتوانيبهتر از من و امثال من م يلي؛ خ يهست يداشته باش ؛ تو دختر زبل يمالقات

 .با او صحبت نكردم  ييهم به تنها كباريحق با تو باشد ؛ من  ديشا ـ

كه از گذشته تو خبر دارد ؛  ني؛ هم ديشناس يرا بهتر م گري؛به حتم همد.با چندبار نشست و برخاست . كار را بكن  نيحتما ا ـ

را بدان كه او تو را دوست  نيا. داشت  يوحشت نخواه ندهيوقت از آ چيكرد و ه يخواه يآسوده در كنار او زندگ ياليبا خ

 .دارد 

 »او باشم ؟ يزن كدبانو و خانه دار برا كي توانميم ايآ« : گفت كرديرا پاك م شياشكها هيحال در

 .شد  ي؛ خوشبخت خواه يدار ي؛تو قلب پاك يباش ايزن دن نيبهتر يتوانيبه نظر من كه تو م ـ

 

 21فصل

 يمن در سن و سال« : گفتيخواهر در كنارش بودم مادرش م كيسر سفره عقد نشست در تمام مراحل مانند  ايپر باالخره
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 هيته شيدارد برا اجيكن و هرچه احت يمغازه به آن مغازه بروم ؛ شما در حقش خواهر نيشما جوانها از ا يكه پا به پا ستمين

 ». كنديحساب م يليشما خ يكن او رو

به . محروم بروند  ياز شهرها يكيگذراندن طرحش ؛ به  يبرا يتازه درسش را تمام كرده و قرار بود بعد از عروس فرزاد

از فرزاد نخواست ؛ فقط به او گفته بود  زيچ چينبود ؛ او ه يهم دختر پرتوقع ايپر. هنوز مستضعف بودند  قول خودش

 .كنم  يدر كنارت احساس خوشبخت خواهميم

 يآرش در تمام مدت مانند برادر. بخت رفتند  يبرگزار شد و آنها به خانه  يساده و خودمان يليخ يعقد و عروس مراسم

 يازدواج شد نيتو باعث ا« :از من تشكر كرد و گفت .  زديبه وضوح در چشمانش موج م يا بود و خوشحالدلسوز دركنار آنه

 ».دلگرم كرد  يليتو او را خ يحرفها. كنم  ياو را راض توانستميمن نم.  كردينم دايادامه پ ايتو وپر ياگر دوست دي؛ شا

از رفتنشان نگذشته  يهنوز چند روز. لشان را در آنجا بگذرانند شمال را به آنها دادم تا ماه عس ياليو ديكل يعروس يفردا

 .تماس گرفت  ايبود كه پر

 مهتاب جون حالت خوبه ؟.  ايسالم ؛ منم پر ـ

 ؟ ياز ما كرد ياديسالم بر عروس خانوم خوشگل ؛ چه عجب  ـ

 .ام نگذار  يمعرفت يب ي؛ پا دميبه خدا نرس ـ

 آقا داماد گل چطوره ؟. از شما توقع داره  يكردم ؛ ك يشوخ ـ

؛ دستت درد نكنه  ارهيباز هم وقت كم م گردهياست كه آدم هرچه م يدنيو د بايز نجايا نقدريا.  رسونهياون هم خوبه سالم م ـ

 .بتونم محبتت را جبران كنم  يروز هي؛ ان شاهللا 

هستم  قيمن خراب رف يدانيم ؛ خودت كه مانجام نداد ي؛ در عالم رفاقت من كه كار اديحرف را نزن كه اصال خوشم نم نيا ـ

. 

 ». انيپا شا هي يخدا خفه ات نكند ؛ تو هم شد« :و گفت  ديبلند خند يصدا با

 ».زمانه با تو نسازد تو با زمانه بساز « :كرد ؛ به قول شاعر  شهيچه م...  يا ـ

 .ه نگو دارم لطفا ن يخواهش هيخب ؛ حاال .  يشاد و سرحال باش شهيكه هم دوارميام ـ
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 ؟ يديد يباز چه خواب ـ

 . ميدور هم باش ميخواهي؛ م نجايا دييايبا بچه ها ب ديبلندشو ـ

 . ديشما در حال گذراندن دوران ماه عسل هست ي؛ ناسالمت يهست يك گهيتو د ـ

كرد ؛ اما خواهش با آرش هم تماس گرفتم ؛ او قبول ن.  ميدوران را به آخر برسان نيدر كنار شما دوستان خوب ا ميخواهيم ـ

 . اري؛ بچه ها را هم با خودت ب ميچندروز آخر با هم باش نيا خواهديدلم م. كن  ياو را هم راض كنميم

 ! ارميشما سر در نم يكه از كارها يكيمن  ـ

 .فردا ظهر منتظرتان هستم .  يبا هم در غم و شاد شهيخوبه ؛ هم زهاشيچ نيهم يدوست ـ

 .كار داشته باشند  ديشا رميتماس بگ هيمن با بق؛ بگذار  يدار يچه عجله ا ـ

 .خداحافظ . فردا منتظرتان هستم . ديكه كار داشته باش ديكنيجا م يو آرش ب اني؛ اما تو و شا دانميرا نم هيبق ـ

 ».چند روز آخر  نياز ا« افتادم ؛ منظورش چه بود ؛ ايحرف پر اديقطع تلفن  با

 .مد به خانه آ شهيزودتر از هم انيشا شب

 . يسالم بر خانوم خونه ؛ خسته نباش ـ

 ؟ يخوشحال نقدريشده ا يچ.  يسالم ؛ تو هم خسته نباش ـ

 . ميكن يزيتا برنامه ر نجايا ديآ يامشب م. به آرش زنگ زده  ايشمال ؛ پر ميقراره بر ـ

 .به من هم زنگ زد  ـ

 . ينكن را رد شنهادشونيپ يخواستي؛ م شهينم نيبهتر از ا گهيآخ جون ؛ د ـ

 .اونها رفتند ماه عسل .  ستي؛ درست ن انيشا ـ

 .همش درس ؛ كار ؛ درس ؛ كار  ميماه عسل ؛ بابا خسته شد ميرو يرفته باشند ؛ ماهم م ـ

 ». يكنيم يچقدر هم خودكش« :طعنه گفتم  با

 .؛ شدم پوست و استخوان  ينيب يمگر نم ـ

 . رميبم ياله ـ
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 ...دشمنت  ياله. بشه شما از سرما كم  هيخدانكنه سا ـ

 يبه استقبالش رفتم دسته گل. آرش باز كرد  يدر را به رو انيشا. شد  دهيزنگ شن يحرفش تمام نشده بود كه صدا هنوز

 .در دست داشت  بايز

 .خوب و مهربان  يخانه و همسر يبه بانو ميتقد ـ

 . يخوش آمد يليمتشكرم ؛ خ ـ

 ». شهيهمه كس نم بيبدان ؛ نصقدر همسرت را « :و گفت  انيكرد به شا رو

در خانه  يفرشته ا نيهمچ شهيكرده باشم ؛ مگر م يخاك بر سرمن اگر كوتاه« :و گفت  ديبر سرش كوب يدو دست انيشا

 ».داشته باشم و قدرش را ندانم 

 .؛ شام حاضر است  زيسرم دييكنار ؛ بفرما ديتعارف را بگذار ـ

 »؟ ميافت يراه م يفردا صبح چه ساعت« :گفت  انيكه شا ميدلقمه را در دهان نگذاشته بو نياول هنوز

 »؟ ديبرو ديخواهيم يراست يراست« :با تعجب گفت  آرش

 ».با مهتاب هم تماس گرفته  ايتازه پر. دعوتمان كردند  يمگر تو نگفت« :گفت  انيشا

 ».آنها رفتند ماه عسل . دختره پاك عقلش را از دست داده  نيبابا ا« :گفت  آرش

 فشي؛ بهرحال او منتظرمان است ؛ من كه نتوانستم حر ميدور هم باش ميخواهيرا گفتم ؛ اما او گفت م نيهم ايمن هم به پر ـ

 .شوم 

 ».كنند  ينم ميتقس يآخه دوران ماه عسل را با كس« :گفت  آرش

 ». يهست ليكنند ؛ تو بخ ميتقس خواهنديحاال آنها م« :گفت  انيشا

 ».هستم  هي؛ من هم پا ديبه رفتن دار مياگر شما تصم.  ميباش يما ك« :گرفته بود گفت خنده اش  كهيدرحال آرش

 ». ميكنيشد حرف حساب ؛ فردا ساعت شش صبح حركت م نيا... خب « :گفت  انيشا

 ».؛ آنها را هم دعوت كرده  يبه بچه ها هم خبر بده ديبا« : گفتم

 ».مرام ؛ همه با هم  نيابنازم به « :و گفت  ديرا بهم كوب شيدستها انيشا
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 نياو در ب! زد كه مرا نگران كرد  يبيحرف عج ايامروز پر يراست« :افتادم رو كردم به آرش گفتم  ايحرف پر اديمرتبه  كي

 ».بود  ي؛ منظورش چ يچند روز آخر نيگفت ا شيحرفها

 »؟ ديدان يآها ؛ مگر شما نم« :فكر كردو گفت  يكم

 »؟ يزنيحرف م ي؛ چرا تلگراف ميدان يرا نم يچ« :گفت  انيشا

 ». روميم رانياز ا گريماه د هيتا  اديمن جور شده و به احتمال ز يآخه كارها« :گفت  آرش

 .حرف دلم گرفت  نيا دنيشن با

 ». ميهم بود يبرا يخوب ي؛ دوستا ميكرديبهم عادت م ميتازه داشت« :گفت  انيشا

عوضش  شهينم ايكه با دن يبه اندازه ا.  ادهيز يليت ؛ ارزش دوستان خوب خاس نطوريمن هم هم يبرا ديباور كن« :گفت  آرش

 ».بودم  يتيموقع نيوقته منتظر چن يليخ. قبول كرد  ديرا هم با يزندگ تياما واقع. كرد 

 ». يموفق و سربلند باش يرويهرجا م دوارمي؛ ام تيموفق ديبه ام« : گفتم

 ». كنميوقت فراموشش نم چيبود ؛ ه يدلچسب يدعا« :گفت  يگرفته ا يبا صدا آرش

تا رفتن آرش همه  اميا نيدر ا ديبا. است  متيهنوز كه نرفته ؛ دم غن.  ديانداخت هيما را هم به گر! چه خبره « :گفت  انيشا

 ». ميو خوش بگذران ميدور هم باش

 ». ميديشن انيحرف درست بود كه از زبان شا كي ني؛ ا نيآفر« :گفت  آرش

* * * 

شده  زهير هيفدات بشم ؛ دلم برات  ياله« :مرا محكم در آغوش گرفت و گفت  اي؛ پر ميديرس اليبعدازظهر به و كي حدود

 ».خوشحالم  يليخ يآمد نكهياز ا. بود 

 »؟ يشد ي؛ چ يبود يبزنم به تخته ؛ ماشااهللا چ« :و گفتم  دميرا بوس او

؛ آن چنان  هيگر ريناگهان زد ز.  اوردينتوانست طاقت ب گرياو ؛ د دنيبا د. با بچه ها ؛ به سمت آرش رفت  ياز احوالپرس بعد

نداشت ؛ باالخره فرزاد به  يا دهياو را آرام كند فا كرديم يآرش هرچه سع. كه اشك همه را درآورد  كرديم هيسوزناك گر

 ».؛ مهمان ها منتظر هستند  زميزع« :گفت  ايسراغشان رفت و روبه پر
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 تاريگ يصبح زود همه با صدا. لطف و صفا بودند  ايدن هيكه  ي؛ در كنار دوستان كنميرگز فراموش نمآن روزها را ه خاطرات

 يگشت يو گهگدار ميخورديم ايصبحانه را در كنار در. از همه سرحال تر بود  شهي؛ او مثل هم شدنديم دارياز خواب ب انيشا

كه از رفتن آرش  اي؛ پر زديم مانيبرا ييبايز يآهنگ ها انيدر كنار آتش ؛ شا بهاو ش ميزد يشمال م يبايز يدر جاده ها

 ». شوميتنها م يليمن با رفتن آرش خ« :گفت  يم داديرا سرم هيگر.  زديم انيكه شا يبود با هر آهنگ نيغمگ يليخ

 ». رهيم يكه برات م ي؛ كس يتو فرزاد را دار« :او گفتم  به

 .است  ياز همسر نعمت ري؛ غ يحام كي؛ داشتن  رديگ يبرادر خوب را نم كي يكس جا چياما ه ـ

 يليكرد خ هيدرددل كرد و به او تك شيبرا ينفر كه بتوان گاه كيهرچه همسر خوب باشد ؛ باز هم .  گفتيحق راست م به

 و دميبال يمانند پدر داشتم به خود م يقدرتمند يحام نكهيمن كه از داشتن برادر محروم بودم از ا. است  يالزم و ضرور

 .پشتم گرم بود 

 .بدهد  يرا دلدار ايپر كرديم يحال سع نيحالش گرفته بود ؛ با ا يليآرش هم خ خود

 هي؟ كه من هر شب نوحه بخوانم و تو هم گر يدعوت كرد نجايما را به ا يچ ي؛ برا ميديما آخر نفهم« :گفت  ايبه پر انيشا

 ». يكن

به  يبهتر شد و شاد ايكم كم حال پر. آورد  رونيرا از الك غم ب ايپرآنقدر جوك و چرت و پرت گفت تا باالخره توانست  و

 .شد  رهيجمعمان چ

و  اچهيمه آلود در ي؛ فضا ميچادر زد بايز يا اچهيو دركنار در ميسرسبز شمال شد يجنگل ها يآن روز راه يفردا

و در سكوت ؛  نميبنش يتخته سنگ يهمان جا رو خواستيدلم م. انداخت  يم انيكوه ها خون را در رگ ها به جر يسرسبز

اخالق ! را به سكوت گذراند  يلحظه ا انياز دست شا شدياما مگر م. نبود ؛ نظاره كنم  ايرو كيشباهت به  يآن منظره را كه ب

 زيچ چيبرد ؛ از ه ياو را به دور دستها نم يگاه منظره ا چي؛ ه برديوقت از سكوت لذت نم چيبود ه بيعج يلياو خ هيو روح

 .داشت  انيو خنده در خون او جر يو فقط شاد شديزرده نمآ

 .ستاره مرا به خود آورد  اديفر يصدا

 . دميشوهرت نجات بده ؛ به خدا فكم درد گرفت بس كه خند نيما را از دست ا ايبلندشو ب! مهتاب  ـ
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كه در حال حاضر در  ديرا صدا نزنخانوم بنده  خوديب« :توجه مرا جلب كند گفت  كرديم يبلند سع يبا صدا كهيدرحال انيشا

 ». ديشنوند ؛ بهتره خلوتشان را بهم نزن ياز شما را نم كي چيه يحالت خلسه هستند و صدا

 »...چه خبره  نيبب ايبلندشو ب« :دوان دوان به سمتم آمد و دستم را گرفت و گفت  دايش

نارم نشست و دستش را به دور گردنم انداخت و گفت خودش را به ما رساند و در ك انيحرفش تمام شود ؛ شا نكهيقبل از ا و

 »؟ ديزير يحاال خلوت خانوم بنده را بهم م!  زميشده عز يچ« :

 ». دنتيخند يبرا رميم يآخ جون من م« :گفت  انيشا. ام گرفت  خنده

 .نكن  تشانياذ نقدريا انيشا ـ

كه تازه از راه  يستاره و عل» . كننديان دوره ام مكنم ؟ خودش تيوروجك ها را اذ نيمن ا« :گفت  يحالت مظلومانه ا به

 »! يكشان يتو به زور ما را به طرف خودت م اي ميشو يبدجنس ما دور تو جمع م يا« :گفتند  دنديرس

؛  نمايس رونديدهند م ي؛ مردم پول م ديياين دي؟ دوست ندار كنهيم يچه فرق« :را باال انداخت و گفت  شيشانه ها انيشا

پول  ديبه بعد خنده تمام ؛ من هم خل هستم با ني؟ از ا كنميخندانم ؛ بد م يشما را م يحاال من كه مجان. بخندند  ؛ تا ركيس

 ». ديتا قدر بدان رميبگ

كه  كنميمن در حقش ظلم م كردميفكرم يگاه. تا آسمان فرق داشت  نيپارچه شور و شوق بود و با من زم هي انيشا

 .كنم  ياو را مثل خودم منزو خواستميآمد ؛ كه م يم بدم مراحت باشد و از خود گذارمينم

و خنده  يو دوباره شوخ شدنديهمه به دورش جمع م يو به راست يبه لودگ كرديكه دوباره شروع م گذشتينم يساعت خالصه

 . شديبود كه از نو آغاز م

 كي؛ او كه  دانستميم ديبع انيبودن شا بكشم اما با يسرسبز اطراف منظره ا يو كوه ها اچهياز آن در خواستيدلم م يليخ

 كردميم يگذاشت تنها بمانم و اگر اعتراض يكشاند و نم يطرف و آنطرف م نيلحظه آرام و قرار نداشت مرا هم با خود به ا

له پوست از ك ميديكه به تهران رس نيلذت ببرم اما هم بايز عتيطب نياز ا خواهميم ييگوي؛ حاال م شهينم زمينه عز« : گفتيم

 ». يتو هرگز ؛ با توعمر يبه خودم قول داد ؛ ب. كه چرا تو را تنها گذاشتن  يكنيام م

را  بايمنظره ز نيا ديكنم ؛ حتما با يشود خواسته ام را عمل دارياز خواب ب انيشا نكهيگرفتم صبح زود قبل از ا ميتصم باالخره
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 .بكشم  ريبه تصو

صبح داشتم كه قبل از ساعت  دهيسپ يبايرا در سكوت ز اچهيدر دنينان شوق د؛ آن چ ميبود داريب روقتيشب تا د نكهيا با

كارم  ليوسا. مرا بر سر شوق آورد  يرطوبت درختان و مه آلود بودن فضا ينمناك جنگل ؛ بو يزدم ؛ هوا رونيپنج از چادر ب

بود  ظيآن چنان مه غل. به راه افتادم  هاچيبه سمت در يآوردم و به آرام رونيب نياشبه همراه داشتم ؛ از پشت م شهيرا كه هم

آن . نشستم تا هوا بهتر شود  يتخته سنگ يگذاشتم و به رو هيسه پا يرا رو يبوم نقاش. را پوشانده بود  اچهيكه تمام سطح در

و آن همه عظمت و  كرديآرامش دعوت م هكه برهمه جا حاكم شده بود ؛ مرا ب زيو سكوت وهم انگ شيگرگ و م يهوا

انداخت ؛ بدون تامل چشمانم را بستم و او را سپاس  يعظمت خداوند م ادياز مه فرو رفته بود مرا به  يكه در هاله ا ييبايز

كرد  سيگونه ام را خ ينم اشك كهي؛ به طور شديدر نظرم جلوه گر م شتريو ب شتريخداوند ب يو بزرگ ييبايهر لحظه ؛ ز. گفتم 

 يبيحال عج. كه وجودش را حس كردم  كيآنقدر نزد.  دميد كينزد يليبه خدا خآن روز ؛ در آن خلوت گاه ؛ خود را . 

 ياطرافم را نم كهيدور شده بودم بطور يليخ. در آنجا وجود نداشتم  نكهي؛ واقعا مثل ا ستميآن ن فيداشتم كه قادر به توص

 وجود خود را احساس ي؛ حت دميد

شده بود به خود  سياز عرق خ ميسر و رو كهيلحظه ؛ نفس زنان ؛ درحال كيچه مدت در آن حالت قرار داشتم ؛ فقط  دانمينم

 !كردم  ريبه كجا س! من كجا بودم  ايآمدم ؛ وحشت و ترس تمام وجودم را پر كرد ؛ خدا

 ريفام مو به دست داشتم تصو كهيدرحال. كردم  يبود ؛ احساس خستگ گانهيو ب بيغر ميبرا زيهمه چ ستمياطراف نگر به

خودم هم باور  يچشمانم را بستم و باز كردم ؛ برا.  شديم دهيد يبوم نقاش يبكر و دست نخورده ؛ بر رو عتيآن طب از ييبايز

 . شديم دهيسرسبز د يو كوه ها اچهيو به وضوح در بودن يخبر ظياز آن مه غل گرينبود ؛ د يكردن

بود باور  يشاهكار. شدم  ينقاش ي؛ محو تماشا آوردم ينم اديرا هم به  ينقاش دنيكش يبودم كه حت يدر چه حال دانمينم

مافوق  ييروين. با همه فرق داشت  يكي نيارائه داده بودم اما ا ياديز يمن كارها. كه كار من باشد  دانستميم دي؛ بع ينكردن

 . دزده بو يشاهكار نيمن دست به خلق چن

 .آرش مرا به خود آورد  يصدا. توجه شدم م اچهيرا كنار در قيشدن قا كيدر خودم غرق شده بودم كه نزد آنقدر

 . ينيب ياصال مرا نم نكهيمثل ا دهميدست تكان م تيهرچه برا!  ي؛ معلومه كجا هست ريسالم ؛ صبح به خ ـ
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 .متوجه آمدنت نشدم  يبخش يسالم ؛ م ـ

 ؟ يكنيچه كار م نجايا يزود نيصبح به ا ـ

 .نم ك يرا در حصار زندان بايز عتيطب نيآمده ام كه ا ـ

 يباور كردن« :از تعجب دهانش باز مانده بود گفت  كهيآمد و درحال يبه سمت بوم نقاش كرديرا محكم م قيطناب قا كهيدرحال

 »كار توست ؟ نيا ايآ!  ستين

 »!نبود  نجايا يگرياز من كس د ري؛ اما ظاهرا غ دانميخودم هم نم« :را تكان دادم و گفتم  سرم

؛ بهت  ديآ يبه نظر م يعيطب يلي؛ خ كنديفرق م يليخ هيبا بق نيام ، اما ا دهيد ياديز يها ينقاش واقعا فوق العاده است من ـ

 . ميگويم كيتبر

. فرق داره  يليخ نيام اما ا دهيكش ياديز يها ي؛ من نقاش يا دهيد ياديز يها ي؛ تو نقاش بهيخودم هم عج يآرش ؛ برا ـ

 .نشدم  ييبايز نيبه ا ينقاش دنيكه خودم هم متوجه كش يو حال حس كي.است  ينوع الهام خداوند كي كنميفكرم

 ميكن يآنموقع است كه حس م.  كنديكه خودمان را هم شوكه م دارديوا م يما را به كار ييروي؛ ن ديآ يم شياوقات پ يگاه ـ

 . ميهست كينزد يليبه خدا خ

 .حس مرا درك كرده باشد  يراحت نيكه آرش به هم شدينم باورم

 »؟ يكشيم يچندوقته نقاش.  يرا خلق كن يشاهكار نيچن ياستعداد در تو وجود داشته كه توانست نيبهرحال ا« : گفت و

 .عالقه مند بودم  يبه نقاش ي؛ اما از كودك دانميدرست نم ـ

 . يشديم ي؟ به حتم نقاش معروف يرشته را دنبال نكرد نيچرا ا ـ

چه .  گذاشتميپا م ريام را ز يشخص قياز عال يليخ ديبزرگ شدم كه با ياكه من در خانه  ميبه او بگو توانستميم چطور

 ».عالقه داشتمم  يشتريب يبه رشته پرستار: فقط از سر خودم بازش كنم گفتم  نكهيا يبرا!جوابش را بدهم  توانستميم

 ؟ ستياستادت ك ـ

 .سپردم  يم يابلو به فراموشت كيام را در قاب  ييتنها ياز كودك شهيهم. نداشتم  يوقت استاد چيمن ه ـ

 »چرا ؟« :تعجب نگاهم كرد و گفت  با
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 ». يبهتره فراموشش كن« :گفتم  نيهم يبرا. دوباره خاطرات تلخ گذشته در ذهنم زنده شود  خواستينم دلم

 »؟ يموقع كجا بود نيتو ا« :بحث را عوض كنم گفتم  نكهيا يبرا

ات را  ييهمانطور كه تو تنها. شدم  قيام را برداشتم و سوار قا يريگيماه لينداشتم وسا ي؛ حال خوش برديخوابم نم شبيد ـ

تا به حال به  ايسپارم ؛ آ يم يبه فراموش اچهي؛ من هم خودم را در سكوت و آرامش در يسپار يم يبه فراموش يدر بوم نقاش

 ؟ يرفت يريگيماه

 .بهش فكرهم نكردم  ينه ؛ حت ـ

شب  يكياطرافت را احاطه كرده و در آن تار يسكوت رعب آور نكهيشب ؛ با ا مهياتفاقا ن. بده  كار را انجام نيروز ا هيحتما  ـ

به  ي؛ چنان لذت يكه به آب انداخته ا ياست و قالب اچهيكه دستخوش تالطم در يقي؛ نور مهتاب و قا يندار ييجز تنها يهمدم

 ياحساس دلتنگ ييتنها نيوقت از ا چي؛ ه يالك خودت هست يوت نكهيبا ا. كند  دايادامه پ بدتا ا خواهديكه دلت م دهديتو م

 يشويادامه داشته باشد ؛ خسته نم امتيانتظار تا ق نيهرچند كه ا. به قالبت نوك بزند يماه كيكه  يهرلحظه منتظر.  يكنينم

كه با چه  دانديكند ؛ خدا م ريت گبه قالب يبرسد و ماه انيبه پا رانتظا نيكه ا ياز وقت يو وا.  يمان يآسوده منتظر م ياليو با خ

را از نوك قالب جدا  يكه ماه كنديتمام وجودت را پر م يآرامش وقت نيو ا يكشيو آن را باال م يكنيقرقرع را جمع م يشوق

 . يباز گردان اچهيو دوباره به در يكن

 »؟ يكنيها را آزاد م يچرا ماه« :گفتم  باتعجب

 .به خانه شان بازگردند  دوباره نكهيا يبرا دي؛ شا دانمينم ـ

 .بودم  دهينشن يزيچ نيچه جالب ؛ تا حاال چن ـ

 ييبايمناظر ز.  ميبزن اچهيدر يرو يدور قيو با قا ميكن داريبهتره بچه ها را ب« :گفت  ديكوبيرا بهم م شيدستها كهيدرحال

 ».دارد 

بزنند گمان نكنم  يحوال نيدرا يقرار گذاشتند كه گشتبا هم  شبيد.  يكن دايپ يبتوان يزود نيو فرزاد را فكرنكنم به ا ايپر ـ

 .برگشته باشند 

 . ننديمناظر را نب نيكه ا فهيح. تا برگردنند ميكنيصبرم ـ
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 . كنديم يدر كنار فرزاد احساس خوشبخت اي؛ پر يوصلت شد نيخوشحالم كه باعث ا ـ

داشت تا در كنارش احساس آرمش كند ؛ فرزاد هم  نفر كيبه  اجيبود و احت ييدختر تنها ايپر. انجام ندادم  يمن كار ـ

 .را خواهند دانست  گريكديآنها قدر  نطور؛يهم

 .شاكر است  يليخداوند تو را سر راهش قرار داده خ نكهيازا ايپر ـ

؛  گرياشتباه د كياشتباه را با  كيوقت  چيمن فقط به او گوشزد كردم كه ه. كند  ياو خودش خواست كه خوب زندگ ـ

 ميخواهياست كه انتظار داشته باشم هرچه را م ياديتوقع ز نيبه ندرت بر وقف مراد ما آدمهاست و ا يزندگ. تر نكند  خراب

 . مياوريحتما به دست ب

 . يرسيخواسته ات هم نم نياوقات به كوچكتر ياما گاه ـ

كه آن را به دست  ني؛ اما هم ميكه ندار ميهست يزيدر حسرت آن چ شهيما آدمها هم. مسئله هم وجود دارد  نيعكس ا ـ

 .ندارد  يلطف مانيبرا گريد مياوريب

 . يبكن دي؛ چه با يخواستيكه م ستين يزيآن چ يدياگر د يول ـ

 ». ينبود شيب يو به دنبال سراب يكرديعمر اشتباه م كيپس بدان « :شد و گفت  رهيچشمانم خ به

 يو آن را م يبند يدل م يزيكه در ذهنت به چ شوديذاب آور وتلخ مآنقدر ع ياوقات زندگ ياما گاه. با تو باشد  دحقيشا ـ

 . يبازگشت ندار يبرا يو راه ياشتباه كرد يكه بفهم ياز زمان ياما وا شوديبهشت موعود م تيكه برا يپروران

 .تلخ  يبازگشت هست ؛ حاال اگر شده با تجربه ا يبرا يراه شهيهم ـ

 . ياز آن اشتباه يون خودت هم جزئ؛ چ يندار يراه چياوقات ه يگاه يول ـ

 .خراب تر نكن  گرياشتباه د كياشتباه را با  كيوقت  چيگفتم كه ؛ ه ـ

كه دوست  يو آنطور ميكن يرا نگاه م گرانيد يخودمان زندگ دياز د شهيما آدمهاست ؛ هم بياز معا گريد يكيهم  نيا ـ

 .كشد  ياو چه م ميتا بفهم ميف باشآنطر يجا دي؛ با ستين نطورياما ا.  ميكن يقضاوت م ميدار

 .عاقالنه  يبه وجود آورد راه يراه دياما با ميقضاوت كن گرانيد يجا ميتوان يگاه نم چيما ه ييگو يتو درست م ـ

 .اوقات راه عاقالنه هم وجود ندارد  ياما گاه ـ
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 .فهمم  يمنظورت را نم ـ

 ». يفهم يرا م زي؛ همه چ يمجبور باش يوقت« :حسرت سرم را تكان دادم و گفتم  با

 .نزد  يبا تعجب نگاهم كرد و حرف آرش

؛  يات آتش بزن يكه به زندگ يريبگ ميكه خودت تصم ستيو امثال او ن ايها مثل پر يزندگ يهمه .  ميچطور بگو دانمينم ـ

ن قدرت مقابله با ؛ چو يندار يراه چيو تو ه زنديات م ي؛ آتش به زندگ يكه عاشقش هست يشخص يرخواهيخ ياز رو يگاه

حاال ... راه هاست  هيكه به نظرت عاقالنه تر از بق يكنيرا انتخاب م يراه يالفرار از تعصبات خشك وپوش يو برا ياو را ندار

 ؟ يمنظورم را متوجه شد ايآ دانمينم

 ؟ ياررا دوست د انيتو شا ايآ...  زنميصراحت حرف م نيكه با ا ديبخش يم. از تو دارم  يحاال من سوال ـ

 ».البته كه دوستش دارم « :گفتم  يشدم كه به تند ريچنان غافلگ آن

 كرده ؟ ايمه تيكه برا يطيشرا يبرا اي يهمان كه هست دوست دار ياو را برا ايآ ـ

همان كه هست  ياو را برا اي؟ آ يدهيچرا جواب نم« :گفت  كردياوهمانطور كه نگاهم م. جوابش را بدهم  يچ دانستمينم

 »؟ يردوست دا

 ».نه «:گفتم  صادقانه

 ؟ ستيچ يكنيم يبا او زندگ نكهيپس علت ا ـ

كه من دوست دارم  ينكرده و آنطور ليگاه خواسته اش را برمن تحم چيقرار داده ؛ ه ارميكه خواسته ام در اخت يزياو هرچ ـ

 . ميكن يم يزندگ

 . كنديم ي؛ او آنطور كه خودش دوست دارد زندگ يكنيتو اشتباه م ـ

 كنميم ياست و آسوده تر از قبل زندگ يكياست كه خواسته مان  نيازماست ؛ مهم ا كيكه خواسته كدام  ستيمهم ن ميبرا ـ

. 

كه تو  يزيچگونه بوده ؛ اما هرچه كه بوده آن چ يسهام يگذشته دختر آقا يكه زندگ دانمي، من نم نيمهتاب ؛ بب ـ

 تيهمان شاهزاده قصه ها انيتو و خانواده ات وجود داشته و شا نيب يدايكه فاصله ز كنميفكر م. نبوده  يخواستارش هست
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 .فاصله داره  يليخ يزندگ تيبا واقع اهايكه آن رو ينيب يات رساند ؛ اما حاال م يافتنيدست ن ياهايبوده كه تو را به رو

و  كرديم يخودش زندگ يمن بلكه برا ينه برا انيشا. را عنوان كرد كه مرا به خود آورد  يتياو نداشتم ؛ او واقع يبرا يجواب

 .ام  دهيپدر مخالفم اما با او ؛ هم عق ديمن با عقا. ؛ او هم درست مثل پدر است  داديرا كه دوست داشت انجام م يآن كار

 راه پرمخاطره ديگرفته ا شيكه در پ يراه نيا.  ديبده يتان سرو سامان يبهتره به زندگ« :گفت  ديمرا در فكر د يوقت آرش

 ».است  يا

 

 22فصل

مان  ندهيآ يخودم مثمر ثمر نبود و نتوانستم برا يگاه در زندگ چينشست ؛ اما ه يم گرانيبه دل د ميحرفها شهيهم نكهيباا

 چيو ه ميكرديم يگذشته زندگ طي؛ هنوز هم با همان شرا گذشتيسه سال از زادواجمان م نكهيبا ا رميبگ يقاطع ميتصم

بود ،درسش را  يبود كه باالخره به هرجان كندن نيتوانست به خرج دهد ا انيكه شا يتنها هنرحاصل نشده بود ؛  يرييتغ

نداشت و به فكر نبود حاال كه  ينسبت به زندگ يتيحس مسئول چيه انيشا. تمام كرد ؛ آن هم بعد از دو سال عقب ماندن 

ما  يكه مخارج زندگ دانستيپدر م فهيوظ نكهيمثل ا.  ميسربار پدر نباش گريباشد تا د يدانشگاهش را تمام كرده به دنبال كار

 گريمن د.  يكن دايپ ي؛ بهتره كار ميخجالت دارد ؛ بعد از سه سال ما هنوز نان خوار پدر هست« : گفتميبه او م. را بپردازد 

 ».كمك آنها را قبول كنم  توانمينم

 ستين يكنند ؛ اما هنوز خبر دايپ ميبرا يمناسب يام تا كاربه خدا من هم شرمنده شان هستم ؛به چند نفر سپرده « : گفتيم او

.« 

كه مبادا  داديبه دستم نم ينقد ي؛ حت ختيريخوش هرماه سر موعد پول را به حسابم م يو با رو يصحبت چيهم بدون ه پدر

 يكار مناسب يو به زوددرسش تمام شده  انيشا. پول را قبول كنم نيا توانميپدر ؛من نم« :به او گفتم  كباري. خجالت بكشم 

 ». ديرا قطع كن انهيماه نيشما ا بهتره ميهم پس انداز دار ي؛ مبلغ كنديم دايپ

به  ديچشم ؛ با يبه رو دي؛ هنوز زود است وقتش كه رس ميما و شما ندار! دخترم « :را درهم كرد و گفت  شياخم ها پدر

 ».ر زد كه درشان خانواده نباشد اجبار دست به كا يكه از رو يديموقع د كيجوانها فرصت داد 
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گفت  انيشا. شام ؛ باز هم بحث كار بود زيآن شب سرم. ميرفته ؛ او هم به سرش زده كه ماهم برو رانيكه آرش از ا يوقت از

 يپارت ياستخدام شو يروزها هرجا كه بخواه ني؛ ا ميصبر كن ديهم داده اند با ييقول ها هي؛  ميبه چند تا شركت سپرده ا« : 

 » خواهديم

پدرم خرج  يخواهيم يتا ك. واقعا خجالت آور است  يمزخرفات را به خوردم بده نيا يخواهيم يتا ك« :گفتم  تيعصبان با

 »مان را بدهد ؟ يزندگ

و همه را  ميكنيمدت را م نيرفتم سركار ؛ تمام حساب و كتاب ا يوقت. صبر داشته باش  يكم زميعز« :گفت  يخونسرد با

 ». ميگردانيبرم

كه  يبفهم يخواهيتو چرا نم انيشا. شكشتيپدر پ ي؛ برگرداندن پولها ياوريكن خرج خودمان را در ب يتو حاال سع ـ

 هيهمسرم تك يبه شانه ها توانميجلو خانواده ام نشان دهم كه م خواهميمن هم م.  يرا بر عهده دار يزندگ كي تيمسئول

زهرا  يمن نه تنها جلو پدر ؛ بلكه جلو مادر ؛ ماهان ؛ محمدآقا و حت.  شدبا ادامه داشته خواهديوضع م نيا يكنم ؛ اما تا ك

 . ياليخ يخونسرد و ب نقدريكه تو ا بهيعج ميو برا كشميخجالت م

 ».وضع خسته شدم  نيكامال حق با توست ؛ باوركن خودم هم از ا« :انداخت و گفت  ريرا به ز سرش

 كند؟ دايپ تيبرا ياش كاراز پدر بخواهم كه در كارخانه  يخواهيم ـ

 . ستيمن و پدرت اصال با هم جور ن هيكه اخالق و روح يدونيخودت م زميعز ـ

كه  يشركت ني؛ الاقل در هم يرويپدر هم كه نم شي؛ پ يكنيرا كه قبول نم يهركار. بر وفق مراد آقا باشد  زيهمه چ ديبا ـ

 .؛ تمام وقت كار كن  يهست

 ».بسته خواهد شد  يبه زودهم  نجايا« :كرد و گفت  يمكث

 چرا ؟ يوا ـ

 .دهند  يهمش دارند ضرر م ديگويشركت م سيرئ. وضع بازار خرابه  ـ

 »؟ يبكن يخواهيخب بعدش چه م« :گفتم  دادميفشار م ينيزم بيچنگال را محكم در س كهيدرحال تيعصبان با

 ». شهيدرست م زي؛ همه چ ياگر تو موافقت كن« :كرد و گفت  يمكث
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 . يآن موضوع صحبت نكن يره درباره بهت ـ

؛  كننديكشند ؛ پول خرج م يم ياديز يمملكت بره ؛ سخت نياز ا خواهديم يجور هيروزها هركس  نيا. مهتاب ؛ نگاه كن  ـ

شهروند  كيتو در حال حاضر .  ميدست گذاشته ا ي؛ چرا دست رو ميبرو ميتوانيم يراحت نيحاال كه ما به ا.  رونديم يقاچاق

 نياز ا توانميو من هم چون همسر تو هستم ؛ م يبدون دردسر برو يتوانيم يبخواه ايدن نيا يو هركجا يهست ييكايآمر

 ...استفاده كنم  تيمعاف

 .نابود شدن پدر  يعني؛  كايكه رفتن ما به آمر ميبهت بگو ديچندبار با.  ي؛ بهتره تمامش كن يبسه ؛ باز كه شروع كرد ـ

 به پدر دارد ؟ ي؛ رفتن ما چه ربط يزنيماست كه  يچه حرف نيا ـ

خودت  يبرا يكه نشسته ا يشناس يمتنفر است ؛ تو مرام و مسلك پدر را نم كايكه پدر از آمر يدانيتو نم« :گفتم  تيعصبان با

جرات كرده  يمدت فكرنكنم كس نيباوركن در طول ا. آمده  كايسال است كه از آمر ستياو ب.  يباف يرا م اتيچرند نيا

 . ميبرو ييگويم يراحت نيحاال تو به هم.  اورديپدر ب يرا جلو كاياسم آمر يباشد حت

 . مياو بكن يخودمان را قربان ميتوانيآخه ما كه نم ـ

اجازه را  نياو مخالف بودم ؛ اما به خودم ا ديبا عقا شهيدرسته كه من هم.  توانميمن م ي؛ ول يتو نمك نشناس نتوان ديشا ـ

؛ جواب محبت  يراحت نيما انجام داده و حاال من به هم يكه از دستش برآمده برا يو را بشكنم ؛ او هركاركه دل ا دهمينم

 را بدهم ؟ شيها

 . ميبرو يگريد يهرجا اي؛  سي؛ انگل ايتاليبه ا ميتوانيم ـ

؛ حاال ممكنه تو  دهين بربهتر شدن اوضاع و احوالش دل از وطن و بستگا يداشته و برا يرفته ؛ مشكالت رانيكه از ا يهركس ـ

؛ به  يكن دايپ يكار يشما نباشد و بتوان يفقط اگر تنبل. است  ايمه مانيبرا زي؛ همه چ ميكم دار يچ رانيما در ا ييبه من بگو

 . ميكن يزندگ ميتوانيم يراحت

 . ميدار يكاريما هم مشكل ب ـ

اگر .  رومينم رانيعنوان از ا چيمن به ه.  يآور يدر محرصم را  يدار گريد« :شده بودم گفتمم  يبه شدت عصبان كهيدرحال

 ». يبرو يتوانيم يتو دوست دار
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تا كار  گفتيگفت و م يانداخت و آنقدر م يبحث رفتن را به راه م يبه هر مناسبت. قانع شود » نه«نبود كه با جواب  ياو كس اما

 . ديكشيبه دعوا م

جرات  ياما پدر را چه كنم ؛ حت. از آنها استفاده كند  توانستيهم م انيكه شامن داشت  يبرا يازاتيامت كايرفتن به آمر ديشا

 يكه من و خانمم سالها گفتينم يبه كس يمتنفر بود كه حت دگاهشيو د گاياو آن چنان از آمر.مشورت كردن با او را نداشتم 

 .و دو تا از فرزندانم در آنجا متولد شده اند ميبه سر برده ا كايسال در آمر

 ييكار به جا ي؛ حت دميرسينم ميبه درسها ديو شا ديآن چنان كه با گريد.  كرديفكرم كار نم.كالف سردرگم شده بودم  ثلم

؛ همه خودشان را به آب و  يهست يك گهيتو د« : گفتيستاره م.  كردنديبه رفتن م قيبود كه دوستانم هم مرا تشو دهيرس

 ». يكنيناز م يبرو يتوانيم يراحت نيكه به احاال تو . بروند  كايكه به آمر زننديآتش م

مبادا .  يزنيكه م هيحرفها چ نيخدا مرگم بده ؛ ا« :او محكم به صورتش زد وگفت . با مادر صحبت كردم ميمستق ريغ كباري

 »! دهيد انياست كه شا يي؛ باز حتما از همان خواب ها يجلو پدرت بازگو كن

خوش گذران بودنش به گوش آنها هم  ياش ؛ زبان چرب و نرمش و حت يطلب ادهيز. و مادر هم او را خوب شناختند پدر

؛ مانند روز  دنديد يو هر وقت كه او را م كردندي؛ آنها هم دخالت نم كردمينم ياعتراض چيكه من ه ييبود اما از آنجا دهيرس

 . كردنديم ييرايو از او پذ گرفتنديم لشياول تحو

 دانستمي؛ چون م كردميمعاشرت نم اديبا دوستانم ز. بهم خورده بود  يام به كل يوال زندگبود كه اوضاع و اح يمدت بهرحال

 انيفرزاد هم چندبار با شا.  ديفهم يرا م ميوحرفها كرديبود كه مرا درك م ايفقط پر انيم نيدر ا. هستند  انيشا ندهيآنها نما

خبر به  يحت. او را به آنجا برسانم  توانستميبود كه من م ينياو قصر بلور يبرا كايآمر. تنداش يا دهيصحبت كرد ؛ اما فا

 .خوشحال شدم  شيصدا دنيآرش بود ؛ از شن. دمغ بودم تلفن زنگ خورد  يليروز عصر كه خ كي؛  ديآرش هم رس

 ؟ يحالت چطوره ؟ خوب هست ـ

 . گذرهي؛ م ستميبد ن يا ـ

 . يديناام نقدريشده كه ا يچ ـ

 . يديحتما خودت خبرها را شن ـ
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 .شده  يچ نميكن بب في؛ حاال خودت برام تعر شي؛ كم و ب يا ـ

كفش كرده  كيرا در  شيهم جفت پا اني؛ آقا شا يكه تو رفت ي؛ از وقت ختهيام بهم ر ياوضاع و احوال زندگ يليآرش ؛ خ ـ

 . ميبرو كايكه ماهم به آمر

 ؟ ستياشكالش چ نيحاال ا ـ

.  ميپدر هست ونيمان را مد يزندگ يما همه . نه  كايحاضره به جهنم بره ؛ اما به آمراست ؛  شهيدو آت يانقالب كيپدر من  ـ

صبر و  گريبه خدا د. است با مردن پدر ؛ روح و جسم او نابود خواهد شد  يرفتن من مساو. حاال چگونه دل او را بشكنم 

باشد ؛  يلعنت يكايكه زده شود رفتن به آمر يحرفو تنها  نميرا بب انيدر هم شا ي افهيهر روز ق نكهياز ا. تحملم تمام شده 

 . شوميازاو جدا م يكند ؛ به راحت دايطور ادامه پ نيوضع هم نياگر بخواهد ا.  خورديحالم بهم م

 ! يبرو شيپ يهم حاضر ييمهمه كه تا جدا نقدريموضوع ا نيا ـ

 .دارم جز غم و غصه پدر يرا در زندگ يمن طاقت هر سخت ـ

 .صحبت كنم  انيا شامن ب يخواهيم ـ

 هياگر شده با گر ي؛ حت خواهديكه م يزياخالقش درست مثل بچه هاست ؛ هر چ.  يشناس يفكرنكنم موثر باشد ؛ او را كه م ـ

 . اورديبه دست ب دي؛ با يو زار

 ».داغان شدم  يليمدت خ نيدرا« :را گرفته بود گفتم  ميبغض گلو كهيدرحال

 .كرد  دايپ يراه حل ديبا .خودت را ناراحت نكن  نقدريا ـ

 . كنهيمن كه مغزم كار نم ـ

 ي؛ بعد جد يشو ليبه او بگو بگذارد فارغ التحص. بهانه است  نيبهتر نيبه نظرم ا. مانده  ياز درست باق يسال كيتو هنوز  ـ

 . ديكن يبا هم صحبت م نبارهيدرا

 ؟ يبعدش چ ـ

است  يمسئله ا نيبهرحال ا. شد مانيكند و خودش پش دايپ يت كارتوانس ديشا.  شوديچه م ستيمعلوم ن گريد كساليتا  ـ

 .كار كرد  شيرو دياست با يكه حل كردنش كار مشكل
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 ؟ دهديبه نظرت جواب م ـ

 .كه جواب دهد  دوارميام ـ

 . دهديم رويو به من ن ندينش يبه دلم م تيحرفها شهيهم. ات متشكرم  يياز راهنما ـ

 .خبر نگذار  يمن را ب. نم بك يخوشحالم كه بتوانم كمك ـ

 . رميگيحتما ؛ باهات تماس م ـ

 .متشكرم ؛ خداحافظ  ـ

 يباشه ؛ قبوله ؛اما به شرط« :او گفت . قبول كند  يراحت نيبه هم شديباورم نم. گذاشتم  انيدر م انيشب موضوع را با شا همان

 ». يكه بعد از تمام شدن درست جر نزن

 . مينكن افتياز پدر در يپول گريكن تا د دايپ يهرچه زودتر كار. دارم  يقبول ؛ اما من هم شرط ـ

 »؟ يگيم يچ گهيشرط هم قبول ؛ د نيا« :فكرگفت  بدون

را  كايالبته دور آمر. با پدر صحبت كنم  ديبا.دارد يآن موقع بستگ طينود درصد از قولم است ده درصد آن به شرا نيالبته ا ـ

 . گهيكشور د هي. خط بكش 

 »؟ يچ گهيقبول ؛ د نهميا« :زد و گفت  يلبخند

 يهفته كار مناسب كيبود و از همان فردا به دنبال كار رفت و ظرف  رفتهيرا پذ طميداشته باشم تمام شرا توانستميم يحرف چه

و  ميرفت يو به اتفاق به خانه پدر ديخر بايز يكه گرفت سبد گل يحقوق نيكرد و با اول دايبه صورت تمام وقت پ يدر شركت

كه شما  يتا موقع« :گفت  انيشا.  شدينم ياو راض. كه ماهانه مان را قطع كند  ميت؛ از پدر خواس يضمن تشكر و دست بوس

 يو م كنديفرق م زياما حاال همه چ.  ميا دهيآن نكش يبرا ي؛ چون زحمت ميدان ي؛ ما قدر پول را نم ديمان را بده يخرج زمدگ

 ». ديدو ديچقدر با يزاره كيبه دست آوردن  يفهمم كه برا

 ياضافه كار يعوض شد و كارش را چند برابر كرد ؛ حت يبه كل انيشا. بود  بيهمه عج يبرا!  رييهمه تغ نيو ا انيشا!  ايخدا

گشاده كتش را  ييو با رو رفتميآمد ؛ به استقبالش م يخسته از سركار به خانه م يوقت.  بردميم يو من چه لذت گرفتيم

چندبار به جان آرش دعا  يروز دانديخدا م. نداشت  يانيپا يخوشبخت نيا كاش ي؛ ا گفتمياو خوش آمد مو به  گرفتميم
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نبودم ؛ اون  ري؛ اما دلگ ديخواهد رس انيخوش به پا يروزها نيا دانستميم نكهيبا ا. گذاشت  ميپا يراه را جلو نيكه ا كردميم

را معقول انجام  يكاذب نبود ؛ هركار حيته به دنبال گشت و تفرمثل گذش گريد. ارزش داشت  ايدن كي ميلحظات خوش برا

مهم  ميدارد ؛ اما برا يكارها هدف نيكه از ا دانستميم يالبته به خوب. اورديرفتن به زبان ن يدرباره  يمدت كالم نيو در ا داديم

بعد هم نوبت من برسد كه به قولم  بگذرد تا به قولش عمل كرده باشد و يو خوش يسال به خوب نياو منتظر بود كه ا. نبود 

 نجاي؛ به حتم طردم خواهد كرد و ا اورميمورد به زبان ب نيدر ا ياگر جمله ا. كنم  يچگونه پدر را راض!  اياما خدا. عمل كنم 

نداشتم  يفرصت چندان. كند  دايتا ابد ادامه پ يخوشبخت نيكه ا كردميم دايپ يراه ديبا.  خوردميو غصه م گرفتيبود كه دلم م

 ؛ به سرعت باد

 .گشتم  يام م يدوام زندگ يبرا يو من درمانده به دنبال راه حل مناسب گذشتيم روزها

 

 23فصل

چند  شهيهم. دادند  بيترت يو ستاره به مناسبت سالگرد ازدواجشان جشن يترم مانده بود كه عل انيهفته به امتحانات م سه

مدت  نيا.  شدميو دچار سردرد م گرفتيتمام وجودم را م يو نگران شي؛ تشو داشتم يبيقبل ازامتحانات ؛ حال عج يهفته ا

 يسع يليو خ دانستيهم اخالق مرا م انيشا.  كردميم يپر از كتاب خود را زندان ياقبستم و در ات يخودم م يدر خانه را به رو

 .شده بود  رايبه تمام ع يآقا كيحال مرا بكند ؛ مخصوصا حاال كه  تيدوران رعا نيدر ا كرديم

 يشركت كن يخواهيمعرفت حاال در جشن سالگرد ازدواج ما نم يب يا« :گفت  يآن روز ستاره تماس گرفت و با دلخور عصر

.« 

 »!مگر سالگرد ازدواجتان است « :تعجب گفتم  با

 ! يتو خبر نداشت يعني ـ

 . اميگفته من نم يحاال ك. به جان تو خبر نداشتم  ـ

همسر شما  نيما از دست ا» .رفتن ندارد  يمهمان يبرا يخانم بنده فصل امتحاناتش است و وقت« :ند گل فرمود انيآقا شا ـ

حاال  نكهيرفتن و دور هم جمع شدن نه ا يمهمان يبرا كرديسرش درد م شي؛ نه به آنكه تا چند مدت پ ميچه بكن ميدانينم
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 .؛ ممكنه قدم رنجه كنند  ديزه بدهالبته اگر شما اجا كه؛  ميسيبنو شيشوم برا تيفدا ينامه  ديبا

 ». كاستياز محسنات رفتن به آمر نيا گهيخب د« :ام گرفت و گفتم  خنده

 ». ديآورد يم فيتشر ايحاال نامه بفرستم « :هم خنده اش گرفت و گفت  او

 . ميرسيخدمت م لي؛ با كمال م ديهست زيعز يليخ ميبرا يكه تو عل يدانيخودت م ـ

بتوانم به  كردميصحبت كرد كه فكر نم يجد انيآنقدر شا.  يخوشحالم كرد يليخ!  يگين من راست مجا« :تعجب گفت  با

 ».كنم  يتو را راض يراحت نيا

 . ميخسته هست يليچون هر دو خ ميدار اجيجفتمان احت يمهمان نيبه ا ـ

 .دسته گل به خانه آمد  كيبا  شهيزودتر از هم انيشا شب

 . يبانم ؛ خسته نباشبه همسر خوب و مهر ميتقد ـ

 .؛ دستت درد نكند  ييبايز يچه گل ها ـ

ستاره با من تماس گرفت و گفت  يوقت.  يو دعوت فردا شب را قبول كرد يكرده ا كونيكن ف دميشن.قابل شما را ندارد  ـ

 . اورميبود كه شاخ در ب كياز تعجب نزد.  شدي؛ باورم نم يشد يكه تو راض

 .درس خواندن ندارم  يحوصله  يترم آخر ني؛ ا ميدار اجيتاح يمهمان نيهر دو به ا ـ

 »نرفته ؟ ادتيقولمان كه .  ينه ترمه تمام كن ينكند بخواه« :چپ نگاهم كرد و گفت  چپ

و  ديمرا بوس» .كمتر از پانزده نخواهم گرفت  نميهم كه بروم سرجلسه بنش ينطوريهم.  زمينه عز« :ام گرفت و گفتم  خنده

رستوران  كيامشب در  رمنتظرهيخبر غ نيبه مناسبت ا.  كنميافتخار م يهمسر نيبه داشتن چن.  يق العاده اتو خار« :گفت 

 »؟ هينظرت چ.  ميخوريشام م كيش

 . رميپذ يم ليبا كمال م.  هيعال يليخ ـ

 . دميبه خود بال يو از آن همه خوشبخت ميها پرسه زد ابانيوقت در خ ريشب تا د آن

 . زديكبوتر م كيبودم و قلبم مانند  انيدر آغوش شا.  دميحشت از خواب پرشب از شدت و مهين

 ؟ يكجا هست اني؛ شا انيشا ـ
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 ».هستم ؛ دركنار تو  نجاينترس ؛ من ا زميعز« :فشرد و گفت  نهيصورتم كنار زد و مرا به س يرااز رو ميموها انيشا

 »؟ يچرا مرا تنها گذاشت« :گفتم  يدلخور با

 ». يديدلم تو خواب د زيعز« :شده بود ؛ پاك كرد و گفت  سيام را ؛ كه از عرق خ يشانيو پ ديبوس مرا

تو  ميديخند يو م ميهمه خوشحال بود ميباشكوه دعوت شده بود يمهمان كيدوستان به  ي؛ به اتفاق همه  دميد يخواب بد ـ

 رفتيم شيپ يصحنه ها به كند.  ميبه تن داشت اهيچرا همه لباس س دانمي؛ اما نم يگذاشتيسر به سر بچه ها م شهيهم مثل هم

به  يوقت. متنوع از گوشت قرمز بود  يشام پر از غذاها زيم. داشت  يحالت خاص او تن صداه شدينم دهيو قهقهه خنده ها شن

 يو از دست هم م كردنديبره را تكه تكه م يهمه با ولع مشغول خوردن شام هستند ؛ گوشت ها دميشام رفتم ؛ د زيطرف م

گوشت به دست گرفته  يستاره تكه ا. كنم  دايتوانستم تو را پ يگشتم ؛ اما نم يوحشت كرده بودم و به دنبال تو م دنديقاپ

 ».بخور  ريبگ اي؛ ب ايب« :به سمتم آمد و گفت  يچندش آور يبود و با خنده 

؛  دميترس يليخ.  دميرس يجا نم چيبه ه دميدو يبودم كه پا به فرار گذاشتم ؛ اما هرچه م دهي؛ آنقدر ترس ديقاه قاه خند و

 . يليخ

زدم فقط  تيهرچه صدا.  دميكه وحشت زده از خواب پر يكرديشدم ؛ آن چنان مرا صدا م داريب ادتيفر يمن از صدا ـ

بهتر  آب را بخور ؛ وانيل نيا ايب.  يآمد رونيچندبار به صورتت زدم تا از آن حالت ب.  يديلرز يم ديو مثل ب يكرديم هيگر

 . يشويم

 . كرديرا نوازش م ميگذاشته بودم و او موها انيشا نهيس يرا به رو سرم

 . ينخواهم گذاشت ؛ بهتره با آرامش بخواب تيگاه تنها چيمن در كنارت هستم و ه زمي؛ عز يلرزيتو كه هنوز م ـ

امشب را لغو كنم  يو مهمان رمياس بگتم يبه عل يخواهيم« :گفت  انيشا. نداشتم  يشدم ؛ حال خوش داريكه از خواب ب صبح

.« 

 .است  شبياز خواب د ادي؛ فقط دلشوره دارم ؛ به احتمال ز شهينه نه ؛ تا امشب حالم بهتر م ـ

 . ميگردي؛ شب هم زود برم يبهتره كامال استراحت كن ـ

كردم ظاهرم را از  يودر و رژ سعكرم پ يبا كم. استرس وجودم را گرفته بود و رنگ به چهره نداشتم  يوقت رفتن به مهمان تا
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 .نجات دهم  ي؛ اما درونم را نتوانستم از آن آشفتگ اورميآن حالت در ب

 ايپر. بود  يگرم و خودمان يليخ شهيمثل هم يمهمان.  داشتيلحظه چشم از من برنم كيمراقبم بود و  يليآن شب خ انيشا

 نياول يكه آرش رفته بود برا ياز وقت. ؛ سرحال و شاد  يميقد يايخوب وارد مجلس شد ؛ همان پر يا هيبعد از مدتها با روح

چقدر دوست داشتن و خوشبخت بودن .  كرديتا مغر استخوانم را گرم م ايپر دنيخندد ؛ خند يكه از ته دل م دميد يبار م

 . ينباش شيتماشاگر ب كي؛ و فقط  ينداشته باش ياگر خودت در آن سهم يلذت بخش است ؛ حت

و فرزاد از  ايپر گريتا چند مدت د نكهي؛ مخصوصا ا ميداشت ي؛ احساس خوب ميبعد از مدتها دور هم جمع شده بود نكهيا از

اطراف خواهند رفت با رفتن  ياز شهرستان ها يكيبه  اديو به احتمال ز شوديشروع م يطرح فرزاد به زود.  رفتنديجمع ما م

با هم تماس  يتلفن اي؛  دميد يروز او را نم كيعادت كرده بودم ؛ اگر به او  يرآن روزها بدجو.  شدميتنها م يليخ ايپر

 .ندارم  يدارم كه سالها از او خبر يبود كه گمشده ا ني؛ مانند ا مينداشت

 يمدفون كند و به جا ييرا در جا قشيتمام عال توانديم يچگونه آدم. كرد  خي؟ ناگهان تمام بدنم  يچ رفتميخودم م اگر

در غربت  ايبودن ؛  بيغر. بازگشت وجود ندارد  يبرا يراه گريو د ستيجز غربت در انتظارش ن زيچ چيهبرود كه  يگريد

؛ اما  يشناس يرا نم ي؛ كس يهست بيغر يدر شهر يو حت يدر مكان يموقع در جمع هيفرق دارد ؛ تو  يليكردن ؛ خ يزندگ

 يكس يباش ياگر در شهر دور ي؛ حت يشويم يكيآنها با  يو در مدت كوتاه يهمه از خودت هستند ؛ همزبان و همدل هست

اما غربت .  يبرسانخودت را به بستگانت  يو فور يريبگ طيبل كي يتوانيدلت گرفت ؛ م يوقت. هست كه زبانت را بفهمد 

 ندارد ؛ مردمانش و آداب و رسوم تيبرا يديكه شن يجز اسم ييمعنا چيكه تا آن زمان ه يرويم يسخته ؛ به كشور يليخ

؛ نفس  يدو كلمه براش درد دل كن ينيكه بش ستين ي؛ كس رهيگيدم غربت دلت م يوقت. تا آسمان فرق دارد  نيآنها با تو زم

 .؛ اما آن هوا كجا و هوا خاك وطنت كجا  يتازه پر كن يتا مشامت را از هوا يكشيم يقيعم

 مانيو پش ديايب نييپا طانياز خر ش ياله.  ديد يرا م او فقط خودش ديفهم ينم انيحرفها را شا نيكدام از ا چيكه ه فيح يول

 رييتغ نقدريا توانديبه خواسته اش ؛ م دنيرس يكه برا يكس.  ميدار يخوب و راحت يدارد و زندگ يشود ؛ حاال كه شغل خوب

 .بماند  يباق نطوريهم شهيهم توانديكند ؛ چرا نم

غرق شده  تيها يتمام كشت نكهيشده ؟ مثل ا يدختر ؛ چ يه« :و گفت زد  ميبه پهلو ايكه پر زديموج م ميمايغم در س آنقدر
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.« 

 »تو حالت خوبه ؟! كرده  خيچقدر دستانت « :را در دستش گرفت و گفت  دستم

 »؟ شهيم يچ ميبرو رانياگر ما از ا«:جواب سوالش را بدهم گفتم  نكهيا بدون

 ». ستين يافتاده ؛ هنوز كه خبر يقناكرده فكركردم اتفا ي؛ خدا يوا« :و گفت  ديكش يقيعم نفس

 .روزها منتظر جواب من است  نيهم انياما شا ـ

 .باشد  خواهديبه نظر من آدم خوش باشد هرجا كه م ـ

 ؟ يكجا باش كنهينم ي؛ برات فرق يدارد ؟ اگر خوشبخت باش يا دهيچه فا يخوش بودن لحظه ا يول ـ

 . زنندياو حرف م يروزها همه درباره  نيا. كرده  رييتغ چقدر نيرا بب اني؛ شا ي؛ تو هم خوشبخت زميعز ـ

 . ستميخواهد ماند ؟ به او مطمئن ن يجور باق نيهم شهيبه نظر تو او هم ـ

 . شهيدرست م زي؛ همه چ ريرا سخت نگ يزندگ نقدريا ـ

 »خانواده ام را چه كنم ؟« :گفتم  دانهيناام

 »؟ ي؟ بهتر شد يچطور« :انداخت و گفت  آمد و دستش را به دور كمرم انيموقع شا نيهم در

 ».خوبم  يليآره ؛ خ« :را تكان دادم و گفتم  سرم

 .باشد  رانيدر ا يمهمان نيآخر نيا دي؛ شا زميبلندشو عز ـ

هرجا را كه نگاه . را گرفته بود  مي؛ بغض گلو شدينواخته م يآهنگ شاد نكهيباا. دستم را گرفت و مرا به وسط مجلس برد  و

اما مشكل من ! آنها را فراموش كنم  توانستميم اي؛ آ ميكه چندسال را با هم گذرانده بود يدوستان. ؛ همه آشنا بودند  كردميم

 ؛ پدر را چه كنم ؟ ستنديكه بچه ها ن

. ها را به سرعت جمع كردند  يد يقطع شد و نوار و س يقيموس يصدا» گشت ؛ گشت « : ديچيدر سالن پ يهمهمه ا ناگهان

اطراف  نيبه ا يو هركس به دنبال راه زدنديهمه به هم تنه م.  شديم دهيشن اديو فر غيج يافتاده ؟ فقط صدا يچه اتفاق ايخدا

 يم گري؛ فقط از دست همد ستيمهم نبود كه مال ك.  شديخانم ها پخش م نيب كهبود  يمانتو و روسر.  ديدو يو آن طرف م

از دوستانش داد و  يكيرا به  يبردار لميف نيدورب عيسر يليخ ديفرش. ر گذاشتند از دختر وپسرها پا به فرا يعده ا.  دنديقاپ
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 . دمياو را ند گريپشت بام باال رفت و د ياو هم به سرعت از پله ها

؛ گشت  ييدختر كجا« :و گفت  ديمحكم دستم را كش انيشا.  كردميبودم و اطرافم را تماشا م ستادهيهمچنان مات زده ا من

 ».مانتو را به تن كن  نيا ريآمده ؛ بگ

 .كه در ذهنم نقش بست ؛ پدر بود  يزيافتاده ؛ تنها چ يكه چه اتفاق دمياونموقع فهم تازه

 ».مهتاب چرا ماتت برده ؛ عجله كن « :شد و گفت  ياز دستم عصبان انيشا

هنوز كارم تمام نشده . ك كردم صورتم را پا يرا به سر كردم و با دستمال يخودش مانتو را به تنم كرد و به سرعت روسر و

به به « :گفت  يشداريدارد با لحن ن ياز آنها كه معلوم بود سمت يكي. وارد سالن شدند  يبود كه چند مرد با لباس شخص

 ».آن طرف  انيطرف و آقا نيا نديفرماجمع است ؛ خانم ها ب يجمعتان هم كه حساب

. است  يهم حكم بازرس نيهستم و ا يمن سرگرد جمال« :د و گفت آور رونيب يكتش كرد و كاغذ بيبعد دستش را در ج و

 »؟ ستيصاحبخانه ك

 »چه خبره ؟ نجايا« :سرگرد گفت . لرزان جلو رفتند يو ستاره با قدمها يعل

 ».سالگرد ازدواجمان است « :گفت  يعل

 ». ديريسالش را جشن بگ ني؛ صدم ميگويم كيخوبه ؛ خوبه تبر« :سرش را تكان داد و گفت  سرگرد

 ». ديخانه را بگرد ديتوانيشما م« :دستانش را صدا كرد و گفت  ريدو تا از ز بعد

 ».گمشده  يئيكه ش دينشو يكه بعد مدع ديدو نفر برو نيهمراه ا ديتوانيشما م« :كرد و ادامه داد  يرو به عل و

 كردنديم هيو گر ستادهيا يبودند؛ در گوشه ادختران مجرد كه از دوستان ستاره . بود  انيدر چهره همه نما يو نگران شيتشو

 .نوشتند  يبرگه ا يهمه را رو ليشد كه اسم و فام شتريب ياضطراب وقت نيهم خودش را باخته بود و ا ايپر يحت. 

