
 

 

كتابخانه نودهشتيا  مژگان احتشامي  –انكارم مكن 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١

  انكارم مكن: نام كتاب 

  مژگان احتشامي: نويسنده 

  » كتابخانه ي مجازي نودهشتيا «

wWw.98iA.Com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 



 

 

كتابخانه نودهشتيا  مژگان احتشامي  –انكارم مكن 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢

 1 فصل

 خواهميم.عشق را درد و رنج و تب بدانم يتنها معن خواهميمعنا بخوانم م يعشق را ب خواهميعشق را منكر شوم م خواهميم

چون  خواهمينم چيه گرينه د خواهمينم.شودينم افتيهرگز  يواقع يو عشق به معنا ستين شيب يعشق درد و رنج ميبگو

 ....پس چرا ستين دايهو يا زهيانگ ستين انيدر م يعشق گريد

بود و من در آستانه  ميرو شيبا تمام عظمت و شكوه و جاللش پ ريقبر كوروش كب.ساده شروع شد جهيسرگ كيبا  زيچ همه

از مسافران بودم كه به قصد  يگروه يباستان برا رانيكهن ا خيتار ريو تفس حيغرق در توض ديشتخت جم يپلكان ورود ي

در  زيرا انتخاب كرده بودند كه ناگهان همه چ مانيبايكشور ز ردشو گ حيتفر يخوش برا يگشت و گزار و گذراندن اوقات

 نيو نقش بر زم دميت دادم دور خودم چرخاحساس كردم تعادلم را از دس يشد و لحظه ا كيو تار اهيبرابر چشمانم س

در  مرااز آنان  يكيكه  كردميحس م.دميشنيقصد كمك بمن داشتند را م كيرا كه هر  انمياطراف يهمهمه  يصدا.شدم

قدرت و  ييگو يول.دهديو با دست صورتم را تكان م زنديم ميآرام صدا يگريو د مالديرا م ميآغوشش گرفته و شانه ها

آن را نداشتم كه از خود  ياراينشان دادن در برابر اعمال آنان از من گرفته شده بود و  يه عكس العملهر گون ييتوانا

شد چشمانم را باز  ختهيآب كه به صورتم ر يو مقدار قينفس عم كيتا با  ديچقدر طول كش دانمينم.نشان دهم يواكنش

شان را پاسخ  يمهربان يو با لبخند نميچشم دوخته بودند بب بمن يرا كه با نگران انميكردم و توانستم دورتادور خود و اطراف

 .دهم

 عتريآنها سر نيكه به پا داشت از جوانتر ياسپرت يحال با كفشها نيزن گروه و در ع نيروبروتو كه مسن تر جايلوت خانم

ره همه به هتل بهت.ميتو را خسته كرد يدخترم بنظرم حساب:كنارم آمد و مادرانه دستم را گرفت و گفت كرديحركت م

و  هيباستان يكشور شما به قدر يما را ببخش يهمه  ديتو با.ميگرديبرم نجايفردا دوباره به ا ميبكن يو استراحت ميبرگرد

امروز  يحاال هم برا مينيآن را بب يمدت كوتاه همه جا كيدر  ميو خواست ميدارد كه ما ذوق زده شد يميقد يادگارهاي

 .هيكاف

خود را جمع و جور نمودم و دستم را  كردميبدنم احساس م يدر تمام اعضا يديرخوت شد نكهيردم و با ارا جمع ك ميقوا تمام

كه به عشق  وارمانيبه د واريد هيخانم همسا ونيآن را مد يريادگيكه  ييايتالياو تكان دادم و با زبان ا شنهاديرد پ يبه نشانه 
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 دونمينم.ادامه بدم تونميمن حالم خوبه وم!نه:شده بود بودم گفتم رانيكنده و ساكن ا ارشيدخود دل از وطن و  يرانيهمسر ا

 .ميادامه بد ميتونياحتماال فشارم افتاده خدا را شكر االن خوبم و م.رفت جيدفعه سرم گ هيچرا 

و  ميما خودمون هم خسته شد يراستش رو بخوا:وارد كرد و با همان لبخند مهربانش گفت ميبه بازو يروبروتو فشار خانم

 .ميامروز رو استراحت كن ميگرفت ميتصم

 يا جهينت خوديب يو لبخند گرم و مهربانش بمن فهماند كه مخالفت من چز اتالف وقت و صرف انرژ جايپر صالبت لوت چشمان

راد اف يبه باق يحال من است نگاه تيرعا ليبه دل شيتمام بهانه ها دانستميم كهيد رحال يرو با شرمندگ نياز ا.در بر ندارد

 .ام شد يقلب نانيو اطم ارامشپر مهرشان باعث  يگروه انداختم لبخند

 

 2 فصل

سالم خانم :تلفن گشتم و به آن جواب دادم يبدنبال گوش يحاليبسته و با ب يبا چشمان.زنك ممتد تلفن دست بردار نبود يصدا

 ؟يرو چرا خاموش كرد ؟همراهتيداريرو برنم يگوش ييكجا

آمدم و با  رونياز تخت ب يجست.شده باشد دهيروح در كالبدم دم ييگرم و مهربان او گو يصدا دنيمسعود بود با شن يصدا

 ؟ييزم؟كجايعز ييمسعود تو:تمام احساسات درونم گفتم

 .عاشق و پر احساس بود شهيمثل هم مسعود

 ...و  كنمياستشمام م يكشيرو كه تو نفس م ييهستم همون هوا يكه تو هست يا هيهمون سا ريدلم؟ز زيباشم عز ديكجا با-

همراهت رو خاموش  ؟چرايداشتيرا برنم يچرا گوش نيمت:ديشد و پرس يسكوت كرد و لحن مهربانش توام با نگران مسعود

 شم؟ينگرانت م ينكرد ؟فكريكرد

 يبغض.باشماو را د ركنارم داشته  يرا بدهم ول زيآرزو كردم همه چ.از مهرش شد زينگرانم شده بود تمام وجودم لبر نكهيا از

 يچطور نيمت:آرام گفت خوانديافكارم را م يبراحت شهياو كه هم.مسعود را كرده بود يرا بسته و دلم هوا ميراه گلو

 ؟آره؟ يخسته بود يليخ نكهيا زم؟مثليعز

 يدلتنگ تو هستم مسعود ا اديز يليخ يليخسته بودم و هم خ يليهم خ.راستش آره:كرد و گفتم رياشكم را سراز شيمهربان
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 !يبود شميكاش االن پ

بخون تا غالم حلقه به گوشت در كنارت  يورد هي!زمينداره عز يكار:لبم نشاند و گفت يقهقهه اش لبخند را بر رو يصدا

 !ظاهر بشه

دهم تا  رييرا تغ ميصدا نيكردم لحن غمگ يرا پاك كردم و سع ميبا پشت دست اشكها.بود نيريشوخ و ش شهيهم مثل

 .كن تميتو رو خدا كمتر اذ!ول:شاد گفتم ينسازم پس با لحن نياز نگران و غمگ شياز پ شيرا ب نميبهتر

 !دلتنگم منهم گفتم امر كن تا ظاهر بشم يتو گفت!بابا يا-

به  يوا يول!كنميباشد من امر م:گفتم يشگيدست به كمر زدم و با سماجت هم ستادهيا ميكه او جلو رو ييگو شهيهم مثل

 .اندازم يماه عقب م 6رو  يعروس خيت تاراونوق.يحالت اگر ظاهر نش

 ؟يو اگر ظاهر شدم چ:مردانه اش بلند شد و گفت يقهقهه  يصدا

 .كردم ديبه شك افتادم و ترد يا لحظه

 شد؟ يسوالم چ ؟جوابيشد خانم خانوما؟چرا ساكت شد يپس چ-

كه تو  يهر چ ياگر ظاهر شد:دمپاسخ دا يچنگ بر دلم انداخته بود پس به ارام ياز نوع گفتارش بدجور ديو ترد شك

 .يگفت

 !يقول داد!ها يگفت ينره چ ادتيخانم :ذوق زده شده بود كه گفت چنان

كه ظاهر  كنميحاال هم امر م!باشه من گفتم و قول دادم:گفتم تيگرفتم شك را از دلم دور كنم پس با قاطع ميتصم يآن به

 !االن نيظاهر شو هم!نميزود باش بب!يبش

موقع بشدت حرصم گرفته بود به  يمزاحمت ب نياز ا كهينشده بود كه زنگ د راتاقم به صدا در آمد در حال حرفم تمام هنوز

 .از مسافرهاست باهام كار دارن يكيدستت باشه برم درو باز كنم فكر كنم  يلحظه گوش هيدلم  زيعز:مسعود گفت

ن و سال خودم بود و هر شب در همان ساعت به س ياز مسافران كه دختر يكي دنيد يگذاشتم و به هوا زيرا م يگوش

 خكيو م ميسرخ و مر يدسته گل پر از گلها كيدرب را گشودم و با  ميشام به سالن به هتل برو يآمد تا برا يبدنبالم م

مسعود دسته گل را .بود كه لرزه بر تمام روح و جسمم انداخت شخود يرنگارنگ روبرو شدم و از پس گلها صدا ياتورينيم
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كه دركالمش نهفته بود  يبه لب داشت با مهربان شهيكه هم يداد و با همان لبخند مهربان و دوست داشتن يوشم جادر آغ

 !د رخدمتم د؟بندهييفرمايكه غالم حلقه به گوشه تان ظاهر شد؟حاال چه امر م نيديخانوم خانوما د:گفت

 

 يب يو از شدت خوشحال دميكش يبلند غيدر ج يتانه و زمان و مكان را فراموش نموده و د رهمان آس ايحجب و ح دنشيد با

 .و خودم را غرق آغوشش كردم ختمياشك ر ارياخت

و مراسم  يبرقرار شده بود و قرار عروس نمانيعقد ساده ما ب كينكته  نيالبته با ذكر ا.من بود يو قانون يهمسر شرع مسعود

جامعه بود كه در ناز و نعمت بزرگ  يمرفه و سطح باال اريبس ي خانواده كياو از .موكول گشته بود ندهيازدواج به چند ماه آ

نموده و به كسب علم  دايخود را در جامعه پ گاهيكه داشت به سرعت توانسته بود جا يوانفرا يشده بود و به جهت استعدادها

 تيريود مدفراوان توانسته ب تيداشت و با هوش و ذكاوت و درا تيريمد سانشيمدرك فوق ل.و تجارت مشغول شود

 يمسعود از نظر من عاشق.افتو لط يطناز ييبايعاشق ز.و عاشق بود يميمهربان صم.رديپدرش را بر عهده بگ يشركت تجار

 .گذاشتياز خود بر جا نم يكم و كاست چيبود كه در راه ابراز عشق ه يواقع

 .بود ميزندگ يشبها نيتر يياياز رو يكي آنشب

 رهيبمن خ زديموج م يكه در آن نگران يبا نگاه كرديبا دستمال دهانش را پاك م كهيدر حالاو  ميرا با هم در اتاق خورد شام

 چرا حالت بهم خورد؟!نيمت:ديشد و ناگهان پرس

 يب اتيچنان مرا به وجد آورده بود كه بكل از جزئ دنشيمقدمه رفته بود سر اصل مطلب د يب.كرد خكوبميدر جا م سوالش

 يرا باال برد وكم شيهم ابروها نباريسر در آورد ا يزياز چ خواستيكه م يودم مثل تمام دفعاتبرده ب اديخبر آمدنش را از 

 نكاريبار تاحاال بهت گفتم دست از ا ؟چنديچرا حالت بهم خورد و غش كرد دميپرس:ديكرد و پرس ليخود را به جلو متما

بدست  نكاريرو كه از ا يم كه دو برابر اون پولبد يمن حاضرم سند محضر زيعز.يبكش ؟خانم من اصال نخواستم شما كار كن

 !من بشو يتو بمون خونه و فقط راهنما.بهت بدم ياريم

 يآنكه برا يرا به دستش دادم و برا يباخبر شده فنجان چا انيسخت در فكر آن بودم كه او از كجا از جر كهيحال در

مسعود جان تو كه :نگاهش كردم و گفتم ينم با مهربانك يكه به شدت به آن عالقه داشتم راض يبار او را به كار نيچندم
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با كار  يبود كه تو مخالفت نيما بر ا ؟قراريكنيبا من مخالفت م يجور هيكار رو دوست دارم پس چرا هر دفعه  نيمن ا يدونيم

 نه؟ ايدرسته  يكردن من نداشته باش

بدست آوردن تو هر  ياون موقع حاضر بودم برا!همتاسفانه بل:درون فنجان گفت يبه چا رهيانداخته و خ ريسر بز مسعود

زدم  ايدل به در دميدست كش يحاال از كار و زندگ نيبب.سخته يليخ تونميكه نم نميبيحاال م يقبول كنم ول يرو كه بذار يشرط

 گردميكار برمخسته و كوفته از سر  ياز شبا وقت يليكه خ خواميجان من نم نيمت.شمو گفتم گور پدر كار و اومدم كه با تو با

مثل مادر  دياونوقت من با.ميبا هم گپ بزن مينيو بنش يبگ ديو بمن خسته نباش يدر رو به روم باز كن ينباش!ينباش شميتو پ

سرگردون و آالخون  ديها با ؟بچهيچ ميكه بچه دار شد گهيچند وقت د.دلم رو خوش كنم تينقاش يمرده ها به تابلو

حاضرم قول  ؟منيكار كن ياصال مگه تو دوست ندار.منصرف شو نكاريمن گوش كن و از ا و به حرف زميعز ايب.واالخون بشن

 چطوره؟قبوله؟.كنم فيتو همون شركت خودمون برات رد يكار هيمردونه بهت بدم 

 ميبودم بعد از عقد دور بودن از او برا دهيرس جينتا نيبود كه به ا يخودم هم چند وقت.گفتينم راهيشدم مسعود ب ساكت

انداختم و از  ريسر بز.بود دهيدوان شهيدر ذهنم ر نكاريكنار گذاشتن ا ي شهيسخت و عذاب آور شده بود و كم كم اند اريبس

رو با  نياز ا.مخالفت كنم نگاهش نكردم تا مبادا موافقتم را از چشمانم بخواند شنهادشيبالفاصله با پ خواستميكه نم ييآنجا

 .يزنيقول و قرارت م ريهم استعفا بدم باز هم ز نكارياگه از ا.يا كار كردن من مخالفتو ب!دونميمن م:گفتم يساختگ يدلخور

گذاشت و كنار مبل زانو  زيم يرارو شيمنظور من شده بود به سرعت فنجان چا يمتوجه  يتا حد ديرسيكه بنظر م مسعود

من با كار كردن تو .دميهر و امضا بهت مبا م يقول كتب يخوايم!به خدا قسم نه:و گفت ديزد و دستم را در دست گرفت و بوس

تو فقط بگو  نيمت.ندارند يمخالفت رسنديشون م يو هم به زندگ كننيكار م همكه  گهيد ياز زنها يليخ يعيبه حد معمول و طب

 .انجام بدم يكه تو بگ ياونوقت من حاضرم هر كار يرينم يطوالن يسفرها نيبه ا گهيكه د

بود كه به  نيكه واقعا و از ته دلش دوستم دارد ا دانستميم.و التماس و عشق و عاطفه بود ازينگاهش پر از ن.بودم عاشقش

 نياخر نيا يتو بگ يهر چ!باشه قبوله:گفتم برديهوش از سرش م دانستميكه خوب م يشدم و با لبخند رهيچشمانش خ

 ؟يهست يچطوره؟راض!هستمبه بعد فقط و فقط مال تو  نيااز  گهيد.اومدم يخارج يستهايتور نيكه با ا هيسفر

 .فراموش نكن چوقتيه نويا.رميكه بم يتا وقت.يمال من شهيتو هم:فشرد و گفت نهيرا محكم به س سرم



 

 

كتابخانه نودهشتيا  مژگان احتشامي  –انكارم مكن 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٧

اش برداشتم  نهيس يافتادم كه او چگونه از حال من باخبر شده است سرم را از رو نيا اديآخرش ناگهان ب يجمله  دنيشن با

 ؟يبرام جاسوس گذاشت ؟نكنهيتو چطور از حال من باخبر شد نميبگو بب يراست:به او نگاه كردم و گفتم يو با كنجكاو

 دميبه همراهت زنگ زدم د 11ساعت :پرپشتم كرد و گفت ياش فشرد و شروع به نوازش موها نهيبر س گريرا بار د سرم

گ زدم باز هم خاموش هم كه زن گهيچند بار د.ديدر حال گردش باش دينگرانت شدم و با خودم گفتم كه حتما با.خاموشه

زنگ زد  يهر چ.به هتل زنگ زدم وصل كردند به اتاقت 12 عتسا.شيرفته كه با خودت ببر ادتي ديفكر كردم كه شا.بود

 ديتخت جمش ياون بهم گفت كه تو.برنامه هاتون صحبت كردم ريبا مد.كالفه شده بودم ياز نگران يرا برنداشت يتو گوش

 .هتل و بخاطر تو امروز رو استراحت دادن نيبرگشت هيحالت بهم خورده و بهمراه بق

سر در  زيخوب از همه چ يليتو خ:و گفتم دميتخت دراز كش ياز كنارش بلند شدم و رو.داشت يخوب يپل ارتباط مسعود

 !ياريم

ور شد كه چط!جان نيمت:ديبود پرس داياز لحن صدا و نگاهش پ يكه به خوب يبا نگران ديام كش يشانيبه پ يآمد و دست كنارم

 ؟يفشار آورد يليحالت بهم خورد؟نكنه بخودت خ ؟چرايغش كرد كدفعهي

سرم .حالم بد شد انيهخامشن يسلسله  يدرباره  حاتميوسط توض!دونمينم:باال انداختم و گفتم يو شانه ا دميكش يقيعم نفس

 !نشم نياز مسافرا منو گرفت تا پخش زم يكيافتادم كه  يرفت و داشتم م جيگ

 .زديموج م دگانشيدر د كجايو محبت  ينگران.به چشمانم زل زد رهيرتم را با دو دست گرفت و خصو مسعود

شاداب و سرحال  شهيمن تو رو هم.بودن تو رو ندارم حاليو ب يضيمر دنيطاقت د.يبش ضيكه تو مر خواميمن نم نيمت-

 شهيو هم يو بد حال نش ضيمر چوقتيه به قول بده كه دمتيهاله د يكه تو مهمون يبار نيدرست مثل همون اول.خواميم

 .يسالم و سرحال باش

از توجهات او  شهيهم ياز اندازه ابراز احساسات كنم ول شيب توانستمينبودم و بر خالف نم ياحساسات اديآنكه خودم ز با

تمام وجود به  لبخند زدم و با شيلوس كردم و برو شيبار هم همچون دفعات گذشته خودم را برا نيا.بردميلذت را م تينها

 .نباشم دهو افسر حاليب ضيمر چگاهياو قول دادم كه ه
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 يپدر را از سرش برداشته و چند سال هيشش نفره بودم كه خداوند سا يتك دختر خانواده ا. گذشت يبهار از عمرم م 23

زدند  يمحافظ گردم حلقه م سه برادر كه همچون سه يزحمتكش و مهربان و در حلقه محافظت يمادر تيچتر حما ريبود كه ز

 .كردم يم يروزگارم را سپر دتك خواهرشان داشتن تيدر حما يو با تمام وجود سع

 .شتافته بود و ما را در غم هجرانش تنها گذاشته بود يباق اريبه د يبود كه بر اثر حمله قلب يشش سال پدر

ده و چهار سال از من  بيدر بزرگترم هر كدام به ترتدو برا. شد يبزرگ محسوب م يتيمز ميفرزند خانواده بودن برا نيسوم

 شهيمادرم هم. گذاشت ايدن نياز من پا به ا رتريد يفرزند خانواده كه برادر كوچكترم بود پنج سال نيبزرگتر بودند و چهارم

 يادياگر زاورد كه  يغرغرش را درم يو صدا. رنجاند يمحمد را م شهيكه هم يوخكرد ش ياو را از دست در رفته خطاب م

 :داد يجواب م كيكرد و  يرا غرق بوسه م شيپس دادن هست و مادر سر و رو يهستم هنوز هم وقت برا

كرد كه چرا من؟ غمخواره  يبا خنده اعتراض م شهيو محمد هم هم يو غم مادرت رو بخور يبمون ديكه با يهست يته تغار تو

 .مادر دختره

پسرها با گذشتن هر بهار از . شد يم شتريفره مان بعد از رفتن پدر روز به روز بپنج ن يرنگ كيو  يدل كيخانواده و  يگرما

گرفتند تا مبادا  يبال و پر م ريدانستند و من و مادر را ز يم يزندگ يخود را مسئول و گردانده  شتريو ب شتريعمرشان ب

 .ميكمبود پدر را حس كن

او را داشتند اما بخاطر خواست  رفتنيرادرها در ابتدا شكل پذزود بود و ب يليام اگر چه خ يشدن مسعود در زندگ وارد

 .دادند كه تك خواهرشان را به او بسپراند و دورادور مراقبش باشند تيسرانجام رضا قاتيتحق يخودم، با كل يدرون

رونم پر شد با وجود عشق و عالقه او خال د. كرد ليتكم ميرا برا يوجودش خوشبخت يام شد و با گرما يوارد زندگ مسعود

 .نبود ينفر كه او جز مسعود كس كيو همه كسم شد تنها  زيهمه چ يكه بعد از مدت يبطور

و عجله فراوان او، با انكه  اقيعقد مان با وجود شور و اشت مانياز دوستانم اغاز شد و پ يكي يهمانيمن و مسعود از م يياشنا

 يمسعود و قرار جشن عروس يو قانو يشد و من شدم همسر شرع زود بسته يليبودند خ هيقض نيمخافل ا اريخانواده اش بس

 .فوت پدربزرگ مسعود بگذرد لگردسا نيتا مراسم اول ندهيموكول به سال ا
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 اريبرداشتم و شدم در اخت ياحتيس يو مترجم بودن تورها يبه مسعود دادم دست از كار راهنماگر رازيكه در ش يقول طبق

 .اش را در ذهن پرورانده بود يواست و زن زندگخ يكه م يدرست همان طور. شانيا

كردم، عصرها هم مسعود بنا به  يسرگرم م يهنر يو كالس ها وتريكامپ يريادگينشستم و خود را با  يدر خانه م روزها

 .از اوقات خود را به من اختصاص م داد يشتريقولش هر روز با من بود و زمان ب

روز صبح  يكه . گذشت يكه به مسعود داده بودم عمل كردم م يفا داده و به قولكه از كارم است يخيماه از تار كي درست

 .زنگ تلفن به صدا درامد يبهار يبايز اريبس

 !من ييبايسالم به الهه ز -

 يكه هر بار از ابراز عالقه اش لذت م يو سرشار از احساسات، در حال فيلط ك،يرمانت شه،يعاشق پ شهيمثل هم. بود مسعود