 يد جمالكه سرگر نياما هم. بودم  ستادهيباشد به تماشا ا فتادهين ياتفاق چياصال ه نكهياسمها نوشته شود ؛ مثل ا نكهيقبل از ا تا

 اورميرا به زبان ب ينام سهام توانميچگونه م ايخدا. دلم نماند  يدل تو». ديسيمشخصات همه را بنو« :از افرادش گفت  يكيبه 

بر  يآسمان يبال كيكاش  ي؛ ا برديو مرا در خود فرو م شديباز م نيكاش زم يبا پدر چه كردم ؛ ا دمي؟ آنجا بود كه فهم

دلم . كاش جرات آن را داشتم كه فرار كنم  يو ا كردميم دايمردم تا از آن جهنم نجات پ يكاش م ي؛ ا شديسرم نازل م
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 يمرد بزرگ يمن با آبرو تيبزنم كه به خاطر خر روبه او التماس كنم و زا فتميب يسرگرد جمال يبه دست و پا خواستيم

 ».نكنند  يباز

 .؛ نام پدر  ينام ؛ نام خانوادگ: رار كرد آنقدر آشفته بود كه مامور چندبار سوال خودش را تك افكارم

من جواب داد و  يستاره به كمكم آمد و به جا. شوم  نيخود را از دست داده بودم و هر لحظه ممكن بود كه نقش بر زم توان

 .نشاند  يصندل ي؛ رو داديم يمرا دلدار كهيرا گرفت و درحال ميبازو

در تختت با آرامش به  گري؛ و تا چند ساعت د شهيتمام م زياالن همه چ. فتادهينكه  ينگران نباش ؛ اتفاق نقدريمهتاب جون ا ـ

؛  ستين ياست ؛ از اركستر و مشروب هم كه خبر يهم كه خانوادگ ي؛ مهمان ميانجام نداده ا يما كار خالف.  يخواب رفته ا

 ؟ يهست يپس نگران چ

از پشت بام فرار كردند و اوضاع را  يبيبه صورت عج يدوستان علكه مامور مشغول نوشتن نام بچه ها بود سه نفر از  همانطور

رو به ما كرد و  تيبه سرعت چند تا مامور را به دنبال آنها فرستاد و با عصبان يسرگرد جمال.از آنچه كه بود خراب تر كردند 

 ».باشه  دايكه آن طرفش ناپ اورميبه سرشان ب ييبال كي؟  رونديحاال از دست من در م« :گفت 

 ».سه نفر را خطر بكش  نيدور اسم ا« :كه مشغول نوشتن نامها بود گفت  يبه مامور و

 يآدرس آنها را به من م اي« :آرام و قرار نداشت و گفت  يسرگرد جمال گريمامورها دست از پا درازتر برگشتند ؛ د يوقت

 ». ديجرم آنها هست كيخودتان هم شر اي؛  ديده

بتوانند دل او را به رحم  ديرا دوره كرده بودند تا شا يمردها سرگرد جمال. لن را پر كرد سا يهمهمه فضا يهم صدا باز

 . خواستيآن سه نفر را م ي؛ اما او فقط نشان اورنديب

 ».از آنها ندارم  ينشان چيه« :كرد و گفت  ياطالع ياظهار ب يعل

 ».آنهاست  يها راه نجاتتان معرفتن. به موقعش نشانتان خواهم داد « :سرش را تكان داد و گفت  سرگرد

 .كردند و آنرا هم صورت جلسه كردند  دايرا در اتاقش پ يعل تاريكردند و تنها گ يگذشت كه خانه را بازرس يساعت كي

كه گشت بچه ها را گرفته  دنديفهم يكردن فرزندانشان نگران شده بودن تماس گرفتند ؛ وقت ريو مادر دخترها كه از د پدر

آنموقع بود كه . اجازه نداد آنها وارد خانه شوند  ياما سرگرد جمال. خودشان را رساندند  عيسر يليو خ دنداوريطاقت ن
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 يشاك گفتنديم.  امديبرن يكس كار چيشناخت خبر داد ؛ اما از ه يكه م ييشناهركس به هر آ.است  يجد يليخ هيقض دميفهم

 .نفر ما را لو داده است  كي؛  ميدار يخصوص

 ». شونديخانم ها بروند ؛ خانواده شان نگران م دياجازه بده« :صحبت كرد و گفت  يسرگرد جمال با فرزاد

 ».تا بگذارم خانم ها بروند  ديآن سه نفر را بده ينشان!  يراحت نيبه هم« :زد و گفت  يپوزخند يجمال سرگرد

فرستادند كه وضع را از آنچه بود  ينفر لعنت م دخترها به آن سه يهمه . نداشت  يكس از آنها خبر چيه نكهيواقعا مثل ا اما

 .خراب تر كرده بودند 

با مركز تماس گرفت و پس از  ميس يب لهيبه وس. از آن سه نفر ندارند  ينشان چيهم متوجه شد كه بچه ها ه يجمال سرگرد

بعد هر كس .  ديتعهد بده و ديامضا كن يمفاسد ؛ آنجا برگه ا ديبرو ديفقط با ديندار يشما مشكل« :گفت  يصحبت كوتاه

 ».برود  توانديم

اعتراض بچه ها لحظه به لحظه  ي؛ صدا كردميبچه ها بلندشد و من مات زده آنها را تماشا م اديفر ينام مفاسد ؛ صدا دنيشن با

 . شديم شتريب

 ». دين به خواب رفته اهمه در رختخواب گرم و نرمتا گهيدو ساعت د يكيتا .  ديآرام باش« :گفت  يبا خونسرد يجمال سرگرد

اگر او  يوا. پدر بود  كردميكه فكر م يزيدر راه ؛ به تنها چ.  ميسوار شد يو همگ دينگذشت كه اتوبوس از راه رس يساعت

كه  يبود آن آزاد نيا. كرد  خياز وحشت تمام بدنم . به باد دادم يراحت نيعمر او را به هم كي ي؟ آبرو شوديبفهمد ؛ چه م

را به كام  يزندگ. سوال بردم  ريرا ز دشي؟ دل پدر را بارها و بارها شكستم او و عقا دميآوردنش با همه جنگبه دست  يبرا

بودم كه به نظرم دست  يزيعمر در طلب چ كي.  ييجا يخودم و خانواده ام تلخ كردم تا به خواسته ام برسم ؛ و چه خواسته ب

چه سالها كه از عمر . بسته و آن را باور كردم  دلنبود به آنچه  شيب ياليكه خ نميب يبود و حاال م رممكنيآوردنش محال و غ

 .گذراندم  چيخود به ه

چندساعت ما را سر  دانمينم.  ديبه آخر رس ايبا بسته شدن در ؛ به نظرم دن. وارد محوطه شد  نيمفاسد را باز كردند و ماش در

 ». دييايبه همراه من ب« :گفت به سراغمان آمد و  يپا نگه داشتند ؛ تا باالخره مامور

 ». ديبر يما را كجا م«:ها با اعتراض گفتند  بچه
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و  ديريگ ي؛ بعد هم راهتان را م ديكنيرا امضا م يورقه ا يو پا ديده ي؛ تعهد م ميرو ينم يراه دور« :زد و گفت  يلبخند

 »به سالمت  ديرويم

خواب  يتا خانم ديطول كش يقيدقا.  ميديرس يبه ساختمان بزرگ و ميمحوطه را دور زد.  دنديكش اديفر يها از خوشحال بچه

 ». ديچند تا مهمان دار« :مامور گفت . باز كرد  مانيآلود در را به رو

؟ ما  ديكنيچرا در را قفل م« :از بچه ها گفت  يكي. بود ؛ در را قفل كرد  ينفر ؛ همان خانم كه اسمش اكبر نيورود آخر با

 ». ميامضا كن يورقه ا يو پا ميتعهد بده مييايفتند كه ب؛ به ما گ ميبرو ديبا

 ». ميرس ي؛ به آنجا هم م دييايحاال شما ب« :گفت  ياكبر خانم

تا  د؛يساكت باش« :گفت  يخانم اكبر. كردند  داديما را ندارند ؛ بچه ها شروع به داد و ب يقصد آزاد ميديبود كه فهم آنموقع

 ».بكنم  ديچه با نميبب رميتا من تماس بگ دينيجا بنش نيانجام دهم ؛ هم توانمينم يكار چيدستور به من نرسد ؛ ه

سوال را  نيهمه فقط ا. نشستند ؛ لحظه ها سخت و زجرآور بود  نيزم يبه رو هيو بق يصندل يبه رو يو نگران عده ا هراسان

افكارم . داديجواب نم ينداشت و كس يا دهيفا گرفتيهرچه تماس م يخانم اكبر» چه برسرمان خواهد آمد ؟«  دنديپرس يم

 يبه كند قيچقدر دقا ايزانوانم گذاشتم ؛ خدا يدر بغل گرفته و سرم را به رو ار ميپاها شانيسردرگم و پر. بود  ختهيبهم ر

د ما را به ظدر بفهم نكهيشود و بدون ا ي؛ معجزه ا فتديب يمنتظر بودم كه اتفاق. نداشت  يانياما پا... ؛ دو ؛ سه ؛  كي. گذشتيم

وحشت  يو ما را آزاد كنند اماا سكوت ديبه صدا درآ فنحاالست كه تل نيكه هم دادميم يبه خود دلدار. بفرستند  مانيخانه ها

 تيواقع توانستيخواب بود ؛ اصال نم كي هيشب شتريب زيهمه چ. بازداشتگاه را آكنده بود  يگنگ و مبهم فضا يآور در هاله ا

 .داشته باشد 

 يلرزش هم م يپا خورهيهركه خربزه م ديچه خبره ؛ ساكت بش« :گفت  تيبا عصبان يره تماس حاصل شد ؛ خانم اكبرباالخ و

 »! نهينش

 يينوبت من كه شد ؛ با پاها.  گفتيمشخصاتش را م رفتيهركس م ميكه نشسته بود يبيبه ناگاه ساكت شدند ؛ به ترت يهمگ

 .رفتم يخانم اكبر زيمت م؛ به س شديم دهيكش نيزم يبه رو يكه به سخت

 ؟ ينام و نام خانوادگ ـ
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 ...سها ... مهتاب  ـ

را  ايپر اديفر يصدا. شدم  نيبود كه همه اطراف دور سرم به گردش درآمد و نقش بر زم دهينرس انيحرفم به پا هنوز

با  يخانم اكبر. باز كردم  خوردم و چشمانم را يصورتم ؛ تكان يچندقطره آب به رو ختنيبا ر.  دمينفهم چيه گريو د دميشن

 .نشسته بود  ميمتبسم رو به رو يچهره ا

 ؟ يديترس ياز چ! شده  يدخترم چ ـ

 ». مياز آبرو« :را گرفته بود گفتم  ميبغض گلو كهيدرحال

 يكنيباور م.  كنديم جابي؛ كارمان ا ميندار يما هم به خدا با شما فرق ستيكه خطاكار ن ديآ يم نجايهركس كه به ا زميعز ـ

 . ترسنديشغل كه همه از من م نيخسته شدم ؛ گور پدر ا نجايخودم هم از ا

است ونه  يپرونده ساز يكه ازشما گرفتم نه برا يمشخصات ني؛ ا ديو آرام باش دينيبنش« :رو به بچه ها كرد و گفت  سپس

 »؟ هيدستور چ نميبب رميتا تماس بگ دينيحاال بنش. در كار است  يگريمسئله د

از جمالت را  يبعض يمشغول صحبت شد و فقط گهگاه يمشخصات همه را نوشت ؛ تماس گرفت و به آهستگ نكهيز اا بعد

 . ديشن شديم

 . ميبله قربان ؛ اما قربان جا ندار ـ

 ».چشم قربان « :را درهم كرد گفت  شياخم ها كهيدرحال

 ». ديماندگار هست نجايشما ا امشب.  دينكن داديداد و ب كنميخواهش م« :تلفن را قطع كرد و گفت  و

 !نداشتم  ختنير يهم برا ي؛ اشك كردميكردند و من فقط مات زده آنها را نگاه م يو زار هيها شروع به گر بچه

خانم .  شديم دهياز هر طرف شن اديو فر غيج يكس نتوانست خودش را كنترل كند و صدا چيه گريد. برق قطع شد  ناگهان

؛ ممكن است  ديايمن ب يجا يگرياگر كس د.  ديخرابتر نكن نيبهتره وضع را از ا« :و گفت  ديكوب زيم يبه رو يئيبا ش ياكبر

 ».من نباشد  يبه مهربان

؛  ميخوشحال شد يهمگ. شد  دهيدر شن يرا روشن كرد كه صدا يشمع يها از ترس مثل موش شدند ؛ خانم اكبر بچه

 يم يپچ پچ يما فقط صدا. نگهبان ها به سمت در رفت و آن را باز كرد از  يكي. كه آمده اند ما را آزاد كنند  ميفكركرد
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 يحال خوش.  ميدخترك همه وحشت كرد دنياز د. دادند و دوباره در بسته شد  ليبه او تحو يو بعد هم دختر ميديشن

 يصندل كي يرا به رو بغلش را گرفت و او رينگهبان ز. بند نبود  شيپا يبه رو كهيرمق بود ؛ درحال يحال و ب يب. نداشت 

باشد او را در  داشته؛  دزي؛ مثل ا يرداريواگ يماريكه ب ميديترسيو م ميكرديبه او نگاه م يجزام كيهمه به شكل . نشاند 

 .كرده بودند  دايپ ابانيخ

 ». يرا ببر نهايبهتره ا«:رو به نگهبان كرد و گفت  ياكبر خانم

؛ وارد  مينفر بود ستيقفل آن را باز كردند و ما كه حدود ب.  ميديدر بسته رس كيعبور دادند تا به پشت  ييرا از راهرو ما

اجازه ندارم « :به ما بدهد گفت  يكه شمع ميبسته شد هرچه به نگهبان التماس كرد مانيو در به رو ميكوچك شد يمحوطه ا

.« 

. لخت  نيزم ي؛ آن هم رو مينيبنش ميوانستت يآنقدر آن محوطه كوچك بود كه فقط م. رها كرد و رفت  يكيما را در آن تار و

 اديفر يصدا كينسبتا نزد ياز فاصله ا يو گهگاه شديبچه ها قطع نم يو زار هيگر يترس تمام وجودمان را گرفته بود و صدا

 . شديبلند م يزن

 . ميبخواب ميخواهيم ديساكت باش! چه خبرتان است  ـ

 يكلفت زن يمحوطه را پر كرد ؛ كه ناگهان صدا يجوا و همهمه فضان قهياما پس از چند دق مياز ترس ساكت شد يهمگ

 .شد  دهيشن

 . ديكن ي؛ عادت م ديدو شب كه ماند يكيمگر كجا آوردنتان ؟  دي؛ بكپ ديريبگ ـ

. كه به دادمان برسد و رفته رفته همه ساكت شدند  ستين يكه آنجا كس ميديهمه بلندشد ؛ اما كم كم فهم اديو فر غيج يصدا

 چيه. از آن وارد شود  يوجود نداشت كه نور يروزنه ا يبودم ؛ حت دهيكه تا به آن لحظه ند يمطلق يكيمرگبار در تار يوتسك

طرف  واريكه من قرار داشتم ؛ پشت سرم و د ييدرجا.  ميلمس كن ميتوانستيم دست؛ فقط با  شدينم دهيد ياهيجز س زيچ

آنقدر  طيمح. بچه ها قرار داشتند  گرميباشد و دو طرف د يكه در زدميس محد اديكه به احتمال ز يكرده ا خيراستم فلز 

 . گرفتياز بچه ها قرار م يكيرا دراز كنم در بغل  ميخواستم پا يتنگ بود كه اگر م

 ييخوابش نبرده و من هم ساكت و آرام به فردا يپچ پچ بچه ها مشخص بود كه كس يو از صدا گذشتيم يبه كند قيدقا
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 . كردمير منامعلوم فك

 .مهتاب ؛ مهتاب  ـ

 ».هستم  نجايمن ا اي؛ پر ايپر« :آهسته گفتم . بود  ايپر يصدا نيا

 حالت خوبه ؟ ـ

 كجا هستند ؟ دايستاره و ش. آره ؛ خوبم  ـ

 ؟ ديكجا هست دايستاره ؛ ش. داد  صيرا تشخ يزيچ توانياست كه نم كيآنقدر تار نجاي؛ ا دانمينم ـ

 »مهتاب كجاست ؟ حالش خوبه ؟.  ميره كنار هم هستمن و ستا« :گفت  دايش

 . ديمن خوبم ؛ نگران نباش ـ

 خواستندياو را م نكهياز ا. را روشن كرد و نگهبان در را باز كرد و با آن دختر وارد شد  طيآن مح يشمع فينور ضع ناگهان

است  يكه او همنوع ماست ؛ او هم انسان ميكردينم؛ اصال در آنموقع فكر  اديبه داد و فر ميكنار ما قرار دهند ؛ همه شروع كرد

 يغلبه كرده و حكمران زيچ ياز پوست و گوشت و خون ؛ او هم ممكنه دچار اشتباه شده باشد ؛ فقط وحشت بودكه برهمه 

 .عاقالنه فكركند  خواستيكس نم چيو ه كرديم

 ». مفرستيم ياو را به سلول انفراد.  ديچه خبره ؟ ساكت باش« :گفت  نگهبان

حال بود كه بدون  يدخترك آنقدر ب. را كه كنار من قرار داشت باز كرد  يبچه ها گذشت و در فلز ياز البه ال يبه سخت و

 .داخل شد و نگهبان در را قفل كرد و رفت  ياعتراض نيكوچكتر

به . ؛ شانزده سال ندارد از پانزده  شيوجود دارد كه ب يزده دختر خي يآنطرف در فلز اي؛ خدا دميدر كش يرا به رو دستم

او چه . كرده اند  شيرها ابانيبه سرش آورده و بعد هم در خ ييچه بال دانديخدا م. مصرف كرده  ياديمواد ز ادياحتمال ز

 .و ناراحت كننده آمد كه خودم را پاك فراموش كردم  زيرو خواهد داشت ؟ به نظرم حال او آنقدر رقت انگ شيپ يا ندهيآ

دادم و شروع كردم به  هيتك يسرم را به در فلز. نداشت  يانيكه پا ييلدايام بود ؛  يشب زندگ نيتر يشب ؛ طوالن آن

شب تنها  ياهيدر آن س!  شدي؛ اما مگر م ميايب رونيسرم را گرم كنم تا از فكر پدر ب يجور هي خواستميها ؛ م هيشمردن ثان

 ...با او چه كردم ؟ با او چه كردم ؟ با او . م نقش بسته بود واضح و روشن در ذهن يليپدر بود كه خ دميد يكه م يريتصو
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 يبه خوب. را روشن كرد  طيآن مح يدور تا حدود ياز راه يساعت از هفت گذشته بود كه نور كمرنگ صبحگاه كنميفكرم

و طرف  يلزف يها لهيدر كنارمان به موازات هم قرار داشت ؛ دو طرفمان م ي؛ چهارتا سلول انفراد شدينم دهيد ييجا

؛ ناخواسته ؛ با وحشت و ترس به سمت راهرو  ايبه اتفاق پر.  شديم دهياز آنجا شن ييقرار داشت كه صداها ييراهرو گرمانيد

پنج تا  يبودند و در سلول بعد دهياز آنها حدود هشت نفر خواب يكيقرار داشت ؛ در  يدر دو طرف آن دوسلول عموم.  ميرفت

 »؟ نجايا دنتانكه آور ديچه كار كرد« :از آنها گفت  يكيما به سمتمان آمدند ؛  دنيدختر بودند ؛ كه با د

 »شما را چرا آوردند ؟. آوردند  نجايما را به ا ختندير ييهويسالگرد ازدواج دوستمان بود كه  شبيد« :صادقانه گفت  ايپر

 .ب به سراغمان آمدند كه همان اول ش ميداد بيدوستانه ترت يمهمان كي شيما هم مثل شما چند شب پ ـ

 »!؟ ديهست نجايشما چند شب ا« :تعجب گفتم  با

 ».سه شب « :از آنها گفت  يكي

 ؟ هيجرمتان چ ـ

حكم  ينگه داشته اند تا قاض نجايحاال ما را ا. ؛ هنوز اركستر شروع به زدن نكرده بود كه ما را گرفتند  ديكني؛ باور نم يچيه ـ

 .است  يخوردنمان حتم را صادر كند ؛ البته شالق يينها

شده خوب  ياگر شالق خوردنمان حتم ديبگو نهايبه ا ستين يكي«:نشسته بود گفت  ياز دخترها كه در گوشه ا گريد يكي

 ». ميبرو رونيخراب شده ب نيتا از ا ديكن شياجرا دييايزودتر ب

با شما هستم ؛  يآها« :زد  اديآورد و فر نروينرده ها ب ياز ال توانستيكه م ييبه سمت در سلول آمد و سرش را تا آن جا و

 »كه چه شود ؟ ديعالف نگه داشته ا نجايسه روزه ما را ا.  ديرا راحت كن المانيو خ ديما را شالق بزن دييايب

 »زنند ؟ يشالق م... شل ... ما را هم ... ما « :با لكنت زبان گفت  ايپر

 »كه بادتان بزنند ؟ نجايتان ا؟ آوردن ديفكر كرد يآره ؛ پس چ« :دختره گفت  همان

 ديتعهد بده دييايتازه خودشان گفتند ب ميانجام نداد يآخه ما كه كار« :گفتم  دادميآب دهانم را قورت م يبه سخت كهيدرحال

 ».ديو برو

 ». ديي؛ بفرما نديو بهتان بگو نديايتا ب دينيبنش. ؛ گولتان زدند  يآره جون خودشان ؛ دختر چه ساده ا ـ
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 يچ« :ما گفتند  دني؛ بچه ها با د مينداشت يكدام حال خوش چيه.  مياشاره كردم برو ايبه پر.  خورديداشت حالم بهم مكم  كم

 »شده ؟

كه شالق در  دنديفهم ايسر و ته من و پر يب ي؛ اما باالخره از حرفها ميآنها را هم ناراحت كن خواستيكه دلمان نم هرچند

 . ستنديگر يزانوانشان گذاشتند و به آرام يرا به رو شانيم سرهاهمه ساكت و آرا. انتظارشان است 

محوطه . را قفل كرد ورفت  يروح دوباره در اصل يسرد و ب يليآمد و در دو سلول را باز كرد و خ ينگذشت كه نگهبان يقيدقا

 نيو شلوار ج يبا بلوز ركابساله  يحدود س يزن. به سراغمان آمدند  يكي يكي ديجد يمهمان ها دنيد يكامال شلوغ شد و برا

 ». ديغم بغل گرفت يزانو يشده كه همگ يچ« :در كنارمان نشست و گفت 

 يبا خونسرد ديداستان ما را شن يوقت. شد و سرصحبت را با بچه ها باز كرد  يزود خودمان يليداشت و خ ينيريش ي لهجه

 ». ديتا ظهر آزاد هست دينكرد يشما كه كار« :گفت 

 »چرا آنها را آزاد نكردند ؟« :و گفت  يه سلول آنطرفرو كرد ب ايپر

 يجا چيه دينترس. بوده  يتان خانوادگ يشما مهمان.گرفته اند  گريآنها را با هفت تا پسر و مشروب و چند وموارد خالف د ـ

 . ستين ينگران

 »گرفتند ؟ يتو را واسه چ« :از بچه ها گفت  يكي

كه مامورها  ميبده رزنيپ كيمان را به  يكه بده مي؛ من و خاله ام رفته بود يچيه« :را باال انداخت و گفت  شيها شانه

 ».و ما را گرفتند  ختندير

همه .  كرديبدكاره بود كه به اصطالح با خاله اش كار م كي؛ اون زن  ميديكه فهم نطوريو ا ميآنها آشنا شد يكم كم با همه  و

كه هشتاد  يرزنيبرادر شوهرش همسرش را به قتل رسانده بود ؛ پ يا همدستكه ب يزن حامله ا.  شديم دايآنجا پ ينوع آدم

 يبه كجا پا گذاشته بودم ؟ من!  ايخدا... و  كرديم يكه به همراه همسرش دزد ي؛ زن دندكرده بو داياز خانه اش پ شيحش لويك

بغض تمام .  زنميتم و با آنها حرف م؛ حاال در مقابلشان نشس شديم خيمو بر تنم س دميشن يرا م يداستان نيچن كيكه اگر 

تا صبح را در كنار ارازل و اوباش گذرانده باشد ؛  يرا ؛ كه شب يدختر نيپدرم بودم چن يوجودم را گرفت ؛ اگر من هم جا

 يآبرو يرحم ي؛ كه با كمال ب كردميكنم ؛ خود را به مرگ محكوم م يخود جار يبرا ياگر قرار بود حكم. بخشم  ينم
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 يا دهدرخانوا. تر بود نيجرم من به مراتب از تمام آنها سنگ. بردم  نياز ب كبارهيرا به  نيمومن و متد يپدر يه سال نيچند

 .بود  ينابخشودن ي؛ گناه يطيمح نيكه من بزرگ شدم و با طرز فكر پدر ؛ قدم گذاشتن به چن

 

 24فصل

من هم .  سنديتا اعترافات خود را بنو برديآنها را با خود م و كرديصدا م يستيل يپنج نفر پنج نفر از رو. نگهبان آمد  باالخره

را  رنديكه بتواند با او تماس بگ يو تلفن كس ينشان يكاغذ نوشتم و جا يرا به رو شبيد عيبه دفتر رفتم و تمام وقا هيمثل بق

 »؟ يقسمت را پر نكرد نيچرا ا« :گرفتن اطالعات بود گفت  وركه مام يخانم.  دميخط كش

 .هستم  بيشهر ندارم ؛ غر نيرا در ا يكس ـ

 ». ميخبر ده تانيبه خانواده ها دي؛ ما با يسيرا بنو يكس يبهتره اسم و نشان« :به چهره ام كرد و گفت  ينگاه

 .را ندارم  يمن كس ديباور كن ـ

 . يماندگار نجاينشود ا دايپ يرا بدان تا ضامن نيخودت هست ؛ اما ا ليهرجور كه م ـ

كز كرده بود و  يو سردرگم ؛ هركس در گوشه ا فيبالتكل. بدهم ؛ دوباره به بازداشتگاه برگشتم  يوابج نكهيا بدو

از  يخوشحال بودم كه نام و نشان. تا حاال خانواده ها باخبر شده بودند  اديبه احتمال ز. چه به سرمان خواهد آمد  ميدانستينم

 يپدر كه برا. ماندم ؛ به مراتب راحتتر از نگاه كردن در چشمان پدر بود  يم نجايهم ا بدپدر و خانواده ام نداده ام ؛ اگر تا ا

 توانستميم يبودند ؛ به راحت رانيدر ا زجونيعز اي يكاش مامان يا. ؛ پس همان بهتر كه نداند  گذاشتينم شيما قدم پ يآزاد

 .آنها را بدهم  ينشان

 ».بروند  تواننديم خوانميكه م را ينام كسان« :دوباره آمد و گفت  يظهر نگهبان كينزد

نام چهارنفر ازبچه ها را خواند ؛ آنها آنقدر ذوق زده بودند كه بدون .  ميمات چشم به دهان نگهبان دوخته بود همه

 .راهشان را گرفتند و رفتند  يخداحافظ

 »؟ ميدار يچه ؟ مگر ما با آنها چه فرق يعني« :از بچه ها گفت  يكي

 ». ديشما هم منتظر باش. ؛ خانواده آنها زودتر سند آوردند  ديندار يفرق چيه« :گفت  نگهبان
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و  ايدر گروه دوم نام پر. نشسته بودند  نيريش يهمه در انتظار. افتادند  هيها به گر يو بعض دنديكش غيج ياز خوشحال يهمگ

 ». ميمنتظرتان هست رونيب« :گفتند  زديدر چشمانشان موج م يكه شاد يستاره و سه تا از بچه ها را خواند ؛ در حال

؛  يبهتره برو« :اصرار داشت كه در كنارم بماند به او گفتم  يليخ دايش. ماند من بودم  يكه باق يتنها كس. كم همه رفتند  كم

 ». ستميخبر ندادم و منتظر هم ن يمنكه به كس

 ». دهميمن به خانواده ات اطالع م!  ستيدرست ن نينه ؛ ا« :تعجب گفت  با

 . ي؛ بهتره برو يكنيكار را نم نيتو ا: گفتم  تيعصبان با

 نيشب قبل چقدر ا.  كردمينم يتابيب شيپ يچه خواهد شد ؛ اما مثل ساعت دانستمينم. از كنارم رفت  دانهيو ناام ديبوس مرا

هنوز دخترك در ! ايافتاد ؛ خدا يناگهان نگاهم به در فلز. آمد  يبنظر م عيتنگ و فشرده بود و حاال چقدر وس ميقفس برا

 .شد  دهياز آنطرف شن يناله ا يتا باالخره صدا دميبار به در كوب نيچند. نشد  دهيشن ي؛ اما جواب دميبه در كوب. آنجا بود 

 دختر ؛ تو حالت خوبه ؟ يه ـ

 . دميمحكم به در كوب! افتاده  يچه اتفاق اينگرانش شدم ؛ خدا. نداد  يجواب

كه  ايحاال بلندشو ب.  ديايغروب به هوش ب يدمدمه ها دياون آنقدر مواد مصرف كرده كه شا خودت را خسته نكن ؛ خوديب ـ

 .نوبت توست 

 ضامن من شده ؟ يچه كس. كه مرا صدا زد  شديباورم نم. با تعجب او را نگاه كردم . سمت صدا برگشتم ؛ نگهبان بود  به

آمدم ؛ نگران و مضطرب  رونياز در بازداشتگاه ب شانيپر يبا حالگرفتم و  ليرا تحو لميرا امضا كردم و وسا يبرگه ا نييپا

روبه رو شوم  يآنكه با كس يرو. حاال مانده بودم كه چه كنم  زد؛يلك م يلحظه ا نيچن ي؛ منكه دلم برا ستادميا يدر گوشه ا

من ؛ از ترس به  يخدا يوا. ود پدرم ب ليوك يانيك ي؛ آقا دميرا از دور د ييآشنا ي افهيق شانميافكار پر انيدرم. نداشتم 

 ». نطرفياز ا دييبفرما.  ديطول كش ي؛ شرمنده كه كارتان كم يسالم خانم سهام« :به طرفم آمد و گفت  دميچسب واريد

 هيو همه را به گر ديآنها بغضم ترك دنيبا د. بودند  ستادهيهمه بچه ها منتظرم ا. لرزان همراه او به راه افتادم  ييقدمها با

 ياستراحت حالت را جا م ي؛ كم ميبرو ايبشه ؛ ب نطوريا كرديفكر م يمتاسفم ؛ ك يليخ« :به سمتم آمد و گفت  انيختم ؛ شااندا

 ».آورد 
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 ». ديشو نيسوار ماش دييبفرما. ؛ پدرتان منتظرتان هستند  خواهميعذر م« :گفت  يانيك يبدهم ؛ آقا يجواب نكهيقبل از ا اما

« :گفت  يانيك يكه آقا ميبرو ني؛ دستم را گرفت كه به سمت ماش ستيوجه شد كه حالم خوب نمت اني؛ شا ختيفرو ر دلم

 ».شما را شخصا مالقات كنند  خواهنديشرمنده ام ؛ اما پدرتان م

 يبه همراه آقا. درست نبود جلو بچه ها كار به بحث بكشد . خواست اعتراض كند كه او را به سكوت دعوت كردم  انيشا

به چشمانش نگاه كنم و  توانميبه پدر خبر داده بود ؟ چطور م يچه كس ايدلم نبود خدا يشدم ؛ دل تو نيماش سوار يانيك

به چشمانش نگاه  توانميچطور م» .خودم كردم  يخودخواه يدنده و لجبازت كه همه را فدا هيمن هستم ؛ دختر  نيا«  ميبگو

و چطور » .پرداختم  شيبرا ينيكه تاوان سنگ ينبالش بودم ؛ آن آزادسال به د يكه سالها يبود آن آزاد نيا«  ميكنم و بگو

 ».هستم  يسهام يمن دختر آقا« : ميبگو توانميم

شكسته به  يرفتن نداشت و قلب يارايكه  ييبا پاها. داده بود  هيتك يدرخت ريز نشيبه ماش دميآنطرفتر پدر را د ابانيخ چند

« :گفتم .  ميبا هم فاصله نداشت شتريدو قدم ب يكيدوخته بود؛  نيهمچنان به زم تكان نخورد و نگاهش شيازجا. سمتش رفتم 

 ».سالم 

 »...سالم پدر « :دوباره گفتم  دادميقورت م يآب دهانم را به سخت كهيرا نداد درحال جوابم

ه گوشم سوت به صورتم نواخت ك يا دهيشد و چنان كش رهيحرفم تمام شود سرش را باال آورد و در چشمانم خ نگذاشت

بود جواب  ني؟ ا يكشياز خودت خجالت نم.  يكنيمرا پدر صدا م ييبه چه رو« :گفت  ديلرز يم شيصدا كهيو درحال ديكش

مردم  انيآنكه در م يرو.  يام حك شد يشانيبر پ يلكه ننگ انندم.  يو نابودم كرد يتمام وجودم را شكست! ؟ ميمحبت ها

 ». يپا له كرد ريز يو مانند تفاله ا يتو مرا خرد كرد. ظاهر شوم ندارم 

او با آن حال  دنيبا د.گذاشت  نيماش يرا برگرداند وسرش را به رو شيشده بود رو سيچشمانش از اشك خ كهيدرحال

من كه پدر را .كنم  يساله او باز نيچند يكنم و با آبرو نيچطور توانستم با او چن. ؛ جگرم سوخت ؛ آتش گرفتم  زياسف انگ

هرچه زودتر  ديشدن به او را نداشتم ؛ اما با كيچه بود ؟ جرات نزد يرارفتن ب راههيهمه به ب نيشناختم ؛ پس ا يخوب م

كه غلط كردم ؛  ميبرداشتم تا دستش را ببوسم و بگو يقدم. وجود نخواهد داشت  يراه بازگشت گريانجام دهم ؛ كه د يكار

 .به زبان آورد  ندبز ديرا كه نبا يكرد و حرف يدست شير پتكرار نشود اما پد گريد دهمياشتباه كردم ؛ قول م
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 . نمتيبب خواهمينم گريبه نام مهتاب ندارم ؛ از جلو چشمم دور شو ؛ د يبه بعد من دختر نياز ا ـ

 ...پدر  ـ

 ». ديدختر را به خانه اش برسان نيا ديلطف كن يانيك يآقا.  ستميمن پدر تو ن« :زد و گفت  اديفر تيعصبان با

مهتاب  يعنيما وجود ندارد ؛  نيب ينسبت چيه يعميتمام ؛  يعنيشناختم ؛  يپدر را خوب م. فرو رفتم  نيشدم و به زم بآ

و خاطره ام از ذهنش  اديوقت  چيآنموقع پدر را داشتم و ه. پس بزرگ بود  يمردم كه افتخار يكاش م ياو مرده و ا يبرا

او  ياما حاال برا. كند  ياز دست رفته اش زار زيعز يو برا ديايسر قبرم بوجود داشت كه بر  يو آخر هفته ا شديپاك نم

 . كنديرا از آمد و شد با من منع م ميشده ام كه به حتم مادر و خواهرها يانسان متعفن

 چيه .دوستانم حذر كردم  دنياز د يحت. شدم  ني؛ خانه نش نيوجود نداشت ؛ افسرده و غمگ ياز آن روز به بعد ؛ مهتاب گريد

از طرف خانواده ام بودم ؛  يتلفن اي يفقط منتظر زنگ در. آنها را ندادم  يجواب تلفن ها ينشدم ؛ حت رايكس را در خانه پذ

 يغده چرك نيقدغن كرده بود كه با ا يپدر به كل. باطل در ذهنم نپرورانده بودم  يالياما افسوس و صد افسوس كه جز خ

به من دلشكسته  يسر يپنهان تواندي؛ اما ماهان كه مستقل است ؛ او كه م كردميدرك م معاشرت كند ؛ مادر و زهرا را يكس

 . كردميهستم كه فكرم يكه متعفن تر از آن دميتازه آنموقع فهم. بزند 

دو هفته  يكي. مشكل شده بود  مياز دست رفته ام را به من برگرداند ؛ اما تحمل او هم برا هيكرد روح يسع يليخ انيشا

.  دانستميم ميها يو او را مسبب تمام بدبخت شدياعصابم خرد م شترياو ب دنيگرفت تا مراقب من باشد ؛ اما با د يمرخص

داشتم اما افسوس  اجيچقدر به او احت دانديخدا م. بشنوم  قيمادر را از آن طر نيدلنش يصدا ديگوش به زنگ تلفن بودم تا شا

نبود كه خواب بازداشتگاه و  يشب. ام ادامه داشت  يروزها زجرآور زندگ. د كر غيمادر را هم از من در يپدر صدا يكه حت

.  كردميو از پدر طلب بخشش م زدميمبلند در خواب حرف  يام خراب شده بود كه با صدا ي؛ آنقدر وضع روح نميپدر را نب

شده بودم كه دلم  ديدر ناامآنق. مراجعه كنم ؛ اما قبول نكردم  ينگرانم بود و اصرار داشت كه به پزشك يليخ انيشا

 .ادامه دهم  يبه زندگ خواستينم

خاستم و بدون خوردن  يوقت از خواب برم ري؛ د يعشق و عالقه ا چيام تكرار روز قبل بود ؛ صبح بدون ه يروز زندگ هر

؛ آلبومها را ورق  كردميخاطرات گذشته ؛ كه قدرشان را ندانستم ؛ روز را آغاز م اديو به  دادميلم م يمبل يصبحانه به رو
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آمد و در  يبه خانه م كرديم هيته رونيكه از ب يبا ناهار انيظهر شا.  دادميم ررا س هيها گر وانهيو بعد هم مثل د زدميم

كه  ياتفاقات يدرباره  انيو بعد شا ميخوردياشتها م يدر گرم كردن آن داشت ؛ غذا را ب يسع انيسرد كه شا يطيمح

 وانيو من خودم را در د رفتيبه شركت م يو بعد از استراحت كوتاه كرديصحبت م مياب برادرشركت افتاده با آب و ت

 انيسرو ته او به پا يب يو با حرفها انيو باالخره شب را با آمدن شا كردميمرا داشتند ؛ گم م يكه حال و هوا ياشعار

 . رفتميبود به خواب ماز روانپزشك گرفته  يبه تازگ انيكه شا يآرام بخش يو با قرص ها رساندميم

وجود  يحتما راه.  شدميم وانهيبه حتم د دادميوضع ادامه م نياگر به ا.  دادميانجام م يكار ديتحملم تمام شده بود ؛ با گريد

.  دميد يخود بسته م يدرها را به رو يو همه  ديرسيبه نظرم نم يراه چينجات دهد ؛ اما ه يسردرگم نيداشت كه مرا از ا

تلفن را برداشتم و شماره  يو نه عقلم ؛ گوش كرديم ياري مينه دستها كهيو درحال فتمخودم را گر ميروز تصم كيباالخره 

اعصابم  يبه رو يبوق تلفن مثل سوهان يمشكل شد ؛ صدا ميبرا دنينفس كش يخانه مان را گرفتم ؛ قلبم به تالطم افتاد و حت

 .مادر بود  يصدا نيو ا شديم دهيكش

 . دييالو ؛ بفرما ـ

 دييالو ؛ بفرما« :دوباره گفت زديوحشت زده حرف م نيغمگ. گرم و مهربان نبود  شهيمثل هم شيجواب بدهم ؛ صدا نتوانستم

.« 

مادر اعتماد به  يصدا دنيآن روز چندبار تماس گرفتم اما هر بار با شن. و تلفن را قطع كردم  اورمينتوانستم طاقت ب گريد

؛ آرام و قرار  زدميپركنده درخانه پرسه م يخسته و دل نگران مانند مرغ. آمد  يانم بند مو زب دادمينفسم را از دست م

كه ساعت را از  يزجرآور شد به حد ميساعت كه تنها مونسم بود برا كيت كيت يصدا ينداشتم ؛ حت ييبه جا ينداشتم ؛ راه

 .كردم هيگر ها شروع به وانهيپرتاب كردم و مثل د يبرداشتم و به گوشه ا واريد يرو

از  يبه سخت يبعد از ساعت. زده از حال رفتم  خي يها كيسرام يرمق بر رو يحال و ب يب هياز شدت گر. شده بود  كيتار هوا

 يآب وانيبه آشپزخانه رفتم تا ل.  ديلرزيو تمام تنم م كردميسرم را روشن كردم ؛ احساس ضعف م يجا برخاستم و چراغ باال

حرف  ادي. نخوردم  يزياز روز قبل چ ايخدا. مانده بود  يظهرم دست نخورده باق يغذا. گاز افتاد بخورم كه چشمم به اجاق 

نره امشب هم  ادتي؛  يگرمش كن ديگاز فقط تو با يرو گذارميشركت هستم ؛ ناهارت را م كسرهيمن فردا « :افتادم  انيشا
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 ». يالغر شد يليخ.  يرا كامل بخور تي؛ بهتره غذا يشام بخور

كه چشم باز كردم  يوقت. شدم  نينقش بر زم هوشيدر دهان كردم اما بالفاصله آن را برگرداندم و ب ييقاشق غذا يليم يب با

 . دميرا شن ايپر يسرم بودم صدا ريز مارستانيدر ب

 .خدا را شكر ؛ به هوش آمد  ـ

 »؟ يمهتاب ؛ خوب« :و گفت  ديام كش يشانيبه پ يدست انيشا

 ؟ كنميكار مچه  نجايا... من  ـ

 ».نخورد  يي؛ خدا رحم كرد كه سرت به جا ياز حال رفت ياز شدت گرسنگ« :گفت  انيشا

 »؟ يآور يبه سر خودت م نطوريچرا ا« :گفت  فشرديدستم را م كهيدرحال ايپر

 . ندياشكم را نب يرا برگرداندم تا كس ميرا گرفته بود ؛ رو ميگلو بغض

 »چطوره ؟ مارمانيحال ب« :و گفت دياز راه رس فرزاد

 ».داره  ازيبه آرامش ن زياز هرچ شتري؛ او ب ديبهتره او را تنها بگذار« :گفت  ديحال مرا د يوقت

 . ديد ميآرامش را نخواه يوقت رو چيمن ه ـ

 .حرف نزن  ديناام نقدريا ـ

 .وجود ندارد  يراه چيه گهيتمام شد ؛ د زيهمه چ ـ

 ». شهيكارها درست م يصبر داشته باش همه  وجود دارد ؛ شهيهم« :زد و گفت  يلبخند

 ».تحملم تمام شده  گريد« :بغضم را در گلو خفه كنم گفتم  كردميم يسع كهيدرحال

؛  نهيزمانه هم.  دميوقت طعم محبت آنها را نچش چي؛ ه يكرديندارم چه م اديكه اصال پدر و مادرم را به  يمن بود ياگر جا ـ

 .ساخت  ديبا

؛ اما هنوز در حسرت نداشتن  يندار اديبه  ي؛ به قول خودت تو خانواده ا يزنيم يك يحرفها را برا نيا« :گفتم  يدلخور با

از دست ندادم ؛ زنده هستند و نفس  يآنها را در حادثه ا. ؛ اما من پدر ؛ مادر ، خواهر همه و همه را دارم  يسوزيآنها م

است و تمام  شيپا ريكه بهشت ز يمحروم هستم ؛ مادر دنشانيا از دام. ام  يقدم چند؛ در شهر خودم هستند ؛ در  كشنديم
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 نقدريفكر نكنم گناهم ا.بزند  شيبه دختر تنها يسر ستيوجودش به فرزندانش تعلق دارد مرا ترد كرده و حاضر ن

همه زجر  نيوار امن سزا. ام است  يزندگ انيپا ي؛ اما اشتباه من به معنا كندياشتباه م يهركس در زندگ! باشد  ينابخشودن

 . دميصورتم كش يبزند پتو را رو يحرف نكهيو قبل از ا» .نبودم 

 يبود ؛ پدر و مادر حت فيو كث ختهيچقدر بهم ر. خانه وحشت كردم  دني؛ از د ميبه خانه رفت انيآن روز به اتفاق شا يفردا

آلوده  يفور رديارم كه هركس با من تماس بگد يمسر يماريب نكهيمانند ا. بودند  دهيرا از خانه ام بر يخانم بهرام يپا

و  ديبه سراغم آمد و صورتم را بوس انيشا. اشعارم را در بغل گرفتم  وانيشدم و د وتخت ول يشكسته به رو يبا قلب.  شوديم

 ».را بخور و بخواب  تي؛ داروها ياستراحت كن يبهتره كم.  گردمي؛ زود برم زنميبه شركت م يمن سر« :گفت 

آرامش را از من گرفته بود ؛  شانيافكار پر. شعر بخوانم ؛ به خواب رفتم  تيب كي نكهيرا به خوردم داد و قبل ازا ميداروها

فرار كنم ؛ اما به  االتياز دست آن خ خواستيدلم م. داد  يآمد و عذابم م يبه سراغم م اليدر عالم خواب ؛ وهم و خ يحت

كامل به دنبال راه  يديدر ناام.  شديمحاصره تنگ تر م يلحظه به لحظه حلقه . سرباز مرا محاصره كرده بودند  يمانند فوج

به  مي، اما صدا دميكش يم اديفر.  دميد ينم يگريد زيآب و علف ؛ چ يب يريجز كو ستمينگر يبودم ؛ اما به هركجا م ينجات

 ياشته باشم به انتظار مرگ لحظه شمارد يبه كمك ديام نكهيوتنها نشسته بودم و بدون ا كهيدر آن برهوت  ديرسينم ييجا

را  يفان يايدن نيو ا وستيخواهم پ تيمرا نجات دهد و به من آرامش خواهد داد ؛ من به ابد توانديفقط مرگ م«  كردميم

و خود را در » .من خوشبخت خواهم شد  ي؛ آر يآر.  ديرا خواهم چش يخوشبخت يترك خواهم كرد و مزه  شهيهم يبرا

 . شديكه دور و دورتر م دميد يديسفلباس 

 ياديام حبس شده بود فر نهينفس در س كهيدرحال. مشكل شده بود  ميهم برا دنينفس كش ي؛ حت كردميم يخفگ احساس

آخر  يبرداشتم و تا جرعه  زيم يآب را از رو وانيلرزان ل ييبا دستها. عرق شده بودم  سيخ.  دميو از خواب پر دميكش

و ترس تمام وجودم را گرفته بود ؛ از خودم ؛  دميشن يبه وضوح م را مينفس ها يدادم ؛ صدا هيتكبالش  يبه رو.  دميسركش

ناخودآگاه به  ميشد و پلكها شتريكه خورده بودم لحظه به لحظه ب يياثر قرص ها. وحشت داشتم  دنياز خواب يوحت ندهياز آ

كمكم آمد و مرا از آن حالت  بهزنگ تلفن  يناگهان صدا. تم سرسختانه آنها را باز نگه داش يهم افتاد؛ اما با مبارز ا يرو

 دنياز شن. خودم بود  يصدا نيا. به سمتش بروم نداشتم  نكهيبه تلفن چشم دوخته بودم اما توان ا. آورد  رونيب يسردرگم
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 . ميشويشما خوشحال م غامينام و پ

 .را بردار  ي؛ لطفا گوش يخونه هست دونميسالم مهتاب ؛ م ـ

 .حوصله او را هم نداشتم  گرفتيبار بود كه تماس م نيچندم نيآرش بود ؛ ا يصدا

 . نميكه به انتظار بنش دهميندارم قول م يكار چيگرفتم و ه يماه مرخص كيمن  يرا بردار يمهتاب بهتره گوش ـ

؟  يوضع ادامه ده نيا به يخواهيم يتا ك« :گفت  ديسكوت مرا د يآرش وقت. شده بودم  رهيهمچنان مات زده به تلفن خ من

فقط مشكل  يكن يخودت را در خانه زندان نكهياز ا.  يكن دايوجود داره ؛ بهتره آن را پ يبه هرحال راه حل.  يتونيتا ابد كه نم

 ».كرد  دايپ يراه دي؛ با يكنيم ادتريخودت را ز

 ».وجود ندارد  يراه«:را برداشتم و گفتم  ياراده به سمت تلفن رفتم و گوش يب

 .وجود نداشته باشد  يكه راه يگرفت يالعالج يماريمگر دور از جون ب ـ

 . شدمياما از خانواده ام ترد نم گرفتميالعالج م يماريكاش ب يا ـ

 .زدم  هيگر ريناگهان ز و

 .را ندارم  تيكه طاقت اشكها يدونينكن ؛ م هيگر كنميمهتاب ؛ مهتاب ؛ خواهش م ـ

 ».را زده اند  دميخانواده ام همه و همه ق پدر ؛ مادر ؛« :هق كنان گفتم  هق

تو پدرت را بهتر از .  يداشته باش نياز ا ريغ ياز پدرت توقع ديتو نبا.  شهيدرست م زيصبر داشته باش ؛ همه چ يكم ـ

حاضر شده كه زن و مرد  يمجلس كيتصور كند كه دخترش در  توانستي؛ او در باورش هم نم يشناس يم يگريهركس د

سالگرد ازدواج دوستانه بوده ؛ او فكرش  كيكه  كنهيفكر نم رتتازه پد. د ؛ به خصوص كه گشت شما را گرفته بودن يقاط

با  يگفتيتو م شهييهم ادتهيمهتاب ؛ . كنهيم ي؛ هركس هرفكر ديآ يم انيگشت به م يپا يحرفها رفته ؛ وقت نيفراتر از ا

 كيشده ؟  يكنم ؛ حاال چيدوست دارم و دركش م تينها ي؛ اما او را ب تا آسمان فرق دارم نيبا پدرم زم دهياز نظر عق نكهيا

 .او خورده  يبزرگ ياو بگذار ؛ ضربه  يلحظه خودت را جا

به باد دادم ؛ او را شكستم ؛ او را خرد كردم و ذره ذره آب  يعمر پدر را به راحت كي ي؛ من آبرو دانميرا خودم خوب م نيا ـ

 يمن تاوان اشتباهم را پس دادم ؛ اما پدر چ.  ديايبه سرش ب ييبال ترسميم.گران حال پدر هستم از خودم ن شتريمن ب. كردم 
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 ! دهديرا پس م يزي؟ او تاوان چه چ

نوع مرگ  كي نيا! ؟ يخودت بست يچرا در را به رو.  كنهيتو را داغان م االتيفكر و خ نيحرف نزن ؛ آخر ا نطوريا ـ

آزاد برات  ي؛ هوا ايب رونيدخمه ب نياز ا.  كندي؛ درد دل ، انسان راسبك م نديايراغت ببگذار بچه ها به س. است  يجيتدر

 .خوبه  يليخ

 كنميفكر م. ها وحشت دارم  هيهمسا دنياز د يام خورده ؛ حت يشانيبر پ يمهر كنمي؛ فكر م ترسميمردم م دنيباور كن از د ـ

؛  نميب يم ميها يرا مسبب بدبخت اني؛ شا دانميو همه را مقصر م ترسميازهمه م. آن شب باخبر شده اند  انياز جر ايدن يهمه 

اصال  گريد. را ندارم  يجز او كس گريفرق كرده ؛ د زي؛ اما حاال همه چ شدميام بود به حتم از او جدا م يباور كن اگر پدر حام

 . ميرويم رانيخودم را گرفتم ؛ از ا ميتصم... دل به ماندن ندارم 

 »؟ يچ« :گفت تعجب زده  آرش

. مدت بهش فكر نكرده بودم ؛ موضوع رفتنمان بود  نيكه در ا يزيفكر به ذهنم خطور كرد ؛ تنها چ نيشد كه ا يچ دونمينم

 ».رفت  ميخواه رانياز ا« :مصرانه گفتم 

 يدارد ؛ اما اگر رفتوجود  يراه يهست رانيكه در ا ي؛ تا وقت يكنيخراب تر م گرياشتباه د كياشتباهت را با  يتو هم كه دار ـ

 .تمام است  زيهمه چ

؛ اما حاال  كردميموضوع فكر م نيبه ا يبا دلهره و نگران شهيهم.  خواهديم انيكه شا يزيرفت ؛ همان چ ميخواه رانيما از ا ـ

خودم  ؛ فعال در شهر و مملكت دهديعنوان اجازه بازگشت در جمع خانواده را به من نم چيپدر به ه.  كنديفرق م زيهمه چ

عاطفه هستند ؛  يها ب يرونيفهمند و به قول ما ا يبروم كه زبانم را نم ييار بروم ؛ به جايشهر و د نيبگذار از ا. هستم  بيغر

و حسد پر  نهيسراسر وجودم از ك.  سوزميچطور دارم م يدونيآرش نم... اش رنج بكشم  يكه از نامهربان ستين ياونجا كس

كه در حق  دونميم كشميگرفتند ؛ آه حسرت م تكه دست پدر و مادرشان را در دس ييبچه ها دختر دنيشده ؛ باور كن از د

دم از خدا  نقدريخدا با آن عظمتش در توبه را باز گذاشته ؛ اما پدر من كه ا. همه زجر نبودم  نيپدر بد كردم اما من مستحق ا

.  داديم رييتغ يمرا بكل يگذشت پدر زندگ ديشا.  ؛ حاضر نشد دو كلمه حرف جگر گوشه اش را گوش كند زنهيم غمبريو پ

آنها را به عنوان انگل جامعه  شهيقرار دادند كه هم يبردند و در كنار كسان ييبودم ؛ ما را به جا مانيپش يخودم به اندازه كاف
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فهمم كه  ي؛ اما حاال م مديترسيم دنشانياز د شهيهم ديشا. ام را در كنار آنها گذراندم  يساعت از زندگ جدهي؛ ه كردمينگاه م

 .اشتباه باعث سقوطشان شده باشد  كيفقط  يو ممكنه در زندگ هستندآنها هم مثل ما 

 .توان حرف زدن نداشتم  گرانيكه د فشرديرا م ميآن چنان گلو بغض

به پدرت فرصت  ديبا به نظر من.  يريبگ ميو عاقالنه تصم يرا بكن تيتونم تو را متقاعد كنم ؛ اما بهتره خوب فكرها يمن نم ـ

 . يبده

 ؟ يتا ك ـ

 . شتريهم ب ديسال و شا كي؛ شش ماه ؛  دونمينم ـ

كنم كه راه  يكار ديوابسته به خانواده ام هستم ؛ با يليمن خ. نه ؛ اصال حرفش را نزن ؛ تا آن موقع از غصه دق خواهم كرد  ـ

 يدور نيبدهم ؛ كه ا يه آنها نداشته باشم و خودم را دلدارب يدسترس گريبروم كه د ييجا ديوجود نداشته باشد ؛ با يبازگشت

ام را  يكه زندگ دهميقول م رفتيپدر از فرزند شده اما قبل از رفتنم با پدر تماس خواهم گرفت ؛ اگر مرا پذ ييراه باعث جدا

 .دهم  رييتغ

 . يفكركن شتريبهتره ب ـ

با گذشت  ديشا.  كردميم دايپ ينشدم راه وانهيتا د دي؛ با رميگگرفتم با پدر تماس ب ميشد كه همان لحظه تصم يچ دونمينم

و  رميبه او تماس بگ ديبا. او منتظر تلفن من باشد  ديرا فراموش كرده باشد ؛ شا زي؛ پدر همه چ انياز آن جر كماهياز شيب

دلش نرم  ديخوردم تا شا. ..غلط كردم  ميبه او بگو ديبا. تكرار نخواهد شد يزين چيهرگز چن گريو د مانميكه پش ميبگو

تلفن را برداشتم و شماره  يگوش يبا خوشحال. كشم  ياش چه م يبه او خواهم گفت كه چقدر دوستش دارم و از دور.شود 

 .مخصوص پدر را گرفتم 

 . دييبله ؛ بفرما ـ

 .توان حرف زدن نداشتم و  ديلرزيدر دستم م يمقاومت نداشتم ؛ گوش يارايبه من دست داد ؛  يپدر حال بد يصدا دنيشن با

 ». دييبفرما« :پدر گفت  دوباره

 ييو با صدا اورميصدا وجودم را گرم كرد و به من جرات داد ؛ كم كم توانستم اعتماد به نفس خود را به دست ب نيا چقدر
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 »...پ ... سالم « :كنترلش كنم گفتم  توانستميلرزان كه نم

 يبيحال عج. ندارم  ييدر قلب پدر جا گريكرد كه د ديبوق ممتد تلفن ؛، تاك يابود كه صد دهينرس انيهنوز جمله ام به پا و

 دميكش يو نه آه ختمير ينه اشك.  كردميلب زمزمه م ريشده بودم و نام پدر را ز رهيخ يهدف به نقطه ا يب يداشتم تا ساعت

ناگهان از جا برخاستم و به سراغ آلبوم . ندارد او وجود  يبرا يمهتاب گريكه د كردميم باوررا  نيا ديپدر مرده بودم و با يبرا

و  دميخط كش رميتصو يبه رو اهيس كيو با ماژ دميكش رونيرا كه در كنار پدر داشتم ب ييام رفتم و تمام عكس ها يخانوادگ

 :زدم  اديبلند فر يبا صدا

 .مرده  شهيهم يمرده ؛ مهتاب برا شهيهم يمهتاب برا ـ

 .ا در كنار عكسها به خواب رفتم كردم كه همانج هيآنقدر گر و

 نكهيبه اطراف انداختم و مثل ا ينگاه.  ياليخ ياحساس آرامش همراه با ب. داشتم  يشدم ؛ حال خوب دارياز خواب ب يوقت

 يچند ساعت گذشت ؛ اما هوا حساب دانمينم. كردن خانه  زيمرا كوك كرده باشد ؛ ازجا برخاستم و شروع كردم به تم يكس

 نهييخودم در آ دنياز د.  دميبه سر و صورتم كش يد و بعد به حمام رفتم و دستيبود كه نظافت خانه به اتمام رس شده كيتار

و دوست داشتن ما را  ييباي؛ ز يزيچقدر تم. دوباره در وجودم شعله ور شد  يحس زندگ نكهيمثل ا. كردم  ياحساس خشنود

 . كنديم دواريام يبه زندگ

مرا در آغوش گرفت و گفت .  اوردينمانده بود از تعجب شاخ در ب يزيانه آمد ؛ به قول خودش ؛ چبه خ انيشا يشب وقت آن

همه  نميب ي؛ اما حاال خوشحالم كه م يرا پشت سر گذاشت يكه دوران سخت دانميم نميب يبه به ؛ باز هم مهتاب خودم را م« :

 ». يخوب يجا هي ميشام برو يبرا؛ آماده شو تا  ميريبگرا جشن  يشاد نيبهتره ا.تمام شده  زيچ

 .درست كردم  يساده ا ي؛ غذا يامشب مهمان من هست ـ

 . مينخورد يخانگ يوقته كه غذا يلي؛ خ شهينم نيبهتر از ا ـ

و بدون  يبود كه به دلم نشست و با آسودگ ييغذا نياول ني؛ بعد از چهل و دو روز ا ميآرام صرف كرد يطيرا در مح شام

ظرفها را شست و آشپزخانه را مرتب كرد و با دو فنجان  انيبعد از خوردن شام ؛ شا. رفت  نييپا ميگلو ترس و اضطراب از

 ». بردميم اديات را از  يواقع ي؛ كم كم داشتم چهره  يشد بايامشب چه ز« :كاناپه نشست و گفت  ينسكافه در كنارم به رو
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 يجا گريد نجايرفت ؛ ا ميخواه رانيخودم را گرفتم باهم از ا مي؛ من تصم انيشا« :گفتم كردميم يبا فنجان باز كهيدرحال

 ». ستيماندن ن

 »! يگيم يجد... مهتاب « :با تعجب نگاهم كرد و گفت  انيشا

 .سر جواب مثبت دادم  با

 ؟ يناگهان نطوريآخه چرا ا ـ

 .ندن كند به ما بنديوجود ندارد كه مرا پا يقيو عال كنمياحساس آرامش نم رانيدر ا گريچون د ـ

 .صبر داشته باش  يصحبت نكن ؛ كم نجوريا ـ

تو هم كه . باشند  گانهيپناه ببرم كه همه ب ييبه جا خواهمي؛ م دهديآنها آزارم م دنينگاه مردم و د. تحملم تمام شده  گريد ـ

 . ميشو ي؛ پس بهتره هرچه زودتر راه يبا رفتن موافق

 . ميبرو رانيت از اصور نيبه ا خواستياما من دلم نم... اما  ـ

 . شدميبه رفتن نم يمن راض, بود  يگريد تياگر موقع ديشا ـ

 ؟ يرا كرد تيواقعا فكرها ـ

 .مصمم نبودم  ياندازه دركار نيوقت به ا چيه ـ

و  رفتميپذ يرا كه گفت يطيمن بوده و هست و به خاطر رفتن شرا ي نهيريد يآرزو نيكه ا يدونيمهتاب ؛ خودت خوب م ـ

است كه ممكنه هر  يتو جور طيفعال شرا. ات باشد  يقلب تيرضا خواهدياما باور كن من دلم م. موفق هم شدم فكركنم 

تو االن به خاطر خانواده ات و .  يشو ماني؛ اما بعد پش ينكن يكوتاه يكار چيو در به انجام رساندن آن از ه يريبگ يميتصم

 . يتا آن خاطرات تلخ را فراموش كن يدماه صبركن؛ بهتره چن يرا گرفت ميتصم نيكه افتاده ا ياتفاق

افتاد آن  بيآن س. است كه از درخت افتاده باشد ؛ تمام  يبي؟ مگر آن خاطرات تلخ مثل س يگيم يتو چ« :گفتم  تيعصبان با

فكر  يبرا يياآن خاطرات تلخ تمام ذهن مرا پوشانده ؛ در مغزم ج.  يراحت نيبردار ؛ پاك كن و گاز بزن ؛ به هم نيرا از زم

به همان  يخواهيآن شب و روز را م ي؛ تمام لحظه ها نميب يبازداشتگاه را م كنميم گاهبه هركجا كه ن.نگذاشته  يكردن باق

 گرشياست و طرف د هيطرف قض كي نيا. از ذهنم پاك نشده و نخواهد شد  زيچ چيكنم ؛ ه فيتعر تيصورت روز اول برا
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جرم من  يعنيچه وقت ؟  يبرا اندقاتل هم قابل بخشش است ؛ گذشت را گذاشته  كي يتمجرم و ح كي. خانواده ام هستند 

همه  يدر زندگ. را بزنند ؛ پس همان بهتر كه در كنار آنها نباشم  دميخانواده ام ق يتمام اعضا ديتر است كه با نياز آنها سنگ

مشابه من  يه آن شب با ما گرفتند ؛ همه سرنوشترا ك يبدانم آن عده ا خواهدي؛ مخصوصا جوانها ؛ دلم م كنندياشتباه م

كه او  شدميم يو در واقع همان دختر شديم ميبرا يدرس عبرت دي؛ شا رفتيپذي؟ اگر پدر مرا با آغوش گرم م اشتندد

ز اما او چه كرد ؟ مرا چنان از خود راند كه ا. كرديعمر مرا شرمنده خودش م كيو  بردميم يبه اشتباهم پ ديشا.  خواستيم

قرآن  يكه سال به سال ال ينه من.  مياز آن نبرده ا ييبو چياما ه ميكنيم يمسلمان يادعا. و مذهب است زده شدم  نيهرچه د

 ريبار غرورم را ز نيآخر يامروز برا! ستيقرآن را از حفظ است ؛ فرق ما دو تا چ يو نه پدر كه تمام سوره ها كنميرا باز نم

نشده بود كه تلفن را قطع كرد ؛  مامبود ؟ هنوز جمله ام ت يعكس العملش چ يكنيم فكرمپا گذاشتم و با پدر تماس گرفت

 .حق بازگشت نداره  يمرده ا چيكه ه يدونيپدر مرده ام و خودت خوب م يبرا يراست يراست دميآنموقع بود كه فهم

به خودم  ييجورا هي؛ اصال دارم  ستيماندن ن يجا گريد نجايا« :كرده بود گفتم  سيصورتم را خ يپهنا مياشك ها كهيدرحال

 ».كه عاشقش هستم دل بكنم  ياز كشور توانميفكر راحت تر م نيبا ا. كس و كار هستم  يقبوالنم كه من هم ب يم

 .ديو سرم را بوس ديمرا محكم در آغوش كش اوردينتوانست طاقت ب گريد انيشا

 

 25فصل

مرا  يوقت يحت. درخانه را باز كردم ؛ باورم نشد  يوقت. به سراغم آمد  يا رمنتظرهيروز ؛ مادر بطور غ جدهياز دوماه و ه بعد

كه چشم به در  ييكردم ؛ چه روزها يلحظه شمار يساعت نيچن ديكه به ام ييچه روزها. در آغوش گرفت ؛ بازهم باور نكردم 

او داشتم ؛  يو چقدر حرف ناگفته براكه در فكر آغوش او به صبح رساندم  ييو چه شبها اورنديب ياز او خبر ديدوختم تا شا

 دميدر آن آغوش د ينه آرامش. نداشتم  ياحساس چي؛ ه كرديم هيو زار زار گر فشرديم نهيمرا محكم به س كهياما حاال در حال

 . رفتيقربان صدقه ام م زيكريمادر . بود  دهيترحم هم در وجودم خشك ي؛ حت يو نه محبت تيو نه امن

؛ آن مهتاب من كجاست ؛ خدا از سر  يو الغر شد دهيقربون شكل ماهت برم ؛ چقدر تك يبشه ؛ اله مادر به فدات ياله ـ

؛  ميعار كرد يكار و ب يآن مردك ب ميتقد ياست كه دو دست يآن دسته گل نينگذرد كه چه به سر دخترم آورد ؛ ا انيشا
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 . انداختدامن ما  ينگذره كه پسرش را تو زيخدا از سر عز

تكه چوب خشك ؛ همچنان در آغوشش بودم  كيكرد و من هم به مانند  زجونيو عز انيو ناسزا بود ؛ نثار شا هرچه فحش و

؛ نگذاشت و دستم را  اورميب يچا يكردم و خواستم فنجان ييتازه كند او را به سمت سالن راهنما يكه خواست نفس يوقت. 

 ». نمتيدوماه بب نياندازه ا خواهمي؛ م نيبنش ايب« :گرفت وگفت 

 .روز تكرار نخواهد شد  جدهيدوماه و ه نيوقت ا چياما ه ـ

 »؟ يزنيزخم زبان م« :گفت  كرديرا پاك م شياشكها كهيدرحال

 .زخم دل است كه زبان باز كرده  نيا ـ

 مينداشت؛ اجازه خارج شدن از خانه را  ميمدت در خانه حبس بود ني؛ به خدا قسم ما ا يشناس يمادر خودت پدرت را بهتر م ـ

من كم  يكنيمادرم ؛ فكر م كيمن . آمد  يخودش همراهمان م.  ميبرو ميخواستيتلفن را قطع كرده بود و هرجا كه م ي؛ حت

؛ از غم  دمي؛ آه كش ختميهرچه اشك ر.  شدينم يراض يزبان چيپدرت به ه.  ختندي؛ زهرا و ماهان كم اشك ر دميزجر كش

دو هفته اول آن چنان از خواب و خوراك افتاده بود كه  يكي.  ميزديتكه سنگ حرف م هيبود كه با  نيتو گفتم ؛ مثل ا يدور

آمد پرت  يو هرچه دم دستش م ختيري؛ بهم م مياوريب شيجلو رو ميتوانستياسم تو را نم.  ديكش مارستانيكارش به ب

او را  ديق ديبا اورديهركس اسم تو را بما بست و اتمام حجت كرد كه  يبهتر شد ؛ در را به رو يو بعد هم كه حالش كم كرديم

 !بكنم ؟ توانستميحاال من چه م. بزند 

 دي؛ ازهمان اول با ديبكن ديتوانينم يكار چي؛ حاال ه چيحاال ه« : خودم را كنترل كنم گفتم  توانستميبودم كه نم يعصبان آنقدر

 يشما برا.  دين چون و چرا انجام دادهرچه خواست بدو ديهرچه پدر خواست به حرفش گوش كرد.  ديكرديم يكار كي

هم  يكار چيمعلومه كه ه.  دادي؛ كه تمام اوامرش را انجا م يبا و دوست داشتنيز ي؛ برده ا ديبرده را داشت كيپدر حكم 

 ريغ يحلقه به گوش پدر ؛ اگر از همان روز اول جلو حرفها زيكن ديكه شده بود دي؛ مگر چه كم داشت ديانجام ده دينتوان

 شيكارها يكه فكركرد همه  ديآورد مپدر ك يجلو حرفها نقدريا.  ديكش ينم نجاي؛ حاال كار به ا ديستاديا ياش م يطقمن

وقت خواسته تان را عنوان  چيه.  دينكرد انيوقت نظر خودتان را ب چيه. حرفش حرف بزند  يرو يكس ديدرسته و نبا

مگر من چه . انتظارات را داشته باشد  نيروز باال رود و از ما هم همباعث شد كه سطح توقع پدر روز به  ني؛ خب هم دينكرد
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از خانه و خانواده  ديبود كه با نيسنگ نقدريزن بدكاره بودم كه جرمم ا ايشدم ؟ دزد ؛ قاتل  يمجازات نيچن ستحقكردم كه م

مثل او از  تواننديم عقل دارند و مه گراني؛ د ستياو درست ن دهيفكر و عق شهيبفهمد كه هم خواهديچرا پدر نم.  شدميترد م

كه همه مثل شما  دينبود به پدر بگو يكي.  ميباهم بحث داشت شهيهم دشيعقا نيدارم سر هم اديهرچه به . آن استفاده كنند 

 ». شونديپاك و منزه نم

بودم كه پشت  يآببه مانند . آخر زده بودم  ميبه س ديچك يمثل خون سرخ شده و عرق از سر و صورتم م جانياز ه صورتم

 .سد را خراب كرده و به سمت شهر درحركت است  ي وارهيد يجمع شده و حاال با روزنه ا يسد

مدتهاست كه فكر .  كرديشما را محكوم م يوجود داشت ؛ همه  يعادل ياگر قاض.  ديمادر ؛ باور كن كه در حقم ظلم كرد ـ

مرا دلگرم و به  شيام باشد ؛ با حرفها ييداشتم ؛ كه همدم تنها اجيتكه به مادراح يلحظات. كرده ام  رونيشما را از ذهنم ب

و داستان آن شب وحشتناك را  نديداشتم كه خواهرانه در كنارم بنش اجياحت ياهركه به خو يكند ؛ زمان دواريام يزندگ

 ؟ ديد؛ كجا بو امدين يشد و از شما خبر ديكه چشمم به در سف ي؟ زمان ديكنم ؛ كجا بود فيتعر شيبرا

به جا  ميتلخ و كشنده برا يهرچه بود گذشت و رفت و جز خاطره ا.  يكه بدان خواهديو دلم هم نم دميكش يچ يداني؛ نم مادر

 .نگذاشت 

 يحاال هم برا.  اوميب اديبه  يزيچ خواهمينم« : گفتم. تمام وجودم را فراگرفته بود  يآن خاطرات لرزش يادآورياز  كهيدرحال

 ». ميوريم ميدار شهيهم

 »كجا ؟« :گفت  مادرهراسان

 .نباشد  ييآشنا چيكه ه ييجا ـ

 . يزنيكه م هيچه حرف نيدخترم ا ـ

 .رفت  ميخواه كايما به آمر... كنم  يبه بعد ؛ با پدر ؛ رو باز باز نياز ا خواهميم ـ

 . كايآمر!  يچ ـ

 . رنديپذ يباز مرا م يهستم الاقل آنجا با رو ييكايشهروند آمر كيبله ؛ من  ـ

 ». يپدرت را دق مرگ كن يخواهيتو م« :گفت تيبا عصبان مادر
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 .به نام مهتاب نداره  ياو كه گفت دختر ـ

 . شهيدرست م زيصبر داشته باش همه چ يكم. گفته  يزيچ هيبوده ؛  ياون موقع عصبان زميعز ـ

 .همه بهتره  يرفتن من برا. خواهم شد  وانهيبمانم به حتم د نجاينمانده ؛ اگر ا ميبرا يصبر گريباور كن د! مادر ـ

 . يعمل احمقانه بزن نيتو دست به ا گذارميمن نم ـ

 .باشه  ريكردن د حتينص يبرا گريفكركنم د ـ

 . يو خانواده ات دل بكن ارياز شهر و د يخواهيكه م فتادهين ي؛ جون دلم ؛ اتفاق زميآخه عز ـ

 .گرفتم  را ممي؛ من تصم يمرا منصرف كن يتونيمادر ؛ نم ـ

 .عاقالنه فكركن  كنميخواهش م ـ

 ؟ ديشما خبر دار ايمن با پدر تماس گرفتم ؛ آ ـ

 »! يگيراست م! جان من « :با تعجب گفت  مادر

 . ديچه جالب ؛ شما هم خبر ندار ـ

 »شد ؟ يكن چ فيتعر ميبرا« :گفت  اقيدستانم را گرفت و با اشت مادر

 ».را قطع كرد  ؛ او تلفن يچيه« :گفتم  يتفاوت يب با

 ».بخاطر من ... را نكن  نكاريا« :گفت  يقيسكوت كرد و بعد از دقا مادر

 فيندارم ؛ سردرگم و بالتكل يخوب يقرار دارم ؛ وضع روح يبد تيمن در وضع. نكن  يبا احساساتم باز كنميخواهش م ـ

 . ديمرا درك كن ديخواهيچرا نم. هستم 

 .برو  يگريالاقل به كشور د ـ

 ». ديترسيهنوزم كه هنوزه از پدر م« :زدم و گفتم  يدپوزخن

 . دمياز او ند يبه او عالقه دارم و بجز خوب. دوستش دارم . ؛ همسرم است  ترسمياز او نم ـ

شكل پشت سر گذرانده و  نياش را به بهتر يهم دارد ؟ پدر جوان يبد ايآ دينيكه بب ديحرفش زد يرو يتا به حال حرف ـ

؟ مگر همان جا باهم آشنا  دينرفت كايبه آمر ليادامه تحص يمگر خود شما برا. اشتباه كرده  ديگوي؛ م دهيرس حاال نوبت ما كه
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و  دينكرد يسال در آن كشور باهم زندگ ي؟ مگر سالها ديرغم مخالفت پدربزرگ با هم ازدواج نكرد ي؟ مگر عل دينشند

 ؟ ميامدين ايماهان و من آنجا به دن

 ».تا آسمان فرق كرده  نيآخه اونموقع با حاال زم« :گفت فكركرد و  يكم مادر

 . ميرا گرفت ممانيبهرحال ما تصم ـ

 ؟ ديچه بكن ديخواهيكس و كار ؛ م ي؛ ب ايآخه اون سر دن ـ

 . يانجام داد شيسال پ يكه شما س يهمان كار ـ

كه چه برسر  يديو ند ينبود.  ريگاست ؛ آن را دست كم ن يغم غربت ؛ غم بزرگ. سخت گذشت  يليآنموقع هم به ما خ ـ

كار  دياما آنجا با ميستين يكه من و پدرت از خانواده كم يدانيخودت م.  دميآورد ؛ اما من به چشمان خودم د يآدم م

 نكهي؛ نه ا يتا زنده بمان يكار كن ديبا« : گفتيپدرت م.  ميكه در كشور خودمان امكان نداشت انجام ده ييكارها ميكرديم

 ينم مانيوقت سرخاراندن برا گري؛ د كطرفي ي؛ خرج زندگ كطرفيدرس خواند . شعار پدرت بود  نيا» . ينك يزندگ

 مياما ما مجبور بود. ؛ آنجا حرام شد  ميدركشور خودمان به سر ببر ميتوانستيمان را كه م يدوران زندگ نيبهتر. گذاشت 

 . ميدبرگر رانيبه ا ميتوانست يبود و ما نم ياسيچون كه پدرت س

 ؟ يبه چه جرم ـ

 .به جرم اغتشاش در دانشگاه  ـ

 ياسي؟ من كه در دانشگاه اغتشاش به پا نكردم كه الاقل دلم خوش باشد كه س يمرتكب شده بود ؛ اما من چ يپس جرم ـ

دختر  يدونيمادر ؛ م. سالگرد ازدواج دوستانه شركت كردم  كيبود كه در  نيالك خودم بود و جرمم ا يهستم ؛ من سرم تو

كه  ياز او گرفته بودند ؛ زن باردار شيحش لويكه هشتاد ك يرزنيپ.  ندگذرا يشبانه روز را در كنار چه كسان كي زتيعز

 يانسان ها زندگ نيتر فيآورد ؛ من در كنار كث يجوانان ما به ارمغان م يكه فساد را برا يهمسرش را كشته بود ؛ زن فاسد

 ؟ من كجا بودم يديحاال فهم. كردم 

 رونياز آنجا ب يكنم ؟ تازه وقت رونيخاطرات تلخ را از ذهنم ب نيا توانميمن چگونه م« :گفتم  ديلرز يم ميصدا كهيدرحال

 ينيريها در ش يتا آن تلخ كردميوجود خانواده ام را حس م يگرما ديبا كهيدرانتظارم بود ؟ درحال يزيآمدم ؛ چه چ
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ترد كرد و حق گفتن كلمه  شهيهم يمرا برا دهيكش كيكه با زدن  يرو شدم ؛ كس پدر روبه ينگاهشان گم شود ؛ با نامهربان

سرنوشت  ني؛ اما خود او ا ستين ميتر از پدر برا يو دوست داشتن باتريز يموجود چيباور كن ه! مادر . پدر را از من گرفت 

نبود ؛ اما طاقت  نمانيب يگريد زيل چجز بحث و جد ميكرديم يكه باهم زندگ ييسالها يدرسته كه در ط.رقم زد  ميرا برا

؛ امكان نداشت از پشت پنجره آمد و رفتنش را تماشا نكنم  ميكه باهم قهر بود ييروزها. لحظه قهر كردن او را نداشتم  كي

 .و نبوسم  مينروم و آنها را نبو شيو به سراغ كمد لباسها

او در چند .  شومياو دارم خفه م ي؟ از دور ياما حاال چ.  كردميم يو زندگ دميكشيبود ؛ با او نفس م ميهست ي؛ پدر همه  مادر

 ». يرينكن جلو رفتنم را بگ يسع... تحمل كنم  توانميباور كن نم. شدن به او را ندارم  كيمن است ؛ اما حق نزد يقدم

وجودم را  يدر همه وجود ما يمرا در آغوش گرفت و تمام صورتم را غرق بوسه كرد ؛ گرما ختيريهمانطور كه اشك م مادر

 .و محكم او را به خود فشردم  اورمينتوانستم طاقت ب گريپركرد ؛ د

. كم كم رابطه ام با خانواده ام بهتر شد . تفاوت بود  ينه ؛ اما او همچنان ب ايزد  يرفتن من با پدر حرف يمادر درباره  دانمينم

با  كردميم يو اگر من سوال زدنديازاو نم يحرف. نبود  يدر خبرآمدند ؛ اما از پ دارميبعد از چند هفته ماهان و زهرا به د

 واريرا كرده بود ؛ هرچه عكس از او داشتم به د شيدلم هوا يليخ. كشاندند  يم گريد يرا به جا تسر و ته صحب يب يجوابها

 كرديگاه مخالفت نم چيو ه داديگوش م شيبرلب به حرفها يبا لبخند ني؛ او آرام و مت كردمياتاقم زدم و باهاش صحبت م

فرق كرده  يلياو با گذشته خ.  ديكش يرا درهم نم شياآمد؛ اخم ه يم رونيكه از دهانم ب يمثل گذشته ؛ باهرجمله ا گريد

گفتم و او  يام م يو از زندگ انياز خودم ؛ از شا.  كردمينشستم و با او درد دل م يساعتها م. پدر خوب و نمونه  كيبود؛ 

 . داديجوابم را م يو با لبخند ردكيصبورانه گوش م

او چگونه توانسته دختر  دانمي؟ نم شوديكه او را از ذهنم پاك كنم ؛ اما مگر م كنميم يسع. ام  دهياست كه پدر را ند چهارماه

د تا از بكش رونيمرا از خانه ب يبا هر بهانه ا كنديم يسع يليخ ايپر. بسپارد  يبه فراموش يراحت نيدردانه اش را به هم زيعز

كه پدر مرا  ديكلمه از زبان مادر بودم كه بگو كيفقط و فقط منتظر . جا پدر همراه من است  همهروم ؛ اما  رونيفكر پدر ب

به  نيكه از ا ميرا بزنم و به دست بوسش بروم و به او بگو كايرفتن به آمر ديق. او كنم  يام را فدا ي؛ تا تمام زندگ دهيبخش

 .جمله ماندم  نيكه در حسرت ا وساماافسوس و صد افس. نخواهم خورد  بعد بدون اجازه او آب
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 نيبودم ؛ فقط ا ييكايشهروند آمر كي؛ من  ميگرفت يليو همان جا وك ميكرد يبه دب يراحت كارها درست شد ؛ سفر يليخ

تا تمام  ديش ماه طول كشش يول ميكرد ياديخرج ز نكهيبا ا.  فتديب قيبه تعو مانيمقدار كارها كيبود كه باعث شد  انيشا

با ما  يبعد از شش ماه تلفن لمانيوك.  رميرا بگ انيهرچه طال و جواهر داشتم ؛ فروختم تا توانستم اقامت شا. شد  فيكارها رد

 ». ديبرسان كايخودتان را به آمر گريماه د كيتا  ديهم آماده است با تانيها طيباالخره تمام شد ؛ بل« :تماس گرفت و گفت 

ماه وقت داشتم  كيفقط . پر كنم  ادگاريبه  ميها هيخوش وطن را در ر يماه فرصت داشتم تا بو كي؛ فقط  ديدلم لرز انناگه

همه  كردميهرچند فكر م. و به كول بكشم  چميبپ يرا در چمدان يو سه سال زندگ ستيتا خاطراتم را جمع كنم و حاصل ب.

تا  ميفروخت يمان را م يتمام زندگ دي؛ با مينداشت يما كه پس انداز. بود  سخت يلي؛ اما خ شوديتمام م يراحت نيبه هم زيچ

پشت سر  يتمام پل ها.  ميمان را فروخت يزندگ ليو وسا ني؛ از خانه گرفته تا ماش ميريبگ يدر آنجا سر و سامان ميبتوان نكهيا

به . ات نزن  يدختر آتش به زندگ« :گفت و  دكر حتميمادر نص. بازگشت به جا نگذاشتم  يبرا يراه چيرا خراب كردم و ه

و  يشد مانيموقع پش كياز فروش خانه صرف نظر كن كه اگر .  يمجددا به دست آور يتوانينم يكه فروخت يراحت نيهم

 ». يداشته باش يسرپناه يقصد برگشت داشت

مشت خاك و سنگ و آهن ؛  كيحاال . كنند  يريداشتم ؛ نتوانستند از رفتنم جلوگ نجايدر ا قيعال نهمهيمن ا«:گفتم  درجواب

حاال .  اورميآنها را به دست ب توانميگاه نم چيه گريكه د دهميرا ازدست م ييزهايپشتوانه برگشتنم باشند ؟ من چ خواهنديم

 به نيباز كند ؛ از ا يگره ا ميعمر پول و ثروت نتوانست برا كي! به دردم بخورد  يروز كيباشم كه ممكنه  ياتيبه فكر ماد

 ».بعد هم خدا بزرگ است 

كه داده  يپدر طبق قول. كلمه از پدر نگفت كه او هم با رفتنم مخالف است  كيتا منصرفم كند ؛ اما  كرديم يسع يليخ مادر

 يليمادر خ. توانست با رفتن من مخالف كند  يبه نام مهتاب نداشت ؛ پس چگونه م ياو دختر. فراموش كرد  يبود مرا به كل

 گري؛ د شدمياگر منصرف م. كوتاه آمدن نبود  يجا گرياثر گذاشت ؛ اما د حساساتما يرو كهي؛ به طور كرديم يو زار هيگر

 يهم كه شده خودم برا كباري ياز مادر خواستم كه مرا درك كند و بگذارد برا دادميبرگ برنده را به پدر م شهييهم يبرا

 .را كه دوست دارم انجام دهم  يكارو نادم شوم ؛ بگذارد  مانيعمر پش يهمه  ياگر برا ي؛ حت رميبگ ميام تصم يزندگ

و آن  يمادر خوشبخت شو دوارميام.  رسديماندن تو به عقلم نم يبرا يراه چيه گريد« :را پاك كرد و گفت  شياشك ها او
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 ». يبه دست آور يهست شيكه در جستجو يزندگ

به دردت  يلياز من قبول كن ؛ آنجا پول خ هيرا بعنوان هد نيا «:آورد و گفت  رونيب يبا مبلغ قابل توجه يچك فشياز ك و

 ». خورديم

 ». رميآن را از شما بپذ توانمياست ؛ من نم ياديمبلغ ز نيا.  ستينه ؛ ممكن ن« :سماجت گفتم  با

 . يام را رد كن هيهد يخواهيم يعني ـ

 .است  هيهد كياز  شتريب نيمادر ؛ ا ـ

 . خورهيردت مبه د يليگفتم كه در غربت خ ـ

 . توانمينه ؛ نم ـ

 ».به پدرت نداره  يربط چياز طرف من است و ه نيا« :به سمتم آمد و گفت  تيعصبان با

 ...اما  ـ

است كه  يا هيملك سرما.  ي؛ بخر ي؛ هر چند نقل يكن خانه ا يفرصت سع نيدر اول يشنو ياما نداره ؛ فقط از من م گريد ـ

 . رودينم نيگاه از ب چيه

 . ستميرا در آغوش گرفتم و آرام آرام گر او

هرچه را قرار بود كه به . ام را با آه و ناله درون آن قرار دادم  يو جوان يتمام خاطرات كودك. سوزان چمدانم را بستم  يدل با

ات گذشته زنده بار ورق زدم و دوباره خاطر نيرا چند ميآلبوم عكسها. ببرم  اديكاغذ نوشتم كه مبادا از  يهمراه ببرم به رو

 ياحساساتم برمن غلبه كند ؛ آنها را البه ال نكهيبازگشت وجود داشت و قبل از ا يبرا يراه اشك يا« :به خود گفتم . شد 

. سهم من شد  ي؛ چمدان يو سه سال زندگ ستيبه همراه نبردم ؛ از حاصل ب ياديززيچ. در چمدان پنهان كردم  ميلباسها

خودشان  كردنديم يدوره ام كرده بودند و همه سع همهاز خانواده ام گرفته تا دوستانم . بودم لحظه تنها ن كيآخر  يروزها

بدون تو چه كنم ؟ با رفتن آرش « :را گرفت گفت  شيبغض گلو كهيدرحال ايپر. شود  يرا كنترل كنند كه مبادا اشكشان جار

 يفرزاد را راض ديبمانم هرطور شده با نجايا توانمينم گري؛ من د يكنيمرا ترك م يدل به تو خوش كردم ؛ اما حاال تو هم دار

 ».كنم 
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 توانمي؛ اما نم رفتميعنوان نم چيخوش بود به ه نجايات را خراب نكن ؛ به خدا قسم اگر دلم ا يدختر به خاطر من زندگ ـ

 ديبا.  كنميخود حس م يرو به ياديفشار ز روميبه هر طرف كه م. شوديشده كه روز به روز تنگ تر م يمثل قفس ميبرا نجايا.

ما . را هرگز نخواهم داشت  نجايخوش ا يهرچه هست ؛ روزها. انتظارم است  درآنجا چه  دانمينم. خودم را نجات دهم 

و من  ديشما به مراتب سخت تر است ؛ چون شما باز هم دور هم هست يمن دور يبرا.  ميكرد يرا با هم سپر يخوب يروزها

 ديرفت ؛ با ديندارم با ياما چاره ا ؛ روميزده به غربت م خي يسر كنم ؛ باور كن با جسم ديغربت زده با يو تنها در كشور كهي

 .رفت 

وارد  يوقت.خودم را باخته بودم  ي؛ اما من حساب ديگنج يدر پوست نم ياز خوشحال انيشا.  ديروز موعود فرا رس باالخره

 انيشا.  زديموج م ميمايدر س ي؛ اضطراب و نگران كردميحمل م يرا به سخترفتن نداشت و آنها  ياراي ميفرودگاه شدم ؛ پاها

در  يزيچه چ. بدون بازگشت  يبدون بازگشت ؛ سفر يسفر«.  نميبنش يصندل يوو كمكم كرد تا به ر داديم يمرا دلدار

» خواهم كرد ؟ دايپ يشتخواهم كرد ؟ چه سرنو دايپ يدر انتظارم خواهد بود ؟ چه سرنوشت يزيانتظارم خواهد بود ؟ چه چ

 . شديجمالت در ذهنم تكرار م نيكه خط افتاده باشد ا يمثل صفحه ا

شلوغه و  يليسالن خ. رونديطرف به آنطرف م نيآهسته از ا يكه همه با حركات لميف كي؛ مثل  گذرديم يبه كند قيدقا

 يو به سمت آبخور زمياز جا برخ خواهديمدلم . ندارد  يجان من توجه مهيبه جسم ن يكس. هركس به دنبال كارخودش است 

كه در  يو نگران يتا دلواپس كرديكس بدرقه ام نم چيكاش ه يندارم ؛ ا نبنوشم ؛ اما توان از جا برخاست يآب وانيبروم و ل

؟ چرا  كننديم يو زار هيچرا گر. فهمم  يحاال م كننديوطن م يرا كه جال ييدرد آنها.  ازارديرا ن ياست كس انيچهره ام نما

 .نامعلوم  رونديم ي؟ چون به سفر تندهس شاني؟ چرا هراسان به دنبال گمشده ها كننديو آنطرف نگاه م نطرفيبه ا دانهيناام

تمام وجودش را گرفته و  يخوشحال. باجه داد  يكه چمدان ها را به متصد دميد يفرق داشت ؛ از دور او را م يليخ انيشا اما

كه هر لحظه ممكنه  كنديفكر م ديشا. گذرانديو بعد هراسان اطراف را از نظر م كندينگاه م به ساعتش كباري قهيهرچند دق

 كهيخوشحال باشد ؛ درحال نقدريا توانديچطور م يبچه واقع كيبچه است ؛  كياو هنوز . و او را از رفتن باز دارد  ديايب يكس

دارد كه  يياو اعتماد به نفس باال.  داندياز آن نم يگريد زيگنگ در ذهنش چ يكه جز نام و نقشه ا روديم گانهيب يبه كشور

 .سرحال وسردماغ است  نيچن نيا
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آن ته دلم  كي. به حال غربت  يآنها را كرده ؟ وا يدلم هوا يزود نيبه ا ايدارم ؛ خدا اجياحت يي؛ به آشنا نگردمياطراف م به

از رفتن من ناراحت است  ايآ. ادم و چندبار اسم او را تكرار كردم پدر افت اديناگهان به !  اورميطاقت ب توانميم يعنيشد ؛  يخال

قلبش  ايدارد ؟ آ يلحظه چه حال ني؟ او در ا شوديتنگ م ميدلش برا اياز او پنهان كرده اند ؟ آ ايدارد ؛  ماز رفتن ياطالع اي؟ آ

 ديناپد زدميو تا چشم برهم م دميد يرا م انداختم او ياست ؟ به هركجا كه نظر م مانيبه تالطم افتاده و مثل من نادم و پش

است  يتي؛ واقع ستين ايرو كي گريد نيا. و عكس پدر را نظاره كردم  ردمآو رونيام ب يدست فيرا از ك يآلبوم كوچك شديم

 يام فشرد و چشمانم را بستم تا كم نهيس ي، آن را به رو ديعكس چك ياز گوشه چشمم به رو يقطره اشك.  يافتنيدست ن

را پاك كردم و  ميع اشكهايسر يليخ. آزار دهنده مردم حالم را خراب تر كرد و بغضم را تركاند  ي؛ اما صدا رميم بگآرا

 چيبه خودم قول داده بودم كه تحت ه.  نديكس مرا به آن شكل بب چيه خواستميام را به چشمانم زدم ؛ نم يآفتاب نكيع

 .لحظه  نيمحكم و مقاوم باشم؛ تا آخر دي؛ با اورميرا در ن ينكنم و اشك كس هيگر يطيشرا

با تعجب نگاهم  كهيو درحال» .بود ميخواه يدر آسمان آب گريد يرو به راه است تا ساعت زيهمه چ« :و گفت  دياز راه رس انيشا

 »؟ يدار يرا برنم نكتيچرا ع« :گفت  كرديم

 .رفته بود  ادمي... اوه  ـ

و شروع  اوردين ميكرده ام ؛ اما به رو هيمتوجه شد كه گر انيشدم ؛ شا نكيته عآن را برداشتم و مشغول باز كردن با دس و

 .او كجا بود و من كجا . كه انجام داده  ييكردن از كارها فيكرد به تعر

زده مادر را  خيآنها دلم گرم شد و جان گرفتم و دستان  دني؛ بازهم بدون پدر ؛چقدر با د دنديخانواده ام از راه رس باالخره

با او چه  ايخدا.  ديدرخش يمثل گذشته نم بايآن چشمان ز گريشده بود ؛ د دهيمدت الغر و تك نير دست گرفتم ؛ چقدر اد

گرفتم و فقط و فقط به فكر  دهيناله مادر در من اثر نكرد ؟ نگاه غم گرفته اش را ناد وظالم شدم كه آه  نقدريچرا ا! كردم 

 ».مادر مرا ببخش « :رفتم و گفتم به ناگاه او را در بغل گ. خودم بودم 

 يكنيبخشش م يكه از من تقاضا ينكرد يتو كار زميعز« :كند گفت  يرياشكش جلوگ ختنياز فرو ر كرديم يسع كهيدرحال

 يكنياگر فكر م. رميتو را بگ يجلو توانميو من هم نم ميريبگ ميتصم شانيبرا ميتوانيما نم گريد شونديبزرگ م يبچه ها وقت. 

نگران ما نباش ؛ .  ديايبه سراغت ن يمانيوقت پش چيكه ه دوارميام. د خدا يشد ؛ برو به ام يخوشبخت خواه اينآنطرف د
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 ».؛ حاال هركجا كه باشند  خواهنديفرزندانشان را م يخوشبخت نيوالد

 ».دوستت دارم « :و گفتم اورا محكم در آغوش فشردم .  ندازدياو ب اديتا مبادا مرا به  اوردين انياز پدر به م يهم كالم باز

باز  ايآ« .شد ؛ ماهان و زهرا به سمت آمدند و مرا در آغوش گرفتند  رينتوانستم خودم را كنترل كنم و اشكم سراز گريد

 چيمهتاب ؛، مرا ببخش ه« :ماهان گفت .  كرديمنقلبم م شتري؛ ب شديجمله كه در ذهنم تكرار م نيا» . ديد ميرا خواه گريهمد

فهمم  ي؛ م يرويم يبود و حاال كه دار نمانيب قيعم ي؛ شكاف ميكه در كنار هم بود اساله نينكردم ؛ ا يخواهر گاه در حقت

 ».چقدر از تو دور بودم 

 . يشكل گرفت نطوريخودت را مقصر ندان ؛ ا ـ

 ...اما تو  ـ

 .ميكاش من هم مثل شما بودم ؛ االن همه دركنار هم بود يا ـ

 »؟ يپكر نقدريچرا ا زدلميعز« :دست او را گرفتم و گفتم  كرديبا اخم مرا نگاه م زهرا

 . يآخه تو تنها همدم من بود ـ

 ».است  يخوب يياو راهنما. به بعد ماهان همدم تو خواهد شد  نيحاال از ا« :به ماهان كردم و گفتم  ينگاه

 ».ا ندارم ر يازتو كس ريغ گريآره جونم ؛ منكه د« :و گفت  ديبر سر زهرا كش يدست ماهان

مادرمتوجه نشود به  كهيو آهسته بطور ميريزود به زود باهم تماس بگ ميو قول داد ميختيسه خواهر در آغوش هم اشك ر و

 ».مراقب پدر و مادر باش« :ماهان گفتم 

. بود  دايخودشان را خوشحال نشان دهند ؛ اما غم به وضوح در چهره شان هو كردنديم ي؛ سع دندياز راه رس يها همگ بچه

آن جو غم زده را از  شيها يخواستم تا با لودگ انيبار از شا نياول يبرا.  ردياش بگ هيآمد كه مبادا گر يدرنم كشيج ايپر

 ادميكردم و از آنها خواستم كه به  يبا تك تك دوستانم خداحافظ. به اجبار بر چهره ها نشست  يكم كم خنده ا. ببرد  نيب

 .طع نكنند باشند و تماسشان را با من ق

 يرا ببوسم و با ك يچه كس دانستميمهربان ؛ در مقابلم قرار داشت ؛ نم يآشنا ؛ با صورت يچهره ا كردميهر طرف كه نگاه م به

چرا !  ايوجودم را گرفت ؛ خدا يهمه  يمانيبازهم پش.  كردميتركشان م شهيهم يبودند كه برا يزانيحرف بزنم ؛ همه عز
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 گرفتم ؟ يميتصم نيچن يچرا از سرلجباز.  بروم خواهمين نمحماقت زدم ؟ م نيدست به ا

 يوقت. آمد  ياز دستم برنم يكار چيو ه كرديم هيشد ؛ مادر در آغوش زهرا آرام آرام گر يسپر يلحظات تلخ به تند آن

به دنبال ماهان  .فرصت است  نيآخر نيرفت ؛ ا ديحكمفرما شد ؛ با نمانيب يسكوت كبارهيشماره پروازمان را اعالم كردند ؛ 

ماهان ؛ جان فرزندت مواظب « :به سرعت به سمتش رفتم و گفتم.  دميه كردن دي؛ او را چند قدم دورتر درحال گر گشتميم

 ».پدر و مادر باش ؛ آنها را تنها نگذار 

 ».نگران آنها نباش « :را پاك كرد و گفت  شيها اشك

 ».به پدربگو حاللم كند ... مادر « :و گفتم  دميبار مادر را در آغوش گرفتم و بوس نيآخر يبرا

 .نگفت  چيافتاد و ه هيگر به

ان مهر را بر دلم  نكهيمداركمان زدند ؛ مثل ا يكه مهر را رو يوقت.  ميبه راه افتاد يبه سمت سالن بازرس انياتفاق شا به

همه « :برگشتم و گفتم  انيرفت به طرف شااوج گ مايكه هواپ ي؛ وقت مينشسته بود مايهواپ يصندل يبعد رو يقيدقا. نشاندند 

 ».تمام شد  زيچ

 

 26فصل

. سخت تر از آنچه بتوان فكركرد . به زبان گفتنش راحت است ؛ اما سخت گذشت .  يراحت نيگذشت ؛ البته نه به ا كسالي

كه چه دشوار و آزار دهنده بودم  دهيو آن شن نيزمان فقط از ا نيتا ا. كنم  فيچگونه توص دانميرا نم يدرد غربت و در به در

 ييو راه به جا يكس ي؛ ب يپناه يب.  ستيپشتت گرم ن. است  يته دلت خال.  ستيچ يدانتا ب يبه آن مواجه شو دياست ؛ اما با

را  تيو پا يكرد ياحساس دلتنگ يوقت.  يستين بي؛ اما غر ي؛ ممكنه تنها باش يآنكه باش يكشور خودت هرجا يتو.  يندار

و فروشنده با زبان  يبرو يد به مغازه ايخر ي؛ برا يهموطنانت را بشنو يهمهمه  يكه صدا نيهم يگذاشت رونياز خانه ب

خوب وطن را  ي؛ بو يكشينفس م يوقت ي؛ حت يو دوكلمه با او درد كن يبرو هيخودت با تو حرف بزند ؛ به سراغ همسا

حرف  يكس يبرا يتوني؛ نم رهيگيدلت م يوقت.  كنهيرق مف زيغربت ؛ همه چ ياما تو.  يستين بيغر گري؛ د ياستشمام كن

هموطن ؛ با  كي يبرا زنهيدلت لك م.  يشناس يكس را نم چيدلت باز شود ؛ اما ه ديتا شا يزنيم رونيب خانهاز .  يبزن
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 كيعوا با د يبرا كشهيدلت پرم يحت. به غر زدن  ياعصابت را خرد كند و شروع كن نيسنگ كي؛ تراف يچانه بزن يفروشنده ا

. است  گانهيبرات ب زيهمه چ. شهيارزش م ينداشته ؛ دارا زشگاه برات ار چيه ديكه شا يزيچ نيكوچكتر يحت. همزبان 

. با تو دارند  ينه آنها كار يبفهم يتوانيهمه با تو فرق دارند نه تو آنها را م.  گانهي؛ آداب رسوم ب گانهيب ي؛ آدمها گانهيب يصدا

بعد از آن ؛ حس آرمان  يو دعا ناذا يصدا.  يافت يغروب كشور م ادي؛  يكنيم ياحساس دلتنگ شتريب غروب يدم دمدمه ها

دلم  شهيهم نكهيداشت با ا يخودش عالم يغروب جمعه ها هم برا يحت.  كرديم دواريام يو تو را به زندگ داديبهت م

 .اقل تنها نبودم ال! باز هم صد رحمت به همان عصر جمعه ها  نميب ياما حاال م گرفتيم

به نام بابك  انياز دوستان شا يكيبا كمك .  كردميبه غربت فكر نم اديداشت كه ز يتازگ ميآنقدر برا زيدوناه همه چ يكي تا

اش را در  يشاد يبود كه همه  يشياو پسر مهربان و دور اند.  ميدر شهر سن خوزه آپارتمان اجاره كرد ايفرنيكال التيدر ا

 ياديز يآمده و سالها كايبه آمر ي؛ خودش با دست خال گفتيكه م نطوريا.  دانستيمهموطن  كيكردن به و كمك  ييراهنما

تابستان ؛ آسفالت  يطاقت فرسا يساختمان تا نظافت خانه ها و در گرما ي؛ از كارگر طيشرا نيدر بدتر. بود  دهيكش يسخت

به راه اندازد ؛ او به  يكوچك يشركت بازرگان و اورديرا به دست بامروزش  يرا انجام داده بود تا توانسته بود راحت ابانهايخ

ما  ينگياز نقد ياو وقت.  رديرا بگ يدهد ؛ دست هر هموطن رييخودش را تغ طيخودش قول داده بود كه هر وقت توانست شرا

كرد ؛ فقط  ديخواه داين پسر و ساما دياست شما زودتر از آنچه فكر كن يعال اريبس نيا« :با اصالع شد گفت  التمانيو تحص

 نيگزيشما ؛ جا يفعل تيو در وضع ديراحت آنها را خرج كرده ا يليخ دينيب يم دي؛ تا چشم برهم بزن ديباش تانيمواظب پولها

؛ كه از پرداخت اجاره  ديبخر ي؛ خانه ا ديكه همراه آورده ا يبهتره هرچه زودتر با پول. است  يدشوار اريكردن آن كار بس

 دهنديم ياست و حقوق خوب اديپرستار و ماما ز يكار برا نجايا. مناسب است  يليرشته شما خ هم ياز لحاظ كار.  ديمعاف شو

 .كند  شرفتيپ تواندياز خود پشتكار نشان دهد ؛ م يهم اگر كم انيو شا

ها را به باد داد كه البته از پول يدوماه اول ؛ مبلغ قابل توجه يكي يعادت داشت ؛ ط يكه به ولخرج اني؛ شا گفتيدرست م او

آمده  يحيسفر تفر كيبه  نكهيراحت مثل ا يلي؛ خ ميغربت نداشت ارياز د يتجربه ا چيما كه ه. نبودم  ريتقص يمن هم ب

 نطوريهم مياگر بخواه دميآن به خود آمدم د كي يول ميكرديراحت پول خرج م يليخو  ميرفت يم يدنيد ي؛ به هر جا ميباش

كه از نظر  ستين رانيا نجايا« :گفتم  انيروز به شا كي.  ميبرگرد رانيدست از پا درازتر به ا ديسال با كيسر  ميادامه بده
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 كي يگذرد كه حت ينم يري؛ د ميو بخور مينينشآن ب يپا ميكند ؛ پول ما محدود است و اگر بخواه يبانيتو را پشت يكس يمال

پول ارزش  نجايا ميكن دايپ يهرچه زودتر كار ميكن يو سع ميب جمع كنحواسمان را خو ديبا. ماند  ينم يباق مانيسنت برا

 ». يكنيم افتيپول در يدهيكه انجام م يكار ي؛ در ازا ياوريآن را به دست ب يتوانيراحت نم يليدارد و خ

ارم به جنون بكشد نمانده بود كه ك يزيچ ييو تنها يكس ياز غم ب. زده ام  يكه دست به چه حماقت دمياز دو ماه تازه فهم بعد

از پدر و مادر را نداشتم ؛ حاال  يلحظه دور كيبود كه كردم ؟ من كه طاقت  يچه غلط نيا« :بارها و بارها به خود گفتم . 

مثل  ي؛ ول دميد يبا پدر قهر بودم و او را نم يچندماه نكهيبا ا. ماه آنها محروم باشم  يرو دنياز د شهيهم يبرا توانميچطور م

.  گرفتميم رويو ن شدي؛ دلم شاد م ديكش يكه او هم نفس م دميكشينفس م ييكه در هوا نيهم. زجر آور نبود  ميبرا نجايا

و  اسيانداختم ؛ با  يم يبه اطرافم نظر ي؛ اما وقت زدميم رونيو از خانه ب دميپوشيها لباس م وانهيمثل د شديعصر كه م

 دميپرسيكه با مادر در تماس نباشم ؛ با شوق و ذوق احوال پدر را م نبود يروز. من كجاو آنها كجا  دميفهم يم يديناام

 ي؛ اما راه درا كرده بو شيهوا يدلم بدجور. كه بااو صحبت كنم  كبارياز  غيآنموقع روز در خانه است اما در دانستميم

و  اورمينتوانستم طاقت ب گريماه ؛ دباالخره بعد از پنج ...  ي؛ اما تا ك كردميصبرم ديهنوز وقتش نشده ؛ با دانستميم. نداشتم

 »بكنم ؟ يخواهش كيازت  شهيم« :به مادر گفتم  ديلرزيم ميصدا كهيدر حال

 »؟ زميعز هيچ« :كرد و گفت  يمكث

 .با پدر صحبت كنم  خواهميم ـ

 .نگفت  چيكرد و ه سكوت

 .دارم  اجيتنها هستم به او احت يليخ نجايمن ا كنميمادر خواهش م ـ

 يتالش كردم تا تو را با پدرت آشت يليمن خ.  ديآ يبرنم يدلم ؛ از دست من كار زيعز« :و گفت  هيگر ريزد ز مادر ناگهان

 خواهديدلم نم.  روديو م رديگيراهش را م يعكس العمل نيآورم ؛ بدون كوچكتر يهر وقت اسم تو را م. دهم اما موفق نشدم 

 ». يبه او فرصت بده ديداره ؛ با اجيپدرت به زمان احت.  ستياز تو ن هترتو را ناراحت كنم ؛ اما اوضاع ماهم ب

آخه . از پدر نبرم  ينام گريشكستم و به خودم قول دادم كه تا زنده هستم د كبارهيو آنموقع بود كه !  دهيهنوز مرا نبخش پدر

اما پدر با قصاوت . كند خوش است كه تو را دلگرم  زانتيعز يصدا دنيسخته و تنها دلت به شن يليخ يكس يغربت ؛ ب يتو
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 نيپدر چطور توانست با من چن. مرا رها كرد  طيشرا نيداشتم از من رو برگرداند و در بدتر اجيكه به او احت يقلب در موقع

 .جواب ماند  يو هربار ب دميبود كه بارها و بارها از خودم پرس يسوال نيا. كند 

وقت  چيه« :زدم  اديرا نابود كردم و فر شيپاره كردم و خاطره ها تياناتاقم زده بودم با عصب واريعكس از پدر به د هرچه

 ». يوجود ندار ميبرا گريد. از تو نبرم  ينام گريكه د دهميخود قول م يبه خدا.  شهيهم ي؛ برا نمتيبب خواهمينم

تحمل  توانستميرا هم نمكرده بودم ؛ او  انيمن طغ يبه آرام كردنم داشت ؛ ول يمرا محكم در بغل گرفته بود و سع انيشا

 .كنم 

؛ چرا دست از سرم  رميخودم بم يچارگي؛ بگذار به ب ديآ يبدم م ايدن يازهمه  ديآ ياز تو هم بدم م. ولم كن ؛ ولم كن  ـ

 .بگذار  ميبرو فقط تنها يخواهيهركجا كه م كايهم آمر ني؛ خب ؛ ا ينبود كايمگر تو عاشق آمر.  يداريبرنم

كه مبادا دست به  ديترسياو م. رفت و منتظر ماند تا حالم بهتر شود  رونيندارم از اتاق ب يال خوشكه متوجه شد ح انيشا

 يبرا. دادميخاتمه م يزندگ نيبه ا شيندارم كه اگر داشتم سالها پ يعرضه ا نيكه چن دانستيبزنم ؛ اما متاسفانه نم يخودكش

دوست  شترياو را ب ايدن ياز همه  دانستي؛ او كه م يقيعشق حق كيپدر بودم ؛  عاشقبار در عشق شكست خوردم ؛ من  نياول

خاك  ريمرا ز كبارهيشد كه  ياز وجودش هستم ؛ پس چ يمي؛ من ن گفتيم شهيكرد ؟ او كه هم نيدارم ؛ پس چرا با من چن

 . ديبخش اهمهرگز او را نخو. سنگ قبرم بگذارد  يبررو يدسته گل نكهيبدون ا يمدفون كرد ؛ حت

 .ام خو كردم  ييو با تنها دميپرس ياز پدر بردم و نه احوالش را از كس يآن به بعد ؛ نه اسم از گريد

در كالس زبان نام .  كنديم مارستانيمرا از پا درخواهد آورد و روانه ت ييتنها ني؛ ا كردميم دايپ يهرچه زودتر كار ديبا

من كه در ناز و نعمت بزرگ شده  يبرا. كرد  دايپ مانيبرا يكار يوقت در رستوران مهيو بابك به صورت ن ميكرد يسينو

بدتر از آن هم  يكار طياگر در آن شرا. پول داشت  ديكردن با يزندگ ي؛ برا مياشتند يمشكل بود ؛ اما چاره ا اريبودم ؛ بس

من اگر به اجازه .  ميداديعنوان در كشور خودمان انجام نم چيكه به ه يي؛ كارها ميدادي؛ انجام م كردنديم شنهاديبه ما پ

 يبه حساب بانك يكردن نداشتم ؛ بلكه هرماه وقت ربه كا اجينه تنها احت. فرق داشت  طميآمدم ؛ شرا يم كايخانواده ام به آمر

هرچه  مياما حاال اوضاع فرق داشت ؛ پول محدود است و اگر بخواه. نشست  يبرلبانم م تياز رضا ي؛ لبخند زدميام سر م

 يو آنچه م ميكرديبهرحال آنچه فكرم.  ميتالش خود را مضاعف كن دي؛ با ميخودمان دست و پا كن يبرا يزودتر سرپنا
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 يو قدر نم ميكرديم يدركشور خودمان چقدر راحت و آسوده زندگ ميديفرق داشت و تازه آنجا بود كه فهم يليخ ميديد

من . شود  نيتام يمعمول يزندگ كي يات ؛ آن هم برا يزندگ نهيتا هز يكار كن دياز صبح تا بوق شب با نجاي؛ اما ا ميدانست

 ها را تحمل كردم و يسخت يصبورانه همه 

درد غربت  داديآزارم م يليكه خ يبود كه خود انتخاب كردم و تنها مسئله ا يچون راه. نكردم  يتيگاه شكوه و شكا چيه

كوتاه  يبا استراحت يفهمند دشوار باشد ؛ ول يرا نم كه زبان تو ييممكنه كار كردن و سر و كله زدن با آدمها. بود  ييوتنها

تنها  ياست كه لحظه ا ي؛ كاف يكن رونياز ذهنت ب يتوانيشكل نم چيرا به ه يكس ياما غم ب.  روديم رونياز تنت ب يخستگ

د ؛ اما خدا را شكر بو اديساعت كارم ز نكهيبا ا.  يندار زيگر يبرا يو اوهام به ذهنت هجوم آورند و راه االتيخ ليتا س يبمان

 .لحظه تنها ماندن را نداشتم  كي؛ چون طاقت  كردميم

 ميداديامتحان م يسر كي ديبا. بود  يكار درست افتنيو حاال وقت  ميماه كالس زبان را بصورت فشرده به اتمام رساند شش

چندماهه گذراندم و به  يو دوره ا كردند يمعرف يمارستانيسال مرا به ب كيكنند و باالخره بعد از  دييتا مداركمان را تا

نكرد و درهمان رستوران بعنوان حسابدار بصورت تمام وقت به كار  دايپ يكار مناسب انياما شا. استخدام شدم يصورت رسم

 .مشغول شد 

؛  يتصادف مارانيب. گذاشت  هياز جان ما ديواقعا با. سخت و طاقت فرسا  يدر بخش سوانح مشغول به كار شدم ؛ كار لياوا

 كيكه با شل ييسرها كردند؛يم ميتسل نيبه اتاق عمل بروند ؛ جان به جان آفر نكهيكه قبل از ا يمارانيجراحت با اسلحه ؛ ب

 . نهايتر از ا عيفج يصحنه ها يليقطع شده بود و خ شانيكه دست و پا دميد يم را يشده بود و كسان دهيگلوله از هم پاش

. بسپارم  يرا به فراموش زيمشغول كار باشم تا همه چ خواستيدلم م. انه را نداشتم دوازده ساعته بود ؛ تحمل خ فتميش

و نه  دميرسينداشتم ، نه به خودم م يخوب يروح طي؛ شرا كرديداغانم م يشب بود كه حساب فتيساعت مراجعه در ش نيشتريب

نجاتم دهد و بعد  ستين يو كس زنميم ازخون دست و پا ييايكه در در دميد يام ؛ شبها از شدت وحشت خواب م يبه زندگ

را بگذارنم ؛  ي؛ غربت ؛ كار سخت ؛ همه و همه دست به دست هم دادند كه بحران بد ييتنها.  دميپرياز خواب م مهيسراس

« :كار كردن را بزنم او گفت  ديدوبار از من خواست كه ق يكي. دهد  يمرا دلدار كرديم يدلگرم كننده ؛ سع يبا حرفها انيشا

استرس  نهمهيكه ا يكن دايپ يو بعد كار ياستراحت كن يمضر است بهتره مدت تي؛ كار كردن برا يكه تو دار يطيشرا نيراد
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 ».نداشته باشد 

 يتو شوديآخه مگر م. آن را از دست بدهم  يراحت نيكنم ؛ حاال به هم دايكار را پ نيتا توانستم ا ميديكش يبدبخت كسالي ـ

دوباره برگردم به همان رستوران ؛  دينداشته باشد با يبه حرفه ا اجيكنم كه احت دايپ ير بخواهم كاربود؛ اگ كاريكشور ب نيا

 .كرد  يزندگ توانيچگونه م دهنديكه م يتازه با حقوق

 .داغانت كرده  يشبانه بدجور يخوابها ني؛ ا يروانپزشك برو كي شيبه نظر من بهتره پ ـ

 . شهيعادت كنم حالم خوب م ـ

 .بهتره  يخودت است ؛ اما هرچه زودتر اقدام كن لير مهر طو ـ

طاقت  ياثر گذاشته بود كه حت ميآن چنان رو ييو تنها يكس يفشار كار ؛ درد ب. نبود  يخبر يگذشت اما از بهبود كماهي

وقت  يرانيا روانپزشك كي؛ تا باالخره تحملش تمام شد و از  دادميم ريمختلف به او گ يرا هم نداشتم و به صورتها انيشا

 .گرفت 

 يي؛ اكثر جوانها يهست يسالم و قو يو به عكس دختر يندار يمشكل چيتو ه« :دو ساعت با من صحبت كرد و گفت  پزشك

مرا  حي؛ فقط نصا روديم نيهم از ب يبعد ازمدت»  يغربت زدگ«  مييگويمشكل را دارند ؛ ما بهش م نيهم نديآ يم كايكه به امر

 ». ديعمل كن كامال گوش كن و به آن

مو به مو اجرا  ديبرنامه را با نيخب ؛ حاال ا.  يبه همسرت كمك كن يتوانياز همه م شتريتو ب« :كرد و گفت  انيرو به شا بعد

سالم  يكه هوا يحگاهيتفر ايدوشب در هفته به پارك .  ديكن يزيتان را برنامه ر يزندگ. كامل حاصل شود  يتا بهبود ديكن

 لتانيتعط ي؛ از روزها ديو با آنها معاشرت كن ديكن داي؛ چند دوست خوب پ ديبكن ادهخوب آن استف يو ازهوا ديدارد برو

؛ آرامش خود  بايز يا اچهيكنار در ايسرسبز ؛  يدر دشت.  ديالمقدور از شهر دور شو يحت ديكن يسع.  دياستفاده را ببر تينها

 . ديرا به دست آور

ما انسانها .  ديببر اديتان را در كار كردن از  يكس يو ب ييتنها ديدار يسع.  ديبريرمبه س يبد طيدرحال حاضر در شرا شما

به  شهيدر مغزمان هم ييجا هي.  ستين نطوري؛ اما ا ميبسپار يرا به فراموش مانينداشته ها ميتوانيكه م ميكنيفكر م شهيهم

كار  ني؛ اما هم ديشما هم تا حاال موفق بود.  دهدي؛ خودش را نشان م يجور هي؛  يروز هيدنبال نداشته هاست و باالخره 
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؛ بلكه  شوديكه باعث آزارتان م ستيفقط كار شما ن نيا. است  ختهيبدحال ؛ ذهن شما را بهم ر مارانياز حد با ب شيكردن ب

به خودتان  تان را ياز زندگ ياست كه ساعات نيراه ا نيكرده ؛ بهتر ماريشما را ب زنديكه در وجودتان موج م يغم شتريب

 ». ديبرو يزندگ يها ييبايو به دنبال ز دياختصاص ده

است ؛  ياز زندگ ييجز حيكه تفر گفتميچقدر بهت م ادتهي« :دست بردار نبود ؛ گفت  انيشا گرياز مالقات با پزشك ؛ د بعد

 ». ميكنيعشق م ترشيو ب ميخوريكمتر م زميعز.  ميسگ دو بزن ديبا نقدريكه ا دهنديرا چندبار به آدم م ايمگر دن

 »! يخورياونهم تو كمتر م« :چپ به او نگاه كردم و گفتم  چپ

جان . لذت برد  ياز زندگ دي؛ با مينينش يخانه نم يتو ليتعط يبه بعد روزها نياز ا.  ميبه خودمان برس ديكه با نهيمنظورم ا ـ

؟ همش  ميداشت يحيدوماه اول ؛ چه گشت و تفر يكياز  ري؛ غ ميآمد نجايكه به ا يسال كي نيكن ؛ از ا يمن كالهت را قاض

 . يزندگ دهم ش نيكار و كار و كار ؛ آخه ا

 . يخواستيبود كه خودت م يهمان زندگ نيا ـ

 .خارج از شهر  ميرويبا بك و خانمش م كنميم فيهفته برنامه را رد نيهم. را خواسته باشم  يزيچ نيمن غلط بكنم چن ـ

 ؟ يخودت چ يراست. نباشم  فتيمن ش نميزه بده ببتند نرو ؛ اول اجا نقدريا ـ

تو هم برنامه ات .  لميهفته بعد تعط ادياصال فراموش كرده بودم ؛ من هم سركار هستم ؛ به احتمال ز« :فكركرد و گفت  يكم

 يچطور رونير ب؛ با ناها ميخب ؛ شكرخدا امروز هر دو فارغ هست.  فتديبهم ب مانيها يليكن كه الاقل تعط ميتنظ يجور هيرا 

 »؟ يندار ي؟ اعتراض

 ».نه « :گفتم . ام گرفت  خنده

 . ميببر يتا بعد از مدتها ؛ حال ميخوبه ؛ بزن بر يليخ ـ

آبها تعلق داشت ؛  نوريكه به ا يبا مرد. را تجربه كنم  يخوشبخت انيعوض كردم تا در كنار شا يام را به كل يزندگ روش

. داشت  ميخواه شيكه در پ ييبايز يسخن گفت ؛ از زندگ رنشيش ياهايبرد و از رو اهايروشدم ؛ او مرا به باغ  يكيهمدل و 

گفت  يم. ببرد  نيعشق از ب نيريبودم با طعم ش دهيرا كه چش ييها ي؛ سخت ندك هيها را به من هد نيبهتر خواستياو م

خواهد ساخت كه همگان را متعجب  ميبرا ينيكند ؛ قصر زر ايمرا داشته باشد مه اقتيكه ل يزندگ كيتالش خواهد كرد تا 
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ام در  يزندگ يهمه . غرق شدم  رباو نيدر ا شتريكه باورم شد و روز به روز ب كرديصحبت م فيو لط نيري؛ آنقدر ش كنديم

 . كردميو دركنار او احساس آرامش م شديخالصه م انيشا

 يسال خال نيچند نكهيرا به حراج گذاشته بود و به علت ا ؛ بابك خانه ميديمناسب خر متيبا ق يبا كمك بابك خانه ا باالخره

هرچند كه . را خودش برعهده گرفت  راتيبا شوق و ذوق تمام تعم انيداشت ؛ شا اجياحت ريبود ؛ فرسوده شده بود وبه تعم

با  دانديباشد ؛ خدا مدل به كار بسته  اقيبا اشت نيچن انيكه شا شدي؛ باورم نم ميبود ي؛ اما هر دو راض ديماه طول كش نيچند

 .و حصارها را مرمت كرد  يخانه را گل كار اطيكرد و ح ريرا رنگ زد ؛ پشت بام را تعم وارهايدرها و د يچه لذت

 يشانيعرق پ» ؟ يخسته شد يليخ« :داغ به دستش دادم گفتم  يچا يفنجان يوقت. درتن نداشت  يرمق گريآخر د يروزها

 گريتا چند سال د. كنم  يرا احساس نم ي؛ خستگ يكه در كنارم هست يوقت« :رد و گفت برلب آو ياش را پاك كرد و لبخند

 ». ديخواهم خر تيشهر برا نيخانه را در ا نيبهتر

 

 . ستمين يمن ناراض ـ

 . كنديشرمنده م شتريمرا ب نيو ا ينخواست يزيگاه از من چ چي؛ تو ه زميعز دونميم ـ

 . كنمياحساس نم يآخه من كمبود ـ

 ...مرد  كيتو انجام ندادم ؛ هرچه بود و هست همه به تو تعلق دارد و من به عنوان  يبرا يكار چيتا حاال من ه. ما من چرا ا ـ

 كنميم يكه در كنار تو احساس خوشبخت نيما تعلق دارد و هم يحرف را نزن ؛ هرچه هست به هر دو نيا كنميخواهش م ـ

 .برام ارزش داره  ايدن كي

كند  يدر سطح شهر راه انداز گريدو شعبه د يكيشركتش را گسترش دهد و  خواهديبابك م: رد و گفت كوتاه ك يسكوت

 . افتيتحقق خواهد  مياهاي؛ كم كم رو ميداشته باش ياز شعب سهم كوچك يكياگر بتوانم در .

 ».مانده  ياز پس اندازمان باق يخوبه ؛ هنوز مقدار يليكه خ نيا« :گفتم يخوشحال با

 ستيب توانميكار بكنم ؛ م نطوريهم گريسال د كيپول پس انداز كردم ؛ اگر تا  يمن خودم مقدار. نبود  ني؛ منظورم ا نه نه ـ

 .شوم  كيدرصد از شركت را شر
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 »! ميمگر من وتو دار« :گفتم  يدلخور با

 يدونيبدانم مرد خانه هستم ؛ مكنم كه  يكار ديبا. باشم  ميخودم هم سه يزندگ نيدر ا خواهديدلم م.  ستيحرفها ن نينه ا ـ

 . خورهيداره بهم برم ييجورا هي

 يبرا. شده  يخوشد مرد يبرا يحساب! كرده  رييچقدر تغ. حرفها را بزند  نيدر كنارم نشسته باشد و ا انيكه شا شدينم باورم

پول را بهت  نيا توانميم يكنيمفكر  نجوري؛ اما حاال كه ا ميهرچند كه من و تو ندار« :دار نشود گفتم  حهيغرورش جر نكهيا

 ».قرض بدهم 

من آن را به تو بازخواهم . است  يكاف كسالي؛  كسالي. است  يفكر خوب نيا« :و گفت ديرا بهم كوب شيدستها يخوشحال با

و  يريمضاعف بگ يرويخودت در كار باشد تا ن هيسرما يدهيكه انجام م يكه در كار ستين نيبهتر از ا زيچ چيه. گرداند 

 ».خواهم زد كه به خودمان تعلق خواهد داشت  يشركت بزرگ كيدنز يا ندهيمن در آ.  يبكن شتريو تالش ب يسع

 يو برقله  ديرس ميخواه مانيما به آرزوها.  كنميمحبتت را فراموش نم نيوقت ا چيه« :مرا در آغوش گرفت و گفت  و

 ». ستاديا ميخواه يخوشبخت

* * * 

با جان و دل از . عوض شد  يام به كل هيبه بخش منتقل كردند ؛ روح» سوانح «مرا از . ادت كردم ع دمانيجد يكم به زندگ كم

 دانستنديخود م يو مرا ناج دادميگوش م شانينشستم و دلسوزانه به حرفها يم شانيصحبت ها ي؛ پا كردميمراقبت م مارانيب

 مارستانيب نيستان مهاجرت كرده ؛ سه سال است كه در ااست كه از انگل كايجس نهااز آ يكيكردم ؛  دايچند دوست خوب پ. 

كه به  ييرا تا جا گرانياشتباهات د كنديم يسع ياريو هوش تيبا درا شهيكسب كرده و هم ياديز يو تجربه  كنديكار م

ه همه مثل ؛ البت رميگياز او كمك م ديآ شيپ ميبرا ياست و اگر مشكل ميبرا يخوب ياو راهنما. صدمه نزند برطرف كند  يكس

حتما دستورات را مو به مو اجرا كنند و  ديو با كننديكار م نيماش كيهم وجود دارند كه مثل  ي؛ كسان ستنديمهربان ن سكايج

است كه هركس سرش تو الك  يبه شكل نجايهم رفته ضوابط ا يرو.  كنندينم يچشم پوش گرانيد يخطا نياز كوچكتر

 قهيدق كي يو حت يكه استحقاقش را دار يريگيم يدر قبال هشت ساعت كار حقوق. ندارد  يبه كار كس يكارخودش است و 

 . روديوقتت به هدر نم
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. ارزش دارد يايدن مانياما همان لحظات كم برا مينيب يرا م گريشركت گذاشته ؛ كمتر همد يهم تمام وقتش را بر رو انيشا

 يمان زندگ يگيكه در همسا يمهربان رزنيبا پ يبه تازگ . كنميخودم را سرگرم م اهيكوچكمان با گل و گ اطيعصرها در ح

به  كباريو شش ماه  كنديم يزندگ ايالدلفيف التيپسرخوانده دارد كه در ا كياو هم مثل من تنهاست ؛ . آشنا شده ام  كنديم

 يتداع شهينم همدر ذه.  شوديخوشحال م اريبس زنميصدا م يسيمن او را مادر به تلفظ انگل نكهياز ا ديآ يمادرش م دنيد

او . رفته است  نياز ب تيذهن نيا مادر دنيتفاوت اما با د يب گرانيعاطفه هستند و نسبت به د يور آب ب نيشده كه مردم ا

ام را  يراحت داستان زندگ يليمدت كوتاه آن چنان در دلم نشسته كه خ نيدرهم. است  يو مهربان تيميسنبل صفا و صم

به دلم  يلياو خ حينصا. داد  يمرا دلدار يياو را به تعجب انداخت ؛ اما با خوشرو ميصحبت ها هنكيبا ا. بازگو كردم  شيبرا

در تو  دياست ؛ ام كينزد يروزيكه پ يتا وقت.  يشو روزيپ يكن يسع ديمبارزه است كه با كي يزندگ« :ديگوي؛ م ندينش يم

وجودت را خواهد گرفت و آن چنان  يهمه  اسيو  يدي؛ ناام يكرد يشكست خال يكه جا را برا نياما هم.  رديگ يقوت م

 ».باخت  يكه مبارزه را خواه كنديبرتو غلبه م

 .اندازد  يام م يخاطرات دوران كودك اديو مرا به  دهديرا م يمامان يبو او

و  ميگذراند يم يانوقتمان را در كنار مام شتريو ب ميآمده بود كاياز آمر يبه تازگ.  ميرفتيم يبه خانه مامان يليوقتها خ آن

؛ پدر هنوز مستبد نشده بود و  ميآن دوران تنگ شده ؛ همه دور هم بود يچقدر دلم برا. آمد  يآخر شب پدر به دنبالمان م

ماند كه هرهفته  يم يباق يميخوب قد يو همان بابا شديوقت او عوض نم چيكاش ه يا. همان بود  ميخواست يهرچه ما م

را با اصرار به خانه مان  ي؛ مامان ديبوسيو م گرفتيدر بغل م يما را با چه شور و شوق.  برديرك مو به پا گرفتيدست ما را م

را كه با پدر به پارك  يبار نيآخر. كنم  ينملبان مادر فراموش  يوقت لبخند را بر رو چيه. گذشت برود  يآورد و نم يم

هرچه « :برد و گفت  يدر پارك ما را به فروشگاه يبعد از باز. سرحال بود  يليآن روز پدر خ. به خاطر دارم  شهيرفتم ؛ هم

 ». ديبردار ديدوست دار

 يآن همه اسباب باز ني؛ از ب مينداشت يريگ مي؛ قدرت تصم ميرفتيفروشگاه به آنطرف م نطرفيمن و ماهان از ا يخوشحال با

 ستادهيعروسك ها ا يبه تماشا نطوريما من همرا انتخاب كرد ؛ ا يماهان باالخره موفق شد و دوچرخه ا. انتخاب سخت بود 

 »كمكت كنم ؟ يخواهيم« :پدر به سراغم آمد و گفت . بودم 
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همانطور كه فروشنده .  اورديب ميپدر از فروشنده خواست چند تا از اون عروسكها را برا.سرم را تكان دادم  يخوشحال با

 يچروك ؛ ال به ال يبا لباس يمعمول يمغازه عروسك يدر گوشه ؛ ناگهان  ديچ يم زيم يرا رو متيو گران ق بايز يعروسكها

 زياز هرچ شتريداشت و ب يبه سمتش رفتم و آن را برداشتم ؛ صورت معصوم يحالبا خوش. ها نظرم را جلب كرد  ياسباب باز

 ».من  يهم شوشو نيا« :و به سمت پدر رفتم و گفتم دميآن را بوس. كه در چهره داشت نظرم را جلب كرد  يبغض

را  رشيمس ميتوان يو ما نم روديراه خودش را م يكه زندگ فياما ح. نبود كه بدون شوشو بخوابم  ياز آن روز به بعد شب و

مسئله  نينبود و سر كوچكتر يكي يافكار پدر با مامان گريرا خراب كرد؛ د زيهمه چ نيسهمگ يبه ناگاه طوفان.  ميده رييتغ

 شتريازهمانموقع بود كه فاصله ها روز به روز ب. تا آسمان با هم فرق داشت  نيزم از شانياه دهيعق.  كردنديباهم بحث م يا

با . استبداد رفت  نيبار ا ريز يو جو خانه روز به روز مستبدانه تر شد ؛ مادر هم بدون اعتراض دميد يرا كمتر م يشد ؛ مامان

كرد كه از نگاه  ريپدر آن چنان تغ ي؛ در اندك زمان دمنبو يضرا گذشتينبودم ؛ اما از آنچه در اطرافم م شيب يبچه ا نكهيا

كه پدر حكم  ميرفتيم ييفقط به جاها. نبود  يخبر يمامان يكودكانه ؛ پارك و خانه  يها ياز باز گريد. كودكانه ام دور نماند 

 يو باز ميديشيم معورهم جهمسن خودم د ي؛ چون با بچه ها بردميلذت م لي؛ اوا يو روضه خوان يبه مجالس مذهب.  كرديم

سخت بود و از همان زمان جدال  مينشستم ؛ برا يبه اجبار كنار مادرو ماهان م ديكه بزرگ تر شدم و با ي؛ اما از وقت ميكرديم

و  شتريهم ب مانيها دهيعق ي؛ فاصله  شديم شتريبه او ب ازمي؛ همچنان كه عشق و ن شدميمن و پدر آغاز شد هرچه بزرگتر م

 . ميداشت قهيبا هم اختالف سل يمسئله ا نيو سر كوچكتر ميرا تحمل كن گريهمد مينتوانست گريكه د ييد ؛ تا جاش شتريب

 

 27فصل

 انيحال شا. كه مدتها در انتظارش بودم  رسديم يخبر قيدلم نبود ؛ تا دقا يدل تو.  ميپزشكان رفت كينيبه كل انياتفاق شا به

 طمانياز ادواجمان گذشته ؛ تا حاال شرا يپنج ؛ شش سال.  ميبچه دار شو ميگرفت ميتصمهر دو با هم . هم بهتر از من نبود 

سهام شركت متعلق  شتريهم در شركت مشغول بود ؛ البته ب انيكردم و شا دايپ يجور نبود؛ اما حاال به لطف خدا من كار ثابت

 . ميبود يداشت و راض يبه بابك بود ؛ اما درآمد خوب

 :گفت  يمقدمه ا چي؛ بدون ه ميرفته بود رونيب انيردن شام با شاخو يشب كه برا كي
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 ؟ يهست يراض يزندگ نيمهتاب ؛ چطورخ ؟ از ا ـ

 ».بتوانم عادت كنم  كردميفكر نم. است  يعال يليخ« :كه مشغول خوردن غذا بودم سرم را تكان دادم و گفتم  همانطور

 مدت خودم را نشان دهم ؟ نيهستم ؟ توانستم در ا يآل دهيمن چطور ؟ همسر آ ـ

 »شده ؟ يحاال چ.  يهست يتوهم مرد خوب« :زدم و گفتم  يلبخند

 .توانستم به قولم عمل كنم  نميبب خواستمي؛ فقط م يچيه ـ

 . يبه قولت عمل كرد نكهيبار مثل ا نياول يبرا ـ

 .را كامل كند  يخوشبخت نيا تونهيم يچ يشكر ؛ حاال اگر گفت يخب ؛ اله ـ

 ». ميكم داشته باش يزي؛ فكرنكنم چ دونمينم« :گفتم .  دينرس ييعقلم به جا يكردم ؛ ولفكر يكم

 ».بچه  هي« :گفت  يكرد و با لبخند زيرا ر چشمانش

 »؟ يچ« :موضوع فكرنكرده بودم ؛ با تعجب گفتم  نيتا اونموقع به ا. در دهانم ماند  لقمه

 .ما  يبچه ؛ نوزاد كوچولو ـ

 .هش فكر نكردم وقت ب چيآخه من ه ـ

 . يبهش فكركن يتونيم يخب از حاال تا هر وقت كه بخواه ـ

 .به نظر من كه هنوز زوده  ـ

 ؟ گذرديهم شده ؛ االن چند سال از ازدواجمان م ريتازه د! زوده  يچ ـ

 .پنج سال  ـ

 .پنج سال و هشت ماه  ـ

 .اش را ندارم  يآخه من آمادگ ـ

 . يكنيم دايرا پاش  يچه موقع آمادگ ييممكنه بگو ـ

 بچه را بزرگ كند ؟ خواهديم ي؛ ك ميمن و تو هر دو سركار هست ـ

 . ميريگي؛ خب پرستار م يزنيم يبيعج يحرفها ـ
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كمك مادر حساب كنم ؛  يرو توانستميم ميبود رانيبزرگ كنم ؛ الاقل اگر در ا ييرا به تنها يبتوانم بچه ا كردميفكر نم اصال

.  ميو حاال به انتظار نشسته ا. او مرا نرم كرد  ي؛ اما آخر اصرارها ميايكه از عهده اش برب نستمدايم ديبع!  يچ نجاياما ا

شوك زده  يازخوشحال. گفت  كيها را از نظر گذراند و به ما تبر شيآزما ييدكتر با خوشرو ؛باالخره نامم را صدا كردند 

 »؟ ديخبر نبود نيمگر منتظر ا« :دكتر گفت  ميشد

و مرا در آغوش گرفت » .بود  يخوب اريمتشكرم ؛ خبر بس« :بلندشد و دست دكتر را محكم فشرد و گفت  يوشحالاز خ انيشا

 ». ميگويم كي؛ بهت تبر ميديرس مانيبه آرزو يديد« :و گفت 

م ؛ به خوشحال يلي؛ خ انيخوشحالم شا« :را محكم در بغل گرفته بودم گفتم  انيشا كهيو درحال هيگر ريزدم ز جانيشدت ه از

 ». ايدن هياندازه 

 ايمه ميبرا خواستميهرچه م. انجام دهم  يكار گذاشتي؛ نم كرديمادر از من مراقبت م كيمثل  انيآن روز به بعد شا از

كه در خانه بودم ؛ چندبار از شركت  يوقت.  كرديزنان باردار و طبق آن عمل م هيتغذ يبود درباره  دهيخر يكتاب.  كرديم

در .  كرديم يمادر از من پرستار كيخواسته بود كه مراقبم باشد و او هم مثل  دراز ما.  ديپرسياحوالم را مو  گرفتيتماس م

از دوست داشتن كه ته دلم را گرم كند حس  يحاك يوقت محبت چيبودم ؛ ه دهيند نيچن نيرا ا انيمشتركمان ؛ شا يزندگ يط

 نيسنگ يتيبه بعد مسئول نيشد و از ا دپدر خواه كردكهياو احساس م. پارچه شور و عشق شده بود  كي كبارهينكردم و حاال 

 . شدميبچه دار م نيبه حتم زودتر از ا كنديم نيريرا ش يزندگ نقدريبچه ا كي دانستمياگر م. برعهده دارد 

رش شلوغ بود ؛ از باردار بود چقدر دو يماهان افتادم كه وقت اديداشتم ؛  احيبه مادر احت يزياز هرچ شيدوران ب نيدر ا اما

 يسمونيس شيبرا يمادر با چه شور و شوق.  ميگذاشت يروز او را تنها نم كيخانواده همسرش ؛  گريما و از طرف د كطرفي

 يمادر را كرده ؛ وقت يكه چقدر دلم هوا دانديرا دارم خدا م انيكس هستم و فقط شا يب وتنها  ايور دن نياما من ا. كرد  هيته

 يسع كهيدرحال. را گرفته  شيكه بغض راه گلو دانستميحرف بزند ؛ م توانستينم ي؛ تا لحظات ديشن يتلفن ام را يخبر حاملگ

 چيبودم ؛ اما ه يروز نيوقته كه منتظر چن يلي؛ خ ميگويم كيبهت تبر زميعز« :را كنترل كند گفت  شيلرزش صدا كرديم

ازت مراقبت كنم ؛  توانستميتا م يجا در كنارم بود نيكاش هم يخبر را بشنوم ؛ ا نيهمه فاصله ا نيبا ا خواستيوقت دلم نم

چه ...  وبفرستم لواشك ؛ آلوچه  تيبگو تا برا يجان مادر ؛ هرچه خواست.  رميگ يهر روز با تو تماس م. مواظب خودت باش 
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 ».باردار دوست دارند  يتنقالت كه زنها نيهم دانميم

 مانيزا يبرا توانستيم يمادر به راحت. اش را پر كند  يخال يجا توانستيكرر او نمم يكاش او در كنارم بود ؛ تلفن ها يا اما

 چيداشتم ؛ اما او ه اجيچقدر آن لحظه بهش احت داندي؛ اما فقط و فقط به خاطر پدر از فرزندش گذشت ؛ خدا م ديايب كايبه آمر

از پدر هم درخواست نكرده كه  يكه حت دانستميمكه از مادر سراغ داشتم ؛  يا هيآمدن نكرد ؛ با روح يبرا يو تالش يسع

محروم بود ؛ من هم  دارشيكه دوسال از د يهمسر؟ آن هم فرزند اياست  زتريفرزند عز دانمينم.  ازارديمبادا خاطر او را ب

من هم  ديده ؛ باكر رييحد تغ نيتا ا انيكنم ؛ حاال كه شا رونياز ذهنم ب يو خانواده را به كل رانيكنم دل بستن به ا يسع ديبا

 .دهم  رييخودم را تغ

مشغول كار بودم ؛  مارستانياوقات كه در ب يگاه يازدواجمان ؛ حت ليشد ؛ مثل همان اوا انيشا مانميجان و ا يكم همه  كم

ه ام را ب يتمام خوشبخت خواستميم.  شديكه در راه داشتم خالصه م يام در او فرزند يزندگ يهمه .  كردياو را م يدلم هوا

تا آخر عمرم در كنار آنها باشم  خواستميكنم ؛ م ايآنها مه يبرا يآرام و دوست داشتن يزندگ كي خواستمي؛ م زميآنها بر يپا

 . دميرس يبه آنها م ديداشتم كه با ياديز يهمسر و فرزندم انجام دهم ؛ خواسته ها يبرا ديكه از دستم برآ يو هركار

 رديبگ يبزرگتر يقول داده بود كارها كه روبه راه شد ؛ جا انيتازه وارد نداشت ؛ شا يراب يكوچك بود و اتاق اريمان بس خانه

و  يو پنجاه متر ستيبزرگ شدم كه هشت تا اتاق خواب داشت ؛ سالن دو ياصال مهم نبود ؛ چون خودم در خانه ا ميبرا. 

خوشبخت  يخانه فسقل نيم ؛ اما در انكرد يبزرگ احساس خوشبخت يآن جا دروقت  چيه. به وسعت دوهزار متر  ياطيح

 .هستم 

گوسفند برات  هيكه چقدر خوشحالم ؛  يكنيباور نم« :و گفت  ديكش يغيج يدادم از خوشحال ايام را به پر يخبر حاملگ يوقت

 »حاال چند ماهت است ؟. جوابم را داد  يزود نيخدا كه به هم ينذر كردم ؛ قربان بزرگ

 .سه ماه  ـ

 . يبه من بگ ديال بامعرفت حا يب يا ـ

 . يتو كه مسافرت بود ـ

 بگو؛ اون حالش چطوره ؟ كيهم تبر انياز قول من به شا.  ستيذوق زده شده ام كه حواسم ن نقدريا!  يگيراست م ـ



 

 

كتابخانه نودهشتيا  زهرا ناظمي    –شام مهتاب 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٨٣

 .عوض شده  ي؛ به كل يكني؛ باورنم هيعال يليكه خ انيشا ـ

 .خوشحالم  تينها يب يكنيم ياحساس خوشبخت نكهياز ا.  ندكنيم رييمانند و تغ يجور نم هي شهيبهت گفتم مردها هم ادتهي ـ

 كاوه كوچولو چطوره ؟ يراست ـ

در  گذارمينم زيچ چيكه ه يكنيتازه راه افتاده و آرام و قرار نداره باور م.  دانديشده كه خدا م طونيآنقدر ش. اون هم خوبه  ـ

 خواستيدلم م. شده  يخودش وروجك يخالصه برا. ند فاتحه اش را خوا ديكه به دستش برسه با يزيهرچ. دسترسش باشد 

به آب داده  يدسته گل ميشده ؛ دروغ نگو رهيو به چشمانم خ ستادهيآمده كنارم ا ظلومانه؛ م يديد يو او را م يبود نجاياالن ا

 يكه فدا ياله . نديش يهم به دل م شيها طنتيش نياست ؛ هم نيريش يليرا به خودش گرفته ؛ اما به خدا خ افهيق نيكه ا

 .چشمانت بشم 

 »كاوه ؟ ايچشمان من  يفدا« :به كاوه است به او گفتم  دانستميم

 .تو هم بشم  يچشمها يدلم فدا زيعز ـ

 .فرزاد و كاوه  يخدا تو را زنده نگه دارد برا ـ

 ياده خوب را نمخانو كي يجا زيچ چيه. باش  يكه در راه دار يو فرزند انيمواظب خودت باش ؛ به فكر خودت و شا ـ

 . رديگ

 . رميمتشكر ؛ از آرش چه خبر ؟ مدتهاست كه نتوانستم با اوتماس بگ ـ

 اريكار بس. درس خواندن  گريكار و از طرف د كطرفيگرفتار است از  يليروزها خ نيا.  رساندياون هم خوبه ؛ سالم م ـ

 .است  يسخت

 .هرجا كه هست موفق باشه  دوارميبه او سالم برسون ؛ ام ـ

 . يمان يم مي؛ تو مثل خواهر برا ريتماس بگ يكه خواست يزيجان كاوه هرچ. قربانت ؛ مواظب خودت باش  ـ

 . يلطف داشت شهيتو هم ـ

 .قربانت خداحافظ  ـ

خوشحالم كه از آن .  كنديتمام خاطرات خوش گذشته را در وجودم زنده م. دارم  يحس خوب رميگيتماس م ايوقت با پر هر
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 . ميگذران يرا م يخوش يو حاال هركدام زندگ ميكرد دايپ ييرها ينبحرا يدوره 

و  يمامان شيت يت يعاشق دختر بچه ها با آن لباسها شهيهم. شناختم  يمطمئن شدم سراز پا نم يسونوگراف جهيكه از نت يوقت

 يدختر و پسر را م نيب و به وضوح تفاوت دميند يريخ چيكرده و خوش سرزبان بودم ؛ هرچند كه خودم ه سيبلند گ يموها

نكنم و  يرا بفهمم و در انجام آنها كوتاه شيباشم كه بتوانم خواسته ها تهداش يدختر خواستيوجود دلم م نيبا ا. دميد

شاد و سرحال هستم خوشحال  نقدريمن ا ديد يم نكهياز ا.  كردينم يفرق شيهم برا انيشا. كنم  يمحالش را عمل يآرزوها

 . ميدينام» آفتاب « را به لطف خدا  دهي؛ نوزاد از راه نرسهم  يبود و با همفكر

 گفتياو م.  ميبرو ديخر يبرنداشتم ؛ به او اصرار كردم كه هر چه زودتر برا انيدست از سر شا گريد ياز سونوگراف بعد

آن همه  دنياز د.  ميتو اصرار باالخره او را مجبور كردم و به اتفاق هم به فروشگاه كودكان رف يزوداست اما من با پافشار

 يو دست خال رفتميطرف سالن به آنطرف م نياز ا. كدام را انتخاب كنم  دانستميماجناس بچه گانه ذوق زده شده بودم ؛ ن

 دياز ما پرس ييبه سراغمان آمد و با خوشرو يباالخره فروشنده ا. نداشتم  يريگ ميشده بودم و قدرت تصم جي؛ گ گشتميبرم

 ».كنم  كمكتان توانميم« :

 ». خواهميرا م هياول ازيمورد ن ليچند دست لباس نوزاد و وسا« :گفتم  يخوشحال با

 ؟ هيفرزندتان چ ـ

 .دختر  ـ

 . نطرفياز ا دييبفرما ـ

داشتم  اجيكه احت زي؛ با كمك فروشنده ؛ هرچ يبودند با خوشحال يو صورت ديبرد كه تما اجناس آن سف يما را به سالن و

 ». ميندار يچندان يمان هم باش جا يفسقل يبه فكر خانه  زميعز« :كنار گوشم گفت  انير شابرداشتم ؛ چندبا

رفت و دوباره شروع كردم و هرچه دوست  ادمي يقيگذاشتم ؛ اما بعد از دقا شيرا سرجا لياز وسا يمقدار يهم با دلخور من

 ». يجا بدهخودت همه را  ديبا« :نزد فقط گفت  يحرف گرياو هم د. داشتم برداشتم 

 ».باشه ؛ قبوله « :به حرفش فكركنم گفتم نكهيا بدون

با « :گفت  انيشا.  ميديرا در اتاق خوابمان چ ليو با كمك هم وسا ميخانه شد يو راه ميرا كرد دمانياز دوسه ساعت خر بعد
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 ».كمكت نكنم  امديازت قول گرفتم ؛ اما دلم ن نكهيا

 ».متشكرم « :و گفتم دميرا بوس او

كوكش كردم آهنگ  يوقت.  ميكرد زانيآن آو يعروسك گردان باال كيو  ميكوچكش را جفت تخت خودمان گذاشت تخت

 گريتا چند ماه د« :شكمم گذاشت و گفت  يدستش رابه رو انيشا.  شديم دهيداشت از آن شن ييالال تمير شتريكه ب يميمال

 ». كندياتاق را پرم نيا يآفتاب كوچولو فضا يصدا

 ».فداش بشم  ي؛ اله خورهيمهتاب ؛ مهتاب ؛ داره تكان م« :گفت  يبا خوشحالناگاه  و

 كيرخت بربسته و  يو جوان ياز دوران نوجوان نكهيآقا شده ؛ مثل ا كپارچهيلوده باشد كه  انيهمان شا نيكه ا شدينم باورم

 .به تمام معنا شده  يآقا

مادر در  كيمدت مثل  نيرا به او نشان بدهم ؛ درتمام ا» آفتاب «  لياوس ديايزود به مادر زنگ زدم و از او خواستم كه ب صبح

 يرا ندار يكس يموقع فكرنكن هي« : ديگوياو م. مرا تنها بگذارد  انيكه درخانه هستم امكان ندارد تا آمدن شا يوقت. كنارم بود 

 ». دياهل تعارف هست يليخها  يرونيبه من بگو ؛ شما ا يكه داشت يوهركار يخواست؛ من مادرت هستم ؛ هرچه 

از من و  يو به طبقه باال بردم ؛ او هم دست كم دميبه سمتش رفتم و او را بوس.خوشحال شدم  يليروز هم با آمدنش خ آن

بود آنها را برانداز كرد و  تياز رضا يكه حاك يآورد و با لبخند رونيلباسها را از كشو ب يبا ظرافت خاص. نداشت  انيشا

 ». رميرا در بغل بگ زميحاال چقدر مانده كه من نوه عز!  هيعال يليخ «:گفت  كرديزمزمه م رلبيز يزيچ كهيدرحال

 .و سه روز  ستيسه ماه و ب ـ

 .آفتاب ببافم  يبرا بايز يروتخت كيدارم تا  يحساب وقت كاف نيبا ا ـ

 . ديزحمت بكش خواهديدستتان درد نكند ؛ نم ـ

 . يكنيتعارف م يبازم كه دار ـ

 .كار خسته كننده است  نيا ستيرف تعارف نح ـ

آفتاب كوچولو  يبرا يراست. هستم  كارياست ؛ منهم كه اكثر مواقع ب يجالب ي؛ بلكه سرگرم ستياتفاقا نه تنها خسته كنند ن ـ

 ؟ يكرد دايپرستار پ
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 نميداده ؛ بب ييقولها هياال دوستم ندارم ؛ح نانيموسسات هم اطم نيآدم مورد اعتماد هستم ؛ به ا كينه متاسفانه ؛ به دنبال  ـ

 . شهيم يچ

 .از نوزادت مراقبت كنم  تونميفكركنم من م ـ

 .است  يسخت اري؛ كار بس ستيكار شما ن گهيد نينه ؛ نه ، ا ـ

 . ميآ يكه من از عهده اش برنم يبگ يخواهيم ـ

 .شما مشكل است  ينوزاد برا كياما مراقبت از  ؛ دييآ يهمه كار برم يكه شما از عهده  دانمي؛ م ديزنيكه م هيچه حرف نيا ـ

مدت ازعهده اش برآمدم  نياگر درا.  دهمي؛ فقط فعال قول سه ماه را م زدمي؛ من اگر در توانم نبود حرفش را نم زمينه عز ـ

 زيچ چيو هكه من تنها هستم  يدانيخودت م.  كنميم دايپرستار خوب پ كي تياگر نه ؛ آن وقت خودم برا.  دهميكه ادامه م

 .تحرك داشته باشم  يكم توانميدرآورد و م يمرا از كسل تواندينم يو مامان نيريبچه ش كيمثل 

 . ديشما از فرزندم مراقبت كن نكهيبهتر از ا زي؛ چه چ خواهميمن كه از خدا م دياگر شما راحت باش ـ

بشاش ؛ از فرزندم  ي؛ با چهره ا زيمهربان تم كدبانو ؛ يزن نكهيبهتر از ا زيچه چ. خوشحال شدم  يليمادر خ شنهاديپ از

 . رفتميراحت به سركار م اليهم نداشتم و با خ شيدلشوره و تشو گريد. مراقبت كند 

* * * 

حداكثر استفاده را از آن  خواستياما دلم م.  رميبگ يمرخص توانستميم. شده بودم كه سركار هم مشكل داشتم  نيسنگ آنقدر

كه  كايجس. را در كنار آفتاب بگذرانم  يشتريلحظات ب توانستميآوردم ؛ م يدوام م گريروز د ستياگر تا ده ؛ ب. بكنم 

مواقع صبح كار بودم و عصرها به  شتريشبم را به عهده گرفته بود و ب يها فتيمشكل است ؛ ش ميبرا يشب كار دانستيم

 .رفتميم يرو ادهياتفاق مادر به پ

 

 28فصل

اندازد،  يدوران مدرسه م اديبه  شهيمرا هم يحال و هوا نيا. كرد  دنيشروع به وز يزييپا يو بادها دياز راه رس زييپا

 خواهديدلم م يلي؟ خ نندينش يآن م يهنوز بچه ها رو ايهست ؟ آ شيمجنون سرجا ديب ريز مكتيهنوز آن ن ايآ دانمينم
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؛ مدتهاست كه از  ميباهم داشت يخوش يچه روزها. يادو ش كاي؛ مل لوفري؛ ن ريبچه ها به خ اديتعلق دارد ؛  يبدانم االن به ك

 .كدامشان خبر ندارم  چيه

؛  كردميافتادند نگاه م يم نيزم يبه رو ينشستم و به برگ درختان كه به آهستگ يكنار پنجره اتاقم م زييپا يبايز يغروبها

 اطيو زمستانش ؛ آن ح زييجز فصل پاآن خانه را دوست نداشتم ؛  زيچ چيه بردميچقدر از آن منظره لذت م دانديخدا م

 ي؛ نم نم باران كه گاه كردميآنها احساس آرامش م يكه از قدم زدن رو شديم يزرد و نارنج يپر از برگها بايبزرگ و ز

سپردم اما به ناگاه قارقار  يم يو هرچه غم و غصه داشتم به فراموش كردي؛ روانم را شاد م شديم ليتبد ياوقات به باران تند

با شروع فصل زمستان به جز چند .  كرديرا زنده م ميها يآورد و بدبخت يغم را به دلم م يزييپا يغان در آن غروبهاكال

كه چرا  زديفكر در ذهنم موج م نيا شهيكه بچه بودمم ؛ هم ي؛ وقت شدندياز برگ م يدرختها خال يهمه  يدرخت سرو نقره ا

سرما آنها را  ايآورند ؟ آ يرا كه به تن دارند درم ي؛ اما درختان همان لباس ميپوشيفصل سرد لباس گرم م نيما آدمها در ا

 ميوقت هم جواب سوالها چي؟ و ه لرزنديچرا از سرما نم ندينش يم شانيبرف به رو ي؟ وقت زندينم خي؟ بدنشان  كندينم تياذ

 .كنم  دايرا نتوانستم پ

 انيبه جر ميدر رگ ها ي؛ به ناگاه زندگ دميد يپوش م ديرا سف راطيو ح شدميم دارياز خواب ب يوقت يسرد زمستان يصبحها

 كرديم مي؛ مادر صدا رساندميم اطيو دوان دوان خود را به ح كردميبه تن م يي؛ مانتو شديام نم يحال زيچ چيه گريافتاد و د يم

 ».تو  ايب يخوريدختر ؛ سرما م« :

؛ بعد از چند  كردميآن شروع به راه رفتن م يلبه  يو رو رفتميخر مبه سراغ است كراستيحرفها بود ؛  نيگوشش به ا يك اما

 يرا م ميبهم خوردن دندانها ي؛ صدا دميكش يم يقيو نفس عم كردميبستم و دستانم را از دو طرف باز م يقدم چشمانم را م

 . داديپوستم را قلقلك م خورديكه به صورتم م يسرد ميو نس دميشن

 داديآزارم م ينبود مادر بدجور. را نداشتم  ييو طاقت تنها شدي؛ تحملم تمام م ختيريرا به هم مو خاطرات گذاشته ذهنم  ادي

 گرفتيدو سه بار تماس م يمادر هفته ا.  توانستميكنم ؛ اما نم رونيام فكر آنها را از سر ب كردهيم يمدتها بود كه سع نكهيبا ا

كاش ماهان  يا. گرفت ياو را نم يكدام جا چي؛ اما ه فرستاديم ميبرا ياز لباس تا خوراك يستپ يبسته ها توانستي؛ تا م

داشتم ؛  اجيآخر به آنها احت ي؛ مخصوصا ماه ها اميدر آن ا يليخ.  رديمادر را بگ يجا توانديخواهر خوب م كي. دركنارم بود 
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 -شبها ساعت نه . اندن نداشت كرده بود كه وقت سرخار كار ريهم كه آنقدر خودش را درگ اني؛ شا كرديكالفه ام م ييتنها

 يبرا كرديكه سرش درد م يميقد انيآن شا گرياونهم د. سوخت  يم شيآمد ؛ آنقدر خسته بود كه دلم برا يده به خانه م

فقط در .  دمان ينم يباق يوقت شيبرا گريكار كرده بود كه د ريآنقدر خودش را درگ. نبود  حيو گردش و تفر يخوش گذران

 . شديم ايو حالم را جو گرفتيبا من تماس مروز چندبار  يط

 ميبودم پاها دهيبسكه به طرف پهلو خواب. درد داشتم ؛مخصوصا شبها وقت خواب كه آرام و قرار نداشتم  يليروزها خ آن

و  رفتميم نييرا بدخواب نكنم به طبقه پا انيشا نكهيا يبرا.  دميپريواز شدت انقباض عضالت شكم از خواب م رفتيخواب م

 يسع« : گفتيپزشك معالجم م. گذاشت  يراحتم نم اليآنجا هم فكر و خ. رم يآرام بگ ي؛ تا كم كردميشروع به قدم زدن م

مثل  يماه آخر كار كردن ؛ آن هم كار ني؛ درا ريبگ يو هرچه زودتر مرخص يات را كم كن يو جسم يكن تحركات روح

كن خودت را  يسع كهاست  نيبكنم ا توانميكه م يزيتنها تجو يوحزن حامله سخت است ؛ اما از لحاظ ر كي يبرا يپرستار

 هياو روح دني؛ د دياي؛ مادرت ب توانديحاال پدرت نم. كنارت باشند  اميا ني؛ بهتره پدر و مادرت در ا ينجات ده ييتنها نياز ا

حوال ممكنه بچه زودتر از موعد به اوضاع و ا نيدرضمن باا. باشد  مانيوقت زا يبرا يمسكن خوب توانديو م كنديم يات را قو

 ».برسان  مارستانيبه ب عياگر دردت شروع شد وحشت نكن و خودت را سر.  ديايب ايدن

كرده بودم و  يدلم زندان يپدر را مدتها بود كه در گوشه . داشتم  اجيچقدر به وجود مادر احت دانديخدا م. با دكتر بود  حق

 نيچن نيالاقل ا ايفراموش كردم ؛  شهيهم ياو را برا. او ذهنم را مشغول كند  يره و خاط ادي كردمينم يوقت سع چيه گريد

 .تپد  يمن نم يراقلب پدر ب گريكه د كردميوانمود م

 شوديمگر م. سپرد  يكرد و همه را به فراموش يزندگ يسال با كس ستيب شوديبرد ؛ مگر م نيعاطفه را از ب شوديمگر م اما

صورت و  ياو را پاره كردم اما تك تك اعضا يتمام عكسها نكهياز من است با ا ينبود ؛ پدر جزئ ادشيبودو به  يعاشق كس

ساخت تا بتوان آن قسمت از  يم يكرده دستگاه شرفتيپ نقدريكاش علم كه ا يا. آن قامت بلندش در ذهنم نقش بسته 

 .ببرد نياز ب شهيهم يآزار دهنده است برا يآدم يخاطرات كه برا

شما در مدت « :گفت  تيشد ؛ با عصبان مميو روحم اثر گذاشت كه دكتر متوجه اوضاع وخ كريانواده چنان برا پاز خ يدور

 ». يبه فكر نوزادت باش نهايازا شتريب دي؟ با هيافتاده ؟ مشكلتان چ يچه اتفاق.  ديوزن اضافه كرده ا لويك ميماه فقط ن كي
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با او صحبت  ديمن با ييايبهتره دفعه بعد با همسرت ب« گفت  ديسكوت را د يندادم ؛ دكتر وقت يبه دكتر كردم و جواب ينگاه

 ». دمياز دوبار او را ند شتريمدت ب نيا يدر ط. كنم 

آمد آنقدر خسته  يبه خانه م يشبها وقت.بودم  دهيمدتها بود او را ند نكهي؛ مثل ا داديمرا رنج م شتريدر كنارم ؛ ب انيشا نبودن

 انيكه افتاده ؛ هنوز جمله اش به پا يكردن از اتفاقات فيبه تعر كرديكه شروع م نينداشت و هم بود كه حال حرف زدن

نبود ؛  يراض اديوضع ز ني؛ خودش هم از ا مينيرا بب گريهمد ميتوانستيآخر هفته م التيعطفقط در ت.  بردي؛ خوابش م دهينرس

 . اورديب رونياز دلم ب كرديم ياما با زبان چرب و نرمش سع

 توانستميآن چنان ورم كرده كه نم ميپاها.قادر به كار كردن نبودم  گريگرفتم ؛ د يمانده بود كه مرخص مانميروز به زا ستيب

.  كردميم يو احساس خفگ شديمشكل م ميبرا دنينفس كش كهيبطور گرفتينفسم م كردميم تيكه فعال يو كم ستميسرپا با

من . ؛ جانش در خطر است  ديمراقب همسرتان باش نيازا شتريب ديبا« :ان گفت يبه شا يجد يليدكتر استراحت مطلق داد و خ

 يم نجايكه به ا نيكه در كشور خودشان هستند راحت طلبند ؛ اما هم يهستند؛ تا وقت يچگونه مرد يرانيا يمردها دانمينم

؟  يچ ي؛ برا يك يبرا يكشيم تهمه زحم نيا. خودش  يبه جا زي؛ هرچ زميعز. شبه پولدار بشوند  كي خواهندي؛ م نديآ

كه  يپشتكار نيبا ا يرانيا ياگر شما جوانها.  شوديم شتريشود دردسرت هم ب شتري؟ هرچه پولت ب يريكجا را بگ يخواهيم

كه  يزندگ.  ديشوينائل م ياديز يها شرفتيبه پ ديكن تي؛ در كشور خودتان فعال ديدهياز خودتان نشان م گانهيدر كشور ب

 يوقت گريكه د ييآ يموقع به خود م كي.  يكه لذتش را ببر يكشي؟ زحمت م ي؛ پس خود انسان چ ستينهمه اش پول 

 ».داشت  ينخواه يلذت بردن از زندگ يبرا

 انيشا. گفتن نداشت  يبرا ياش كم آورد و حرف يبا آن حاضرجواب انيشا كهيبود ؛ بطور يمنطق اريدكتر بس يصحبتها

در  يبه دنبال مال مفت بود و زندگ رانيكه در ا يبود ؛ كس يو باور نكردن بيخود من هم عج يعوض شده بود كه برا يبطور

 يبرا يكار كرده بود كه قوت ريآن چنان خودش را درگ!  كرديچه م ؛ بيكشور غر ني؛ در ا ديديم حيو تفر يخوش گذران

من  نكهي؛ قبل ازا كاي؛ اما در آمر رفتيسركار ماست كه به زور  يانيهمان شا نيكه ا شديسرخاراندن نداشت ؛ اصال باورم نم

 .آمد  يوقت به خانه م ريو شب د رفتيم رونيشوم از خانه ب دارياز خواب ب

صبور و  يميآن مهتاب قد گريد. من شروع شد  ييدهد و بازهم تنها رييرا تغ انيدكتر فقط چندروز توانست شا يها صحبت
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 يارايكه  كردميخودم حس م يرا رو يفشار بد.  دادميرا سر م هيگر يربهانه او به ه گرفتيباحوصله نبودم ؛ دلم زود م

كارمان به مشاجره  خواستميام كه نم يباطن ليكه باالخره برخالف م ودمو خسته شده ب يآنقدر عصب. تحمل آن را نداشتم 

 كهيانستم خودم را كنترل كنم و درحالنتو گرياز وقت معمول به خانه آمد ؛ د رتريد انيشب كه شا كي. بكشد ؛ به زبان آمدم 

بود كه  ييايرو يآن زندگ ني؟ ا يبود كه به من قول داد يآن بهشت نيا« :گفتم  تينلرزد ؛ با عصبان ميصدا كردميم يسع

هراس داشتم و تو قول دادم كه  يكس يو ب يياز تنها ادتهي؟  يزديم يدلگرم كننده ا يچه حرفها ادتهي؟  يرا داد دشينو

تو را خوردم و  يشد ؟ و من خام بازهم گول حرفها يشد ؟ آن همه قول و قرار چ ي؟ پس چ يگذارينم ميقت تنهاو چيه

شدنت در  كيشر دانستمياگر م. قول تو حساب كرد  يرو شوديوقت نم چيكه ه دمي؛ نفهم يزندگ الشش س - بعداز پنج

؛ دو كلمه حرف محبت  ميدرددل هم ننشست يكه پامدتهاست .  كردميوقت كمكت نم چي؛ ه شوديما م ييشركت باعث جدا

؛ اگر از  يفعال بود نقدريا رانيكاش در ا يا!خودم  يخودت و من هم برا يتو برا!  يهم شد زندگ ني؛ ا ميبا هم نزد زيآم

طرف كه ؟ به هر يچ نجايداشتم كه به سراغشان بروم ؛ اما ا يخانواده ا ي؛ دوست ي؛ باز همزبان يآمد يصبح تا شب هم نم

.  رمدا اجيمادربزرگم است ؛ من به همسر احت ياست كه جا يرزنيسن و سال تنها مونسم پ نيدرا.  خورميبه در بسته م روميم

را بهم  زيكه همه چ يكنيآنقدر افراط م ي؛ درهركار يستين يتو انسان متعادل. ؛ خنده و دركنارهم بودن  ي؛ شاد حيبه تفر

بازخواهم  رانيباشد؛ من تحملش را نخواهم داشت و به ا يجور نيام ا ياگر قرار باشد زندگبه خدا خسته شدم ؛ .  يزيريم