 :با خنده گفتم شيصدا دنيمان از از شنبردم، شاد

 ....ينجوريخوره كه هنوزم با نم ا يمسعود جان حالت بهم نم يوا -

دلم را بهت نزنم خفه  يروز حرف ها هيو اگه  يمن تو هست يكه تمام زندگ يدون يخودت م! ها ينساز يخانم اومد نيبب -

 .رميم يشم و م يم

 :شدم و گفتم شهيدفعه من عاشق پ نيا بود كه نيا. آمد ريبه نظرم دلگ شيصدا

نشو  ريپس دلگ. برم يطرز حرف زدنت لذت م نيكه من از ا يدون يخودت م! كردم يشوخ ؟يمسعود جان دلخور شد -

 !باشه! گهيد

كار خوب  هيبهت قول داده بودم كه برات  ادتهي. خبر خوش برات دارم هيحاال . قبول ردم. بشه زشيتو عز يمسعود فدا -

 .كنم دايپ

 :سخنان مسعود چنان به وجد امدم كه از جا بلند شدم و گفتم دنيشن از

 .بره، زود باش بگو كه دلم رفت ادميشه  يمگه م ادمهيمعلومه كه  -

كه امروز كار خودش  نيكار سفارش كردم تا ا يبود برا قيدوست و اشنا و رف يكه بهت قول دادم به هر چ ياز همون روز -

 !سراغم خودش اومد يبا پا
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 :شناختم كه مسعود ادامه داد يسر از پا نم يخوشحال از

 ؟يمترجم بش يدوست دار! نيمت -

را كنار گذاشته بودم  ييكه كار راهنما يبر حسب اتفاق از روز. بود يكار مترجم ديرس يكه هرگز به ذهنم نم يفكر تنها

 :دميكه مشتاقانه پرسبود  نيرا فراموش كنم ا ييايتالينگران ان بودم كه مبادا زبان ا

 ترجمه كنم؟ ديرو با يحاال چ. تونستم بكنم يفكرش رو هم نم يكه حت يتنها كار! يعجب شغل! ؟يمتجرم -

مسلط  ييايتاليگرده كه به زبان ا يم يكس هياومد و گفت كه دنبال  شيحرف پ. ناشر اومد شركت ما ياقا هيراستش امروز  -

برات  يخوب يباشه خوابها يكنم اگه از كارت راض يفكر م. نديتا كارت رو بب يجمه كنرو براش تر يمتن هيخواهد  يم. باشه

 .نهيب يم
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ان شب مسعود . ميبرو يزاهد يمسعود قرار صبح روز بعد را گذاشته بود تا با هم به دفتر انتشارات اقا. خوشحال بودم چقدر

. ديلحظه موعود فرا رس نكهيچشم برهم نگذاشتم تا ا جانيمن كالفه شد تا صبح از شدت ه يدر پ يپ ياز دست سوال ها

دستان  ينفسم بند امده بود و اگر گرما جانياز شدت ه. ميشد يزاهد يوارد دفتر اقا يصبح طبق قرار قبل ميساعت ده و ن

خودم هم  يبرا لشيحد غرق در اضطراب بودم دل نيحاال چرا تا به ا. رفتم ياز حال م جانيمسعود نبود بطور حتم از شدت ه

 يشكالت كيسالن با سررام نيزم. رنگ پر شده بود يچرم يبود كه با مبل ها ياپارتمان بزرگ يزاهد يدفتر اقا. موجه نبود

 يمصنوع يهر كدام چهار، پنج گلدان با برگ ها ريبلند گذاشته بودند و در ز يسالن اباژورها يرنگ فرش شده و در كنج ها

جورواجور  يشده بود و داخل ان پر از كتاب ها دهيبود كه از كف تا سقف كش يبخانه بزرگطرف سالن كتا كيقرار داشت 

 كيان همه كتاب در  دنيعاشق كتاب بودم و از د. انجا هستم يچه كار يرفت برا ادميدفتر شدم كه  يچنان محو فضا. بود

لب بدون توجه به او به اتاق پشت سرش  ريز يسالمو با  ستادميا يخانم منش زيبه همراه مسعود كنار م. جا نفسم بند امده بود

 .شدم رهيخ

خانم . شده بود دهيهم چ يو روشن بود و در ان دسته دسته كتاب ها رو ديسف. باشد يبزرگ ارياتاق بس ديرس ينظر م به
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 :زد و گفت ينگاه كنجكاو من لبخند دوستانه ا دنيبا د ديرس يبه نظر م نيريمهربان و ش يكه دختر يمنش

 د؟ينياونجا رو بب كيخواد از نزد يدلتون م -

اتاق از انچه انتظار داشتم بزرگ . با سر جواب مثبت دادم و همراه او داخل اتاق شدم. بند امده بود ياز شدت خوشحال زبانم

 يكيشد و خم  يخانم منش. نميجا كنار هم بب كيكردم ان همه كتاب را  يفكر نم چوقتينفسم به شماره افتاده بود ه. تر بود

 :و گفت رفتاز كتاب ها را برداشت و به طرفم گ

اسم شما  ياگه خدا بخواد به روز. اسم مترجمش رو هم كنارش نوشتن. معروفه يها سندهياز نو يكيكتاب  نيا. دينگاه كن -

 .مينيب يكتاب ها م يرو هم رو

 :را برده و ناخودآگاه به او عالقه مند شدم و گفتم لذت تيكه در بدو ورود نثارم كرده بود نها يمثبت يابراز محبت و انرژ از

 .دوارميمن هم ام. به لطف خدا -

 :رو به مسعود كرد و گفت يخانم منش ميامد رونيسرفه مسعود از اتاق ب با

 .منتظر شما هستند يجناب زاهد دييبفرما. ديكه معطل شد ديببخش. ميهست قهيبه نظرم من و خانم شما هم سل -

 :تپاچه شده بود به من و من افتاد و گفتدس يكم مسعود

 .ميبدقول بش يجناب زاهد شينبود گفتم نكنه پ يادب يراستش قصدم ب. دينه خانم شما محبت دار -

كرد  يم ييكه ما را به سمت اتاق راهنما يگذاشت و در حال ميبازو يبه من كرد و دست رو زيمحبت ام ينگاه يمنش خانم

 :گفت

 .طرف نياز ا دييكنم بفرما يخواهش م -

 زيم. و مدرن بود كيش اريو بس ريبزرگ و نورگ. باشكوه تر از اتاق انتظار و اتاق كتاب ها بود اريبس يزاهد ياقا اتاق

ما از جا بلند شد و با  دنيبا د يزاهد ياقا. قرار داشتند اتاق را پر كرده بودند واريكه در چهار طرف د ييكنفرانس و كتاب ها

 :و رو به من كرد و گفتمسعود دست داد 

 .كنند ياز شما رو تموم نم فيكه تعر يديجناب توح. ديخانم آراسته خوش آمد -

 يزاهد ياقا ديسرشار از محبت به او كردم كه از د ينگاه. عشق مسعود غوطه ور يايهم غرق لذت و غرور شدم و در باز
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 :گفت يدار يرو به من كرد و با لبخند معن. پنهان نماند

و در  مشهيكه ه دوارميگم و ام يم كيمن زا ته دل به شما تبر! ديكم ندار يزيمه كه از عشق و عالقه نسبت به هم چمعلو -

 .ديمثل حاال عاشق و به هم عالقه مند باش تانيتمام طول زندگ

 ايرم بود و از سر ش يزاهد يدانم از نظر اقا يكه نم مانيگونه ها يلب مان و سرخ ريگرم من و مسعود و تشكر ز لبخند

و  يميصم. حدود شصت و پنج ساله و جا افتاده بود يمرد يزاهد ياقا. دو جانبه، باعث شد تا در دل او جا باز كنم يعشق

 :ورقه كاغذ را به طرفم گرفت و گفت كيبه من كرد و  قيعم يهنگا. كرد يدرست و به جا صحبت م يدوستانه ول

 .يخون يروزنامه م يانگار كه دار شيبخون ميبرا ميخوا يم ؟يكاغذ رو برام ترجمه كن نيا يتون يم -

به من انداختم و شروع كردم به ترجمه كردن  ياجمال ينگاه. شده بود يبا من خودمان عيسر يليخ. را از دستش گرفتم ورقه

ف سوم كه خواستم شروع كنم به خواندن پاراگرا. سكوت كرد تا دو پاراگراف تمام شود يزاهد. كه در دست داشتم يمتن

 :بود زد و گفت دهيبه فضا بخش يخوش يوخود كه ب پيبه پ قيدستش را باال اورد و پك عم

 .بندم يباشه قراداد م. هيو كاف يخوب عال اريبس -

از شدت  ميكه صدا يكنم و در حال يريگذاشتم تا از تپش جلوگ نهيس يدستم را رو. مضاعف يشروع كرد به تپش قلبم

 :مديپرس ديلرز يم جانيه

 شما از ترجمه من خوشتون اومد؟ -

 يرمان كه تو هيدم،  يبه شما م ييايتاليا سندهينو كياز  يمن كتاب. روم سر اصل مطلب يم يمعطل يپس ب. اديز يليالبته خ -

كار رو  نيدوست دارم ا. رميبگ رانيخوام مجوز چاپش رو تو ا يكرده و من م يفروش خوب گهيو چند كشور د ايتاليكشور ا

 .كشور ما در دست شماست ياون تو تيرمان و موفق نيفروش ا. من انجام بده يبرا يرجم خوبمت

 :پرسشگرم او را به خنده واداشت و ادامه داد نگاه

 درسته؟ ،يتو كه اون رومان رو ننوشت يبگ يخوا يحتما م -

 د،يچرخ يطرف و ان طرف م نيبه ا ان يكه رو يداد و در حال هيتك يبه صندل يزاهد ياقا. تكان سر جواب مثبت دادم با

 :حلقه كرد و گفت نهيس يرا با گوشه لب نگه داشت و دست ها را رو پشيپ
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 هم باشد؟ سندهينو كيتونه در واقع  يمترجم م كيكه  يدون يدخترم م -

و دست ها  ديكشچرخان به جلو  يرا از گوشه دهانش برداشت و خود را با صندل پيبار پ نيا. دادم يهم با سر جواب منف باز

 :داد و گفت هيتك زيرا به م

و شروع  نيابتدا داستان رو بخون ديشما با. هم داشته باشه يسندگياز نو يحس هي ديمترجم خوب در واقع با هي. تعجب نكن -

. ديدكتاب رو به نحو مطلوب به خواننده انتقال ب ياصطالحات و حرف ها ديتون يكه م ديشما هست نيا. به ترجمه كردن ديكن

 حاال روشن شد؟. رو سندهينوخونه و كل فكر  يخوانند قلم شما رو م

 :كند ذهن و كم هوشم گفتم يليمبادا فكر كند خ نكهيخجالت و از ا ياز رو يمطلب برام روشن نشده بود ول اديز راستش

 .ديكه شما بخواه يچشم هر طور. متوجه شدم -

 يكه لبخند معن يو موشكافانه در حال رهيخ يخم كرد و با نگاه زيم يرا روانگشتانش را درهم حلقه كرد و خود  يزاهد ياقا

 :كردم نگاهم را از بدزدم تا مبادا رازم را كشف كند و گفت يم يبر لب داشت رو به من كرد كه سع يدار

 !يديبه نظرم كه هنوز در شك و ترد. كنم يفكر نم نطوريمن ا يول -

به  يزدم و با نگاه يلبخند. خواست از همان اول راه دروغ گفته باشم يدلم نم. مبلند كردم و به چشمانش نگاه كرد سر

 :شده بود و گفتم رهيمهربان به من خ يمسعود كه طبق معمول عاشقانه و با لبخند

 .برام ناشناخته است يكم هيجور كارها نكردم  نيمن تا حاال از ا ديراستش رو بخواه -

 :گفت انيچاه كار را نشانم داد و در پا صداقتم خوشش امد و همه راه و از

 !نه ايگم خوبه  ياونوقت بهت م. نميمن بب اريكتاب رو ترجمه كن ب نيفصل از ا كيحاال شما  -

 

 5 فصل

 كهفتهي يآن شده بودم كه ط يرايچنان محو داستان جذاب و گ.شدياز من جدا نم يا هيكه قرار بود ترجمه اش كنم ثان يرمان

بود كه همسرش  يموكل او زن جذاب.شوديبود كه عاشق موكل خود م يليداستان از زبان وك.ا آخر خواندمشسه بار از اول ت

و آنها را د راتاق خواب  كندياقدام به قتل او و معشوقه اش م كنديم انتياو خ بهو پس از آنكه همسرش  ديپرستيرا عاشقانه م
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زن جوان به علت عذاب وجدان  يول كنديموكل خود را تبرئه م اديو تالش ز يپس از سع ليوك.رسانديبا دو گلوله به قتل م

تمام  كهفتهيآن  يط.گذارديم يخود باق قعاشق را در درد فرا ليو وك زديآو يشده و خود را به دار م يعاقبت دچار افسردگ

قلم و  يينها يريگ ميتصمفكر و ذهنم پر شده بود از سطر سطر كتاب بارها و بارها جمالت را در ذهنم جابجا كردم و پس از 

 يشد و همانن دفعه  كيو تار اهيدر مقابل چشمانم س زيگذاشتم تا شروع به كار كنم كه ناگهان همه چ زميم يكاغذ را رو

 حليو مرا كه ب ديخوردنم مادر هراسان خود را به اتاقم رسان نياز شدت زم.شدم نيكنترلم را از دست دادم و نقش بر زم قبل

اب قند و گالب برگشت و د  يوانيتخت خوابند و به سرعت به اشپزخانه رفت و با ل يبودم از جا بلند كرد و رورمق شده  يو ب

خاك بر سرم  يوا يا:داشت گفت وانيد رحل كردن قند درون ل يو سع زديم رفپشت سر هم ح جانياز شدت ه كهيرحال

جان چت شد  نيمت.خدا به دادم برس يوا يدفعه؟ا هيد ش يچ!ديكف اتاق؟منكه قلبم ترك يافتاد كدفعهيشده مادر؟چرا  يچ

 !خدا قلبم يوا يا.شربت بخور نيقلپ شربت از ا هي ايب!فشارت افتاده ديشا.دكتر ميبر اي؟بيمادر؟حاال خوب

جا آورد و رو به  يخوردن شربت حالم را كم.داديسرم را در آغوش گرفته و اب قند به خوردم م.كرديلب زمزمه م ريز مادرم

 يرنگت حساب!يآب قند بخور وانيل هيمامان جون بهتره كه خودت هم :زدم و گفتم يدر كه رنگ به چهره نداشت لبخندما

 .دهيپر

 .اصال با خودش نبود مادرم

 نينقش زم هوشيدفعه؟چرا ب هيشد  يخدا چ يا.شميمنهم خوب م يمادرجان تو خوب باش!دهيسرم كه رنگم پر يفدا-

 ؟يشد

اش خود را باخته بود خودم را جمع و  كدانهي يكيحال بودم بخاطر مادرم كه از ضعف كردن دختر  يبآنكه هنوز منگ و  با

 نيبب.حرص نخور نقدريمامان جون شما رو بخدا ا:دستم را به دور شانه اش انداختم و گفتم.تختم نشستم يجور كردم و رو

 .بد شد هويحالم .ردمضعف ك گهيد اديم شيدفعه پ هي!چه سر حال شدم

 .شروع كرد به غرولند كردن مادرم

 هيبه خدا !يخواسته كه تو مانكن بش يحاال ك دونميمن نم.يريگيكه سر به هوا م ييمهايرژ نيا ريتقص!هياز چ دونميمنكه م-

هم  چكسيمسعود هم با الغر شدنت مخالفه ه.گرفتن بردار ميرژ نيدست از ا نيتو رو بخدا مت.زن الزمه يپرده گوشت برا
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 .اديبهت م كلتيه گنيهمه م يو چاقت گهينم

 

و  رميبخود بگ يبود باعث شد حالت تدافع نمانيمورد بحث و مجادله ماب شهيكه هم يالغر ميو شماتت مادر بر سر رژ غرغر

اضافه  لويك 8مامان من  يگيم يچ:و گفتم ستادميا نهيبلند شدم و رو به آ ياز كنارش با دلخور.ام را فراموش كنم يحال يب

 !برسه مانميچاق بشم خدا بداد بعد از ازدواج و زا نقدرياگه از االن ا!ذره گوشت هي ديگيدارم اونوقت شما موزن 

 يا دهياز دست رفتن جان آدم تمام بشه چه فا متيكه به ق يميآخه دختر من رژ:كوتاه آمد و گفت يبا لحن مهربانتر مادر

 هيو  هيدكتر تغذ هي شيبرو پ يدرست و اصول ينداره ول يخوب اشكال ياريمانكن ها رو در ب يو ادا يالغر بش يخوايداره؟م

و  يريو اساس رو بگ هيپا يب يمهايرژ نيا نكهينه ا يول.بزنم يحرف گهيد هالل بشم اگه ك.ريدرست ازش بگ ييغذا ميرژ

آخه نه تو رو بخدا ...هواروز فقط  هي دونميروز فقط كاهو چه م هيروز فقط آب  هي بيروز فقط س هي.يندازيخودت رو از پا ب

 .كه عقل سالم داره يآدم هي مهيهم شد رژ نيا

نفسم به شماره  كردميو تهوع م يحرف زدن پشت سر همش حالم را بد كرده بود احساس خفگ زديپشت سر هم غر م مادر

دوباره حالم جا  قيعم نفس كيو با  ديطول نكش ياديزمان ز يول دميترس يكم.رفتيم يحس يافتاده بود و تمام بدنم رو به ب

لب غرولند  رياستراحت كنم همچنان كه آرام ارام ز خواهميم نكهيا يهوا هرا بسته ام و ب ميچشمها نكهيا دنيمادر با د.آمد

 .زد و از اتاق خارج شد ميشانيبر پ يبوسه ا كرديم

 يچرا در ط دانستمينم.شدم رهيو به سقف خ دميتخت دراز كش يو صاف رو دميكش يبه اسودگ يبسته شدن در اتاق نفس با

زدم و طبابت مادر را  بيبه خود نه ينگران شدم ول يابتدا كم.دوباره آن حالت بمن دست داده بود يمدت زمان كوتاه

با .ام شده بود يباعث برهم خوردن معادل جسمان گرفتميكه م يسو اسا هيپا يب يمهايرژ گفتيحتما او درست م.رفتميپذ

 .مراجعه كرده و تحت نظر او باشم هيفرصت به متخصص تغذ نيبطور حتم در اولگرفتم كه  ميخود تصم

موعد زمان  انيم نيدر ا.كردميم يكه در دست داشتم روزها را سپر يكتاب رمان يشد و من غرق در ترجمه  يهفته سپر دو

طبق .ديتهران گرفته بودم فرا رس يمراكز درمان نياز بهتر يكيكه در  يدرمان ميو رژ هيدكتر تغذ يكه با دكتر صور يمالقات

پاگرد را دور نزده  نيهنوز اول.آراستم و به سمت مطب دكتر براه افتادم كيرا ش ميكه داشتم از سر تا پا يمعمول با وسواس
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 گريبار د ستميقادر به دم و بازدم ن كنميم يمشكل شده و هر چقدر سع ميبرا دنيبودم كه ناگهان احساس كردم مفس كش

روح از كالبدم جدا  كردميفكر م كهيالو در ح دمياز قبل بدور خود چرخ دتريشد نباريشد و ا اهيس دگانمير برابر دهمه جا د

 داديبه كار خود ادامه م يعياز بدنم كه بطور طب يتنها عضو ييگو.دميشدنم را شن نيافتادن و نقش بر زم يشده صدا

 ياحساس كردم كه سرم در آغوش زن يبخوب.و همهمه شد اهويهخلوت و ساكت مطب پر از  يراهرو يبه آن.بود ميگوشها

 ديناگهان در صورتم چه د دانمينم.عكس العمل نشان بدهم توانستميافسوس كه نم يگرفت ول يجا زديكه ارام به صورتم م

 .به داد برس.امام زمان رحم كن اي.دختره از دست رفت.به دادم برسه يكي:زدن اديو شروع كرد به فر ديكه ترس

تمام بدنم .دميديرا در خود نم نكاريتوان ا يول ستين هايشلوغ باز نيبه ا ياجيخوبم و احت ميبلند شوم و بگو خواستيم دلم

شده  يچشمانم جار ياز گوشه  يازسر عجز و درماندگ يرا بسته بود و اشك به ارام ميحس و كرخ شده بود بغض راه گلو

افزود در  يبر اضطرابم م شياز پ شيب انياطراف يهمهمه  يصدا يشوم ول امآر يچشمانم را محكم به هم فشردم تا كم.بود

 .ناگهان اطرافم خلوت شد يآنهمه شلوغ انيكلنجار با خود بودم كه در م

 چه خبره؟ نجايشده؟ا يچ يخانم همت-

 .گوش خراش بود يو نازك و تا حد ريز شيصدا ديكه جواب مرد ناشناس را داد به گوشم رس يزن يصدا

خانم غش كرده  نيا ميديو د رونيب ميو اومد دميگرومپ شن يصدا هيداخل مطب نشسته بودم كه .دكتر يآقا خبرميمنهم ب-

 .شده نيو نقش بر زم

اگر قدرت آنرا داشتم كه چشمانم را باز كنم بطور حتم چشم .كه حالم را بر هم زد زديحرف م يچنان با عشوه و طناز دختر

لحظه احساس  كيچه شد تنها  دمينفهم گريد.متوجه شود كه چقدر لحن كالمش زشت و زننده استتا  رفتميبه او م يغره ا

شده بود  ايمه ميكه برا ياز سكوت و آرامش.خوابانده شدم يتخت يرو ربرداشته شده و ب نياز زم يكردم كه چون پركاه

گرم بر  ياحساس كردم دست يلحظه ا.ودفضا را پر كرده ب يهوا مطبوع و خنك بود و عطر مردانه ا.كردم تياحساس امن

نجوا  گوشمآرام و مطمئن در  ييصدا.مچم قرار گرفت يبا دو انگشت بر رو يگريشد و دست د دهيام كش يشانيپ يرو

 .نه اي يعالمت كوچك بده تا من بفهمم آگاه هست هياگر نه .چشمانت را باز كن يتوانيخانم جوان اگر م:كرد

داده  يبه دست او كه دستم را در خود جا يفيضع ارينتوانستم و با كلنجار فشاربس ياز كنم ولكردم چشمانم را ب يسع يليخ
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من كنارت هستم و .نترس زيچ چياز ه.ستين يزيخوب چ يليخ:گرمتر و آرامش بخش تر شد شيصدا.بود وارد كردم

 .اديب شيپ ياتفاق بد زارمينم

از عكس العمل من شادمان شده بود با  ييگو.كردم شتريشار دستم را ببخود فشار آوردم و ف شتريب نباريجوابم بود ا منتظر