 .گشت 

تو  يخوشبخت يبرا كنميكه م يخدا شاهد است هركار« :به كنارم آمد و دستش را به دور گردنم انداخت و گفت  شهيهم مثل

 يتاك.  ميزودتر بارمان را ببند دهرچهيبا. ندارم  يهمه كار كردن خسته شدم ؛ اما چاره ا نيو آفتاب است خودم هم از ا

 »؟ يكن يزندگ يخانه پنجاه متر نيدرا يخواهيم

 .خانه خوشبخت هستم  نيـ اما من در ا

درصد از سهام شركت  يمهتاب ؛ من االن س. بود  يهم خوشبخت تر خواه ني؛ درخانه بزرگتر ؛ از ا مياگر در كنار هم باش ـ

 توانميم نيبهتر از ا يشركت گريدو سال د يكيتا  ،يو تو هم كمكم كن ميبرو شيپ ميبتون نطوري؛ اگر همرا توانسته ام بخرم 

 . ندازميراه ب
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.  كردمي؛ من اگر به دنبال پول بودم ؛ با تو ازدواج نم اوردهين ميبرا يوقت خوشبخت چيمن از پول صحبت نكن ؛ چون ه يبرا ـ

بود كه به  يكوتاه ما همان سال اول ياما خوشبخت. شد ؛ دركم كند و در كنارم باشد ام با هيكه هم روح خواستميم يمن مرد

كس را  چيه نكهي؛ با ا ميكندياز صبح تا شب جان م ديلقمه نان با كي يو برا ميداشت يسخت يزندگ نكهيبا ا ميآمد كايآمر

با  ميآورد يدر م يرا كه به سخت يو پول يكرديار مك ميكه در رستوران پا به پا دميديكه تو را در كنارم م نيهم ينداشتم ؛ ول

 چيدور ؛من ه يليخ.  ميچقدر از هم دور شد نيبب االاما ح. دلخواهم بود  ي؛ زندگ ميرساند يحساب و كتاب تا آخر ماه م

پس . تم هس يمينكردم همان مهتاب قد يريي؛ هرچند كم ؛ قانع هستم ؛ حاال هم من تغ زيخواه نبودم ؛ به هرچ ادهيوقت ز

 يتيمن فعال در موقع. آرامش داشته باشم ؛ آن هم در كنار تو  خواهديمان بهم بخورد ؛ دلم م ينگذار زندگ كنميخواهش م

 .دارم تا پول  اجياحت شتريهمسرخوب ب كيقرار دارم كه به 

به  نيچن ني؛ كه ا يحال باشخوش يليخ دي؛ حاال با ستميكه من تنبل هستم و اهل كار كردن ن يگفتيم شهيتو هم زمياما عز ـ

 چيه. مثل مادرش نباشد  ديخواهد داشت ؛ او شا ياديز يو آرزوها شوديدخترمان بزرگ م يچشم بهم بزن. كار دل بستم 

از پول درست استفاده  ياگر بتوان. نرساند  تيشما تو را به آرزوها يزندگ ي وهيش. وقت نگو كه پول مرا خوشبخت نكرد 

 هيته شيبرا ياز تو بخواهد و تو نتوان يزيكه دخترت چ نيفردا را بب. موثر است  يليات خ ير خوشبخت؛ به نظر من د يكن

من هرچه . يديرا نچش اساحس نيا يوقت مزه  چيداشت ؛ تو ه يخواه يو احساس بد يكشي؛ آنموقع است كه زجر م يكن

بهتر تالش  يزندگ كي يل او نخواهد شد ؛ من فقط براوقت ثروتم به اندازه پدر تو و امثا چيه.و تالش كنم  يكار كنم و سع

 .جبران كنم  دهميقول م.  گذاشتميتو را تنها م ديكردم نبا يرو ادهيتو ؛ ز يكه در دوران باردار دانميرا هم م نياما ا.  كنميم

 ». شهيمثل هم« :كردم و گفتم  يزيتمسخر آم خنده

 دهميمن قدردان شما هستم ؛ از فردا هم قول م شهيمثل هم« :و گفت  شانه اش گذاشت يو سرم را به رو ديرا بوس صورتم

. شود  بمانياخمو نص يبچه ا ترسميكه م يرا باز كن تي؟ بهتره اخم ها يهست يحاال راض. ساعت شش عصر خانه باشم 

 ». يفراموش كن يبخندانمت كه هرچه غم دار نقدرو آ ميها پرسه بزن ابانيامشب تا صبح در خ خواهميم

كالفه  يدرد بدجور.  دينبخش يبهتر شوم ؛ اما اثر ديقدم زدم تا شا ي؛ ازجا برخاستم و كم دمياز شدت درد از خواب پر صبح

 .رفتم و او را صدا زدم  انيام كرد ؛ به سراغ شا
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 .ندارم  ي؛ من حال خوب دارشويب انيشا ـ

 »؟ اورميب ياسپر تيراب يخواهيبازهم نفست گرفته ؛ م« :كه خواب آلود بود گفت  همانطور

 .نه ؛ درد دارم  ـ

 . يشويخوب م گريد قهيبخواب تا چند دق شميپ اي؛ ب يتو چند هفته است كه درد دار ـ

دوش آب گرم . گاز گذاشتم و به حمام رفتم  يرا آب كردم و به رو يرفتم و كتر نييجوابش را بدهم به طبقه پا نكهيا بدون

 زيرا دم كردم و م يآمدم چا رونياز حمام ب» .بار حدسش درست بود  نياول يبرا« :گفتم دردم را كاهش داد ؛ به خود  يكم

 .آمد  نيياز پله ها پا ديكشيم ازهيخم كهيدرحال انيشا.  دميصبحانه را چ

 برخانم خانه ؛ حالت چطوره ؟ ريصبح به خ ـ

 .خوبم ؛ دوش آب گرم حالم را بهتر كرد  ـ

 . يحال را داشت نيماه همش هم كي نيگفتم نگران نباش ؛ ا يديد ـ

 . كرديفرق م نبارياما ا ـ

 »وقشته ؟« :گفت  ينگران با

 .مهلت دارم  گرينه ؛ دو هفته د ـ

 .اش را ندارم  يشكر ؛ منكه هنوز آمادگ ياله ـ

 . اديب اي؛ در ضمن ممكنه نوزاد زودتر به دن يكرديخودت را آماده م شياز نه ماه پ ديتو با ـ

 !؟ يگيراست مجان من ؛  ـ

 .بدهم  هيبه تو روح ديمن با نكهيمثل ا!  يديشده ؟ ترس يچ ـ

 .؛ اصال نگران نباش من در كنارت هستم  زمينه ؛ نه عز ـ

با حرف زدن بر ترسش  كرديم يسع.  دهيمشخص بود كه ترس يبه خوب. آمد  زيو سرم ختير يدو فنجان چا يدستپاچگ با

 يحال خوب. در دهانم گذاشت ؛ هنوز آن را قورت نداده بودم كه دوباره درد شروع شد گرفت و  ميبرا يلقمه ا.غلبه كند 

 تيبا عصبان.  كرديخشكش زده بود و با تعجب مرا نگاه م شيبرجا انيشا.  شديم ادترينداشتم و لحظه به لحظه شدت درد ز
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 ».بد است  يليبكن ؛ حالم خ يكار هي انيشا« :گفتم 

 »ار كنم ؟چه ك« :من كنان گفتم  من

 يرا روشن كن نيو ماش يبهتره زودتر لباست را بپوش« :گفتم  دميچيپ يهمانطور كه به خودم م. آورد  يحرصم را باال م داشت

 ». دهي؛ فكركنم وقتش رس

؛ سه بار به طبقه باال رفت  رفتيبه آنطرف م نطرفياز ا.  كنديچه م دانستيخود را گم كرده بود كه نم يچنان دست و پا آن

من « :خانه را برداشت و گفت  دي؛ كل نيماش چييسو يبه جا. حواسش پرت شده بود  يتا توانست لباسش را بپوشد ؛ حساب

 ».آورم جلو در  يرا م نيماش روميم

 ». ميريبهتره آژانس بگ.  شهيروشن نم نيچرا ماش دانمينم« :گفت  تينشده برگشت و با عصبان قهيچند دق هنوز

 ».خانه است  ديكل نيحواست كجاست ؟ ا انيشا« :به آن كردم و گفتم  ينگاه. پرت كرد  زيم يرا به رو ديكل و

 ».شدم  نجوريچرا ا دانمينم« :به خود گرفته بود گفت  يمظلوم ي افهيق كهيدرحال

 . يبرسان مارستانيمرا به ب دميينزا نجايهمه از اثرات پدر شدن است ؛ حاال بهتره تا من ا نهاينگران نباش ا ـ

 ». شوميآره ؛ آره ؛ من پدر م« :گفت  يخوشحال با

 .بردند  مانيبه اتاق زا يبدتر شد ؛ مرا فور يليحالم خ مارستانيبه ب دنيرس تا

و  دميكشيم ادي؛ من از شدت درد فر دادي؛ به من قوت قلب م شيدر تمام آن لحظات در كنارم بود و برعكس لحظات پ انيشا

 . داديم ياو مرا دلدار

 يچه لباسها ادتهي. ميمنتظرش بود نقدري؛ آفتاب كوچولو كه ا ميريگيآفتاب را در بغل م گريد يتحمل كن تا ساعت زميعز ـ

 .ميديخر شيبرا يخوشگل

آفتاب كوچولو  نيا« :گفت  يو با لبخند ديو صورتم را بوس ديشكمم كش يام را پاك كرد و دستش را به رو يشانيپ يعرقها

 ». ديايب ايتا زودتر به دن كنديو تالش م يون هم سعهم تحملش تمام شده ؛ ا

 »حالت خوبه ؟ زمي؟ دختر عز يچطور«:و گفت  دياز راه رس دكتر

 .درد دارم  يليدكتر خ يآقا ـ
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 .تحمل داشته باش  يشيمادر م يدار زميعز ـ

 ». يراه برو يمانده ؛ بهتره كم يهنوز چند ساعت« :كرد گفت  نهيمرا معا نكهيبعد از ا دكتر

و  حاليب.راه رفتن نداشتم  يو نا گذشتيم يآمدم و شروع كردم به قدم زدن ؛ ساعات به كند نيياز تخت پا انيكمك شا با

سه ساعت گذشت و من همچنان درد .  دميكش يدستش را به دور كمرم انداخته بود خودم را م انيشا كهيرمق درحال يب

اجازه دادند كه  قهيفقط به اندازه ده دق.  رميبگ ي؛ نتوانستم مرخص غهشلو يليبخش خ« :آمد گفت  دنميبه د كايجس. داشتم 

 »؛ حالت چطوره ؟ ميايب دنتيبه د

 .گذارد  ينم يدرد لعنت نيبخوابم ؛ اما ا خواهديدلم م. راه رفتن ندارم  ي؛ نا ستميخوب ن ـ

 .آورد  يم ياست كه به دنبالش شاد يدرد نيا ـ

 .دهم ازحال رفتم ب يبتوانم جواب نكهياز ا قبل

 . دميشن يو دكتر را م كاي؛ جس انيدرهم شا يصداها

 . ديدكتر كمكش كن يآقا ـ

 . ديوضع بچه خطرناك است ؛ اتاق عمل را آماده كن ـ

حرف زدن نداشتم  ينا.بود  ستادهيدركنار پنجره ا انيشا.  دميدر اطرافم ند يكس. بودم  جيچشمانم را باز كردم هنوز گ يوقت

 ». اني...شا« :گفتم  يت؛ به سخ

 ».آمد  اي؛ آفتاب كوچولو به دن زميعز كيتبر« :و گفت  ديبه طرفم آمد ؛ صورتم را بوس ميصدا دنيبا شن او

 »او كجاست ؟« :گفتم  ديلرزيم ميصدا كهيدرحال

 .جا ؛ دركنار خودت  نيهم ـ

 ايخدا. دست او را گرفتم  ديلرزيدستانم م كهيحالدر يبه سخت. آفتاب را از درون تخت كوچكش بلند كرد و به كنارم آورد  و

با دو چشم گرد  ديسف يبا پوست يمشك يموها. موجود كوچك به من تعلق دارد ؛ او از وجود من است  نيكه ا شديباورم نم

 نهيبه ساو را .  گردانديو آنطرف م نطرفيو سرش را به ا داديرا تكان م شي؛ دست و پا كرديم ييدر داخل پتو خودنما اهيس

حبس كرده  نهيكه مدتها در س يو به ناگهان بغض دميشنيم جانيضربان قلبم را از شدت ه ي؛ صدا يچه حس خوب. چسباندم 
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 هي؛ چرا گر زميعز هيچ« :گفت  سانهرا انيشا. را سردادم  هيگر يسرباز كرد و به مانند طفل ينيچرك يبودم ؛ مثل غده 

 »؟ يكنيم

 يدرها نيپشت ا ديچرا نبا. بود  يكس ينكرد ؛ غم من غم ب يسوال گريهم متوجه حالم شد و د او. او نداشتم  يبرا يجواب

در آن موج  يكه نگران يا افهيپرستار در را باز كند و آنها با ق خواستيدلم م. باشند  ستادهيبسته ؛ پدر و مادرم به انتظار ا

 يم يپدر عاشق دختربچه هاست ؛ حتما وقت.  رنديرا در آغوش بگو مرا ببوسند و آفتاب  نديايخندان به سراغم ب يبا لب زديم

و آفتاب  نديآ يبه سمتم م اقيماهان و زهرا در نظرم مجسم شدند كه با اشت.  شديخوشحال م يليفرزندم دختر است خ ديفهم

به  يعيطب ايرو نيآنقدر ا.  كنديرا پاك م شياشكها يمالبا دست ستادهيكه در كه كنار آنها ا يو مامان رنديگيرا از بغل مادر م

از  يفقط در گوشه ا. لبانم نشست و كم كم همه در نظرم كمرنگ و كمرنگ تر شدند  يبه رو يآمد كه ناگاه لبخند ينظر م

 .آفتاب را از بغلم جدا كرد  يبود و پرستار كه به آرام انيكه مشغول صحبت كردن با شا دمياتاق دكتر را د

 يخدا را شكر كه سالم هست« :و گفت  ديكش يقينفس عم ديتخت د يمرا به رو يرد اتاق شد ؛ وقتو هراسان وا مهيسراس مادر

شدم  وسيدو ساعت كه از آمدنت ما يكي؛ اما بعد از  ديرفت يرو ادهيبه پ انيحدس زدم با شا يستيخانه ن دميد ي؛ صبح وقت

نتوانستم  گرياست ؛ د يبحران تتيآورده و وضع ستانمارياو گفت تو را به ب يتوق. تماس گرفتم  انينگرانت شدم و با شا

 .كه شكرخدا حالت خوب است  نميب يحاال م.  اورميطاقت ب

 »آفتاب كوچولو كجاست ؟« :به اطراف كرد و گفت  يو نگاه ديام را بوس يشانيدر آغوش گرفت و پ مرا

 ».وچولو هم آفتاب ك نيا دييبفرما« :گفت  انيشا.  دنديو پرستار از راه رس انيشا

 ». ميگويم كيجان تبر انيشا« :فشرد و گفت  يبه طرفش رفت و دستش را به گرم انيشا

 .آفتاب را از بغل پرستار گرفت  و

 . زمي؛ عز زمي؛ عز يخوشگل يواه واه واه ؛ چه دختر كوچولو ـ

؛  ديديكه هركس او را م كرديآن چنان با شور و شوق به او نگاه م. از انگشتانش را در دست آفتاب گذاشت  يكي يآرام به

 .تنها تر از من  يتنهاست ؛ حت يليمادر سوخت ؛ اون هم خ يمادربزرگش است ؛ دلم برا كرديگمان م

 نيا يكه ط يبه مالقاتم آمدند ؛ اشخاص كردميكه در آن كار م ياكثر پرسنل بخش. شلوغ شد  يچند لحظه بعد اتاقم حساب تا
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 كردميباور نم. سوم از شبانه روز را در كنار آنها گذراندم  كيام و  دهيآنها را د انيشا از شتريبه مراتب ب ميسال و ن كي

و چشمان  يمشك يبا موها يدختر.  كردنديآفتاب خوشحال شوند ؛ او را دوره كرده بودند و با تعجب نگاه م دنياز د نقدريا

ره پرستار به سراغمان آمد و از آنها خواهش كرد تا اتاق بود ؛ آنقدر شلوغ كردند تا باالخ يدنيجالب و د يليخ شانيبرا اهيس

 .را ترك كنند تا من بتوانم استراحت كنم 

باال آورد و  يتختم را كم. رميبا رفتن آنها از پرستار خواستم كمكم كند تا نوزادم را در بغل بگ. هم مادر را به خانه برد  انيشا

 ايآفتاب نگاه كردم ؛ آ يبايز يبه چهره . رفت  رونيندارم از اتاق ب يكاركه مطمئن شد  يوقت. آفتاب را در آغوشم گذاشت 

من و  يفاصله  يروز شديم ايدلچسب از خاطرم برود ؟ آ يلحظه ها نيا يروز شديم اي؟ آ كنماو را فراموش  يروز شديم

فشردم و به خود  نهيو را به سا.  ديبشود ؟ درهمان چند لحظه چنان مهرش به دلم نشست كه دلم لرز ايدن كيآفتاب اندازه 

 ».هرگز او را تنها نخواهم گذاشت « :گفتم 

 .را برداشتم  ي؛ تلفن اتاقم زنگ خورد ؛ گوش دادميكه او را در آغوشم تكان م همچنان

 .الو ؛ الو ؛ مهتاب ؛ من هستم ؛ مادرت  ـ

 . شديرا فراموش كنم ؛ اما مگر م بارها و بارها به خودم قول دادم كه آنها. مادر جان گرفتم  يصدا دنيشن با

 ؟ ديسالم مادر؛ خوب هست ـ

 .ان شاهللا خوش قدم باشه  ميگويم كيدلم تبر زميفدات بشوم ؛ عز ياله ـ

 ».آنجا باشم  خواستيچقدر دلم م يدانينم« :را گرفته بود گفت  شيبغض گلو كهيدرحال

 .رديام بگ هينمانده بود گر يزينداشتم؛ چ يخوب حال

 دلم ؟ زيعز ي؟ خوب يهست يه مهتاب كوچولو مادر شد ؛ چه حالباالخر ـ

 ديشا دانمينه در آنجا ؛ نم نجايو نه در آسمان ؛ نه در ا نمينه در زم. هستم  يكنم چه حال فيتوص توانمينم« :گفتم  يخوشحال با

 ». كنميم ريدرعرش س

 خب بچه چطور است ؟. آن را حس كند  توانديمادر نم كيكس جز  چيدارد كه ه يدارد ؛ لذت ييمادر شدن مقام واال زميعز ـ

 . بايدختر سالم و ز هيخوبه ؛  يليخ ـ
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 مامانش هست ؟ يبه خوشگل ـ

 .مادربزرگش  يالبته ، نه به خوشگل ـ

 . ديماهم به آخر رس ييبايز... بابا  يا ـ

 . ديمان يم يكرمان يمامان كه ماشاهللا شما مثل قال ديحرف را نزن نيا ـ

 ؟ يگذاشت ياسمش را چ يراست. كنند  فميدخترهام تعراگر  ـ

 .آفتاب  ـ

 زيمادر چقدر عز يفرزند برا كيكه  يفهميحاال خودت م. ات بتابد  يمانند آفتاب به زندگ دوارمي؛ ام ييبايبه به چه اسم ز ـ

تمام خاطراتت . خانه هست  نيذره ذره وجودت در ا... پدرت  ي؛ حت ميكن يوقت تو را فراموش نم چيدلم ما ه زياست ؛ عز

وقت فرزندشان را  چيه نيوالد يپنهانشان كرده بود نيرزميكه در ز تيها ينقاش يحت ؛است  زانيخانه آو نيا واريبر در و د

گذراند دو كلمه حرف  يدو تا وروجك نم نيا...  زدير يرا بهم م زياوقات جبر زمانه همه چ يكنند ؛ فقط گاه يفراموش نم

قربانت بروم . استراحت بكن  يمواظب خودت باش و حساب.  رميگيبه ماهان ؛ دوباره با تو تماس م دهميرا م يگوش.  ميبزن

 .خداحافظ 

 ...قربانتان خدا ـ

و قربان  كرديم هي؛ گر ردينتوانست جلو خودش را بگ ياو از خوشحال. را گرفت  يحرفم تمام نشده بود كه ماهان گوش هنوز

 يتو ؛ ا يبرا كنهيمرگت بشوم ؛ به خدا دلم داره پرواز م شيمن پ يخواهر فدات بشه ؛ اله ياله.  رفتيصدقه من و آفتاب م

 . ميكاش دركنارهم بود

 ».كاش  يا«:گفتم  كردميرا پاك م مياشكها كهيدرحال

 ».نكن  اديدختر آنجا تنهاست ؛ غمش را ز ني؛ ا ريجلو خودت را بگ« :گفت  ي؛ او م دميشن يمادر را م يصدا

 .را از ماهان گرفت  يبه سرعت گوش زهرا

 ؟ آفتاب خانم چطوره ؟ يسالم مهتاب جون ؛ خوب ـ

 . دهيآفتاب هم خوبه ؛ بغلم خواب. قربان شكل ماهت بروم ؛ چقدر صدات بزرگ شده  ياله ـ
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 .از طرف من ببوسش  ـ

 .دلم  زيحتما؛ حتما ؛ عز ـ

 .بده  يليبودن هم خ كهيكوچ گذاره من حرف بزنم ؛ واقعا خواهر يماهان نم نيا ـ

 . يهست يبده ته تغار ـ

 . شانيها يزورگو يهم به جا نيا ـ

 »؟ يمهتاب خودت چطور« :گفت  ماهان

 .كرد  تمياذ يليماه آخر كه خ نيخوبم ؛ ا ـ

 .آمد  ايدو هفته هم كه زود به دن ـ

حرفها فقط غم  نيگفتن ا.  يكرديوضع حمل م نهايزودتر از ا يليخ ديشا يمن بود ياگر توهم جا ميبه او بگو خواستمينم

 ».چه خبر است نجايا نديبب خواستهيعجله داشته ؛ م يليحتما خ« :گفتم  يدرجوابش به شوخ.  كرديم اديآنها را ز

 .خودت اسپند دود بكن  يخانه برا يرفت ي؛ حتما وقت مارستانيتخت ب يرو ي؛ حت يفدات بشوم كه هنوز هم با نمك ياله ـ

 .اورمياسپند از كجا ب حاال ـ

 . دهيفرستاده به دستت نرس تيكه مادر برا ييزهايمگر چ ـ

 .كار را خواهم كرد  نيافتاد؛ باشه باشه حتما ا ادميحاال ... آها  ـ

 . داريد دي؛ مواظب خودت هم باش ؛ به ام يبهتره استراحت كن ـ

 .قربانت خداحافظ ـ

اما حاال كه مادر شدم . آنقدر از او دلخور بودم كه بسته را باز نكردم . بود افتادم فرستاده  ميكه مادر برا يبسته ا نيآخر ادي

 . كنديفرق م زيهمه چ

 

 29فصل

با بودن او . ام را پر كرده  يو بامزه شده كه تمام لحظات زندگ نيريآنقدر ش. آمدن آفتاب گذشت  اياز به دن ميماه و ن دو
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و  كنديام را روشن م يبه مانند آفتاب ؛ زندگ نميب يو او را در كنار خود م شوميم دارياز خواب ب يكنم وقت ينم يياحساس تنها

هستم كه  گرياز حاال به فكر دو هفته د.  رديگيرا م ميتمام غم و غصه ها ياست و جا يياياو دن ابودن ب.  كنميروزم را آغاز م

. عادت كنم  ديندارم و با ياو محروم باشم ؛ اما چاره ا دنياست؛ از د يعمر مي؛ كه برا يمجبورم به سركار بروم و چندساعت

؛ روزش به  نديروز او را نب كيدوست دارد و اگر  يليرا خ آفتاباو  كنديمرا به رفتن مطمئن م زياز هرچ شتريوجود مادر ؛ ب

 . رسديشب نم

روز  كيبه شما وابسته شده ام ؛ اگر  يمن بدجور« :گفت  كرديم يبا آفتاب باز كهيآمد ؛ درحال دنمانيبه د يروز هم وقت آن

 »؛ من چه كنم ؟ ديبرو نجاياز ا ديكه شما بخواه ياز روز يوا.  ستميخودم ن گري؛ د نميشما را نب

 .جا مهمان شما هستم  نيما كه حاال حاالها هم ديمادر ناراحت نباش ـ

و  شهيكوچك م تانيبرا نجايشد ؛ آنوقت اكه آفتاب بزرگ  گريدو سال د يكي؛  ستين نطوريا شهيهم يزندگ زمياما عز ـ

 . ديبرو يبزرگتر يبود به جا ديمجبور خواه

 ». ميكنيحاال تا آن موقع ؛ تازه مگر ما شما را فراموش م« :را به دور گردنش انداختم و گفتم  دستم

كرد و ما انسانها هم جز صبر  ؛ زودتر از آنچه بتوان فكرش را گذرديزود م يليخ يزندگ« :سرش را تكان داد و گفت  دانهيناام

 ».داشت  مينخواه يو تحمل چاره ا

 . ديهست نيغمگ يليخ نميب ي؛ اما حاال م ديدهيم يمرا دلدار شهيحرف نزن ؛ شما هم دانهيناام نقدريمادر تو را به خدا ا ـ

 ديشا. ياموزيب گرانيا به در تيداشته ها خواهديكه دلت م رسديم يزمان كي؛  يرا بفهم زهايچ نيزوده تو ا يليخ زميعز ـ

ما انسانها دوست . بود  دواريام ديكه با اموزميبه تو ب خواهمينداشتم كه به آن دل ببندم ؛ اما م يديام يوقت در زندگ چيه

كه  يبه كسان ي؛ به نوع ميكش يم دكيو بعنوان تجربه آنها را  ميا دهيد يزندگ ركه د ييها يشكست ها و ناكام ميدار

و  رهيگياشتباه بود و بعد غصه ات م يكه هرچه كرد ينيب يعمر م كي. ؛ كه راه اشتباه ما را نرود  ميابراز كن ميردوستشان دا

 يراه يعني؛  يتا آخر ادامه بد ديراه اشتباه را با انهم ينيب يكه م شهيم شتريغصه ب نيا يو اما وقت كنهيغم تمام دلت را پر م

 . يندار نيجز ا

 يجور كينزده بود و  يگذشته اش حرف يوقت درباره  چيمادر ه. بردم  يبعد به آن پ يد كه سالهاز يروز مادر حرف آن
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وقت به خودم اجازه ندادم كه از او  چيبدانم بر او چه گذشته ؛ اما ه خواستيدلم م يليخ. در پنهان كردن آن داشت  يسع

 »؟ ديداشت يسخت يزندگ مادر شما« : دميپرسشد كه آن روز از او  يچ دانمينم. كنم  يسوال

 ».سخت تر از آنچه بتوان فكرش را كرد « :و گفت  ديكش يآه

 ! ديكن يگاه درباره اش صحبت نم چيچرا ه ـ

 ».دارد  يا دهيتو ندارد ؛ چه فا يبرا يگذشته صحبت كردن كه ثمر يدرباره « :فكركرد و گفت  يكم

 .شما استفاده كنم  اتيتوانستم از تجرب ديشا ـ

از اول راه اشتباه رفتن . تو بگذارم  اريندارم كه در اخت يتجربه ا چياست كه ه نيمن هم يبدبخت« :تكان داد و گفت را  سرش

نشاند  يكه غم را به دل آدم م يمرور خاطرات ؟يريدارد كه تو از آن درس بگ يو همچنان آن را ادامه دادن ؛ چه نكته مثبت

بسپارم ؛  يكردم همه را به فراموش يسع. كنم  يگذشته ها نم اديدم هم خو خلوتدر  ي؟ باور كن حت ستياش چ دهيفا

من آن چنان تلخ و  يزندگ. كنم  زيآوردن آنها پره ادياز به  كنميم ياست ؛ اما حداقل سع يهرچند كه كار دشوار و سخت

 خواهديو من دلم نم رديبگرا  شتنهمه دوست دا نيا ينفرت جا ديو شا يبريآن لذت نم دنيگاه از شن چيناگوار است كه ه

را  نيفقط ا.  يقبول داشته باش ينيب يكه مرا م نطوري؛ بهتره هم يماند يباق ميكه برا يهست يتو را از دست بدهم ؛ تو تنها كس

تو بگذارم ؛ انسان قابل تحول است و  اريدر اخت توانمياست كه م يتنها تجربه ا نيا ديفرق كردم و شا يليبدان كه با گذشته خ

 .بسپارد  يخودش را هم به فراموش تيهو يحت كهيدهد ؛ بطور رييخودش را تغ تواندياگر بخواهد م

 توانستيزن خوب و مهربان بود ؛ پس چطور م كي دميد يكه م يزيتنها چ.  دميمادر را نفهم يحرفها يقيحق يگاه معنا چيه

داشته  قتيحق توانستينم ني؛ به نظرم ا شدمياو متنفر م از دميشن ياش را م يكه اگر داستان زندگ يباشد ؛ به حد يانسان بد

 ادي يكيكه از او به ن دميرا ند ي؛ كس كنميم يمحل زندگ نيكه در ا ي؛ من چند سال ودسرشار از عشق و محبت ب ياو زن. باشد 

داشته كه  يسخت يم زندگاما به حت. قبول بود رقابليغ ميبرا شيحرفها. بخواهد و او انجا ندهد  ياز او كار يكس اينكند ؛ 

 .خاطرات تلخ گذشته دوباره زنده شود  خواهديدلش نم

شب ؛ مادر در  فتيسخت بود ؛ مخصوصا ش يليخ ميبرا لياوا.  كندميدل م زياز آفتاب عز ديو با ديرس انيام به پا يمرخص

اما به  كرد؛ينم يا هيگال چيو ه داديام مرا انج نكاريا ليهرچند كه او با كمال م. شود  دارينبود كه چندبار ازخواب ب يطيشرا
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او هم . بسپارم  انيگرفتم شبها او را به شا ميتصم كهياست ؛ بطور يسخت و دشوار كارهفتادساله  رزنيپ كي ينظر من برا

؛  ميخوابيبهتر ؛ هردو در كنارم هم م نيبه به ؛ چه از ا« :؛ قبول كرد و گفت  انهي توانديفكركند كه م نكهيطبق معمول بدون ا

؛ ما هم  ديشما دوتا باهم باش شهيهمش كه نم.  ييايب وتا ت كنميو آنقدر سرش را گرم م ميكني؛ درد دل م ميزنيباهم حرف م

 ». ميگفتن دار يبرا ييحرفها

و ا شيندارم كه شبها آفتاب را پ نانيمادر هم دلخور شد فكركرد به او اطم. اش دل مرا قرص كرد يزبان نيريصورت باش بهر

دوباره آفتاب را  امدياز عهده اش برن انيكه اگر شا يالبته به شرط. ؛ قبول كرد  ميكه باهم كرد يياما بعد از صحبتها. بگذارم 

 .به او بسپارم 

سخت نباشد و صبح ها نخواهد سركار برود ؛ اما از  انيشا يآخر هفته گرفته بودم كه برا التيتعط يرا برا ميهايكار شب

آفتاب را در بغل داشت به استقبالم  كهيخندان درحال يبا لب يا هيگال چيچند هفته بدون ه. امدير ساده هم برنكا نيا يعهده 

 دانستيم نكهيشروع شد و با ا شيكم كم با گذشت زمان غرغرها ي؛ ول كرديف مياو تعر يها يكار نيريآمد و از ش يم

و  ياز كارت استعفا بده و به خانه دار ايتو را به خدا ب! تاب مه« :مان است ؛ گفت  يزندگ يدر چرخه  يحقوق من ركن اصل

 يمادر را نم يكس جا چيه هك يدانيخودت هم خوب م. ات برس ؛ شكر خدا اوضاع و احوالمان كه خوب است  يبچه دار

 ».نه من و نه مادر .  رديگ

كه  يدانيخودت هم خوب م. بودنم را بهانه نكن  خود كار من و مادر يب ييآ يكار برنم نيا ياگر از عهده « :گفتم  يدلخور با

به قول تو  دي؛ نبا ييآ يكه تو از عهده اش برنم دانستميمن م.  خورديمان م يبه زندگ يبزرگ ياگر حقوق من نباشد ؛ لطمه 

 ». شدميم دواريام

از هركس  شتري؛ ب ميگويخودت م ي؟ من برا كنديزبان بسته چه كار م ني؟ مگر ا ميآ يگفته من از عهده اش برنم يك ـ

؛  يحيو نه تفر ينه گشت. ماند  ينم تيبرا يوقت گريد.  يو بچه دار ي؛ خانه دار مارستاني؛ ب يكشيخانه تو زحمت م نيدرا

 .ماند  يخودمان نم يبرا يزمان گريد.  يرا هم كه به آخر هفته انداخت تيها يشب كار

؛  كنديمان را دوا نم ياز زندگ يحاال كه كار كردن من درد. ه خودم برسم ب شتري؛ب ديآ يمن هم بدم نم« :گفتم  يخونسرد با

 ».مثمرثمر باشم  نجاي؛الاقل ا نميهمان بهتر كه درخانه بنش
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خودت  ينداشتم ؛ برا ي؛ منكه منظور زميعز« :گفت يياست با خوشرو يكه متوجه دل كندن از حقوق من كار دشوار انيشا

دو شب هم  نيندارم ؛ ا ي؛ من حرف يهست يو راض ياگر خودت دوست دار يسخته ؛ ول يليخ تيبرا نميب يگفتم ؛ چون م

 ».انجام دهم  تيتوانم براينم يمنكه آنقدر گرفتار هستم كه كار. سهم من باشد 

نه كه من خا ييآخه شبها. و نه به حال آفتاب ؛ او فقط به فكرخودش بود  سوزديكه نه دلش به حال من م دانستميم يخوب به

كرده بود و  دايپ رانينسبت به ا يريتفاوت چشمگ ياز نظر كار نكهيباا. گذراند  ينبودم او اكثر وقتش را با دوستانش م

هرچه اصرار كردم كه آفتاب را به . زديم يزي؛ گر توانستي؛ اما هر وقت م پرداختيوقتش را تمام و كمال به كار كردن م

همچنان  كنواختماني يبه هر صورت زندگ.  اورديمن كم ن يجلو خواستيم ديچرا ؟ شا دانستمينم. مادر بسپارم ؛ قبول نكرد 

 رويتنها آفتاب بود كه به من ن. شد  ليتبد يقبل انيكرده بود؛ به همان شا رييكه آن چنان تغ يانيادامه داشت و كم كم شا

اعصابم را داغان  يداشتم حساب انيه با شاك ييها يريو درگ مارستانيكار خسته كننده ب.  داشتيو مرا سرپا نگه م داديم

 يطاقت و توان ماندن و سرو كله زدن با آن زندگ گريد ديام نبود ؛ شا يآفتاب گرما بخش زندگ يبايكرده بود و اگر لبخند ز

خانه  هم به يگذراند ؛ وقت ياز شب را در در شركت م يخودش را آنقدر گرفتار كار كرده بود كه تا پاس انيشا. را نداشتم 

 ييصدا چيو ه رفتيرمق به رختخواب م يو ب حاليآمد حوصله دو كلمه حرف زدن نداشت و آنقدر خسته بود كه ب يم

 آنقدر مشروب ايكند ؛  دارياو را ب توانستينم

هم مادر. صالح ندانستم آفتاب را شبها به او بسپارم  گريد نيهم يبرا.  رفتيكاناپه به خواب م يبود كه همانجا رو خورده

. نگران بود  نقدريافتاده بود كه او ا يچه اتفاق دانميبود كه نگران آفتاب بود و ازمن خواست كه از او مراقبت كند نم يمدت

 »افتاده ؟ يمادر اتفاق« : دميروز از او پرس كيو  اورمينتوانستم طاقت ب گريد

 »!افتاده باشد  توانديم يچه اتفاق زمينه عز« :تعجب گفت  با

 .زده  يحرف انيشا.  ديكن يپافشار نقدريا يكه سرموضوع دميوقت شما را ند چيآخه ه ـ

 ». دييبگو ميبرا كنميخواهش م« :دست او را فشردم و گفتم . نزد  يكرد و حرف سكوت

 . مينگو يزيآخه او از من خواسته كه به تو چ ـ

 .نشان ندهم  يعكس العمل دهميقول م ـ
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نداشته  يكه دخالت دميباره باهات صحبت كنم ؛ اما بهتر د نيدرا خواستميكند ؛ بارها م يراز آفتاب نگهدا تواندينم انيشا ـ

 زشيو تم دادميرا م رشيآمدم ش ي؛ خودم م ديشن يآفتاب را نم هيگر يآنقدر خسته بود كه صدا انيشبها شا يبعض. باشم 

. استم كه او را به من بسپارد ؛ اما او قبول نكرد خو انيچندبار از شا. رفتمي؛ نم شدميمطمئن نم دنشيو تا از خواب كردميم

و » . شهينم نطوريآخه ا« :به او گفتم » .  خورديمن حالش بهم م يعرضگ يبه ب يو حتما از همسر خورهيمهتاب غصه م« :گفتيم

 .شد يتكرار نشود؛ اما بعد از چند هفته دوباره شروع م گرياو قول داد كه د

 »؟ يا زودتر به من نگفتمادر چر« :گفتم  يبا ناراحت

تو  نكهيآوردم و صبح ها قبل از ا يخودم م شيآفتاب را پ گرياواخر د نيا. شما بشوم  يباعث ناراحت خواستيآخه دلم نم ـ

 . گرداندميخودش باز م ي؛ او را به جا ييايب

گاهم باشد ؛  هيخانه ام تكمرد  دي؛ كه با بيكشور غر نيدر ا. چه بكنم ؛ باور كن خودم هم سردرگم هستم  دانمينم ـ

را  يزندگ يها يسخت يهمه  يرانيا يام ؛ از سرنوشتم ؛ ما زنها يخسته شده ام ؛ از خودم ؛ از زندگ.  ستيمتاسفانه دركنارم ن

 ي مهيساده تر ؛ ن انيو به ب شودياز خودمان م ييجورا هي؛  ميكن يباهم ازدواج م يت؛ چون وق ميكن يبخاطر همسرمان تحمل م

فرق دارد ؛  گرانيكم نگذاشتم ؛ اما او با د انيشا يمن هم برا.  ميزياو بر يرا به پا زمانيهمه چ ميكه حاضر شوديم رمانگيد

و هنوز كه هنوزه  شوديدرست نم ي؛ ول نكردم يكوتاه زيچ چياز ه دانديخودم را كردم و خدا م يهفت سال است كه سع

 .كوچولوست  انيهمان شا

 يعياز من مثل گذشته بره مط دهديتظاهر م يكه بو ييبا محبت ها كنديم يندارم ؛ هرچه سع انيبه شا يحس خوب گريد

 يكس اعتماد ندارم ؛ حت چيتكه سنگ كرده ؛ به ه كيپدر و همسرم دلم را مثل  يها ينامهربان.  شوديبسازد ؛ موفق نم

روح شده ام كه  يآن چنان سرد و ب. سپرده ام  يرا هم به فراموش ايپر. كنم  ياز دوستان گذشته ام نم ياديمدتهاست كه 

 يآفتاب است كه مرا به زندگ يها يزبان نيريمادرانه مادر و ش يها حتيتنها نص نيكردن ندارم و ا يزندگ يبرا يحس

 گريكه د ييكند ؛ تا جايم ينيشانه ام سنگ يكه كم كم به رو يسر هيآقاباالسر است و بس ؛ سا كيفقط  انيشا.  كنديدلگرم م

 .كرد انيخور به ناگاه طغ يو مهتاب صبور و تو سر ديرس انيتحملم به پا

 ينم يمن و آفتاب باق يبرا يوقت گريو نوش با دوستان و كار كردن پر كرده بود كه د شياش را با ع يآن چنان زندگ انيشا
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 گفتميبه خود م لياوا. رفتيو شكار م يريگيگذراند و با دوستانش به ماه يآخر هفته را هم در كنار ما نم التيتعط يماند ؛ حت

و  ستياست كه ب ياو آدم. هم استفاده كند  التشي؛ بهتره از تعط كنديهفته كار م كيكه  الدارد ؛ حا اجياحت حياو هم به تفر

؛  ميايكوتاه ب ؛ كندينكنم و هرچه م يگذرانده ؛ حاال كه به خود آمده ؛ بهتره او را ناامد يعار ياش را به ب يپنج سال از زندگ

دوستانه  يها ي؛ تنوع و مهمان ييبايوجود دارد كه عاشق ز مه يرفت كه مهتاب ادميفراموش كردم و اصال  يخودم را به كل

اهدافم هرچه بود از ذهنم پاك . است  ديبع نيكه ا!  يزجر و بدبخت يبرا! ازدواج كردم  يچ يبرده بودم كه برا ادياز . است 

آن مهتاب سرحال و  زا گريد كنمينگاه م نهييبه آ يوقت.  دهيرس انيتحملم به پا گريرده ام كه دشده و آنقدر گذشت ك

تا  خرمينشود و انواع كرمها را م انيسن و سال نما نياش در ا يديرا با رنگ پوشاندم كه سف مي؛ موها ستين يشاداب خبر

 يدو ماه يكيهر .  شودياست كه روز به روز بهتر م نايشا نيمن ا يآن پنهان كنم و اما بجا ريچروك زودرس صورتم را ز

 دست كت و شلوار كي

 ييايدن.  روديم رونياز خانه ب پيت كيو هر روز با  خرديم يآن چنان يو مد روز و اودكلن ها كيش يها راهني؛ پ كراوات

 . ستيمن ن يايبا دن سهيخودش ساخته كه قابل مقا يبرا

 نكهيبعد مثل ا.  كرديلب زمزمه م ريرا ز يشعر ديكشيرا برس م شيموها كهيو درحالبود  ستادهيا نهييشب هم جلو آ آن

به  يبرسر آفتاب كه به تازگ يدست نوازش يزد و با خونسرد يانداخت و لبخند نهييبه آ ينگاه. ازخودش مطمئن شده باشد 

و زود  روميدو ساعت با دوستانم م يكين م زميعز« :وگفت  ديام را بوس ونهو بعد به سراغ من آمد و گ ديراه افتاده ؛ كش

 ». گردميبرم

پدر خوب  كي يادا اي؛  داديزده اش كه گونه ام را غلغلك م خي ياش ؛ لبها يكرد ؛ خونسرد يچه كار او مرا عصبان دانمينم

ن حس كردم كه آ كي.  يروح يو ب يسرد نياش بود؛ به هم يشگينبود چون كار هم نهايكدام از ا چيرا در آوردن ؛ به حتم ه

خود كردم و هرچه بخواهم ؛ با زبان چرب و نرمم به  عي؛ چه راحت او را مط دارم يچه زن احمق« كه  خندديدردلش به من م

 ». ديآن خواهم رس

 ». يبرنگرد گريبهتره د ياگر رفت« :رود گفتم رونيكه در را باز كرد تا از خانه ب نيهم

 »! يچ« :نگاهم كرد و گفت  باتعجب
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 .برنگرد  گريد ي؛ اگر رفت يديان كه شنهم ـ

 »شده ؟ يچ« :زد و به سراغم آمد و گفت  يلبخند

منتظر باشم كه به  ي؛ تا ك يهم دار ي؟ تو زن و بچه ا يكشيشده ؟ تو خجالت نم يچ يپرسياز من م« :گفتم  تيعصبان با

وقت  چيكه ه يپوچ يخسته شدم ؛ از قولها يدگزن نياز ا گري؛ د انيشا.  نميبه انتظار آدم شدنت بش ي؛ تا ك ييايخودت ب

؛ چه  مييايب ميخواستيم رانياز ا يوقت ادتهي؛  ياست كه به من قول داد ييبايز يآن زندگ نيخسته شدم ؛ ا.  شودندينم يعمل

 يآنقدر خوشبخت خواه. كرد  يخواه يزندگ يشاهزاده واقع كيمثل . آب در دلت تكان بخورد  گذارمي؛ نم يزد ييحرفها

 يدلگرم كننده ا يآفتاب چه حرفها نآمد ايقبل از به دن ديآ يم ادي.  يببر اديپدر و خانواده ات را از  يشد كه نامهربان

را ده  ميحاال كجاست ؟ آن همه قول و قرار به كجا رفت ؟ غصه ها» داشت ميخواه يخوش يهرسه در كنار هم زندگ« : يزديم

حرف  يكس را ندارم ؛ حت چيه دنيطاقت د.  يساخت يانسان روان كي؛ از من  يرساند را به اوج ميها ي؛ ناكام يبرابر كرد

از آن همه . بار به من تذكر داده اند  نيآن قدر زشت و زننده شده كه چند مارانيمشكل شده ؛ برخوردم با ب ميزدن هم برا

 ي؛ چ رميگ يكه تماس م يآخه وقت. بطه كردم نمانده ؛ با همه شون قطع را يباق ميهم برا يكيداشتم  رانيكه در ا يدوستان

تا آنها را شاد كنم و خودم را  ميبگو ميها يبه دروغ از خوشبخت ايكه آنها را ناراحت كنم ؟  ميها ي؟ از بدبخت ميبراشون بگو

 ؟ نيغمگ

عادت  ياز رو يبوسه ا؟ فقط صبح  ياز شبانه روز را به او اختصاص داد قهي؟ ده دق يآفتاب چه كرد يپدر برا كيبعنوان  تو

؛ از  يزنيحالم را بهم م يدار انيشا.  گريد يباشد ؛ بوسهه ا شي؛ اگر حالت سرجا يگرديو شب كه برم يزنياش م يشانيبر پ

 ».آمده  دمب يساخت ميكه برا يزندگ نيتو و از ا

تو متاسفانه .  يتمامش كن گهيه د؛ اما بهتر يداد بيسالهاست كه با آن زبانت مرا فر« :گفتم  دميكش يقينفس عم كهيدرحال

چه بود وچه شد ؛ تو مرا با  ميفراموش كردم ؛ كه بودم و كه هستم ؛ خواسته ها گريو هم از اصل ؛ د يمرا ؛ هم از اسب انداخت

كه  يزيو به تنها چ يكه بود به دست آورد يبهرصورت يرا كه خواست يزي؛ هرچ يندكشا يبه هركجا كه خواست يرحم يب

 يارزش داشتند و حاال هم كه به همه  تيبرا تيفقط خودت و خواسته ها.  يلگد مالم كرد يمن بودم كه به راحت يفكرنكرد

 نيبهتره تا وضع از ا. ماندم و خودم  خودم گريحاال د.  ي؛ از آن سواستفاده كن يندارم كه بخواه يزيچ گريد...  يديآنها رس



 

 

كتابخانه نودهشتيا  زهرا ناظمي    –شام مهتاب 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٠٦

 ». ميبرسان نايداستان نكبت بار را به پا نيبدتر نشده ا

 »بد بودم و خودم خبر نداشتم ؟ نقدري؛ من ا ميچه بگو دانميباور كن كه نم... مهتاب « :با تعجب نگاهم كرد و گفت  انيشا

 يي؛ آنقدر مظلوم نما ياديو نه فر ينه داد. بود  نيروش تو هم شهيجوابم را نده ؛ هم يبا خونسرد نطوريا« :گفتم  تيعصبان با

 ». سوزديم تيبر سر ؛ دلم برا كه من خاك يكنيم

 .جوابت را بدهم  يچ دانميندارم ؛ آن چنان شوك زده ام كه نم يقصد نيباور كن چن ـ

 يواه يبهتره با حرفها.  ميبگو تيبرا يخواهي؛ همه را حفظ هستم م يرا دوباره به خوردم بده يتكرار يجوابها خواهدينم ـ

 . يكسب كرد ييها تيات موفق يشخص ي؛ البته تو در زندگ ميمان موفق نبودمشترك ي؛ ما در زندگ ميوقتمان را تلف نكن

من تنبل كه به  يفكرنكن برا. بهتره  يزندگ كي يتو و آفتاب بوده ؛ برا ي؟ هرچه كردم برا يكنيم يانصاف يمهتاب ؛ چرا ب ـ

به تو ثابت كنم كه  خواستميم ؛ كار كردن راحت بوده ؛ من فقط دادميانجام نم يكار دنيقول خودت جز خوردن و خواب

راحت را به تو  يزندگ كي ديمن به قولم عمل نكردم ؟ مگر نو ييگويچرا م.  يكن هيمردت تك يشانه ها يبه رو يتوانيم

 گري؟ تا چندوقت د!كردم  نيازا ري؟ مگر غ سازميم تيدر شان تو برا يو زندگ گذارميرا كنار م يتنبل يندادم ؟ مگر نگفت

 ».بخرم  تيبرا يبهتر يخانه را بفروشم و خانه  نيقصد دارم ا

كه در  يزيكه تنها چ يدانيتو بهتر از همه م.  يتكرار يو جوابها يتكرار يبازهم حرفها« :گفتم .  دميمثل بمب ترك بازهم

 ديكردم ق كه ازدواج يوقت. من صحبت نكن  يمرفه برا يهمه از پول و زندگ نيا. ندارد ؛ پول است  تياهم ميام برا يزندگ

من همان .  خواهمي؛ دوست داشتن و در كنار هم بودن را م خواهميكه آرامش م كنم يمن چطور به تو حال. همه اش را زدم 

؛ آن پول  يصنار و سه شاه يبرا ميزدياز صبح تا شب سگ دو م مي؛ داشت ميآمد كايبه آمر يكه وقت خواهميرا م يخوشبخت

؛  مياما خوشبخت بود ميداشت يسخت يزندگ ميكرديآمد و دركنار هم خرجش م يدرم ارزش داشت ؛ چون با زحمت مانيبرا

كه نه قبل از آن و نهه بعد از آن  ميبرديم يما لذت.  ميكرديرا با هم قسمت م مانيها و غم ها يو شاد ميچون دركنارهم بود

 گريد مياز روز را كار كند و ن يميكه ن همخوايم يمرد.  خواهميهمراه با آرامش م يزندگ كيمن .  امديهرگز به سراغمان ن

راهم با دوستان مجردش  شيليتعط يشب و روزها ازدهياز صبح برود تا ساعت ده و  نكهيآن را با خانواده اش بگذراند ؛ نه ا

چه زن و چه مرد  كنميچون فكر م. با دوستان مجردت  ي؛ حت ستميمخالف ن حيكه با گشت و تفر يدانيخودت م. بگذراند 
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 يميدوست صم كيهست كه فقط  يياوقات درد دلها يو گاه كننداوقات دوست دارند فقط با جنس خودشان صحبت  يگاه

 تيما برا گرياصال د. ات آنها شده اند  يتمام زندگ كهي؛ بطور ياما متاسفانه تو از حد گذراند. آنها را گوش دهد  توانديم

 »؟ يبرو حگاهيتفر ايفرزندت به پارك با همسر و  ليروز تعط كيشده .  ميندار ييمعنا

 . يكنيرا بهانه م يكار كردن و خستگ شهيآخه تو هم ـ

 . ياوريرا از تنم درب يدلگرم كننده خستگ يو با چند جمله  ينيدركنارم بنش ييايخسته هستم ب يوقت يتوانيم ـ

 . كنديتو را خوشحال م يكار كوچك نيباور كن فكرش را نكرده بودم كه چن ـ

به فكر  نكهي؛ بدون ا يهرچه به ذهنت آمد آن را انجام داد.  يوقت فكرنكرد چيتو ه« :را با تاسف تكان دادم و گفتم  سرم

 ». ميبهتره هر كدام راه خودمان را برو...  يبعدش باش يامدهايپ

 »؟ يگينم يحرف را كه جد نيمهتاب ا« :گفت  يدستپاچگ با

اگر . خواهم رفت  نيتحمل است ؛ اگر بخواهم ادامه دهم به حتم از ب رقابليغ مياوضع بر نيرا كرده ام ؛ ا ميمن فكرها ـ

اوهم كه  يبرا. دارد  اجيمادر احت كيوجود دارد كه الاقل به  يگريمهم نبود اما حاال موجود د ميمسئله خودم بودم ؛ اصال برا

 .داشته باشم  المس يخوب و جسم يا هيروح ديشده با

 يشد و مانند آدمها رهيخ يمات و مبهوت به نقطه ا. مبل ولو شد  يبدهد ؛ كراواتش را شل كرد و رو جوابم را نكهيا بدون

برسد  يروز كردميوقت فكرنم چيمهتاب باور كن ه« :گفت  يرمق يبه همان حالت ماند و با حالت ب قهيشوك زده تا چنددق

 ياز وقت!  يكن يبا من زندگ يستيحاضر ن گريستم كه تو ده ين اندازه همسر بدي؛ من تا ا ياز من بكن ييتقاضا نيكه تو چن

.  دانميو تالشم را كرده ام ؛ حاال چرا موفق نبودم ؛ نم يسع يخوب همه  يزندگ كيآماده كردن  يبرا ميآمد كايكه به آمر

 . گذرديكوچك چه م نهيدرون آن س دانستميو نم يهست يكه تو راض كردميفكر م شهيهم

كه خودت  دهيگاه به فكرت نرس چيه دي؛ شا ستمياما مشكل تنها من ن.  ستين يشك نيو در ا يهست يتو همسر خوب مهتاب

كه از وقتش  يرا از من خواست يزيچ شهي؛ تو هم گذرديمشتركمان م يهفت سال كه از شروع زندگ نيدر طول ا!  يهم مقصر

كه كار از كار گذشت آنموقع است  ني؛ اما هم يام دادرا انج ميها خواسته؛  يرا قبول داشت ميحرفها شهيتو هم. گذشته بود 

 يمنتظر بوده ا شهيهم. نكنم  ياشتباه چيعقل كل باشم و ه ديكه من با يكنيتو فكر م. متوجه من شده  رهايتقص يكه همه 
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كه در  يسه سال نيا يدرط. شده است  ريد گريكه د يي؛ تا جا يراه را آنقدر ادامه داده ا نيكه خودم متوجه اشتباهم شوم و ا

از  ي؛ ك يدرددل كرد ميبرا ينشست ي؛ ك يناراحت روميم رونيبا دوستانم ب نكهي؛ ازا ي؛ تو كدام بار به من گفت ميهست كايآمر

بودم و هستم ؛ من  بهيغر كيتو يبرا شهيمن هم.  يلب به سخن باز كرد يچندسال داشت نيكه در طول ا ييغم و غصه ها

من را داخل  ييجورا هي؛  ميچطور بگو... نداشت و  تيتو اهم يوقت برا چيكرد ه كينزد تيخواسته هابودم كه تو را به  يپل

 .همسر  كيبودم تا  لهيوس كي شتريمن ب.  يكرديآدم حساب نم

و گردش  يكه با دوستان به مهمان مهايخسته شدم ؛ من هم دوست دارم مثل همان قد كنواختي يزندگ نيمن هم از ا مهتاب

 يليكه خ نجاي؛ اما ا ميكردياز لحظاتمان استفاده م باي؛ چه ز مينداشت يآن چنان يآنموقع كه آزاد.  مي؛ حاال هم برو ميرفتيم

و  ميبود يآزاد نيروز عاشق ا كي.  ميكرد ي؛ خودمان را در قفس زندان ميبرو ميربه هركجا كه دوست دا ميتوانيراحت م

كه حقوق تو  دانميم ي؛ به خوب يبهت گفتم كه بهتره استعفا بده ادتهي.  ميستيآن را بلد ن؛ طرز استفاده از  ميحاال كه آن را دار

 .كرده  اديما را ز نيب ي؟ فاصله  دهيمان دارد ؛ اما چه فا يزندگ نيدر تام ييسهم به سزا

است ؟ بدبختانه مثل  به خانواده دنيشب وقت رس ازدهي - ؛ ساعت ده  ندازيخودت را به گردن كار من ن يها بتيخود غ يب ـ

 . ستين يكيكه با دلت  يآور يبه زبان م يحرف شهيهم

 . ميدر كنارهم باش شتريكه ب كنميم ميتنظ ي؛ برنامه ام را طور يتو خانه باش يوقت زميعز ـ

 ميبگذار دينباو  ميسفر را با هم آغاز كرد نيما ا. باشد  يراه حل درست توانديمهتاب ؛ به نظر من طالق نم« :كرد و گفت  يمكث

 چيبهت قول بدهم ؛ چون به گفته خودت ه گريد خواهمي؛ نم يفكركن شتريبرساند ؛ بهتره ب انيسفر را به پا نيا يگردباد

 يكار كردن ؛ خانه دار ميبرو يتا به مسافرت يريبگ يدو هفته مرخص يكي؛ بهتره  يشد هتو خست. وقت به آن عمل نكرده ام 

 ».شده  يشانيهمه پر نيمن و درك نكردن تو ؛ باعث ا يه بدتر خودخواه؛ غربت و ازهم ي؛ بچه دار

 ييخسته و درمانده شده بودم ؛ راه به جا. شد  يچشمانم جار ياشك از گوشه  ي؛ به آرام كرديصحبت م انيكه شا همانطور

 انيشا. نگرم  يم ندهيبه آ ديناام سفر سپرده بودم و حاال نيو آرزو تن به ا ديبا ام. هم نداشتم  ينداشتم و متاسفانه هم نفس

مدت  ي؛ فقط برا دهديهم به من م يديشكل گرفته و اگر ام نطورياو ا. روشن است  روزمثل  ميبرا نيدرست نخواهد شد ؛ ا

 كيوقت  چيه. حاضر نبودم دست از كارم بكشم  نيهم يبرا. كرد  هينخواهد بود كه بتوان به او تك ياو مرد. است  يكوتاه
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و چه حاال كه خودم كار  داديمان را م يزندگ خارجداشتم ؛ چه آنموقع كه پدر م يخودم استقالل مال شهيز او نگرفتم ؛ هما الير

 توانيچگونه م ستيبه او ن يديام چيكه ه يبه مرد. ها را تحمل كنم اما كارم رااز دست ندهم  يسخت يحاضرم همه .  كنميم

 ».است  دهيفا يب« :كنم ؛ گفتم  سرم را بلند نكهيبدون ا. كرد  نانياطم

 »است ؟ دهيفا يب يچ« :به كنارم آمد و گفت انيشا

 .من و تو  يزندگ ـ

هست  يگري؛ موجود د ميستيتنها ن گري؟ ما حاال د يزنياست كه م يچه حرف نيا« :را پاك كرد و گفت  مياشكها يدستمال با

 . ميبه فكراو باش ديدارد ؛ با اجيكه به ما احت

 ». يچقدر هم تو به فكرش هست« :به او گفتم  طعنه با

از ما  شتريبه مراتب ب يآن هم مشكالت. همه مشكل هست  يدر زندگ. به من سركوفت نزن  نقدريا كنميمهتاب ؛ خواهش م ـ

سال من نسبت به چند .  يبه من فرصت بده دي؛ با ميما هنوز اول راه هست. راه حل است  ني؛ آخر ستيطالق تنها راه حل ن. 

 .شد  واهمهم خ نيكردم ؛ بهتر از ا رييتغ يليخ شيپ

 . كنديچگونه بغض كرده و ما را تماشا م ني؛ بب ياو را بهم بزن انهيآش يتوانيچگونه م! من ؛ آفتاب را نگان بكن  جان

 يگرما. گرفتم مبل كز كرده بود رفتم و او را در بغل  يبكنم به سراغ آفتاب كه گوشه  ياو توجه يبه حرفها نكهيا بدون

به سمت او آمد و  انيشا. به او برسد  يبيگاه نخواهم گذاشت آس چيام است ؛ ه يبدنش وجودم را گرم كرد ؛ او تمام زندگ

 توانميكه م ييكانون گرم را خراب نكن ؛ من هم تا آنجا نيا كنميخواهش م« :دستش را به دور گردنمان انداخت و گفت 

 ». كنميشما تالش م يخوشبخت يبرا

 . ستمياما من مطمئن ن ـ

را ازمن پنهان  يزيبه بعد چ نيازا كنمي؛ خواهش م يبه من كمك كن ديحرف نزن ؛ تو هم با ديگونه ناام نيجان آفتاب ا ـ

كه  ديآ يعارت م شهي؛ هم يازمن نخواست يزيوقت چ چيسالها ه ني؛ درتمام ا يهست بهيغر يليتو با من خ... مهتاب . نكن 

از  يكه شب يدانينم نيا قيمرا ال يتو حت. شكند  ي؛ غرورش را م كنديمرد را خرد م كيكار تو  ني؛ ا يطلب كناز من  يزيچ

همه و  ميو هرچه كرد ميهرجا رفت. ميبگذران عتيرا در دامن طب ليروز تعط كي اي؛  ميبرو رونيكه شام را باهم ب يمن بخواه
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تو وجود ندارم و در  يكه برا كنميم حساوقات  ي؛ اصال گاه كنميوش مكم كم دارم خودم را فرام. من بود  شنهاديهمه پ

دوكلمه  ينيكه بنش يمادر خوب و مهربان دار كيتو بازهم . مهتاب باور كن من از تو تنهاترم . هستم  ياديات ز يزندگ

 يكه م يدوستان نيا.  نميزم يمرد رو نيكس تر ي؛ من ب ي؛ اما من چ كندياز روزت را پر م يمي؛ آفتاب ن يباهاش درد دل كن

با من مهربان  كنميخواهش م.  ميايب رونيب يكه احاطه ام كرده ساعت يغم گرفته ا ياست كه از فضا نيا يفقط وفقط برا ينيب

 . ميدار اجيماتمكده بهم احت نيتر باش ؛ مادر ا

وقت او  چي؛ ه كنميظه به لحظه ازخودم دور ماو را لح يياعتنا يمن هم با ب. حق با او بود  ييجورها هيبه حالش سوخت ؛  دلم

در .  ميرا اصالح كن گريكديهردو  ميكن يسع ديداد ؛ با يزندگ نيبه ا يگريفرصت د ديبا. دوكلمه درددل ندانستم  قيرا ال

 .در انتظار او بودند  يزنگ خورد ؛ دوستانش بودند كه ساعت انيشا همراهبودم كه تلفن  يافكار دور و دراز

 .قربانتان ؛ خداحافظ .  ميصرف كن رونيفم ؛ امشب قراره با همسرم و دخترگلم شام را بمتاس ـ

 يبه بعد م نيحاال از ا.  ميرا در كنار هم بگذران يكه شب خوش ديزودتر آماده شو« :و آفتاب را در آغوش گرفت و گفت  من

 ».پدر نمونه هم خواهم بود  كيهمسر نمونه ؛  كيكه من نه تنها  يفهم

 يراست يراست. سپردم  يخودم را به فراموش ياش آن چنان با غم و اندوه سخن گفت كه غم ها يياز غم تنها انيشب شا نآ

 شهي؛ تو هم يخودت ندانست قيوقت مرا ال چيتو ه! مهتاب « :او گفت . از خودم درحق او اجحاف شده  شتريباورم شد كه ب

 اينان خور ؛  كيمرا بعنوان  شهيهم. به تو برسم  يبتوانم روز كردميوقت فكر نم چيكه ه يدانستيخود را آنقدر از من باالتر م

كه با  ميبود راني؛ چه آنموقع كه در ا يزديبر سرمن م يپول و ثروت پدرت را به نوع شهي؛ هم ديد يداماد سرخانه م كي

شما درست  يراحت برا يزندگ كي مخواهيو تالش م يو چه حاال كه با سع يكرديرا گوشزد م گاهميجا ياشتباه نيكوچكتر

!  زمياما عز.  يكنيم ديو مرا ناام دانميرا در پول نم يمن خوشبخت ييگوي؛ م ميگويبهتر سخن م يزندگ كيهربار كه از . كنم 

 . اورديب يندارد كه پول بدبخت ليدل يگذشته ات خوشخبت نبود ياگر تو در زندگ

 ي؛ وقت يبرسر داشتم و نه برادر يپدر هينه سا. تنها بودم  يوده ؟ من از كودككه گذشته من چگونه ب يبدان يگاه خواست چيه

من ماندم و . شده بودند و به دنبال سرنوشت خودشان رفتند  يخودشان مرد يبرا ميهفت ساله بودم برادرها -كه شش 

 هيته ميبرا خواستميه هرچه مدردانه اش بودم ك زيو عز يپسرته تغار.  شتدا يو پنج سال با من تفاوت سن يكه س يمادر
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 سهيشما مقا يبا خانه  يوقت.  يحدس بزن يتوانيوقت نم چيچه بود ؟ ه كردميبه تو حسادت م نكهيعلت ا يدانيم.  كرديم

گاه  چيبار آورده بود كه ه ننهآنقدر مرا لوس و بچه  زياما عز. كنم  يزندگ يمكان نيدر چن يكه روز كردميآرزو م كردميم

كه در سرداشتم به  ييكه ارزوها ييعادت كردم تا جا يو من هم كم كم به تنبل ستميبا ميپاها يمرد رو كيل نتوانستم مث

دانشگاه رفتن من به اصرار  يحت. را گرفت  اهايآن رو يجا» .است  متيدم غن« بودن و » خوش  يالك« سپردم و  يفراموش

 زيبه سن و سال و من همه چ يپسر يبرا. خوش باشم  واستمخيدرس خواندن نداشتم و فقط م يو حوصله  الح. بود  زيعز

. از آن طلب كنم  شتريكه ب دميكش ينم يزندگ يبرا يآخر زحمت. بودم  يراض نيبود ؛ البته نه در سطح باال و من به هم ايمه

 يباتو ازدواج كردم ؛ بازهم پشتوانه مال نكهيبعد ازا

مرد  ميبگو نكهيا يما را متقبل شد و من هم برا يان و دل تمام مخارج زندگكه آن هم پدر ثروتمند تو بود كه با ج داشتم

باور كن  يداشتم ول يرا حت يزندگ نكهيباا. آمد  يام درم يبيپول تو ج يكه به سخت كردميوقت كار م مهيهستم ؛ به صورت ن

نداشتم كه بتوانم به  يپشتوانه ا گريو د ميآمد كايشد و به امر اريبخت با من  نكهيپولدار شدن بودم ؛ تا ا يدر آرزو شهيهم

بود ؛ اما كم كم با صحبت  يكند كاف نيمان را تام يكه بتواند زندگ ينگرفتم ؛ فقط به اندازه ا يكار را جد لياوا. كنم  هياو تك

قت كه صحبت هرو. ام را جامه عمل بپوشانم  نهيريد يآرزوو  اورميتو سرها در ب يحاال وقتش است كه سر دميبابك ؛ د يها

 شهيهم.  يختيريم ميبه رو خيپارچ آب  كي؛ مثل آنكه  يكرديآمد ؛ تو آن چنان سردبرخورد م يم انيبه م تياز كار و موفق

احساس  ؛داشتم  ياحساس بد. تو شود  يانجام دهم كه باعث خوشحال يوقت نتوانستم كار چيآوردم ؛ ه يتو كم م شيپ

 ».بازگو كنم نداشتم  تيرا برا ميخواسته ها نكهيجرات ا يبودن ؛ حت يو ته يپوچ

 .ساده دركنارهم  يزندگ كي؛  خواستمياما من فقط باهم بودن را م ـ

 ؟ يكردن چ يزندگ يافتنيدست ن ييسال در آرزو ي؟ سالها يچ مي؟ خواسته ها يپس من چ ـ

؛ من  يپشت به پشت من بده ديتو بامهتاب ؛ . دست بگذارم  يرا جبران كنم بازهم دست رو ميكمبودها توانميكه م حاال

با خانواده ات تماس  يوقت خواهميحسرتم را بخورند ؛ م گرانيبرسم كه د ييبه جا خواهميم.  اورميكم ب خواهمينم گريد

؛ اگر از پدرت قدرتمندتر  ميبازگشت رانيبه ا ياگر روز. شده  يخودش كس يكه حاال برا اني؛ از شا يي؛ ازمن بگو يريگيم

 تميحما ياز لحاظ مال خواهمينم.  كنديفرق م نباري؛ اما ا شهي؛ مثل هم يكمكم كن ديمهتاب تو با. الاقل ازاو كمتر نباشم  نباشم ؛
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 يلياو حاال خ.  ميبه فكر آفتاب باش دي؛ با ميستيتنها ن گريما د.  يكن يو مرا همراه يدركم كن خواهميفقط و فقط م.  يكن

 يازتو قول خواهميم... حاال . شوديهم به مراتب بزرگ تر م شيگتر شد ؛ خواسته هاكه بزر گريكوچك است ؛ چندسال د

 . رميبگ

 ؟ يچه قول ـ

باتو  يوقت. تو را از دست بدهم  خواهمينزن ؛ نم ييازجدا يحرف نيا گريد.  ينگذار ييراه تنها نيو درا يقول بده كمكم كن ـ

 .روبه رو شوم  توانميو با مشكالت بهتر م يدهيهستم به خودم مطمئنم ؛ به من اعتماد به نفس م

 كرديم يسع يبا دستپاچگ.ذهن و فكر او اثر گذشته بود  يرو يطالق بدجور يوحشت كرده بود ؛ كلمه  يحساب انيشا

دلم  هنوز به او عالقه داشتم ؛.  كردميتالشم را م ديبه او مطمئن نبودم ؛ اما با شهيمثل هم. كند  دواريبزند كه مرا ام ييحرفها

دركنار او و آفتاب به آرامش برسم ؛ هرسه  خواستميم. كند  داينجات پ ينابسامانام از آن  يكنم تا زندگ يكار خواستيم

 .دركنارهم 

 

 30فصل

 ي؛ سفر ميبه مسافرت برو ميگرفت ميو اعصاب خرد كردن ؛ تصم يطلسم شكسته شد و بعد از سه سال خستگ باالخره

 خواستيكه م ينبود ؛ اما وقت يگاه مرد دلخواه چيه انيشا. آن هنوز هم در ذهنم نقش بسته  يپرخاطره كه لحظه لحظه ها

 يزود غم و غصه ها يليخ. بود  يو باورنكردن بيعج ميكه برا كرديم رييخودش را خوب نشان دهد ؛ به ناگاه آن چنان تغ

قانع بودن  رسانديم شيرا به خواسته ها انيكه شا يياز علت ها يكي ديسپردم و دلم را پاك كردم ؛شا يگذشته را به فراموش

به دل  ياز كس يا نهيوقت ك چيبودم و ه ياست انسان باگذشت ادميكه  ييتا آنجا يدر زندگ شهيهم. من و گذشتم بود 

 يداشتند كه هركدام به نوع يينقش به سزا انيام ؛پدر شا يدر زندگ.  رفتيزود از خاطرم م يلينگرفتم و هرچه كه بود خ

؛  ي؛ هر كار نيهم يبرا. فدا كنم  شانياز طرف آنها بودم تا جانم را برا يام را تباه كردند ؛اما باز هم به انتظار اشاره ا يزندگ

 يبرا يبه گفته خودشان هركدام به نوع.ارزش داشت  ميبرا ييايبه اندازه دن دادنديانجام م مي؛ كه برا كهرچند كوچ

 يام را م يخودشان زندگ ديد چهيكه من خواهانش بودم ؛ هركدام از در ينه آن خوشبختمن تالش كردند ؛ اما  يخوشبخت



 

 

كتابخانه نودهشتيا  زهرا ناظمي    –شام مهتاب 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣١٣

 خود را به من هينظر خوستنديو به اجبار م دنديد

 .بقبوالنند

به هركجا كه نگاه .  گذاشتميابرها قدم م يرو نكهي؛ مثل ا دادميجا م نيرا در صندوق عقب ماش ليوسا انيكه با كمك شا يوقت

كه وقت خواب عادت داشت آن را به  ييكه در بغل داشت و پتو يآفتاب با خرس.  دميد ينم يزيچ ييبايزجز  كردميم

موج  شيمايدر س يخوشحال. آورد  نيرا كشان كشان به سمت ماش پتوچمن عبور كرد و  ياز رو يبكشد ؛ به سخت شيرو

وقت پدر و مادرش را  چيدر آن سن و سال ه دي؛شادر حال وقوع است  يبياومتوجه شده بود كه اتفاق عج نكهيمثل ا.  زديم

 .بود  دهيآنقدرخوشحال ند

 ياز البه ال ديخورش يبايز ياشعه  يسرسبز كه درختان تنومند و بلندش سردرهم فرو برده بودند و به سخت يا درجاده

 يگرفته بودم و با موهاآفتاب را در آغوش . كردميرا با تمام وجود حس م يبه عبور داشت ؛ خوشبخت يسع شانيشاخه ها

 انيشا. آمد  يكه كمتر به سراغم م يداشتم ؛ حال خوش يبيحال عج.  كردميرا تماشا م عتيطب يبايو مناظر ز يباز شيبايز

 »؟ يهست يدر چه فكر زميعز« :روبه من كرد و گفت  يبا تبسم

 نيلحظه لحظه ا خواهديدر خوشحالم كه دلم مخوشحالم ؛ آنق« :و او را محكم به خود چسباندم و گفتم  دميآفتاب را بوس سر

 يخودمان باق يبرا يوقت ميوقت نتوانست چيكه ه ميچندسال آنقدر سردرگم بود نيمتاسفانه ا. سفر را در ذهنم ثبت كنم 

كم  انميكه شبانه روز برا ميديبه كار چسب ي؛اما آن چنان دو دست ميكن يزندگ ميتوانستيم بايز يليچندسال را خ ني؛ا ميبگذار

 ».بود 

و  قيدق يزيبرنامه ر كي.  ميكنيآغاز م يديجد يبه بعد زندگ نيتمام شد ؛ از ا« :و گفت  ديگونه ام كش يرا به رو دستش

 »؟ دهنديرا چندبار به آدم م اي؛مگر دن ميلذت ببر ييبايهمه ز نياز ا ديچرا نبا!  ندازيبه اطرافت ب يجان من نگاه. منظم 

 شتريهوا ب يانبوه درختان و نمناك ميرفتيهرچه جلوتر م. ميديچيپ يجاده فرع كيبه  ميكرد يكه ط ياز مسافت طوالن بعد

كه با بچه ها به  يبار نيو خاطره آخر ادي. انداخت  يشمال كشورمان م اديآن جنگل مرا به  يو حال و هوا بايز عتيطب. شديم

 .نداشتم يافتادم ؛ مدتها بود كه از او خبرآرش  اديناگاه به  بهدر ذهنم مجسم شد ؛  ميشمال رفت ياليو

 »برد؟يتو را به كجا م بايجنگل ز نيمهتاب؛ ا« :گفت  كرديزمزمه م يلب آهنگ ريهمانطور كه ز انيشا
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 ».ميدركنار بچه ها گذراند يخوش يچه روزها ادتهي؛ . رانيبه شمال ا« :ام گرفت گفتم  خنده

با  ميكن ينم دايكه فرصت پ مي؛ آنقدر خودمان را گرفتار كرده ا ريبه خ ادشي« :را با عالمت تاسف تكان داد و گفت  سرش

 »!؟ يتماس داشت يباكس يتو تازگ.  ميريبچه ها تماس بگ

 . ايفقط پر ـ

 از آرش چه خبر؟ ـ

 .ندارم  يمدتهاست كه از او خبر ـ

؛ او  رميبا او تماس بگ ديكارش درست نشده ؛ بابرخورد كرده كه هنوز  يبا چه مشكل دانمي؛ نم دييايب كاياو قرار بود به آمر ـ

 .كرد يبرادر يليدر حق ما خ

 .نكن  يكوتاه يانجام ده شيبرا يتونيدارد كه م ياگركار نيو بب ريدرسته ؛ حتما باهاش تماس بگ ـ

 .كار را خواهم كرد نيحتما ؛ حتما ا ـ

شده بود  بمانيبود كه بعد از مدتها نص يما نعمت بزرگ يكامال ساكت و آرام و برا طي؛ مح ميكرد هيكرا يكمپ اچهيدر كينزد

كه ناممكن ها را  يمحال نبود ؛ به مانند سوپرمن ميبرا زيچ چيه.  دميد يم كيرا نزد يآن شب چقدر خوشبخت دانديخدا م. 

 نشيريش ياهايروو از  كرديرا نوازش م ميگذاشته بودم ؛ او موها انيشا ي نهيس يوبا آرامش سرم را به ر.  ساختيممكن م

 ميبرا يكه حد و مرز دميد يرا آنقدر بزرگ م ايدن.  دانستميم كيخود را در آنها شر تياز رضا يو من بالبخند گفتيم ميبرا

و  نيريخاص داشت و آنقدر ش يينوا ميبرا ييمانند الال انيشا ياهايرو.  يافتنيرا كوچك و دست  مانينداشت و آروزها

 .بعد ؛ به خواب رفتم يتكه لحظا گفتيدلچسب سخن م

بد غذا  يليروزها آفتاب خ نيا. ميكرده بود خورد هيته انيرا كه شا يو دركنار هم صبحانه ا ميزود از خواب برخاست صبح

 قيسوار قا يخواهيم زدلميعز« :گرفت و به آفتاب گفت  شيكوچك برا يلقمه ا يبا خونسرد اني؛شا داديشده و مرا حرص م

 »؟ ميبشو

نگاه  اچهيكه به در نطوريصدا در بغلش نشست و هم ينگاه كرد و آرام و ب كردياشاره م انيكه شا ييتعجب به جابا  آفتاب

كه  نديب يدارد و آن را چگونه م يچه تصور اچهياز در. افكار او را بخوانم  خواستيدلم م يليخ. صبحانه اش را خورد. كرديم



 

 

كتابخانه نودهشتيا  زهرا ناظمي    –شام مهتاب 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣١٥

با آب و تاب  انيهمانطور كه مشغول خوردن صبحانه بود شا. كنديا نگاه مآن ر يخاصتوجهش را جلب كرده و با دقت  نقدريا

 .دوخته بود  انيو اوبا نگاه معصومش چشم به دهان شا گفتيم ييايدر ياز پر شيبرا

 يآفتاب با آن كاله.  ميرفت اچهيدر انيو باروزتان به م ميشد قيرا نپوشانده بود كه سوار قا اچهيهنوز تمام سطح در ديخورش

هرچه من حرص . سخت بود  اريو كنترل كردنش بس شديبند نم كجايبه خود گرفته بود ؛ يبامزه ا ي افهيه بر سرداشت قك

 ».زم بگذار راحت باشه ؛ من مواظبش هستم يعز« : گفتيم يبا خونسرد انيشا خوردميم

كه به آب برسد و آنگاه آن را با شتاب  كرديدستش را دراز م يوبه سخت داديم هيآن تك يآمد و به لبه  يم قيقا يبه كناره 

من با وحشت چشمانم را .  ديكوب يرا بهم م شيو دستها شديذوق زده م ديپاش يآب به صورتش م نكهيو از ا داديتكان م

 »!است  ينيريجان من نگاه كن ؛ عجب دخترش« :و گفت  ديبه لب داشت مرا در آغوش كش يلبخند كهيدرحال انيبستم ؛ شا

چه  يمگر من اززندگ ايداشتم ؛ خدا يداشت ؛ چقدر دركنار آنها احساس خوب ميبرا يآن لحظات چه لذت دانديم خدا

 كي يبرآوردنش برا ايزن از همسرش داشته باشد  كياست كه  ياديتوقع ز نيا ايآ. بودم  كدلي؟ باهم بودن و  خواستميم

 خارج است ؟ انيسخت است كه ازتوان شا نقدريمرد ا

و تالشم را  يسع يشما همه  يخوشبخت يبرا« :زد  اديوجد آمده بود و من و آفتاب را در آغوش گرفت و فرهم به  انيشا

 ».خواهم كرد

نكرده  نيمدتها تمر نكهيبا ا.  زديزخمه م تاريگ يها ميس ياش بر رو ييبا آن پنجه طال انيو شا مينشست يدور آتش م شبها

 گرانياو مورد توجه د دميد يم نكهيازا.  كرديكه همه را به دور خودش جمع م ختنوايبود ؛ اما هنوزم مثل گذشته آن چنان م

ام ادامه خواهد داشت  يتا ابد خوشبخت« : گفتميوبه خود م كردميو به او افتخار م گرفتيوجودم را م يقرار گرفت غرور همه 

 ».است  شيدر پ يخوش زندگ يروزها. 

 .رديگيام م هيگر يافتم ؛ از آن همه خوشبخت يزها مآن رو اديبه  يهم بعد از سالها وقت هنوز

ساحل  گريكه د ييتا جا ميو پارو زنان به دور دستها رفت ميآب انداخت يرا به رو قيبود ؛ قا يهوا باران نكهيروز هم با ا آن

سبز رنگ خون را  يانم نم باران در آن فض. درهم گره خورده بودند  ييبايبه طرز ز اچهيدرختان در اطراف در.  شدينم دهيد

 شيكه برا يياو را از بغلم جدا كرد و درجا انيآفتاب در آغوشم به خواب رفته بود ؛ شا ؛انداخت  يم انيبه جر ميدر رگ ها
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باران در  دنيحائل آفتاب قرار داد كه از بار يآن را طور يريگياش را درآورد و با چوب ماه يآماده كرده بود خواباند و باران

پرندگان  يصدا.  ميم و ساكت و آرام آسمان را تماشا كرديداد هيتك قيو بعد در كنارم نشست و هردو به لبه قاامان باشد 

احساس  انيهمراه با وحشت در دلم به وجود آورد ؛ اما با بودن شا يمه آلود سكوت يو نم نم باران در آن هوا قيتالطم قا

 زيچ چيهكس و  چيو از ه كردميعالم را فراموش م يغم ها يمه او دركنارم بود ه يچرا وقت دانمينم. كردم  تيامن

 .كنم  هيبهش تك خواستيكه دلم م يگاه هي؛ تك دميد يخود م ياو را حام.  دميترسينم

دستم را به دور » ؟ يدار يمهتاب ؛ چه احساس« :حرف داشت شكست و گفت  ايدن هي ميرا كه برا بايآن سكوت ز انيشا

به زبان  توانميهستم كه نم يحال.  ياحساسم را درك كن يتوانستيتا م يكاش دردرونم بود يا« : گردنش انداختم و گفتم

 ».سخت است  ميهم برا دنينفس كش يآن چنان وجودم را پركرده كه حت يخوشبخت.  اورميب

 نيچه دلنش تيهقه خنده هاق ادتهي.  نميب يشاد م نيچن نيخوشحالم كه بعد از مدتها تو را ا يليخ« :و گفت  ديام را بوس گونه

كه مقصرمن هستم  دانميشنوم و م يرا نم تيقهقهه ها يصدا گهيوقته د يليخ... اما . داشت  يبود ؛ عالم و آدم را به خنده وام

 گريكه د ميآ يبه خود م يووقت زنديام م يبه زندگ يچه لطمه بزر شوميكه آنموقع متوجه نم كنميم ياوقات اشتباهات يگاه.

با صبر و حوصله  ديدارم كه با ياديز ماتيتصم. را بهم بزند  مانيبايز ياشتباهاتم زندگ گذارمينم نباريكار گذشته ؛ اما اكار از 

 كردميفكر م شهيمن هم. تو و آفتاب بسازم  يآل برا دهيا وخوب  يزندگ كي خواهميم. كنم  يو با كمك تو آنها را عمل

 ي؛ اما حاال م يداشته باش يريو آخرش هم درآمد بخور و نم يكاركن ديح تا شب بااز صب. سخته  يليخ رانيكردن در ا يزندگ

خود ما را نگاه كن . جبرانش مشكل است  گريد يقدم عقب بمان كيكردن سخت تر است ؛ فقط  يبه مراتب زندگ نجايا نميب

اوضاع و احوال ؛ به دست  نيرا با ا ميو هست ميكه خواهانش بود يگاه آن زندگ چياما ه ميكن يكار م ي؛ هركداممان به سخت

 ».آورد  مينخواه

هرچند  ينيخانه و ماش.  ستياما خب ؛ بدهم ن.  ميندار يآن چنان ي؛ درسته كه زندگ كنميهستم و خدا را شكر م يمنكه راض ـ

 مينكن ير؟ اگر ناشك ميخواهيچه م ياززندگ گهيد.  ميدار يو حقوق خوب ميكن ي؛ هردو كار م ميدار يميكوچك و قد

 . ميو لذتش را ببر ميكرده استفاده كن اهمه نعمت كه خداوند به ما عط نيازا ميتوانيم

كه من و تو در  يخوب ندهي؛ آ مياو تالش كن ي ندهيآ يكه در توانمان است برا ييتا آنجا ديبا.  مي؛ ما آفتاب را دار زمياما عز ـ
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 . ميدار ييآن نقش به سزا

 ميتوانيهست كه م ياگر كار. كرد ميو نخواه مينكرد يفرزاندانشان است ؛ما هم كوتاه ين براتالششا يهر پدر و مادر ـ

 .موافق هستم لي؛ با كمال م ميآفتاب انجام ده نديآ يبرا

 نكهيبا ا. ندارم  يشركت سهم آن چنان نيمن در ا يدانيهمانطور كه خودت م زميعز« :زد ومن من كنان گفت  يلبخند انيشا

به راه اندازد ؛  يگريزود شركت د يلياو قصد دارد خ.  برديرا بابك م يدوش من است ؛ اما سود اصل يت به روزحما يهمه 

 .ميبكن يكار دي؛با ميدست بگذار يدست رو نطوريهم ميتوانيماهم نم...ماهم 

 . ميندار يا هي؟ما كه سرما يآخر چه كار ـ

 يوام قابل توجه ميتواني؛ م يتو هم خانه را بفروش... از دارم و اگر پس اند يمن مقدار.  ميستيهم ن هيبدون سرما نيهمچ ـ

ام را هم به تو برنگرداندم ؛ اما  يقبل يالبته من شرمنده هستم ؛ چون هنوز بده.  ميكن سيبه نام آفتاب تاس يو شركت ميريبگ

و  نيمدل ماش نيدتريجد.  ديخواهم خر تياتو را داشته باشد بر اقتيكه ل يراه افتاد خانه ا هكار شركت ك. كنديفرق م نباريا

 ؟ هيحاال ؛ حاال نظرت چ. فراهم خواهم كرد تيرا برا يزندگ ليوسا نيلوكس تر

وقت با  چيه يدانيخودت خوب م. ندارم  يمن حرف« :گفتم  ياز طرف من بود ؛ اما با كمال خونسرد يمنتظر عكس العمل ديشا

؛ به  سيشركت ؛ آن هم در بدو تاس يسودده ايآ.موضوع نگاه كرد نيبه ا نانهياقع بو ديحرفها را نداشته ام ؛ اما با نيتو ا

 »كند ؟ نيمان را تام يزندگ نهياجاره خانه و هز ؛هست كه بتواند اقساط وام  ياندازه ا

 ».از آنچه كه بتوان فكرش را كرد  شتريب زميالبته كه هست عز« :گفت  يخوشحال با

 ». ديايكنار ب گريد يبه مادر عادت كرده ؛ فكرنكنم بتواند باكس يآفتاب بدجور« :؛ گفتم  به فكر مادر افتادم ناگهان

رفت و به نظر  ديبا يروز كيبهرحال . ميكن يتا آخر عمرمان در كنار مادر زندگ ميتوانيما كه نم!  يزنيكه م هيچه حرف نيا ـ

 .من هرچه آفتاب كوچكترباشد جدا كردن آنها راحتتر است 

 يم ميبرا ياو مثل مامان. از آفتاب  شيب يبه او عادت كردم ؛ حت يسخته ؛ بدجور يليخودم هم خ يندن از مادر برادل ك ـ

 .فقط او را دارم  بيكشور غر نيا يتو... ماند 

خودش را  نقدريو ا ديايب دارمانيكه به د ميخواهيو از او م ميرويم دارشيآخرهفته به د التي؛ تعط ميگذار يما او را تنها نم ـ
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 ؟ ي؟باز هم مخالف يحاال چ. در خانه حبس نكند 

 ». يدانيهرطور كه خودت م«:را باال انداختم و گفتم  ميها شانه

 يو باهم آن را عمل ميريگ يم ميما با هم تصم مينداشت يدانيهر طور خودت م يه يه« :را محكم فشار داد و گفت  دماغم

 »قبوله ؟. ميكنيم

 ».ه قبوله آر« :گفتم  يلبخند با

 ». شهيبهتر نم نيازا گهيشكرت ؛ د ايخدا« :و گفت  ديكش ياديفر ياز خوشحال انيشا

 .بشه  داري؛ آرامتر ممكنه آفتاب ب سيه ـ

 يبخند كه زندگ زميعز. كرد  ميآغاز خواه يديجد يبه بعد زندگ نيباشد ؛ از ا ميسه يشاد نيبگذار اون هم در ا. چه بهتر  ـ

 . باستيز

 يخندان غم بزرگ يدر پشت آن چهره .  دميخند ياو را بهم بزنم ؛ به سخت يخوشحال خواستيشتم اما دلم نمدا ديترد

به او اعتماد كنم ؟ شك  توانستميم اي؟آ وسيخواهد پ قتيبه زبان آورد ؛ به حق انيكه شا يياهايرو ايآ. وجودم را گرفته بود 

است ؛ اگر بخواهم  نيبه خاطر هم كنواختمانيسرد و  يزندگ ديشا. اعتماد كنم د به او يدوباره به سراغم آمد ؛ اما با يو نگران

 تيمسئول توانديبا او همقدم شوم و دل به دل او دهم ؛او را باور كنم كه وجود دارد و م ديداشته باشم با يدر زندگ يگاه هيتك

 رتريپذ تيداشته باشد فعال تر و مسئول يشتريب امكاناتكرده و اگر  رييتغ يليبه قول خودش خ.  رديخانواده را به عهده بگ

 .بهتر  يزندگ كي يو تالشش را خواهد كرد ؛ برا يسع يبه خود بقبوالنم كه او همه  ديبا. خواهدشد 

. كارها را داد  بيزودتر از آنچه بتوان فكرش را كرد ترت ميبه شهر برگشت يوقت.فقط منتظر جواب من بود  نكهيمثل ا انيشا

كه  يوشركت رديبگ يكه آن چنان قابل توجه هم نبود توانست وام خوب ينه را به فروش گذاشت و با پس اندازبه سرعت خا

 مياما دل كندن از مادر برا. خوب اجاره كند  ياز محله ها يكيو لوكس در  كيش يبود به راه اندازد و آپارتمان شيآرزو

نسبت به هم  يديشد ي؛ اما هردو وابستگ مين و دو مذهب و نژاد بود؛ دو زبا تياز دو مل نكهيبا ا. سخت و دشوار بود  يليخ

 ينزد كه ما را منصرف كند ؛ ول يو حرف اورديخودش ن ياصال به رو نكهيبا ا ميگرفت يميتصم نيكه ما چن ديشن يوقت.  ميداشت

 نطرفيكه به ا كرديرا تماشا م آفتاب يقيو فقط تا دقا اورديبر زبان ب ينتوانست كالم يحت. ندارد  يحس كردم كه حال خوب
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 »؟ يريگيپرستار م شي؟حتما برا يكنيآفتاب را چه م« :افتاده باشد گفت  ادشيبه  يموضوع نكهيو بعد مثل ا ديدويآنطرف م

او كه مدتها . رحمانه از آفتاب جدا كنم  ياو را ب توانستميچطور م. بود كه ناخودآگاه دلم گرفت  يآن چنان غم شيصدا در

رها  زديكه در چهره اش موج م يدوباره گرفته و از آن كسالت و غم يرا تجربه كرده بود حاال با آمدن آفتاب جان ييتنها

ضربه را مادر و آفتاب خوردند ؛ منكه  نيبدتر ديشا.  ميجان دوباره را از او گرفت نيابا قساوت قلب  انيشده بود اما من و شا

جدا كردن .  شديم يعاد مياز مادر هم برا ير كه به نبود خانواده ام عادت كردم دورهمانطو.. كار را داشتم  نيخودم تجربه ا

كالم را ازاو  نياو پر و اول يگذراند گوشش از قصه هاياز روزش را در كنار مادر م يميآفتاب ن. سخت بود يليآن دو ازهم خ

سردرگم و . او را جدا كنم  توانستميم يمدم به سختآ ياز سركار م ياو آن چنان به مادر عادت كرده بود كه وقت. آموخته بود 

 يرمنطقيغ لميدال دانستميم نكينداشتم با ا ييبه جا يبه سراغم آمد؛ اما متاسفانه راه يمانيدر كارم ماندم و پش فيبالتكل

ما كه .  يدكر وسيتو مرا ما« :گفت  داديسرش را به عالمت افسوس تكان م كهياو درحال. گذاشتم  انيدرم انياست؛با شا

آخرچه ؟ آنموقع  ميهم ماند گريد گريسال ؛ دوسال د كي. رفت  ميخواه يروز كي؛ بهرحال  ميبمان نجايتا ابد ا ميتوانينم

 ينكش يرا كه در سردارم به نابود ييهمه نقشه ها نيو ا ياوريدرن يبهتره بچه باز. تر خواهد شد  شكلدل كندن به مراتب م

ما تا . ستين زتريمادر كه از پدر ومادر عز. ي؛ هرچند سخت بود اما گذشت و عادت كرد يل كندكسانت د نيزتري؛ تو از عز

 ».زياعصاب مرا بهم نر نقدريكن و ا مشتما كنميخواهش م. رفت  ميخواه نجاياز ا گريدو هفته د يكي

 دواريام ميدار شيكه در پ يراه مرا به نيريبردل زخم خورده ام باشد و باچند جمله ش يمرحم توانستيشكسته بود ؛ اوم دلم

 نكهيساكت و آرام بدون ا. به او بدهم  ينتوانستم جواب يتمام ؛ چنان سرد وخشك سخن گفت كه حت يرحم يكند ؛ اما با ب

و با  كرديآفتاب خرسش را در بغل گرفته بود سرش را نوازش م.كوچكمان رفتم  اطيبزنم آفتاب را بغل كردم و به ح يحرف

شانه ام گذاشتم و  يوسرش را به رو دميچسباندم و بوس نهياو را محكم به س خوانديالال ؛ الال م يا شكسته ازبان دست وپ

 . شد يخواندم اما نتوانستم ادامه دهم و غلطان غلطان اشك از چشمانم جار ييالال شيبرا

تا  يوابستگ ني؛ اما هم شوديشوار مد مانيكه دل كندن برا ييتا جا ميبند يدل م يزود به كس يليخ!  ميآدمها چه هست ما

؛ آن هم گهگاه در  ياديو جز  ميرا فراموش كن زيو كم كم همه چ رديآن را بگ يجا ييجدا ايادامه دارد كه ممكنه تنفر  ييجا

سخت بود ؛ اما به  يليخ ميبرا ييمن هم جدا. ماند  ينم يباق ي؛ نشان شودياز ذهنمان كه كمرنگ و كمرنگ تر م يگوشه ا
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 ي؛ بحران سخت كنديحال و روز امروز را نخواهم داشت و فقط زمان است كه به ما كمك م گريتا چند ماه د دانستميم يبخو

 .نخواهم داشت  يراه چياز آن گذشت و ه دياست كه با

 . دميرا شن انيشا يخودم بودم كه صدا يو هوا درحال

 .وره تو ؛ ممكنه آفتاب سرما بخ ييايبهتره ب.سردشده  يهوا كم ـ

 ».است  يدلچسب يهوا« :را به سرعت پاك كردم و گفتم  مياشكها

 .بهتره من آفتاب را به اتاقش ببرم  ـ

نگذشته بود كه بازگشت و دركنارم  يقياما هنوز دقا. منتظر جوابم باشد ؛ او را از بغلم جدا كرد و به همراه برد  نكهيقبل از ا و

دوسه هفته  نيا يكارها. خسته ام  يلي؛ باور كن خ خواهميمعذرت م« :وگفت  زد ينشست و دستم را گرفت و برآن بوسه ا

؛ اما  يو حق هم دار يدانيم تيها ياز وابستگ ييمرا مقصر و باعث جدا ييجورا هيو  رفتهدلت گ يليخ. داغانم كرده  يحساب

 يخانه بود ؛ اگر آن را نم نيهمما  ياصل هيسرما. آزردم  يرا نم زتيداشتم بدان كه خاطر عز يگريبه خدا اگر راه د

با  شهيلطف تو هستم كه مثل هم ونيمد مراه نيو ا ميبزن يشركت نيچن ميتوانستيهم نم گريتا ده سال د ديشا ميفروخت

بزن و بگو  يخب حال لبخند. را فراموش نخواهم كرد  تيوقت محبت ها چي؛ ه يگذاشت ارميدر اخت يهرچه داشت يبزرگوار

 ». يستيكه از من دلخور ن

 ».به ما متعلق است  مي؛ هرچه دار ستيدركار ن ييمن و تو« :زد و گفتم  يلبخند

درد  ميتا صبح برا يتوانيم. سرحال هستم  يليمتشكرم ؛ حاال خ« :و گفت  ديرا به دور شانه ام انداخت و گونه ام را بوس دستش

 ».يدل كن

 .باشم داشته  ياست ؛ فكرنكنم حرف تازه ا يمن تكرار يحرفها ـ

 .شماست  اريگوش در اخت ني؛ ا ليباشم بازهم با كمال م دهيمنت ده دفعه هم كه شن دهيبه د ـ

 يكه جزئ يحرف بزن؛ مگرنگفت ميبرا كنميخواهش م« :گفت  ديكه سكوت مرا د انيشا. را گرفته بود  ميكامال راه گلو بغض

 ».وجود خودت بگو  ياز تو هستم پس برا

 ». يخوشحالم كه در كنارم هست...  اني....اش« :من كنان گفتم  من
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 دايلحظات تا آخرعمرم ادامه پ نيا خواستيدلم م. بازوانش پنهان كردم  انيرا درم ميبزن و اشكها ينتوانستم حرف گريد و

او  يوم وقتهم بر يبا او حاضر بودم تا اون سردن.پشتوانه بود  كيمثل  ميبرا اني؛ شا كرديبودن با او مرا قرص و محكم م.كند 

را در وجود  زيهرچ يمهم نبود و ارزش و بها ميبرا زيچ چيه كردميرا فراموش م ميها صهغ يهمه  دميد يرا در كنار خود م

آورد  يبا زبان چرب و نرمش به دست م خواستيموضوع را حس كرده بود ؛ هرچه م نيخوب ا يلياو هم خ.  دميد يم انيشا

خودم هم .كرديم دايپ اجياحت يگريد زيبه چ كهيسپرد تا زمان يم يه را به فراموشآدم نمك نشناس هم كيو كم كم مثل 

 يزندگ يطور. خوردمياو را م بيزود دوباره فر يلينبودم و خ شياحمق ب كياما  دانستميرا م انيخصلت زشت شا نيخوب ا

با اجازه  يمن ؛ هركار ي قهيبا سل ديآمد همه كاره من هستم مخارج در دست من ؛ هرنوع خر يكه به نظر م كرديرا اداره م

برعكس ظاهرش كه به نظر مرد ساده .  چرخانديمرا م داشتيكه هرطور دوست م انيبودم در دست شا يعروسك امامن ؛  ي

اگر  دينبود ؛ شا بيعج ميبرا انيشا ينداشت و كارها تياهم ميبرا ياصال مسائل ماد. و تودار بود  استيآمد با س يم يا

 شمال را هم به ياليكه و كرديدرخواست مازمن  يروز

 يازهم دور بود ؛ او تنها عامل خوشبخت يليخ انيمن و شا تيذهن.  دادميكار را هم انجام م نيا يسوظن چيكنم ؛ بدون ه نامش

ا خوب بگذرد آن هم ب يكه زندگ ي؛ تا اندازه ا دانستميم ياز عوامل خوشبخت يكي؛ اما من پول را فقط  دانستيرا پول م

راحت  يليكه پدر داشت خ يبودم وچه حاال ، با ثروت يكه درخانه پدر يخواه نبودم چه آن زمان اديگاه ز چيه ال؛يآرامش خ

مدل ؛ تلفن  يآخر نيمثل هزاران دختر پولدار همسن و سال خودم ماش. كه داشتم برآورده كنم  يهر خواسته ا توانستميم

 نيبهتر ياما وقت.از او بكنم  ييهادرخواست نيكه من چن خواستير هم ازخدا ممارك دار ؛ پد يلباس ها نيهمراه ؛ بهتر

من دوست داشتم از آن . خورديبه چه درد م ياستفاده كن خواهديكه دلت م ياز آن به نحو ينتوان يول يرا داشته باش نيماش

 ميهمكالس ها ريمثل سا خواستيدلم م. پز دادن و ژست گرفتن آن را داشته باشم  يكه دارم لذت ببرم ؛ نه صرفا برا يزيچ

گاه بچه  چيآمد نبود ؛ ه يپدر و راننده اش كه هر روز به دنبالم م يمدل باال نياگر ماش ديشا. كنم  يباشم و مثل آنها زندگ

كه  يساده  يبود ؛همان پارچه  هيام درمدرسه درست مثل بق يظاهر پيچون ت. شدنديپدر من باخبر نم يمال تيها از موقع

 من هم دوختندينها مانتو وشلوار مآ

 .گشتمياوقات ساده تر از آنها م يگاه يحت ديو شا كردنديبه تن م نيريكه سا يو همان كفش و لباس ورزش كردميم استفاده
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بود  يبچه ها را برانداز و اگر مارك معرف ي؛ كفش ؛ لباس ورزش فيك دادنديم تيبه مارك اهم يليآن زمان بچه ها خ ادمهي

من .آمد ؛ بلكه دلم خوش نبود  يبدم م نكهينه ا. گاه دنباله رو آنها نبودم  چي؛ اما خدا شاهد است كه ه كردنديو چه چه م به به

هم  ليوسا نيدر قفس باشد ؛ بهتر يلذت بخش است اما وقت شيبرا يزيآزاد است ؛ هرچ يانسان وقت.  خواستميم يآزاد

كه  يكه دوست دارم بپوشم ؛ با كسان يزي؛ آن چ رميبگ ميخودم تصم يخودم برا تخواسيدلم م. او را خشنود كنند  توانندينم

كه درسش  انيبه خودم تعلق داشته باشد و شا كنميكه استشمام م ييهوا يرفت و آمد كنم و حت برمياز مصاحبت شان لذت م

 يو دار و ندارم را گرفت و آزاد يزندگ يهمه .  داديرا كه من دوست داشتم انجام م يرا خوب حفظ كرده بود ؛ همان كار

برده بودم اما اصال  يپ انيشا تيخوب به ماه يليخ. به من داد ؛ تا آنجا كه سراز بازداشتگاه درآوردم  يبدون حد و حصر

من او را  يحماقت ها نيبه حتم هم. تكه موم در دستش بودم  كيو مثل  داشتمينداشت ؛ چون او را دوست م تياهم ميبرا

او  يراحت به خواسته ها نقدريگذاشتند ا ينم ايپر يپدر ؛ مادر و حت ميبود رانياگر در ا ديشا. كرديز گستاخ تر مروز به رو

 نبود كه مرا يكس نجايتن دهم ؛ اما ا

 توانستينم كهيبا مادر را داشتم ؛ درحال يكه قصد خداحافظ يفقط روز. باز دارد  روميكه م يكند و از راه اشتباه حتينص

 توانمينداشته ام و نم يگاه فرزند چيسخته ؛ درسته كه من ه ميبرا يليتو خ يباور كن دور« :را كنترل كند گفت  شياشكها

ام  يهفتاد سال از زندگ..  داشتمياو دوست م يداشتم تو را به اندازه  يفرزند گرا دونميكنم ؛ اما م فيرا توص يحس مادر

به هم  زيبه ناگاه همه چ دميفهم يرا م يزندگ ي كه تازه داشتم معناو حاال يثمر چيگذشت ؛ بدون ه چيگذشت؛ بدون ه

است كه مرا  نياما تنها خواهشم ا.  ستحق شما نيا.  ديبهتر تالش كن يزندگ كي يبرا ديو با ديالبته شما جوان هست.  ختير

 ». ديآفتاب مرا محروم نساز دنيو از د ديفراموش نكن

و هم  ديشما هم مادرم بود.  ميرا دار يازشما چه كس ريما غ يبزرگ نير در كشور به ا؟مگ ديزنياست كه م يچه حرف نيا ـ

 .استفاده كنم  يكه بتوانم از آنها در زندگ دوارميگرفتم ؛ ام ادياز شما  زهايچ يليدوست مهربان ؛ من خ كي

زده ام كه به دلت  ييده حرفهامادربزرگ شكست خور كيبعنوان  ديكه در كار نبود؛ شا يپند و اندرز« :وگفت  ديكش يآه

 ».نباشد  نيداشتم كه حاال حال و روزم ا ييام راه گشا يخصوص يكاش در زندگ ينشسته ؛ اما ا

 ».ناگفته ام است  ياز زندگ يجزئ ستيشعار ن گريد نيرا بكنم ا حتمينص نيپس بگذار آخر« :ادامه داد  ياز مكث كوتاه بعد
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كه در  خواهديوقت دلم نم چياما ه يتو مثل دخترم هست« :كند گفت  يريجلوگ شيااشكه ختنياز ر كرديم يسع كهيدرحال

 يزيچ گرانيخودش تجربه كسب كند وگرنه ازتجربه د ديداشته باشم ؛ چون به نظر من هركس با يات دخالت يزندگ

از آن استفاده  شانيندگدر ز كننديم يوسع رنديگيعبرت م كههستند  يكسان. البته استثنا هم وجود دارد . شودينم دشيعا

 يو حت ي؛شكست ؛ خوشبخت يروزيپ. ميريتا از آن درس بگ فتديب مانيبرا ياتفاق ديبا ميستيگونه ن نياكثر ما ا يكنند ول

اگر انسان  ازهو ت يبا تلخ آن را مزه مزه كن نيريو طعم ش يآنها را بچش يخودت مزه  ديهستند كه با ييزهايچ يبدبخت

گاه  چيه« : حتمينص نياما آخر.  شودياشتباهات گذشته ات دوباره تكرار م نصورتيراي؛ در غ يريرس بگاز آن د يباش يعاقل

خودت در خفا داشته  يبرا يزيوار هم دوستت داره ؛ بازهم راه گر وانهياگر او د. همسرت اعتماد نكن  يكس حت چيبه ه

اعتماد به  نيام را بر سرهم يزندگ ي؛ من همه  يخورد كنبه بن بست بر يرويكه به هرطرف م يبرس ييبه جا نكهينه ا. باش 

 ».يتو هم راه مرا برو خواهديدلم نم. باد دادم 

او را مانند  يها حتيمنهم نص» . يخودت تجربه كن ديبا« :مادر همه پند و اندرز بود ؛ اما كو گوش شنوا ؟ به قول او  يحرفها

 . رميآن درس بگ از نكهيبدون ا دميمادربزرگ خوب و مهربان شن كي

 اريبس نكهيبا ا. خوب شهر ياز محله ها يكيدر  بايلوكس و ز ي؛ آپارتمان مينقل مكان كرد ديشكسته به خانه جد يقلب با

آن .  گرفتيدلم م گذاشتميچرا هروقت پا به درون آن م دانميكم نداشت ؛ اما نم يزيچ يبود و از لحاظ امكانات رفاه كيش

گل پامچال  يكه همه را به كمك ؛ مادر كاشته بودم ؛گلدانها يپرگل يو باغچه  ينقل اطيح.نداشت  كوچكمان را يخانه  يصفا

 !داشت  ييچه حال و هوا خورديمختلف كه پشت پنجره آشپزخانه به چشم م يبه رنگها

هر روز .نداشت  ياتاقش از ما جدا شده بود احساس خوب نكهي؛ اتفاقا از ا كرديم ياحساس دلتنگ ديجد يهم درخانه  آفتاب

 ».مادر ؛ مادر «: گفتيم يو زار هيو با گر كرديو لج م گرفتيمادر را م يبهانه  يبه نوع

 كباري يهفته ا.  شدي؛ او كم كم آرام م زديحرف م شيو مادر برا دادميرا به دستش م يوگوش گرفتميشماره مادر را م يوقت

با  ميشديو حاضرنبود او را ترك كند و در آخر مجبور م ديچسب يمبه مادر  ي؛ اما وقت خداحافظ ميرفتياوم دنيهم به د

؛ محبتها را  دنيكه با ند يگرياما او هم عادت كرد ؛ مثل هرانسان د.  شديم نيماشكنان سوار  هياو را جدا كنم و گر تيعصبان

ازهمان  نكهيخصلت مثل ا نيا .كردينم يتاب يب شيمثل گذشته برا گريبرد و د ادياو هم كم كم مادر را از  كنديفراموش م
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 .شعر اعتقاد داشتم  نيبه ا درچق دانديخدا م» .برفت  دهياز دل برود هر آنكه از د« در وجودمان هست  يكودك

استخدام كردم ؛البته خود آفتاب او را  شيو دوسال داشت برا ستيو خوشرو كه حدودا ب بايپرستار ز كيهرصورت  به

 يرا به نوع شيبود وكارها يو مرتب زي؛ دختر تم ديرا برگز يشده بودند او مر يكه به ما معرف ينپرستارا نياز ب. انتخاب كرد 

بودم كه  يراض يليو من خ كردياز آفتاب مراقبت م يگذاشت و به خوب ينم يتيگله و شكا چيه يكه جا كرديم يزيبرنامه ر

 ينشان دهنده  نيكه ا شدميخندان آنها مواجه م يره با چه گشتميهروقت ازسركار بازم. باهم كنار آمدند يراحت نيبه هم

 .برقرار شده بود نشانيبود كه ب يارتباط خوب

مشكالتمان حل شد  يو منظم و تا حدود قيدق يزيبرنامه ر كي يرو.  رفتيم شيگفت پ انيمان به همان روال كه شا يزندگ

ما را  ياز قبل هوا شتريمن و آفتاب گذاشته بود و ب يهم برا ي؛ اما وقت گذشتيدر شركت م انيوقت شا شتريب نكهيبا ا. 

سپرده شده بود دوباره به  يازدواجمان را كه مدتها به فراموش سالگردداشت تولد و  ياديدقت عمل ز زيدرهرچ. داشت 

 ي؛ او سع شديزنده م مانيو خاطرات خوش گذشته برا ميشديجشن كوچك و دوستانه دورهم جمع م كيدر . خاطر آورد 

پوچ و  يفكرها تهمثل گذش گريد. نگران بودم و موفق هم شد  ندهيآ يبرا شهيباشم ؛ چون هم يام راض يمن از زندگ كرديم

شد و از  ليكه داغانم كرده بود كم كم به آرامش تبد يو جسم يفشار روح.  داديآزارم نم ييآمد و تنها يبه سراغم نم يواه

 هيشركت در روح سيخوشحال بودم ؛ چون تاس اريبود بس دهيرس شيبه آرزو نايشا نكهياز ا. نماند  ياثر گريد يافسردگ

به او اعتماد ندارم اما با فروش خانه به او ثابت كردم كه دوستش دارم و به  كرديفكر م شهياو هم. اثر گذاشته بود  يلياش خ

 .او مطمئن هستم 

و تالش با  يبعد از پنج سال دوندگ.  ديايبه حساب ب ييكايشهروند كامال آمر كيو  رديتوانست اقامت دائم بگ انيشا باالخره

قرار نداشت ؛اقامت او را هرسال به سال بعد موكول  يخوب طيدر شرا يچون از لحاظ مال ييكايآمر يداشتن همسر و فرزندگ

 انيراكه شا يروز آن. خود را تحقق بخشد  يايبرساند و رو انيكار را به پا توانستاما با به راه انداختن شركت  كردنديم

حدود ساعت چهار بعدازظهر زنگ خانه به صدا درآمد منتظر .  كنميگاه فراموش نم چيبه خانه آمد ه يا رمنتظرهيبطور غ

« :گفتم  ياست با خوشحال انيشا احتم دميدسته گل د كيفقط .در نگاه كردم  ينبودم ؛ به سمت در رفتم و از چشم يكس

 »؟ ييتو انيشا
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 دميلرزيم ديمثل ب دميخود را نفهم گرحالياما دوباره زنگ به صدا درآمد د دميو خودم را عقب كش دمي؛ ترس دامين يجواب اما

 »؟ هيك«:گفتم  شديخارج م مياز گلو يكه به سخت ييو با صدا

 ». انيمنم شا زميعز« :كرده به سرعت گفت  يكه متوجه شد چه اشتباه انيشا

بودم كه  نقدرخوشحالي؛ ا يكنيباور نم« :بزنم مرا در آغوش گرفت وگفت  يحرف كهنيعجله در را بازكردم و قبل از ا با

 ». زنهيگنجشك م هياوه ؛ اوه ؛ اوه ؛ نگاه كن قلبش مانند .  يتو بترس كردميفكرنم

 . دميترس يليخ انيشا ـ

 .دارم  ارخوبيبس اريخبر بس هي؛ اما  خواهميمعذرت م ـ

 »!شده  يچ«:تعجب گفتم  با

 .ن حدس بز ـ

 .حدس بزنم  توانميهمه وحشت چگونه م نينكن ؛ بعد از ا تيجان من اذ ـ

 . كنديخوشحال م يليكه تو را خ يزيچ. بگو رسديهرچه به فكرت م ـ

 ». اديب رانيقراره از ا يكس« :آمد گفتم  يچشمانم داشت از حدقه درم كهيدرحال

 ».همتره هم م نياست اما از ا يخبر خوب نهميالبته ا« :وگفت  ديخند

 . يخوشحال نقدريحتما اقامتت درست شده كه ا ـ

هستم با  ييكايشهروند آمر كيحاال من هم مثل شما .. تمام شد  زيهمه چ گهي؛ د يدرست حدس زد« :زد و گفت  يا قهقهه

 ».حق و حقوق آن يهمه 

 ». ميريجشن بگ دياست ؛ با يعال يليخ نكهيا« :و گفتم  دميرا بهم كوب ميدستها

روز را  هيخبر مسرت بار را به تو بدهم و بق نيآمدم كه ا. آمدم  يزود نيبه ا يچ يبرا يفكركرد زميعز« :و گفت  ديبوس مرا

 ». ميدر كنار هم بگذران

 ».پاپا ؛ پاپا « :آمدو گفت  انيشده بود به سمت شا داريكه تازه از خواب ب آفتاب

 ».ا به پارك ببرد پاپا آمده كه تو ر«:او را در بغل گرفت وگفت  انيشا
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به سمتم آمد وگفت  ديكشيچنددست لباس را به دنبال خود م كهيدرحال قهيبه اتاقش رفت و بعد از چنددق يخوشحال با

 ».تنم كن  ؛يمام«:

حال  زديكه حرف م يوقت. او را بخورم  خواستيآمد دلم م يم رونيكه از دهانش ب يبا تك تك كالم. داشت  ينيريش زبان

 ».خسته شدم  يزود باش مام.... ا« :گفت  ديند ياز طرف من عكس العمل يوقت.  كردميناباورانه او را نگاه م. داشتم يبيعج

 ».تا تنت كنم  ايب زميعز ايفدات بشم ب ياله« :وگفتم  دميام كوب نهيدست به س با

 ميرا برا يو وجودم بود ؛ او خوشبخت ميايدن يهمه .  دميدوان به سمتم آمد ؛ او را در آغوش گرفتم و ازجان و دل بوس دوان

خوشگل و  ياو دختربچه ا. زده ام را گرم كند  خي يتا زندگ گشتميبود كه سالها به دنبالش م ييايبه ارمغان آورده بود ؛ او رو

 گرفتيتماس م رانيها ؛ مادر هروقت ازا يرانيدر دل ا ي؛ حت كرديخودش را در دل همه جا م نشيريبانمك بود كه با زبان ش

 ييبا زبان دست و پا شكسته اش حرفها.  رفتيقربان صدقه اش م زيكريكه مادر  كرديم يبلبل زبان شي؛ آنقدر آفتاب برا

 .انداخت  يكه همه را به تعجب م زديم

 

 31فصل

 انتويكه نم يحس خوب هي. شدم  يبيخبر را به من داد حال عج نيا انيشا ي؛ وقت ديآ يم كايبه آمر يبه زود زجونيعز

 يلحظه شمار زجونيآمدن عز يبرا. آشنا خواهد آمد  ياريهمزبان از د كيمادر پس از سالها ؛  كي داريد. كرد  فشيتوص

 . كرديرا نشانش دادم و او تعجب زده نگاهم م زيعز يآفتاب گفتم ؛ عكس ها ياز او برا.  كردميم

واه ؛ واه ؛ آنچنان خوشحال است كه هركه « :بهت زده گفتند  يا افهيآنها با ق زگفتميدوستانم با ذوق و شوق از آمدن عز يبرا

 كي؛ هردو از  داديمادر را م يزبويعز. اما آنها از دل سوخته ام خبر نداشتند » . ديايب خواهديمادرخودش م كندينداند فكرم

الاقل او ما را فراموش . ت اس ييايدن ميبرا زيمادر را حس نكرده ام ؛ آمدن عز يبو سالهاستمن كه  يخونه بودند ؛ برا كي

آن  شي؛ درصدا ستيمثل گذشته ن شيتماس ها گريدارم ؟ مدتهاست كه د ييهنوز هم در قلبش جا يعني... نكرده ؛ اما مادر 

بود  يسوال نيداشت ؟ ا ياوچه گرفتار.  ديگويم شيها ي؛ از گرفتار كنميم يا هيهروقت هم گال. وجود ندارد  يحس مادر

مرد  يم شيبچه ها ياو عاشق پدرم بود ؛ برا.  كرديم تياش احساس رضا ياز زندگ شهياو كه هم.  شدير مكه در ذهنم تكرا
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سرم  ازرا  اليخ نيا شياما با حرفها. من باشم كه از او دور هستم  دينداشت ؛ تنها غمش با يهم كه مشكل ي؛ از لحاظ مال

مادر . شدم  مانيكه ازتماس گرفتنم پش دميرا از پشت تلفن شن شيروح بعداز ده روز صدا يآن چنان سرد و ب. كرد  رونيب

 جانيزهرا بود كه با ه نيفقط ا. گذشته را نداشت  يگرما شيافتاده ؟ ماهان هم صدا يچه اتفاق. كرده است  رييتغ يليخ

 كه يياز دوستانش و كالسها يخاص

 فيتعر ميبرا يبا خوشحال ديه حتم مادر و ماهان باب! رييهمه تغ نيپدر و ا. بود  بيعج يليخ ميبرا.  گفتيسخن م رفتيم

هم  انيشا دنديكه فهم ياتفاقا از وقت. نبود كه پدر عوض شده  نياز ا يكدام حاك چيزده آنها ه خي ي؛ اما صحبت ها كردنديم

ودند كه ما سرمان آنها منتظر ب.  زدميحدس م يسردتر شد ؛ البته علت آن را تا حدود ن؛ رفتارشا رديتوانسته اقامت دائم بگ

بهم خورد و  شاني؛ تمام نقشه ها انياما با آمدن آفتاب و اقامت شا.  ميبرگرد رانيبه سنگ بخورد و دست از پا درازتر به ا

و آفتاب  انيمن به شا يدلبستگ شدندياز من دور م اهرچه آنه.  ختيكه سالها ذهنشان را پركرده بود به ناگاه درهم ر يفكر

 يوقت.  ديكش ينم يرا به نابود نمانيريش يو زندگ دانستيهمه دوست داشتن را م نيقدر ا انيكاش شا يا ا؛ ام شديم شتريب

 جب؛ او را به تع انيكرده ام در دست شا خي ي؛ دستها دميشن يگروپ گروپ قلبم را م ينشست صدا نيبه زم مايهواپ

 »! يزده شد جانيچقدر ه زميعز« :انداخت و گفت 

 ؟ يمگر تو نشد ـ

 ».نه مثل تو « :را باال انداخت و گفت  شيها شانه

 ؟ كنديمادرت بعداز پنج سال تو را خوشحال نم دني؛ د ياحساس يعجب پسر ب ـ

 ». ستميزده ن جانيمثل تو ه!  ستميگفتم خوشحال ن يحرف مرا عوض نكن من ك... ا .... ا... ا« :و گفت  ديخند

 يبار است كه برا نياول يغربت به سراغمان آمده ؛ برا يسالها يست كه طا يمسافر نياول ني؛ ا انيشا يدونيآخه م ـ

چرا  يدي؛ حاال فهم رانيا ي؛ بو انيدوستان و آشنا ي؛ بو دهديرا م يمادر و مامان ياو بو.  ميآ يبه فرودگاه م يزياستقبال عز

 .زده و مضطرب هستم  جانيه نقدريا

 ».است توهنوز هم دلت آنطرف « :و گفت  ديخند انيشا

مادر بود كه با  نيآن زانوانم سست شد ا كي.  ميبه سمت او رفت اقيبه سالن انتظار ؛ با شوق و اشت زجونيعز دنيرس با
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مهتاب چرا « :زد  ميصدا انيشا.  شديما آمده ؟ باورم نم دارياو به د! دارد  قتيحق نيا ايخدا. آمد  يآغوش باز به طرف ما م

 ». اي؟ زود باش ب يستاديا

شده بود ؛ به  ريبود ؛ چقدر به نظرم پ ستادهيا ميرودر رو زيعز. شوم داريب ييرا بستم و بازكردم تا از آن خواب طال شمانمچ

مرا در آغوش  يوقت.  شدينم دهيدر چشمانش آن شور و نشاط گذشته د گريو د داشتيقامت خود را راست نگه م يسخت

از او جدا  خواستي؛ دلم نم زدميو من فقط زار م رفتيقربان صدقه ام م زير كيمادر را در برگرفته ام  نكهيگرفت ؛ مثل ا

 شهيهم. بسپارم  يمادر به فراموش كياشك در آغوش  ختنيرا با ر ييو تنها يكس يب يسالها يها يسخت خواستميم.شوم 

نفسم را با تمام قدرت . همدل  كيهمزبان ؛  كيآشنا ؛ منتظر  ياريآشنا ؛ آن هم از د كيبودم ؛ منتظر  يلحظه ا نيمنتظر چن

كردم و  كيرا به لبانم نزد شيبايدستان ز. او را ببوسم  يسرتا پا خواستيدلم م.تا عطرتن او را استشمام كنم  دميباال كش

چسبانده بود و  نهيافتاد ؛ سرم را به س هيبه گر زيمادر تمام سالن فرودگاه را پر كرد؛ عز يبو. آنها را بوسه باران كردم 

 .مان درهم گم شد  هيهق هق گر يداص

 »؟ ينيخوشگلت را بب ينوه  خواهدي؛ دلت نم زيعز« :آفتاب را در بغل داشت گفت  كهيدرحال انيشا

 اياون شكل ماهت بشوم ؛ ب يفدا ياله« :روكرد به آفتاب و گفت  يبا لبخند كرديرا پاك م شيهمانطور كه اشك ها زيعز

 ».من مادربزرگت هستم  اي؛ ب زميعز

خود را در  ديخندان مرا د ي افهيق يوقت.  كنمينم هيبه من كرد تا مطمئن شود كه گر يبغض كرده بود نگاه كهيدرحال آفتاب

 .انداخت  زيآغوش عز

 . كرديو آفتاب معصومانه او را تماشا م رتفيو قربان صدقه اش م ديبوسياو را م زيعز

 شيها تياز شركت و فعال انيكه شا ييها فيمان و تعر يخانه و زندگ دنيبا د. گذشته بود  مهياز ن ميديبه خانه رس يوقت

 ييكشورها نيچن كيدر .  ديخودتان را باال بكش نجايدرا ديشكركه توانست يشكر ؛ اله ياله« :گفت  يبا خوشحال زيكرد ؛ عز

 يمعمول يزندگ كيهنوز  كردن يسال زندگ ستي؛ باور كن برادرانت در اروپا بعد از ب ستين يكردن كار آسان شرفتيپ

فكرنكنم باور  ميبگو يكس ياگر برا.  ديكرد شرفتيپ نقدريمدت كوتاه ا نيكه در ا ديهمت به خرج داد يليشما خ. دارند 

 ». دميد ينم يجربزه ا نيچن انيوقت در وجود شا چيه. كند 
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ناگفته نماند كه من هرچه دارم و هرچه  البته« :به سمتم آمد و دستش را به دور گردنم انداخت و گفت  يبا لبخند انيشا

اش را  ييكرد و تمام دارا نانينداشت اطم يكار چيكه عرضه ه يبه همسر يچشم داشت چيمهتابم كه بدون ه ونيهستم مد

 ».گذاشت  ارشيدر اخت

 ». يممنونش باش يليخ ديپارچه جواهر است ؛ با هيمهتاب كه « :گفت  يبا خوشحال زيعز

 ».روز بتوانم جبران كنم  كيانجام دهم ان شاهللا كه  ياال كه نتوانستم كارتا ح« :گفت  انيشا

هستند  گريكدي ي مهيحرفها گفتن ندارد ؛ زن و شوهر ن ني؟ اصال ا هيتعارفات چ نيا« :شرمنده شده بودم گفتم  يحساب منكه

 ».منتظر جبران آن باشند  ديهم كردند ؛ نبا يبرا يو اگر كار

شان را به اندازه جانشان دوست دارند و  ياتفاقا خانم ها دارائ. توقع را دارند  نيا ونياز خانم ها و آقا يلياما خ« : زگفتيعز

 يهمسر جاخال اجياما موقع احت كننديم يهمه نوع بذل و بخشش. كنند  ميشان تقس يزندگ كيآن را با شر ستنديحاضر ن

 ... زننديچشمش م يتو امتيند و تازه اگرهم بدهند تا قخود دار هيبه توج يسع يرمنطقيغ ييها ليو با دل كننديم

؛  يسراغ سوغات ميبرو ديخب حاال اگر اجازه بده.  زميمتشكرم همسر عز يليخ« :كرد و گفت  يكوتاه ميتعظ انيشا

 »؟ يبرامون آورد يچ زجونيعز

؛  يات را فراموش نكرد يبچگعادت  نيامان از دست تو ؛ هنوز ا« :گفت  زيعز. دوان دوان به سمت چمدان ها رفت  و

 ». رفتيبه سراغ چمدانها م يآمدم قبل ازهركار يبود هروقت من از مسافرت م نطوريهم شهي؛ هم ينيب يمهتاب م

 يهرچه باشد من پسر ته تغار يناسالمت. ديكن يكيقرار نشد با مهتاب دست به  زيعز« :را درهم كرد و گفت  شياخمها انيشا

 ».ات هستم 

 ».دردانه ام بشوم  زيعز يمن فدا ياله« :و گفت  ديخند زيعز

 . ديو او را بوس زانداختيهم خودش را لوس كرد و دربغل عز انيشا

چمدانش به آفتاب  شتريو پوشاك ؛ البته ب يدست عيگرفته تا صنا شميابر ي چهياز قال. بود  دهيزحمت كش يليخ زيعز

. شد  ريو آنقدر ما را خنداند كه اشك از چشمانش سراز پرانديم يزه اآورد م يم رونيكه ب زرايهرچ انيشا. اختصاص داشت 

خب حاال .  يخدا خفه ات نكند ؛ هنوز هم مثل همان وقتها هست« :گفت  زيعز. بودم  دهينخند نيچن نيوقت بود كه ا يليخ
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 ».مهتاب را به دستش برسانم  يسفارش يبگذار بسته 

 ».از طرف مادرت است  نيا« :م داد و گفت آورد و به دست رونياز چمدانش ب يا بسته

بود  يا هيهد نياول ني؛ بعد ازتولد آفتاب ا كردميلبانم محو شد و مات و مبهوت بسته را نگاه م ينام او خنده از رو دنيشن با

 . ديرسيكه از طرف آنها به دستم م

 ».؛ بازش كن  يچرا معطل« :گفت  انيشا

عروسك . فضا را پر كرد و خاطرات گذشته دوباره زنده شدند  يعطر تن مادر همه  يبولرزان بسته را باز كردم  يدستان با

 ايبود كه از پدر گرفته بودم؛ خدا يا هيهد نيزتريعز نيا. چسباندم  نهيبود ؛ آن را محكم به س» شوشو « ام  يدوران كودك

 خواهنديچرا م. ه پس چرا قصد آزارم را دارند فراموش كرد شهيهم ياو كه مرا برا دپدر را زنده كردن يچرا دوباره خاطره 

خود جهنم كردم تا او را به  يرا برا ي؛ زندگ دميداشتم ازخود بر ادگاري؛ منكه هرچه ازاو به  ندازندياو ب اديدوباره مرا به 

 ... االروزها را گذراندم تا به آرامش برسم و ح نيبسپارم ؛ سخت تر يفراموش

 .فرستاده بود  ميبرا يفكوتاه و تلگرا يا مادرنامه

 . فرستميآفتاب م يبرا ادگاري؛ آن را به  يدوست داشت يليعروسك را خ ني؛ چون ا زيمهتاب عز «

 »مادرت  قربانت

بود كه  يام بود او تنها سنگ صبور يو نوجوان يدوران كودك ادگاريشوشو .  ستميكه آن را در بغل داشتم آرام گر همانطور

ام در وجود او  يبخت نبردم ؛ چون خاطرات تلخ زندگ ياو را به خانه . در وجود او خفته است  ميغمهابا من بزرگ شد ؛ تمام 

قبل . و حاال بعد از سالها دوباره به كنارم آمده  ندازديب ميها يناكام اديمرا به  يزيچ يو شگون نداشت اول زندگ شديخالصه م

و گفت  دياب دوان دوان خودش را به من رساند و عروسك را از دستانم كشكنم ؛ آفت داياز آن افكار رنج آور نجات پ نكهيازا

 »؟ هي؛ اسمش چ يمام« :و گفت  ديو عروسك را بوس» مال منه ؟  نيا ي؛ مام يمام« :

 .اسمش شوشو است  ـ

 »مال من باشه ؟ تونهيم« :و گفت  ديخند

اون به تو تعلق  زميعز« :كردم و در آغوش گرفتم و گفتم  بلند نياو چشم دوخته بودم او را از زم يبايبه چشمان ز كهيدرحال
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 ».داره 

 ». ميدوكلمه باهم درد دل كن مينيتا بنش ديرا جمع كن نهايا ديبلندشو« :من ناراحت هستم گفت  يليخ ديكه د زيعز

به خواب  كرديم يآفتاب همانطور كه در آغوشم با شوشو باز. و به اتاق برد  ختيرا درچمدانها ر ليوسا يهم فور انيشا

 كيپدر را كرده بود ؛ فقط و فقط منتظر  يچقدر دلم هوا دانديخدام. رفت ؛ اما من همچنان غرق در خاطرات گذشته بودم 

بدون شك حاصل دسترنج چند ساله مان  ديرسياز پدر به دستم م غاميپ كياگر تنها . فدا كنم  شياشاره بودم كه جانم را برا

 ديق يراحت نيبه هم توانستي؛ پدر چگونه م دميرسيم جهيكمتر به نت كردميهرچه فكرم.  گشتميبازم رانيو به ا كردميرا رها م

 .مرا بزند 

 »؟ يدهيجواب نم زنميم تيكه هرچه صدا ييمهتاب ؛ كجا« :گفت  زجونيعز

دلم  يليخ. فكر پدر بودم  به...  زيعز يدونينبود ؛ م نجاياصال حواسم ا ديآه ؛ ببخش« :تازه به خود آمده بودم گفتم  منكه

. را بشنوم ؛ غرور مردانه اش را تماشا كنم  شي؛ صدا نمياو را بب گريد كباريتنگ شده ؛ حاضرم تمام عمرم را بدهم و  شيبرا

 »...چرا  زيآخه عز

.  كرديگاهم من نيغمگ يبود و با چهره ا ستادهيدرچهارچوب در ا انيصورتم را پوشاند ؛ شا ياشك بود كه پهنا ليدوباره س و

دستم را در دستش گرفت و گفت  زيعز. به سمتم آمد و آفتاب را از بغلم جدا كرد و به اتاقش برد  يسخت نيبدون كوچكتر

 ».كنه  ينيعقب نش تونهيزده كه نم يحرف. خودش دارد  يبرا يلياو هم حتما دال« :

 يبدم م يرانيا يمردها زياز چه چ زجونيعز يدونيم ...و برهان آورد  ليدل شهيدوست داشتن نم يبرا« :گفتم  يدلخور با

 كيبه نظر من . پا بگذارند ؛ اما از غرورشان نگذرند  ريرا ز شانيو زندگ يحاضرند تمام هست. ؛ از غرور ابلهانه شان  ديآ

ند تحمل كنند اما سخته بتوان يليمرگ پدر ؛ مادر و همسر را كه خ يممكنه هر انسان. از وجود پدر و مادر است  يفرزند قسمت

روز  كيمن طاقت .  سوزاندياو را م شهيهم استيدن ايماند و تا دن يم ياست كه بر قلب آدم يداغ. است  يگريد زيفرزند چ

اوست و باهر  شيكامل دارم ؛ اما باز دلم پ اعتمادبه پرستارش  نكهيسركار هستم با ا ياز آفتاب را ندارم ؛ باور كن وقت يدور

 ». شوديكنده م دلم ازجا يتلفن

 »؛ او هم مثل تو دلواپس آفتاب است ؟ نيبپرس بب انياصال از شا.  يآخه جونم تو مادر« :مرا آرام كند گفت  نكهيا يبرا زيعز
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ما مثل عاشق و . فرق داشت  هيمن و پدر با بق يرابطه  زياما عز« :گفتم  كردميرا با پشت دست پاك م مياشكها كهيدرحال

روز پدر  كياگر .  ميرا نداشت گريهمد يلحظه دور كيو از آنطرف طاقت  ميكرديطرف باهم دعوا م نيا؛ از  ميمعشوق بود

و  كيدوست ؛ گردش ؛ موز هيبودم كه  يدر سن نكهيبا ا.  ديرس يبه شب نم زمرو دميشن ياو را نم يصدا اي؛  دميد يرا نم

پدر را به  ي نهيك توانستميوقت نم چيآنها محروم بودم ؛ اما هبنابرخواسته پدر از  شهيداشتم و هم اجياحت گريد يزهايچ يليخ

باهاش قهر  يرا انجام دهم ؛ اما وقت شيتورهاكه دس خواستيبه اجبار م.  ديكشيم اديسرم فر. بود  نطوري؛ او هم هم رميدل بگ

 .رورش به اندازه حاال نبود فرق كرده ؛ الاقل غ يليبا اون زمان خ نكهيكردن داشت ؛ مثل ا يبه آشت يسع يبه نوع كردميم

بردم ؛  نيداشتم از ب ادگاريرا پاره كردم و هرچه از او به  شيتمام عكسها. كردم او را از ذهنم پاك كنم  يسع يلي؛ خ زيعز

ثل م مياو برا.دارد  انيجر مي؛ او پدرم است ؛ خون او در رگ ها ندازميتكه كاغذ له كنم و دور ب كياو را مانند  شودياما مگر م

 يتازه ا. كنم  يزندگ توانميادامه دهم ؛ بدون او هم م يبه زندگ دنيبدون نفس كش انستماست ؛ هروقت تو دنينفس كش

 نيفقط ا. برده اند  اديآنها هم مرا كم كم از .  ستنديها ن ميمثل قد گهيپدر بود ؛ مادر و ماهان هم د يتفاوت يكاش فقط ب

 . ديگويسخن م شيها يو با شور و شوق از خوشبخت دريگيتماس م كباري يزهراست كه هفته ا

 . ستيدارند ؛ وضع آنها بهتر از تو ن ي؛ آنها هم مشكالت ستين نطوريا ـ

 »كرده ؟ رييتغ يليپدر خ نكهيمثل ا« :و گفتم  زيناگاه رو كردم به عز به

 »!ازچه نظر « :تعجب گفت  با

 .آزاد گذاشته و زهرا را  ستين ريمثل سابق سخت گ گهيد نكهياز ا ـ

 »..فرق كرده  يليآره ؛ آره شكرخدا خ« :گفت  يتصنع يو با لبخند ديكش ينفس زيعز

 .او باز شد يبرا يشدن من راه يخوشحالم كه با قربان يليمن هم خ ـ

كردم به  يسع يليخ.  كرديرا از من پنهان م يزيچ زيداشتم ؛ عز يبي؛ حس عج ميصحبت كرد زيوقت با عز ريشب تا د آن

در ذهنم زده  يناگهان جرقه ا. خبر است كه من از آن اطالع ندارم  رانيدر ا. نداشت  يا دهياز او حرف بكشم اما فا يگونه ا

؛ اما او به  دياست به من بگو ماريخواستم كه اگر پدر ب زيبا خواهش و التماس از عز. افتاده باشد  يپدر اتفاق يشد ؛ نكند برا

مان از آن  يكرد و زندگ رييتغ زيهمه چ يبطور ناگهان زيبا آمدن عز.و سالم است  حير صحقسم خورد كه پد انيجان شا
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گفت ؛ از اقوام و  يم ميبرا رانياز ا.  ديمفه يهمزبان دركنار خود داشتم كه مرا م كي گريحاال د. آمد  رونيب يكنواختي

 نيبه ا يكه زندگ شديباورم نم.  رفتيم يه به آمادگتنگ شده بود و از پسر ماهان ك شيدلم برا يليكه خ يبستگان ؛ ازمامان

زود  چه؛  كنميدستان كوچكش ؛ را حس م يآمد ؛ هنوز نرم ايبه دن يبود كه عل روزيد نيهم نكهيمثل ا. سرعت گذشته باشند 

 .گذشت  هودهيعمرمان گذشت و چه ب

 مياهايو رو اليو درخ دادميآخر شب گوش م ي خوب به قصه يبچه  هي؛ مثل  گفتيآنها م يبا آب و تاب درباره  زيعز يوقت

 . بردمينبود لذت م نيريآوردن خاطرات گذشته كه در آن زمان چندان هم ش اديو از به  كردميآنها را تصور م

؛ اما با از دست دادن آن ؛  ميستيو شاكر خدا ن ميدان يقدر آن را نم ميكه دار يزيهرچ.  ميدار يآدم ها چه عادت زشت ما

 خواستيحس درخود من هم به وجود آمده بود ؛ آنقدر كه دلم م نيوحاال ا شودياسطوره م مانيباشد ؛ برا زيكه ناچهرچند 

 رانيمن اگر ازتمام مردم ا« :گفت  يبه شوخ زيروز عز كيرفتن نداشتم ؛ آخر رونيبه ب يليتما.  نميبنش زيعز يصحبتها يپا

درد گرفته ؛  ديفكم بس كه از صبح تا شب جنب ني؛ به خدا ا يدهيم و گوش ينينش يم يتو با خوشحال ميبگو تيهم برا

و چه  ميكجا رفت مي؛ بگو رانيا گشتمكه اگر بر يببر رونيخونه ب نيما را از در ا يخواهينم ميما مهمان شما هست يناسالمت

 ». ميديد

او را ازخانه  يجزئ ديچند خر ي؛ جز برا آمده كايبه آمر زيكه عز يچهار روز -سه  نيدرطول ا دمياونموقع بود كه فهم تازه

اول از .  ميزد رونيو آفتاب ب زيو كنار گذاشتم و به اتفاق عز دميبوس ياز آن روز خاطرات گذشته را به كل. نبرده ام  رونيب

مادر  دنيب با دآفتا.  ندياو را بب خواستيدلش م يليگفته بودم كه خ زيعز ي؛ آنقدر از او برا ماو را به نزد مادر برد ييهر جا

داشت  يخاص ي؛ اما آفتاب هنوز به آنجا دلبستگ مياز آن محله رفته بود شديم يسال كي نكهيبا ا.  ديدوان دوان به سمتش دو

 يخانه م يبه تماشا يو از پشت حصار چوب رفتيم ممانيقد ي؛ اول ازهمه به سراغ خانه  ميرفتيهر وقت به خانه مادر م. 

زود به دل مادر  يليبا اخالق خوشش خ شهيمثل هم زيعز.  شديزنده م شيبرا يكوچكش خاطراتدر ذهن  ديشا.  ستاديا

آن .  ميبرديممادر را هم با خودمان  ميرفتيكه م گرهرجايبا هم برقرار كنند ؛ حاال د يدوستانه ا ينشست و توانستند رابطه 

 نيبار بود كه او ا نياول يبرا ديشا. خشنود بود  اريسباهم بودن ب نيآفتاب هم از ا.  كنميدوران خوش را هرگز فراموش نم

روزها  گريآمده بود و د رونياو هم از آن حال و هوا ب.  كرديگرم خانه حس م طيو دوست داشتن را در مح تيميهمه صم
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 نبود ؛ حاال يتكرار شيبرا

 گذشتيم حيو هر روزمان به گشت و تفر ميدركنارش بود زيشاد و خندان به همراه عز يا افهي؛ من با ق كرديفرق م زيچ همه

بودم كه متوجه نشدم  يمن چه مادر اياش عوض شده باشد ؛ خدا هيروح نقدريكه ا شدي؛ آفتاب آرام و قرار نداشت ؛ باورم نم

؛ او را هم به  ميخودمان ساخت يكه برا يكنواختي يدارد و ما با زندگ اجياحت حيبه وجود من و تفر زيازهرچ شتريدخترم ب

 مهيخواباندم ؛ ن ياو را در بسترش م يكه شبها وقت ييبه من داشت ؛ تا آنجا يديشد ياو وابستگ.  ميديجبار به دنبال خود كشا

« : گفتياو را وادار به برگشتن نكنم م نكهيا يراو ب ديكشيو مرا در آغوش م ديخزيپتو م ريصدا به ز يشب هراسان اما ب يها

 ».بخوابم  شتيامشب پ شهيم؛  دميد يبد يليخواب خ كيماما 

 يكار منع كرد ؛ حت نيمرا از ا انيبارها و بارها شا. خواندن  ييبه الال كردميچسباندم و شروع م يم نهيمن او را محكم به س و

شانه  كرديرادرهم م شياخم ها كهيو آفتاب درحال» . يدر اتاق خودت بخواب ديشبها با« :چندبار با تحكم به آفتاب گفت 

 توانستمياست ؛ اما من چگونه م يمنطق انيشا يكه حرفها دانستميم.  برديپناه م قشانداخت و به اتا يا باال مر شيها

 اجيكار به زمان احت نيدربند به تالطم افتاده ؛ وادار كنم كه به اتاقش برود ا يقلبش به مانند كبوتر كهيجگرگوشه ام را درحال

 زيبه هرحال با آمدن عز.  بردمياو را به اتاقش م رفتيمبه خواب  يبود كه وقت نيا كه توانستم انجام دهم يتنها كار. داشت 

متوجه شد كه او  اني؛ تازه آنموقع شا ديخوابيتا صبح م اليو مستقر شدنش دراتاق خواب آفتاب وضع بهتر شد و با آرامش خ

 . كنديم تيدركنارش است احساس امن يكس ي؛ چون وقت ترسديم يزياز چ

« :گفت  يو م رفتيو قربان صدقه اش م رفتيراه م زيكرده بود ؛ عز زجايخودش را در دل عز يزبان بدجور نيريش آفتاب

 ».ام  دهيند يخوش زبان نيبه ا يدختر

 يمادرها يحرفها را برا نيبرو پسر ا« :گفت  كردياعتراض م انيشا يخواباند ؛ وقت يشبها او را در بغل خودش م اكثر

 يشما را هم دركنار خودم خواباندم ؛ حاال چ يگل ؛ همه  يمن كه سه تا بچه بزرگ كردم مثل دسته  يرابزن ؛ نه ب يامروز

 يكياز  يكيماشااهللا بچه ها هم  دنديخوابياتاق م كي؟ همه سرتاسر در  يگيم يزمان مادر من را چ! خوبه  نكهيشد ؟ تازه ا

 شتريب يرفاع ليكرده و وسا شرفتيپ ي؛ هرچه زندگ ستيخبرها ن نيا از گهيزمانه كه د نيا.  شدنديباادب تر و با كمال تر م

از  يكيبار  نياول ياش برا يزندگ يزبون بسته در ط نيكوچولو ؛ ا نيبه ا يداد ريحاال تو گ.شده ؛ بچه ها لوس تر شدند 
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وجود برقرار بوده ؛ حاال تو دو م نيا نيب يارتباط خوب شهيبه نام مادربزرگ كه هم ي؛آنهم شخص دهيخانواده اش را د ياعضا

 ».او را از خود برنجانم  يخواهيازمن م

؛  خوابديبا آرامش م شودياز بودن من مطمئن م ي؛ وقت پرديدارد ؛ اوتا صبح چندبار هراسان ازخواب م يبچه مشكل نيا انيشا «

 گري؛ البته نه تا آن اندازه كه د يمل كنع لشيبه م ديبا.  ستين شيب يكم كم از او دور كرد ؛ او هنوز بچه ا ديترس را با نيا

 ».مستقل شود  خواهديكه بزرگتر شد ؛ خودش دلش م ني؛ هم يصبر داشته باش يمك ديبا. نتوان كنترلش كرد 

بود و  جهينت يمن ب يمراقبش بودم ؛ اما سع شتريگفت كه آفتاب مشكل دارد مرا به وحشت انداخت و ب زيكه عز يوقت از

« :سرصحبت را باز كرد و گفت  يمقدمه ا چيبدون ه زيروز باالخره عز كي. كنم  دايترس شبانه اش پ يراب يلينتوانستم دل

 »؟ ديباهم مشكل دار انيتو و شا

 »؟ ديكن يسوال را م نيچرا ا! نه « :تعجب نگاهش كردم و گفتم  با

 زندياوقات درچهره اش وحشت موج م يا گاهاست ؛ ام يدختر پرشور و نشاط نكهيعلتش آفتاب باشد او با ا دي؛ شا دانمينم ـ

 . برديرنج م يزيدهم اما او از چ حيدرست توض توانمي؛ نم

 »؟ ستيبه نظر شما مشكل او چ« :استفاده كنم و گفتم  اتشياز تجرب ديكنار او نشستم تا شا اقياشت با

تمام .  ستيهم سن و سالش در ارتباط ن يه هااو با بچ. است  ييباشد ؛ آفتاب دختر تنها ييتنها شتريمشكل او ب كنميفكر م ـ

 شيدوست را برا يوقت جا چي؛ اما ه كنديوقتش پر شده از آدم بزرگها ؛ هرچند كه شما را دوست دارد و احساس عالقه م

و  بايز طيقفس است ؛ شما مح كياو درست مثل  يمعاشرت داشته باشد زندگ ادر اجتماع و با بچه ه دي؛ با ديريگ ينم

 يليبچه ها با ما بزرگها خ ياياما دن.  برديكه او هم مانند شما از آن لذت م ديكنيو فكر م ديخودتان ساخته ا يبرا ينيدلنش

از . هستند  يعاطف يزهايو چ ي؛ مهربان نآنها به دنبال محبت ؛ دوست داشت ميهست يزندگ يفرق دارد ما به دنبال مسائل ماد

.  ديستيدر كنار هم ن شتريحدود دو سه ساعت ب يزيكه متاسفانه شما در شبانه روز چ شونديباهم بودن پدر و مادر خوشحال م

وقتتان را به كار كردن  ي؛ شما همه  دياو را محروم كرده ا تانيهم كه به خاطر مشغله كار يخانوادگ حياز گردش و تفر

به  ديداشته باشد ؛ او را با اجيه پرستار احتكه ب ستين يدر سن گرياو د.  ستيآفتاب كوچولو جالب ن يبرا نيكه ا ديگذرانيم

درحضور او  يخانوادگ ياز بحث ها ديكن يسع ديبا. كه با بچه ها در ارتباط باشد  يعموم يجا كي ديكودكستان بفرست
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 را به اني؛ او ؛ تو وشا ديكن يخوددار

كه او خواب  يوقت يبرا ديرا بگذار تانيفهابهتره حر.  گذرديكه تازه همان مدت كوتاه هم اغلب با بحث م نديب يباهم م ندرت

 .حساس آفتاب مضر است  هيروح ينباشد ؛ اما برا ياست ؛ ممكنه از نظر شما بحثها آنقدر جد

 يو برا ديكه او را تنها رها كرده ا كنديفكر م رناخودآگاهشياست او در ضم ييشدن شبانه اش هم ترس از تنها داريب علت

 ديو دركنارخودتان بخوابان ديعنوان از خود نران چي؛ اگر به سراغتان آمد او را به ه پرديخواب م ترسد و هراسان از يم نيهم

 . ديبه خواب رفت او را به اتاقش ببر يو وقت دياوريب رونيحال و هوا ب آناو را از  نيريش يو با گفتن قصه ا

؛ او در  كرديم ايمه شيها را برا نيبود ؛ بهتراو  يظاهر شيفقط به فكر آسا انيشا. بود حيكامال صح زجونيعز يصحبتها

 اجيكردم كه آفتاب به پدر احت يادآوريچندبار به او . گذاشت  ياو كنار نم يساعت از وقتش را برا ميساعات شبانه روز ن

حاال تو ؛ فرزندش ؛  يراحت يكه از صبح تا شب سگ دو بزند برا شوديم دايهم پ ترپدر از من خر« :دارد و او در جوابم گفت 

 ». كنديم يبه حتم او راحتتر زندگ يدست از كارت بكش يكن و هم نقش مادر ؛ اگر بتوان يباز شيهم نقش پدر را برا

كردن من داشت و هر وقت كه  يبه راض يسع يرمنطقيغ ليلذت بخش نبود ؛ با دال انيبا شا ميحرفها ي جهيوقت نت چيه

 ».استعفا بده و دركنار فرزندت بمان  يهست يوبتو اگر مادر خ« : گفتيآورد م يكم م يحساب

از منابع مهم  يكي فتديشركت راه ب نكهيبه دست آوردم وتا قبل از ا يرا كه با آن سخت يچرا آنقدر عالقه مند بود كار دانمينم

.  رديرا هم بگ ام يداشت تا استقالل مال يرا گرفت و حاال سع زميخاص خودش همه چ استيس اي. درآمدمان بود كنار بگذارم 

 يليخ انيمتاسفانه شا. حماقت نزنم  نيدست به ا گريد يرا تحمل كنم ول يرا نكنم ؛ هر سخت ركا نياما به خود قول دادم كه ا

البته تاچند ماه اول . شركت بدتر هم شده بود ينبود ؛ با فروختن خانه و راه انداز يكيدل و زبانش  گريكرده بود د رييتغ

. و تالش خودش بوده  يسع جهيكرد هرچه كرده نت اليسپرد و خ يرا به فراموش زي؛ اما كم كم همه چ كرديم يقدردان يليخ

سال آمده بود  نيو تازه او بعد از چند كردينم يرييكه تغ اني؟ شا دهيدرد دل كنم اما چه فا زجونيبا عز خواستيدلم م يليخ

چقدر  انير دهم كه چه شود ؟ هرچند كه او خودش متوجه بود كه شااو را آزا مي؛ حاال با حرفها نديما را بب يكه خوشبخت

تظاهر است ؛ نه ابراز دوست  يبرا شتري؛ ب زنديبر گونه ام م ياندازد و بوسه ا يبه دور گردنم م يكرده و اگر دست رييتغ

ه دو كلمه حرف زدن و آنموقع هم آنقدر خسته است كه حوصل گردديتا شب برنم رودياز صبح كه م ديد يم يداشتن ؛ وقت



 

 

كتابخانه نودهشتيا  زهرا ناظمي    –شام مهتاب 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٣٧

و بوسه بر  يزبان نيريبا ش انيو شا كرديپنهان از چشم من با او صحبت م يگاه. شديم لمانندارد متوجه وخامت وضع و حا

با او به بحث  نبارهيدر ا گريشده بود ومدتهاست كه د يمسائل عاد نيمن ا يبرا.  داديرا خاتمه م هيقض زيدست و صورت عز

من و او هم  نيب يو فاصله  شديم شتري؛ روز به روز عالقه ام به آفتاب ب انيشا يها يتفاوت يب نينشستم ؛ بخاطر هم ينم

 .شتريو ب شتريب

 

 32فصل

 يآفتاب به كل هيروح. مان بود  يزندگ يروزها نيمن و آفتاب بهتر يكه برا يسه ماه. دركنارمان ماند  زجونيماه عز سه

 گريد كهيهمسن و سالش او را سرشوق آورده ؛ بطور ي؛ معاشرت با بچه ها ودريبه مهدكودك م ياز وقت. عوض شده است 

؛ اما  ميدار يخوب يزندگ.  خوابديتختش م يال راحت در اتاق خودش و روي؛ شبها هم با خ ستين ياز ترس و هراس دراو اثر

آخر هفته را  التي؛ تعط زيعز؛ آن هم بخاطر  يبدون اوست فقط گهگاه ميكن يوهرچه كه م ميرويهرجاكه م.  انيبدون شا

كه  يتحمل كند ؛ وقت ستنتوان گريد زيروز عز كي. اش به خودش تعلق داشت  يكارياوقات ب هيو بق گذرانديدر كنارمان م

« :گفت  يمقدمه ا چي؛ بدون ه مياو نشسته بود يبه تماشا يمكتين يرو زيو من و عز كرديم يآفتاب در پارك كودك باز

شما  نيب يفرق توانستميداشتم ؛ فكرنكنم م يباوركن اگر دختر,  يهست زيعز ميكه تو مثل دخترم برا يندايمهتاب ؛ خودت م

 ».مرا مثل مادرت بدان  زنميم يحرف اگر نيهم يبگذارم ؛ برا

جا و بود ك رانيكه در ا يانيعوض شده ؛ شا يلينگران هستم ؛ او خ انيتو و شا يزندگ يمن برا« :گفت  يبعد از مكث كوتاه و

هرچه به او . گذاشت  يحد و مرز ديمرد با كي ي؛ برا حتيازمن به تو نص زمي؟ عز ياو را آزاد گذاشت نقدريكجا ؟ چرا ا نيا

؛ مجبور  يبده تياهم شيهرچه به خواسته ها خواهدياز تو م يگريكار د يرا بكن كار نيدارد ؛ ا يشتريازت توقع ب يبده

 ميآ يم نجايبه ا يوقت خواستيروح شده ؛ دلم م يسرد و ب يليشما خ يزندگ.  يكن يخودت چشم پوش يازخواسته ها كنديم

بهتره .  ديبه دنبال راه خودتان هست هركدام.  دميند يخوشحال كننده ا زيروبه رو شوم ؛ اما متاسفانه چ يباتريز يبا صحنه ها

 خواهديم يتا ك.  شوديم دهيكش يندارد و به نابود يكند دوام چندان دايادامه پ نطورياگر هم يزندگ ني؛ ا يبا او صحبت كن

به  رفتهگ شيكه او در پ يروش ني؛ با ا ديايخبر به خانه ب يپرسه بزند و آخرشب هم مست و ب ابانهايدر خ روقتيشبها تا د
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با كمك تو ؛  كند ؛ البته داياش را پ يراه درست زندگ دياو با.  دهديازدست م ديشركت را كه با خون دل ساخته ا نيا يزود

حرفها را  نيا دانميمن تو را چون دخترخودم م. مرد خارج است  كي يانجام دهد كه از عهده  توانديكارها م يليزن خ كي

 دلم در زي؛ عز زنميم تيبرا

رو و پ يآنقدر آزاد. از خانه پناه ببرد مقصر همسر اوست  رونيشود و به ب يفرار ياگر مرد از خانه و زندگ ييزناشو يزندگ

؛  يكه تو نكرد ستين نيمنظورم ا. بازخواست شود  نكهي؛ بدون ا دهديانجام م خواهديدلش م يبال به مردش داده كه هركار

اما درباهر مسائل . تو بوده  ياز عرضه  دهيرس ييو اگر حاال به جا يات گذشت ي؛ از زندگ يكرد انيشا يتوهمه كار برا

و اگر توهم  ي؛ ازهمان اول او را آزاد گذاشت يشل شد يليو خ ي؛ كم آورد ميوبگ يستيبگذار بدون رودربا... يخانوادگ

ات تحكم  يدر زندگ.  كننديم تفادهنقطه ضعف زنها اس نيمردها از هم. دلت را به دست آورده  يباچرب زبان يبود يناراض

طرف مقابلشان را  يزبان نيريبا شو  رنديبگ ميتصم كطرفهيزن  ايمرد  ديوقت نبا چيه.  يزود خام او شد يليو خ ينداشت

؛ درك كردن هم ؛ باهم بودن و باهم  گريكدي دنيفهم يعني؛ تفاهم  ميما باهم تفاهم دار نديوادار به آن كار كنند وبعد بگو

خودش  اريحكم فرما بوده ؟ بگذار خودم جواب بدهم ؛ نه ؛ تو او را به اخت يطيشرا نيات چن يدر زندگ ايآ.  كردنفكر

 دايپ يراه رنشدهيتا د ديمهتاب با. سم است  انيمثل شا يمرد يبرا نيانجام دهد و ا خواهديكه دلش م يتاهركار يگذاشت

 ».كرد 

 اي؛ دوبار  كباريكند ؟  رييمرد تغ كيگفت تا  ديچقدر با. صد بار  ايبار ؛ دوبار ؛  كيچقد حرف بزنم ؟ « :و گفتم  ديكش يآه

حرف  يك يبرا. نداشته ؛ به خدا خسته شدم  يا دهيرفتم ؛ اما فا دهيكه به نظرم رس ييهاراه  يباور كن همه  زيعز. صدبار 

از آفتاب  ريبچه را بلرزانم ؟ من كه غ نيچقدر تن ا.  دهديجواب م يمدت كوتاه ي؛ مثل دارو فقط برا ميبزنم ؟ هرچه بگو

خودش  دي؛ او با زيعز. ماند  يم يچ ميبرا گريهم ؛ دحاصل ؛ او را از دست بد يب ياگر قرار باشه با بحث ها. را ندارم  يكس

ام ؛ از هست و  ياز زندگ. كم نگذاشتم  يزيچ انيشا يمن برا. كرد فيتزر يبه كس توانيرا با زور نم زيچ چيه. بخواهد 

 . چي؟ به ه دميگذشتم اما حاال به كجا رس ستمين

چه زبان  ديداني؛ اما شما خودتان كه م رفتميم رباريز گفتيهرچه م ديروشم ازهمان اول غلط بود نبا دييگويدرست م شما

محبت  يپناه هستم و تشنه  يزن ب كيچه رسد به من كه .  كشديم رونيدارد؛ آن چنان كه ما را از سوراخش ب يچرب و نرم
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 كي خواهديم ممنكه مدتهاست از خودم گذشتم ؛ فقط دل.  شوديتمام م زيچ هقربانت بروم و دوست دارم هم يبا دو كلمه . 