 .يو محكم هست يمعلومه كه قو.هيعال يليدختر خوب خ نيآفر:گفت يخوشحال

 دييبفرما:گوش خراش داخل شد يبا صدا يدكتر باشد با باز شدن درب قطع شد و منش ديبا دانستميمرد كه حاال م سخن

 ربت چطوره به هوش آمده؟ش وانيل كي نهميدكتر ا يآقا

 .تا من خبرتون كنم ديبد رونيب يضهايبه مر يسر و سامان هي ديشما محبت كن:توجه به سوال او گفت يب دكتر

 .چشم-

از  زدياش حالم را بهم م يامواج منف دهيبد صدا كه ند يبسته شدن در اتاق بمن فهماند كه منش يكه صدا ديطول نكش يا هيثان

 كيشربت را به لبم نزد وانيل ياو به آرام.اش شد يخشدار منش يصدا نيگزيگرم و مهربان دكتر جا يصدا.اتاق خارج شد

 .بلند شوم يكرد و كمك كرد اندك

 .دميو چشمانم را آرام باز كردم و او را د دميكش يقينفس عم.قبل حالم را سر جا آورد يجرعه شربت مانند دفعه  چند

بود و  دهيخاص بخش يتياو جذاب يكه به چهره  يعقاب ينيرنگ مژگان برگشته اش و ب يشيگرم و مهربانش با چشمان م نگاه

داد  يكه داشت مهرش را در دلم جا ينيپوشانده شده بود در صورت گرد و نمك ينسبتا كلفت ليكه با سب كشيلبان بار

 يحاليگرم پاسخ دادم و با ب يلبخند لبخند او را به.شده بود رهيخ مانمدر چش نگرديمهربان كه به فرزند خود م يهمچون پدر

 .دردسر انداختم يكه مزاحمتون شدم و شما رو تو ديدكتر ببخش يممنونم آقا:گفتم دميكشيم يقينفس عم كهيدر حال

 نيا:بزرگ و چرخانش نشست و گفت يچرم يصندل يرو زشيو بعد كنار رفت و پشت م نميتخت بنش يكرد تا رو كمكم

 يبده كه چ حيخب حاال برام توض.انجام بدم تيبرا يشكر كه حالت خوب شد و من تونستم كارحرف رو نزن دخترم خدا را 

 ؟يشد هوشيب كدفعهيشده؟چرا 

 .هي يلعنت ييغذا يمهايهست از همان رژ يمطمئن شدم كه هر چ گهيد نباريا

گرفتم و خواستم در  يخوديب يمهايرژ.دكتر يخودمه اقا يعقل ياز ب:و گفتم دميكش يتاسف آه يتكان دادم و از رو يسر
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 .كم كنم ياديوزن ز يمدت كوتاه

 كه حالت بهم خورده؟ هيبار نياول نيا:ديشد و پرس رهيبا دقت در صورتم خ دكتر

 يهم دو هفته قبل تو گهيبار د هيشدم و  ينطوريمحل كارم ا يهم تو شيپ ميماه و ن كينه :نگاهش كردم و گفتم صادقانه

 .نجايخونه حاال هم ا

 ؟يدار يكه چه حال يبد حيبرام توض شهيم:نگاهم كرد و گفت فانهموشكا

نفر بلندم  هي كنميبعد هم احساس م شهيم اهيچشمانم س يجلو زياول همه چ:تخت خودم را جابجا كردم و گفتم يرو يكم

قدرت  يول شنوميو م فهمميرو م زيهمه چ.شهيو دست و پام كرخ م شميرمق م يو ب حاليبعد هم ب چرخونهيكرده و داره منو م

 .عكس العمل نشان دادن ندارم ايحرف زدن و 

 كهيسكوتش نگرانم كرد و در حال.كرديم يانداخته بود و با انگشتانش كه در هم قفل كرده بود باز نييسرش را پا دكتر

 مگه نه؟ مهياز رژ:دميپرس يآرام يگرفته بود با صدا يترس در دلم جا ياندك

 .باشه ميبله ممكنه از رژ:تكان داد و گفت يخند بر لب به عالمت مثبت چشمانش را بست و سرسر بلند كرد باز هم لب دكتر

 !نباشه ميممكن هم هست كه از رژ يعنيممكنه؟:دميپرس ينگران با

كه  ييحالتها نيدخترم ا نيبب:دادن كرد و گفت حيبودم دكتر مثل قبل آرام و مطمئن و خونسرد شروع به توض دهيترس واقعا

به علت  ايباشد و  ييغذا ميداشته باشد ممكنه به قول شما از ؤز يمختلف يعلتها تونهيدو ماه سه بار به سراغت اومده م يدر ط

 ديبا سمينويم شيآزما يسر هيمن  ياگه مواقف باش.يعلت اون باش ريگ يپ يبودبه يبرا ديبه هر حال شما با.يگريد

 .ستين يزيكه چ شميجمع ماونوقت خاطر .نميكه خودم بب ياريو ب يانجامش بد

بود و دستانم آشكارا  دهيپر ميرنگ از رو.وجودم را پر كرد شيكرده بود و از ترس از جواب ازما دنيشروع به تپ قلبم

 !باشه يخطرناك يماريدكتر ممكنه ب يآقا:دميخفه كردم و آرام پرس ميبغض در گلو ديلرزيم

حالت  نيكه چرا ا يكن يريگيپ ديف رو زدم دخترم؟من فقط گفتم باحر نيا يمن ك:كرد و گفت نيريش يبا خنده اخم دكتر

و  يديو انجامشون م يشيم يبرات نوشتم تو هم دختر خوب شيآزما يسر هي!فتادهيهم ن ياتفاق مهم دهيبهت دست م

 باشه؟ نميمن بب ياريجوابشون رو م
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هم دارم در  يخطرناك يضياگه مر دادميم حيترج.وحشت داشتم  شيآزما ي جهيتمام وجودم را پر كرده بود از نت ترس

 .كنم يشمار هيهر لحظه تا زمان مرگم ثان نكهيتا ا رميبم يخبريب

 يچيشده؟هنوز ه يچ:را خواند و گفت شانميكرد و تا آخر افكار پر يسرش را خم كرد و بمن نگاه ديحالم را فهم دكتر

 ؟ينشده وا رفت

 .دكتر يآقا ترسميم شيآزما ي جهياز نت:انداختم و گفتم رير بزخجالت س يشد و صادقانه از رو ريسراز مياشكها

 زيهمه چ رونيب يكه رفت نجاياز ا يتونيبا خودته م ميتصم:گذاشت و گفت زيم يو خودكارش را رو ديكش يقينفس عم دكتر

از من  يباش تيتو خاطر جمع شدن سالم شاتيو با شهامت بدنبال ازما ينترس خوديب يتونيم يند شيو آزما يرا فراموش كن

و  فيو محكم و بااراده باشد نه ضع يبرنده است كه قو يانسان شهيهم هباش ادتيدر ضمن  يخود دان گهيگفتن بود حاال د

 .ناتوان

 ؟يچ رميميخطرناك دارم و دارم م يضيمر هيبگن كه  شهاياگه جواب آزما:دميبه دكتر كردم و پرس نگاه

بزارم و تصادف كنم و  رونيمطب ب نيامشب پام رو از ا نيممكنه هم.دست خداست ما ياوال عمر همه :زد و گفت يا قهقهه

ساده باعث مرگ آدم  شيازما هيتا حاال  ياز ك يزنيكه تو م هيچه حرف نيا يدر ثان.خبر نداره يزيكه از چ يكس.رميبم

 يول:ام گذاشتم و گفتم نهيس يقفسه  يدستم را رو.شد ياشك از چشمانم جار ارياخت يرا بست و ب ميراه گلو شه؟بغضيم

 .زنهيدلم شور م

 .هم بزرگش نكن خوديب.ستين يزيچ.به دلت بگو شور نزنه:بمن كرد و گفت ينگاه يبه مهربان دكتر

 .لرزان تلفن را جواب دادم مسعود بود ييبا صدا.كاره ماند مهيزنگ تلفن همراه من ن يدكتر با صدا صحبت

 .زد و از كنارم رد شد تا من راحتتر صحبت كنم ير لبخنددكت.ديرسيبه گوش دكتر م يبخوب شيصدا

 ؟يكرد ري؟ديدلم كجا موند زميعز-

 .شلوغه يليخ نجايمطب دكتر نشستم ا:گفتم يحرف زدن نداشتم به آرام يبودم و حوصله  حاليب

 هيلت خوبه؟چرا حا نيمت:ديپرس يشد و با نگران ميصدا نهيزود متوجه لحن غمگ يليخ.شناختيمثل كف دستش مرا م مسعود

 ؟يزنيحرف م يجور



 

 

كتابخانه نودهشتيا  مژگان احتشامي  –انكارم مكن 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٠

 يدرون ييروين يكنم و از او بخواهم كه در كنارم باشد ول هيگر خواستيدلم م.شديم رياشكم داشت سراز.را باخته بودم هيقاف

بلند  تونميشلوغه نم يليخ نجايا:دهانم را بست و گذاشت تا عكس آن عمل كنم به سرعت خود را جمع و جور كردم و گفتم

 .مينجوريا نيم واسه همحرف بزن

 .ستيحالت خوب ن كنميچرا فكر م دونمينم.دنبالت اميهمونجا بمون من م:قانع شد و گفت مسعود

 شيبرم پ ديمسعود جان االن نوبت منه با:كه به سرعت گفتم نيا نميمسعود را بب تيدر آن وضع خواستيدلم نم اصال

 ايشام ب يمنهم چند جا كار دارم شب برا.تو به كارها برس نميبش كاريب نجايا يكل ديدنبالم با ياياگر منتظر بشم تو ب.دكتر

 .نمتيبياونجا م.خونه ما

 ؟يگيراست م يجمع باشه كه دار الميخ نيمت:ديرسيباز هم مشكوك بنظر م مسعود

 .كردم كه از طرز حرف زدنش دلخور شده ام وانمود

 .كننيارن نگاهم ممطب دكتره همه د نجاينداره ا تيمسعود جان خوبم خوب بله

تولدم از  ي هيتلفن را قطع كردم و به آنكه هد.رميگيباز هم باهات تماس م گريساعت د ميباشه پس فعال خداحافظ تا ن-

 .شدم رهيطرف مسعود بود خ

 شوهرت بود؟:بطرفم برگشت و گفت دكتر

 .ميكه عقد كرد يسال هي:را حس كردم و گفتم ميگونه ها يزدم و سرخ يلبخند

 ؟يالته و چقدر درس خوندچند س-

 .هستم يرو هم خوب بلدم االن هم مشغول مترجم ييايتاليزبان ا.كنميهم م ينقاش.هستم كيگراف پلميسالمه و فوق د 23-

خانم به تمام معنا هنرمند روبرو  هيپس من با  هيعال:تكان داد و گفت يمن خوشش آمده بود سر يكه از هنرها دكتر

 ؟يو چرا به شوهرت دروغ گفت هيخب حاال بگو اسمت چ.هستم

 .كه گفته بودم شرمنده شدم يانداختم و از دروغ نييرا پا سرم

 .من رو نداره يماريو ب يناراحت دنياون تحمل د نكهيبخاطر ا ديچرا دروغ گفتم شا دونميراستش نم.اراسته است نيمت اسمم

 .ديرو دوست دار گريهمد يليپس معلومه كه خ-



 

 

كتابخانه نودهشتيا  مژگان احتشامي  –انكارم مكن 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢١

 .نشست و سرم را به عالمت مثبت تكان دادم ميشانيپ يام وجودم گرم شد و عرق شرم روحرف دكتر تم دنيشن از

 نيدخترم قدر ا.نهيو راست يقيباالست عشق حق يليخ متشيو ق شهيم دايكم پ يليخ ايدن نيكه در ا يزيخوبه تنها چ يليخ-

 .رو كه خدا بهت داده بدون و خوب حفظش كن ينعمت با ارزش

 .رو فراموش كردم و غرق در عشق مسعود شدم زيست و مشغول نوشتن شد و منهم همه چنش شيصندل يرو دكتر

 

 6 فصل

بود  فميكه در ك يشيگذشت و من بدون توجه به ورقه ازما يكه در مطب دكتر حالم به هم خورده بود م يهفته از زمان سه

 خيتار نييتع يبود كه مسعود برا يمدت .كه در دست داشتم مشغول بودم يكردم و به ترجمه رمان يم يرا سپر ميروزها

كار  انيداده بود و من هم به او قول داده بودم كه دو هفته پس از پا راركرده و مرا در تنگنا ق يمراسم ازدواجمان پافشار

 .مييمشترك را اغاز نما يو زندگ ميترجمه با هم ازدواج كن

س از نهار به همراه انها به اتاقشان رفت تا استراحت كرده و من پ يسه بعد ازظهر بود و مسعود به احترام برادرها ساعت

و  يراض اريكه انجام داده بودم بس يبود و من از كار انيكار ترجمه ام رو به پا. پس از ان به قول خودش در ركاب من باشد

او با . ر نظر گرفته بودد ميبرا سندهياز همان نو يگريپر فروش د يو كتاب دهيپسندزاهد ترجمه ام را  ياقا. خرسند بودم

دانم چرا  ينم. به من پرداخت كرده بود زيسوم از مبلغ قرارداد را ن كيكه انجام داده بودم  ياز ترجمه ا يمين ليتحو

و  نيريش ميحقم را گرفته بودم برا قبالشانكه انجام داده و در  يياز تمام كارها شتريشد ب بميكار نص نيكه از ا يدستمزد

 .رفتم يبه سراغش م زين يا قهيداشت كه در هر فرصت چند دق ييرايو گ تيجذاب ميبرا يكار به اندازه ا نيا. دلچسب بود

 .مييگنج يو خرسند بودم و در پوست خود نم يدادم راض يكه انجام م ياز كار زيكه به قولش وفا كرده و من ن نياز ا مسعود

صفحه  ستيداشتم بلند شوم تا فصل اخر رمان را كه در حدود ب ميبود و تصم دهيتخت دراز كش يرو يروز با تمام خستگ ان

سرم شروع به  يا هيو در عرض ثان نميب يم كيو تار اهينبود ترجمه كنم كه ناگهان احساس كردم سقف را س شتريب يا

 .دمينفهم زيچ چيه گريدوران كرد و د

ترس . ربع به شش غروب است كيساعت  دميد چشم گشودم و يفقط زمان. تا به خود آمدم ديدانم چه مدت طول كش ينم
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 يو نگاه دكتر بود صداش در گوشم م فميداخل ك شيكه به خاطر اوردم ورقه ازما يزيچ نياول. تمام وجودم را فرا گرفته بود

 :ديچيپ

 يزيز چو ا يباش يو قو يبد تينه به خودت اهم ايو  يرا فراموش كن زيهمه چ يمطب كه خارج شد نياز در ا يتون يتو م"

 ".يحالت باش نيا ريگيو پ ينترس

چنان  شيمسعود با محبت ها. مسعود و خوش بودن با او فراموش كرده بودم يرا در پناه ابراز عشق و عالقه  زيمن همه چ و

چند بار برادر كوچكم محمد با طعنه و  يحت. دميشن يو جز سخنان او نم دميد ينم چيمرا محو خود ساخته بود كه جز او ه

را به او  يشتريانكه او به همسرم حساس نشود توجه ب يكند و من برا يبه من فهمانده بود كه به مسعود حسادت م يشخ

 .برادر كوچكم بود حساس و شكننده. معطوف داشتم

وارد اتاق شد و كنار تختم نشست و  يشربت توت فرنگ وانيل كيافكارم با باز شدن درب اتاق پاره شد و مسعود با  رشته

 :تگف

 ؟يداشت يمگه چند سال كم خواب! ساعت خواب! سالم خانم -

 :تر امد دستم را گرفت و گفت كينزد. و نگاه عاشقانه ام جوابش بود لبخند

كنم تا االن كه  دارتيب ومديدلم ن. يخبر يب ايكه از دن يديو راحت خواب قيچنان عم دميچند بار اومدم بهت سر زدم د -

 .شدم يمكم كم داشتم نگرانت  گهيد

 يب نيخوشبختانه مسعود ا. حال شده بودم يكرده بود كه نفسم به شماره افتاد از ترس ب دايهول و هراس به دلم راه پ چنان

 .را به كسالت بعد از خواب بعد از ظهر نسبت داد و كمكم كرد تا بلند شوم و شربت را بنوشم يحال

 :ديزد و پرس ميموها يبر رو يبوسه ا مسعود

 كه حالت خوبه؟ يطمئنم نيمت -

كم مانده بود خفه شوم . كرد و شروع به سرفه كردم ريگ ميسوال او چنان هول كردم و دستپاچه شدم كه شربت در گلو از

 :به من كرد و گفت رهيخ يكه بهتر شدم نگاه يكم. مسعود محكم به پشتم زد و كمك كرد تا حالم بهتر شود

 !معلومه تو چت شده؟ چيه -
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 :كه به خود اوردم گفتم يرا بست و با فشار ميراه گلو بغض

 !باشه؟ يزيمگه قراره چ! يچيه -

 :را به طرف خودش چرخاند و گفت صورتم

 !؟يكن يرو از من پنهان نم يزيكه چ يتو مطمئن نيمت -

 يممن ن يول. را لو بدهم زيبا نگاه كردن در چشمانش همه چ دميترس يم. را نداشتم شينگاه كردن به چشمها قدرت

بود كه  نيا. انها شوم يرا ازار دهم و باعث ناراحت زانمياز چه قرار است عز انيكه خودم مطمئن نشده ام جر يخواستم تا زمان

 :انداختم و گفتم ريسر به ز

 .اره مطمئنم -

 :از جوابم قانع نشد و گفت مسعود

 ؟يتو به من اعتماد ندار نيمت. دشه يزيچ هي! من برعكس تو شك دارم يول -

هست، كم مانده بود  زيآورد و ثابت هم كرده بود كه قابل اعتماد ن يكه در من به وجود م يصحبتش و حس اعتماد لحن

 :ميرا بست و زبانم را چرخاند تا بگو يدرون يرويباز هم همان ن يول. كنم فيتعر شيرا برا زيباعث شود تا همه چ

 .دلم گرفته يكم هي. ستين يمهم زيچ -

 :بان تر شد و گفتكالمش مهر لحن

 !ره؟يمگه من مردم كه تو دلت بگ زميچرا عز -

 :گفتم هيگر انياش چسباندم و در م نهيشد و خود را به س ريلحظه از فكر مردن او چنان دلم گرفت كه اشكم سراز كي

 نيزتريون عزتو رو به ج. رميم يمو از سر تو كم بشه من م كياگه . حرف ها نزن انيزا  گهيمسعود تو رو به خدا د -

 .يحرف رو نزن نيا گهيدم كه د يكسانت قسم م

 :را محكم در اغوش گرفت و شروع به نوازش كرد و گفت سرم

 .رو راحت كن الميخودت بگو خ. شده يزيچ هيخونم كه  يشده من از نگاه و از رنگ رخسارت م يپس خودت بگو چ -

 :ام گذاشت و سرم را به طرف خودش چرخاند و گفت چانه ريخالصه دست به ز. او اصرار بود و از من انكار از
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 .يشده به من بگ يقرار شد هر چ. ها يبه من داد ينره چه قول ادتي يول. كنم يباشد به حرفت اعتماد م -

 يكه در تمام طول شب افكار ازاردهنده دست از سرم برنم يدر حال. تمام شد يو خوش ريبا خ زياو قول دادم و همه چ به

 .داشت

به خانه برسم  ريد يكشد و ممكن است كم يروم و كارم طول م يروز بعد به دروغ به مادرم گفتم كه به چند كتابخانه م صبح

 يتمام وجودم پر از ترس و التهاب بود با گام ها. از من داشته باشند يدر خانه جا گذاشتم تا نتوانند رد زيو تلفن همراهم را ن

خودم هم اشكار شده بود كه  يبرا گهيد. نه ايبروم  شگاهينوز هم مردد بودم كه به ازماه ورفتم  يراه م ابانيلرزان در خ

خوردم و مادرم را  يرا به كنار گذاشته و به اندازه غذا م ييغذا ميبود كه رژ يبر جانم افتاده است دو هفته ا يو درد مارميب

مطلق فر برده  يخبر يدر ب يساعات يبار مرا برا نيو ا امدبه سراغم  يلعنت جهيباز هم همان سرگ يكرده بودم ول يراض زين

پزشكان به  يبود و تمام دهيچيكه نام و اوازه ان در تمام شهر پ يمعروف شگاهيتا به ازما ديدانم چه مدت طول كش ينم. بود

كه در حال خون  يگسرنلباسم را باال زده و به  نيبه خود امدم كه است يلحظه ا. دميانجا مطمئن بودند رس شاتيجواب ازما

 .شده بودم رهيگرفتن از رگم بود خ

باز هم  ايدو هفته چه بر من خواهد گذشت ا نيدانستم در ا ينم. موكول به دو هفته بعد شده بود شاتيجواب ازما خيتار

با  و كم طاقت شده بودم و يداشت عصب يدست از سرم برنم يا هيدلشوره ثان. نه ايهمان حمالت به سراغم خواهد امد 

مادرم كه از حال و وضع من به شدت نگران به نظر . انداختم يبه راه م ارداد و هو. رفتم ياز كوره به در م يحرف نيكوچكتر

 يبود با حالت قهر، اخم يمرا صدا زد و همچنان كه در حال پاك كردن سبز شيجواب ازما خيسه روز مانده به تار ديرس يم

 :در هم كرد و گفت

 .ات كار دارمباه نيبش نيمت -

دانستم كه قصد گله  يم. بار نگاه مادر در حال خرد شدن بودم ينيسنگ ريز. شدم رهيحال نشستم و به دستانش خ يو ب سرد

 يبه رو چيخواندم و ه يشماتت را در نگاهش م. خارج از انتظار دخترش را تحمل كند يتواند رفتارها يدارد و نم يگذار

شده بودم و تها  يمن حوصله و بداخالق و عصب. عوض شده بود زيبا مسعود ن ددر برخور يحت رفتارم با همه. اوردم يخود نم

تمام بهانه ها را به دستم داده  يده روزه بود كه به راحت يتيبه من رو كرده بود رفتن مسعود به مامور انيم نيكه در ا يشانس
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 يبه خاطر ان بود كه نم ديشا. كردم يحساس ارامش مبا رفتن مسعود ا. متعارف شده بود ريغ يكننده رفتارها هيو توج

 .خواستم وجود مهربان او را از خودم ناراحت كنم

 يپاك شده پرت كرد و با انگشت كه از خاك و گل سبز يها يسبز يرا كه در دست داشت رو يبرگ جعفر كي مادر

 :شده بود به من اشاره كرد و گفت فيكث

 يچپ برو بدت م ادي يگم راست برو بدت م يبهت م. يكن يدعوا م ،يزن يداد م ؟يختيدفعه به هم ر هيتو چت شده؟ چرا  -