شبها با آنحال به  انيشا يوقت نكهيخوشحالم از ا.  نديغم به دل او بنش خواهديدلم نم. كنم  ايآفتاب مه يراحت برا يزندگ

 يا جهيبا او صحبت كردم به نت هرچهپدرحس كند  يواقع ياو را به معنا خواهديدلم م. است  دهي؛ آفتاب خواب ديآ يخانه م

 ».به طالق كردم  دياو را تهد ديباور كن ي؛ حت دمينرس

 »؟ ييگويراست م يوا« :گفت  زهراسانيعز

به  يراه گريمن د. سه ؛ چهارماه جواب داد  ديتهد ني؛ فقط ا دينبخش يثمر چياما متاسفانه ه« :را تكان دادم و گفتم  سرم

 يزندگ نيا يبقا يآمد برا يم برماز دست يمنكه هر كار.  دييبه من بگو رسديبه نظرتان م ي؛ اگر شما راه رسدينظرم نم

 ».برسد  يبه آفتاب صدمه ا خواهميفقط و فقط نم. او شدم  اليخ يب گريكرده ام و حاالهم د

 .صحبت خواهم كرد  يمن با او جد ـ

 .كردن خسته شده ام  يجور زندگ نيخودم هم از ا ديكه جواب بدهد ؛ باور كن دوارميام ـ

غصه  خواهمي؛ نم دينكن فيبابا و مامان تعر يبرا رانيا ديبرگشت يجان آفتاب وقت« :م و گفت زيناگهان رو كردم به عز و

 ».بخورند 

كه چه  ميبه تو ندارند ؛ بگو يدسترس يوقت.  شوديجا خاك م نيهم ميباور كن هرچه گفت« :را در دستش گرفت و گفت  دستم

 »شود ؟

 . شودياتفاقا بابا اگر بفهمد داغان م ـ

 »...ساله كه  يپدرت كه سالها يبابا تو چقدر ساده ا يا« :گفت  يتامل چيه بدون

كه  ميحرف زدم ؛ بلندشو برو يليخ«:حرف را بزند ؛ حرفش را ناتمام گذاشت و گفت  نيا ديمتوجه شد كه نبا نكهيا مثل

 ».آفتاب منتظر است 

 »افتاده ؟ ي؟ چه اتفاق زيشده عز يچ« :او را محكم گرفتم و گفتم  دست

 ».بود كه پدرت از رفتن شما خورد  ي؛ منظورم همان ضربه ا فتادهيكه ن ياتفاق« :و گفت  ديام را بوس يشانيپ

 ».تكان نخواهم خورد  ميشده ازجا يچ دييبه جان آفتاب تا نگو« :گفتم  دادميقورت م يآب دهانم را به سخت كهيدرحال
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قطع  بايو تقر رديگ ينم ليما را تحو گريد ديكه شما رفت يپدرت از وقت ميبگو خواستمي؛ م يدختر تو چقدر سمج هست يا ـ

 . ميرابطه كرده ا

 . ييبگو يخواستيم يگريد زيتو چ زياما عز ـ

 »گفتن داشتم ؟ يبرا ي؛ آخه چه حرف يشكاك شد يليخ« :بلندشد و گفت  شيازجا

 . ديكنيازمن پنهان م ديرا دار ييزهايچ هياما شما  دانمينم ـ

تحمل نداشتم  گريو د ختميبهم ر يبدجور. خبر بودم  يافتاده كه از آن ب ياتفاق. خودم نبودم  گريخانه ؛ د دنيرس تا

آفتاب را بعد . مانده بود  ياش چندساعت يبعد ازشب زنده دار انيتا آمدن شا. آوردم  يرا به حرف م زيشده عز دهرجوريبا

او گفت . رفتم و دركنارش نشستم  زيعز شيپ يچا وانيبا دو لخواباندم و  يكتابازخوردن شام به اتاقش بردمم و با خواندن 

 »؟ ديآ يبرف هم م نجاي؛ ا شوديكم كم دارد هوا سرد م« :

اتاقم را  اطيرو به ح يوقت پنجره  چيه. آمد  يم يني؛ هرسال زمستان چه برف سنگ ريتهران به خ يبرفها ادينه ؛ متاسفانه ؛  ـ

 يپدر عادت داشت چندتا از چراغ ها شهيهم. ا مونس و همدمم همان بارش برف بودزمستان تنه يشبها.  كنميفراموش نم

نشست و هرچه غم و غصه بود از دلم پاك  يم نيزم يرنگ ؛ برف با آرامش رو ديسفآن نور  ريدر ز. را روشن بگذارد  اطيح

 . ميدار شيهم در پ يسخت تر يكه روزها دانستميسخت وآزار دهنده بود ؛ اما نم يليآن روزها به نظرم خ.  كرديم

 ... انيشا. داشته باش  نانيبه خودت اطم يجوان هست يلينباش تو خ ديناام نقدريا!  يزنيكه م هيچه حرف نيدخترم ا ـ

 ديجان هركس كه دوست دار.نگران  يلينگرانم ؛ خ زمنيعز.  ستين انيصحبت از شا« :حرفش آمدم و گفتم  انيم به

را رها كنم و به  زيكه همه چ دي؛ وادارم نكن توانميرا نم يكي نيرا تا حاال تحمل كردم اما ا زيهمه چ . دييرا به من بگو قتيحق

 ».برگردم  رانيا

 را ازتو پنهان كردم ؟ يزي؟ من چه چ يزنياست كه م يچه حرف نيآخه ا ـ

 .خبرم  يافتاده كه من از آن ب يپدر اتفاق ي؛ اما به حتم برا دانمينم ـ

 . ديآ يبخواب كه منهم خوابم م ريتر بگبلندشو دخ ـ

 رانيمن باشما به ا.  ديباشه هرطور كه دوست دار« :گذاشتم و ازجا برخاستم و گفتم  زيم يرا به رو يچا وانيل تيعصبان با
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 ».خواهم آمد 

 »؟ يدهيفكرها را به ذهنت راه م ني؛ چرا ا ستين يآخه خبر« :گفت  يبا دستپاچگ زيعز

 شيكنار پا يبا دلتنگ. آورد  يام فشار م نهيس يقفسه  يبه رو يزيشده بود و چ نيسنگ مياتاق برا يهواداشتم ؛  يبد حال

حال خراب نجات  نيبزن و مرا از ا يآزارم نده ؛ حرف نيازا شتريب زيعز«:را در دستم گرفتم و گفتم  شيزانو زدم و دستها

 ي افهيباور كن امشب ق. شهيوجودم داره آب م يتره ذره ذره جور بد نيا يول ؛ ييگوينم يزيكه بخاطر من چ دونميبده م

 ». اورديب فيخندان آفتاب هم نتوانست مرا سرك

 ».شرط كياما از دست تو ؛ به « :فكركرد و گفت  يكم زيعز

 . رميپذيكه باشد م يهر شرط ـ

من همه  يمباالت ينزنم ؛ اما متاسفانه ب يچون از من قول گرفتند كه حرف.  رسدينم رانيماند و به ا يمن و تو م نيراز ب نيا ـ

 . يگوش كن ديو هرچه گفتم با يريبگ ديعجوالنه نبا مي؛ اما تصم ميگويراا م زيباشه همه چ. را خراب كرد  زيچ

 .انجام بدهم  ديكه هرچه گفت دهميقول م ـ

 .ايحرفم ن انيكالم م كيو  نيجا ساكت بش نيپس هم ـ

ام نشسته بود ؛ اما او همچنان ساكت و آرام دركنارم  يشانيعرق بر پ يكرده و دانه ها خيدنم ؛ ب شديداشت ازجا كنده م قلبم

؟  دادي؟ چرا عذابم م كرديچرا لب به سخن باز نم. زجرآور بود  ميسكوت برا نيچقدر ا. شده بود  رهيخ ينشسته و به نقطه ا

 زيبه ناگاه عز. را خراب كنم  زيهمه چ يفتن جمله ابا گ دميترسيم. زدن نداشتم  فحبس شده و جرات حر نهينفسم در س

 يآقا گريد. ازكجا شروع كنم ؛ هرچه بود ازسرهمان مفاسد و قهركردن پدرت باتو شروع شد  دانميباور كن نم« :گفت 

آورد  يم انشيبه سرمادرت و اطراف هكه اون روزها چ يدانيتو نم. شده بود  يگرگ زخم كيمثل گذشته نبود ؛ مانند  يسهام

 يتا مادر راض يدانيحرف حرف خوشد بود ؛ اما خودت م شهيهم نكهيمرد را عوض كردند با ا نيروزه ا كي نكهي؛ اصال مثل ا

بلند با او صحبت  يبودم كه با صدا دهيوقت ند چياو عاشق مادرت بود و من به شخصه ه.  زدينم يكار چيدست به ه شدينم

باهم  دگاهمانيو د ميمشابه هم نداشت يگاه نقطه نظر چيه يسهام يته كه من و آقارسد كه پرخاش هم بكند ؛ درس هكند ؛ چ

او .  دياش شما بود يو تمام زندگ رفتيخانواده اش در م يگذاشت او جانش برا توانيحق نم يفرق داشت ؛ اما پا رو يليخ
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 اش را با عشق ساخت و روز به روز آن را يزندگ

؛ لجباز و  يفرق داشت هيكه با بق يتو بود نجايو ا رفتنديبارش م رياست همه ز يدتر كرد ؛ اما خب مرد مستب مستحكم

 گرانيد يحال او تو را سوا نياما با ا.  يتو بود زديحرفش حرف م يكه رو يتنها كس.؛ درست مثل خودش  كدندهي

فرق داره ؛  هيفكرت با بقكه تو  دانستي؛ م يديجنگ يم شيهابا خواسته  يوقت.  كرديرا تحمل م تي؛ غرغرها دانستيم

 دانستيم يموافقت كرد ؛ چون به خوب انيهم با ازدواج تو وشا نيهم يكه او بخواهد ؛ برا ستين يزيآن چ يتوقعت از زندگ

آمد ؛ نه ؛ بلكه  يمخوشش  انيكه از شا ينه فكركن.  ينيعقد بنش يسرسفره  كنديكه او انتخاب م يبا كس يستيكه تو حاضر ن

 تانيكه همه كار هم برا يدياز او داشته باشد ؛ د يشناخت شوديكه همسر تو م يالاقل كس خواستيم. قبول كرد  فقط بخاطر تو

خراب شد كه به پدرت خبر  ياز وقت زياما همه چ.  ديديرسينم نجايوقت به ا چيكه بدون آن ه يبزرگ مال يپشتوانه . كرد 

 .شد  دهيه مفاسد كشگرفته اند وكارتان ب يپارت كي دردادند كه شما را 

!  يشكسته شد ؛ آنهم چه شكستن كبارهي. حرف نزد  ي؛ تاچندروزخودش را در اتاقش حبس كرد و با كس شديباورش نم اصال

 نيبار ا نيچند يروز ديشا» .برمن  يبرمن وا ي؛ وا ييجا نيهمچ كيدختر من و « : گفتيآورد م يكه به زبان م يتنها كالم

 .كرديتكرار مبلند  يجمله را با صدا

 ». دياست كه در قفس باش نيشما هم اقتيل« : گفتيشد و م شترياش به زهرا ب يريآن روز سختگ از

 دهيكردند فا يانيهرچه هال و خواهرم پادرم.درس خواندن هم به زهرا نداد و او را از مدرسه رفتن محروم كرد ياجازه  يحت

از  گذارمينم گريرفته د يكاف يبه اندازه  ميسن و سال شوهر دهم آبرو نيكه او را در هم دينكن يكار« : گفتيم.نداشت  يا

 ».بدتر شود  نيا

 يتان كند اماتو هم از او لج بازتر بود هيتنب يبا روش خودش به نوع خواستي؛ پدرت م دياو را داغان كرد يبدجور انيشا توو

 نيا گفتيهال م نطوركهيا. تمام شد  زيهمه چ ديبرو كايبه آمر ديخواهيكه شما م ديشن يوقت.  يو ضربه آخر را تو وارد كرد

 ايبزند  يحرف نكهيا ايشدن به او  كيكس جرات نزد چيشد و ه رهيخ يكه به نقطه ا بودپدرت تكان دهنده  يخبر آنقدر برا

بود گفت چشمانش جمع شده  يگوشه  يقطره اشك كهيبكند نداشت و بعد از لحظات سخت و آزار دهنده ؛ درحال ياظهارنظر

را با زور و اجبار  زيچ چيبوده ؛ ه اشتباهكه رفتم  يفهمم راه يبعداز پنجاه سال م.  رهيگيداره انتقام م يبدجور يزندگ« :
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را بدون چون و چرا قبول كرده و  ميكه اگر ماهان مثل من شده و حرفها كردميمن تا حاال فكرم. كرد ليتحم يبه كس شهينم

 .راه را انتخاب كند نيسببش من هستم ؛ اما حاال متوجه شدم كه او خودش خواسته كه ام كندينم ياعتراض نيكوچكتر

؛ راه خودش را انتخاب كرده و ما  ستيبچه ن گرياو د.  ديكش نجايدختر سخت گرفتم كه كار به ا نيآنقدر به ا... مهتاب  اما

 ».ود نشود و خوشبخت ش مانيوقت پش چيكه ه دوارميام.  ميبكن ميتوانينم يكار

و نه  كرديدخالت م ينه دركار. شد  يگرياز آن روز به بعد او مرد د گريتو بود ؛ د يسخنان پدرت درباره  نيآخر نيا

تختت  يو به رو رفتيبه اتاقت م اورديبه زبان ب يكالم نكهيو ساعتها بدون ا رفتيخودش فرو م ي؛ تو كرديم ياظهارنظر

 نيماش كيهر روز صبح مثل . كرد  رييتغ كبارهيگذشته نبود ؛  يسهام گرياو د. كرديرا تماشا م اطيو از پنجره ح نشستيم

به  رساند؛بعديم انيتلخ به پا يو صبحانه اش را در سكوت خاستيصبح از خواب برم. كرديروز قبلش را تكرار م يزندگ يكوك

از . كرديرا سرگرم م دشخو يا و با روزنامه كرديآمد خودش را در اتاقش حبس م يو عصر كه به خانه م رفتيسركار م

 زيخودش را ازهمه چ يبه كل. اورديب فياو را سرك توانستيكوچولو هم نم يعل يزبان نيريش يبود ؛ حت دهيدوست و آشنا بر

 .محروم كرد

؛  ؛ باشه ؛ چشم ديشن يكه م ينداشت ؛ تنها جواب يا دهيهرچه با پدرت صحبت كرد فا.  ديكشيم يهال كه چه زجر يبرا رميبم

 يدونيخودت م. حرفت حرف نزدم يرو ي؛ هرچه كرد يتاهرچه گفت« :و گفت  اوردينتوانست طاقت ب گريروز د كي. حتما 

 ».ات كنم  يهمراه ستميكند من حاضر ن دايادامه پ نطوريا يباهات بودم ؛ اما اگر قرار باشه زندگ شهيهم

تا حاال زنده هستم و دركنارتان مانده ام فقط به خاطرتوست ؛ من اگر « :تلخ به لب آورد و گفت  يو لبخند ديكش يآه پدرت

بچه  ديكه نبا دانميم.مهتاب با من چه كرد ؛ او عمرم بود نفسم بود  يدونيتو نم... خراب تر نكن نيوضع را از ا كنميخواهش م

كرد كه از دشمن خودم  يمن كار وجودم؛ او با يام بود ؛ همه  يزندگ يهمه . كرديفرق م همهبا ميها فرق گذاشت ؛ اما او برا

 .هم توقع نداشتم 

 يضربه . است  بيخودم هم عج يزنده هستم برا نكهيآن آدم سابق باشم ؛ هم توانمينم گري؛ من د يمرا درك كن بهتره

؛  يدركنارم بود شهيتو هم.  ياست كه مرا تحمل كن نيندارد ؛فقط خواهشم از تو ا يمرحم چيخورده كه ه كرميبر پ يبزرگ

؛ زهرا هم خودت  ديانجام ده ديكه دوست داشت يهركار كنمينم دخالت يامر چيدر ه گريد. بگذار دلم به تو خوش باشد 
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را به كام او تلخ كنم ؛ اگر خودش دوست داشت روش مرا ادامه  يزندگ ميها يريبا سخت گ خواهمي؛ نم ريبگ ميتصم شيبرا

 .كند  يدهد وگرنه آزاد است هرطور كه دوست دارد زندگ

 رسديبه آخر م يبحران ك نيا نمي؛ بگذار بب دهديمردم آزارم م دميكس رفت و آمد كنم ؛ باور كن د چيبا ه خواهمينم

 ».شوم  ي؛ نگذار ازخانه فرار ديام تو و بچه ها هست يتمام عشق و زندگ يدانيخودت م.

از او  يعكس نيهم ي؛ برا رشديپ كبارهي ديمع داو را درج يسخن گفت و نه كس ينه با كس ياز آن روز به بعد سهام گريد

 .فرق كرده  يليپدرت با آن زمانها خ. نفرستادند  تيبرا

 گرينكنند و ازطرف د يپدرت قدغن كرده بود كه ازتو صحبت كطرفياز.  سوختيازهمه م شيهال بود كه ب ني؛ ا انيم نيدرا

. كرديم يموضوع را ماست مال ديسرو ته با يب يبا جوابهاو او هم  يديپرسيوقت احوال پدرت را م يكه وقت و ب يتوبود

او را به آرامش  كنديم يدركنارش است و فقط سع ميهمان قد مثلكه او عاشق پدرت است او هنوز هم  يدانيخودت م

بهم  يآنها به كل ي؛ چون با رفتن تو جو زندگ ريبه دل نگ يديد يماهان كم لطف اياوقات از طرف مادرت  ياگرگاه. برساند

 يكي يگاه ينيب يو اگر م دهيزجر كش يليپدرت خ ياز غصه . دلش پر است  يلياما خ زندينم يتو حرف يمادرت برا.  ختير

فقط عشق است كه او را در كنار پدرت نگه  نيدارد و حاال ا يسخت ي؛ چون زندگ رينگ راديبه او ا رديگيدو ماه تماس نم

 يليخ اورديبه زبان ن شتريكه در طول شبانه روز سه چهار جمله ب يروح يسرد و ب با انسان يزندگ نيچن كيتحمل . داشته 

 .سخته 

 رمي؛ اما متاسفانه من جلو زبانم را نتوانستم بگ يتونگران شو خواستينم. باتو صحبت نكنم  نبارهيازمن خواسته بود كه درا او

 .خراب شد  زيو همه چ

را  ديخراب نشد ؛ برعكس شما ام زيچ چي؛ ه زجونينه عز«:گفتم  ديچك يم مدست يرو ياشك از چشمانم به آرام كهيدرحال

؛  زيعز.  گذارميم نيآسوده سر به بال يالي؛ اما بعد از سالها با خ ختميبهم ر قيحقا نيا دنياز شن نكهيباا.  ديدرمن زنده كرد

چه شبها كه تا .خبر است  نيبهتر نيوركن اكه پدر هنوز مرا فراموش نكرده ؛ با شحالمخو ايدن هي يخوشحالم ؛ به اندازه 

. دميبخش يبرده او را نم اديدردانه اش را از  زيدختر عز يراحت نيبه هم نكهيازا.  ستمياو گر يها يصبح بخاطر نامهربان

نفرت  نيدلم نسبت به او به وجود آمد و هر روز ا رد يديچندبار با او تماس گرفتم و او تلفن را قطع كرد ؛ نفرت شد نكهيازا
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از .  كنميمحبت شما را فراموش نم نيوقت ا چي؛ ه يدوباره داد يشما به من زندگ. فرق كرده  زي؛ اما حاال همه چ شديشترميب

. خواهم داد  رييغت انيام را با شا يزندگ.  دهديبا حرارت و گرم م يخود را به قلب يو جا شوديزده آب م خيقلب  نيامروز ا

 يراست... پدر مرده ام ؛ اما حاال  يبرا كردميچون فكرم بردميبه سر م يتفاوت يحالت ب كيآمدم در  نجايكه به ا يمن از روز

 »؟ ياز پدر ندار يزعكسيعز

باز گو  تيهمان روز اول برا شوديقدرعوض م نيات ا هيكه روح دانستميبه خدا اگر م« :و گفت  ديصورتم را بوس يخوشحال با

 ». كردميم

خشكم  ميكه عكسها را نگاه كردم برجا يآورد ؛ وقت رونيرفت و چندتا عكس از آن ب فشيه سراغ كبرخاست و ب شيازجا و

و آن قامت  ديسف كدستي شيموها. پانزده سال شكسته شده بود  - ده  يپدرم باشد به اندازه  رمرديآن پ شديباورم نم.زد 

 يحق دارد كه مرا نبخشد و حت! من با او چه كردم  ايتلخ برلب داشت ؛ خدا يشده بود و لبخند دهيغصه خم رباريز دهيكش

 .بزرگ داشته باشد كه بر روح و جسمش اثر بگذارد  يغم دي؛ با ديآ ياز پا درم نيچن نيا يمرد يوقت.ازمن متنفر باشد 

ل تحم ديآرام باش ؛ من كه گفتم با زدلميعز« :مرا در آغوش گرفت وگفت  زيعز. فشردم و زار زدم  نهيرا به س عكسش

 ». يداشته باش

مرد را با تمام غرورش  كيبد ؛ من  يليمن به او بد كردم ؛ خ.  سوزديپدر م يدلم برا« :گفتم  كردميم هيكه گر همچنان

 ».كنم  يظلم نيكسم چن نيزتريچگونه توانستم در حق عز ايپا خرد كردم ؛ خدا ريشكستم و ز

من دلم روشن است ؛ . يشروع كن انيرا با شا يديجد يو زندگ يباشتو قرار بود آرام « :را پاك كرد و گفت  مياشكها زيعز

سفر به  كيو بعد  يبده يسرو سامان انيخودت و شا يبهتره به زندگ.  يفقط صبرداشته باش دي؛ با شهيدرست م زيهمه چ

 يهركردن راه حل مناسب؛ ق ديباهم حرف بزن ديبا. كنديتو و آفتاب گذشته ها را فراموش م دنيپدرت حتما با د.  ييايب رانيا

 ». ستين

 ».و با او حرف بزنم  نميپدر را بب ديخواهم آمد ؛ با رانيحتما به ا«: انداختم و گفتم  زيدستم را به دور گردن عز يخوشحال با

ند از چشمان آفتاب هم پنهان نما كهيعوض شد به طور يام به كل هيروح.من بود  يدر زندگ يآن روز به بعد سرآغاز تازه ا از

دوباره شروع . خوشحال بودم  شديمهربان پدر آغاز م يچهره  دنيصبحم با د نكهياتاقم زدم و از ا واريپدر را به د يعكسها. 
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 دميشن ياو را م نيدلنش يكه صدا نياما هم شديما رد و بدل نم نيب يوقت سخن چيه نكهيابا . كردم به تماس گرفتن با پدر 

تلفن را قطع  يطوالن ينشست و بعد از چندبار تكرار ومكث يجمله به دلم م نيچقدر ا» . دييابله بفرم« . داديم يبه من انرژ

دلمان خوش بود .  مينداشت يكدام اعتراض چي؛اما ه ستيجز من ن يمزاحم كس نيا دانديكه پدر م دانستميم يبه خوب. كردميم

بهم بخورد و پدر  زيهمه چ دميترسي؛ اما م اورمين ببرزبا يكالم خواستميبارها و بارها م يدو كلمه ا يمكالمه  نيبه هم

 .شود و تلفن را قطع كند  يعصبان

دارم جراتم چندبرابر شد؛  يپشتوانه ا رانيدر ا دميكه فهم ياز وقت.  كردميرا با او م ميصحبتها نيآخر دي؛ با انياما شا و

 يرفتارش حد و مرز يو برا كردميبا او اتمام حجت م ديبا. را تماشا كنم  شيها يو شب زنده دار نميبنش توانستمينم گريد

. او را از دست بدهم  دميترسينداشتم ؛ م يبود كه پناهگاه نيبخاطر ا اورديبه سرم ب متا حاال هرچه گذاشت.  دادميقرار م

جز او نداشتم  يهگا هي؛ چون تك گرفتميم دهياشتباهاتش را ناد. باشم  اوريو  اري يب خواستيوحشت داشتم و دلم نم ييازتنها

او به من  يغم گرفته  يپدر و چهره  يحاال صدا اماانجام دهد ؛  خواهديكه دلش م يكه او هركار شديموضوع باعث م نيو هم

 .طلب كنم و عمر به باد رفته ام را از او بخواهم انيكه داد خود را بعد از سالها از شا داديجرات م

عوض  يليتو خ« :اوگفت .صحبت كنم  انيكردم ؛ مصرانه از من خواست كه با شا رييكه چگونه تغ ديمرا د هيروح يوقت زيعز

تالش  نيشود و ا دهيكش يات به تباه ي؛؛با چنگ و دندان هم كه شده نگذار زندگ يتان را هم عوض كن ي؛ بهتره زندگ يشد

 ».ساله به هدربرود  نيچند

روز عصر با  كي. را با او بزنم  ميحرفها نيگرفتم كه آخر ميتحمل شده بود ؛ تصم رقابليغ ميبرا گريد انيشا يكارها

 :گفت يبا چرب زبان شهيمثل هم ميصدا دنيشركتش تماس گرفتم ؛ با شن

 ! يما كرد اديمهتاب خانم ! به به ؛ چه عجب  ـ

 . نمتيبب خواستميم انيشا ـ

 افتاده ؟ ياتفاق ـ

 .زنم؛ باهات حرف ب فتديب ياتفاق نكهيقبل از ا خواهمينه م ـ

 .؛ چون فعال گرفتارم  ي؛ اما بهتره تا شب صبركن شوميمنظورت را متوجه نم ـ
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 . ميقرار بگذار ييحاال جا نيشب صبركنم ؛ بهتره هم مهيطاقت ندارم تا ن ـ

 ؟ يعجله دار نقدرياست كه ا يچه حرف ـ

 . يداشته باشند جز مسائل خانوادگ تواننديم يزن وشوهر چه حرف كي ـ

 . ميندار يمشكل ماكه زميعز ـ

 ». ياعتماد به نفس دار نقدريخوشحالم كه ا« :زدم وگفتم  يپوزخند

 .؟ اما امروز چندتا قرار مهم دارم ييگويتو چه م دانميمنكه نم ـ

 .يرا بهم بزن تيندارم ؛ بهتره قرارها يگرياز امروز وقت د ريمن هم غ ـ

 ».شده بهم زد  نييتع شيهفته پ هيراكه  يقرار شوديمگر م« :گفت  تيعصبان با

 . شهيم ياگر تو بخواه ـ

 .فردا  يالاقل بگذار برا ـ

 .خداحافظ.گفتم ساعت هفت منتظرت هستم  نكهيهم انيشا ـ

 يبا مشكالت به نوع كردميم يسع شهينگرفتم و هم يدرست ميگاه تصم چيمان ه يدرسته كه در زندگ.تلفن را قطع كردم  و

 گريكه د دانستيآورد؛ چون م يهم كم م انيشا يجلودارم نبود ؛ حت يگركسيد شديبرم پر مص يكاسه  ي؛ اما وقت ميايكنار ب

ازبابت آفتاب . ترمز كرد ميجلو پا نشيبرد و راس ساعت هفت ماش ين مسئله پيبه ا يتحملم تمام شده و آن روز هم به خوب

و  ديكار را به دعوا نكشان« :رفتن چندبار گفت  وقت.نگرانم بود  يليخ زيعز. سپرده بودم  زيراحت بود او را به عز الميخ

 ».ديحل كن يمنطق ديكن يمشكلتان را سع

 »؟ ميكجا برو دييحاال بگو. حاضرم  يسالم ؛ بنده درخدمتگذار« :شدم گفت  نيسوار ماش يوقت

 .آرام و ساكت كه بتوان دو كلمه صحبت كرد يجا كي ـ

 .چشم يبه رو يا ـ

. زجرآور بود  اريو جنجال بود بس اهويكه عاشق ه انيشا يبه سكوت گذشت كه برا يقيدقا.  گاز گذاشت يرا به رو شيپا و

زد و نه ضبط را روشن  ي؛ اما آن شب نه حرف شديم دهيشن كيموز يصدا ديحتما با گذرانديراهم كه درخانه م ياوقات ياو حت
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مسافت .سكوت كند تا خودم زبان باز كنم  داديم حيترج يمواقع نيدرچن.  امكرده  يقاط يكه بدجور دانستيخودش م. كرد

 يزهيكه با م ميانتخاب كرد يمناسب ينگاه داشت ؛ جا اچهيرو به در ييبايو دركنار رستوران ز ديرس انيبه پا ينسبتا طوالن

 ». دييماخب ؛ من حاضرم ؛ بفر« :گفت  اني؛ شا مينشست نكهيبعد از ا.فاصله داشت  ياطراف كم

خودش  انيبه غذا خوردن نداشتم ؛ اما شا يليتما چيرا بدهم گارسون با صورت غذا به نزدمان آمد ؛ ه جوابش نكهيازا قبل

؛  ميچطور بگو دونمي؛ نم دميبر گهيبه خدا د....  انيشا« :گفتم  يتامل نيبعد از رفتن گارسون بدون كوچكتر. دستور غذا داد 

 ».دامه بدهم ا توانمينم گهيد ن؛ باورك دميبه آخرخط رس ييجورا هي

 ».يباز كه شروع كرد« :را درهم كرد وگفت شيها اخم

 .تحمل شده  رقابليوكسل كننده برام غ كنواختي يزندگ نيا. تمام نشده بود كه دوباره شروع كنم ـ

 يروزها ميگذرانيدر كنار هم م شتري؛ وقتمان را ب ميآور يدرش م يكنواختياز  زميعز« :گفت  يبا خونسرد شهيهم مثل

 ني؛ خب ا ميگذاريو با دستانمان دوره م ميرويو مثل آن دفعه به مسافرت م ميريگيم ي؛ مرخص ميرويشهر م رونيبه ب ليطتع

 »!است ؟ نياز ا ري؛ مگر غ يخواهياست كه تو م يهمان تنوع

ام  يو ازخوشبختبرگردم  رانيبه ا خواستميام را حفظ كنم ؛ م يهرجور شده زندگ خواستميم. صلح آمده بودم  يبرا نباريا

 نكهيمثل ا انيشا. البته دركنارتو  خواهميرا م نهايدرسته من ا« :خودم را كنترل كنم گفتم  كردميم يسع كهيدرحال. ميبگو

.  ميگفتن ندار يبرا ي؛ حرف ميني؛ اگر در طول شبانه روز دوساعت دركنار هم بنش دهما افتا نيب يچه فاصله ا يستيمتوجه ن

 ». يستين يميقد انيآن شا گري؛ تو د يعوض شد يليكه خ يكن قبول يخواهيچرا نم

 كرديم يشمار هيآمدن من به خانه ثان يكه برا يتو هم آن مهتاب.  يكرد رييتغ يليمهتاب ؛ تو هم خ«:فكركرد وگفت  يكم

وچه  يكجا بود يپرس ينم تو ازمن مياي؛ اما حاال اگر هفته به هفته هم به خانه ن ياز من را نداشت يروز دور كي؛ طاقت  يستين

 ينداشته باشد سع يگاهيجا ييزناشو يكه در زندگ يمرد. هستم ياديات ز يزندگ يتو كنميفكر م ييجورا هي؟ يكرديم

 ».دوستان و هزار كوفت و زهرمار  ايرا جبران كند ؛ حاال باكار  شيجور كمبودها هي كنديم

 ي؛ فقط برا دميازخودم بر يازخانواده ام و حت. . گرو عشق تو گذاشتم  ام را در يزندگ ي؛ من همه  يانصاف يب يليخ انيشا ـ

 تواندداشتهيزن م كيكه  يمن ازتمام حق و حقوق.  خواستميدركنار تو باشم ؛ تو را آزاد گذاشتم چون تو را به زور نم نكهيا
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تك  ايدن نياند و درا دهي؟همه از من بر مانده ميبرا يرا ندارم ؛ اصال چه كس يو آفتاب كس واز ت ريمن غ انيشا.باشد گذشتم 

را به گردن  رهايتقص يهمه  يرحم يو حاال دركمال ب يبا ما ندار يو اصال كار يو تنها افتاده ام ؛ توهم كه به راه خودت هست

آن  يمه ؟ه ياما من چ.  يديرس تياز آرزوها يلي؛ به خ چيه يكه از دست نداد يزيچ نجايتو با آمدنت به ا.  يانداز يمن م

 چيه يول يبود شهي؛ هم يكه عشق و عالقه ام بود از دست دادم تا فقط تو را داشته باشم ؛ اما همان راهم ازمن گرفت ييزهايچ

تنها بودم و  شهيهم.  افتمي ينم؛ او را  داديآزارم م ديكه اشعه خورش يبرسرم بود اما وقت يمرد ي هي؛ سا يگاه دركنارم نبود

 . يديوقت نفهم چيه يدلم از روزگار پر بود ول. نداشتم  يچون هم صحبت ختميريودم مرا درون خ ميغصه ها

 يموضوع فكركرد نيتا به حال به ا اي؟ آ رميخودم بگ يبرا يحاضرنشدم كه دوست چگاهيو ه دميچه از دوستانم بر يبرا

 چيكنم ؛ باوركن تحمل ه ييراياز آنها پذ يمصنوع يام را پنهان كنم و با لبخند يقيحق يچهره گرانيجلو د توانستمي؟چون نم

تو را .كنم  يدر قفس زندان توانستمياز معاشرت خسته شده بودم ؛ تو را كه نم من.كس را نداشتم اما به تو هم خرده نگرفتم 

شق ام عا يدرطول زندگ.  يديكش يرا به نابود مانيو تو هم ناجوانمردانه زندگ يانجام ده يآزاد گذاشتم تا هرچه خواست

 ميو من و خواسته ها ديكرد ديهرطور كه صالح دانست.  ديو خرد كرد ديمرا شكست ياما هردو به نوع. دونفر شدم ؛ پدرم و تو 

 . ديتكه كاغذ در سطل زباله انداخت كيرا مثل 

ه ام و به قول كم آورد نديبب خواستمينم. ندياشكم را بب انيشا خواستميرا كه درگلو داشتم فرو دادم نم يكردم و بغض مكث

كنم ؛ امشب آمده ام با  اديگذشته را  خواهميگرنميد« :وگفتم  دميكش يقينفس عم. زنانه ام استفاده كردم  يمردها از حربه 

 يخودم را نجات بدهم؛ تاك يجور هي ديام ؛ با دهيشده ؛ باوركن به آخر راه رس امتحملم تم گريد. تو اتمام حجت كنم 

 يخودم باشم و حقم را از زندگ يبرا خواهميگرميمن هم آدم هستم ؛ د يكنم ؛ ناسالمت يزندگو آن  نيا يبرا خواهميم

 ». ميجا تمامش كن نيهم؛ بهتره  يراه خودت را ادامه ده يخواهي؛ اگرهم كه م يكمكم كن دي؛ توهم با رميبگ

 ». ميهست ي؟ ما زوج خوشبخت يزنياست كه م يچه حرف نيا« :حرفم آمد وگفت انيم

... وچه حاال  ميبود رانيچه آنموقع كه در ا ميخوشبخت ها را درآورد يادا شهيباش ؛ ما هم نيواقع ب«:گفتم  تيعصبان با

 »؟ يستين يزندگ نيتو موافق با تمام كردن ا.  ميبگذر

 ».عنوان  چيبه ه« :را تكان داد و گفت  سرش



 

 

كتابخانه نودهشتيا  زهرا ناظمي    –شام مهتاب 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٥٠

 .ميرا ازنو بساز و آن ميو تالشمان را بكن يكه شده سع گرهميد كباريپس بهتره  ـ

 ؟ ميبكن ديخب چه با ـ

 .وقت عمل است  نباريندارد ؛ ا دهيفا يتكرار ي؛ حرفها يبكن ديچه با يتا بفهم ندازيفكرت را به كار ب ـ

 ». ييهرچه تو بگو« :گفت  ييانداخت وبا مظلوم نما ريرا به ز سرش

كه به  يليخ! شد؟ ي؛ اما آخر چ ميگرفت ميربار باهم تصمكن ه مي؛ خودت برنامه ات را تنظ زنمينم يمن حرف نباريا انيشا ـ

بار  نيفرق دارد ؛ باوركن ا شهيدفعه با هم نياما ا.  يرا خراب كرد زينبود و بعد دوباره همه چ شتريدوماه ب يقولت عمل كرد

 نيازا ريم ؛ اما اگر غ؛ تا آخرش با تو هست يات را ساخت ياگر زندگ.  ميزنيو دوستانه باهم حرف م نمينش ياخر است كه م

 .باشد راهمان ازهم جداست 

من حساب  يحاال رو نيازهم يكنم ؛ ول ميرا تنظ ميهفته به من فرصت بده تا برنامه ها كي« :درفكر فرو رفت و گفت  انيشا

حاال .دهميانجام م ديكه از دستم برآ يهركار مانينجات زندگ يتو را ازدست بدهم ؛ برا خواهميمن دوستت دارم و نم. كن 

 ».ميرا دركنارهم بگذران يشب خوب زمدتهابعد ا خواهميرا باز كن م تياخم ها گريد

فرق  شيبا دفعات پ نباريا.خواهد كرد  رييباوركنم كه او تغ خواستميم ييجورا هيمطمئن نبودم ؛ اما  شيآنكه به حرفها با

 يگاهيجا رانيكه در ا دانستميگرميبود؛ حاال د پشتم گرم و دلم قرص ومحكم.مهتاب سابق نبودم  گريداشت؛ چون من د

 .گاهم نبود هيتك گرتنهاياو د. دارم 

 يزندگ كي يكه برا ميرا قانع كرد گريو همد ميباهم صحبت كرد يزن و شوهر منطق كيبار مثل  نيآخر يشب برا آن

 .ميتالش كن نيريش

 

 33فصل

زودتر به خانه  يشبها كم انيبود ؛ شا كايدر آمر زيكه عز يتا وقت مان رخ نداد ؛ فقط يدر زندگ يو تحول خاص رييتغ متاسفانه

 شيپ يوقت ي؛ حت رفتيم يروز به روز رو به سرد مانيزندگ.  ميرفتيبه خارج شهر م ليتعط ياوقات روزها يآمد و گاه يم

 ين ؛ اما هركدام به نوعنه او آن حس و حال گذشته را داشت و نه م.  كردميحس نم ابازهم مثل گذشته وجود او ر ميهم بود
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 يشاد خواستيدلم نم. ما گرم تر شده خوشحال بود  يرابطه  ديديم نكهياز ا زهميعز.  ميكه خوشبخت هست ميكرديوانمود م

 اني؛ هنوز هم به شا نياز ا ريتازه غ. كنم  حتشكه نارا دهي؛ چه فا ديآ يبرنم ياز دست او كار يمادر را به هم بزنم ؛ وقت كي

 ديكند ؛ با ريياو قرار بود تغ. تحمل كنم  توانميكه م ييقصد داشتم تا آنجا. او را از دست بدهم  خواستميشتم ؛ نمعالقه دا

 .عمرم  ياگر شده به اندازه روزها يماندم ؛ حت يمنتظر م

 يداشت اگر حرف؛ امكان ن دانستياو اخالق مرا م.  كنميمشتركمان با او صحبت نم يزندگ يدرباره  گريكه د دانستيم انيشا

 يبرا.  ستيدر كار ن يگريد يكه دفعه  ديفهم يم ديرا زده بودم ؛ او با ميبار حرفها نيآخر يبرا. انجامش ندهم  زدميم

 .كار  انيپا يعني گفتمي؛ چون اگر از طالق سخن م گرفتميم دهيرا ناد شياز خطاها يليخ نيهم

و نبودنش  ميبه او عادت كرده بود يبدجور. و غربت رها كرد و رفت  ييبار سفر را بست و ما را در غم تنها زيعز باالخره

 رانيشما را در ا گريد يدفعه  خواهديدلم م« :گفت  كرديرا پاك م شياشكها كهيوقت رفتن درحال. سخت بود  يليخ مانيبرا

رد ؛ هركدام از شما را از دا اجيشما احت ي؛ آفتاب به هردو ديگر را داشته باشيهمد يهوا.  يسفر گردش كي ي؛ برا نميبب

 ».طفل معصوم را داشته باشد  نيا اقتيكه ل ديبساز يخوب يدركنار هم زندگ... به او خواهد خورد  يدست بدهد ضربه بد

بعد از آن همه سال ؛ . فرق داشت  نباري؛ اما ا ميعادت كرده بود ييسالها به تنها يما ؛ ط.  ميدوباره تنها شد زيرفتن عز با

عطر خود پر كرده و به ناگهان به اجبار حكم  يتازه داده و خانه را از بو ييات رنگ و بو يكه به زندگ دهيز راه رسا يمهمان

هم  انيشا يها يبد يحت. ام را عوض كرده بود  هيآشنا ؛ روح كيهمزبان ؛  كي. شان شدم يپر يحساب. داده شده  ييجدا

 نيكرد ؛ آفتاب لجوج و بداخالق شده بود و سركوچكتر ينيغم بر دلم سنگاز  يكوه زيبا رفتن عز. رنگ شده بود  يب ميبرا

 يكه جا بردميم رونياو را از خانه ب. باشم  ارشگرفتم تا دركن يمرخص يچند هفته ا. كرديم هيو گر گرفتيبهانه م يمسئله ا

حس كردم او . بهتر شده بود  دركنارم بود و رفتارش نسبت به گذشته شتريروزها ب نيا انيشا. را حس نكند  زيعز يخال

 ميگذشت تا توانست كماهي.باطل بود  ياليگرفته ؛ اما افسوس كه خ اديرا  يپدربودن و همسردار يعوض شده و كم كم معنا

؛ آنقدر  شديازما دورتر م اني؛ شا شديمان بهتر م هي؛ اما هرچه من و آفتاب روح ميرا در ذهنمان كمرنگ كن زيخاطرات عز

برده  ادياز  يحت انيشا.  رميجلو خودم را بگ توانستميبود و نم دهيرس انيتحملم به پا گريد.  ميشناخت ياو را نم گريدور كه د

 كهي؛ بطور دياصال دوست نداشتم جلو آفتاب با او بحث كنم ؛ اما چندبار كارمان باال كش نكهيا با. دارد  يبود كه زن و فرزند
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شبها خوابم .  ديكش يكارم به جنون م كرديم دايوضع ادامه پ نياگر ا.  گرفتميخر را مآ ميتصم ديبا. افتاد  هيآفتاب به گر

.  كردمياز دست رفته ام فكرم يبه زندگ شهيهم. هم نداشتم  رااوقات تحمل آفتاب  يكه گاه يبودم ؛ به حد ي؛ عصب بردينم

 خواستيبودم ؛ اما دلم نم دهيعنوان خانواده ند به يزيگرم خانواده ام بازگردم ؛ چون مدتها چ طيبه مح خواستيدلم م يليخ

« : ديگويو با نگاهش م كرديمرا نگاه م روزمندانهيكه پ دميد يپدر را م ي افهيق يوقت. شكست خورده بازگردم  نيچن نيا

 يگفتين مسخ يو از ازاد يستاديا يدر مقابلم م شهيهم ادتهياشتباه است ؛  يرويكه م يكردم و گفتم راه حتيچقدر به تو نص

 ». يكرديسر و جان فدا م شيكه برا يهم آن آزاد نيا اي؛ ب

را داشتم كه بتوانم دوكلمه با او درد دل كنم و نه  يگذراندم ؛ نه كس اوريو  اري يكه در غربت ب ييروزها و چه شبها چه

 ادمياوقات  يگاه يبود ؛ حت سيخاستم بالشم از اشك خ يدهد ؛ صبح كه ازخواب برم يكند و مرا دلدار حتميكه نص يهمزبان

 رقابليغ ميبا چنگ و دندان آن را حفظ كنم برا كردميم يو سردمان كه سع كنواختي يزندگ. كرده ام  هيآمد چرا گر ينم

و تنها به خاطر او  خورديم ونديكه از دوطرف به آفتاب پ يارتباط اجبار كيدركار نبود ؛  يعالقه ا چيه گريد. تحمل شده بود 

خودم در حقش محبت  الياش بخورد ؛ به خ يشانيبر پ يپدر يمهر ب خواستمينم.  كردمينكبت بار را تحمل م يگزند نيا

داشت ؟  يبچه چه لذت كي ي؛ برا دنيپدر و مادر را د اديهر روز دعوا و داد و فر. نبود  يگريكار د يكه جز دشمن كردميم

 ينقش چيبه او تعلق داشت و ما ه يزندگ نيا نكهيآورد ؛ مثل ا يم اش نبود كه چه به سر تنها دخترش يكه اصال حال انيشا

آورده بود ؛ دلش  رونيام را از چنگم ب ييدارا يو حاال كه همه  ختمياو ر يحماقتم هرچه داشتم به پا يمن با همه .  مياشتند

خانه را به  ليشكست وسا يها را مظرف.انداخت  يدعوا راه م يكوچك يو به هر بهانه  كرديم يبه عمد مرا جر. را زده بودم 

 يحت گريد. زشت و آزار دهنده بود  يصحنه ها نيتماشاگر ا شهيهم زميو آفتاب عز كرديو آنطرف پرت م نطرفيا

 ميبا آن حالت زار برا دنشيتحمل د. آمد ؛ خسته شدم  يهرشب مست به خانه م نكهينداشت ؛ از ا يهم اثر ميدهايتهد

نشان دهم و  يالعمل كسع نيمنتظر بود كه من كوچكتر.  كردميسكوت م ديبه خاطر آفتاب با نكهيمشكل بود ؛ مخصوصا از ا

 .كشاند  يم يبه بهانه گرفتن و سر و صدا به راه انداختن و در آخر كار را به كتك كار كرديآن وقت شروع م

رمق  ياز حال رفته و ب ي افهيق گريدو از طرف  دميد يمعصومانه آفتاب را م ي افهيق كطرفياز. شب تا صبح فكركردم  آن

 نيبه چن يزمان كينتوانست لباسش را درآورد ؛ چقدر  يآنقدر حالش بد بود كه حت. كاناپه ولو شده بود  يرا كه رو انيشا
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او  كردميفكرم شهي؛ هم يغم و غصه ا چي؛ بدون ه گذاشتميشانه اش م يآسوده سر بر رو اليبا خ.  كردميافتخار م يهمسر

كوچكم  يو خوشبخت دميد يداشته باشم ؛ خودم را م شيدر پ ييروزها نيكه چن كردميام خواهد بود ؛ هرگز تصور نم يحام

وجودم را  يو تنفر همه  شديحالم بد م مشب را با او بگذران كي نكهيبود ؛ اما حاال از فكر ا ميبرا ايدن كي يرا كه به اندازه 

او مرا از خانواده ام .  رديناجوانمردانه دستم را گاز بگ نيچن نيشتم ؛ حق نبود كه اكم نگذا زيچ چياو ه يمن برا. گرفته بود

او  يكارهابودم  يكردم و چون از دوران تجردم ناراض ياو را همراه عيمط يبره  كيدور كرد ؛ دربه درم كرد و من هم مانند 

پر و بال دادم و ناخواسته تن  انيآنقدر به شا.  رفتميپذيم گفتيبازهر چه او م ييبود و بارو نديجالب و خوشا ميهمه و همه برا

قفس را داشت ؛ مانند خانه  كيحكم  ميخانه بزرگ برا نيا گريد.شد  دهيكش نجايدادم كه كارمان به ا شيبه خواسته ها

 ايمه زيكه همه چ يپدر

.  ستيهم كم از آنجا ن نجايكه ا نميب يخوشبخت شدن ترك كردم و حاال م ديپدر را به ام يخانه . اما دلم خوش نبود  بود

نرف  نيگاه از ب چيوجود داشت كه ه نماني؛ عشق ب ميكرديباهم بحث م يكوچك زيام مخالف بود و سرهرچ دهياگر پدر با عق

به تمام شدن  رفتمي؛ به هر طرف كه م يوجود دارد و نه عالقه ا ينه عشق گريد.  همرد ميبرا -ام  يمرد زندگ - اني؛ اما شا

.  كنديم رييمان تغ يو زندگ شوديمنتظر معجزه بمانم كه او خوب م دينبا گريتمامش كنم د ديبا.  شديمشتركم ختم م يندگز

هرچه . ام ندانستم  يگاه خدا را مسبب بدبخت چيخدا شاهد است كه ه. از او مقصرم  شتريمقصر است ؛ من ب انياگر شا

اگر ازهمان اول جلو او . كشاندم  يام را به تباه يزندگ يودم كه با ندانم كارمن ب نيبرسرم آمد و هرچه شد خودم كردم ؛ و ا

بفرستد  ميبودم كه خدا برا يمنتظر معجزه ا شهيهم.  شدينم دهيكش نجاي؛ حاال كارمان به ا كردميو از حقم دفاع م ستادميا يم

 يبرا يو تالش يسع چيبدهم و من ه رييغخودم ت ديام را با يمعجزه در دست خودم است و زندگ نيكه ا دانستمياما نم

 .خواهم بود  ياو بدهم همسرخوب يتن به خواسته ها شهياگر هم كردميفكرم. آن نكردم  يقيحق ياستوار

 كهيو درحال ديكش يا ازهيازجا برخاست و خم. سالن نشسته بودم  يكاناپه  يشد من هنوز رو دارياز خواب ب يوقت صبح

 ريز يو حساب كرديكه به صورتم زده بود درد م يمشت يهنوز جا. فظ كند به سمت حمام رفت تعادل خود را ح توانستينم

.  ديآ ياندازد ؛ اشكم درنم يمشت و لگد م ريمرا ز يوقت يكه حت دهعار ش يروزها آنقدر تنم ب نيچشمم كبود شده بود ا

 ميهست يرونيباز هم ا ميكه باش ايدن يها هرجا يرونيا ما.  كردميصبر م ديبا يداشتم ؛ هنوز آماده نبودم ؛ اما تا ك يبيحال عج
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به  يسع شهيالعالج و هم يماريب كياست با  يكار شده كه كلمه طالق مساو يذهنمان طور يرو.  ميو از طالق وحشت دار

به سمت  ازجا برخاستم ؛ و يقو يبا اراده ا. را گرفتم  مميشد كه ناگهان تصم يچ دانمياما نم.  ميدور شدن از آن دار

مثل هر روز كت و . آشپزخانه به انتظار نشستم  يصندل يگاز گذاشتم و رو يرا آب كردم و به رو يآشپزخانه رفتم و كتر

مرا ازجا بلند  ييرويرا به دست گرفت و قصد خارج شدن از خانه را داشت كه ن فشيتن كرد و ادكلن زده ك هب يكيشلوار ش

حالت  كيبه صورتم انداخت و با  ينگاه. محكم و استوار باشم  خواستمي؛ م دمياو د يآن خودم را روبه رو كيكرد ؛ 

 ». شهجور ب نيا خواستمينم«:انداخت و گفت  ريسرش را به ز يشرمندگ

 :جوابش را بدهم گفتم  نكهيا بدون

 . يكن فيطالق را رد يبهتره كارها انيشا ـ

 ».من قصد طالق ندارم « :نگاهم كرد و گفت  يجد باحالت

 .من دارم  ـ

 . دهمياما من نم ـ

 . يادامه ده يخواهينكبت بار م يزندگ نيبه ا يعني ـ

 . ستيمن كه نكبت بار ن يبرا ـ

كه به آن اعتقاد نداشته باشم و نخواهم انجامش دهم از دهانم  ي؛ حرف يدانيخودت خوب م انيشا«:گفتم . را درآورد  حرصم

بگو تا من  يمسئله را به دادگاه بكشان يخواهي؛ اگر م ميكن يم يباهم زندگ ميدار تمانياز ظرف شتريب گريد.  ديا ينم رونيب

 . ميسرو صدا ازهم جدا شو ي؛ پس بهتره ب يهست مكه محكو يدانيخودت خوب م. بكشانم 

 .و هم مادر  خواهديآفتاب هم پدر م ـ

وقت  چيكه چشم باز كرده ؛ ه ياز وقت يطفل نيكنند ؛ ا جاديآرامش وحشت و ترس ا ياو به جا يكه برا ينه پدر و مادر ـ

 دارد ؟ اجيمثل تو احت يكه او به پدر يكني؛ چطور ادعا م دهيآرامش ند يرو

 ؟ يرياو را از من بگ يخواهيم يعني ـ

 .مادر است  كي يحق قانون نيا ـ
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 . ميشويباهمان قانون هم از هم جدا م ميما با قانون كشور خودمان ازدواج كرد ـ

 . ميرويم رانير ؛ باهم به اچه بهت ـ

 ».طالق بده  يپس خودت تقاضا« :مبل نشست و من من كنان گفت  يگذاشت و رو نيرا به زم فشيكرد و ك يسكوت

 شيوقت پ يليداستان را خ نيا.  ستيآن متوجه شدم كه منظورش چ كيرا متوجه نشدم ؛ تا خواستم قبول كنم  منظورش

حق و  نكهيا يازهم جدا شوند ؛ برا يزن و شوهر خواستنديانش رسم بود كه هروقت مدوست نيكرده بود ؛ ب فيتعر ميبرا

 .برو تمام حق و حقوقت را ببخش  نكهيا يعنيآوردند ؛  ياصطالح را به زبان م نيحقوق طرف را ندهند ا

اش به من  ييف دارانص كايچون طبق قانون آمر. نكنم  ياز او طلب پول نكهيا ياز من خواست درخواست طالق بدهم برا او

 .من بود  يكه به دست آورده حاصل دارائ يزيتعلق داشت كه وجدانا تمام آن چ

هم از او مطالبه  الير كي گرفتميندارد پول است و اگر طالق م تياهم ميبرا يكه در زندگ يزيتنها چ دانستيكه م او

 ياز تمام سالها شتريشكست ب يليخ! خردم كند نيازا شتريب خواستيحرف را به زبان آورد ؟ م ني؛ پس چرا ا كردمينم

 . نمياو را بب يحاضر نبودم لحظه ا گريعمرم ؛ د

 نطوريپس چراا.  اوردهين يوقت خوشبخت چيمن ه يمن كه گفته بودم پول برا« :كه تمام وجودم را گرفته بود گفتم  ياندوه با

ازهمان روز اول  ديشا دونميو چه م يكرد يود كه باهام زندگپول من ب يسالها برا نيكه تمام ا دمي؟ حاال فهم يدلم را شكست

 ». نمتيبب خواهديدلم نم گريفقط د دهميطالق م يخودم تقاضا ستين يمسئله ا.  يقصد جلو آمد نيبا هم

ب را تو و آفتا خواهمينم. نداشتم ؛ باور كن من شما را دوست دارم  يمنظور نيچن... من ... من « :دستپاچه شد و گفت  انيشا

 .از دست بدهم 

 ». ي؛ الاقل با خودت صادق باش ؛ بهتره برو ينده يخودت را باز نياز ا شتريبهتره ب« :گفتم  يخونسرد با

 .مهتاب ؛ مهتاب  ـ

« :گفت  ديتا مرا د. بود  ستادهيوحشت زده پشت در ا يدخترم با چشمان. جوابش را ندادم و به اتاق آفتاب رفتم  گريد

 »؟ ميپدر برو شياز پ ميخواهيم

 ». ميبرگرد رانيبه ا ميخواهيم زميآره عز« :بلند كردم و در آغوش فشردم و گفتم  نيرا از زم او
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آفتاب پنهان  يموها يرا در ال به ال ميشكسته اشكها يسست شد و با دل مي؛ پاها ديام چسب نهينداد فقط محكم به س يجواب

داشتم  يآن شب حال بد. اش را به دستش داده بودم  يحكم آزاد نكهيمثل ا؛  امديبه خانه ن انياز آن شب شا گريد. كردم 

چطور توانسته بود ده سال . كرده بودم كه او را نشناخته بودم  يزندگ يبا مرد لسا يسالها.  ستميآن ن فيكه قادر به توص

 .دهد و وانمود كند كه دوستم دارد و من ساده لوح او را باور كرده بودم  يمرا باز

 عيسر يلي؛ فقط خ خواهمينم يحق و حقوق چيتام دادم و گوشزد كردم كه ه اريرفتم ؛ به او اخت يليفردا به سراغ وك انهم

 . يبرخورد و جنجال چيبدون ه.  رديطالقم را بگ

 گريد نكهيا.  رديطالق بگ ياست كه همسرش بدون حق و حقوق يهر مرد ي؟ آرزو شوديبهتر چه م نياز ا« :و گفت  ديخند

 ». كنديو مدارك را امضا م رساندياو فورا خودش را م رميجنجال ندارد ؛ تا به همسرتان تماس بگ

تا سر  مياجاره كرد يمادر آپارتمان كوچك كينزد. كنم  دايپ يزندگ يبرا يمناسب يتا توانستم جا ديهفته طول كش كي

نگرفت كه  يتماس يحت. نبود  يخبر چيه انيشا درطول آن هفته از.  ميبازگرد رانيكنم و به ا فيرا رد ميفرصت كارها

 ميوقته كه برا يلينداشتم ؛ خ يا هياز اوگال يباشم ؛ حت يبه شدت عصبان كهحق داشتم  نكهيبا ا. احوال تنها دخترش را بپرسد 

 .مرده 

 نجايكارتان به ا يروز دانستميم« :فقط ناراحت شد و گفت . را دارم تعجب نكرد  انياز شا ييقصد جدا ديفهم يوقت مادر

 نكهيا يبرا كنديكس ازدواج نم چيه.  رديگيغم دلم را م شوديم دهيكش نجايعشق به ا كي انيپا نكهي؛ اما از ا ديخواهد رس

و آنجاست كه  شوديم رممكنيغ تانيمشترك برا يلحظه زندگ كيتحمل  گريد تاوقا يجدا شود ؛ اما متاسفانه گاه يروز

 ». شودياو تمام م يبرا يزندگ

كه ما خانه را ترك  ديو بگو رديتماس بگ انياطالع دادم كه با شا لميرا با خود آوردم و به وك يدو چمدان از آن زندگ فقط

 يآرام و ب يزندگ. شده بود  كي؛ مخصوصا آفتاب كه دوباره به مادر نزد ميكرديم ياحساس راحت ديدرخانه جد.  ميكرد

 يو كس ميديخوابيم يشبها به راحت ميهراسان و دل نگران نبود گريبا آرامش ؛ د همراه يمنظم يبرنامه .  ميداشت يدردسر

خرد و داغان  ينبود كه فكرم را مشغول كند و با اعصاب يكس گريد. كند  داريشب ما را وحشت زده از خواب ب مهينبود كه ن

نبود كه دلم  يكس گريسركار بروم و د هن بخرد و داغا ينبود كه فكرم را مشغول كند و با اعصاب يكس گريبه سركار بروم و د
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 شدميآزرده م ييجدا نيبود به حتم از ا يگرياگر هر زمان د. را احساس نكردم  انيشا يخال يجا... گاه  چيبتپد و ه شيبرا

 يزيچ همان. يو من به آزاد دياو به پول رس.برد  نيكه به او داشتم از ب يعشق و عالقه ا يهمه  انيآن روز شا ياما حرفها

 .داشتم  هودهيب يدل بسته بودم كه هرگز ثمر نداد و تالش يسال به درخت ي؛ سالها ميكه هر دو از روز اول به دنبالش بود

آمد و مرا  يبه سراغم م دهديمرا آزار م يزيچ كرديافتادم ؛ آفتاب كه حس م يام م ييگذشته ها و تنها ادياوقات به  يگاه

.  شميبزرگ شدم عروس نم يدر كنارت هستم ؛ وقت شهيپدر را نخور ؛ من خودم هم يغصه  يمام« :گفت  كروزي.  ديبوس يم

 ».مردها مثل بابا هستند  يبمونم همه  شتيپ خواهميم

 ». يشيعروس م يتوهم بزرگ كه شد.  ستنديمردها بد ن يهمه .  ستين نطوريدلم ؛ ا زينه عز« :را در بغل گرفتم و گفتم  او

 ».تو بمانم  شيپ خواهمينوچ ؛ من م« :رد و گفت را درهم ك شيها اخم

 ».دلم  زيعز ييهرچه تو بگو« :و گفتم  دميرا بوس او

 »؟ يبخوان ييالال شيبرا اورمي؛ شوشو را ب يمام« :و گفت  ديمرا بوس يخوشحال با

« :بازگشت و گفت  نيگغم يا افهينگذشت كه با ق يقيجوابش را بدهم دوان دوان به سمت اتاقش رفت ؛ دقا نكهيقبل ازا و

 »! ستي؛ شوشو ن يمام

 . يگذاشت يي؛ اتاقت را درست بگرد ؛ حتما آن را جا زميعز ـ

 »؟ ميباهم بگرد ييآ يم« :سمتم آمد و دستم را گرفت و گفت  به

 .البته جان دلم  ـ

 ». يمادر جا گذاشت يانه حتما آن را خ« :كنم به او گفتم  داياتاقش رفتم اما هرجا را گشتم نتوانستم عروسك را پ به

 ».جا گذاشته ام  يپدر يآن را در خانه  كنميفكر م« :بغض كرده بود گفت  كهيدرحال

 . خرميم تيبهتر از آن را برا يكي؛  يبهتره آن را فراموش كن ـ

 . خواهمي؛ من فقط شوشو را م ينه مام ـ

به « :برخودم مسلط باشم گفتم  كردميم يسع كهيدرحال.دوباره به آن خانه پا بگذارم  خواستيدلم نم.  ختيبهم ر اعصابم

 ». اورديب تيتا آن عروسك را برا رديبا پدرت تماس بگ ميگويمادر م
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 ».آورد ينم ميوقت شوشو را برا چينه ؛ پدر ه«:و گفت  ديرا بهم كوب شيپاها

 ». ميآور يآن را م ميرويباشه فردا صبح م« :به او گفتم .  نميرا بب انيشا طيدر آن شرا خواستينم دلم

 »! يمرا دوست ندار گريتو د« :را درهم كرد و گفت  شيها اخم

 ». ميلباست را بپوش تا برو. دلم  زيعز ي؛ تو جان من يزنيكه م هيچه حرف نيا« :و گفتم  دميرا بغل كردم و بوس او

 ».فدات بشوم  ياله« :صورتم را بوسه باران كرد و گفت  يازخوشحال

 ».حرف را نزن  نيا گهيد« :چسباندم و گفتم  نهياو را محكم به س ديدلم لرز ناگهان

.  ميو به سمت مركز شهر به راه افتاد ميشد ني؛ سوار ماش امدهيبه خانه ن انيبه حتم هنوز شا. ازشش گذشته بود  ساعت

 يخاطر نداشتم ؛ احساس بدب يزيتلخ چ يادبودهايقدم بگذارم كه جز  ييبه جا خواستميم نكهيازا. داشتم  يبيعج يدلشوره 

اش را نشان  يشاد كرديم يسع يو به نوع ديبوسيدستم را م خواندي؛ شعر م نبودبند  شيپاها يرو يآفتاب ازخوشحال. داشتم 

آنقدر . خوشحال بودم  دميد يشاد م نقدرياو را ا نكهيازا.  دنيبه خند كرديو خودش شروع م زديسرو ته م يب يحرفها. دهد 

همه جا ساكت و .  ديرس انيآمد به پا يبه نظر م يطوالن شهيكه هم يكرد كه گذشت زمان را متوجه نشدم و راهسرم را گرم 

 يآسانسور را زدم ؛ آفتاب دستم را محكم گرفته و به چهره  يدكمه  يبا دلواپس.  داديتلخ كه آزارم م يآرام بود ؛ سكوت

 »!كردم ؟ ي؛ من كار بد يمام« :گفت  كرديمنگرانم چشم دوخته بود و همانطور كه دستم را نوازش 

 ». ينكرد يكار بد چي؛ تو ه زمينه عز« :زدم و گفتم  يلبخند

با  خواستميم»؟  ستيچ يترس برا نهمهيدختر ا يه« :زدم  بي؛ به خود نه ختيآسانسور توقف كرد ناگهان دلم فرو ر يوقت

لرزان به سمت در آپارتمان به راه افتادم ؛ جرات باز كردن در را نداشتم  ييبا پاها. استوار قدم بردارم اما درتوانم نبود  يقامت

؟ تو اصال الزم  يشد نطوريچرا ا يمام« :توانستم در را باز كنم ؛ آفتاب حرصش گرفته بود گفت  ااز دستم افتاد ت ديدوبار كل. 

 ».آورم  يو عروسكم را م روميمن م!  ييايب ستين

نشد ؛ حتما  يگذشت اما از آفتاب خبر قهيابش را بدهم به داخل آپارتمان رفت ؛ چنددقجو نكهيبه سرعت ؛ قبل ازا و

به عقب هل دادم و وارد  يشده در را كم يرعاديكه ماندنش غ دميد ياما وقت.  گرددينكرده وبه دنبال آن م دايعروسكش را پ

بر دلم  ايآن دلم گرفت و غم دن كي.  ميرده بودبود كه آنجا را ترك ك يمثل همان روز زيبه اطراف نگاه كردم همه چ. شدم 
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شكسته به  ياز آن تحمل كنم و با دل شترينتوانستم ب گريد.  شديم دهيد نهيشوم يهنوز عكس من و آفتاب رو.كرد  ينيسنگ

چه  ايا؛ خد دمياتاق خوابمان د ابلدستش را جلو دهانش گرفته بود ؛ مق كهيسمت اتاق آفتاب رفتم كه با تعجب او را درحال

 نكهيقبل ازا. آهسته آهسته به سمت او رفتم ! كرده  خكوبيم نيچن نيتعجب آور است كه او را ا نقدريا شيبرا يزيچ

دور  نكهيمبادا دزد باشد به سرعت آفتاب را در بغل گرفتم و قبل ازا دميشد؛ ترس دهيشن يئيافتادن ش يبزنم صدا يحرف

 يموقع روز چه كس نيا.  دميد يخواب م نكهي؛ اصال مثل ا شديباورم نم. ن كشاند را به طرف اتاق خوابما گاهمن ييرويشوم ن

ادكلن  يبو نيا كنمياشتباه م اياز دوستان آشغالش داده ؛ اما خدا يكيخانه را به  ديكل انيدرخانه ما باشد ؟ حتما شا توانديم

كه بخاطرش  يام ؛ كس يمرد زندگ. بود انيشا؛ او خود  گفتيمن دروغ نم هكردم ؛ چشمانم ب يشتريدقت ب.آشناست  يليخ

زن در  كيبا انيشا.  شديباورم نم!  ايخدا. با آن صحنه برخورد كنم  نكهيجز ا كردميم يهرفكر. حاضر بودم جانم را فداكنم 

كه فكر  يزيبه تنها چ مانيزندگ يالهاپست باشد در طول س نقدريا توانديمرد م كي يعني... من ؛ اتاق من و تخت من  يخانه 

زانوانم سست شد و به !  مي؟ ما كه هنوز ازهم جدا نشده ا دميديچه م ميبا چشم ها يراحت نيبود وحاال به هم انتيخ كردمينم

و  تزش يشانه ام گذاشتم تا آن صحنه  يزانو زدم و سرآفتاب را به رو. حفظ كنم  توانستميافتاد ؛ تعادل خود را نم دنيلرز

آن زن را به . به ما نداشتند  يآنقدر غرق درخود بودند كه توجه. آنها حالم بهم خورد  دنياز د ندياز آن نب شتريرا ب حيوق

موضوع حالت  نيآوردن ا اديوقته كه باهم هستند ؟ از به  يليآنها خ. شركت بود  يها ياز مشتر يكي. شناختم  يم يخوب

. كند  انتيبه من خ انيشا يكه روز كردميت فكرنموق چي؛ ه ديدور سرم چرخ زيچبه من دست داد و همه  يديتهوع شد

گاه فكرم به  چيام ه يزندگ يو خدا شاهد است درطول سالها دانستميم گرانيد يآنقدر ساده لوح و ابله بودم كه او را سوا

 ؛ دردل به داديم يمدت من احمق را باز نيدر تمام ا. خطا درمورد او نرفت 

 اقتيل ياو به نظرم آنقدر پست بود كه حت. زد  كرميبر روح و پ انيبود كه شا يگريد يضربه  نيو ا دميخود خند حماقت

دلم . كه كردم آفتاب را در آغوشم پنهان كردم  يفقط تنها كار.  مياست به او بگو قشينداشت كه دهان باز كنم وهرچه ال

 غيآمد و شروع كرد به ج رونيات زده بناگهان آفتاب از آن حالت م. آلوده شود  يراحت نياو به هم فيروح لط خواستينم

« :بزنم گفتم  يبخواهم حرف نكهيتازه آنموقع متوجه ما شدند ؛ بدون ا. او را كنترل كنم  توانستميعنوان نم چيبه ه.  دنيكش

 »... يليخ
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 ».هتاب مهتاب ؛ م« : دميشن ياو را م يفقط صدا.  دميو با عجله به سمت در دو ديدر دهانم نچرخ يكلمه ا چيه گريد

به خود آمدم كه با  يرا روشن كردم وبه راه افتادم ؛ فقط وقت نيرساندم و چگونه ماش نگيچگونه خودم را به پارك ستين ادمي

حال . فراموش كنم  توانستميچندش آور را نم يلحظه آن صحنه  كي.  كردميدرجاده به سمت خانه حركت م اديسرعت ز

 ميزانو يسراو را به رو.  ديكشيم غيو ج فشرديو دستان مرا محكم در دست م دبسته بو آفتاب ازمن بدتر بود ؛ او چشمانش را

تا او آرام شود  اورميبرزبان ب يتا بتوانم دهان باز كنم و كالم كردميم يهرچه سع. گذاشتم و آرام آرام نوازش كردم 

شده بود و همه جا را تار  سياشك خ زصورتم ا ؛ كردميو سر او را نوازش م راندميفقط م. بود  دهي؛نتوانستم لبانم بهم چسب

آفتاب محكم .  رميآرام بگ يرا كنار بزنم تا كم نيكه ماش كرديبه من دست داده بود و اصال فكرم كار نم يجنون آن.  دميد يم

رت معصوم صو يوقت. كرديوحشت زده ؛ جاده را نگاه م ي افهيشد و با ق ادمياو هم متوجه سرعت ز يبود ؛ حت دهيبه من چسب

او را  توانستيچطور م.  دهيد يوحشتناك يسن و سال چه صحنه  نيبه ا يدختر اي؛ خدا شدميتر م يجر دميد ياو را م

 فراموش كند ؟

 شهيهم ي؛ برا كردينم يچشمانم محو شود ؛ اما فرق يزشت ازجلو يداشتم چندبار چشمانم را بستم تا آن صحنه  يبد حال

چراغ اخطار روشن شد و بوق هشدار  يافزودم حت يلحظه به لحظه بر سرعتم م تيشدت عصباناز. در ذهنم نقش بسته بود 

منقبض  ميكه عضالت پا دادميگاز آن چنان محكم فشار م يرا به رو ميپا.نداشت  يتياهم ميدهنده هم به صدا درآمد ؛ اما برا

بوق گوشخراش  يآفتاب و صدا اديفر يدارم صداكه بخاطر  يزيرا كنترل كنم ؛ تنها چ نيآن نتوانستم ماش كيشده بود و 

 .بود  يليتر

 

 34فصل

 ي؛چهره  كرديم تيچشمانم را اذ شديكه هر لحظه روشن تر م يدينور سف دميد يچشمانم را باز كردم همه جا را تار م يوقت

م فشار آوردم ؛ بخاطر من كجا بودم ؟ هرچه به ذهن ايبه تن داشتند نظرم را جلب كرد ؛ خدا ديمتبسم دونفر كه لباس سف

 تيبهتره ازجا« :متبسم گفت  يازچهره ها يكي. اما توانش را نداشتم  زميبرخ ازجا خواستميافتاده ؛ م يكه چه اتفاق اوردمين

كه به  يگرفته ا يبا صدا اورميبخاطر ب توانستميرا نم زيچ چياصال ه». يحركت كن يكه بتوان يستين يتيدر موقع.  يتكان نخور
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 »من كجا هستم ؟« :آمد گفتم  يم رونيحنجره ام ب از يسخت

 . ديتصادف كرد يليتر كيبه اتفاق فرزندتان در جاده با  ديهست مارستانيشما در ب ـ

آفتاب ؛ « :آفتاب افتادم هراسان گفتم  اديافتاده و به ناگاه به  يچه اتفاق اورميب اديحواسم را متمركز كردم تا توانستم به  تمام

 »؟ دخترم كجاست

 .او هم در بخش كودكان تحت مراقبت است  ـ

 افتاده ؟ شيبرا يچه اتفاق ـ

 . ديكرد داينجات پ ي؛ از خطر بزرگ ديبهتره خودتان را ناراحت نكن ـ

 . نمياو را بب خواهميم ـ

 . دي؛ حاال بهتره استراحت كن ديد ديحتما او را خواه ـ

 ؟ ميهست نجايچندوقته كه ما ا ـ

 ديخورد يديراست صدمه شد يلگن و پا هيحاد بود ؛ از ناح يليشما خ تيهشت روز ؛ متاسفانه وضع« : فكركرد و گفت يكم

 ».بر سرتان ضربه وارد شده است  نيو همچن ديداشت يداخل يزيخونر تانيدنده ها يو بر اثر شكستگ

 برسر دخترم چه آمده ؟ ـ

 .است  ژهيو ياو در بخش مراقبت ها ـ

 . نمياو را بب ديدهاجازه ب كنميخواهش م ـ

 . ستيبهتر ازشما ن تشيشما را تكان دهم او هم وضع توانمي؛ نم ديتحمل داشته باش ـ

دهند ؟دست پرستار را  يجوابم را نم نهايبه سر آفتابم آمده ؟ چرا ا ييافتاده ؟ چه بال يچه اتفاق ايداشتم ؛ خدا يبد حال

 ». دييرا بگو قتيبه من حق« :محكم گرفتم و گفتم 

 ».او تحت مراقبت است « :را نوازش كرد وگفت  ستمد

 حالش چطور است ؟ ـ

 .داشت ديبه خدا ام دي؛ با گذارديرا پشت سرم يبد ياو دوران بحران ـ
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 ».آفتاب « :زدم  اديچه برسر آفتاب آوردم ؟ و ناگهان فر ايخدا. زده او را نگاه كردم  شوك

 »...ش ؛ آرام آرام با زميعز« :مرا محكم گرفت و گفت  پرستار

و باالخره مجبور شدند از آمپول آرام بخش استفاده كنند و هنوز حرفش  زدمي؛ آفتاب را صدا م كردميتقال م كهيمن درحال و

 يب.  دميسرم د يچشمانم را باز كردم پزشك معالجم را باال يوقت.شدم  هوشيو ب ديتمام نشده بود كه همه جا دور سرم چرخ

 »آفتابم كجاست ؟« :داشت گفتم  يكه آهنگ خاص ييصداو با  كردميه مرمق او را نگا يحس و ب

 . ديد يمهتاب آرام باش او را خواه ـ

 دياو را با! چهره به نظرم آشناست  نيچه قدر ا.  كنديو مرا مهتاب صدا م زنديحرف م ي؟ او به زبان فارس ستياو ك ايخدا

 »! شما ديبخش يم« :گفتم  يباشم ؛ با ناباور دهيد ييجا

 »؟ يشناس يحاال مرا نم« :زد و گفت  يلبخند

 .او آرش بود. كنم  دايپ ييحال خراب آشنا نيكس ؛ با ا ي؛ تنها و ب بيكشور غر نيكه در ا شديباورم نم ايخدا

 ». نميب يآشنا م كيخوشحالم كه « :اشك در چشمانم حلقه زده بود گفتم  كهيدرحال

 ؟ يچه برسر خودت آورد ـ

« :را پاك كرد وگفت  ميآرش اشكها.  هيرگري؛زدم ز شوديدلش نازك م نديب يپدر و مادر خود را م يچه كه وقتب كيمانند  به

 ». يصبر و مقاومت بود ياسطوره  شهيباشد تو هم ادتياگر . صبور باش 

 ».يليسخت گذشت خ يليسالها چه برمن گذشت ؟ خ نيا يدانينم« :و گفتم  دميكش يآه

 .شوديدرست م زيهمه چ ـ

 . رهيد يليخ گهيد ـ

 »نميآفتاب را بب خواهميم« :را گرفته بود گفتم  ميبغض راه گلو كهيدرحال

 . ميتكانتان بده ميكه بتوان ديستين يتيكدام در موقع چيه يصبركن يچند روز ديبا زميمهتاب؛ عز ـ

 حالش چطوره ؟ ـ

 .بدهم  يجواب توانمينم دياياست؛ تا به هوش ن هوشيفعال ب ـ
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 »آفتاب افتاده ؟ يبرا ي؛اتفاق ييرا به من بگو قتيبهتره حق« :ت گفتم وحش با

 .او زنده است . داشته باش  نانيبه من اطم ـ

 »... يعني« :گفتم  ينگران با

 ».دعا كن شي؛ برا ستيمعلوم ن زيچ چيهنوز ه«:حرفم را تمام كنم گفت  نگذاشت

 .بروم بيكشور آمدم ؛ حاال نگذار غر نيبه ا بيرا ندارم ؛ غر ياو كس رازيكمكش كن ؛ من غ ـ

 .كرد ميو تالشمان را خواه يسع يهمه  يپزشك ميمن و ت ـ

كوچكش  يدستها خواستميم.ذره شده بود  هي شيدلم برا. نبود  يشدن وضع آفتاب خبر ميوخ اي ياز بهبود. روز گذشت  دو

آورده بود ؛ قاب عكس را در كنار تختم گذاشته  ميرارا ب شياز عكسها يكيمادر . و بر آنها بوسه بزنم  رميرا در دست بگ

 يياو از تنها ايخندان آمده است ؟ خدا يچهره  نيحاال چه برسر ا« : دميشياند ينشستم و م ياو م يبودم و ساعتها به تماشا

 منيتم كنند ؛ اما هساك توانستنديآرام بخش م ياصال كنترل خودم را نداشتم فقط با داروها»؟ كندي؛ او بدون من چه م ترسديم

با  كرديم يسرم بود و سع يآرش شبانه روز باال.  خواستميو آفتاب را م شديبلند م ادميداد و فر رفت؛يم نيكه اثرش ازب

كرده بودند ؛ حس و حال  قيآرام بخش به من تزر ي؛ از بس داروها كردميكننده مرا آرام كند ؛اما مگر م دواريام يحرفها

 رونيصدا ب يب ياشك ختنيبودم و غم درونم را با ر دهيدراز كش مارستانيتخت ب يرو ديط ناامحرف زدن نداشتم ؛ فق

آرش نتوانست تحمل كند و با پزشكان مشورت كرد و باالخره اجازه دادند مرا باهمان  گريآنقدر حالم بد بود كه د. ختميريم

 يمهتاب ؛ من دكترها را راض« :آرش به سراغم آمد وگفت  كار نياما قبل از ا. اوضاع و احوال با تخت به بخش كودكان ببرند 

 كي؛ اما  ينيكردم كه تو آفتاب رابب

 ».دارد  شرط

 ».متشكرم ؛ متشكرم« :دست او را فشردم وگفتم  يازخوشحال

مجبورم نكن كه از آرام بخش .  يزده نشو جانيو ه يكن تيسكوت را رعا ديفراموش نكن كه آنجا بخش كودكان است؛ با ـ

 . يدارو باخبر نياز مضرات ا ياستفاده كنم ؛ خودت به خوب

 ». ييكه ساكت باشم ؛ اصال هرچه تو بگو دهميباشه ؛ قول م« :را تكان دادم وگفتم  سرم
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 ياو را در بخش مراقبت ها.  شديم شتريدلهره ام ب شدميتر م كيدو پرستار مرا به بخش كودكان بردند ؛ هرچه نزد باكمك

.  نميتا بهتر بتوانم عروسكم را بب دندياهرم آن را باال كش ياو قرار دادند و كم يه بودند ؛ تختم را روبه روكرد يبستر ژهيو

؛ فقط سرش  يو كبود يشكستگ چيصدا؛ تمام بدنش سالم بود بدون ه يبود ؛ آرام و ب تهبه خواب رف ديسف يآفتابم در بستر

. آورده ام  زميبرسر عز ييچه بال دميآنموقع بود كه فهم. قرار داده اند  يرا بسته بودند ؛ متوجه شدم او را تحت عمل جراح

 »!شده ؟ يضربه مغز... ضربه « :رو به آرش كردم وگفتم  يبه آرام

 »هست ؟ يديآرش ؛ آرش ام« :گفتم  دادميقورت م يآب دهانم را به سخت كهيدرحال. تاسف سرش را تكان داد  با

 ». ديايه به هوش بفقط دعا كن ك« :گفت  دانهيناام

داشت در دست گرفتم و نوازش  انيدرآن جر اتيح يآفتاب را كه هنوز گرما يبايو دست ز ختميو آرام اشك ر ساكت

 كردويآمد و مرا بوسه باران م يدوان دوان به سمتم م رفتميهر وقت به خانه م. دلم تنگ شده بود شيبوسه ها يبرا. كردم 

 ».؛ دوست دارم  يمام« : گفتيم

بهتره « :و گفت  اورديطاقت ن گريخواندم ؛ آرش د ييالال شيگذشته برا اديو به  ختميريو اشك م كردمياو را تماشا م فقط

 ». ميبرو

 ». گريد ي قهي؛ فقط چند دق كنميخواهش م« :شدم وگفتم  دستپاچه

 ! يحرفم را گوش كن يمگر قول نداد ـ

 .نگفتم و مرا به بخش منتقل كردند چيه گريد

و هر  نميچرخدار بنش يصندل يبه رو توانستميم گري؛ حاال د شديتر م مي؛ حال آفتاب وخ رفتيم يحال من رو به بهبود ههرچ

جلو چشمانت  زتيچقدر سخته كه عز.  ختميريواشك م كردميصدا او را تماشا م يب. را دركنار آفتاب بمانم  يروز چند ساعت

هزار بار به خودم فحش و  يروز.  يباش ينابود نيخودت سبب ا نكهيسخت تر ا و. ازتو ساخته نباشد  يكار چيپرپر شود و ه

 . دانستميو خود را مقصر م گفتميناسزا م

آرش « :گفتم  دميبوسيكوچكش را گرفته بودم و م يآفتاب رفته بودم همانطور كه دستها دنيروز كه به اتفاق آرش به د كي

بكن  يفقط كار ستيمهم ن مياش برا نهيكه باشد ؛ هز ايدن ي؛ از هركجا راويب شيمتخصص ها را برا نيبهتر كنميخواهش م
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 ».كند  دايكه دخترم نجات پ

 شوديبرگزار م يپزشك يهر روز شورا.  ميمتخصص ها را دار ني؛ ما در حال حاضر بهتر كنمينم يكه كوتاه يدونيخودت م ـ

و  يسع يما همه  يباش نيمهتاب ؛ تو هم بهتره واقع ب. اند  دهينرس هجيكه هنوز به نت ينيب يكنند ؛ اما م دايپ يراه نجات ديتا شا

 . يمعجزه باش تظرمن دينبا م؛يكن يتالشمان را م

فقط  يبزرگ نيبه ا يايباشم ؛ سهم من از دن نيواقع ب توانميآرش چطور م« :گفتم شديتر م فيكه لحظه به لحظه ضع ييصدا با

 ».قبوله ؛ بازهم قبول اما آفتاب را هرگز . ادم آفتاب بود ؛ منكه هرچه داشتم از دست د

و خدا را مقصر  يبكن يكه ناشكر دميگاه ند چيه يبوده ا يمانيدارم تو دختر معتقد و با ا اديمهتاب ؛ هرچه به « :گفت  آرش

را  قتيحق ديا؛ تو ب رديگيخودش داده و هر وقت اراده كند م. او قادر مطلق هست . خواست او شد  ميتسل دي؛ پس با يبدان

 ». ديجنگ شهي؛ با سرنوشت كه نم يقبول كن

ام در  يهست يوجودم ؛ همه  يهمه . از دست دادن ندارم يبرا يزيچ گريمنكه د. بجنگم  ديبجنگم ؛ با خواهمياما من م ـ

 يكار زتيعز يبرا يسخته كه نتوان يليخ نيآرش ؛ باور كن ا.  ديآ ياز دستم برنم يتخت افتاده و كار نيا يمقابلم رو

ام ؛ تو چطور  يتمام دلخوش. قرار داد ؛ او فرزند من است يگريكس د تيعدر موق توانيكس را نم چيآرش؛ ه.  يانجام ده

من بود كه  يوانگيو د يخودخواه نيا. مرا درك كند  توانديمادر نم كيكس جز  چيه يمن بگذار يخودت را جا يتوانيم

 ...؛ من مقصرم ؛ من باعث  كشميكه من چه م يبفهم ياهخويچرا نم.كشاند  نجايآفتاب را به ا

آرش .  ديايدر ن ميشده بود ؛ جلو دهانم را گرفتم ؛ كه صدا ياشك از چشمانم جار ليس كهينتوانستم ادامه دهم ؛ درحال گريد

؛ مسكن  يا كنبهتره دع« :اشك در چشمانش جمع شده بود و مرا به آرامش دعوت كرد گفت كهيزانو زد و درحال ميكنار پا

 ».است  يخوب

« :سرد شده بود ؛ آرش گفت  يهوا كم. به راه افتاد  مارستانيب يچرخدار را گرفت و به طرف محوطه  يصندل يدسته  و

 »اورم؟يب يشال تيبرا يخواهيم

 .نه؛ متشكرم  ـ

آنها هم دلشان خوش نبود و .  فرو رفته بودند يديو ناام اسياز  يدر هاله ا انيعر يبا تن مارستانيب يغم گرفته  درختان
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من هم . كردياش آن حس و حال گذشته را درمن زنده نم ييبايز يبا همه  زييپا. از غم بر دلشان نشسته بود  يمانند من كوه

 يمكتين يداد و دركنارم به رو هيتك يام را به درخت يآرش صندل.  كردميآماده م يزييمرگ پا يمانند درختان ؛ خود را برا

« :گفت  ديسكوت مرا د يآرش وقت. دل و دماغ حرف نداشتم چشم به آسمان دوختم ؛ او هم دلش گرفته بود  .نشست 

 »؟ اورميب يچا وانيل كي تيبرا يخواهيم

 ».صحبت كنم  انيشا يدرباره  خواهميم« :من من كنان گفت .تكان دادم  يرا به عالمت منف سرم

 ».مرد  ميتصادف كنما  نكهياوكه قبل ازا«:گفتم  يتفاوت يب با

 .از غم آفتاب چه برسرش آمده يدانينم.پدر است  كيحرف نزن ؛ او هم  نطوريا ـ

 »!او مهم است  يمگر آفتاب برا«:گفتم  يپوزخند با

 .پدر است  كياو هم  يمادر كياگر تو . حق اوست  ني؛ ا يزنياست كه م يچه حرف نيمهتاب ا ـ

 شيكه نفهمد بچه اش چگونه بزرگ شده و خواسته ها يپدر. حرف نزن يپدرمن از محبت  يبرا« :گفتم  تيعصبان با

 يمن ازهمه . يكنيم سهيانصاف هم او را با من مقا يآفتاب چه كرده ؟و تو ب ياز او بپرس برا.  خورديبه چه درد م ستيچ

و نوش  شيو ع يب زنده دارخبر نداشت و همه اوقاتش را به ش خترش؟سه هفته از تنها د يحق و حقوقم گذاشتم ؛ اما او چ

مورد  ياونموقع به فكر آفتاب بود ؟ از او بپرس غذا ايكجا بوده ؟ آ يديآمد ؛ پرس يكه تا صبح به خانه نم يي؛ شبها گذرانديم

 ييالال اي يداستان بخوان شيراوقت خواب دوست داره ب نكهيا...  ايعالقه دار ؛  ييهايو به چه باز ستيدخترش چ يعالقه 

 .آفتاب نگذاشته  يبرا ي؛ چون وقت دانديبه ظاهر ساده را نم يسوالها نيكن اباور .

ازدواج با  يحت.  دهدينداشته باشد انجام نم يمنفعت شيبرا يزيمهم بود و اگر چ شيبرا شيخودش و خواسته ها شهيهم او

 ».ندارد  شيبرا ينزند چون نفع يحاال هم بهش بگو خودش را به موش مردگ كا؛يمن و آمدنمان به آمر

 .است  مانياما او پش ـ

 يكثافتكار نيبا ا.  ديآن را نفهم يوقت معن چيآورد؛ اما ه ينادم را خوب در م يآدمها يعمرش ادا ياو همه !  مانيپش ـ

بدان اشك  زديريهم م ياگر اشك. گول او را نخور  يشنويوجود داشت آن راهم خراب كرد ازمن م يآخرش اگر روزنه ا

 »... دنيآفتاب با د يدانيتو نم. تمساح است 
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 يسع كهيدرحال. دميكشينفس م يمشكل شد ؛ به سخت ميكردم ؛ حرف زدن برا دايپ يآوردن آن صحنه حال بد اديبه  از

 يدانياو حرام كردم ؛ هرچه گفت گوش كردم و انجام دادم ؛ م يده سال از عمرم را به پا« :برخودم مسلط شوم گفتم  كردميم

شدم چون  ديرا دوست دارم ؟ آن روز دچار ترد انيشا ايكه آ يكرد والروز ازمن س هي ادتهيوستش داشتم ؛ چرا ؟ چون د

را  زميسالها كه همه چ نيا ي؛ اما در ط خواهميكه به من داده م ييها يبه خاطر آزاد اياو را بخاطر خودش  دانستمينم قتايحق

 يا چهياما من باز. را تحمل كنم  يتسخ نهمهيكه توانستم ا داشتميوست مكه واقعا او را د دميرا ؛ فهم ميآزاد يگرفت ؛ حت

سه  ميبهتر بگو ايماه ؛ پانصد و چهل هفته  ستيصد و ب يعنياما  ديآ ينبودم ؛ ده سال از عمرم هدر رفت ؛به نظركم م شيب

 گرا يعمرم ؛ حت هيبق گذارمينم گريد كنم ؛ يزندگ دياما من با. ام را مفت باختم  يهزار و ششصد و پنجاه و دو روز از زندگ

بود ده سال كه كم است صد سال هم حاضر بودم  يباارزش زياگر چ. از دست برود  يراحت نيمانده باشد ؛ به ا يروز باق كي

خانه ام محافظت  ميسگ كرده بودم تا آخر عمر از حر كيمحبت را به  نهمهي؟ اگر ا يچه كس يبكشم ؛ اما برا يسخت شيبرا

 داديخود را نشان م يو وفادار دكريم

پرتابم  يبه گوشه ا تيهو يانسان ب كياو برعكس نه تنها دستم را گاز گرفت بلكه خردم كرد ؛ كوچكم كرد و به مانند  يول

 ».كرد 

خاطرات تلخ گذشته ؛ دچار تشنج شدم و كنترل خود را ازدست دادم ؛ آرش دستپاچه  يادآورينتوانستم حرف بزنم ؛ از گريد

 ». يآرام باش ؛ آرام باش تو دچار استرس شد« :گفت  كردياش را پاك م يشانيعرق پ كهيدرحال. ده بود ش

؛  داديگذاشته بود و فشار م ميگلو يدستش را رو يكس نكهيبزنم ؛ اما مثل ا اديفر خواستي؛ دلم م دميكشينفس م يسخت به

 يام وصل كرد و دوباره دستگاه ها را به راه انداختند ؛ صدا ينيرا به دهان و ب ژنيمرا به بخش منتقل كرد و ماسك اكس عيسر

 . شديم فتريكه لحظه به لحظه ضع يي؛ همهمه و صداها دميشن يم يخوبسرم بودند به  يرا كه باال يپزشكان

دستم را  شاد و سرحال بود ؛ يليخ.  دميد يمشغول باز اي؛آفتاب را دركنار در دميهنوز روشن نشده بود كه ازخواب پر هوا

بود  ختهير شيشانه ها يبه رو شيبايز يبه تن داشت و موها يديلباس سف. كشاند  يو آنطرف م نطرفيگرفته بود و مرا به ا

 شهي؛ م يمام« :گفت  توانستيداشت آنها را كنار بزند ؛ اما نم يگرفته بود و سع لجش كرديم شانيرا پر شيباد موها نكهياز ا.

 ». يفرا ببا ميموها شهيمثل هم
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 ».آفتاب ؛ آفتاب « :زدم  شيصدا.  شدياو دورتر م شدميم كتريبه سمتش رفتم هرچه نزد يلبخند با

ضربان  يصدا.  دميبه او برسم ازخواب پر نكهياما قبل ازا دميرفت ؛ هراسان به دنبالش دو ايبه سمت در ديخنديم كهيدرحال

به .  دميد ياو را م ديرا كرده بود ؛ با شيدلم هوا يليخ.  دمينوش يآب واني؛ ازجا برخاستم و ل دميشن يم يقلبم را به خوب

با آرامش .  دميد شهياو را از پشت ش. چرخ دار نشستم و به بخش كودكان رفتم  يصندل يآمدم و به رو نيياز تخت پا يسخت

كه خسته و  ييود ؛ روزهاگذشته ها تمام ذهنم را پر كرده ب ادي. كردم  شيچه مدت تماشا دانميبه خواب رفته بود ؛ نم

 يليخ« : گفتيو م ديپريآمد و در آغوشم م يم مدوان دوان به سمت. او تنها مونسم بود  گشتميدرمانده از سركار به خانه بازم

 ». ميبرو رونيتا هر روز باهم ب يرفتيكاش سركار نم يا. تنگ شده  تيدلم برا

 ياو را به رو. باشد  يشلوغ يدوست داشت درجا شهي؛ هم وحشت داشت يينداشت ؛ ازتنها يكردن من دل خوش ازكار

 ».يكار كن ديبا يبزرگ شد يتو هم وقت. كار كنند  ديدلم همه با زيعز« :گفتمينشاندم وم يزانوانم م

 ».بمانم  ميبچه ها شيپ شهيهم خواهميمن م... نه « : گفتيوم كرديرا درهم م شيها اخم

 »؟ يارچند تا بچه دوست د«: گفتميخنده م با

 ».همه  نيا« : گفتيوم كرديدوستش را باز م هر

 »! يخواهيده تا بچه م« : گفتميتعجب م با

 رنديگ يو بهانه نم ستنديتنها ن گهي؛ اگرمن هم مجبور شوم بروم سركار ؛ د خواهميبله كه م«: گفتيو م داديرا تكان م سرش

.« 

 يبزند ؛ كم يحرف نكهيقبل ازا شهيو هم ديفهميم رازسنششتي؛ ب كردميكه او را غرق بوسه م زديبامزه حرف م آنقدر

 . كندياست كه با مرگ دست و پنجه نرم م زمنيعز نيو حاال ا كرديفكرم

 .مهتاب ؛ مهتاب  ـ

 .آرش بود كه مرا از آفتاب جدا كرد يصدا نيا

 .دميترس دميو را ندبه اتاقت آمدم و ت ي؛ وقت يدار اجي؛ به استراحت احت يآمد يم نييازتختت پا ديتو نبا ـ

 .دميد يآفتاب را م ديبا ـ
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 . يزديمرا صدا م ـ

 ...شرمنده هستم كه  نقدريمن ا ـ

پا افتاده را هم انجام ندهد  شيپ يكارها نيدوست اگر ا كي؟ يزنيكه م هيچه حرف نيا« :حرفم به آخر برسد گفت  نگذاشت

 ». خورديبه چه درد م

 .بهت زحمت دادم يليمتشكرم ؛ خ ـ

؛  يشگيهمان دختر هم. كودكان افتاد ياز اتاقها يكينگاهم به . ميرفت يچرخدار را گرفت و به سمت در خروج يصندل دسته

زدم و  يمن دستش را تكان داد ؛ منهم لبخند دنيبا د.  كرديخاص مرا نگاه م يآمدم با حالت يآفتاب م دنيهربار كه به د

 ؟ ستيچاو  يماريب دياز آرش پرس. دستم را باال آورد 

مهتاب ؛ ... بدحال است  مارانيبخش مخصوص ب نيندارد ؛ چون ا ي؛ اما حال مساعد دانمينم«:كرد وگفت  ياطالع يب اظهار

 ».باهات صحبت كنم  خواهميم

 »افتاده ؟ ياتفاق«:تعبج سرم را باال بردم ونگاهش كردم وگفتم با

 ». ميبرو مارستانيب بهتره به محوطه« :را تكان داد ؛ دلم آرام گرفت گفتم  سرش

 .هوا سرد است ـ

 .دارم  اجياحت ژنيبه اكس مينينش يم وانيدر ا ـ

 ».سرد شده  يهوا حساب« :به صورتم خورد گفتم  يباد سرد ميآمد رونيدر كه ب از

 . اورميب يلباس مناسب تيتا برا روميمن م ـ

احساس گرما تمام .  دميرا با ولع نوش يچا دميچيد پبازگشت ؛ شال را دور خو يچا وانيشال و دو ل كيبعد آرش با  يقيدقا

 ».دارد  اجياحت گريعمل د كيآفتاب به « :داده بود گفت  هيتك وانيا يآرش همچنان كه به نرده . وجودم را پر كرد 

 ! دهنديخب چرا انجام نم ـ

 .است  سكير كي نيا...  ميچطور بگو ـ

 .فهمم  يمنظورت را نم ـ
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 ... اي شوديبه طور كامل خوب م اياست  يبهبود ديدرصد ام يعمل س نيدرا.  ميبگذار واضح تر بگو ـ

همان تكه از  كهيتوجه كنم ؛ درحال ميبه سوزش پا نكهيبدون ا ختيلباسم ر يبه رو يچا وانيو ل ختيفرو ر كمرتبهي دلم

 ». ستميعمل موافق ن نيمن با ا« :؛ گفتم  كردميلباس را در دستم مچاله م

 . ميهرچه زودتر آن را بردار ديبا شوديمخچه قرار گرفته كه لحظه به لحظه بزرگترم يبه رو ي؛ لخته خون ميدارن يچاره ا ـ

 وجود ندارد ؟ يراه چيه ـ

اگر پزشكان ده درصد هم . همان خواهد شد  جهيو بازهم نت رديگيلخته خون تمام مغز را م گرينه متاسفانه ؛ تا چندمدت د ـ

 . ستين يدينگه داشتن او اصال ام نطوريبود چون باا نيخوش ب دياب.... بودند  دواريام

 برود وجود دارد ؟ نيخود به خود از ب يلختگ نكهي؛ امكان ا ترسميآرش من م ـ

 .درصد  كيكم ؛ كمتر از  يليخ ـ

 .بزنم سكير نيباشد چرا دست به ا يديام ني؛ اگر كوچكتر ستمين يعمل راض نينه ؛ نه من به ا ـ

درصد ؛ آن هم  كيمن گفتم كمتر از . يريرا بپذ قتيمهتاب ؛ بهتره حق«:زده ام را در دست گرفت و گفت  خي يادسته آرش

زجر  يخواهيم يدور است ؛ تا ك تيكه از واقع يفكركن ييايبه رو يخواهيم يوقت ؛ تا ك چيه اي كسالي؟ شش ماه ؛  يتا ك

هم داشته باشند ؛  يديام نيپزشكان اگركوچك تر.  ستيكم ن ياحعمل جر كي يبرا تيدرصد امكان موفق ي؟س يبكش

 ».يبهتره به آنها اعتماد كن. عمل را به عهده گرفته  نيا يكادر پزشك نيبهتر.  رديكه عمل صورت بگ كننديم شنهاديپ

 ؟ يعمل موافق نيتو هم با ا ـ

 .راه است  نياما بهتر ستيالبته كه موافقم ؛ درسته كه تنها راه ن ـ

 عمل شود ؟ ديبا يك ـ

 .بعدازظهر  نيهم اديبه احتمال ز ـ

 .بودن و نبودن آفتاب ؛ چند ساعت فاصله است  نيب يعني ـ

 ».تنها باشم  خواهميم«:چشمانم جمع شده بود پاك كردم وگفتم  يكه گوشه  ياشك قطره

 ». آزار نده نقدري؛ اما خودت را ا يهرطور كه راحت« :ازكنارم برخاست و گفت  يبه آرام آرش
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دوباره  يجان عتيتفاوت كه اوبه طب ني؛ با ا كرديباز م شياشكها ختنيهم دلش مثل من گرفته بود و عقده دل را با ر آسمان

آفتاب  خواهميكمكم كن من نم ايخدا. از غم و اندوه فرو رفتم  ي؟ در هاله ا يآورد ؛ اما من چ يرا به ارمغان م اتيو ح داديم

 .من ينابود يعني؛  چيه يعنيكردن  يزندگرا از دست بدهم ؛ بدون او 

... ؛ اما  شوديخوشحال م دنشياست ؛ چقدر پدر از د يآفتاب دخترخوش سر و زبان. بازگردم  رانيبا او به ا خواهميم من

به ناگهان رعد وبرق . رميم يكه بدون او م داندينخواهدشد ؛ خدا م نطوريبرمن ؛ ا يوا!  يتمام شود چ نجايا زياگرهمه چ

.  نميو پرپر شدن دلبندم را ب نميبنش توانميبود ؛ نم دواريام ديبا. ديآسمان را لرزاند و به همراه آن دل من هم لرز يديشد

 ريچرخدار به ز يبا صندل.بود  دواريام دي؛ با زدنديعمل نم نيبود پزشكان دست به ا نيرازايحتما او خوب خواهد شد ؛ اگر غ

 دانستميباران به راه افتادم ؛ نم ريبدون هدف ز.  ردك سيباران صورتم را خ يقطره ها. گرفتم  سرم را باال. آسمان خدا رفتم 

 يعقده  خواستي؟ دلم م رفتميكس ؛ به كجا م ي؛ تنها وب اوريو  اري ي؛ ب بيدر آن شهرغر. به كجا ؛ اما توان ماندن نداشتم 

كمكم كن ؛ من تحملش را  ايخدا« :زدم  اديفر! چرا من ! من  چرا ميبكوبم و بگو نهيبزنم برسر و س اديكنم ؛ فر يدل خال

 ».ندارم 

 خيتنم از سرما  نكهيسبك شدم ؛ با ا يآنقدر زار زدم تا كم. كرديم ينيبر دلم سنگ ي؛ غم بدجور ستميبلند گر يبا صدا و

زمزمه  رلبيآفتاب را ز يعالقه  مورد ييالال داديكه آزارم م ييبدون توجه به سرفه ها. كرده بود اما از درون گرم بودم 

 .كردم

 ايخدا ؟يكنيچه م نجايدختر تو ا« :سرم گرفت وگفت  يبه سرعت به سمتم آمد و چترش را رو. دميمادر را از دور شن يصدا

 ».كرده  خيشده و از سرما بدنت  سيخ تيلباسها ي؛ چه برسر خودت آورد

. به خوردم داد  يگرم يدنيرا عوض كرد و نوش ميد ؛ پرستار لباسهاباشد مرا به داخل بخش بر يمنتظر جواب نكهيبدون ا و

 مانيانسان با ا كي!  يدهيخودت را آزار م نقدريچرا ا«:به چهره ام انداخت گفت  ينگاه كرديرا شانه م ميموها كهيمادردرحال

 ». يشويز به روز ازخدا دورتر مكه رو نميب ي؛ اما م يهست يزن معتقد دانميم نكهيبا ا دهد؛يرا ازدست نم دشيوقت ام چيه

 .آورم يهزار بار نام خدا رابه زبان م ي؟من روز يزنيكه م هيچه حرف نيمادر ا ـ

به  يباش يراض ديها با يرونيبه قول شما ا يدار مانيتو اگر به او ا.ممكن كند  تيرا برا يناممكن زيچ نكهيا ي؟ برا يچ يبرا ـ
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زمان  گري؛ د رديصورت بگ يتا معجزه ا يتو منتظر نشست. بسپار به دست خودش پس . است  ياو ؛ درهركار اوحكمت يرضا

خودش و  تيحقان خواستيكه خدا را قبول نداشتند و خداوند م گرفتيصورت م يزمان هاتفاق خارق العاد نيمعجزه گذشته ؛ ا

 نيا.  يريپذ ي؛ اما خواسته اش را نم يرفرق كرده ؛ تو وجود او را قبول دا زياما حاال همه چ. را به اثبات برساند  امبرشيپ

 چيه فتدين يازدرخت يبرگ يبه خواست او دارد ؛ اگر بخواه يبستگ زيكرده اما بازهم همه چ شرفتيپ يهمه علم و تكنولوژ

است و به تو آرامش  يفقط دعا كن ؛ چون مسكن خوب يو غصه بخور ينيآنكه بنش يبه جا.  رديجلو او را بگ توانديكس نم

 حيمس يسيع. دور است  يلياز ذهن ما آدمها خ دانديو صالح م نديب يكه او م يزيكارها را به خودش بسپار ؛ اون چ هي؛  دهيم

 يراض ديبا يدوست داشته باش نيچن نيتوست باتمام جان و عقل خود دوست داشته باش اگر ا يخداوند را كه خدا:  ديگويم

 . دهديكه م يبه حكم يباش

 ».با عمل موافقم  دييبه آرش بگو« :روبه مادر كردم و گفتم.ام اثر گذاشت ؛ حق با او بود  هيدر روح يليمادر خ يحرفها

 ».كنديبه حتم خدا كمكت م«:مرا در آغوش گرفت وگفت  يخوشحال با

ه از او را ك ديچرخ دار كنار تختش نشستم ؛ دستان سف يصندل يرو. عمل آماده كردند  يبعدازظهر آفتاب را برا كي ساعت

بر آن زدم ؛ آرام و معصومانه به خواب رفته بود دستم را  يبود در دست گرفتم و بوسه ا رونيرنگ ب يروپوش گشاد آب

وقت دوست  چي؛ ه دميكش يبودند ؛ آه دهيو بلندش را از ته تراش اهيس يموها. دميصورتش كش يبه رو ديلرزيم كهيدرحال

 . ديخنديو ازته دل م ديچرخيشانه كنم و بعد به دور خود م شيتا برا داديبرس را به دستم م. را ببندم  شينداشت موها

 شيكه دوباره موها كشدينم يطول« :شانه ام گذاشت و گفت  ي؟ آرش دستش را به رو شوديصحنه دوباره تكرار م نيا ايخدا

 ». شوديبلند م

 .افتاده  شيموها يبرا يبفهمد چه اتفاق ديآرش ؛ او نبا ـ

 ». ميحتما ؛ حتما ؛ حاال بهتره زودتر او را به اتاق عمل ببر« :رد وگفت ام را فش شانه

مثل  يتا لحظات.بردند  دگانميپرستاران آمدند و او را از جلو د.  دميرا تكان دادم و لبان خوش رنگ دخترم را بوس سرم

را  انيلحظه شا كي. نجا دور كرد مادر كمكم كرد و مرا از آ. حركت به در اتاق عمل چشم دوخته بودم يمسخ شده ب يآدمها

 .را برگرداند و دور شد  شيرو اگهانمن ن دنيبا د. دمياز راهرو د يدر گوشه ا
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 ».ياستراحت كن يبهتره كم« :حفظ كنم مادرگفت  يصندل يتعادل خود را رو توانستمينم يحت

خواب . نتوانستم اعتراض كنم  يبودم كه حترمق  يآنقدر ب.  دميتختم خواب يبا كمك پرستاران رو. به سمت اتاقم برد  ومرا

 يچيبا ق انيو شا ديچرخيبه دور خود م شانشيپر يآفتاب با موها كرديم ريدر اطرافم س زيهم نبودم ؛ همه چ دارينبودم اما ب

 اديفر آفتاب.  توانستميكه خودم را به آنها برسانم نم كردميو من هم هرچه تالش م ديكشيم غيآفتاب ج ديدو يبه دنبالش م

 ».كمكم كن  يمام يمام«: زديم

دستان گرم .  شديظاهر م ميرو ياز كابوس جلو ياما دوباره غبار شدميم هوشيب ياز شدت خستگ. بود  هودهيتالش من ب اما

 . دميبودم كه ناگهان ازجا پر يسه ساعت درآن حالت بحران. خوانديدعا م رلبيو ز داديو صورتم را نوازش م يشانيمادر پ

 .تاب ؛ آفتابآف ـ

 ».آرام باش  زميعز« :به سرعت به كنارم آمدو گفت  مادر

 »او را از اتاق عمل آورده اند ؟« : دميپرس يدلهره و نگران با

 . يهنوز زود است ؛ بهتره استراحت كن ـ

 .است  نيسنگ يليخ نجايا ي؛ هوا ديرا باز كن چهيدر نيا شهيم ـ

كمرنگ  ي؛ آسمان صاف شده و از پشت درختان اشعه  دميكش يقينفس عم. كرد را باز  چهيازجا برخاست و در يتبسم با

 .است  يامروز چه روز:به مادر گفتم .  رانيا يدلم گرفته بود مثل عصر جمعه .  ديدرخشيم ديخورش

 .و نهم اكتبر ؛ روز جمعه  ستيب ـ

 يبود تا برا يكاش مسجد يا. جمعه است ؛ جمعه ؛  يگريد يوچه ؛ هرجا رانيچه درا كندينم يحدسم درست بود ؛ فرق ـ

 . يملكوت يجا كي؛  رفتميدعا كردن به آنجا م

 .خداست  يآنجا هم خانه  ميبرو سايبه كل يخواهيم ـ

 يجراح مياست ؟ به حتم سرش را شكافته اند و ت ي؛ آفتاب درچه حال ميرا اعالم كردم ؛ از دراتاق عمل گذشت تميرضا باسر

 ياشك خوددار ختنيشد؛ دستانم را محكم درهم گره كرده و از ر يآوردن آن صحنه خال ادياز به  ته دلم. مشغول هستند 

 ».كنم  هيگر دياو خوب خواهد شد ؛ نبا« :كردم 
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 يايپا به درون دن نكهيمثل ا. ؛ مادر كمكم كرد تا وارد شوم  دميد سايافكار دور و دراز گم شده بودم كه خود را مقابل كل در

 ايخود را رهااز دن رفتميهرچه جلوتر م. نظرم را جلب كرد حيحضرت مس دنيكش بيبه صل سيگذشته ام ؛ تند يناشناخته ا

 ي؛ با دل دميديرا به وضوح م يو شكوه خداوند ييبايز.  شوميتر م كينزد خدا؛ حس كردم لحظه به لحظه به  دميد يم

مجسم شد كه تمام  دگانميخداوند آن چنان در جلو د يرگعظمت و بز. بود  رفتهيآمده بودم ؛ او مرا پذ شيشكسته به سو

. شد ياشك از چشمانم جار ليس وبه ناگاه ازجا كنده شد  كرديم ينيام سنگ نهيس يكه بر رو يوجودم به لرزه افتاد و سنگ

 نيبه زم هكباريبه  دميكشيكه به دوش م ينيكردم و بار سنگ يآن احساس سبك كي يچه مدت به آن حال بودم ؛ ول دانمينم

 . ستميو آرام آرام گر. بود گذاشتم  سايكه جلو محراب كل ييسكو يسرم را به رو. افتاد 

 ».آنجا باشم . آوردند  يم رونياو را از اتاق عمل ب يوقت خواهمي؛ م ميمادر ؛ بهتره برگرد« :گفتم  يقياز دقا بعد

 نميآن چشم از در بردارم او را ببرند و نتوانم او را بب كياگر  دميترسيم. چشم به در دوخته بودم . در انتظار ماندم  يكساعتي

با . پنهان شده بود  شياز ر يصورتش در انبوه.  دميرااز دور د انيشا.  خواندي؛ مادر همانطور كه دركنارم نشسته بود دعا م

ام بود ؛  يمرد تمام زندگ نيا يزمان كي. شدم  رهياو خ ي؛ به چهره  زديقدم م يبود و گهگاه ستادهيا يزار درگوشه ا يحال

 يو دوست داشتن زيعز ميو دوست چقدر برا زيعز ميچقدر برا دانديخدا م. بودم  افتهيكه به آن دست  يباور نكردن ياليخ

رحمانه روح و  يگرفت و ب ي؛ چه راحت مرا به باز شتمارزش ندا يزياو پش يتلخ به لب آوردم ؛ اما من برا يلبخند. بود 

رااز او  ميآوردن آن خاطرات تلخ با نفرت رو اديشد و از به  يقربان كطرفهيعشق  نيكست و آفتابم در اجسمم را ش

 .برگرداندم 

 يچه اتفاق ايخدا. شد  خكوبيدر م يمن در آستانه  دنيدر باز شد ؛ آرش با د.  ديرس انيلحظات تلخ انتظار به پا باالخره

« :روپوشش را گرفتم و گفتم  يرااز من برگرداند لبه  شينگاهش كردم اما روچرخ دار به سمتش رفتم  يافتاده ؟ با صندل

 »شده ؟ يآرش چ

 »آفتابم كجاست ؟« :زدم  اديرا نداد ؛ فر جوابم

 ». دنديزحمت كش يليآرام باش ؛ پزشكان خ« :را گرفت و گفت  دستانم

 »از آفتاب بگو چه بر سرش آمده ؟« :گفتم  تيعصبان با
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 .شده  يمرگ مغز او دچار... او  ـ

 .روح افتادم  يتكه گوشت سرد و ب كيولو شدم و به مانند  يصندل يشل شد و به رو عضالتم

بر سر و صورت خود . خود زنان به سمتمان آمد  اني؛ شا اورديب رونيآرام به صورتم زد تا مرا از آن حالت بهت زده ب آرش

 ».تو را نداشتم  اقتيكه من ل ييخترم كجاخاك برسرم شد ؛ خاك بر سرم شد ؛ د« :گفت  يو م زديم

؛ گنهكارم ؛ مرا ببخش  اهميبرسرمان شد ؛ مهتاب من بد كردم رو س يچه خاك يديد« :را گرفت و گفت  ميناگهان شانه ها و

.« 

 كي گناه ؟ تو كه مانند ني؛ تو به كدام دادميتقاص پس م ديمن گهنكار بودم ؛ من با« :هق كنان برسر خود زد و گفت  هق

؛ ازاو  كردميهرشب به درگاه خدا دعا م.  يبه گناه من بسوز دي؛ تو چرا با ي؛ مهربان و باگذشت بود يفرشته پاك بود

كه  ي؛ هرحكم مانميبد كردم ؛ پش. به او گفتم كه شرمنده اش هستم . ردينگ توو آفتاب را از  رديكه جان مرا بگ خواستميم

 ».ذرد كه او تنها مونس مهتاب است ؛ مهتاب طاقتش را ندارد منت ؛ اما از آفتاب بگ دهيداره به د

بزن ؛ آب دهانت بر  اديبزن ؛ برسرم فر يمهتاب ؛ مهتاب حرف« :را محكم تكان داد  ميشانه ها كردميم هيهمچنان كه گر و

 ». يزني؛ آتش به جانم م يسوزانينگاهم نكن كه جگرم را م ينطورياما ا. كه حقم است  ندازيصورتم ب

 ». نميآفتاب را بب خواهميم« :گفتم  ديچك يچشمانم م ياز گوشه  يقطره اشك كهيدرحال

 ».فردا  ي؛ بگذار برا يندار يتو حال مساعد« :گفت  آرش

 ». نمياو را بب ديحاال با نينه ؛ هم« :را تكان دادم و گفتم  سرم

بودند ؛ صورتش مثل قرص ماه شده بود  دهيكش شيروگردن به  ريتا ز ديسف يمعصومانه به خواب رفته بود ؛ مالفه ا همچنان

 .دستان گرمش را در دست گرفتم . 

؛ مگر  يمگر قرار نبود تو مونس من باش.  ميبه خانه برگرد ميخواهيدلم بلندشو ؛ مامان اومده دنبالت ؛ م زيآفتاب ؛ عز ـ

صدبار  ي؛ روز يگذراند يسخت يكه روزها نمدوي؟ م يشد كه مرا تنها گذاشت ي؛ حاال چ يگذارينم ميوقت تنها چيه ينگفت

را دوست  ديجد يخونه  نيچقدر ا ادتهي؛  ميبه خونه برگرد دي؛ با زميبلندشو عز. تمام شد  زي؛ اما همه چ ميجان تو را لرزاند

چقدر  دتهاي. نگذارم  تيتنها گهيكه د دهمي؛ قول م ميبرو ييآ يشده كه نم ي؛ حاال چ ي؟ تو اون را انتخاب كرد يداشتيم
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 ييبه جا يچرا مرا وادار كرد يبود يخوب ر؛ توكه دخت يرا بزن اما حرفم را گوش نكرد يآن عروسك لعنت ديبهت گفتم ق

 .قدم بگذارم كه قربانگاه تو باشد

 ؟ چرا به ييكجا...  اي؟ خدا يدهيرا ندارم ؛ چرا آزارم م يتو كس رازيغ يدوني؟ خودت كه م يدهيچرا جوابم را نم آفتاب

چشمانم پرپر شود ؛  يحقم نبود ؛ حقم نبود كه گل وجودم جلو يكي نيگفتم حق است اما ا ي؟ هرچه كرد يرسينم ادميفر

مثل من كجا و  يو بدبخت دهي؛ موجود زجر كش يكنيم سهي؛ آخه مرا با كه مقا رمرا ندا ياله شيهمه آزما نيطاقت ا...  ايخدا

 .داغ را تحمل كنم نيا توانمين چطور مم ايكجا ؟خدا مانتيخوب و با ا يانسانها

مرا  انيآرش و شا. شد  يكه خون از آنها جار دميرا آنقدر جو ميلبها.  كردميو آفتاب را صدا م زدميو صورت خود م برسر

« :لبانم را پاك كرد و گفت  يبا دستمال كرديم هيبر صورتم بزنم ؛ مادر همچنان كه گر گذاشتنديمحكم گرفته بودند و نم

 ».ترم آرام باش دخ

 .كندي؛ حاال آنجا چه م ديد يتو را م دي؛ هرروز با داشتيمادر چقدر آفتاب تو را دوست م يوا ـ

بااو حرف بزنم و آماده اش كنم  ديبا. امشب دركنار او باشم  خواهميآرش م.  ترسديم يياو از تنها« : دميكش اديناگهان فر و

 ديفقط با".بزرگ شدم  گهيمن د يمام" گفتيتنها بماند خودش م توانديه به حتم مبه بعد تنها باشه ؛ او بزرگ شد نيكه ازا

 ».باهاش صبحت كنم 

 »او بمانم ؟ شيپ شهيقبوله ؟ م« :آرش را گرفتم و گفتم  دست

تو را به بخش .  ديآ يبرنم ياز دست من كار ي؛ اگر سر و صدا بكن يكه آرام باش يبه شرط« :را تكان داد و گفت  سرش

 ». يريتا آرام بگ زننديبهت م يو مسكن كننديقل ممنت

 ». دي؛ فقط ما را تنها بگذار دهمي؛ قول م دهميقول م« :را به سرعت پاك كردم و گفتم  مياشكها

چه عمر « :؛ دستش را در دستم گرفتم و بر آن بوسه زدم  ستميتخت آفتاب گذاشتم و آرام آرام گر يلبه  يرا رو سرم

؛  شوديپنج سالش تمام م گريچهار ماه د» .نداشت  تيبرا يزيكه جز غم و غصه چ ي؛ عمر لمزديعز يداشت يكوتاه

كه  يلذت مبرد ؛ درست مثل پدرش ؛ پدر حيبود و از گردش و تفر ياو را به كودكستان بگذارم ؛ او عاشق شلوغ خواستميم

و آنقدر سربه سرش  رفتيغ او مآمد و به سرا يهرشب مست و بدحال به خانه م ديند چيجز ترس و وحشت ازاو ه
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؛  يمام« :گفت  ي؛ آفتاب هراسان م ديچرخيدر قفل م ديها هر وقت كل يآخر نيا گريد. آورد يتا لجش را درم گذاشتيم

 ».من خوابم  يامم

ر به تا كا داديو آنقدر آن را كش م كرديبا من شروع به جر و بحث م انيو آنموقع بود كه شا رفتيدوان دوان به اتاقش م و

 ». ترسميمن م شميپ ايب ي؛ مام يمام« : زديم اديو فر ستاديا يدعوا بكشد ؛ آفتاب پشت در اتاقش م

 يكس گهيد.  يبخواب يتوانيدلم حاال راحت م زيعز« : ياز آفتاب هم نگذشت ي؛ حت يرا گرفت زميبه تو مرد كه همه چ لعنت

 ». اوردياشكت را در ب ستين يكس گهي؛ د ديآ يمشبها كابوس به سراغت ن گهيكه تنت را بلرزاند ؛ د ستين

رمق دركنار  يحال و ب يتا صبح با او نجوا كردم آنقدر گفتم و گفتم كه ب.  ختميصدا و آرام اشك ر يب. امانم نداد  هيگر

م از اما كم كم ذهن اوردميبخاطر ن يزيچ يتختم بودم تا لحظات يشدم به رو داريازخواب ب يوقت. بسترش از حال رفتم 

 .خاطرات تلخ پرشد

هنوز از .  كنديم هيگر نديمرا دركنارش نب يبه هوش آمده وقت ديباشم شا زميعز شيپ دي؟ االن با كنميچه م نجايمن ا ايخدا

 . ديبودم كه آرش از راه رس امدهين نييتخت پا

 ؛ حالت چطوره ؟ ريسالم ؛ صبح به خ ـ

 .نميآفتاب را بب خواهميم ـ

 . يصبح دركنار او گذراند را تا شبيتو كه د ـ

 .تاابد دركنارش باشم  خواهميم ـ

؟  يخودت را زجر ده نطوريا يخواهيم يدخترتاك« :تختم نشست و گفت  يآرش به كنارم آمد و لبه . زدم  هيگر ريبه ز و

مهتاب ؛ . شوديم تر يتو روز به روز بحران تيباشد وضع دهيآن تخت خواب يبه رو نطوريكه او هم يتاوقت. يبهتره تمامش كن

 ». ميدستگاه ها رااز او جدا كن ديبا

او  گذارمي؛ نم كشدياو زنده است و نفس م.  دياو را زكنارم ببر گذارمينه ؛ نه ؛ هرگز نم« :زدم  اديكردم و فر انيطغ ناگهان

 ». ديريرااز من بگ

 ».يفكركن يبهتره منطق يول يمهتاب ؛ باشه هرطور كه تو بخواه« :را محكم تكان داد و گفت ميشانه ها آرش
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هرصبح مانند .  ديرسيم انيوبا او به پا شديروزم بااو آغاز م. ام بود يزندگ يفكركنم ؟ آفتاب همه  يمنطق توانميچطور م ـ

 كنميآرش خواهش م.  زميازخواب برخ يديغروب كرده ؛ فردا به چه ام شهيهم ياما حاال او برا كرد؛يطلوع م ديخورش

 كنميتنش را حس م يگرما كشدويكه زنده است و نفس م نيهستم هم يهم راض نجوريع نكن ؛ من همدستگاه ها را قط

 .برگشت  يدوباره به زندگ ديشا. هستم  دواريام

 ....اما  ـ

 ».نميآفتاب را بب خواهميم« :حرفش آمدم و گفتم  انيم

 

 35فصل

آن را  ميكه با باورها يافتنيدست ن يايرو. بودم  يجزه اروز و شب نداشتم ؛ هر لحظه منتظر مع. هفته به انتظار نشستم  كي

 گرفتميمضاعف ؛ دستان كوچكش را دردست م ييروي؛ با ن گرفتميجمله قوت م نيو باا» .او خوب خواهد شد  «دميد يممكن م

 رونيزه بسرش كه تا يموها يزبر دميكشيدست بر سرش م ي؛ وقت كردميكه درحال رشد بودند تماشا م شيو با لذت ناخنها

با او حرف  راني؛ از ا خواندميم ييالال شي؛ برا كردميم زيمرطوب صورتش را تم يبا دستمال. كرديم دواريام شتريزده بود مرا ب

بگو ؛  ميبرا يرونيا ي؛ قصه  يمام« : گفتيكنم م فيتعر شيبرا يقصه ا خواستميبود هر وقت م رانياو عاشق ا.  زدميم

 ».كنم  فيدوستانم تعر يبرا ميرفت رانيبه ا يوقت خواهميم

و  زي؛ خانه را تم ديرا بشو شيبود ؛ كه مجبور بود هر روز لباسها و ظرفها رياس يريكه به دست غول پ گفتميم يمن از دختر و

كند ؛ آخه او از  دايكه از دست غول نجات پ كرديودعا م كرديم هيدختر هرشب گر. او را گوش كند يمرتب كند و حرفها

كرد ولب به غذا  هيكنار پنجره نشست و گر نيناراحت و غمگ. شد  ضيمر غصهروز از  كيدخترك  نكهيتا ا ديستريغول م

. نتوانست  اورديكرد تا خنده برلبان دخترك ب يكرد ؛ هركار يتاب ياو ب يماريآقا غوله كه عاشق دخترك بود از ب. نزد 

 يا دهي؛ اما فا ديدر بستر خوابان ارا شانه كرد و او ر شيشب موها و مرتب كرد و آخر زيلباسها و ظرفها را شست خانه را تم

 يليو جوان بدهد ؛ دخترك خ بايز يگرفت كه او را به غول ميباالخره تصم.  شدينداشت و روز به روز حال دخترك بدتر م

اما دل دختر تنگ  كرديم يبود و او احساس راحت ايمه زيغول جوان همه چ يدرخانه  نكهيباا.  ديخوشحال شد و دوباره خند
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 يوحشتناك قلب يپشت آن چهره  رياست چون غول پ ريهمان غول پ شيهنوز كه هنوزه ؛ بعداز سالها دلش پ و شوديم

 .مهربان داشت 

 »برگشت ؟ ريغول پ شي؛ آخر دختره پ يمام« : گفتيم كرديبهت زده نگاهم م كهيدرحال آفتاب

 ».نه ؛ هنوز برنگشته « : فتمگيو م دادميمن با تاسف سرم را تكان م و

 .ميرفتيم ريغول پ يو به خانه  خاستيكاش آفتاب ازخواب برم يا

 دي؛با كردميقبول م ديبا. سخت بود  اريحكم آنها بس رفتنيمن پذ يآفتاب نداشتند ؛ اما برا يبه بهبود يديام چيه پزشكان

 .حكم مرگش را صادر كنم نستمتواي؛ آخه چطور م زدي؛ اما بدن او گرم بود ؛ نبضش م رفتميپذيم

نشستم  يآفتاب م يفقط ساعتها به تماشا.  خوردميدو روز غذا نم يكيكه  شدياوقات م يگاه. برده بودم  اديخودم را از  گريد

كه مبادا با نبود من  دميترسيشبانه روز مراقب آفتاب بودم ؛ م. بود هودهيب ياليبخورد ؛ اما افسوس كه خ يتكان ديتا شا

 خواستيدلم نم. دلگرم كننده نبود  ميبرا شيحرفها گرياما د داديم مي؛ دلدار كرديحتم ميمادر نص. ه ها را قطع كنند دستگا

مادر و آرش خسته شده بودم ؛  يتكرار ياز حرفها.  رميبگ رويبا آفتابم تنها باشم و از او ن خواستمي؛ فقط م نميكس را بب چيه

 ي ندهيآ يبرا ييدردانه ام دارم ؛ چه نقشه ها يبرا ييوها؛ چه آرز كشميكه من چه م دنديفهم يآنها چه م دادنديفقط شعار م

ومن با او خواهم بود ؛ در  كنديو حس م نديب يرا م يزندگ يها ييبايو ز شودياو رشد خواهد كرد ؛ بزرگ م. ام  دهياو كش

 .ها هرگز مرا درك نخواهند كرد؛ اما آن دياش را خواهم د يخواهم بود ؛ خوشبخت كيشر شيو غصه ها يشاد

 ».؛ تا ابد در كنارت هستم  رنديآنها تو را ازمن بگ گذارمينم« : دميكردم و بوس كيآفتاب را به لبانم نزد دستان

 يك ستين ادميخسته بودم ؛  يلي؛ سرم را بر لبه تخت آفتاب گذاشتم ؛ خ ديگونه ام چك يبر رو يكه قطره اشك همچنان

آفتاب را  يداريشد درعالم خواب و ب نيسنگ ميبا خواب مبارزه كنم ؛ كم كم پلكها كردميم يسع كهيحالبودم ؛ در دهيخواب

 »به خانه ؟ ميگرديبرم يك يمام« :او گفت  كرديم را نوازش ميسرم نشسته و موها يباال يديبا لباس سف دميد

 . يهر وقت كه تو خوب شو ـ

 .ميمن كه حالم خوبه ؛ بهتره برو يمام ـ

كاررا نكن ؛ خطرناك است  نيآفتاب ؛ ا« : زدميم اديآسمان برد ؛ من فر دوبهيدست مرا گرفته بود ؛ مرا با خود كش كهيالدرح
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.« 

 ».داره  فيك يلي؛ خ كنميكار را م نيا شهيمن هم« :گفت  ديخند يم كهيدرحال او

 . ترسمياما من م ـ

 .را ببند تيفقط چشمها.  گذارمينم تيوقت تنها چينترس ؛ من ه يمام ـ

 ». ميبازگشت رانيما به ا« :گفتم  يبا خوشحال ميبود رانيرا باز كردم در ا ميچشمها يوقت

 ».بروم ديمن با يمام« :نگاهم كرد وگفت  معصومانه

 ». گذارمينم تيكه تنها ي؟مگر نگفت يبرو يخواهيكجا م«:او را گرفتم و گفتم  دست

 م.تعلق ندارم  نجايدر كنارت باشم ؛ من به ا وانمتي؛ اما نم گذارمينم تيوقت تنها چيمن ه ـ

 ».آفتاب از كنارم نرو « : زدميم اديو من فر داديدست تكان م مي؛ برا شديدور م كهيدرحال او

 ي؛ نتوانستم تعادلم را حفظ كنم و صندل ديايبه كمك ب يكس نكهي؛ اما قبل ازا دميكش اديو فر دميازخواب پر مهيسراس ناگهان

 چيگرهيكرد و د سيكه صورتم را خ يسرد عياحساس كردم وما يديافتادم ؛ درد شد نيدر رفت و با سر به زم ميپا رياز ز

 .دمينفهم

 يچه اتفاق« :بود ؛ گفتم  ستادهيآرش دركنارم ا. ناآشنا و گنگ بود مي؛ همه جا برا اوردميبخاطر ن يزيبه هوش آمدم چ يوقت

 »افتاده ؟

 . يخورد نيتو زم ـ

 .؛ آن را بسته بودند دميافتاده ؛ دستم را به سرم كش يآمد كه چه اتفاق ادميدم ؛ فكركر يكم

 »؟ يادامه ده يخواهيم يتا ك« :گفت  آرش

 ». يدستگاه ها را باز كن.... بهتره .  دميمن خواب آفتاب را د« :جوابش را بدهم گفتم  نكهيا بدون

 »؟ يچ« :نگاهم كرد و گفت  ناباورانه

 ».برنخواهد گشت  گريآفتاب د« :بود ؛ گفتم  يگونه ام جار يبه رواشكم  كهيدرحال

 . يگرفت يعاقالنه ا ميخوشحالم كه تصم ـ
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 .را گرفت  ميتصم نيآفتاب ا ـ

 . يدار اجي؛ به غذا و استراحت احت يشد فيضع يليتو خ ـ

 .كنم يباهاش خداحافظ خواهمي؛ م نميبار او را بب نيآخر يبرا شهيم ـ

 . يبخور يزي؛ اما بهتره چ يتونيالبته كه م ـ

 .ندارم لينه م ـ

 . يبريم نيخودت را از ب نطوري؛ ا ينخورد يدرست يچند روز كه غذا يدونيم ـ

 ».حرفها هستم  نيپوست كلفت تر از ا يليمن خ« :را با پشت دست پاك كردم وگفتم  اشكم

 . ميكنيباهم صحبت م بعد يخوريرا م ريش وانيل نيباهات حرف بزنم ؛اما اول ا خواهميم ـ

 ». ياست ؛ بهتره حرفش را نزن انياگر در مورد شا« :را خوردم وگفتم  رياكراه ش با

 .داره اجيتنهاست ؛ به تو احت يليآخه اون خ ـ

 ».وجود ندارد يمهتاب گري؛ اما د كنديم دايپ اجيبه من احت رديگي؛ هروقت در تنگنا قرار م شهيمثل هم« :زدم و گفتم  يپوزخند

 .نديلحظه تو را بب كيفقط اجازه بده  ـ

 .نميآفتاب را بب خواهميحرفش را نزن ؛م كنميخواهش م ـ

 . گردميو زود برم رومي؛ تا پرستار تو را آماده كند من م يباشه هرطور كه تو بخواه ـ

پنجره را باز  يكم. كرده  دنيباران شروع به بار شبياز د. چرخدار دركنار پنجره نشستم  يصندل يانتظار آرش بررو به

باران  ري؛ مستاصل و درمانده ز دميد مارستانيب يرا در محوطه  انيرا فشرد ؛ شا ميبغض گلو دم؛يكش يقيكردم و نفس عم

سخت  يكه با او گذرانده بودم دل نازكم را مانند سنگ ييسالها. نسوخت شيلحظه هم دلم برا كي يبرا ي؛ حت رفتيراه م

و ظالمانه آنچه  ديديم يافتنيمرا دست  شهيهم انيشا. ترحم كنم  توانستيه خودش هم نمب يحت گريد كهيكرده بطور

مرا رها كرد و آنقدر  نهداشتم و او ناجوانمردا اجيرا به خاطر آوردم كه به وجودش احت ييآورد ؛ روزها يبرسرم م خواستيم

؛ تنها و  يو نه مونس ينه همدم.وجود نداشت  مينينشدرددل هم ب يدو كلمه پا نكهيا يبرا يزمان يشدند كه حت اديفاصله ها ز

رحم تر ازاو  يو خانواده ام هم ب ديكش يام را به نابود يزندگ يرحم ياو با ب.  داديعذابم م شتريتلخ كه ب يكس با خاطرات يب
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 .حال خود واگذاشتند بهمرا 

نماند ؛ تاامروز  يباق ميكس برا چيگرهياست ؛ ددشوار  اريبه سن و سال من بس يزن يبرا يهمه سخت نيا. مجالم نداد هيگر

بزند؟  ميصدا يچه كس ميآ يبه خانه م يوقت. باشم  يچه كس ديبه بعد به ام ني؛ اما ازا شديم يسپر ميآفتاب روزها ديبه ام

زها و وجود ندارد كه رو يآفتاب گريرا بخرم ؟ د يدرهم بكشد و من ناز چه كس ار شيكند و اخم ها يزبان نيريش ميبرا

 شهيهم يبرا گريد يافتادم كه تا لحظات زميآفتاب عز اديبه . ميبگو ييالال شيرا شانه كنم و برا شيرا پركند ؛ موها ميشبها

آفتاب  يفردا روز خاكسپار اديز مالكرد ؛ به احت ينيبزرگ بر دلم سنگ يغم. ستاديقلب كوچككش ازحركت بازخواهد ا

داشتم تا  يكاش مونس وهمدم يا.. بودم  رانيكاش درا يا. او را به خاك بسپارم  ديكس با يتنها و ب. خواهد بود زميعز

را تحمل  بتيمص نيچگونه ا ميشانه ها ايخواهم بود ؛ خدا بيتنها و غر نجاياما ا. بر دل زخم خورده ام باشد ييوجودش تسال

روح خواهند  يسرد و ب يدر گور شهيهم يافردا اورا بر. غربتكده چقدر سخت است  نيكند ؟ غم از دست دادن آفتاب در ا

خروارها  ريازوجودم را در ز يتكه ا توانميچگونه م ايخدا.  ديتلخ لرز يصحنه  نيآوردن ا اديوجودم از به  يهمه . گذاشت 

 خاك مدفون كنم ؟

 :آورد رونيغم گرفته ب يآرش مرا از آن فضا يصدا

 .يخوريساس هستند ؛ سرما مح يليتو خ يها هي؟ريراباز كرد چهيمهتاب چرا در ـ

 »؟ يكنيم هيگر يتوكه دار« :را بست و گفت  چهيبه سرعت در و

 .سخته  يليسخته ؛ خ يليآرش خ ـ

 ميبرو نكهيقبل ازا م؛اماي؟بهتره برو ينيآفتاب را بب يخواهيمگرتو نم« :گفت  يبغش گرفته ا يبه نزدم آمد و با صدا آرش

 ».ميندار يادينباشد اما وقت ز يخوب تيموقع يدرخواست نيچن يبرا ديشا. دارم  ييازت تقاضا

 »؟ يانسان بده كيجان دوباره به  يتو حاضر! مهتاب « :تعجب نگاهش كردم؛ او گفت  با

نه  يازخدا بخواه ديبا ي؛ اشتباه آمد دادميآفتابم را نجات م توانستميمن اگر م« :وگفتم  دميكش يرا پاك كردم و آه مياشكها

 ».مثل من  يقدارم ياز موجود ب

 .اما خدا تو را واسطه قرار داده  ـ
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من انسان  يعني. آفتابم جلو چشمم پرپر شد  يهمه عجز كردم؛ناله كردم ؛ دعا خواندم ول ني؛ ا يانداز يمرا به خنده م ـ

 .كه او مرا واسطه قرار داده  ييگويرا اجابت نكرد ؛ توحاال م ميهستم كه دعا يگهنكار

كه آنها همه گناهكارند؟ برعكس  ييبگو يخواهيتو م.  شونديگناه كشته م يب يهمه انسانها ني؟ ا يزنيه مك هيچه حرف نيا ـ

 .كاررا به تو واگذار كرده  نيكه خداوند ا يهست يماني؛به نظرمن تو انسان باا

 .فهمم  ي؛ من منظورت را نم ييبهتره واضح تر بگو ـ

 »هست ؟ ادتيآمد  يآفتاب م ادتيكه هرروز به ع يدختر« :كرد وگفت  يمكث آرش

 . نميب ياما چندروزه كه اورا نم ـ

 ». ياو را از مرگ نجات ده يتوانيتو م... تو. دارد  اجيقلب احت كيدارد و به  يقلب يي؛ نارسا ستيخوب ن اديحالش ز ـ

 نهيس.  ديتمام وجودم لرز آن كيكنم ؛  هياو از من خواست كه قلب آفتابم رابه آن دختر هد.متوجه منظور آرش شدم  تازه

 كياست كه از يچه درخواست گريد نيا ميبكشم و بگو اديفر خواستميبكشند ؟ م رونيكوچك او را بشكافند و قلبش را ب ي

معصوم و رنگ  ي؛ اما به ناگهان چهره  دياو را تكه تكه كن ديخواهيكه حاال م ستيبس ن مي؛ مرگ او برا يكنيم دهيمادر داغد

شده بودم ؛ او را با تمام وجود  كيافتادم ؛ چقدر به خدا نزد ساياستغائه ام در كل اديو به  دميك را مقابل خود ددختر ي دهيپر

پشت در اتاق عمل به انتظار نشستم ؛  يوقت يحت هشده بودم ك دواريآنقدر ام.  دميد يم يو نجات آفتابم را حتم كردميحس م

كه آرش  دميكشيكه او خوب خواهد شد ؛ هرلحظه انتظار م زديم اديوجودم فر ي؛ همه  كرديمرا به آرامش دعوت م ييروين

؛  كردم ي؛ احساس پوچ دميآرش را در مقابل خود د ياما وقت. دخترم را مژده دهد  يو سالمت ديايب رونيخندان ب يبا چهره ا

« به سن و سال  يداوند ؛ به جان دختراما حاال خ. بود دهيهم به آخر رس ايبه نظرم دن ي؛ حت دميد يراتمام شده م زيهمه چ

 .را به من واگذاشته » آفتاب 

 يجسم او آن را نم گريحاال كه د.قلب آفتاب تا ابد بتپد  خواهمياست ؛ من م يگريد شيهم آزما نيا«:و گفتم دميكش يآه

سخته ؛ بهتره هرچه  يليخ انتظار.  كشنديزجر م يليحتما پدر و مادر او خ.  مياش بده هيهد يگري؛ بهتره به كس د رديپذ

 ». يزودتر به آنها خبر ده

؛  يكن رييتغ يتوانيتو نم« :وگفت  ديرا بهم كوب شيدستها ي؛ ازخوشحال رميبپذ يراحت نيبه ا شديكه اصال باورش نم آرش
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 ». يهست يميهنوز همان مهتاب قد

 .يآفتاب ببر شيبهتره من را پ ـ

خوش رنگش نشانه  يگلگلون و لبها يگونه ها.  ديكشيرفته بود ؛ هنوزنفس مبه خواب  ديدرهمان بستر سف ميبايز آفتاب

و هنوز .... اش گذاشتم تاپ ؛ تاپ ؛ تاپ  نهيس ي؛ دستان گرمش را در دست گرفتم و سرم را به رو داديم ديرا نو اتيح يها

؛ تاابد خواهد  ديلبت خواهد تپق. قلبت خاموش شود يوقت صدا چيه گذارميمن« :لب زمزمه كردم ريادامه دارد ؛ ز يزندگ

 ». ديتپ

؛ دلم  شدمينم رياز نگاه كردن به او س. نخواهم برد ادي؛ طعم آن بوسه را هرگز از دميرا بستم و لبان او را بوس ميچشمها

 .نداشت يآن لحظات تمام خواستيم

 يسخت ي؛ روزها ميدلم ؛ نازن زيعز.  ديماهت را نخواهم د يوقت رو چيه گهياست ؛ د يدلم امروز روز خداحافظ زيعز ـ

كوچك ما راهم  يخوشبخت نيوفا هم يب يايدن نيا ي؛ ول ميبود يخوشحال و راض ميكه با هم بود ني؛اما هم ميدركنارهم داشت

 يبزرگ نيبه ا يايدن نيدر ا يعني؛  مينخواست ياز زندگ ياديز زيمن و تو كه چ. و آن را با قصاوت ازما گرفت  ندينتوانست بب

آنقدر  ماني؛ خواسته ها ميبود يسرمان راض يسقف باال كيلقمه نان و  كي؟ ما كه به  ميرا تنگ كرده بود يچه كس يجا

 . نديراهم به ما نتوانست بب يخوش نيچشم حسود كور كه ا.به آنها حسادت كند  ايدن كردميوقت فكرنم چيكوچك بود كه ه

او نشسته بودم كه آرش دراتاق را به  يبه تماشا.ه دوبار ؛ بلكه هزاران بار ن كبارينه  دميآن را بوس.  ديبردستش چك مياشكها

 ». ستادهيمنتظرت ا رونيب زيعز يمهمان« :خود را پنهان كند گفت  يخوشحال كرديم يسع كهيصدا درآورد و درحال

 .دنيبار آفتاب را بب نيتا آخر ديايرا جز مادر ندارم ؛ بهش بگو ب يماتمكده كس نيمنكه در ا ـ

 .است زيعز تيبرا يلياما خ ـ

 يبه فراموش يمن هم مثل امواتم ؛ كه بعد ازمدت! من دل مرده است  اديهم به  يمگركس« :گفتم  زيتمسخر آم يلبخند با

 ». شودنديسپرده م

 . يزديحرف نم ديناام نطوريآمده ا يك يدانستياگر م ـ

 »!؟ زجونيعز«:تعجب گفتم با
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 ».است  زتريعز تياو هم برا از« :را تكان داد وگفت  سرش

 »!پدر؟« :باور بود اما بدون تامل گفتم  رقابليغ ميبرا نكهيباا

نبود پدر چگونه توانسته پشت پا به اعتقادات و  يباوركردن ميبرا گريد نيا ايكرد وبه سمت در رفت ؛ خدا يتبسم آرش

رنج را تحمل  نياو بخاطر من ا ايآ ايخدا كرد؛يم دايبا خشم و نفرت از آن  شهيپا بگذارد كه هم يبزند وبه كشور دشيعقا

 كرده ؟

مظهر غرور و  يكه روز يبرمن چقدر شكسته شده ؛ مرد يشد ؛ وا انيو قامت خم شده پدر نما دهيتك يباز شد و چهره  در

 ليتحمرا برما  شيحرف بزند ؛ به اجبار حرفها توانستينم يحرف او كس يرو يروز.بود ؛ چه برسرش آمده  ييخودستا

؛ اومرد  نميبب نيچن نياو را ا خواستيوقت دلم نم چيچه به سرش آمده ؟ ه اي؛ خدا ستادهيزار مقابلم ا يحاال او با حال.كرديم

 .و ابروان گره خورده  دهي؛ با قامت كش نميبا ابهت بب شهياست ؛ دوست داشتم اورا هم يبزرگ

را از پشت سردرهم قالب  شيآنطرف بازداشتگاه ؛ دستها يابانيدرخ. كنميرا هرگز فراموش نم دارمانيد نيآخر ي خاطره

شوم وحشت داشتم ؛ با  كيبه او نزد نكهي؛ ازا دميبارازاو ترس نياول يبود كه برا يعصبان ياش به حد افهيق زديكرده و قدم م

صورتم نقش بست هرگز را كه بر  يليخواهد بود سوزش آن س دارمانيد نيآخر دانستميلرزان به قربانگاه رفتم ؛ م ييپا

كه  يمرد يبا آبرو.  دميفهم ريبود ؛ اما متاسفانه د يگفتن داشت ؛ درس زندگ يحرفها برا يليخ يلي؛ آن س كنميفراموش نم

او را . و بچگانه خود قرار دادم وچپ التيكردم و آن را دستخوش تما يكرده بود باز يزندگ يسال با شرافت و درست يسالها

 داريتا به د دهيسفر را بر دوش كش نيبار ا ينيكه در حقش كرده ام سنگ ييهايبد يوحاال با همه  شكستم و خرد كردم

 همه لطف و محبت هستم؟ نيمن سزاوار ا ايآ.  ديايمثل من ب يمقدار يموجود ب

با . باشدشده  روشكستهيپ كبارهيسن كم به  نياش درا زدردانهيكه عز كرديجا خورد ؛ باورنم يمن حساب دنيبا د پدرهم

 »...پدر« :گفتم شديبازم يكه به سخت يلبان

هق . ؛ ماتم زده ؛ من و آفتاب راتماشا كرد وناگهان برسرخود زد و شتابان به سمتم آمد و مرا محكم در آغوش گرفت  پدر

من . رديگيم اش جان يحام دنيشده بودم كه با د يخودم را كنترل كنم ؛ مثل بچه ا توانستميرا سردادم ؛ نم هيهق كنان گر

 ياو خواب دارياگر او را رها كنم ؛ د دميترسيبودم ؛ م دهي؛ به اومحكم چسب وردمهم جان گرفتم ؛زنده شدم و پرو بال در آ
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 ». يستين گرتنهايكن ؛ پدر آمده ؛ د هيكن ؛ گر هيگر زدلميعز« :گفت  كرديرا نوازش م ميموها كهينباشد ؛ پدردرحال شيب

من  يزندگ يتوست ؛ عمر ووجود من است همه  يآفتاب نوه  نيتمام شد ؛ نگاه كن پدر ا زيهمه چ؛  يآمد ريد يلياما خ ـ

به خدا من ! چشمم پرپر شد  يجلو زميچگونه عز نيپدر؛بب. خواهند گذاشت ياو را درگور سرد گريد ياست؛ اما تا ساعات

فكرش را بكند كه  توانديم يعروسك ؛ ك كيمثل به خواب رفته ؛ درست  بايپدر نگاه كن چه ز.همه زجر نبودم  نيمستحق ا

آفتابم را  يزبان نيريتا ش يكاش زودتر آمده بود يپدر ا.ما رفته است  شياز پ شهيهم ينخواهد شد ؛ او برا داريب گرياو د

 . يآمد ريد كه فيگفتن داشت اما چه ح يحرفها برا يلي؛ او خ يديد يرا م اهشيبلند وس ي؛ موها يديديم

؛  يدهيشده جوابش را نم ي؟حاال چ ينياو را بب يخواستيمگرنم.  نديآمده تا تو را بب.گلم ؛ دختركم بلندشو پدر آمده  ؛ آفتابم

 كي گهيسخت و غم و غصه گذشت؛ حاال د يشد ؛ روزها زتماميهمه چ گهي؛ د ميبرگرد رانيبه ا ميخواهي؛ م زميبلندشو عز

 .را به تو بچشونه يزندگ خوش؛ اون آمده تا طعم  يدار يپدر واقع

 نيچن نيكه ا يكرد ينيچه نفر ؟يپدر بامن چه كرد« :را از پدر جدا كردم و سرآفتاب را در آغوش گرفتم و گفتم  خودم

 ».تقاص پس دهم  ديبا

 ي؛ ا كنديم نيفرزندش را نفر نيزتريعز ينمك به زخم من نزن ؛ كدام پدر نقدريا« :و گفت  دياش كوب يشانيبر پ پدر

اما وجود نداشتم ؛ شش  كردمي؟ شش سال سوختم و دم نزدم ؛ شش سال تظاهر به بودن م يوفا با من چه كرد يب روزگار

بودم ؛ شش سال  يمنتظر جرقه ا رخاكستري؛ شش سال مثل آتش ز گذردينفهمد در درونم چه م يسال سكوت كردم تا كس

بدتر هم به  نيازا ديمثل من با يهم بودم ؛ انسان خودخواه نيسزاوار بدتر ازا. ؛ چون حقم بود  اوردميو دم ن دميزجر كش

و  زديرقم م ميعالم را برا يكاش خدا تمام عذابها يبود؛ ا دهيمورچه هم نرس كياما تو چرا ؟تو كه آزارت به .  ديايسرش ب

 ».دميديتور ا نم نيچن نيا

. كرديم هيگر يبا چه سوز داندي؛ خدا م دمير را دبار اشك پد نياول يبرا. ستيصدا گر يو آرام وب ديآفتاب را بوس يشانيپ

 ميآ يم ادتيبه ع كردميفكرم شيپ يتا لحظات« :و دل گرفته گفت  نيشانه اش گذاشتم ؛ غمگ يجگرم سوخت ؛ سرم رابه رو

شت سخت با عشق اوگذ يسالها ني؛ ا كميتار يشبها يروشن.آفتاب من است  نياخواهم رفت ؛ زميبه قربانگاه عز دانستمينم

از  يفرستاديمادرت م يرا كه برا ييحرف زدم ؛ تنها بودم اما با او بودم ؛ تمام عكسها شيكه تاصبح با عكسها يي؛ چه شبها
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حق باز كردن دراتاقم را نداشت ؛ آن قدر غرور و تكبر مرا گرفته بود كه  يكس. اتاقم زدم  واريكردم و به در و د يآنها كپ

كسم است خبرنداشت كه دردل همسرش چه  نيزتريمادرت كه عز ي؛ حت گذردينم چه مبفهمد دردرو يكس خواستيدلم نم

؛  دميپريازجا م مهيسراس يبا هر زنگ.  يخبر برگرد يروز ب كيتو نكهي؛ به انتظار ا گذشتيهر روز به انتظار م. گذرديم

 يگرفتيدفترم تماس م يبه تلفن شخص يوقت. نكرد  دايتحقق پ ايرو نيوقت ا چي؛ اما ه ييايسرزده ب يمنتظرت بودم كه روز

 يدنده بود كيآرزو به دلم ماند ؛ توهم مثل خودم لجباز و  نيپدر ؛اما افسوس كه ا يگفتيوم يكرديزبان باز م خواستيدلم م

 ».خوش بودم  تينفسها ي؛ و من با صدا

 ياو گفته بودم كه او لحظه شمار يبرا انريآنقدر ازشما و ا.ميبرگرد رانيبه ا گريتاچندماه د ميپدر من و آفتاب قصد داشت ـ

 »پدر و مادر ؟ شيپ ميروي؛ فردا م يمام«: گفتيبه خواب رود م نكهيشبها قبل از ا.  نديتا شما را بب كرديم

 .ديرس انيجا هم عمركوتاهش به پا نيآمد وهم ايبدن گانهيكشور ب نيدرا. امديافسوس كه آن فردا هرگز ن اما

* * * 

دوباره به حركت خود ادامه داد ؛هرچند كه  فريجن ي نهيو در س ستادياش ازحركت ا نهيچك آفتاب در سروز قلب كو همان