هم دعوا مرافعه راه  چارهيو اال با اون ب تيحاال شانس اوردم كه رفته مامور! يكرده ناشكر شد بتيخدا شوهر خوب نص. ادي

 ؟يبگ يخوا يم يبه ك يبه من دردت رو نگاگه  ستم؟يبزن مگه من مادرت ن حرف. برد يما رو م تيثيو ابرو ح يانداخت يم

مشكل من  يخواستند به انها اعتماد كنم ول يهمه م. ديدلم چنان رفت كه بغضم ترك. سكوت كرد و منتظر جواب من شد مادر

وم ش االتيدر خ زياعتماد كنم و انها را ن يكه از وضع و حالم خبردار نشده ام به كس يخواستم تا لحظه ا يبود كه من نم نيا

دستم را در  فشيمادرم را كه سر جنگ با من داشت مهربان كرد و با دست كث ميصدا يب ي هيسكوت و گر. كنم ريخود اس

 :دست گرفت و گفت

 ؟يكرد رييتغ نقدريدفعه ا هيشده چرا  يدخترم حرف بزن چ -

مصه محكوم شدن برهاند را به زبان توانست مرا از مخ يكه م يبا خجالت تنها جواب ليدل نيبه هم ديبه ذهنم نرس يجواب چيه

 :اوردم و گفتم

 .مسعود تنگ شده يدلم برا -

 .ندارم يباق ايبه دن يعمر گريشد است و د زيعمرم در حال لبر مانهيداد كه پ يبه من ندا م يدانم چرا حس درون ينم

دلم گرفت و خود را د  شياناز مهرب. را پاك كرد ميبرخاست و دستانش را شست و كنارم نشست و اشك ها ياز جا مادر

 :دادم و او به نوازشم پرداخت و گفت يراغوش گرم و امنش جا

عمر دختر لوس و ناز  هي! گهيخوبه د. تونه بمونه يبدون اون نم گهيلوسش كرده كه د يمسعود چطور نيبب! دختر لوس يا -

غم  يزانو ديزن كه نبا. گهيد اديم شيپ يهر فرد يبرا! يمادر مادر رفته به سفر كار! يمنو قبول ندار گهيحاال د يمامان بود

كه  يزيچ. باشد و در انتظار شوهرش روزهاش رو بگذرونه تا اون برگرده يقو ديبا سبرعك! و عجز و ناله كه رهيبه بغل بگ
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حاال كه نه، ...يروز هي. كنه يمسعود ور دلت نشسته و دوباره داره لوست م گهيهفته د هيتا . هيرفته كمش باق ادشينمونده ز

بره  يخواد مسعود چند روز يدلت م موقعاون ! يخند يو به خودت م يافت يامروز م اديسال ها بعد از ازدواجت گذشت 

 ....بوده نيتا بوده هم! نهيرسم زمونه هم! يمادرت باش شيهم پ يكم هيو  ييايسفر تا تو ب

 يدلم م. نه ايسال ها را پشت سر خواهم گذاشت  ايتسم ادان يمن هنوز نم. بعد  يسال ها. گفت يبعد م ياز سال ها مادر

اضطراب و  نيدانستم كه قلب مهربانش تحمل ا يم يول. ميبگو شيام برا يخواست با مادر حرف بزنم و از ترس و نگران

 .اماده شود شينشستم كه جواب ازما يكس به انتظار روز يپس سكوت كردم و تنها و ب. انتظار را ندارد
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پر كرد و من باز شدم  ميپدر مهربان را برا يجا گريبار د ياز صحبت مادر با من جو خانه برگشت و برادر بزرگم مهد دبع

 يهمانطور يداشند هر كار يكردند و سع يحالم را م تيبرادرها و مادر رعا. همه يهمان دختر ناز پرورده و دوست داشتن

 .رديكه من دوست داشتم انجام بگ

لرزان و قلب  يرا با دستان شيازما جهيشدم و ورقه ت شگاهيلرزان وارد ازما يو من با گام ها ديموعود فرارسروز  سرانجام

 ارياخت يبود كه ب نيا ديلرز يم ميبود و پاها دنيو سكه در حال جوش ريدلم مثل س. گرفتم ليو دلهره تحو جانيمملو از ه

 يمدت. شدم رهيكه در دست داشتم خ يبه پاكت رهينشستم و خ ده شده بودنديچ فيكه به رد ييها ياز صندل يكي يرو

مرجان خواهر شوهر سودابه، خواهر مسعود جا  دنيشانه ام احساس كردم و از د يرا رو يكه فشار دست نيگذشت تا ا

 اورميناو كم  متعجبكردم در مقابل نگاه  يم يكه سع يدر حال. اند دهيبر سرم كوب ياحساس كردم پتك يخوردم كه لحظه ا

دانم از نگاهم چه خواند كه ارام در گوشم  يبود نم يشوه و دوست داشتن يمرجان زن. كردم يبا عجله با او سالم و احوال پرس

 :گفت

 افتاده؟ ياتفاق ن؟يشده مت يچ -

 .دمينگاهش كردم و پرس. نشدم شيصحبت ها متوجه

 ؟يچه اتفاق. شم يمتوجه نم -
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 :با خنده گفتشانه ام زد و  يبر رو يدست مرجان

 افتاده است؟ ياتفاق يكس ياست كه برا نيبابا، منظورم ا يا -

 :نشدم و گفتم شيحواسم پرت بود كه باز هم متوجه صحبت ها يبقدر

 ه؟يك ضيمر ه،يچ يضيمرجان جون مر -

بار صدات كردم  چند. يو غمبرك زد ينشست نجايا دمتياومدم تو د يوقت! يكم هوش نبود نقدريجون تو كه ا نيبابا مت يا -

او  يتازه متوجه صحبت ها. افتاده ياتفاق ديخودم فكر كردم شا شيمن هم پ. يكن يپاكت نگاه م نيو به ا يمتوجه نشد يول

 .شده بودم

 ؟يامد يچ يجان برا نيمت: شد و گفت زانياو ميبه بازو گريخشك و سرد جوابش را دادم كه بار د چنان

شود و بودن  يمطلع م زيسودابه از همه چ گريدانستم تا چند ساعت د يم. ديبه مغزم رسكوتاه هزاران فكر  قيهمان دقا در

 .شود يبه ازدواج من و مسعود نداشتند م يتياو و مادرش كه چندان رضا يبرا ديسوژه جد كيبه  ليتبد شگاهيمن در ازما

 :گفتم يبا مهربانبزنم و  يكردم لبخند يگشتم سع يمناسب م يكه در مغزم دنبال بهانه ا يحال در

نشستم تا  نجايو قندش باالست ناراحت شدم و ا يچرب يكم هيچكاپ ساالنه انجام داده  يمامانه كه برا شيجواب ازما نيا -

 .نه ايبكنم و مطمئن بشم جواب قطعا درسته  يصحبت هي نجايبتونم با دكتر ا ديشا

بخواهد  نكهيبود كه از ترس ا نيشود ا يم شيدكتر يدعاا يلياست و خ ييماما سانسهيآمد كه مرجان ل ادميبه  ناگهان

 :دادم به سرعت گفتم يم يجا فميكه پاكت را در ك يبه سرعت از جا برخاستم و در حال نديرا بب شيجواب ازما

 .كار دارم از طرف من پسرت را ببوس ييچند جا هيبرم  ديمرجان جون با -

 يبه نظر م يعاد ريغ اريبس شيبود حركاتم برا دايكرد پ يم يبا من روبوسكه  ياز من بلند شد و در حال تيبه تبع مرجان

 :پر از سوال به چشمانم ظل زد و گفت يبا نگاه د؛يآ

 .ميبا هم بر يايم. رم يم شيمن از طرف تجر. برسونمت رمهيكه مس ييتا جا يخوا يم -

 :از همان طرف بود به سرعت گفتم رميان كه مس با

 .دارم ديخر يكمك هيبرم طرف بازار  ديمن با. نه فدات شم -
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 :به بازوم وارد كرد و با همان نگاه متعجب گفت يفشار مرجان

 .دمتيخوشحال شدم د يليخ. يهر جور كه راحت. زميباشه عز -
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كردم و  يبعدازظهر بود و در مطب دكتر گوش تا گوش آدم نشسته بود آرام جلو رفتم و رو به خانم منش 6 ساعت

 دارند؟ فيدكتر تشر يخانم آقا ديببخش:دميپرس

 !ومدنين نجايمن ا دنيبخاطر د ضيمر نهمهيا!كه دينيبيم:بود چون با طعنه گفت امدهياز من خوشش ن ادياو هم ز كنميم فكر

 .رو آوردم ميشهايجواب آزما.نميدكتر رو بب ياقا خوامياگه بشه م:كردم وگفتم يدارش اخم هيجواب كنا دنيشن از

 .كنند بعد نوبت شما بشه تيزيرو و ضهاشونيتا مر ديشته باشدا فيتشر-

 !شهيكه نصفه شب م نندياگر منتظر بشم همه رو بب:به دور و برم كردم و گفتم عيسر ينگاه

 !رو بدم به شما گهيد ضيمر هيحق  تونميمنكه نم ستين يمسئله ا:شد و گفت رهيرا با اكراه بلند كرد و به چشمانم خ سرش

با او وارد  يخواستم از در دوست.شوديبود كه از لحن حرف زدنش چندشم م دهيفهم ديشا.با من در افتاده بود چرا دانمينم

 يكه داشتم خوددار ياز آن دختر پر مدعا چنان لجم گرفته بود كه با حال بد.دلم رضا نداد يول فتديشوم تا كارم زودتر راه ب

 ام؟يب ديبا يمالقات كنم ك يدكتر رو در زمان مناسب يم اقااگه بخوا:دميتند پرس يرا كنار گذاشتم و با لحن

 .شب 8/5شنبه ساعت  نياول گهيسه ماه د-

رو سر قبرم بذارم تا به دكتر نشون  شيآزما ؟جوابياگه تا اون موقع مردم چ:گفتم اديجوابش كفرم گرفته بود با فر از

 ؟يبد

 زيبلند بود كه بالفاصله زنگ كنار م يفرو رفته بود به قدر يقيكه در سكوت عم يدر مطب ميصدا.را نداشتم ميصدا ارياخت

و  زيت يبعد برگشت و با نگاه قهيسه دق يبمن داخل اتاق دكتر شد و دو ا يبه صدا در آمد و او با چشم غره ا يخانم منش

 ي افهيدم و با همان قخود بر او شادمان ش يروزياز پ.و به نگاه بمن فهماند كه داخل شوم ستاديبرنده كنار در باز شده ا

رو بمن كرد و با  ياز جا بلند شد و با مهران دنميدكتر با د.توجه به او داخل اتاق دكتر شدم يباال انداختم و ب ييابرو يعصبان
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 ؟يحالت چطوره دخترم؟تا حاال كجا بود.خانم نيبه به مت:خنده گفت

 يدكتر كوتاه ديببخش:گفتم يانداختم و با شرمندگ ريسرم را بز.نبود كه دكتر شده بود خوديداشت ب اديخوب مرا ب چه

 .كردم

خارج كرده باشم دستش را بطرفم  فميرا از ك شيبدون آنكه پاكت آزما.كردميخود احساس م يمالمت براش را بر رو نگاه

 .نميرو بده بب شتيجواب آزما:دراز كرد و گفت

آمد به  يمبل نشستم نفسم باال نم ياو رو يكتر گرفتم و روبرولرزان آنرا بطرف د يخارج كردم و با دستان فميرا از ك پاكت

 .ديبه طول انجام يرفن يسخن آمدن دكتر برا

 ؟يدخترم چرا تنها اومد-

درست مانند او سخن .زندياحساس كردم پدرم زنده شده و با من حرف م يبود لحظه ا يمهربان و دوست داشتن يليخ

 .دادم شينگفتم كه رفتم آزما چكسيماجرا خبر ندارد به ه نياز ا يكس:د و گفتمش رياز كف دادم اشكم سراز ارياخت.گفتيم

 پدر جان؟ يكار رو كرد نيچرا ا:به من كرد و گفت ينگاه

 .بود و لحن گفتارش حساب كار را بدستم داده بود دهيامانم را بر هيهق گر هق

 .به سرم نازل شده ييخواستم اول از همه خودم بفهمم كه چه بال-

تنها به  ييتونيكه م يدار نانياونقدر به قدرت و صالبت خودت اطم يعني:دستها را درهم گره كرد و گفت.بود نيغمگ هشنگا

 ؟يتن در بد زهايچ يليمبارزه با خ

 چقدر وقت دارم؟:جمله بپرسم كيفقط توانستم .شد نيپخش زم فميرمق شدند و ك يب دستانم

 !نداشت يتيدر آن لحظه موضوع اصال اهم يبودم ول دهيسپر نمايس يها شهيسوالم را مثل هنرپ بنظرم

دفتر عمرش باخبر  ياز تعداد سطرها چكسيه.داشته باشد ديكه دفتر عمرت كاغذ سف يتا زمان:و گفت ديكش يآه دكتر

 !ستين

ات صحبت از افراد خانواده  يكيبا  ديمن با:و گفت ديبه صورتش كش يدكتر دست.بود ريهمچنان از گونه ام سراز مياشكها

و سالم به  حيدوباره مثل سابق صح يتونيالبته خدا رو شكر كه با درمان به موقع م.دارد يبه درمان فور ازين يماريب نيا.كنم
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 .يادامه بد تيزندگ

و  كردميم هيشده بودم به شدت گر ارياخت يب.و تار شد رهيت هاشييبايدر نظرم با تمام ز ايدن.دميسخنان دكتر را نشن هيبق

خوشبختانه از نوع  يول.هيخون يماريب هي نيا:دكتر بلند شد و آمد به كنارم و گفت.ش كرده بودم كه در كجا هستمفرامو

 ؟يديقول م يباش يقو يليخ يليخ ديداره فقط با يخوبشه و درمان قطع

كه  دادميقول م ديبا چطور.نداشتم ياديز يگور فاصله  يبودم و تا لبه  دنيمنكه در حال فرو پاش.قول بدهم توانستميم چطور

كلمه آنهم كلمه  كي يزيچ شياما از كل حرفها.داد حيتوض ميو درمان كاملش را برا يماريدكتر نوع ب!و محكم باشم يقو

صحنه  كيچشمم مجسم نشد جز  شيپ گفتيم مياو از مراحل درمان برا كه ينگرفت و عاقبت يكلمه سرطان در مغزم جا

 خواستيبه اصرار دكتر كه م رميرا بگ گريد مارانياز آن درمطب بمانم و وقت ب شيب نستمتواينم.آنهم لحظه به خاك سپردنم

تمدد اعصاب  ياندك يرو ادهيندادم و خواستم تا با پ تيو سالم به خانه برسم رضا حيتا صح رديبگ يتلفن يتاكس ميبرا

را ندارم و او  يعمل چيقصد انجام ه ياراحتدادم كه از شدت ن نانياصرار و خواهش به دكتر اطم يسرانجام پس از كل.مينما

سرطان او .قدم فاصله نداشت كيداشتم كه با مرگ  يضيمن مر.فراموش نكن چوقتيرو ه ديدخترم ام:و گفت رفتيپذ

باعث شد زنده بمونه و هنوز هم هنوزه داره سالم و سرحال در كنار زن و  ديام يبود ول كنمم ينوع سرطانها نيتر ميبدخ

خودت را  هيباش و روح دواريام يپس به زندگ.گذرهيم شيماريسال هم هست كه از ب 10.كنهيم يگبچه اش زند

 .يباش يمقاوم و قو ديبا.بتو كمك كنه تونهيمثل خودت نم چكسيه.نباز

 يو منظره خرماها دميشنيپس از مرگم را م يحلوا يبو كهيباشم در حال يقو توانستميچطور م كردميبه دكتر نگاه م فقط

شد  ريدوباره با تجسم مجلس بعد از مرگم چنان دلم گرفت كه اشكم سراز!چشمم بود يسنگ قبرم جلو يشده بر رو هديچ

به اندازه  يول يكن هيگر يتو حق دار:پدرانه گفت يرا بطرفم گرفت و باز هم با مهربان يو دستمال كاغذ ديدكتر حالم را فهم

 كيصعب العالج بلكه  يماريب كينه  يول يماريكه ب يقبول كن ديتو با.ير كنو خودت رو باو يايكه با مسئله كنار ب ييتا جا

و دوستت دارن و  ورزنديتو عشق م هكه ب يبه كسان ديتو با زميعز.يبرگرد يو به آغوش زندگ يمعالجه بش تونهيكه م يماريب

 .يادامه بد تيه شده به زندگبخاطر اونها هم ك ديبه شوهرت و به خانواده ات و با.يتو براشون مهمه فكر كن يزندگ

و  يسالگ 23در  ديبا نكهيبه ا.بجز خودم كردميفكر نم زيچ چيدر آن لحظه به ه.در حالم نداشت يريتاث چيدكتر ه يحرفها
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 ندهيآ يكه برا ييتمام نقشه ها يرا ترك كنم و چشم بر رو ايدن امدهيبدست ن يو ارزوها ديو سرشار از ام يدر عنفوان جوان

خاك  ريخود را ز.ديقبر و فكر مرگ تنم لرز ياز سرما يلحظه ا.بطالن بكشم خطآنها  يبودم ببندم و بر تمام دهيام كش

و  امتيترس از ق!آن اهيصفحات س اياست  ادترياعمالم ز ديصفحات سف دانستمينم.به اعمالم فكر كردم.كردمياحساس م

كرده  يبرابر نماز كوتاه رچرا تا آنروز د.دميلرزيخود مسوال و جواب شب اول قبر تمام وجودم را فرا گرفته بود و به 

قرار  دانستميكرده بودم؟آخر من نم يسوال شب اول قبر درباره نماز است پس چرا تا آن روز كوتاه نياول نديگويبودم؟م

كه به آن  ينيد ضهيمرگت به فر خيزد مگر قرار بود با دانستن تار بيدر درونم برمن نه ييندا.بروم اياز دن يزود نياست به ا

 ؟يكن عملشده  هيتوص

بر  يچه خاك ديپس با.حجابم كه كامل نبود.نبود ينماز و روزه ام كه درست و حساب.هستم يپس من حتما جهنم ديلرز دلم

تمام  رمينمازم را بخوانم و روزه ام را بگ.را جبران كنم ميبده تا خطاها يبمن فرصت.خدا به دادم برس يكردم؟وايسرم م

 .را فراموش كرده بودم يفان يايو دن ودشده ب يباق ايپر از ترس و هراس از دن وجودم

 يتياهم ميهم برا يمتلك و پشت چشم نازك كردن منش يحت نباريا.مسخ شده از مطب دكتر خارج شدم يانسانها همچون

بوق ممتد  يصدا دنيبار با شن فقط چند روميبه كجا م دانستميو نم گذاشتميپشت سر م يگريپس از د يكيرا  ابانهايخ.نداشت

به  ينگاه.شده بود يصورتم از چشمانم جار ياشك به پهنا شدميغرق م ودخ يخبر يدوباره در ب يبخودم آمدم ول لهاياتوموب

كار در  يصحبت و ب يب زين يد رحال صحبت تعداد يدر رفت و آمد عده ا ياطرافم كردم مردم همه مشغول كار بودند عده ا

 نكهيبا خود گفتم خوش بحال همه شما حداقل ا خوردميآنان غبطه م يبحال همگ.بودند گرانينظاره گر د ستادهيا ابانيكنار خ

در خود غرق بودم كه ناگهان متوجه شدم كه !ديافتاده تان دار قيبه تعو ياز كارها ياريبس يبرا يهنوز فرصت ديدانيم

 ؟يدخترم ساعت دار:ديزد و پرس ميبرو يلبخند يهربانزن با م.نگرميبه او م رهيام و خ ستادهيا يخانم يروبرو

روپوشم را باال زدم  نيآست ارياخت يشد و ب ريمادرم افتادم و باز هم اشكم سراز ادي ياو لحظه ا دنيپر از مهر بود با د كالمش

درجون حالت شده ما يچ:ديرا فشرد و پرس ميدر هم رفت و بازو شياخمها مياشكها دنيو ساعتم را بطرفش گرفتم با د

 كنم؟ كتكم تونمياومده؟من م شيپ يست؟مشكليخوب ن

 شناسدياز بدو تولد در كنارم بوده و مرا م ييآنچنان نگران به صورتم چشم دوخته بود كه گو.زديمثل مادرم حرف م درست
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مرا  شيمهربان.دميفهميحالم را نم.و شروع كرد به قدم زدن با من ديكش يرا در دست داشت مرا به كنار ميهمانگونه بازو

باشد و خوشبختانه او  ميكه فقط شنونده حرفها يهم صحبت دارم كس كيبه  اجياحت كردميخود ساخته بوداحساس م رياس

به پارك .تمام شوند ميابتدا ساكت ماند تا اشكها.فرستاده بود ميبرا بيبود كه خداوند از غ يفرشته ا ييگو.بود يشنونده خوب

بدستم  يو دستمال ديكه پشت چند درخت پنهان بود نشان مكتهاياز ن يكي يداخل پارك برد و رومرا ب.ميبود دهيرس يكوچك

 .اشكهات رو پاك كن تا من برگردم.باش نجايهم.زميعز ريبگ:داد و گفت

را بدستم داد و  وانهاياز ل يكيكنارم نشست و  وهيابم وانيبا دو ل ديطول نكش شتريب يا قهيو برگشتن او چند دق رفتن

 .ارهيحالت رو جا م.بخور ايصورتت مثل لبو سرخ شده ب يكرد هيبخورش از بس كه گر:فتگ

و  دمينوش يرا از دستش گرفتم و به زور جرعه ا وانيل.گفتيبا من سخن م زديكه با فرزندش حرف م يمانند مادر درست

ترس تمام وجودم  كهيختم و در حالاندا ريسر به ز.ستينگريبه من م رهيخ يسكوت كرده بود با مهربان.دميكش يقينفس عم

خانواده ام از  يكدوم از اعضا چيو هنوز ه دميامروز فهم نيهم.دارم انمن سرط:را پر كرده بود شروع كردم به درد دل كردن

 .موضوع خبر نداره نيا

من آرامتر از قبل ارامش بخش بر لب داشت باز هم سكوت كرد و  يلبخند.نمياو بب يسخنانم را بر رو ريبلند كردم تا تث سر

دور  اديدفعه موضوع بزرگ شد حاال هم خودم و تا مردن ز هي يول ستين يمهم زيكه چ كردمياولش فكر م:ادامه دادم

به  ديبال با نيآخر چرا ا.سوزهيهمشون دلم م يبرا.برادرهام ينامزدم و برا يمادرم برا يبرا سوزهيخودم م يدلم برا.نميبينم