ساكت و  مارستانيب وانيدرطول عمل من وپدر در ا.  تپدياما خوشحال بودم كه قلب كوچك او همچنان م.دلم آكنده ازغم بود

از وجودم را  يتكه ا نكهيمثل ا گذشتيهرلحظه كه م كرديم يو با من همدرد. ديبار ي؛ باران همچنان م ميآرام نشسته بود

او گذاشتم اشك درچشمانم حلقه زده  يشانه  يسرم را رو.كردميپدردركنارم بود احساس آرامش م نكهيازا كردنديجدا م

 يليخ خدا.  ديآ يبرنماز عهده اش  يكه هركس.  يانجام داد يتو كار بزرگ«:وگفت  ديبرسرم كش يبود ؛ پدردست نوازش

را به نحو احسن انجام  تيمامور نيكه ا يخوب خدا بود يتو هم بنده .را به تو واگذار كرده  تيمامور نيدوستت داشته كه ا

 ». يداد

پدردردل كنم و از غم و  يبرا خواستيبه مصاحبت داشتم دلم م اجيكنم؛ احت هيگر خواستميرا گرفته بود ؛ نم ميراه گلو بغض

پدرمتوجه حالم شد سرم را . شديرمياشكم سراز كردمياماتالب به سخن بازم. ميبگو يدرماندگو  يسخت يسالها يغصه 

غم را در  نيا ي؛اگر بخواه يرا از دست نداد يخودت را عذاب نده ؛ راحت باش كم كس نقدريدلم ا زيعز« :و گفت  ديبوس

 ». كنمي؛ من تو را درك م يرويم نياز ب يدلت پنهان كن
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 .دميكشياندوه را به دوش م نيچگونه بار ا يسخت اگر نبود قيدقا نيداشتم ؛ در ا اجيحتبهت ا يليپدر خ ـ

مرا به  خورديم وانيتگرگ كه برسقف ا يصدا. را به لرزه انداخت مارستانيساختمان ب يرعد وبرق به همراه رگبارتند يصدا

دور و  يكه با لبخند دميلحظه آفتابم را د كي.انداختم  يو به آسمان غم گرفته نظر دميوحشت انداخت ؛ به پدر محكم چسب

 ».پدر آسمان را نگاه كن ؛ آفتاب ؛ آفتاب « : تم؛ هراسان رو به پدركردم و گف شديدورتر م

 افتاده ؟ ي؟چه اتفاق زميشده عز يچ ـ

 ».خدا شيتمام شد ؛ آفتاب رفت پ« :وگفتم  دميكش يآه

اوقات از شدت  ي؛ گاه بردي؛ خوابم نم شديدور نم دگانمياز جلو د لحظه كيآفتاب  يبايز يچهره . را گذراندم  يبد شب

 اورمينتوانستم طاقت ب. دميپريكه هراسان ازخواب م گذشتينم يقيآمدند ؛ اما دقا يهم م يبه رو ميچشمها يخستگ

كه  دانستميمهدف به سمت بخش كودكان به راه افتادم؛  يو ب انهچرخدار نشستم و ناباور يصندل يازجابرخاستم و بر رو

نكرده بودند ؛ به كنار  يرا بستر ياو كس يهنوز جا.دمي؛اما ناگهان خودم را در اتاق آفتاب د ستيمنتظرم ن يكس گريد

او . خواندم ييالال شيتختش گذاشن و برا يسرم را لبه  شهيمثل هم. است  دهيآن حس كردم كه خواب كيتختش رفتم ؛

 زيزدم همه چ يت ؛ دستانش را دردست گرفتم هنوز هم گرم بود ؛ برآن بوسه ازدو چشمانش را بس يخوشحال بود؛ لبخند

 كي. آمدم رونيازاتاق ب دينبود درمانده و ناام شيب ياما جز خواب نميآمد چشمانم راباز كردم تا آفتابم را بب يم يبه نظرواقع

اتاقش رفتم ؛ معصومانه به خواب رفته بود به هوش آمده ؟ به طرف  اياست ؟ آ يافتادم ؛ اودرچه حال فريجن اديلحظه به 

اش چشم  نهيزدم ؛به س يدست او را دردست گرفتم و بر آن بوسه ا زديقلب آفتاب بود كه منظم م نيافتاد ا تورينگاهم به مان

 زده شده جانيآنقدر ه دميشن يرا م شينفسها يدوخته بودم صدا

 داريرا نوازش كرد او ب مي؛ دست كوچكش موها دياش چك نهيس ي؛ چندقطره اشك به رو ديتپ يكه قلبم به شدت م بودم

 .شده بود

 .كنم دارتيب خواستميمرا ببخش ؛ نم ـ

 .نميشما رابب خواستيدلم م يليخ ـ

 .؛ بهتره بروم شدميمزاحم تو م ديمن نبا ـ
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؛  نميشما را بب خواستيم مدل يليخ. ديبود نجايكه شما ا ميگوينم يمن به كس ديبمان كنميخواهش م« :را گرفت و گفت  دستم

 ». يدوباره دار ي؛متشكرم كه به من زندگ دياجازه را به من نداد نياما شما ا

 . يبهتره از خدا تشكركن زميعز ـ

و  ديآمد يآفتاب م دنيكه به د دميد يمن هر روز شما را م.او خواهم بود  اديبه  شهياما هم.... آفتاب متاسفم  يمن برا ـ

 .دارم يحس بد ديو حاال باور كن فتدياتفاق ب نيا خواستيوقت دلم نم چيه. ديدكرياو دعا م يبرا

كرد ؛ او خوشحال خواهد بود كه قلبش را به  شدينم يكار چيو ه رفتيم دياو با يآفتاب را نگرفت يحرف را نزن ؛ تو جا نيا ـ

 .يدار اجيتو به استراحت احت يبهتره بخواب. داده  هيتو هد

 بكنم ؟ يياضااز شما تق شوديـم

 .زميالبته عز ـ

 .ديخوانيمن هم م يبرا ديخواند يآفتاب م يكه هرشب برا يشعر ـ

 .اشك در چشمانم جمع شده بود شروع به خواندن كردم كهيدرحال

اما  ميببر رانياصرار داشت كه او را به ا يليآفتاب است ؛پدرخ يچهارصبح به اتاقم بازگشتم؛ امروز روز خاكسپار ساعت

چه  كردينم يجسد او در سردخانه بماند ؛ فرق خواستيدلم نم برد؛يكنم زمان م ميتنظ خواستميرا م ميتا كارها. كردمقبول ن

 .است ندر قلب م شهيوچه آنجا ؛ آفتاب هم نجايا

خواب مادراز  يصبح با صدا. دمينفهم يزيچ گريدادم و د هيتك واريسرم را به د ديبار يكنار پنجره رفتم باران همچنان م به

 .شدم داريب

 ؟ يديخواب نجايچرا ا ـ

 .آنقدر خسته بودم كه ازحال رفتم ـ

 ».يآماده شو ديبا« :نگاهم كردوگفت  نيغمگ يبا حالت مادر

 .را كه به همراه آورده بود به تن كردم  يجوابش را بدهم لباس مشك نكهيا بدون

 پدركجاست ؟ ـ
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 .منتظرند رونيبا آرش ب ـ

 .برسرم انداخت يرنگ اهيشال س دويرا بوس صورتم

؛اوهم درمرگ آفتاب  كنديم ياست كه بامن همدرد ي؛ آسمان چندروز ديبار يبه شدت سرد بود و باران همچنان م هوا

 يحس شيدست پدر را گرفتم ؛گرما داديقبرستان درآن سكوت وهم آور آزارم م يحال و هوا. كنديم يسوگوار زميعز

افسرده و  اني؛ شا كردندينفر تجاوز نم ستيبود از ب آمدآفتاب  يخاكسپار يكه برا ينيمدعو. درمن به وجود آورد يخوب

نشان دهد خم شد و دستش را  يپدر عكس العمل نكهيپدر به سمتمان آمد و قبل ازا دنيداده بود با د هيتك يبه درخت نيغمگ

 .و او را درآغوش گرفت ديبوس

كه سزاوار هستم من بد  ديي، فحش و ناسزا بگو دي؛برگوشم بزن ديزيم برنبود؛ خاك برسر يمن امانت دار خوب ديمرا ببخش ـ

 ...كردم ؛درحق همسرم و فرزندم 

و گفت  ديفشرد و بر پشتش كوب نهيكرد ؛ محكم او را به س يپدر با او همدرد. ستيپدر گذاشت و گر يسرش رابر شانه  و

 ».آرام باش پسرم «:

را  ميبايسرد و غمدار آفتاب ز يدرسكوت.از آنجا دور شدند  داديم يرا دلدار او كهيرا گرفت ودرحال انيشا يبازو آرش

طاقت  كينمور و تار يجا نيدر ا تواندياو چگونه م ايوجودم را گرفت ؛ خدا يغم تمام.سرد و نمنا گذاشتند يدرون قبر

ك را برداشتم و بر آن بوس زدم و به از خا يآكنده از غم مشت ياشك و دل رازپ يبا چشمان. ترسديم ييآفتابم ازتنها اورد؟يب

كه بردلم  يو از داغ فشانمي؛ خاك برسر ب ميبزنم ؛ شكوه كنم ؛ ازغم هجران بگو اديفر خواستيدلم م. ختمير زميعز يرو

رمق تر از آن بودم كه بتوانم  يب ماسردهم ؛ ا ييو داد از غم جدا زميو زمان رابهم بر نيزم خواستيدلم م.نشسته فغان كنم

 شيبار برا نيآخر يو برا كرميدلخراش را تماشا م يداده بودم و آن صحنه  هيحال به پدرتك يحس و ب يب. انجام دهم  يركا

 .خواندم ييالال

 

 36فصل 

تاچند روز مثل . و درشت آفتاب بود  زيقدم گذاشتم كه پر ازخاطرات ر يمرخص شدم و به خانه ا مارستانيهفته بعد از ب كي
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 ليكنم ؛ اما متاسفانه پدر به همراه مادر تمام وسا داياز او پ يتا رد دميكشيو قرار نداشتم ؛ به هر طرف سرمها آرام  وانهيد

پدر ناراحت نشود از رفتن به آنجا  نكهيا يام اتاق آفتاب بود؛ اما برا يتنها دلخوش.  بودندمن پنهان كرده  ديآفتاب رااز د

به كجا  دانستميبروم اما خودم هم نم خواستميم. طاقت ماندن نداشتم  كرد؛يم ينيبر دلم سنگ يغم بدجور. كردميم يخوددار

.  شديازجلو چشمانم دور م فشرديرا درهم م شيها شتم كهيو درحال ديكش يمن رنج م يغم گرفته  ي افهيق دني؛ پدر از د

 يسع يليخ. او رااز دست بدهم  يراحت نيبه هم خواستمياو را نداشتم ؛ او را بعداز سالها به دست آورده بودم ؛ نم دنيطاقت د

 يو عقده  رفتميمكه خوب هستم ؛ اما شبها دور از چشم پدر به اتاق آفتاب  كردميخوددار باشم و جلو او وانمود م كردميم

ودش خ قهيرا به سل شيهاياسباب باز.  دادياو را م يآن بو يآنجا متعلق به آفتاب بود همه جا زيهمه چ.  كردميم يدل را خال

بود مثل  زيتختش گذاشته بود ؛ همه جا مرتب و تم يمورد عالقه اش را رو يبود ؛ چند تا از عروسك ها دهيچ يدر گوشه ا

به ناگهان او را حس . تختش نشستم و عروسكها را در بغل گرفتم  يرو. خانه دار تعلق دارد  يبانوكد كياتاق به  نكهيا

 ني؛ اما هم دميشن يرا هم م شينفس ها يصدا يشده بود كه حت كي؛ آنقدر به من نزدواقعا در كنارم بود  نكهيكردم ؛ مثل ا

را درون خود خفه كردم ؛ سرم را در  اديفر يش نبوده ؛ صدايب يياي؛ متوجه شدم كه رو رمياو را در آغوش بگ خواستميكه م

سخت بود ؛ وانمود  يليخ ميوضع برا ؛ تحمل آن ستميگر ديايدرن ميصدا كردميم يسع كهيبالش كوچكش فرو كردم ودرحال

كه بتوانم  ودمتر از آن شده ب فيضع گريد. كردميتحمل م ديكه بودم ؛ اما طاقت غم پدر راهم نداشتم ؛ با رآنچهيكردن به غ

 .او را به دوش بكشم  يغصه 

دهند  يمرا دلدار كردنديم يسع.نبود كه به ما سر نزنند  يروز. سخت ؛ تنها مونس و همدمم مادر و آرش بودند  اميآن ا در

 .اورنديب رونيمرا از آن حال و هوا ب ييجورا هيو با سرگرم كردن من 

او صحبت  يو درباره  كردياستفاده م يازهر فرصت. دهد  يرا آشت انيكه شده من و شا يتالش كرد تا بهر صورت يليخ آرش

را گرفته بودم و  ممياو را نداشتم ؛ تصم يتكرار يحرفها حوصله.  كردمياو رااز سر خود باز م يومن هر دفعه به نوع كرديم

 .كند به سراغ پدررفت  يمرا راض تواندينم ديد ياو وقت.  دده رييبتواند آن را تغ يامكان نداشت كس

و  شديم نيپدر خشمگ يچهره  يباشد ؛ گاه انيحدس زدم در ارتباط با من و شا. با پدر مفصال صحبت كرد يكساعتي آرش

ارزش  يحت انيشود؛ شا ي؛ او عصبان انيمثل شا يمقدار يبخاطر موجود ب خواستيدلم نم.  رفتيفكر فرو مدر يگاه
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و  اديآن قسمت از مغزم كه  نكهيذهنم پاك كرده بودم ؛ مثل ا زا شهيهم ياو را برا ياز آن شب لعنت. فكركردن هم نداشت 

 نيدر سخت تر. حس نكردم  يگاه در زندگ چيجودش را هپاك شده بود ؛ و كبارهي؛ به  شديدر آن ثبت م شيخاطره ها

داد كه عشق او را باور كردم و  يسالها مرا آن چنان باز. بودم  بانيدر كنارم نبود و خودم با مشكالت دست به گر طيشرا

 يغربت و ب ؛ غم كردميم يدر كنارم نبود احساس دلتنگ يشدم ؛ انقدر به او دل بستم كه وقت شيدايساده لوحانه عاشق و ش

تازه  ي؛ او به فكر حقه ا كردمياو را عاشقانه نگاه م ياما افسوس كه وقت. را داشتم  انيچون شا رفتميرا با جان و دل پذ يكس

تا هرچه داشتم  كرديكاش همان روز اول صادقانه اقرار م يام را به چنگ آورد ؛ ا ييداد تا بتواند دارا بيسالها مرا فر. بود 

ام وارد شد و مانند  يچه بود ؟ او دوستانه به زندگ يبرا رنگيهمه حقه و ن نيا.  دادميم هيگذاشته و به او هددر طبق اخالص 

 در ياو گرگ.  ديكش يآن را به نابود يدشمن

ه ك امديفكر به وجود ن نياصال در ذهنم ا. اعتمادم را جلب كرد و من هم ابلهانه او را باور كردم  يبود كه به راحت شيم لباس

 .بخورم  يضربه ا نيچن نيا رديم يبدون من م كنديكه وانمود م ياز همسر يممكنه روز

تلف كردم ؛  هودهيام نشست ؛ ده سال از عمرم را ب يشانيبر پ يآوردن آن خاطرات تلخ و تكان دهنده عرق سرد اديبه  از

 .كه هرگز برنخواهد گشت  ييسالها. محو شد  يو طراوت همه و همه در پشت غبار ي؛ شاداب يجوان يسالها

 »؟ ميباهم صحبت كن يحوصله دار« :از رفتن آرش ؛ پدر مرا صدا كرد و گفت  بعد

 »؟ يات گرفته ا ندهيآ يبرا يميدخترم چه تصم« :فكركرد و گفت  يپدر كم. را به عالمت موافقت تكان دادم  سرم

 .برگردم رانيبا شما به ا خواهميم ـ

 ؟ ستيچ انيشا فيتكل ـ

 .انجام خواهد داد  لميرا وك ميكارها يه هم ـ

 ؟ ياز او جدا شو يخواهيم ـ

 ؟ ديدار يگريهمه رنج و شكنجه ؛ شما نظر د نيبعد از ا ـ

. پدرانه به دخترم بكنم  حتيچند نص توانميپدر فقط م كي؛ بعنوان  رميبگ ميتصم ديمن نبا« :سرش را تكان داد و گفت  پدر

 خواهميم انيشا يكه درباره  ييتكرار نشود؛ حرفها گريدارم د يداشته ام كه سع يدر زندگ ياديمن اشتباهات ز... مهتاب 
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اگر  خواهميم. ببرم  رانيبه ا ييام كه تو را به تنها امدهيو در ضمن من ن بيتكذ اي مكن دييكه او را تا ستين نيا يبزنم برا

 يكي؛  يدارد ؛ هركس به نوع ياشتباهات يدر زندگ يهرمردوجود دارد نگذارم ازهم بپاشد ؛  يراه يزندگ نيا يادامه  يبرا

 »... انيمثل شا يكيمثل من 

از  يياما او بو ديهست يمرد واقع كيشما  دينكن سهيخودتان را با او مقا« :گفتم  تيپدر حرفش را تمام كند با عصبان نگذاشتم

 ».نبرده  يمردانگ

 .داشتم  ياديز ياما من هم خطاها ـ

جبران كرد اما  شودياشتباهات را م نيازا يبعض. داشته اند  ياشتباهات يهمه در زندگ!  ديزنياست كه م يحرفچه  نيپدر ا ـ

شما خودتان را با چه . را نداشت  اقتشيدادم اما ل ياديز يمن به او فرصت ها. جبران كرد  توانياز آنها را هرگز نم يبعض

تان با  دهيشما فقط عق. است  ي؛ مرد بزرگ كنديوقف خانه و خانواده ماش را  يزندگ يكه همه  ي؟ كس ديكنيم سهيمقا يكس

 .مسائل وجود دارد  نيازا شهيدو نسل هم نيبب. است  يعيما فرق داشت كه آن هم طب

 ...اما  ـ

؛  دياوريب رونيمادر رااز چنگش ب ييدارا دينكرد يسع رنگيحرفم را بزنم ؛ شما با حقه و ن دياجازه بده كنميپدرخواهش م ـ

و  دينكرد انتي؛ به مادر خ دي؛ از گل نازكتر به ما نگفت ديجلو ما با مادر بحث نكرد كباري؛  ديحرمت او را نگه داشت شهيهم

؛ هرشب  دينكرد يخود را بر سر زن و فرزندتان خال يو عقده  ديامديبه خانه ن برخ يهرشب مست و ب.  ديدروغ نگفت

 ». ترسمي؛ من از پدر م يمام« :نزد  ادياتاقش پناه نبرد و فر و آزار شما به تيدخترتان از ترس اذ

 ميبگو تانيام برا يخوش زندگ يسالها نياز ا ديخواهيبازهم م« :گفتم  يبغض گرفته ا ينفسم بند آمده بود با صدا كهيدرحال

 توانمي؛ چگونه م ديخواهم بخشمن خودم را تا ابد ن.  ميهر دو مقصر بود انيگذشته در مرگ آفتاب من و شا نهايا ي؟ از همه 

 ».فكرم را مشغول كرد  يليمقدار امروز خ يب نيتحملش را ندارم ؛ ا گري؛ د ديپدر ؛ بهتره تمامش كن. او را ببخشم 

 ي؛ مگر ب يهمه سال پنهان كرد نيچرا ا« :گفت  ديلرزيم شيصدا كهيدرحال. چشمان پدر جمع شده بود  يدر گوشه  اشك

 ».انجام دهد  خواهديدلش م يهر غلط يذاشتكه گ يكس و كار بود

 . دميداد و نفهم يسالها مرا باز. دارد  ياو زبان چرب و نرم ـ
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 رونيب مشيرااز گل شيپا كرديشارالتان جرات نم يدخترم بودم اون پسره  ياگر حام. مرا ببخش دخترم ؛ من بد كردم  ـ

تا هرچه  روميم لتي؛ فردا به سراغ وك ديرس انيات به پا يزندگسخت  يروزها گريد. رديبگ يتو را به باز يبگذارد و زندگ

 ». ميبرگرد رانيزودتر به ا

* * * 

انسان سردرگم و  كيخود را فراموش كرده بودم ؛  تيو ماه تيموجود.  گذشتيهم م يسخت و كشنده در پ يروزها

نشستم  يم يساعت كي؛  رفتميبرسر خاك آفتاب م در خانه آرام و قرار نداشتم ؛.  ديد يراه ها را بسته م يدرمانده كه همه 

؛ خاك  زدمي؛ زار م دمينال يم يي؛ ازغم هجران و جدا گفتميروزگار م ييوفا ي؛ از ب زدميم ادي؛ فر كردميم يدل خال يعقده 

اما آنجا .  گشتميزمآفتاب تمام ذهنم را پر كرده بود ؛ به خانه با ادي كهيحال ؛ درحال يرمق و ب يافشاندم و باالخره ب يبرسر م

گذشته  اديبه .  كرديبود و مرا آرام م دهدلگرم كنن شي؛ حرفها بردميمادر پناه م ي؛ به خانه  كردميهم احساس آرامش نم

 انيكوچك خانه به انتظار شا وانيعصرها در ا. آوردم  يام را بخاطر م يخوش زندگ يافتادم و روزها ينه چندان دور م يها

؛ حس  مي؛ چقدر آن روزها به نظرم خوشبخت بود ميرا كه درست كرده بودم دركنار هم بخور يازه دمت ينشستم تا چا يم

خواهد  انيام با رفتن از آنجا به پا يخوشبخت نكهيآن را ترك كنم ؛ مثل ا خواستينسبت به آن خانه داشتم ؛ دلم نم يبيغر

 ديدر كنارم بود و به ام انيكه شا نيشده بودم ؛ اما هم يسردگو دچار اف داديآزارم م يلينبود پدر و مادر خ نكهيباا.  ديرس

وقف همسر  خواستميام را م يزندگ يهمه . نشست  يبرلبانم م تياز رضا يلبخند ؛ ديرسيبه شب م ميآمدن آفتاب روزها

 ».عذاب بدهم  نقدريبه نام مهتاب ندارند چرا من خودم راا يحاال كه آنها فرزند« : گفتميخود م شيوفرزندم بكنم ؛ پ

 يخوب و خوش يمرا فراموش كرده اند و زندگ يراست يراست كردمي؛ فكرم گذردينشده بودم كه بدانم در دل آنها چه م مادر

 ي؛ باهم احساس خستگ ميكرديباهم كار م. دو سال بود  - يكيام همان  يخوش زندگ يروزها. گذرانند  يرا بدون من م

ارزش  يليخ ماني؛ برا ميآورد يبه دست م يكه به سخت ييپولها.  ميكرديم درددل مو باه ميديخند ي؛ باهم م ميكرديم

 . ميوقت درنماند چيو شكرخدا ه ميكرديم يزيدالر دالر آن برنامه ر يداشت ؛ برا

 يطانيش ي؛ او فكرها ميآمد كايازهمان روز اول كه به آمر ايدر سرداشت ؟ آ يگريد ينقشه ها انيمدت شا نيدرتمام ا ايآ

به خواسته  دنيرس يخودخواه و طماع مبدل شد و برا يكه به انسان يياو را عوض كرد تا جا كايجو آمر ايپروراند ؟  يدرسر م
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 .پا له كرد ريهمسر و فرزندش را ز شيها

و به  دكريراپر م ميمايانداخت ؛ اما كم كم غبار غم و اندوه س يام م يزندگ يها يشاد اديآن خانه ناخودآگاه مرا به  دنيد

نگذاشته بود دلم  يباق ميبرا يخوش يخاطره  كهيمرده بود ؛ درحال ميكه برا يافتادم و مرد يآفتاب از دست رفته ام م ادي

فقط منتظر بودم تاهرچه زودتر حكم . خاطرات را فراموش كنم  نيبتوانم ا ديتا شا. ردمبازگ رانيهرچه زودتر به ا خواستيم

راحت  يليخ. يآزاد هست گريتمام شد ؛ تو د زيهمه چ« :روز پدر به خانه آمد و گفت  كينجام ام به دستم برسد و سرا يآزاد

بكشم ؛ اما فقط به خاطر  رونيرااز حلقومش ب حقتاز آب خوردن هم آسان تر بود كه  ميكنم ؛ باور كن برا تشياذ توانستميم

 »از او گذشتم  ميخورده بود زيكه با عز ينان و نمك

مفاد طالق نامه را دل  يلرزان پاكت را باز كردم ؛ وقت يآوردو به دستم داد ؛ با دست رونيب يكرد و پاكت بشيدست در ج و

دور افتاده  يا رهيدر جز نكهيتمام وجودم را گرفته بود؛ مانند ا يبودن و پوچ يداشتم احساس ته يبيقرائت كردم حال عج

بر  نطوريطالق ا يچرا نام تكان دهنده  دانمياما نم كردميم يظه شمارروز لح نيا يابر نكهيباا. كس رها شده ام  يتنها و ب

آوردن  اديامااز به  كردميم يزندگ يدر مهد آزاد نكهيباا. ازترس و وحشت فرو رفتم  يروح و جسمم اثر گذاشت و درهاله ا

اگر آنطرف  يعوض كرد حت شوديكس را نم چيفرهنگ و آداب و رسوم ه. باشم تنم به لرزه افتاد  يزن مطلقه م كي نكهيا

بوده و تاابد هم  نطوريهم مينداشته ؛ از قد يخوب گاهيگاه جا چيكه از همسرش جدا شده ه يما زن يباشد ؛ در جامعه  ايدن

 ».زن مطلقه خانواده هستم  نيمن اول« :بهت زده پدر را نگاه كردم و گفتم  يبا حالت. خواهد بود  نطوريهم

 يتو همه !  يزنياست كه م يچه حرف نيدخترم ا« :؛ كنارم نشست وگفت  داديقورت م يبه سختآب دهانش را  كهيپدردرحال

 »؟ يخواستيرانم نيوجود نداشت مگر تو خودت هم يراه گريد ؛يو تالشت را كرد يسع

و نجات هرچه زودتر از دست ا خواستميبود ؛ م ميپدر ؛ باور كن كه آرزو« :زده اش را در دست گرفتم و گفتم  خي دستان

 ». ترسميحاال م... كنم ؛ اما  دايپ

و حاال  يچارگيو ب يعمر بدبخت كيعمر خاطره ؛  كيبود ؛  يعمر زندگ كي يبرا هينبود ؛ گر يشاد هيگر.  ستميزار زار گر و

؟ تو  يترسيدخترم ازچه م« :گفت  كرديرا نوازش م ميپدرهمانطور كه موها.  كرديدنبالم م هيهم كه آزاد شده بودم مثل سا

فرق  ميچرا تو باهمه برا يدانيم يهست يتو دختر شجاع. هستم دركنارت خواهم بود  دهو من هم تا زن ياول ازهمه خدا را دار
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واز حقت  يگفتيو صادقانه اشتباهاتم را م يستاديا يم مي؛ رو در رو يداشت ي؛ سرپرباد ي؟ چون جسورتر و نترس بود يداشت

كه  ي؛وقت نيهم ي؛ برا يآورد يكم نم قتو چيو ه يگرفتيبا چنگ و دندان هم كه شده م را تي؛ خواسته ها يكرديدفاع م

در  يكه بگذار يستين يكه تو كس دانستميرا خوب م ني؛ اما ا دانستمينم يقيراانسان ال انيشا. دلم گرم بود  يازدواج كرد

 ديآمده بود نجايكه شما به ا لياوا. همت  و با رتي؛ با غ يهست يرونيدختر ا كيكامل  يحقت اجحاف كنند ؛ تو نمونه 

كه در بماند ؛ به  ستين يمهتاب دختر نيا« :؛ اما با خود گفتم  ديكن يكشور زندگ نيدرا ديخواهيداشتم كه چطور م حشتو

فقط ؛  يرقم بزن يات را آنطور كه دوست دار ندهيآ يتوانيتو م» .بكشد  رونيرا از آب ب انيخودش و شا ميگل توانديم يخوب

 گري؛ د يدار اجياحت شتريبه فرصت ب

 ».داشت  ميروشن خواه يا ندهيبا كمك هم آ. ات را خراب كند  ياشتباهات گذشته ام زندگ گذارمينم

تن  نيبه من آرامش داد ؛ روئ ييمانند الال شيصدا. قرص آرام بخش بر روح و جسمم اثر گذاشت  كيپدر مانند  يصحبتها

 ي؛ حت ختمياما عصر دوباره بهم ر. برسم  ييها بگذرم و به روشنا يكيبروم و ازتار ويه جنگ دب خواستيشده بودم ؛ دلم م

آورد ؛ اما آنقدر  ميبرا يچا وانيل كيپدر . را تماشا كردم  ابانيهدف خ يو ب مكنار پنجره نشست. تحمل خودم را هم نداشتم 

 يپدر ازقبل بااو هماهنگ دانميآمد ؛ نم دارمانيآرش به دنگذشت كه  يساعت. كرد  خي يدر افكار خود سردرگم بودم كه چا

 .خودش سرزده آمده بود  ايكرده بود 

 يموافق يچا وانيل كيبا « :ندارم ؛ پدر او را دعوت به نشستن كرد و گفت  يحدس بزند كه حال خوش توانستيام م افهيق از

 »؟

 . دينيبنش ديي؛ بفرما ديزحمت نكش يسهام يآقا ـ

 . يحمتپسرم چه ز ـ

 .كمكتان بكنم  ديپس اجازه بده ـ

 . يحرف كيشد  نيا ـ

به سراغم  تيسكويظرف ب كيبا  يقيبعد از دقا.من نشنوم باهم صحبت كردند  كهيبه آشپزخانه رفت و درآنجا بطور آرش

 »؟ يحالت چطوره ؟ بهتر شد« :آمد و گفت 
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 . كنديسرم درد م يكم ـ

 .تو نگرانم  يمهتاب ؛ من برا ـ

 ».حرفهاست  نيپوست من كلفت تر ازا« :زدم و گفتم  يتلخ لبخند

 . يديبازهم كه ناام ـ

 هم وجود دارد ؟ يديمگر ام ـ

 . يدواريام يكه هنوز به زندگ ياطرافت را خوب نگاه كن تا متوجه شو ـ

زن مطلقه  كي؛  شوديا ختم مج كيحق باتو باشد ؛ اما درحال حاضر تمام افكارم به  ديشا« :را باال انداختم و گفتم  ميها شانه

 ».بر دل  يزيبا داغ عز

 ...مهتاب تو  ـ

نده كه  يپر است ؛ مرا دلدار حتينكن كه گوشم از نص حتمينص گريآرش تو د كنميخواهش م« :گفتم .ادامه دهد  نگذاشتم

صاحب همسر و  شيپ را فراموش كنم ؛ من تا چندماه زيهمه چ يزود نيكه به ا ديخواهيآخه چرا ازمن م. دلم خون است 

درست  زيپر بود ؛ همه چ دينداشتم اما دلم از ام يراحت يكه زندگ درسته. فرزند بودم ؛ اما به ناگاه همه رااز دست دادم 

 . كردمياست كه هر روز تكرار م يجمله ا نيخواهدشد ؛ ا

 ايآ. ام برباد رفت  يرپر شد و زندگچشمانم پ يكرد ؛ فرزندم جلو انتيخراب شد ؛ همسرم به من خ زيهمه چ كبارهيبه  اما

تا  كردميداشتم ؛ تالش م ديصبر و استقامت بودم چون ام يروز اسطوره  كيباشم ؟ بله  يانسان نرمال توانميبه نظرت من م

بود و حاال به نقطه صفر  دهيفا يهمه تالش ب نيا! يديباشم ؛ اما حاال به چه ام هداشت يخوب يدركنار همسر و فرزندم زندگ

 »...ازخاطرات تلخ  يبا كوله بار دميرس

 گريد يآرش به خدا خسته شدم ؛ حت« :گفتم  دادميآب دهانم را قورت م يبه سخت كهيدرحال. را گرفت  ميراه گلو بغض

 ».ندارم  ختنير يهم برا ياشك

 .نزد  يسكوت كرد و تا آمدن پدر حرف آرش

 .دستتان درد نكند  ـ
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 . ديي؛ بفرما كنميخواهش م ـ

شما « :گفت  گذاشتيم زيم يرا به رو يفنجان چا كهيآرش درحال.  ميديتلخ نوش يسرد به همراه سكوت يطيرا در مح يچا

 »؟ ديبرو رانيبه ا ديقصد دار يك

 ». گريدو هفته د يكيتا  اديبه احتمال ز« :گفت  پدر

 »زود ؟ نقدريچرا ا« :اراده گفتم  يبه فكر آفتاب افتادم ؛ ب ناگهان

 ». ميندازيب ريسفر را به تاخ ميتوانيم يدار ياگر كار« :به چهره ام انداخت و گفت  ينگاه پدر

 ».ندارم  ينه كارخاص« :را باال انداختم و گفتم  ميها شانه

 ».تو بهتر است  يبرا ميهرچه زودتر برو« :گفت  پدر

از آفتاب جدا شوم ؛  يزود نيبه ا مخواستيمن نم كردمينداشتم چهره ام برافروخته شده بود و احساس گرما م يخوش حال

 ». شوديدو هفته م يكياز  شتريب ديرا انجام ده تانيحاال هم تا كارها« :آرش كه متوجه حالم شد گفت 

 ». يدانيهرطور كه خودت صالح م« :رو كرد به من و گفت  پدر

 ».سراغ دارم  يرونيرستوران خوب ا كي؛  ميبهتره امشب را دور هم بگذران« :گفت  آرش

 ».منكه حالش را ندارم « :گفتم  يحوصلگ يب با

 ». يخوبه بهتره آماده شو يليات هم خ هيروح ياست ؛ برا يچه ؟ به نظر منكه فكر خوب يعنيمن حالش را ندارم « :گفت پدر

 يوقت.  دميشرا برس ك مينشستم و موها شيآرا زيبه تن كردم ؛ جلو م يلباس ساده ا. برخاستم و به اتاقم رفتم  يليم يب با

وقت بود كه خودم را  يليخ. است  يميهمان مهتاب قد نيكه ا شدي؛ باورم نم دميكش يتماشا كردم آه نهييخودم را در آ

گونه ام به  يچشمانم كبود شده بود ؛ استخوانها ريبند انگشت گود نشسته و ز كيفراموش كرده بودم ؛ چشمانم به اندازه 

را در پشت سرم  مينتوانستم تحمل كنم به سرعت موها گريد. داده بود  رييورتم را تغشده و فرم ص انينما يطرز محسوس

 »؟ ديچرا شما آماده نشد« :پدرهنوز نشسته بود گفتم . آمدم  رونيجمع كردم و از اتاق ب

نشده راه  رياستراحت كنم ؛ بهتره تا د يكم خواهميكردم ؛ م يدوندگ يليچند روزه خ نيبه آرش خان هم گفتم ؛ ا زميعز ـ

 . ديفتيب
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و نه من  ديكشيبود كه نه خودش عذاب م نيچن نيطرز فكرش ا شيكاش سالها پ يا! رييتغ نهمهي؛ پدر و ا شدينم باورم

 مينخور يدر زندگ يو شكست تلخ ميكه تا به بن بست نرس ميهست يما انسانها چگونه مخلوقات ايخدا.  دميكشيرنج م نهمهيا

 ريد گريكه د مييآ يبه خود م يووقت ميكه اشتباه كرده ا مياقرار كن و ميبردار يو خودخواه دست از غرور ميستيحاضر ن

 . ميباارزش رااز دست داده ا يزهايچ يليشده و خ

 .كنار پنجره را انتخاب كردم  زيم شهيو مثل هم مياتفاق آرش به رستوران رفت به

 ؟ يحالت چطوره ؟ بهتر ـ

 .متشكرم ؛ خوبم  ـ

 ياگر برا يحت.  يختيبهم ر يحساب.  ينيخونه نش يتو نقدريبكنم اما بهتره ا حتتينص خواهمي؛ نم يستيوب نخ چياما ه ـ

كرد؛  دايدلت راه پ يكند ؛ كه اگر به خونه  ري؛ نگذار غم روح و جسمت را تسخ ايب رونيكه شده ب رهميش يقوط كي ديخر

 . يكن رونيآن را ب يمشكل بتوان

 كيبا « :دهد گفت  رييبحث را تغ نكهيا يآرش برا. كنار رستوران را تماشا كردم  يبايز اچهي؛ دركردم و از پنجره  سكوت

 »؟ يموافق يرونيچلوكباب ا

بزنم اما مطمئن نبودم ؛ باالخره  يحرف خواستمينگاهش كنم سرم را تكان دادم ؛ لحظات به سكوت گذشت ؛ م نكهيا بدون

 ».برگردم  رانيبه ا توانميممن ن... آرش « :زبان باز كردم و گفتم 

 »چرا ؟« :نگاهم كرد و گفت  باتعجب

بعد از  ايرا تحمل كنم ؟ آ انمياطراف نينگاه سنگ توانميم ايآ!  اورميدوام ب توانميم رانيدرا دانمينم. اش را ندارم  يمن آمادگ ـ

 احساس آرامش كنم ؟ يدرخانه پدر توانميده سال ؛ م

بر  زيكه همه چ يتوقع داشته باش دي؛ نبا يبا مشكالت آماده كن ييرودر رو يخودت را برا ديبا« :فكركرد و گفت  يكم آرش

 ». يآنها را درك كن ديفقط تو را درك كنند ؛ تو هم با گرانيكه د يمنتظر بمان ديوفق مرادت باشد ؛ نبا

 گريام ؛ اما حاال اوضاع فرق دارد ؛ دها كنار آمده  يبا مشكالت ساخته ام ؛ با سخت شهي؛ هم يدانيخودت كه اخالق مرا م ـ

وضع  نيا يتا ك دانميسخت شده ؛ نم ميبرا گرانيتحمل د. شكنديدلم م يحرف نيبا كوچكتر. آن مهتاب سابق باشم  توانمينم
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 .با من مدارا كنند  ديكه با سوزديبابا هم م ومامان  يادامه خواهد داشت ؛ دلم برا

 . كننديتو را درك مرا نخور ؛ آنها  زهايچ نيا يغصه  ـ

 .به من ترحم كنند  خواهمياما نم ـ

از  يتو تكه ا.  گذارنديم هيآنها از جان و دل ما. كننديبه فرزندشان ترحم نم يپدر و مادر چيرا ترحم نگذار ؛ ه نياسم ا ـ

 يادير و مادرت توقع زاز پد. هست ؛ اما ترحم وجود ندارد يدر عشق فداكار. ورزند  ي؛ آنها به تو عشق م يوجود آنها هست

به مراتب  يسالها روزها نياند ؛ پدرت در ا دهيزجر كش يآنها هم به اندازه كاف يدينداشته باش همانطور كه تو زجر كش

و ذره ذره  سوزديازدرون م كهيكند ؛ سكوت كنددرحال هيصدا گر يدشوار است كه ب يليمرد خ كي يداشته ؛ برا يسختتر

 يغم و غصه ا چيفرزند ه يكه از دور كنديوانمود م يطور گرانيو جلو د ديگشا يلب به شكوه نم ؛ اما كنديوجودش را آب م

بردل او  يمرحم خواهديشكسته و زخم خورده ؛ و م يبا دل يكرده ؛ گم شده ا داياو حاال گمشده اش را بعد ازسالها پ. ندارد 

؛ پس به او فرصت  دانديخودش را مقصر م زشيشت عزو در سرنو دهياز فرزند را چش ييچون خودش طعم تلخ جدا. باشد 

 .كند  دايكم خودش را پ كمبده تا 

خودش را  يشويكه از غصه آب م نديب يتو را م ي؛ وقت زنديو دم نم سوزديم كندي؛ او هروقت تو را نگاه م نياو را نب نطوريا

 .كنديسرزنش م

و  رودي؛ راه م داندياو خودش را در سرنوشت من مقصر م.  سوزديجگرم م نميب يپدر را م ياست ؛ وقت نيمشكل من هم ـ

 شوديندارم ؛ اما نم يوانمود كنم كه غم خواهديدلم م يليخ ديآ يبرنم يكار چيو از دست من ه» ...مرا ببخش  ايخدا«  ديگويم

. 

 . شوديدرست م زيصبر داشته باش ؛ همه چ ـ

 .باشد  نطوريهم دوارميام ـ

* * * 

من به وطن  اي؛ آ كردمينشست بهت زده از پنجره مناظر اطراف را تماشا م نيرودگاه مهرآباد به زمدر ف مايهواپ يوقت

 ميو خواه ميكه نسل به نسلمان به آن تعلق دار ييمن است ؟ جا يخانه  نجايا ايمشكل بود ؛ آ ميبازگشتم ؟ باور كردنش برا
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 ياراي. از خاطرات تلخ بازگشته بودم  يدم ؛ اما تنها ؛ با كوله باربازگر رانيبه ا دمآرزو داشتم با همسر و فرزن شهيهم. داشت 

روح به  يجسم ب كيمثل  يعكس العمل چيبدون ه. كرديم ياو مرا همراه.  كردميدست پدر را حس م يرفتن نداشتم ؛ گرما

تا ثابت كند وجود دارم ؛  ادديازخود نشان م يشتريب يروحم تقال ميشديم كي؛ اما هرچه به سالن انتظار نزد رفتميدنبال او م

تحمل آنها را خواهم  ايآ. كرديرا اعالم م تميام نشسته بود همه و همه ؛ موجود يشانيكه بر پ يتنم ؛ طپش قلبم و عرق يگرما

 .كمكم كن!  ايداشت ؟ خدا

 خواستيدلم نم. نداشتم را  يكس داريد يارايبود ؛  امدهيجز خانواده ام به استقبالم ن يكه از پدر خواسته بودم كس همچنان

 ييبايهمان الهه ز نيكه ا شديباورم نم!  ايكه نظرم را جلب كرد مادر بود ؛ خدا يكس نياول. اشكم را درآورد  شانيخو دنيد

؛ اما جز غم و اندوه  ابميو نشاط گذشته در او ب ياز شاد ياثر ديشدم تا شا قيدر صورتش دق! باشد ؛ چقدر شكسته شده بود 

 ي؛ شتابان به سمتم آمد ؛حت دهيرنگ پر ييمايفروغ و س يب ي؛ با چشمان دميند چيازنگاه من پنهانش كند ه كرديم يكه سع

 .خانواده ام آورده بودم  سرچه بر!  اي؛ خدا افتمين ياز آن وقار و ابهت گذشته رد رفتيراه م يوقت

 ... يفدا يدلم مهتاب ؛ اله زيعز ـ

؛ نه ده بار ؛  كباري؛ نه  دميو بوس دميياو را بو. مه دهد خودش را در آغوش من انداخت بتواند به حرفش ادا نكهيبدون ا و

 يسالها. شوم  يكيبا او همنفس شوم ؛ در وجودش بروم و با او  خواستي،دلم م دميشن يرا م شيتالطم نفسها يصدا... بارها 

 يو غربت را در آن خال يكس يو ب ييتا بتوانم درد تنها داشتم اجيآغوش احت نيچقدر به ا دانديدور از او بودم ؛ خدا م ياديز

 گريد شديم يشود كه اگر جار ياشكم جار خواستي؛ دلم نم ستيصدا گر يشانه ام گذاشت و ب يسرش را رو. كنم 

مدم ؛ باالخره من آ« :گفتم  فشردميم ميبغض را در گلو كهيام بند آمده بود ؛ درحال نهينفس در س. كنترلش كنم  توانستمينم

 ».وقت تركت نخواهم كرد  چيه... نكن ؛ تا ابد دركنارت خواهم ماند  هيگر كنميخواهش م. برخواهم گشت  يگفتم كه روز

 . يدلم به وطن خوش آمد زيعز ـ

عصازنان  يمامان.  ستنديمرا محكم در آغوش گرفتند و گر اورنديبرزبان ب يكالم نكهيو زهرا به كنارم آمدند ؛ بدون ا ماهان

 ». يبه خانه خوش آمد« :گفت  زديچشمان نمناكش رابهم م كهيو درحال ديودش را به من رساند ؛ سرم را بوسخ

 ».كه قدرش را ندانستم  ي؛ دوران خوب ريگذشته ها به خ ادي« :را در آغوش گرفتم و گفتم  او
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 .خوب در انتظارت هستند  يهنوز هم روزها ـ

 نيكه همه مرا فراموش كرده اند ؛ اما ا كردمي؛ فكرم دميد يدرخواب هم نم يحتازمن كردند كه  يچنان استقبال گرم آن

 .كرديام م يجمع مهربان همراه نيكاش آفتابم در ا يا. سپرده بودم  ينبود ؛ خودم همه را به فراموش نيچن

 يتم خودم را كنترل كنم ؛ بغضنتوانس گريد ميديبه خانه رس يآفتاب بودم ؛ وقت اديبزنم به  يحرف نكهيطول راه بدون ا درتمام

 رانيو خاطره آفتاب تمام ذهنم را پركرد ؛ قرار بود باهم به ا ادي.  ختمير رونيرا كه در گلو خفه كرده بودم با اشك و ناله ب

ر بسته بار سف ييرها كرده وخود به تنها ايتمام او را آن ور دن يرحم ي؛ اما من با ب مين خانه بگذاري؛ باهم پا به ا ميبازگرد

 .آفتاب گفتم  يها يخود زدم و از خوب يبرسر و رو. بودم 

امروز آفتاب رااز دست  نيهم نكهي؛ مثل ا كرديم هينشسته و گر يشده بود ؛ هركس درگوشه ا ليتبد يا بتكدهيبه مص خانه

گذاشته بود تا بتوانم در غم غمبارخانه و بودن در كنار پدر و مادر مرا آزادتر  طيمح.  رميآرام بگ توانستميداده بودم ؛ نم

؛  كرديم يلحظه شمار رانيآمدن به ا يبرا نكهي؛ ازا يگفتم ؛ از عشق به زندگ شياه ياز خوب. كنم  ييسرا هيمرث زميعز

ام گفتم ؛  يبياز غر. ناجوانمردانه ما را ازهم جدا كرد  ريدست تقد نكهيو از ا ميرا نداشت گريكدي يطاقت دور نكهيازا

عذاب  يسالها نيام درا يازتنها دلخوش و اهميتلخ و سراسر غمم ؛ از بخت س يام در غربت ؛ از زندگ يكس يبو  ييازتنها

 .آور

 ».ريدلم آرام بگ زيعز« :مرا در آغوش گرفت و گفت  كرديم هيهمچنان كه گر مادر

؟ فقط و  ديمرا فراموش كن دينستجگرگوشه ام را فراموش كنم ؟ مگر شما توا توانمي؟ چگونه م رميآرام بگ توانميچگونه م ـ

را هرگز  زميعز گريمن د.  رميكه آرام بگ ديخواهيچه برسرتان آمده ؛ حاال ازمن م ديني؛ بب ديا دهيفقط شش سال مرا ند

به او روزم  دي؛ به ام كردميم ياو زندگ ديداشتم ؛ به ام شيبرا ياديز يماند ؛ آرزوها اهد؛ تا ابد داغ او بر دلم خو دينخواهم د

همه مرا  كردميكه فكرم ييروزها. ؛ او تنها مونسم بود  يكس يو ب ييتنها يسالها نيدرا...  ي؛ اما حاال چ ديرسيشب م

او  يرحم يام تاباند و من با ب يبود كه خدا بر زندگان ينورام بود ؛  يزندگ يي؛ او روشنا داديم ديفراموش كرده اند او به من ام

 .را نابود كردم

كه چشم باز كردم  يكه ازهوش رفتم ؛ وقت دميخود كوب يستم خودم را كنترل كنم ؛ آن چنان محكم بر سر و رونتوان گريد
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به همان شكل  لميكه تمام وسا دميدقت كردم اتاق خودم را د شتريب يآشنا بود ؛ اما وقت ميبرا زيبودم همه چ يبيدراتاق غر

اتاق  نيدر ا ياديز يها يآوردم ؛ سخت اديغمدار گذشته را به  يروزها كردم و تاقبه سراسر ا يشده بود ؛ نگاه دهيگذشته چ

به  ميكارها يبودم ؛ اما حاال همه  يبه دنبال راه فرار ياز آن زندگ ييرها يآوردم كه برا اديرا به  ييروزها. بودم  دهيكش

سرم  يماهان باال. نداشتم  زميبرخ ازجا نكهياتخت افتاده بودم و توان  يرمق به رو يحال و ب يب. آمد ينظرم بچگانه م

 »؟ ي؟ بهتر شد يچطور« :كرد و گفت  يمن تبسم دنيبا د. كرديرا نوازش م مينشسته بود و موها

 .كنديدرد م يسرم كم ـ

 ؟ اورميب تيبرا يزيچ يخواهيم ـ

 متشكرم ؛ پسرت چطوره ؟... نه  ـ

 ».اون هم خوبه « :مكث كرد و گفت  يكم

 . نمشيبب خواهميم ـ

 ». زنميم شياالن صدا« :زد و گفت  يلبخند ـ

 توانستميراحت م يلي؛ خ ستمين كيشر ايدن نيا ياصال در غم و شاد نكهيداشتم مثل ا يحالت خاص كيرفت ؛  رونياز در ب و

 .افتد  يم يمهم نبود كه چه اتفاق ميبگذرم و اصال برا زيازكنارهرچ

 يانداخته و خجالت م رياحساس كردم سرش را به ز ياو حس خوب نديبازگشت ؛ از د ينگذشت كه ماهان با عل يقيدقا

 . دميو صورتش را بوس دميدستش را گرفتم و او را به سمت خودم كش.  ديكش

 . يشد يخودت مرد ي؛ ماشاهللا ؛ ماشااهللا ؛ برا يچقدر بزرگ شد ـ

 ».متشكرم ؛ خاله جون « :زد و گفت  يجمله خوشش آمد و لبخند نيازا

 .رفت  رونيو دوان دوان از اتاق ب ديبوس صورتم را و

گذشته  يوقت آن حال و هوا چيآمد ؛ اما ه دنميچندبار به د ايپر. دو هفته خانه مان محل رفت و آمد دوستان و بستگان بود تا

 زياال همه چاما ح. وقتم را دركنار او بگذرانم  شتريو دوست داشتم ب بردمياز مصاحبت او لذت م شهيزنده نكرد ؛ هم ميرا برا

خوشحال كننده  زيچ چيتفاوت شده بودم و ه يب زينسبت به همه چ. اورديمرا سرشوق ب توانستياو هم نم ي؛ حت كرديفرق م
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.  داديخانه آزارم م نيبودن در ا.  ستميمتعلق ن نجايبه ا گريد نكهي؛ مثل ا يخانه پدر ي؛ حت دميد يدر اطراف خود نم يا

 يآنها را كه م. عذاب آور بود  ميو مادر برا درپ دنيد يحت زديغم گرفته چنگ بر دلم م يهابا آن چهره  انياطراف دنيد

ناله  يصدا.فروختم  ينيگرم خانواده ام را به عشق دروغ ي انهيدرحقشان كرده ام و چطور آش يكه چه ظلم دميفهم يم دميد

 يكه ا ادمدم آمده و بارها و بارها برخود لعنت فرستازخودم ب. كرديم شيمادر دلم را ر يپنهان يها هيشبانه پدر و گر يها

؛  سوختيجگرشان م دنديد ي؛ آنها به حتم هر وقت مرا م شدميباعث رنج و عذابشان نم نيشترازايكاش برنگشته بودم و ب

 .بر دل  يزيمطلقه با داغ عز يدختر

راحت با درخت  يليآن وقتها خ. فرق كرده بود زياما همه چ شد؛يزنده م ميخاطرات گذشته برا زدميخانه كه سر م يهرجا به

و آن بوم  كردميو از پدر شكوه م دميكشيم ريبه تصو يرا در تابلو نقاش مي؛ غم ها و غصه ها زدميكنار استخر حرف م داريسپ

 گانهيب ؛ اما حاال همه شديوقت هم شكسته نم چيو ه داديم يسنگ صبور همه را درخود جا كيبا صبر و تحمل به مانند  ينقاش

من  يغم ها ديشا ايرفته بود  نيگذشته از ب تيميهمه سال با آنها حرف بزنم ؛ آن صفا و صم نيبعدازا دميكشياند خجالت م

آنهمه غم و  شيگنجا ينقاش يتابلوها هآن را تحمل كند و ن توانستيم داريدرخت سپ گريبزرگ شده بودند كه نه د يليخ

 .غصه را داشتند

تا  ديبا.نداشتم  يكنم ؛ اما چاره ا انيراكه در سر داشتم ب يسخت بود كه فكر يليخ نكهيباا اورميب نتوانستم طاقت گريد

؛ در فكرفرو رفته  كردميم يباز يشام ؛ همانطور كه با تكه نان زيشب سرم كي؛  كردميم دايپ ينشدم راه نجات نيداغان تر ازا

خودت را  ديبا يشد فيضع يليروزها خ نيتو ا«:و گفت  ديغذا كش ميمادر برا. كنم  روعازكجا وچگونه ش دانستمينم. بودم 

 ». يكن تيتقو

 ».كار را خواهم كرد نيچشم حتما ا« :زدم و گفتم  يلبخند

پدر  نكهي؛ ازا داديگوش م شيمتبسم به حرفها يو پدرهم با چهره ا كرديم فيبا آب و تاب از دوستان مدرسه اش تعر زهرا

بود  دهيشام به اتمام رس بايتقر. زهرا تكرار نخواهد شد  يالاقل سرنوشت من برا. دل خوشحال بودم  كرده ازته رييتغ نقدريا

 ».صحبت كنم  يچندكلمه ا خواهميم« :گفتم  يمقدمه ا چيكه بدون ه

 ». زميبگو عز« :گفت  يبا خوشحال مادر
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 .بروم نجايازا يمدت يبرا خواهميمن م ـ

 گريكه د دميمن ازهمان اول فهم...  ديگوش كن ميدرست به حرفها كنميخواهش م« : گفتم. با تعجب نگاهم كردند  آنها

 يبرا نجايا. بتوانم خودم را وفق دهم ؛ اما متاسفانه نشد  ديدوماه صبركردم تا شا يكيبمانم ؛ اما به احترام شما  نجايا توانمينم

؛ تا  يطوالن يليخ ديشا ي؛ فرصت ديبه من فرصت ده دياكنم ب انيچطور ب دانمي؛ نم دهديماست كه آزارم  يمن پراز خاطرات

؛ به بن بست  رودياما به هر راه كه م گردديم يهستم كه به دنبال راه نجات يمانند گمشده ا. كنم  دايدوباره خودم را بتوانم پ

شما آن رااز من  نكهينه اوجود ندارد ؛  يهم آرامش نجايماابه آرامش برسم ؛ ا يآمدم تا درخانه پدر كايمن از آمر.  رسديم

شما  ديشا. و هم خودم را  دهميحال خرابم هم شما را زجر م نيمن باا. كنم  داي؛ بلكه خودم نتوانستم آن را پ ديگرفته باش

تا  ديبه من فرصت بده يخودم را تحمل كنم ؛ مدت توانميمن نم دي؛ اما باور كن ديو مرا تحمل كن ديخودتان بگذر دازحقيبتوان

 داياش را پ يرا در آنجا بگذرانم تا هروقت آمادگ يبه شمال بروم و مدت خواهميم رومينم يكنم ؛ راه دور دايم خودم را پبتوان

 .كردم به خانه بازگردم 

 »...اما « :گفت مادر

م ؛ فعال بمان يباق نطوريتا آخر عمر هم ستي؛ من قرار ن ديمخالفت نكن كنميخواهش م« :حرفش را ادامه دهد گفتم  نگذاشتم

 »..بدتر از درد غربت برمن خواهد گذشت  ديرا بدان نيمانم ؛ اما ا يم دياگر بخواه. قرار ندارم  يخوب تيدر موقع

را بكن و راه درست را انتخاب  تياما خوب فكرها م؛يريبگ ميتو تصم يبرا ميتوانيدخترم ما نم« :فكركرد و گفت  يكم پدر

 ».كن 

 ».كار راخواهم كرد ني؛ هم متشكرم« :زدم و گفتم  يلبخند

 »؟ يبكن يخواهيحاال چه م« : مادرگفت

 ». رميبگ ميعقل تصم يبار از رو نيا دهمينگرفته ام ؛ اما قول م يميفعال تصم« :را باال انداختم و گفتم  ميها شانه

 ».خواهم كرد  يتو هركار يراحت يبرا. ندارم  يباشه ؛ من حرف« :بغض كرده بود گفت  كهيمادردرحال

در . ساخته ام  ياديمن با مشكالت ز.  ديمرا بخور يغصه  خواهدينم«:و گفتم  دميرا به دور گردنش انداختم و او را بوس دستم

 ».شما محتاج هستم  يفقط به دعا.بكشم  رونيخودم رااز آب ب ميگل توانميام و م دهيكش ياديز يها يسخت يزندگ
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* * * 

گذاشتم و  يب يدامن ب يسرم را رو شديباز م يبه سخت يچشمانم از شدت خستگ كهيالو درح دميكش يآه دميكه رس نجايا به

؛  دميكش يرا به نابود زانميدرسر داشت ؛ من خودم و عز ياديز يكه آرزوها يبود سرگذشت دختر نيجون ا يب يب« :گفتم 

رو دارم چگونه  شيكه در پ يا ندهيبا آ دانميو درمانده مانده ام و نم رگمو حاال سرد يفقط و فقط بخاطر غرور و خودخواه

 ».كه خودش راهم فراموش كرده  يتيهو يمقابله كنم ؛ موجود ب

 ي؛ فرصتها يجوان يلي؛ توهنوز خ شوديدرست م زيهمه چ« : و گفت  ديچشمان نمناكش را پاك كرد و سرم را بوس يب يب

 »...خوا  ياديز

 .فتم برسد به خواب ر انيجمله اش به پا نكهيقبل ازا و

 

 37فصل

به نام آفتاب به راه انداخته ام و تمام وقتم با كودكان  ي؛ مهدكودك برميخزر به سر م يباياست كه در كنارساحل ز يكسالي

قصد برگشتن به تهران را ندارم ؛ پدر و مادر . عادت كرده ام  ديجد يام بهتر شده و به زندگ هيروح.  گذرديهمسن آفتاب م

 دايتوانسته ام خودم را دوباره پ نكهي؛ آنها هم از ا ميگذرانيرا دركنار هم م يخوش اتو ساع نديآ يمدوبار به سراغم  يماه

 نكهيبا مادر و آرش در تماس هستم ؛ آنها هم از ا. كنند  يبرگرداندن من نم يبرا يو تالش يسع چيكنم خوشحال هستند و ه

 يدلگرم كننده مرا به زندگ ينجات داده خوشحالند و با حرفها ييامشغول شده ام كه وقتم را پر كرده و مرا از تنه يبه كار

 .هستند يراض اريو هر دو بس كنديم يمادر زندگ يدرخانه  ميآمد رانيكه ما به ا يآرش از وقت.  كننديم دواريام

ه ها هستم احساس در كنار بچ يوقت.  دهديآزارم نم اليفكر و خ گريكم آرامش از دست رفته ام را به دست آورده ام و د كم

دلسوز تمام وقتم را دركنار آنها  يو مانند مادر زميخ ي؛ هر روز به عشق آنها ازخواب برم كنديتمام وجودم را پر م يخوب

 شيروز افتاده با ولع برا يكه ط يو اتفاقات روميآفتاب به بستر م اديهستم و شبها به  كيشر شانيو درغم و شاد گذرانميم

 ديناپد دگانميو آرام آرام از جلو د دهديگوش م ياش گذاشته با لبخند رچانهيدستش را ز كهيرحالو او د كنميبازگو م

 .شوديم
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 يديجد يكردم خاطرات عذاب آور گذشته را فراموش كنم و زندگ ي؛ سع كنميدارم اما احساس آرامش م يكنواختي يزندگ

 .هستم دواريام ندهي؛ چون به آ خورميرا نمافسوس گذشته  گريو د كنميخودم بسازم ؛ وجود خود را حس م يبرا

؛ اما  يكن دايخودت پ يبرا يو زوج مناسب يبده يات سر و سامان يكه بهتره هرچه زودتر به زندگ كنديم حتمينص يليخ مادر

از دوستان  يكي يرد كردم ؛ اما به تازگ يليرا به دال يتا حاال هرخواستگار.  نميب ينم ديجد يزندگ يهنوز خودم را آماده برا

 هيدوازده سال ازمن بزرگتر است ؛ روح نكهيبا ا. دارد كه همه با اوموافق هستند  ياديز تگذاشته كه محسنا شيمحمدآقا پا پ

 انيشا. ازدواج آماده كنم  ياست ؛ اما متاسفانه هنوز نتوانسته ام خودم را برا كينزد يليدارد و از لحاظ افكار به من خ يخوب

 يم شيو ازدواج پ يهر وقت حرف از خواستگار. صاف كنم يمردد كه فكرنكنم حاال حاال بتوانم دلم را با به سرم آور ييبال

زده كه به دلم  ييآمده و حرفها دنميچندبار به د ديخواستگار جد كنديگذشته تمام ذهنم را پر م يزندگ اهيس هي؛ سا ديآ

 .فكركنم شتريسته ام تا ب؛ از او فرصت خوا ستمينشسته ؛ اما هنوز به خودم مطمئن ن

* * * 

سال اول . شده  يخودش خانم يبرا گريزهرا كوچولو شركت كنم ؛ او د يبه تهران خواهم رفت تا در عروس گريچندروز د تا

آنها باهم در . مشتركش را آغاز كند  يدرسش تمام شده زندگ يكه به تازگ يدانشگاه را به اتمام رسانده و قصد دارد با پسر

و غرور  يخودخواه يمن قربان ديشا. خودش را اعالم كرده است  تيرضا قاتيحقآشنا شده اند و پدرهم بعد از ت دانشگاه

دوست خوب  كياز داشتن  يموردش نبود و مرا حت يب يها يريبود اگر سختگ ميها ياو باعث تمام بدبخت ديپدر شدم و شا

 انيوقت به شا چيكه روح و ذهنم را به حبس كشانده بودم ؛ ه ياز زندان ييرها ي؛ من برا كرديهم صحبت محروم نم كيو 

تجربه تلخ خوشحال هستم كه با فدا شدن من ؛  ني؛ اما حاال بعد ازا دميد يو ازدواج با او را بهشت آمال خود نم بردميپناه نم

نبود ؛ به  هودهيپوچ و ب ياليخ كه به دنبالش بودم ؛ جز يرااز دست دادم ؛ آن آزاد زهايچ يليمن خ. داد  رييپدر روشش را تغ

 چيگاه با ه چيكه ه ييآن پرداخت كردم ؛ بها يگزاف برا ييو بها دميد يم يبود كه آن را در قالب آزاد يخواه ادهي؛ ز ينوع

راهم  نياز دست رفته ام ؛ هرگز باز نخواهد گشت ؛ اما ا يكه ده سال از زندگ دانميم. به دست نخواهد آمد  يو مقام يپول

 رو شيپ ياديز يكه سالها دانميم

 . دارم
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كه  شوديم ي؛ چندماه كردميآماده م ميخواهر كوچولو يعروس يشدم و خودم را برا لميمشغول بستن وسا يخوشحال با

 يقيدقا. خوب بار سفر را بستم  يا هيبستگان بعد از مدتها مرا برسر ذوق آورده و با روح داريد. ام  دهيخانواده ام را ند

نشستم كه زنگ خانه به صدا درآمد ؛ به سرعت چمدان كوچكم را برداشتم ؛ و در را باز كردم ؛ راننده  سيسرو ياكسمنتظر ت

 .پشتش به من بود 

 . ديبگذار نيچمدان را در ماش نيا ديلطف كن.  ديسالم خسته نباش ـ

 . شودياطاعت م ـ

 .بود ستادهيآرش در مقابلم ا. ور كنم با توانستمينم!  ايخدا. خشكم زد  ميبه طرف من برگشت ؛ درجا و

 »؟ يكنيچه م نجايآرش تو ا! آرش « :من كنان گفتم  من

 »؟ كنندياستقبال م نطوريا يميدوست قد كياز « :زد و گفت  يلبخند

 .شده ام  جيبه خدا گ... شمال؛ ... ؛  رانيتو در ا.  ستين يباور كردن ميآخه برا ـ

 ؟ يدعوت كنمرا به خانه ات  يخواهيحاال نم ـ

 ؟ يچه كرد سيسرو يبا تاكس يراست. باور كنم توانميآن چنان تعجب آور است كه نم مي؛ آمدنت برا دياوه ؛ ببخش ـ

 .او را مرخص كردم ـ

گفتند كه  يسهام ي؛ آقا يبودم به حتم رفته بود دهيرس ريد قهياگر چنددق« :او گفت . كردم  ييرا به داخل خانه راهنما آرش

 ». دمتيد يحتما م دي؛ اما من نتوانستم منتظر شوم ؛ با يرسيبه تهران م گريد تا چندساعت

 »؟ يديپدر را كجا د« :تعجب گفتم  با

 .خوشحال شدند يليمن ؛ برعكس تو ؛ خ دنيهم گرفتار بودند ؛ اما از د يحساب. رفتم  يسهام يمن اول به سراغ آقا ـ

 ؟ يآمد رانيشد كه به ا يچ.  نميب يكه دارم خواب م كنميباور كن هنوز هم فكر م ـ

 .نتوانستم غربت را تحمل كنم  گريد ـ

 »؟ يكه بمان يتو واقعا آمد« :تعجب گفتم  با

 . شودينم رانيمثل ا ايدن يجا چيه ـ
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 ؛ او ناراحت نشد ؟ يمادر چ ـ

 .هم كرد  قميآمدن تشو يبرا يكه زدم ؛ حت ييالبته كه ناراحت شد ؛ اما با حرفها ـ

 . اورميب يدنينوش كي تيتا برا نيبش ـ

 ؟ يبه تهران برو يخواهيمگر نم ـ

 . ستين ي؛ مشكل روميم رتريساعت د كي ـ

 . دميرا ند ايوقته كه در يلي؛ خ الياز و رونيب مي؛ پس بهتره برو ستين ياگر مشكل ـ

 ».ات گذشته منتظرت هستند؛ تو برو كه خاطر كنميرا آماده م يدنيتا من نوش. است  يعال يليخ« :گفتم  يخوشحال با

 ». ايآرش ؛ تا شربت گرم نشده ب« :زدم  اديفر.  كرديو آن را تماشا م ستادهيا اي؛ در كنار در دميرا از دور د آرش

 ». ميداشت يخوش يروزها« :نشست گفت  يم يصندل يبر رو كهيدرحال. تكان داد و به سمتم آمد يرا برگرداند و دست شيرو

 »؟ ميبرس نجايروز به ا كي كرديفكرم يچه كس« :و گفتم  دميكش يآه

 »چطوره ؟ ايپر« :بجث را عوض كند گفت  نكهيا يبرا آرش

 چه خبر ؟ كاياز آمر.  ديآ يم دنميبه د ياون هم خوبه ؛ گهگدار ـ

 .و شلوغ  اهوي؛ پره شهيمثل هم ـ

 ؟ ستين نطوريسخته ؛ ا يليغربت خ ـ

 ». يليخ« :به چشمانم كرد و گفت  ينگاه

 »از آفتاب چه خبر ؟« :من كنان گفتم  من

 .به او زدم  يسر فتميراه ب نكهيقبل ازا ـ

 . يمتشكرم كه او را فراموش نكرد ـ

 رييتغ يليات خ هيكه روح نميب يخب حاال از خودت بگو ؛ شكرخدا م. فراموش كرد  توانيدوست را هرگز نم كي ادگاري ـ

 .كرده 

 .كنميودك را به راه انداختم احساس آرامش مكه مهدك يشكر خدا خوبم ؛ از وقت ـ
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 ؟ يقصد برگشتن به تهران را ندار.  يكرد يكار خوب يليخ ـ

 ي؛ حت نيرا بب بايز يايدر نيا. دارم  اجيداره كه بهش احت يسكوت و آرامش نجايا يدونيفعال كه قصد برگشتن ندارم ؛ م ـ

 . دهديكه درحال جوش و خروش است به من آرامش م يوقت

 .و جنجال  اهوي؛ به دور از ه يرا انتخاب كرد يدنج يگذشت جا شوديواقعا از حق نم ـ

 ؟ ميدركنار ساحل قدم بزن يليما ـ

 ».ماسه ها لك زده  يراه رفتن رو يوقته كه دلم برا يلي؛ خ لميالبته كه ما« :گفت  يخوشحال با

 . ميداشت يخوش يچه روزها...  ميكه با بچه ها آمد يآن سفر ادتهي ـ

 . يخوريغصه گذشته را م يبازهم كه دار ـ

 . ياز خاطرات فرار كن يتوانياوقات نم يگاه ـ

شده بود ؛ اما انعكاس  كيهوا كامال تار نكهيبا ا.  كرديم يي؛ قرص كامل ماه بر فراز آسمان خودنما ميديبه ساحل رس يوقت

ماسه از  يآرش مشت. و ساحل را دو چندان كرده بود  ايدر ييبايو تاللو آن ؛ همه جا را روشن و ز ايدر ينور مهتاب به رو

چه ... و باطراوت  باينكرده ؛ هنوز هم مثل گذشته ز رييتغ زيچ چيه« :و گفت  داختان ايبه در يبرداشت ونگاه نيزم يرو

 ».زود گذشت  يليخ في؛ ح... اهويجوان ؛ كله شق و پره.  ميداشت يدوران خوب

 . يخوريغصه م يتو هم كه دار ـ

 .كنميكه هرگز فراموش نم يخوش يروزها. ام را در كنار شما گذراندم  يدوران زندگ نيمن بهتر ـ

 »؟ يتعجب كرد يليحتما از آمدن من خ« :گفت  يمقدمه ا چيكرد و ناگهان بدون ه يكوتاه سكوت

 . يآمده باش رانيكه تو به ا شودياصال باور نم اد؛يز يليخ ـ

صادقانه هرچه دردل دارم  ديمن با. كه سالها در دلم مانده بود  ييگفتن داشتم ؛ حرفها يبرا ياديز يآمدم ؛ حرفها يم ديبا ـ

عوض شد كه تو را در  يمن از وقت يزندگ...  ييو نظرت را بگو يگوش بده ميصادقانه به حرفها ديو تو هم با اورميبه زبان ب

؛ متفاوت با همه ؛ اصال با آن  يفرق داشت هيبا بق.  دميد چندبار تو را دكن يما را به هم معرف ايرپ نكهيقبل از ا. دميد يآن پارت

دو كلمه حرف زدن با دخترها  يبرا شهي؛ منكه هم يتوانستي؛ اما نم يمثل آنها باش يكنيم يمعلوم بود كه سع يجمع جور نبود
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 يمعذب دانستمي؛ م كردمينگاهت م يخشده بودم كه با گستا پررو نقدريشد كه ا يچ دانمينم كردميخود را گم م يدست و پا

شما را  ايپر يهمسرت است ؛ وقت انيشا دانستميخدا شاهد است كه نم. ؛ اما دست خودم نبود  يكنيم يو احساس ناراحت

ازت  يجور هي خواستميشرمنده شده بودم و م. ولو شوم نينمانده بود كه بر زم يزيكرد ؛ زانوانم سست شد و چ يمعرف

از قبل ناراحتت  شتريكه ب شدميمتوجه م دميديتو را م يعصبان ي افهيو ق كردميكه نگاهت م نيم ؛ اما همكن يمعذرت خواه

 يتبرئه خودم نداشتم و هركار يبرا ي؛ اما در آن اوضاع و احوال راه ينسبت به من ندار يخوب تيذهن دانستميم. كرده ام 

 باعث دادميكه انجام م

 .كه فراموش كردم  يبود دهيگذاشتم ؛ اما تو آنقدر ترس شيپا پ يعذرخواه يشام هم برا وقت ي؛ حت شديتو م شتريب ينيبدب

؛  كردمينم يمسائل عاطف ريوقت خودم را درگ چيداشتم و ه يآرام يزندگ شهينبودم ؛ منكه هم يميآرش قد گريآن شب د از

مرا به  يكه به هر بهانه ا اي؛ اما امان از پر نميرا نب تو گريد خواستميرفته بودم ؛ م يبه راه اشتباه. ناگهان در مقابل تو باختم

وقت  چيو خدا شاهد است كه ه نميدوست بب كيهمان شب قسم خوردم كه تو را مانند همسر .  يكه تو آنجا بود برديم ييجا

داشتم ؛ دور از  ياحتر يدر اروپا زندگ. بروم  رانيگرفتم از ا ميتصم نيهم ي؛ برا داديتو آزارم م دنيد. فكرم به خطا نرفت 

؛ روابط تو و  كايافتاد باخبر بودم ؛ رفتن شما به آمر يم رانيكه در ا ياز اتفاقات. ادامهه دادم  لميو دردسر به تحص اهويه

 يخوش يكه زندگ دانستميداشتم م انيكه با تو و شا يتلفن ياز صحبت ها. قطع رابطه ات با دوستان سابقت  ي؛ حت انيشا

 يكه زندگ خواستينمكردم ؛ دوستانه با او حرف زدم ؛ باور كن دلم  حتيتماس گرفتم ؛ او را نص انيار با شا؛ چندب ديندار

 .شود  دهيشما ازهم پاش

.  ميايب كايو پژوهش به آمر قيتحق يسر كي يرا داشتم كه مجبور شدم برا رانيتمام شده بود و قصد برگشتن به ا درسم

خاطرات گذشته در ذهنم زنده  خواستينداشتم ؛ دلم نم ميايبه سراغ شما ب نكهيما جرات ااز آمدنم گذشته بود ؛ ا يچندماه

 يتو و آفتاب را با آنحال زار رو يوقت.  طيشرا نيهم قرار داد ؛ آن هم در بدتر هما را بر سرا رياما باالخره دست تقد. شود 

هرچه باشد همان  ياله تياما خوب ؛ مش. نجات شما كردم  يو تالشم را برا يتمام سع.  شدي؛ باورم نم دميد مارستانيتخت ب

گذاشتم و  شيو صدق و صفا پا پ تيخلوص ن بادهم  يبه سراغم آمد كه شما را آشت انيگر انيشا يوقت ي؛ باور كن حت شوديم

م باتو حرف بزند كه از پدرت خواست. نباشم  اهيدرمقابل خداوند رو س نكهيا يبعد هم برا.  يشفاعت او را كردم تا او را ببخش



 

 

كتابخانه نودهشتيا  زهرا ناظمي    –شام مهتاب 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤١٢

 يزندگ ختس يمادر از روزها... سالها چه برتو گذشت  نيا دانستميمن نم. ديمشتركتان ادامه ده ياگر امكان دارد به زندگ

 .گفت  ميات برا

 يو به زندگ ي؛ گذشته ات را فراموش كن يكن دايتا خودت را پ دادميبه تو فرصت م ديبا. گذشت  يسال هم به سخت كي نيا

قصد داشتم تا سه ماه .  شوديات بهتر م هيكه روز به روز روح شدمي؛ متوجه م گرفتميهر وقت باتو تماس م.  يشو وارديام

تو را از دست  نكهيا يبرا.  ختيرا بهم ر زيو خبر از خواستگار سمجت همه چ ايپربرگردم ؛ اما ناگهان تلفن  رانيبه ا گريد

 .ندهم به سرعت بار سفر را بستم 

را  يينها مياما تصم كنميم دييمن تو را تا« :نداشت گفت  يگذاشتم ؛ حرف انيرا با او درم زيسراغ پدرت رفتم و همه چبه  صبح

 ». رديخود مهتاب بگ ديبا

 يدار اجياگر به فرصت احت.  كنميكه تو را خوشبخت م ميبگو توانميحاال در مقابل تو هستم و منتظر جواب ؛ من فقط م و

 . يكن داياش را پ يهر وقت كه تو آمادگمانم تا يمنتظر م

بعنوان  شهياو را هم. بودم كه نشان دهتده عالقه اش باشد  دهيند يزيوقت از او چ چيه. آرش مرا شوك زده كرد  يحرفها

 ينيگرفتم و تاوان سنگ ميعجوالنه تصم كباري.  كردميفكرم ديبا... همسر  كي؛ اما حاال بعنوان  دميد يم يدوست و حام كي

 تيكفا ميهمراه با آرامش برا يزندگ كيحاال ؛  يداشتم ول ياز زندگ يگريد ياپرداختم ؛ آنموقع جوان بودم و خواسته ه

 .گذشته نداشتم  يكه در زندگ يزيچ. كه بتواند دركم كند و دوستم بدارد  ي؛ كس كنديم

 »؟ هينظرت چ« : ديپرس يطاقت يبا ب آرش

به من فرصت  ديموضوع فكرنكرده بودم با نيوقت به ا چي؛ اما من ه يهست يمرد زندگكه  دانمي؛ م ييآقا يليآرش تو خ ـ

 .درباره ات فكركنم خواهميدوست نم كيبعنوان  گريحاال د. يبده

 ».باشم  دواريام توانميم« :گفت  يخوشحال با

 ».نم كه خوشبختت ك خورميقسم م يشب مهتاب نيدرحضور هم« :و گفت  ديكش اديآرش فر. كردم  سكوت

 يدارم ؛ وقت يخوب يدركناز او خوشبختم و زندگ. حاال چهار سال است كه با آرش ازدواج كرده و صاحب دو فرزند شده ام  و

 ينيتاوان سنگ يبه آزاد دنيرس يكه برا يآرامش.  كنمي؛ احساس آرامش م گذارميآرش م يشانه  يشبها سرم را رو
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