 ديآخه چرا من با.كردن دارم يزنده بودن و زندگ يو ارزو برا ديام يليكم سن و سالم هنوز خ يليهنوز خ اد؟منكهيسرم ب

 .برم ايو ناكام از دن رميبم

گرم و مهربانش دستم را در دست گرفت و به  يول دهيبا دستان چروك.سرم آمده ييچه بال دانستيانگار از قبل م.بود آرام

كه به  يدونيم ؟خودتيكن فيتكل نييخدا تع يبرا يخواي؟مير خدا دخالت كنو در كا يكفر بگ يخوايم:حرف آمد و گفت

تو مجاز  يدونيم چيه.گردونهيخودش برم شيصالح بدونه تو رو پ وقتو اون هر  يشد دهيو آفر ياومد ايخواست اون به دن

 ستيمصلحت ن يخدا ب ارچكيه ؟دختركميكن يكه خودش بتو داده دادخواه ياز اون حق ايو  يكن فيتكل نييبراش تع يستين

 .كن يدلتو به خدا بده و از شك به او دور طونهيش يطنتهايبه مصلحتش شك نكن شك راه دادن به دل از ش
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خدا مصحلت دونسته من  يعني:و گفتم دميشده بودم از جمله آخرش چنان دلخور وناراحت شدم كه وسط حرفش پر يعصب

 كردم؟آخهيرا اشغال م يبزرگ نيبه ا يايدن نيمن چقدر از ا كرد؟مگهيتنگ مرو  ايدن يچرا؟مگه زنده بودنم كجا رم؟آخهيبم

 ...چرا من

 گهيد يكيو در عوض به جون  كرديتو م بيدرد رو نص نيا ديكه خدا نبا يتو معتقد يعني؟يپس ك:دياو وسط حرفم پر نباريا

 !انداخت؟ يم

 خواستمينبود م نيمنظورم ا.نزدم يحرف نيمن همچ:گفتمبه سرعت سر تكان دادم و .كه منظورم را بد ادا كرده ام دميفهم

 ...بگم كه

كه به ذهنم  يا شهياز اند.فكر كردم او درست گفته بود منظورم همان بود كه او بر زبان آورده بود يادامه بدهم كم نتوانستم

كه از سوزش قلب  ياشك انداختم و نييسرم را پا.دميارزو كرده بودم خجالت كش گريد يكس يبود و دردم را برا دهيرس

قرار بود تا دو ماه :گفتم كردمياز گوشه چشمم پاك م سوزانديآن گونه ام را م يو داغ شديم ريشكسته ام بر گونه ام سراز

اونو تنها  تونميچطور م.شهيم وونهيموضوع رو بفهمه د نياگه اون ا.نامزدم تا سر حد پرستش دوستم داره!كنم يعروس گريد

ساعت  كيبعد از من مطمئنم كه اون  رمبرم؟چطور مادرم كه تنها دختر و مونسش هستم تنها بزارم و ب ايند نيبذارم و از ا

 ...آخه.ارهيهم دوام نم

 ؟يريبم ديچرا تو با:ديرا نوازش كرد و پرس دستم

 !رميبم ديكه چرا با ديپرسيحرف زده بودم و او باز از من م شيبرا نهمهيتعجب نگاهش كردم من ا با

تو چشمات  ديو عشق و ام يو محكم هست يقو يدار رين يجوون يليتو هنوز خ:زد و از نگاهم فكرم را خواند و گفت يلبخند

 ياجازه بد نكهينه ا يغالب بش تيماريبر ب ديتو با.يكن يو زندگ يبمون ديپس با يدار زهيانگ يزندگ يو هنوز برا زنهيموج م

خدا  ديشا يدونيتو از كجا م.برگ برنده دست توست يرو شكست بد تيماريب يبدون كه اگه بتون.ارهياون تو رو از پا در ب

 شهايآزما نيكه خدا بنده هاش رو با سخت تر يدونيتو م.قرار داده انتيتو و اطراف شيآزما يبرا يا لهيرو وس يماريب نيا

 !زنه؟يمحك م

سكوتم او را به صحبت واداشت و .اشت د يتازگ ميدرباره خدا برا شيجمله و حرفها نيتعجب به او چشم دوختم ا با
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 يرو تو يكي دهيم زيداغ عز يكيو به  اندازهيدرد م يكيتو بدن .كنهيم شيخداوند بنده هاش رو آزما.درسته دخترم:گفت

 .دهيرس يشتريتره و به تكامل ب ياش قو هكدوم بند نهيتا بب كنهيغرق م يماد انيضرر و ز يايدر

 ؟يخونيتو نماز مدخترم  نميبگو بب:ديپرس ناگهان

 .تكان دادم يخجالت سرم را به عالمت نف با

خوب  ياون بقدر كنهيمطمئن باش كمكت م.با خدا حرف بزن و از اون كمك بخواه.كنهيم يدلم نماز دلت رو قو زيبخون عز-

 .زنهينم يبنده ا چيه نهيو مهربونه كه دست رد به س

 ؟يمردم چ ؟اگهيمن زد چ نهيه ساگه دست رد ب:دميو بدون تامل پرس دميحرفش پر وسط

تو .كنميمن سر هم نماز دعات م.مادرجون يمونيانشاهللا كه زنده م:را به اسمان دوخت و گفت شيو چشمها ديكش يقيعم نفس

با آرامش خاطر  يهم باش ينكرده رفتن يكه اگه خدا ينيبيو خودت رو بخدا بسپار اونوقت م ريهم نمازت رو از سر بگ

 .يكنيل مخواست اون رو قبو

آرام شدم حس كردم  شيبا حرفها.دميديو خود را در آن غرق شده م شديمن روانه م ينگاهش امواج آرامش خاطر بسو از

كه د ردست  يا وهيآب م وانيدر باغ نشسته ام و به ل يمكتين يكه تنها رو دميبه خودم آمدم د يزد و وقت يبر سرم بوسه ا

را  وانيكه ل دميپارك چنان ترس يكيلحظه از سكوت و تار كي.نبود همراهماز زن  يرشده بود و اث كيهوا تار.نگرميدارم م

كه با نور چراغ مغازه ها روشن  ابانيخ دنيرساندم و با د ييرو و روشنا ادهيگذاشتم و به سرعت خود را به پ مكتين يرو

فرو رفته بودم كه همه  خوددر  يبقدركجا هستم  دانستمينم.شب بود 10به ساعتم نگاه كردم .دميكش يشده بود نفس راحت

اقا  ديببخش:دميرو كردم و پرس گذشتيكه از كنارم م يبه دور و برم انداختم و به مرد جوان ينگاه.برده بودم اديرا از  زيچ

 ه؟يچ ابونيخ نياسم ا

مرد  افهيق دنيهان با دبه صورتم زدم و ناگ ابانينام خ دنيرا گفت با شن ابانيبه سر و وضعم كرد و نام خ يتعجب نگاه با

 ...ديرو ندار ييكمكتون كنم؟اگه جا تونميمن م:آمد و گفت كترينزد دميجوان از خود خجالت كش

چطور خود  دميكردم و نفهم يبود كه به سرعت تشكر و خداحافظ نيا كنديم ييكه در مورد من چه فكرها دميسرعت فهم به

به سر خانواده ام  ييكه تا حاال چه بال زدميحدس م.گرفتم تا بخانه برسم دربست يليرساندم و اتوموب ابانيرا به آن سمت خ
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 .اندافتاده  يبه چه حال اليآمده و از فكر و خ

و به چهره نگران  دميبراند به خانه رس عتريهر چه سر كردميكه به راننده م يتا با اصرار فراوان ديطول كش ميو ن كساعتي

 شانيسرزنشها دنيشن يخود را برا.افتاده بود روبرو شدم يدر گوشه ا هوشيب مهيه نمادرم ك دهيبرادران و رخسار رنگ پر

را در  ميدر آمد و شانه ها يجلو دنميبا د يمهد.چقدر عاشقانه دوستشان دارم كهبودم  دهيرس جهينت نيآماده كرده و به ا

تو كه مادر  نيوش بود؟حرف بزن متهمراهت خام ؟چرايوقت شب كجا بود نيتا ا:ديآرام پرس يدست گرفت و با تحكم ول

 !يرا كشت چارهيب

 ينگاهها دنيوجه تحمل د چينزنم به ه يبه كس يمسلط نشده ام حرف ميكه خودم به حال و هوا كهيداشتم تا زمان ميتصم

 .افتاده است ميبرا يكه اتفاق ديصورتم فهم ياز حالت چشمان و پف كردگ يمهد يسرزنش بارشان را نداشتم ول

چه  دانستيمادرم كه نم.انداختم يشد به آنها كه دورم حلقه زده بودند نگاه كردم و خود را در آغوش مهد ريازسر اشكم

 .دختر اومده نيبر سر ا ييخاك بر سرم چه بال يوا:ديپرسيو مدام از م زديخود م يبر سرم آمده به سر و رو ييبال

 سرت اومده؟ ييبال ن؟چهيشده مت يبگو مادر؟چ-

به  يينكرده بال ي؟خدايراستش را بگو تصادف كرد:افزود يمن م هيامر بشدت گر نيو هم كردياز من سوال ممرتب  مادرت

 ؟يكرديم كاري؟چيسرت آوردن؟تا حاال كجا بود

سر و صدا راه  نهمهيچه خبره مادر؟چرا ا:داده بود رو به مادر كرد و گفت يكه محكم مرا در آغوشش جا يمهد

جار و جنجال  نقدريا نكهيا.و سالم برگشته خونه حيكرده حاال هم شكر خدا صح ريد يمك نيمت.نشده يزي؟چيانداخت

 .كنهيف ميرو برامون تعر زيكه آروم شد خودش همه چ ياجازه بده كم.نداره

انداخت ومرا با خودش به اتاقم  ميباشد دستش را بدور شانه ها گرانيمنتظر عكس العمل د نكهيحرف بدون ا نيگفتن ا با

 وانهيعاشق و د يسالگ 27در  يمهد.را داشت دهيد ايساله و دن 50مرد  كي تيعقل و درا يساله بود ول 32.در را بست برد و

 يكدره بود تا سوزان از چشم مهد ازينذر و ن يمادرم كل.بود دهيچشمان او د ديرا از د ايساله شده بود و تمام دن 20 يدختر

مرموز هستند با ما هم سطح  ييجورها هيدختره و خانواده اش  نيا گفتيد و مبو امدهيچرا از او خوشش ن دانمينم.فتديب

 يليخ نايمحبت كردن ا.رو بخوره رزنشعمر سركوفت پول پد هيكه پسرم  خواميو من نم رهيو پولشون از پارو باال م ستندين
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 .مشكوكه

كه وسط مجلس حال سوزان  ميكن نييرو تع عقد خيبود تار كيو نزد ميرفت شيپ يتا مرحله نامزد يما به اصرار مهد خالصه

كه سوزان باردار  ميديرو كرد و فهم مانيآنها خداوند دستشان را برا يها يبا تمام پنهانكار يماه گذشت ول كي.بهم خورد

نظرش نسبت به  يپس از آن مهد.ندازديمن ب خبريپاك و از همه جا ب ادرگناه را به دوش بر نيبار ا خواستياست و م

 چارهيبرادر ب.خواهد كرد يعمر مجرد زندگ انيو تا پا ديبرگشت و قسم خورد كه دور همه دخترها را خط خواهد كش دخترها

او قهرمان تكواندو و  كردرا فراموش كرد و خود را در كارش غوطه ور  انيرا پشت سر گذاشت تا كم كم جر يبد يام روزها

به  يبراه انداخته بود و مهد شيبرا يكوچك ياندك باشگاه ورزش يا هيپدر قبل از مرگش با سرما.بود يبدن تيترب سانسهيل

نمود كه در  ليتبد يبزرگ يسال به سالن ورزش 4 يخودش آن باشگاه كوچك را در ط تيلطف خدا و به كمك عقل و درا

 .كند نيرا تام مانيمخارج زندگ توانستيمداشت و  يخوب اريآمد بس

به من كه از شدت  ينشست و با مهربان ميرا برداشت و روبرو يصندل شميآرا زيم يتخت نشاند و از جلو يمرا برو يمهد

 ؟يبا برادرت حرف بزن يدوست دار نيمت:به هق هق افتاده بودم رو كرد و گفت هيگر

 اياومده؟ شيپ يمسئله خاص:تخت كنارم نشست و مرا محكم در آغوش گرفت و گفت يرو.شتريام ب هيفشرده شد و گر قلبم

 .از مسعوده يكارها بخاطر نبودن و دور نيهمه ا نكهيا

من از رنگ رخساره اش و  يول.آرام بود يمهد.از آن خوددار ساكت باشم شيب توانستمينم گفتميرا به او م زيهمه چ ديبا

شدم و  رهياش برداشتم و در چشمانش خ نهيسرم را از س.برپاست ييكه در درونش چه غوغا خواندميچشمان نگرانش م

 ؟يدوست دار يليمن رو خ يمهد:مديپرس

كه در گلو داشت و  يرا در دست گرفت و با بغض ميكه چشمانش پر از اشك شد و شانه ها دميسوالم را چگونه پرس دانمينم

 ؟يالبته كه دوستت دارم مگه شك دار:گفت يبا مهربان

و  دمياز اعماق درون كش ينداختم و آها ريرا پاك كردم و سر به ز ميدادم و با پشت دست اشكها يتكان سر جواب منف با

 ؟يكنيم كاريو هر لحظه ممكنه شما رو ترك كنه چ مونهيزنده نم اديخواهرت ز يوقت بفهم هياگه :گفتم

قدرت سر بلند كردن و نگاه .به او وارد كرده ام يميحس كردم شوك عظ.كاسته شد شيشانه ها يرو شيفشار دستها از
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بود صورتم را به طرف  خيقالب  كي يتا با دستش كه به سرد ديطول كش قهيرم چند دقرا نداشتم بنظ شيكردن به چشمها

 يياز اشك بود با صدا زيمهتاب شده و چشمانش لبر يديپرنگش به س.چهره اش دلم بحالش سوخت دنيبا د.خود چرخاند

 ؟يگفت يدرست متوجه نشدم تو چ:ديپرس شديم دهيكه از ته چاه شن

 كنهيشما رو ترك م شهيهم يو برا ستيمهمون شما ن شتريب گهيخواهرت تا چند وقت د ياگه بفهم:تمآرام و شمرده گف نباريا

 ؟يكنيم كاريچ

چرت  نيو ا يحتما از ازدواج با مسعود منصرف شد:گفت يكه بفهمد چون با ناباور خواستيخودش نم ديشا اي ديهم نفهم باز

 !يبافيو پرت ها رو بهم م

 تيجان واقع ينه مهد:شد رياشكم سراز گريچهره عاشق و مهربانش در ذهنم بار د ريود و تصومسع اديبا .تكان دادم  سر

 ...رو پرستميكه م ييهمه شما...همه شماها رو ديو با اياون دن رميدارم م.رميميمن دارم م.حرفهاست نيتلخ تر از ا

در انسان  ستنياگر قدرت گر دانمينم هيگر ريزجمله ام را تمام كنم و صورتم را با دستم پوشاندم و باز هم زدم  نتوانستم

 .خش دار و دو رگه شده بود يمهد يصدا.ميكرديرها م مانيوجود نداشت چگونه خود را از فشار دردها و غمها

 ؟يريبتو گفته كه قراره بم يك-

 يبود كه ب يچند وقت:تمگرفتم و گف يو به طرف مهد دميكش رونيرا از داخل آن ب شيرا از كنارم برداشتم و پاكت آزما فميك

رفته بودم ساختمان  ييغذا ميگرفتن رژ يافتاد كه برا ياتفاق زمان نيا كباري.شدميم هوشيب يخبر و بطور ناگهان

جواب  نهميكنم حاال ا يريگيپ ديو بهم گفت گه با ديدكتر به دادم رس يااق هيشدم و  هوشيپله ها ب يهمون جا رو.پزشكان

 .شيآزما

بد شده بلند شد و شروع كرد به قدم  يليكه حالش خ دانستميم.كرديم نييآن را باال و پا اورديسر در ب شيماآنكه از آز بدون

سر  يبگ يزيچ يبه كس نكهيتو چطور بدون ا:و ناراحت است يكه چقدر عصب دميزدن در طول و عرض اتاق از حركاتش فهم

 ؟يرو كرد نكاريده بودن كه تو سرخود اا همون شوهرت مري؟مگه مادر و برادرهات و  شيآزما يخود رفت

لبخند .يبكاريالبته با توسل به دروغ و فر.بپردازند ميمن به مداوا يخبر يدر ب خواستيدلش م.بود يمنظورش چ دميفهم

خودم هم .بشه يكه چ بردميرو با خودم م گهيد يكي.عاقلم عقل دارم ستميسواد ن يمنكه ب:زدم و در جوابش گفتم يتلخ
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 .حاال هم كه بتو گفتم.متوجه شدم امروز نيهم

مو  كي يكه حت ذارمينم رمياگه شده خودم بم:و گفت دياش فشرد و آن را بوس نهيكنارم نشست و سرم را محكم به س يمهد

و دار و ندارمون رو  يمعالجه تو تمام هست ياگه شده برا كنمتيو معالجه م برمتيكه باشه م ايدن يتا هر جا.از سرت كم بشه

 يبهانه ا هيمن .موضوع باخبر بشه نياز ا يكس ديفعال نبا.نكن هينخور و گر غصهفقط تو .ستين يبازم مسئله ا ميبد از دست

 .ميكنيبا او صحبت م يدكتر و حساب ميريفردا بعدازظهر با هم م.نبرن ييبو هيتا بق كنميسر هم م

شدم و  رهيبه چشمان مهربانش خسربلند كردم و .جا آمد يحالم كم.دردم شد كيشر يخوب شد كه مهد چقدر

 ممكنه من زنده بمونم؟ يعني:دميپرس

من .يباش دواريام ديبا يهست يقو يتو جوان.البته كه ممكنه:بوسه زد و گفت ميشانيدو دست گرفت و بر پ نيرا ب صورتم

 .شهيمطمئنم كه تو حالت خوب م

آنشب تا صبح برادر مهربانم كنارم .اب به سكوت كردگفت كه آنان را مج يچ هيبه بق دانمياعتماد كردم نم شيگفته ها به

خوب بر دردش غالب  هيرا داشته و با روح يماريب نياز دوستانش هم ا يكي نكهيو آرزو سخن گفت و از ا دينشست و از ام

 دانستميم.بودم دهيشن اديبود كه آن روز ز يسه كلمه ا نيا.و محكم و صبور وممقا.مقاوم و صبور باشم ديمن با نكهيشده و ا

خوشحال  يو بدبخت يدياندازه به فكر من است در اوج ناام نياو تا ا نكهياز ا.آنشب را تا صبح در كنارم مانده است يچرا مهد

و ترس از خانه قبر را خاطرم  ييو تنها ردفرو خواهد ب يترسناك االتيشب مرا به فكر و خ يكيبود كه تار دهياو فهم.بودم

 .داد ميصبح كه به خواب رفتم در كنارم ماند و دلدار دهيا سپرو ت نياز ا.خواهم آورد
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 يمنش. داشت سالم كرد ريجلو رفت و رو به دكتر كه سر به ز يمهد. بود ضيدكتر مانند دفعات قبل شلوغ و پر از مر مطب

كه  ييباشد با همان لحن صدا دهيكه او را پسند يياز سر تا پا به او كرد و گو ينگاه يمهد دنيسر از كتابش برداشت و با د

 :به جلو خم شد و ارام گفت يكم يمهد. پاسخ داد يبرادرم را با لوند سالمبه لب اورد و  يبودم لبخند زارياز ان ب

از دكتر برامون  قهيچند دق هي دياگر محبت كن يدونم كه مطب دكتر شلوغه و شما هم وقتتون پره ول يم. خانم ديببخش -
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 .شم يممنون م ديريوقت مالقات بگ

 ييسر به طرف من چرخاند و ابرو يبا اشاره مهد. بود دهياو شده بود كه مرا ند كليو ه پيو ت يچنان محو مهد يمنش خانم

 :گفت يتوجه به من با مهربان يداد و ب ليتحو يگريباال داد و باز هم رو به او كرد و لبخند د

 .مگرد ياالن برم. باهاشون هماهنگ كنم دياجازه بد -

 :زدم و ارام در گوشش گفتم يبه مهد يدر وجودم گل كرد و چشمك طنتينداشتم ش ياز رفتن او با انكه حال خوش پس

 .نداره يخوب ونهيخانم با من م نيتو كارش رو كرد و اال ا كليو ه افهيق -

 :باال انداخت و گفت ييبه من كرد و ابرو ينگاه يمهد

 د؟يدار يمگه با هم خصومت. رسه يبه نظر م يخوب و مهربون نداره؟ دختر يخوب ونهيچرا با تو م -

بود كه اخم كردم و سرم را  نيا. خواست از ان دختر لوس و عشوه گر دفاع كند يدلم نم. شدم ريدلگ يدانم چرا از مهد ينم

 :گفتم دميكش يم يمبهم ياو نقش ها زيم يكه با انگشت روو يانداختم و در حال نييپا

 .مزه است يب يليخ. اديدونم چرا از لحن حرف زدنش خوشم نم ينم. يومتنه بابا چه خص -

 يرو به مهد يتوجه به من با محبت و مهربان يباز هم ب يخانم منش. جوابم را نداد ياز ان مهد يباز شدن در و خروج منش با

 :كرد و گفت

 .داخل ديببر فيكنند و بعد شما تشر تيزيورو  ضشونيدكتر مر يتا اقا ديداشته باش فيتشر قهيچند دق ستين ياگه زحمت -

از  ماريو ب ديطول نكش شتريب قهيچند دق. ميستاديبه در اتاق دكتر ا دهياو چسب زيارام تشكر كرد و هر دو نفرمان كنار م يمهد

ت از جا او همسرم اس نكهيبه گمان ا يمهد دنيدكتر مسرت با د. ميوارد اتاق شد ياتاق خارج شد و ما با اشاره خانم منش

 :گفت وبلند شد و دست به طرفش دراز كرد 

 درسته؟ ديخانم باش نيهمسر مت ديشما با -

 :فشرد گفت يكه دستش را م يبه سرعت دكتر را از اشتباه دراورد و در حال يمهد

 .هستم نيبنده آراسته برادر مت -

 :درهوا تكان داد و گفت يمسرت دست دكتر
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 ر است؟حالتان چطو. دياشتباه مرا ببخش -

 زشيم يرا رو شيكه دست ها يدر حال يدكتر با مهربان. دكتر نشست زيمبل روبه رو به م يتشكر كرد و كنار من رو يمهد

پدرانه اش دلم گرفت و  ياز احوال پرس. ديقرار داده بود رو به من كرد و با همان لحن پدرانه كه عاشقش بودم حالم را پرس

 .دمش را داچشمم پر از اشك شد و با بغض جواب

 نه؟ اي يباز هم دچار حمله شد -

 .خوشبحتانه از اون روز به بعد تا حاال دچار حمله نشدم -

 .....شما يماريخوب خدا رو شكر و اما در مورد ب -

 گفتك يبه من رو به مهد يرا جابه جا كرد و با نگاه شيرو يورقه جلو يانداخت و كم ريبه ز سر

هام محبت نكنم و  ضيكنم اول كار با مر يم يو معموال سع ستمين يادم رك اديكارهام زاز هم يراستش من برخالف بعض -

 .كرد يدر مورد خواهر شما مسئله فرق م يول. دهم با بستگانشان حرف بزنم يم حيترج

 :كرد و رو به من گفت يمكث دكتر

 يليكه خ شهيخصلتش باعث م نيم كه هماز صالبتش خوشم اومد و من مطمئن. هيدختر شجاع و با اراده و محكم نياما مت -

 .غلبه كنه شيماريزود حالش خوب بشه و بر ب

كرد و ادامه  يدكتر باز هم مكث. دارد يشد حدس زد كه چه حال و روز ياش م افهيق دنيرنگ به چهره نداشت و از د يمهد

 :داد

 يبرا ديمراحل و با هيبه سراغ بق ميبر ديبا كردم حاال يرا بررس جيبه خواهرتون دادم و نتا هياول شاتيازما يسر هيمن  -

 .مياقدام كن يماريب شرفتياز پ يريشگيتر و پ عيدرمان هر چه سر

. بر سرم خواهد آمد ييدر انتظارم است و چه بالها ييزهايدانست چه چ يخدا م. امد يارام و قرار نداشت و نفسم باال نم قلبم

درد را  نيكه ا يدانستم تمام كسان يم. ديرس يبود كه از ان به استشمام م مرگ يكه از لغت سرطان داشتم بو يتنها اطالع

 نكهياز فكر ا يلحظه ا. است ماريشخص ب يموها زشيعوارض ان ر نياز بزرگتر يكيشوند، كه  يدرمان يميش ديدارند با

 گريدوران افتاده و بار دنماند چنان حالم بد شد كه احساس كردم سرم به  يباق ميتار مو بر سر و چشم و ابرو كي يحت
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 يخبر يرا فرا گرفت و من در ب امطلق همه ج ياهيس. شدم كه روزگار آرام و راحتم را برهم زده بود يدستخوش همان حال

 .فرو رفتم
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. كرد يشامه ام را نوازش م ميفضا را پر كرده بود و عطر گل مر يسكوت ارامش بخش. يبود و روشن و نوران ديجا سف همه

 نيبدهم كه ناگهان احساس كردم دستم سنگ يخواستم به خود تكان. دميروشن د يتخت اتاق يچشم باز كردم و خودم را رو

سرم را به اطراف . و حساب كار دستم اومد دميكش قيعم يآه. دميد راكه به دستم وصل بود  يسر برگرداندم و سرم. است

سبز  هيشده بود كه با حاش زانياو يبه پنجره اش پرده سبز رنگ. زرگ نبودب ادياتاق ز. چرخاندم و به دور و برم نگاه كردم

 يزيان م يبودند روبه رو ذاشتهگ ماريهمراه ب يقرار داشت كه برا يكنار تخت مبل دو نفره ا. امد يخوب جور م واريدر و د

كه تخت من روبه  يواريكنج د. شد يم دهيكه سخت به عطر عالقه مند بودم د ميمر يپر از گل ها يان گلدان يو رو يچوب

با . شد يم دهيد يجعبه دستمال كاغذ كيو  يخال وانيان ل يكرد كه بر رو يم ييخودنما يرنگ ديسف خچاليان بود  يرو

 يديشد يو احساس سرما دياز فكر مرگ تمام تنم لرز. آغاز شده يمرگ و زندگ نيب يكه باز دميفهم تاقخود در ان ا دنيد

ان  يبار ط نيهزارم يو برا دميچانه باال كش ريگرم شدن با دست ازادم لحاف نازك را ا ز يبرا. را گرفتسراسر وجودم را ف

باز هم . شدند يخشك نم مياشك ها يدانم چار چشمه ها ينم. دآم يان بال به سرم م ديكه چرا با دميمدت كوتاه ازخود پرس

به همراه مادر وارد  يهنگام بود كه در باز شد و مهد نيا در. از گوشه چشمانم روان شدند البياشك همچون س فيدو رد

 :دميشن يرا م يمهد يصدا. شناختم سربرگرداندم و به سرعت خود را به خواب زدم يرا م شانيپاها يشدند صدا

به  يزيهر چ از شترياون االن ب. درد رو تحمل كنه نيتا بتونه ا ديبد هيبهش روح ديبا. ديخودتان را كنترل كن ديمادر شما با -

 .داره اجيما احت يو محبت ها ديام

 كردم؟ يم دياگر تو را نداشتم چه با. يچقدر تو خوب و مهربان هست. شود برادر خوب و مهربانم تيخواهر فدا ياله

دستش ترس از مرگ  يگرم. گذاشت و ان را نوازش كرد ميشانيپ يدست لرزانش را رو. مادر را كنارم احساس كردم يبو

خود را به . نكرد يو تظاهر به خونسرد دينگاه نگرانش را از من ندزد. باز كنم شيبرد و باعث شد چشمانم را به رو ادميرا از 
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 :زد هيگر ريخم كرد و سرم را در اغوش گرفت و ز ميرو

تحمل  يورمن و تو رو با هم عوض نكدر؟ اخه چط يچرا خدا جا. درد به جون تو افتاده نياخه مگه مادرت مرده بود كه ا -

 نميروز نب نيو من سرحال و سالم راه برم؟ خدا به من مرگ بده تا تو رو به ا يباش دهيخواب مارستانيتخت ب يكنم كه تو رو

 .مادر جون

. را كم كردم مياشك ها ريخط س شيبارش اشك ها ريو من در اغوش او و در ز ختير يكرد و اشك م يعجز و ناله م مادر

با . دلم به حالش سوخت. فرشته مهربان ياشك ها ايخودم است  يه به گونه ام روان است اشك هاك ييدانتسم اشك ها ينم

و  ديمرا در اغوش گرفته در اغوش خواهد گرفت تمام تنم لرز هانكه بعد از مرگم خاك مزارم را همچون حاال ك ادي

شود تا از فرو رفتن در  يم زانياو ايوسط در در يكه به تكه چوب يقيناخودآگاه كنترل اعصابم را از دست دادم و همچون غر

 :دميكش اديو فر دميكند سرم متصل به دستم را فراموش كردم و به او چسب يريكام امواج پر تالطم جلوگ

 يم يكيمن از تار. كنم و لباس عروس بپوشم يس.خوام عر يم. خوام زنده باشم يمن م. رمينذار بم. مامان به دادم برس -

 ....كنم؟ مامان جونم كاريكار كنم؟ مسعود رو چ يشما رو چ رميترسم، اگه بم يم يينهامن از ت. ترسم

. ردم تا به سمعود فكر نكنم يام را م يسع تيبودم سرطان دارم نها دهيكه فهم ياز روز. بود دهيامانم را بر هيهق گر هق

. كرد يو من باعث ان بودم، از خودم متنفرم مزد  يخبر در نگاهش موج م نيكه بعد از ا يغم و دور دنيتجسم چهره او و د

كرد و ان  يباز م يازاردهنده در ذهنم جا يا شيافتادم به سرعت اند ياد مسعود ميهر وقت به  نكهياز همه مهمتر و بدتر ا

ان خواستم و تصور ان كه بعد از تمام  يخودم م يمن مسعود را فقط و فقط برا. در قلب او بود يگريشدن زن د نيگزيجا

 .خواست به او فكر كنم ينمرو دلم  نياز ا. قابل تحمل بد ريغ يبخواند برا يگريعاشقانه را در گوش د يحرف ها
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روز از  15آن  يانجام دادند در ط ميرا برو يهايو عكس بردار شهايماندم و پزشكان انواع اقسام آزما مارستانيروز در ب 15

 لوياگر سالم بودم چهار ك.كردميو بخود در آن نگاه م ستادهيا نهيآ يروبرو.ده بودموزن كم كر لويشدت غم و غصه چهار ك

 يجلو يصندل يرو.سوختياز همه دلم بحال خودم م شيب.تا وزن وقدم با هم تناسب داشته باشن كردميوزن كم م ديبا گريد
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دفعه  هيشد كه  يچ يعنيد سخن گفتم و با خو دميشده بود كش دهيبه صورتم كه زرد و رنگ پر ينشستم و دست شميآرا زيم

حاال .زنده بمونم يشد كاشك صهآرزو خال كيبه باد رفت و تنها در  يكه داشت ييو آرزوها اهايرو خت؟همهيبهم ر زيهمه چ

؟پس چرا تا حاال برات مهم نبود؟چون تا حاال قدرش رو  هيچقدر با ارزش و دوست داشتن يكه زندگ يديفهم

پس  ايو تا فردا  رسهيمسعود م گهيتا سه ساعت د.ادياندازه زود به سراغت ب نيكه مرگ تا ا يكرديچون فكر نم.يدونستينم

بخودم انداختم و آرام از  نهيموشكافانه در آ ينگاه!شهيسفر بهش زهر مار م يخوش يطفلك.شهيباخبر م زيفردا از همه چ

 ؟يدوست دار يليمسعود را خ!راستش را بگو نيمت:دميخودم پرس

با  يبه اون فرصت زندگ ديبا ياگر دوستش دار يبر رونيب شياز زندگ دينه مثبت بخودم سر تكان دادم خوب پس بانشا به

اگر .بذار از تو متنفر بشه و فراموشت كنه.شدم رياخم كن بهش بگو ازت س.لج كن اريب يبهانه ا هي.يو ارامش رو بد شيآسا

و  كنميكار رو بكنم؟من بدون مسعود زودتر از غصه دق م نيا يچطور آخه نه ينه ممكنه بعد از تو اون هم داغون بشه ول

اش بذارم و از ترسم براش بگم  نهيس يكه برگشت سر رو يوقت خواميمن مسعود رو دوست دارم م.تا از درد سرطان رميميم

 يب دنميد ين هم براكه او دونميم.كه چقدر دلم براش تنگ شده يبده وا يدوارينوازشم كنه و به من ام شهيو اون مثل هم

 .براش بتراشه يبهانه ا هيو  رهيتونست با اون تماس بگ يطاقت شده خدا رو شكر كه مهد

برادرم محسن بود آمد به داخل و .جواب دادم يحاليچند ضربه به در باعث شد تا خلوتم را با خودم ترك كنم و با ب خوردن

معروف مشغول به كار بود البته بر خالف  يداشت و در كارخانه ا كيمكان سانسيسالش بود و فوق ل 27.مهربان نگاهم كرد

 ديبا يبنظر تو چطور:گفتم يدار يباال انداختم و به لبخند معن يشانه ا.ديپرسبود كنارم نشست و حالم را  طانيش يكم يمهد

 !باشم؟

 .خوشحال سرحال و آماده يعال:و گفت ديخند

 ؟يموضوع رو به مسعود بگ يتونيخودت م يكنيفكر م:ديكرد و پرس ميدوباره صدا.نگفتم چيانداختم و ه ريبز سر

 .بهتره يليآره خودم بهش بگم خ:و گفتم دميكش يآه

و  اديموضوع كنار ب نيبا ا ديكه اون اول با كنميمن فكر م.از ماها بهش بگه بهتره يكيبنظر من  يول:تكان داد و گفت يسر

 .قط و فقط بخاطر خودت دادمرو ف شنهاديپ نيالبته ا.بعد با تو صحبت كنه
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از همه  يكه رو راست دميكرد فهم هيو تو بغلم زار زار گر ديكه مادر حالم رو فهم يروز.راحت ترم ينطوريمن ا يممنونم ول-

 .من تحمل عكس العملش رو دارم.باشه ينطوريهم دياحتماال مسعود هم با.بهتره االن بنظرم مادر آرام تر از قبل شده زيچ

فكر  شهيهم داديبهت نگفته بودم چون غرورم اجازه نم نويتا االن ا.دوستت دارم يليخ:بمن كرد و گفت قيعم ينگاه محسن

بهت بگم اونقدر  خواميحاال م يول يفهميم نويو خودت ا يزيكه چقدر برام عز دميكه با اعمال و رفتارم بهت نشون م كردميم

 يماريب نيكه با ا خواميمن از تو م.يو تو دوباره سرحال بش فتهيمن ب جوناالن دردت به  نيكه حاضرم هم يزيبرام عز

 ...من...من.نيمت يو محكم باش يقو ديتو با.ياريو كم ن يبجنگ

 ؟يبگ يخوايم يچ:زانوش گذاشتم و گفتم ينشستم و سرم را رو شيشد كنارش پا ريهم اشكم سراز باز

 .كند يريجلوگ شياشكها شزيفراوان داشت تا از ر يرا بسته بود و سع شيراه گلو بغض

 يو قو يكه حداقل به خاطر برادرت هم كه شده زنده بمون خواميمن ازت م.نره ادتي نويخواهر رو دارم ا هي نيمن فقط هم-

 .يباش

مژگان بلندش پنهان شده و غرق در اشك بودند نگاه كردم و با  ريرنگش كه در ز يرا بلند كردم و به چشمان قهوه ا سرم

 .باشم يكه قو دميقول م.محسن دمياطر تو قول مبخ:بغض گفتم

بخاطر مادر بخاطر .يقول بد ميبخاطر همه ما كه دوستت دار ديتو با:را در دست گرفت و مشتاقانه گفت ميشانه ها محسن

 .يدكتر عمل كن يها هيو به توص يقول بد ديبا.بخاطر محمد و بخاطر مسعود كه تمام وجودش در تو خالصه شده يمهد

برادرم درست .رو به آن رو شدم نيشد و بعد از صحبت با محسن از ا بايدر نظرم ز گريبار د ايچطور دن دانمينم.ارام شد قلبم

سراسر  يبه زندگ ديام.زنده بمانم توانستميم.تا باعث درد و رنج آنها نشوم ماندميزنده م زانميبخاطر عز ديمن با گفتيم

بخود انداختم به سرعت  يمسعود بلند شدم و نگاه دنيمانده به رس كساعتي.داد  رييتغرا  ميوجودم را پر كرد و حال و هوا

را كه خود مسعود  يخود مشغول شدم به سرعت بلوز و شلوار شيبه ارا قيدق يليبه حمام رفتم و دوش گرفتم و سپس خ

م و حاضر و آماده از اتاق كرد ربر س ياب يروسر كيو  دميآن پوش يرو ديسف يمانتو كيبود بر تن كردم و  دهيخر ميبرا

از ترس  يكرد و سپس بتند زانيبر آورد و خود را به گردنم آو يبانگ شاد دنميبود كه با د يكس نيمحمد اول.خارج شدم

 نينيبب نيايمحسن مامان ب يمهد:بلند شود كنار رفت و گفت ادميسر و وضعم فر ختنيقبل از بهم ر يآنكه مبادا مثل روزها
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سرشار از عشق و محبت  ينگاه.آمد شانيمن لبخند بر لبها دنيآنها همه به دورم جمع شدند و با د!شده وشگلچقدر خ نيمت

تا  ديپس شما هم بمن كمك كن.زنده بمونم بخاطر شما بخاطر مسعود و بخاطر خودم خواميمن م:به تك تكشان كردم و گفتم

 .كنم رونشيب بدنممهمون ناخونده رو تحمل كنم و با كمك شماها از  نيبتونم ا
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كالفه شده  اهويبخودم فشار آوردم تا از چهره اش مشخص نباشد كه از آن همه ه يليخ.شلوغ و پر سر و صدا بود فرودگاه

 شدندياز آن وارد م نيفراوان سفارش داده بودم در دستم بود و چشم از در سالن كه مسافر تيكه با حساس يدسته گل.ام

شده بود كه اندك اندك  رهيبودند چنان با دقت به صورتم خ ستادهيمن ا ارمادر و شوهرش در كن سودابه بهمراه داشتميبرنم

چقدر الغر .جون نيمت يوا:و گفت اورديشدن طاقت ن رهيخ يطوالن يقيسرانجام بعد از دقا.شديباعث برهم خوردن آرامشم م

بنظرم بد  يالغر نشد وبهت اثر نكرد  نقدريا يمختلف گرفت يمهايهمه رژ نيا.باهات كرد يمسعود عجب كار يدور!يشد

 ت؟يبره مامور گهيمسعود چند بار د يتا عروس ستين

 .به او زدم يزور لبخند به

 !ريبگ اديشما !گهيد نهيخانم جون عشق ا:حرفمان آمد و گفت انيشوهر سودابه به م ريام

نداره و  يراديمن ا كليه ينيبيشكر مخدا رو :گفت يو ناراحت ضيشوهرش نازك كرد و با غ يبرا يپشت چشم سودابه

 .ريبگ اديعشق رو  يشما هم لطفا خودت برو معن.ندارم كه بخوام كمش كنم ياديز زيچ.زبانزد همه است

آرام و ساكت در  شهيكه مثل هم يزد و پشتش را به او كرد و به نزد مهد يتوجه به اخم سودابه قهقهه ا يب شهيمثل هم ريام

دسته گلش را به سودابه داد و .نوبت مادر شوهرم بود كه موشكافانه بر اندازم كند نباريا.رفتبود  ستادهيا يگوشه ا

 ؟يناخوش ده؟مگهيچشمت گود رفته رنگت پر ريجان چرا ز نيمت:گفت

مسعود  يشده از دور يهر چ يديخانم توح:ما بود خودش را داخل حرفمان كرد و گفت يكه تمام حواسش به حرفها مادرم

 .به مسعود عادت كدره كه با نبودنش از خورد و خوراك افتاده يدخترم بقدر.خان شماست

راستش  ياندازه عاشق مسعود منه ول نيجون ا نيخوبه كه مت يليخ!دييفرمايم يجد:باال انداخت و گفت ييشوهرم ابرو مادر
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 !باشه نيمت شيمربوط به جواب ازما ديكه موضوع با كردميمن فكر م

كرد و  داشتميبمن كه چشم از درب سالن برنم يبا ترس نگاه.دهانش از تعجب باز مانده بود ديمادرم پر ياز رو رنگ

 !شميمتوجه منظورتون نم ش؟منكهيكدوم آزما:ديپرس

دست و  ديكه تا مرجان رو د يشيهمون آزما:شوهرم دسته گل را از سودابه گرفت و در حال مرتب كردن آن گفت مادر

 !از دستش فرار كرد عيكه مرجان نفهمه موضوع از چه قراره سرپاش رو گم كرد و از ترس اون

كه در عرض دو سه ساعت گذشته در  ييايخانه رو يتك تك آجرها ييگو شديكه از دهان مادر مسعود خارج م يهر كلمات با

د درمانده خبر بو يمادر كه از مالقات من و مرجان ب.ختيذهنم ساخته بودم و به آن دل خوش كرده بودم بر سرم فرو ر

نكنه .ميشده بگو ما هم بدون يزيجون اگه چ نيمت:گرفت و گفت راسودابه دنباله سخن او .چشم به دهان من دوخته بود

 ؟يشد ضينكرده مر يخدا

بر هم زدن ازدواج من و  يبرا يتا بهانه ا كنديجمالتش را بد و زننده بر زبان آورد كه بر من ثابت شد در دل ارزو م يقدر به

 .او ازدواج كند يمياز دوستان صم يكيبود كه مسعود با  ليما اريسودابه بس.داشته باشد برادرش

 يليخ ديشده عجله نكن يكه چ كنميباشه به موقع خدمتتون عرض م:به چشمش نگاه كردم و گفتم ميبرگرداندم و مستق سر

 .ديشيبا خبر م يزود از همه چ

 .نبود ليدل يجون ب نيمت ينگران گفتيراست م پس مرجان:نازك كرد و گفت يمسعود پشت چشم مادر

 .تمام توانم جوابم را در گلو خفه كردم با

با  يلحظه ا.هم قرار داشت وارد شد يبزرگ رو يصحبت مسعود با چرخ باربر كه درون آن چمدانها انهيد رم خوشبختانه

كه نگاه پر از خشم  دميبطرفش دو جانيرا فراموش كردم و چنان با ه زيهمه چ دنشيمسعود و شوق در آغوش كش دنيد

رساند و دسته گل را از دستم گرفت و بدون خجالت از وجود  منمسعود اول از هم خود را ب.دميمادر شوهرم را به جان خر

فقط تو رو .حتما مرده بودم ديكشيطول م گهيروز د كياگه :سرم زد و آرام در گوشم گفت يبر رو يآن همه آدم بوسه ا

 .خواميم

بردم و دل به عشق او سپردم و خود را  اديرا با وجود مسعود از  ميو ترسها هايتمام دردها و ناراحت.رفت ادمياز  زيچ همه
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 .ستمينگر ندهيبه آ دوارانهيدرپناهش قرار دادم و ام

 ميبا هم از فرودگاه بطرف منزل ما حركت كرد يهمگ.بود دهيد يمفصل ييرايبه مناسبت ورود مسعود تدارك پذ مادرم

را  يمسعود با كمك محسن و محمد چمدانها را بداخل اتاق من برد و از همان بدو ورود آنها را باز كرد و سوغات هر كس

كه از  دوارميام.هست مال توئه يدو تا چمدان هر چ نيا يتو:گفتكرد و  ميبمن هم دو چمدان باز نشده تقد.بدستش داد

 .زميعز اديام خوشت ب قهيسل

 !ريبگ ادي يكم هيخان  ريام!خدا شانس بده:كرد و گفت گرانيحسادت قرمز شده بود رو به دكه از شدت  سودابه

 ادتي.گرفته ادي ريكارها رو از ام نيمسعود همه ا:بود رو به دخترش كرد و گفت يا دهيد ايمسعود كه مرد مهربان و دن پدر

 !ناشكر نباش نقدريآورد؟ا يچقدر برات سوغات نياز چ ريرفته ام

 يبقدر دهيكرده و نگاه زهردار و برنده مادر شوهرم را بجان خر خي يهمه سنگ رو شيپدرشوهرم سودابه را پ كهنيا از

مادرشوهرم دامن  يو دشمن نهيعمل به ك نيكه با ا دانستميم ياو را ببوسم و تشكر كنم ول خواستيخوشحال شدم كه دلم م

در .به من فهماند كه طرفدار من و مسعود است ياو هم با مهربان و كردمگرم از او تشكر  يخواهم زد پس با لبخند و نگاه

گذشته بود كه  مهيشب از ن.از او جدا شوم يا هيتمام طول آنشب مسعود دستم را در دست خود نگاه داشت و اجازه نداد تا ثان

 يمنزل ما خواهد ماند حتدر  رامادر و خواهرش اعالم كرد كه شب  ريمسعود در برابر نگاه متح.مهمانان قصد رفتن كردند

 .مادرش هم بر او كارگر نشد و مسعود آنشب در كنار من ماندگار شد يچشم غره ها

صبح بود كه ناگهان و بدون مقدمه  دهيبه سپ كينزد.گفت شيها ياز سفر و دلتنگ ميصبح مسعود برا يكيتا نزد آنشب

 ؟يحال يو ب دهيرنگت پر ؟چرايتو چقدر الغر شد نيمت:ديپرس

همه  گريام بار د دهيو رنگ پر يبا اشاره اش به الغر يبرده بودم ول اديرو از  زيبه دوران افتاد در آغوش امن او همه چ سرم

هم آماده  شاتميبخصوص كه پس فردا جواب آزما.ميرا به او بگو زيهمه چ ديزود با اي ريآوردم فكر كردم كه د اديرا ب زيچ

انداختم و در برابر نگاه مضطرب و نگران او  ريرو سر به ز نياز ا.كردميدرمان حاضر م و وامدا يخود را برا ديبودند و من با

ساعات قبل رو از  يها يخبر تمام خوش نيبا گفتن ا خواديالبته دلم نم.ياز اون باخبر باش دياست كه تو با يمطلب مهم:گفتم

 ...يببرم ول نيب
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 زميبگو عز:گفت يش نشوم آنها را درهم گره كرده بود و با مهربانآنكه متوجه لرزش دستان يبرا.ديمسعود پر ياز رو رنگ

 ناراحتت كرده؟ يافتاده؟كس يمن سرتاپا گوشم چه اتفاق

 .من...مسعود من:انداختم و با من و من گفتم ريبه او نگاه كنم سر به ز دميترسيم

 يماريمسعود طاقت ب ميها شهيبر خالف اند كه دميترسيهم م ديشا.ديچرخيجمله ام را تمام كنم زبان در دهانم نم نتوانستم

كه مسعود به  دميكرده بود چنان بر خود لرز دايكه به ذهنم راه پ دينخواهد از فكر جد يماريب نيمرا نداشته باشد و مرا با ا

 .بزن ؟حرفيلرزيزم؟چراميشده عز يچ:و گفت باندو بخود چس ديسرعت مرا در آغوش كش

صورتم را در .شده بود يمسعود كالفه و عصب.دادمياش به شدت تكان م نهيس يبه رو و سرم را ختميرياشك م يها يها

 .قلبم از جا كنده شد!بر سرت اومده؟زود باش حرف بزن ييچه بال:ديدستش گرفت و پرس

را قفل زبانم  ديكل.كه به كرات زبان در دهانم قفل كرده بود ييرويهمان ن ييسخت و كشنده بود اما گو قتيگفتن حق...من

 .گشود و مسعود را شوكه كرد

 .من سرطان دارم...من-

كه  قهيچند دق.كرد دنيزد و چانه ام شروع به لرز خيآنها صورتم كه در دستش قرار داشت  يكردند و از سرما خي دستانش

 يزينه چ ييگو چنان مسخ شده بود كه.پلك هم نزد يشد و حت رهيناباوارنه بمن خ يبود با نگاه يطوالن يبنظرم به اندازه قرن

دستانش !كرده بود درست بود دايكه به ذهنم راه پ يا شهيپس اند.را پر كرد ودموحشت تمام وج.شنوديم يزيو نه چ نديبيم

برده بود بر خالف انتظار من كه منتظر بودم  اديوجود مرا از .سرش گره خورد يافتاد و به رو نيشل شد و از صورتم به زم

بر سر  ييكه گو ستيگريچنان م.كرد ستنيسازد سر بر زانو نهاد و شروع به گر دوارميام يهبودمرا در آغوش گرفته و به ب

 خواستيدلم م دميفهميمنظورش را نم!بود سرم من اومده ييچه بال نيا:گفتيمدام با خود م.كندينشسته وناله م يزيمزار عز

 ياست ول اديمن ز يبهبود دين چه گفته اند كه امكه پزشكا ميبدهم و بگو يجلو بروم و او را نوازش كنم و به او دلدار

 واريرساندم و كنج آن خود را به د شيارا زيبا رخوت فراوان خود را به م دادينم تيرضا نكاريقدرت نداشته و دلم به ا نمزانوا

سر .مدتا مسعود بخود ا ديطول كش يساعت كي.نامفهموش سپردم يشدم و گوش به زمزمه ها رهيچسباندم و به مسعود خ

 ؟يديفهم ي؟كيمتوجه شد يچطور:ديدردمند بمن كرد و پرس ينگاه دتازه متوجه من شده باش ييبلند كرد و چنانكه گو
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 يول.من سرطان دارم نكهيا كنه؟مهميم يچه فرق:گفتم يو دلخور يجا خوردم كه با ناباور شيصدا يلحن كالمش و سرد از

 ...دكترها گفتند كه

 ه؟يچ گهيسرطان د ره؟اصاليگيسرطان م يمگه آدم الك ؟آخهيچطور مطمئن شد:و گفتكاره گذاشت  مهيرا ن حرفم

تا آرام  كردمياو را نوازش م ديمن با نكهيمثل ا.من و مسعود عوض شده بود يجا ييشده بود گو حاليبدنم سست و ب تمام

 ديترسيم ديشا نكهيا ايه شده و شوك اياست و  اديز ياز ناراحت دانستمينم كردينگاهم نم.شدينم كيمسعود بمن نزد!شود

 يبجا.كردم شيبا بغض صدا.شده بود رهينامعلوم خ يبود و به نقطه ا گرفتهدو دست  نيسرش را ب!كند تيبه او سرا ميماريب

را فراموش  يبود كه دلخور نيتا سر حد پرستش دوستش داشتم ا.عاشقش بودم.و صورتش را پوشاند ختيجواب اشك ر

بهم گفته كه با  كترد:گذاشتم و گفتم شيو سر به زانو دميكش كشيبردم و دو زانو خود را به نزد اديكردم و غرورم را از 

 .نترسم يزيباشم و از چ دواريصبور و ام ديفقط با شميدرمان به موقع دوباره مثل قبل سالم م

توجه  يگاه كرد و ب هيآن را تك شد و مانيپش يدستش را باال آوردم تا سرم را نوازش كند ول.زديدر نگاهش موج م يناباور

از سفر  ييو آرزو ديبا چه ام:داد و گفت هيپنجره تك شهيگذاشته بودم از جا برخاست و سرش را به ش شيبمن كه سر بر زانو

 نهيبب يلباس عروست اوردم كه هر كس يپارچه برا هي.رو برات از اونجا انجام دادم آوردم يعروس يدهايتمام خر!برگشتم

 نيبب يول كردميتو در اون لباس دلم رو خوش م ريكه اونجا بودم با تصو ييشبها نيتموم ا.اون باز بمونه ييبايدهنش از ز

 .تموم شد يهمه چ...فيح!شد يچطور

قرار بود مرا در قبر قرار  گريكه انگار تا چند ساعت د كرديصحبت م يمسعود طور.از آن نتوانستم خودم را كنترل كنم شيب

تموم شد؟منكه حاال نمردم كه تو از  ي؟چيكه چ فيح:دميكش اديفر تيشدم و دست به كمر زدم و با عصبان از جا بلند.دهد

 يتو بجا.شميبخدا دكترها گفتن خوب م:آوردم و با التماس گفتم نييرا پا ميصداتن .را بست ميبغض راه گلو.ياالن عزا گرفت

پس اونهمه عشق من گفتن هات كجا !يخونيبرام م اسي هيو ا يجلوم نشست يو ترس رو از دلم ببر يبد يبمن دلدار نكهيا

به جونم افتاده از چشمت افتادم و  يدر لعنت نيكه ا ؟حااليخواستيكه سالم بودم منو م يشد؟تا وقت يرفت؟ابراز عالقه هات چ

 .مسعود نگاهم كن.يكشيبا نفسش نفس م يگفتيكه م ينيهمون مت نميمسعود من مت.شدم ياخ

شرمنده شد جلو آمد و مرا كه اشك  شياز عكس العملها يلحظه ا يبرا.انداخت رينگاهم كرد و به سر بز يوزبا دلس مسعود
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 .ميستيگر مانيبر مرگ آرزوها يساعات يو هر دو در سكوت برا ديدر آغوش كش ختميريم

 يبر تمام گريو رفتارش بار دمسعود با اعمال  يدادن برادران ومادرم به آن دل خوش كرده بودم ول ديكه من با ام ييآرزوها

 .ديآنان خط بطالن كش

 

 13 فصل

بودم و به اعمال و  دهيدراز كش مارستانيتخت ب يرو. رفتم مارستانيبه ب شيازما يسر كيانجام  يروز بعد دوباره برا چند

فروغش را از بود و چشمانش  دهيپوش شيشده بود صورت صاف و براقش از ر نيافسرده و غمگ. كرد يرفتار مسعود فكر م

 .كم حرف و شاكت شده بود وكرد  يبر تن م رهيت يلباس ها. دست داده بودند

او كه دسته گل  يبه رو. اورد رونيرفتار مسعود ب االتيبا زدن چند ضربه به در اتاق به درون امد و مرا از فكر و خ محسن

 :زدم و گفتم يكرد لبخند يراف نگاه مبه اط يگرفت و با كنجكاو يرنگارنگ را به طرفم م يپر از گل ها ييبايز

 ؟يگرد يم يشده محسن؟ دنبال كس يچ -

 :ديو پرس ديكش ميشانيبر پ يبه من انداخت و دست ينگاه

 ومده؟يپس مسعود كجاست؟ هنوز ن -

 :و گفتم دميكش ياه. هم به فر مسعود بود او

 .كنه يشونه خال رشونيتونه از ز ينم نياز ا ترشيب گهيداره ود يكرد و گفت كه كل يتلفن كرد و عذرخواه. ومدهينه ن -

نسازد دستها را بر هم زد و با  نيانكه مرا غمگ يحالت داد برا رييبه سرعت تغ يشد ول نيخشمگ يلحظات يمحسن برا نگاه

 :خنده گفت

خبر خوش  هيخوب خانم . شركت هي تيتونه اون و مسئول يگه بنده خدا باالخره كارش و كه نم يراست م. نداره يبيع -

 .رو بده تا بهت بگم ميمژدگان. برات دارم

زدم و  شيبه رو يكرد كه دلم به حالش سوخت و لبخند يشاد و شوخ طبع بود چنان پر مهر و محبت نگاهم م شهيهم محسن

 :گفتم
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 .سر جاشه تيباشه خبرت رو بده مژدگان -

 :ارام در گوشم گفت. به اطراف كرد و مطمئن شد كه بسته است  يرا جلو اورد و نگاه سرش

فقط سند زدنش ! خانم كوچولو قولنامه كرد كي يكوچولو برا نيماش هي يخالصه امروز مهد....ها يباشه كه قول داد ادتي -

 !خودشون افتخار بدن و برن محضر و پاش و امضا كنن ديمونده كه خانم با

 :اره افتاد و گفتمخبر خوشحال شدم كه نفسم به شم نيا دنيچنان از شن يدياوج ناام در

 ؟يكن يكه نم يشوخ! نيبگو جون مت -

 :مسخره به خود گرفت و گفت افهيق محسن

. گهيخبر خوش د هيحاال . كهيو متال يتونيرنگش ز. خونه پاركه اطيتو ح. گم يجا بود؟ به جون تو راست م مينه بابا وشخ -

 .ها شهيم ميدختر كم كم داره بهت حسود

 .يگ يو بعد خبرت رو م يبر يهر دفعه دل ادم رو متو كه . بگو گهيخوب د -

ترجمه فصل  دنيصحبت كرد گفت كه منتظر رس يالبته با مهد. هيزاهد ياقا يزنگ زد و گفت كه منش يخانم هي شبيد -

فصل اخر و بعد هم  نيهم پيگفت كه تمام كارهاش انجام شده و حاال فقط مونده تا. هستند كه در دست توست ياخر كتاب

 ....اديكتابت درم ين كتاب به ارشاد و بعدشم به سالمترفت

و  مارستانيتخت ب يبلند شدن از رو يبردم و برا اديرا از  زيكه محسن به من داد چنان خوشحال شدم كه همه چ يدو خبر از

 :گفت يشگيمحسن كنارم نشست و باز همان لحن شوخ و سرحال هم. كردم يشمار هيرفتن به خونه شروع به ثان

 خودت؟ تيخوب دختر شجاع چه خبر از وضع -

 :درد و غم خود افتادم و گفتم اديسوال محسن باز به  با

 .نكرده شرفتيپ اديهنوز ز يماريرو شروع كنم چون ب يدرمان يميش عتريهر چه سر ديدكتر گفته با -

 :پا انداخت و گفت يكرد غم چشمانش را از من پنهان كنه پا رو يم يكه سع يدر حال محسن

رو  شرفتشيپ يتر جلو عيشه هر چه سر يو م ميشد تيماريزود متوجه ب يليخوب خدا رو صد هزار مرتبه شكر كه خ -

 .گرفت
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پر از كمپوت  يبه همراه پدر و مادر مسعود با دسته گل و ساك ريبا باز شدن در اتاق قطع شد و سودابه و ام مانيها حرف

با ورود انها هنوز . گرفته بودند افهيسودابه و مادرش ق يبود ول يميو صم مهربان ريچهره پدر شوهرم و ام. داخل شدند

مادر شوهرم با . و كمپوت ينيريهم داخل شدند و اتاق پر شد از گل و ش يكه مادر و مهد ميبود يمشغول سالم و احوال پرس

در ان  يمصنوع يكه مهربان يحنانداخت با ل يبه من م يقيكه نگاه عم يمبل كنار تخت نشست و در حال يرو ياديوسواس ز

 :زد گفت يموج م

 ؟يتخت موندگار شد نيا يچطور شد رو يجا بند نبود چيوقت ه چيدفعه؟ چطور شد تو كه ه هيشد  يجون چ نيمت -

به  يكه به همراه خود اورده فنجان چا يكه از فالسك چا يكرد و در حال يدست شيپ عيبدهم، مادرم سر يجواب نكهياز ا قبل

 :داد گفت يادر شوهرم مدست م

هر  نكهيا يجا بند شده برا هياالن هم كه به قو شما طاقت اورده و ! يديتخت ماندگار بشه خانم توح نيا يخدا نكنه كه رو -

 .چه زودتر خوب بشه

 :را رد كرد و گفت ينازك كرد و با دست فنجان چا يمسعود پشت چشم مادر

با لباس  ينطوريهم ديهم كه رفتم با نجاياز ا. بخورم يچيه مارستانيب يتو رهيگ يمن دلم نم! قربون دستت خانم اراسته -

 .ديببخش. هيوسواس دارم د. دوش و خودمو بشورم ريبرم ز

 :رو به او كرد و گفتم يپس به تند. كرد يبود كه قلبم را چاك چاك م يمادر مسعود مانند خنجر يبه جمله حرف ها جمله

به زحمت  يمن راض ديزحمت بنداز يبه خاطر من خودتون رو تو ستيالزم ن گهيد يول ديآورد فيممنون كه تشر يليخ -

 .ديمجبور بش ديكه دوست ندار يكنه كه به خاطر من به كار يوجدانم قبول نم. ستميشما ن

 :و گفت ديخود را به ندانستن زد و خند يول ديمنظورم را فهم يمسعود به خوب مادر

دست خودم  گهيوسواسه د. ها يريتو رو خدا بدل نگ! يمعاف كرد مارستانيمنو از اومدن به ب مادرجون خدا عمرت بده كه -

 .كنه ياعصاب مو دگرگون م طيمح نيا ييحال و هوا ستين

خواست دران  يدلم م يليخ. من قرار گرفته بود يرو يكه جلو يدق نهيمثل ا. زده بود ياليخ يرو بود، سرد بود و به در ب پر

 يشست يرا م تيو از سر تا پا يباز هم وسواس داشت ديخواب يتخت م نيا يمن سودابه رو يكه اگر به جا دميپرس يلحظه م
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شد؟ سودابه متوجه حالم شد و به  يو خواب و خوراكت آه و ناله م يختير يم اشكمن شب و روز  چارهيمثل مادر ب نكهيا اي

 :كنارم آمد و آرام در گوشم گفت

 .بچه اش رو نداره يغم و غصه و ناراحت دنيتحمل د گهي، مادره دجون نيمت ريبه دل نگ -

 :كرد و گفت يدست شيبزنم خودش پ يبلند كردم و به چشمانش نگاه كردم تا خواستم حرف سر

كه  يمسعود از همون وقت يدون ياخه م. تونه تحمل كنه يخوره نم يو غم م دهياز هم پاش ياونجور نهيب يمسعود رو كه م -

كنه  يم هيو گر نهيش يفقط تو خونه م. از خواب و خوراك افتاده. مرده متحرك  كيشده مثل  دهيتو رو فهم يرمايخبر ب

 .هم شروع كرده گاريها س يتازگ

اول فكر كردم منظورش از . خواستم از مهر مادرش نسبت به خودم تشكر كنم يتازه م. كردم يتعجب به چشمانش نگاه م با

داد  يكه از حال و روز مسعود به من م يبا اخبار. اشتباه كرده بودم يول! دخترش يتم و به جابچه من هستم كه عروسش هس

جه حالم شد و به گمان انكه از دست مادر شوهر و خواهر .مادر مت. افتاد هچنان حالم گرفته شد كه اشك از چشمانم به را

 :بلند گفت يشده ام با صدا ريشوهرم دلگ

 شده دخترم؟ يچ. نهينب ونيخدا به مادرت مرگ بده كه تو رو گر يكن يم هيشده مادر؟ چرا گر يچ -

توانستم حال  يم. و اتاق در سكوت فرو رفته بود رديكه معلوم بود خودش را باخته كنار رفت تا مادر مرا در اغوش بگ سودابه

 :و گفتپدر شوهرم سكوت را شكست  نكهيدر سكوت گذشت تا ا قهيچند دق. تك تك انها را حدس بزنم

 .فهيضع يكردن مال ادم ها هيگر. يباش يدلت با خدا باشه و قو ديتو با. نكن هيدخترم گر -

و خجالت  ياز نگاهش شرمندگ. كه غمزده و ناراحت چشم به من دوخته بود گره خورد ريكردم و نگاهم با نگاه ام سربلند

از چه قرار است رو به همسرش  انيبود كه جر دهيفهم كهنيپدر مسعود مثل ا. انداخت يتكان داد و سر به زر يسر. بود دايپ

 :ديانداخت و پرس

 ومده؟يخانم پس مسعود كجاست؟ چرا با ما ن يراست -

 :نازك كرد و گفت يپشت چشم مادرشوهرم

با  چارهيپسر ب. كنم دارشيب ومديدلم ن. ختير يبود و اشك م داريكه تا صبح ب شبيد. خواب بود مياومد يم ميما كه داشت -



 

 

كتابخانه نودهشتيا  مژگان احتشامي  –انكارم مكن 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٤

 .عذا گرفته ينطوريهم. مرده اند زانشياز عز يكيانگار كه . شوكه شده يبدجور نيمت يضيمر دنيفهم

چنان به مغزم  شانيافكار پر. كنم رونيبكشم و او را از اتاقم ب اديخواست زا ته دل فر يدستش كالفه شده بودم، دلم م از

خواهم  يكار به همه فهماندم كه م نيو با ا دميسر كش يمام پتو روت يادب يهجوم اورد كه نتوانستم خود را كنترل كنم و با ب

. برد ليرا به تحل ميكه مسعود گفته بود تمام قوا يدروغ گريطرف و از طرف د كيمادرشوهرم از  يحرف ها. تنها باشم

بر خود لعنت  نمياش بودم را در وجودش بب يكه من باعث و بان يتوانستم غم يمسعود را دوست داشتم، عاشقش بودم، نم

كردم  يم نيبه خودم تلق. ام شده بودم يتنها مرد زندگ تيمرا ببخش، چقدر باعث ازار و اذ ايخدا. فرستادم و خدا را خواندم

نده او طاقت  يخود به خودت دلدار يزد كه ب يم بيبه من نه يدرون ييندا ياز طرف ياست ول يعيكه اعمال و رفتارش طب

 .يخواست كه سالم و سرحال بود يكه تو را دوست داشت و م يقط تا زمانتو را ندارد و ف يماريب
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امر باعث شد  نيگذاشتند كالفه شده بودم و هم يارامم نم يا هيكه در ذهنم به جنگ و جدل پرداخته بودند و ثان يافكار از

كردند با  يم يدند و هر كدام سعكل خانواده نگرانم بو. بر من غالب شود يام را از دست بدهم و افسردگ هيكه روح

 .شد يجز ان كس كه تنها مرهم دردم محسوب م ه،هم. دهند رييام را تغ هيمختلف روح يعملكردها

به همزاه مسعود و مادر و  يدرمان يميجلسه ش نياول يكه برا يروز. من سخت نگران شد تيوضع دنيمسرت با د دكتر

 :ترفتم رو به من كرد و گف مارستانيبه ب يمهد

 درسته؟! گهيد يسرحال و شاد و قبراق اومد. خانم تنيخوب م -

 :لبانم نشستو به كنار تختم امد و دستم را گرفت و گفت يبود كه بر رو يدكتر تنها لبخند تلخ جواب

نه و چطور مشتاقا نيبب! نيرا بب انتياطراف. يو ترس رو از خودت دور كن يباش يقو ديتو با. گم يبار بهت م نيصدم يبرا -

 .يبه خاطر اونها هم كه شده طاقت داشته باش ديتو با. كنند يعاشقانه نگاهت م

انداخته بود و با  يمسعود كماكان سر به زر يدرست بود ول يصحبت دكتر در مورد مادر و مهد. بلند كردم و نگاه كردم سر

 ريدر قفس اس يچون پرنده ا زد كه مسعود بيبه من نه يباز هم احساس درون! ديكش ينقش م يكاش ينوك پا رو
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 !ودپشت پا زده ب زيشده واال تا االن به همه چ يستيرودربا

 يست سرم را اماده كرد با لبخند ليخانم پرستار امد و وسا. ديجوش يو سركه م ريبودم و دلم مثل س دهيتخت دراز كش يرو

 :دستم را در دست گرفت و گفت نيريش

امپول توش  هيزنم و  يسرم كوچولو بهت م هيفقط نترس . ستين يچيه رميرو بگ خوام رگت يدختر خوب حاال م نيآفر -

 .يتا هر چه زودتر خوب بش زمير يم

تواند چه  يامپول كوچولو م كيدانستم كه همان  يم. ساله هستم 5بچه  كيمن  نكهيزد مثل ا يحرف م يطور پرستار

 يمنجمد شده دستانم احساس م يلحظه ورود ان را در رگ هاشد و من هر  قيدارو به بدنم تزر. اورديبه سرم ب ييبالها

بود و  يچه لحظات سخت و درداور. تلخ را در درونم تحمل كنم همانم نيوجود ا ديزنده ماندن با يدانستم كه برا يم. كردم

 يتا سرما پر از عشق و محبت بود يگرم و مهربان و قلب يام محتاج دست دهيچقدر در ان لحظات جسم سرد و روح زجر د

به مسعود كردم كه پشت به من رو به پنجره دست ها را پشت كمرش حلقه كرده  ينگاه. بسپارد يترس و درد به فراموش

. بود دهيمن بدجور از هم پاش يماريبردن به ب يطفلك با پ. دلم به حالش سوخت. بود و تمام چهره اش سرشار از غم بود

كردم كه اعمال و رفتارش را  يم يهر چقدر سع. دست خودم نبود يول. نباشم ريكردم منصف باشم و از او دلگ يم يسع

كند و لحظه به لحظه  يفكر كه او از من دلزده شده و همچون قبل نگاهم نم نيا تخواس يدلم م. توانستم يكنم، نم هيتوج

داشتم مهر به لب زدم و  ازينكه به عشق او  يپس در حال. ردينگ يرود در ذهنم جا يم ينور نگاه پر فروغش رو به خاموش

 ينداشتم بو يعيحالت طب فتهه كيتا  مارستانيپس از مرخص شدن از ب. داشت يمراحل درمان عوارض سخت. سكوت كردم

 .زودرنج شده بودم. حساس  دايشده و شد فياعصابم ضع. رفت ينم نييپا مياز گلو زيچ چيزد و ه يغذا حالم را برهم م

 يبار بر خالف تمام دفعات قبل كه از شاد نيا. بعد از عقد مسعود در خانه ما بود يتمام جمعه ها بعدازظهر و به روال جمعه

حاالت مسعود و نگاهم غم بارش بر . كرده بود ارينشسته بود و سكوت اخت يو افسرده گوشه ا نيشناخت غمگ يسر از پا نم

زدم و به او كه از صبح تا به ان زمان جز چند  ايدل به در شده بود كه نيقلبم سنگ نچنا. افزود يجمعه م يغم و اندوه عصرها

 :نزده بود گفتم يكلمه كوتاه با من حرف

تحمل . رونيب ميپاشو بر. كه نگو يغم دار يجور هي. يتو هم كه انگار سر قبر من نشست. ديخونه دلم پوس يتو. مسعود -
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 .خونه موندن رو ندارم

 :فاصله برخاست و گفتو بال ديكش شيبه موها يو دست ديكش يآه

مقداركار از اداره  هي. گردم خونه مون يرسونمت خونه و خودم هم برم يو بعد من م ميخور يم ييهوا هي مير يباشه م -

 .تا فردا انجامشون بدم دياوردم كه حتما با

 :و اعتراض نكنم فقط گفتم مينگو يزيخواست چ يم دلم

هر چه زودتر  يخوا يدفعه م نيشده كه ا يچ! خونه يو شب بر يها ولم كن جمعه يوقت دل نداشت چيمسعود خان تو كه ه -

 ؟ياز شرم خالص بش

 :حوصله گفت يدر هوا تكان داد و ب يانتظارم دست برخالف

 نيا. بار حاال كار دارم هيبودم،  شتيصد تا جمعه پ. يگيو متلك م يكن يم لهيو مدام به ادم پ يجان حساس شد نيبابا مت يا -

 !كردن نداره تيكه شكا

 :را باز كردم و گفتم ميمبل انداختم و روسر يكه در دست داشتم رو يروپوش

خوام خونه  يم. رفتن ندارم رونياصال حال و حوصله ب. مسعود جان تو برو خونه من منصرف شدم! يگ ياره تو راست م -

 زيجمله محبت ام هياز صبح تا حاال كه . ترهبه يطور نيا. تو هم برو به كارهات برس. بمونم ترجمه كتابام رو تموم كنم

 .ومدهين شيپ ينكرده حرف يبرو تا خدا دم،ينشن

 :وگفت ستاديا ميبه كمر زد و روبه رو يدست مسعود

 .ولم كن گهيگرفته تو د يمنو به باز يروزگار به اندازه كاف! نكن يبا من باز نيمت -

 :از او دست به كمرم زدم و گفتم تيتبع به

 .ديهاتون برس يبه گرفتار دييبفرما! دم مسعود خان فرماولت كر -

 :لب گفتم ريو ز اوردميكه طاقت ن. ام به طرف در رفت يو ناراحت تيتوجه به عصبان يب

 ....فيح! مسعود فيح -

 :و گفت ديحرفم پر وسط
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 .حرفت رو بزن ؟يكه چ فيح -

انم نتوانستم و عشقش خلع سالحم كرد و به عجز و البه ام بم يكه كردم قو يو تالش يطاقتم تمام شده بود با تمام سع گريد

 :شد و به استغاثه گفتم رياشكم سراز گريانداخت و بار د

به محبت و . دارم اجيمن بهت احت ؟يشد ينجوريكرد؟ تو چرا ا يكه مثل بت پرستشم م يهمون ؟يهست نيمسعود تو ا -

من ... من. يكن يم غيو حاال همه اونها رو ازم در يذاشت يم اركيدر اخت كه قبال به افراط ييزهايبه توجهاتت به تمام چ. عشقت

. اخه چرا مسعود؟ من كه هنوز نمردم. يشد گهيجور د كيتو  نكهيمثل ا يول مو غمم دركت كن يكردم با تمام ناراحت يسه

 ؟يكن يكار رو م نيچرا با من ا. دارم يبه زندگ ديهنوز ام

لب  ريكه كتش را به دست داشت ز يجواب گذاشت و در حال يتمام سواالتم را ب. نگفت چيانداخته بود و ه يبه زر سر

از او  يسراغ چيزد  يشدم كه تا ده روز بعد كه به من تلفن م ريبعد از رفتن مسعود چنان از او دلگ. كرد و رفت يخداحافظ

مسعود پس از . زدم يم دنيخود را به نفهم يول خواندم ياز مسعود را م يه منديدر نگاه مادر و برادرانم خشم و گال. نگرفتم

و  ريكه من هنوز دلگ يامد و به قول خود به ماجرا خاتمه داد در حال دارميساده به د يعذرخواه كيدسته گل و  كيده روز با 

 .ناراحت بودم
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 يدرمان يميقبل از ش. گذشت يبارزه كنم مكه به جانم افتاده م ييبال نيبا ا ديام سرطان دارم و با دهيكه فهم يماه از روز پنج

ان را شرح داد و مرا به  اناتيكامل روند و جر ميدكتر برا يها و عوارض ان خبر داشتم دل امدياز پ يخودم تا حد اندك نكهيبا ا

بهووقع  ميبرا يهشدار زمان نيموهاست و ا يدارو بر رو نيا اديز ريساخت او گفته بود كه تاث عطور كامل از ما وقع مطل

 يدكتر كوتاهشان كرده بودم را به رو حيرا كه به توص مياز موها يكه از خواب برخاستم و دسته ا يكه صبح روز وستيپ

دانتسم چرا بالفاصله  ينم. دادم شانيآمد شستشو يكه از دل سوخته ام درم ييموها را جمع كردم و با اشك ها. دميبالش د

همچنان ادامه داشت و هر روز به تعداد  ميموها زشير. ذاشتم و دو طرف ان را بستمبرداشتم و موها را داخل ان گ يكاغذ

 دلمحصوله و كسل شده بودم  يشد ب يم دايشد و كاسه سرم كم كم پ ياضافه م سوانميشدن گ يتار به تاز ان و خال زشير
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در ان نمانده  ييتار مو گريهر ام كه داز چه. كردم يهم نگاه نم نهيبه خودم در ا يحت گريد. نميكس را بب چيخواست ه ينم

اورد و  يم يليآمد و هر بار دل يم دنميمختلف كمتر و كمتر به د يمسعود به بهانه ها نكهياز همه بدتر ا. آمد يبود بدم م

 ميبودكه با هم  يزمان رايز. مرا با ان حال و روز ندارد نيمحرز شده بود ه مسعود طاقت دد ميبرا يول. ديتراش يم يبهانه ا

 .كرد يهم به من نم ينگاه مين يحت

 نيشود ا يچندشش م ميمو يسر ب دنيبودم كه ازد دهيفهم. آمده بود دنميهفته به د كيجمعه بود و مسعود پس از  شب

 يا هيهد شيبرا. كردم و به انتظارش نشستم شيآرا يو برسر گذاشتم و اندك دميخر يقرمز رنگ يبود كه كاله حوله ا

گل . آمد ديدسته گل زرد و سف كيكه گفته بود با  يسر ساعت. ليدل يمناسبت و ب يخوش قبل، ب يانند روزهابودم م دهيخر

. زدم دنيگرم جواب دادم و خود را به نفهم يبوسه ا ايرا از دستش گرفتم و بوسه سرد و از سر باز كننده را كه به گونه ام زد 

خود را سخت مشغول صحبت  ربا نيكرد ا يم يلحظه شمار گرانياز چشم دتنها ماندن با من و دور  يكه برا شهيبرخالف هم

خواست بفهمد كه  يچرا نم. توانستم تحمل كنم از حركات و رفتارش كالفه شده بودم ينم گريد. و محسن كرده بود يبا مهد

 يخود را در اتاقم زندان! زد يم دنيدانست و خود را به نفهم يهم م ديبه محبت و عالقه او دارم؟ شا اجيو احت مارميمن ب

تختم برداشتم و تك  ياز رو تيو عصبان ضيبودم با غ دهياو خر يرا كه برا ييجعبه كادو. را بسته بود ميبغض راه گلو. كردم

پنهان  ميكندم و جعبه را در كمد لباس ها شيجعبه چسبانده بودم از رو يرو بايز يان را كه با روبان يشاخه گل سرخ رو

 ديطول كش يساعت مين. كردم يگل عقده دل خود را خال يها لبرگتخت نشستم و با پر پر كردن گ يرو تيصبانكردم و با ع

 !خواهد خودش را نگران جلوه دهد يكه م ديرس يبه نظر م. تا مسعود به دنبالم امد

 ست؟يشده بازم حالت خوب ن يچ ؟يينجايتو ا نيمت -

 :تفاوت شانه باال انداختم و گفتم يب

 !كه ينيب يهم خوبم م يليخ. خوبم چرا -

 :بود كرد و گفت ختهير ميپا ريپرپر شده و ز شيكه تمام گلبرگها يبه من و شاخه گل ينگاه

 ؟يگل بدبخت رو پر پر كرد نيپس چرا ا. معلومه -

 :باال انداختم و با تمسخر نگاهش كردم و گفتم ييابرو
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 داره؟ ياشكال. خواست يدلم م نكهيا يبا -

 زينگاه محبت ام هيهمان چند ثان. بار با محبت به صورتم نگاه كرد نياول يتخت نشست بعد از شش ماه برا يارم روو كن امد

 :شد و گفتم ريخلع سالحم كرد اشكم سراز

چقدر  يدون يچقدر سخته؟ م يدون يم. نيام رو بب افهيق. به چه حال و روزم اومده نيتونم خوب بشم؟ بب يبه نظر تو من نم -

پا در هوا  يدون يچقدر سخته؟ تو م يشب اول قبر چطوره، چشمات و ببند نكهيا اديهر شب به  يدون يخواد؟ م يم تحمل

كه بعد از زدن  يدون يكنه؟ م يچقدر حالمو بد م يلعنت يدرمان يميهمون ش يندو يداره؟ اصال تو م يكردن چه عذاب يزندگ

 به؟هفته حالم چقدر خرا كيتا  ياون سرم و امپول لعنت

 :دو دست گرفت و گفت نيداد و سرش را ب هيانداخت و ارنج ها را به زانو تك نييپا سر

 .وحشتناكه يليدونم كه خ يم -

 :گفتم تيو دست به كمر با عصبان ستادميا شياز جا بلند شدم و رو در رو. شد دهيبه جانم كش يلحن كالمش آتش از

 ياون همه محبتت كو؟ اون همه ابراز عشق و عالقه ات چ ؟يدون يم يتو چ ه؟ينجوريو رفتارت ا يدون يرو م زهايچ نيتو ا -

 ضيچون زشت شدم و مر ستم؟يبه چشمت ماه و ستاره ن گهيشد د يمن گفتنت؟ چ ديشد؟ كو ستاره من، ماه من و خورش

. وبا ندارم ايطاعون . مسعود من جزام ندارم. ينگاهم كن يحت اي يبزن تبه من دس ياكراه دار يشدم از چشمت افتادم؟ تو حت

 يتو كه م ؟يش ينم كيپس چرا به من نزد. كنم يكس منتقل نم چيدرد رو به ه نيو ا نميب يهستم كه خود ازار م يضيمن مر

دونم كه بهانه  ينم يكن يم كرف ؟يكش يپس چرا خودت رو از من كنار م. به محبت و عالقه تو دارم اجياالن چقدر احت يدون

كه  يگ يو بعد م ير ينم يو سركار يخواب يخونه م يفهمم كه تو يمن خرم؛ نم يكن يفكر م ؟يار دارك يگ يكه م ياريم

 يگفت يم شهيكه هم ينيمنم، همون مت نيا. يازدواج نكرد شعورياحمق ب هيمسعود تو با  ؟يتيدونم مامور يچه م ؟يسركار

 !رو نداره تشكس هوش و ذكاو چي

 ينم. قلبم به تپش افتاده بود و توانم را از دست داده بودم. امد يبودم نفسم باال نمو خشم صحبت كرده  جانيبس با ه از

را كه شش  ييدهانم را نگهدارم و حرف ها يهم نتوانستم جلو ياز طرف يكنم ول ييباشم و محبتش را گدا فيخواستم ضع

 .ورمايو روانم شده بود بر زبان ن روحماه بود در دلم انبار شده بود و باغث ازار 
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سر بلند  ديقرن طول كش كيكه به نظرم به اندازه  يقيبعد از دقا ختير يصدا اشك م ينگفت و ب چيساكت بود ه مسعود

 :شد و گفت رهيبه چشمانم خ قيعم يكرد و با آه

 شد؟ ينطوريپس چرا ا. بود يخوب و عال يليكه خ زياتفاق افتاد؟ همه چ نيآخه چرا ا -

 :پس گفتم دميرا نفهم منظورش

 يبچه م هياون وقت با داشتن . اديب شيپ گهيممكن بود چند سال د! گهياتفاقه د ؟يگ يم يدار يچ يفهم يتو خودت م -

 ؟يكن دايپ يچه حال و روز يخواست

 :و گفت ستاديشد كه از جا برخاست و پشت به من ا شانيفكر پر نياز تجسم ا چنان

 .خدا به من رحم كرد يوا -

 يخارج م ميكه به زور از گلو ييبا صدا! اورد يتك تك جمالتش را حساب شده بر زبان م نكهيا ايت گف يم يچ ديفهم ينم اي

 :شد گفتم

 ؟يگفت يچ -

 يبچه ب هينگاه غمزده  نكهيكمرم خم شده چه برسه به ا شيطور نيدونه كه هم يخدا خودش م. گفتم خدا به من رحم كرد -

 .دميد يگناه رو هم م

من بودم كه فنا شده  نيا. تفاوت بود چقدر خودخواه و مغرور بود يچقدر ب. و با او بودن را نداشتم مسعود دنيتحمل د گريد

كردم  يچطور فكر م! چطور تا ان روز او را نشناخته بودم! كرد يم يو از دتس رفته بودم و ان وقت او به حال خودش دلسوز

مسعود ! نداشت قتيكدام حق چيه. بود يپوچ و پوشال شيها پرستد؟ پس تمام ان حرف ها و عشق ها و عالقه يكه او مرا م

انگشتش به من بخورد  يتفاوت تر به كنارم امد و بدون انكه حت يكرد و باز هم ب يام نگاه دهيبرگشت و به صورت رنگ پر

 :گفت

 يدوست دار. دهعما يليفارغ التحص يفردا مهمون يراست. رم خونه يمن هم م. يبهتره استراحت كن دهفيپر يليرنگت خ -

 م؟يبر

از  ييگو. سردتر از قبل به گونه ام زد يبار خم شد و بوسه ا نيا. شدت سر تكان دادم و به خواسته اش جواب رد دادم به
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 ستيگفتم كه الزم ن يو م دميكش يخواست صورتم را كنار م يچقدر دلم م! با پوست صورتم وحشت دارد شيتماس لب ها

روح خارج شد و چشمان اشكبارم را بدرقه راهش  يمسعود سرد و ب. اشتمعمل را هم ند نيجام اقدرت ان يحت يول يمرا ببوس

من  يصدا دنيشن يكه برا يهمان مسعود شه؟يهمان مسعود بود؟ همان مسعود عاشق پ نيا. شناختم ياو را نم گريد. كرد

مسعود عاشق ! كند يود كه تب تند زود عرق مرا بشنود؟ پس راست ب ميهزار بار صدا يبود تا روز دهيتلفن همراه خر ميبرا

كه با هر  يمارياز ب يكه تو به جانم انداخت يدرد ؟يمسعود تو با من چه كرد! خودش بود وهيعاشق بود و به ش نكهيا اينبود 

 ينيسنگ. گرداند يم ليدهد و جسم و روحم را زا يعذابم م شتريگرداند ب يبرد و باز م يمرگ م يدوره درمان مرا تا كو

 يكردم و افسرده تر م يفشار كمر خم م نيبار ا ريو ناتوانم افزون شد و من لحظه به لحظه ز فيجسم نح رب زين مارميروح ب

 .شدم

 

 16فصل

طرف  كياز  يماريترس از درد و ب.نشستميو من هر روز به انتظار الهه مرگ م گذشتيعمر كوتاهم به سرعت م يروزها

 يو از همه مهمتر اعمال و رفتار مسعود كه باعث آزار روح و روانم شده بود تمام كسويز و عوارضش ا يدرمان يميتحمل ش

 يب انياطراف ياحوالپرس يرا نداشتم و به تمام تلفنها چكسيه دنيد طاقت.حوصله و كسل بودم  يب.توانم را از من گرفته بود

 .برده بودم ادياعتنا شده و آداب معاشرت را از 

دل  يپرندگان چنان فضا يو مطبوع عطر گلها و شكوفه ها فضا را پر كرده بود و آوا فيد و هوا لطبو يبهار كروزي صبح

ترنم  نيچن توانستينم زيآهنگسازان ن نيدست زبر دست تر ريز يقيموس ياز سازها كيچيبه وجود آورده بود كه ه يزيانگ

مصلحت خواهد دانست  يكه خداوند تا چه زمان دميشياند يم نيو به ا هاطرافم شد يهاييبايغرق در ز.آورد ديرا پد يخوش

او  اديدل بخدا سپرده بودم و به حق با .شديوجه قضا نم چيبود كه نمازم به ه يمدت.ها را حس كنم ييبايز نيكه من وجود ا

و  كردميو طلب مغفرت م ختميريو اشك م خواندميو قرآن و دعا م نشستميآرامتر از قبل شده بودم ساعتها بر سر سجاده م

به او آنقدر اعتماد داشته  توانميمن م.رازداران است نيكه او رازدارتر دانستميم. گفتميسخت م ميبا او از رازها و درد دلها

به سركار  كيو محسن هر  يخانه در سكوت فرو رفته بود مهد.ديسخنان نخواهد فهم نياز ا يكالم چكسيباشم كه بدانم ه



 

 

كتابخانه نودهشتيا  مژگان احتشامي  –انكارم مكن 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٦٢

كه ترجمه كرده  يرمان سينو شيتنها نشسته بودم و به پ.رفته بود ديخر يمادر هم برا.ودبه مدرسه رفته ب همخود و محمد 

حوصله بلند شدن و گشودن در را .ابتدا گمان بردم كه مادرم است.زنگ بخود آمدم يناگهان با صدا.كردميبودم نگاه م

 چيبه به ه رفتيو م كرديكه راهش را كج مبود  گانهيهم ب اگرو  كرديانداخت و در را بازم يم دينداشتم باالخره خودش كل

آن  يبار پشت سر هم به صدا در آمد و مرا مجبور كرد كه پاسخگو نيزنگ چند.را نداشتم يكس دنيوجه تحمل و حوصله د

را  درشسودابه وما يجواب دادم و صدا فونيآنقدر سماجت به خرج داده است به آ يچه كس نكهياز ا تيبا عصبان.باشم

در را گشودم .ناخوش خبر داد يدلم به شور افتاد و ذهنم از اخبار كدفعهيچرا  دانمينم.نشست ميشانيسرد بر پعرق .شناختم

و  دهيمرا رنگ پر خواستيدلم نم.بر لب زدم زين يرا به سر گذاشتم و رژ لب كمرنگ يتا داخل شوند به سرعت كاله حوله ا

آمدند و  يهر دو با هم م نباريا يگشتان دست به مالقاتم آمده بودند ولزور به تعداد ان بهششماه گذشته  يدر ط.ننديبب حاليب

پله به انتظارشان  يبر لب جلو يخانه را گشودم و با لبخند يدر ورود.هم شاد و سرحالند يليكه خ ديرسيبنظر م

 يخواستم با او روبوس.ديپرسزد و حالم را  يخندمن لب دنيجلوتر از مادرش باال آمد و با د ييبايسودابه با دسته گل ز.ستادميا

به سرعت دسته .قدم شود شيكند پس منتظر شدم تا خودش پ يبا من روبوس خواستيدلش نم ديشا.دميصالح ند يكنم ول

مثل .از حركات و رفتارش خنده ام گرفت.با كفش وارد خانه شد دنميگل را به دستم داد و بدون تعارف من و از ترس بوس

شد و نفس زنان  روزيمادر شوهرم با درد زانوانش سرانجام بر پلكان پ.تم و خودم خبر نداشتمواقعا طاعون داش من نكهيا

سودابه :گذاشته بود رو به سودابه گفت نهيس يدرست رو كهيدر حال.مبل نشست نياول يو رو ديخود را به داخل خانه رسان

 .آب بمن بده وانيل كيجان مادر 

 .سودابه جون نيتو بش.اورم يم تانيچرا سودابه؟من االن برا:گفتمبرخاست آشكارا اعتراض كردم و  سودابه

 ست؟يمادر خونه ن يراست.ارهيسودابه خودش م نيبش نجايا ايتو ب:داشت گفت نهيهمانجور كه دست بر س مادرشوهرم

 ادمي:به گفتمدار به سودا يمعن يبا نگاه!شده بنوشد ختهيرا كه با دست من ر يآب خواستيدلش نم.دميمنظورش را فهم تازه

از  يو عار زيتم يهر كدوم رو بردار يآب وانياز اون ل ريغ.من با همه فرق داره وانيل.هستند ينبود كه مادرجون وسواس

 !كروبهيم

جون  نيمت.مادر ايآخ ب:برداشت و رو به سودابه گفت شيرا از كنار پا فشيك.تر از همه بود يآخر مادرشوهرم كار ضربه
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 .ذره بمن بده هي ييو از همون آب ظرفشو ريبگ وانويل نيا ايسودابه ب!دارم وانيخودم ل يانداخت ادميخوب شد 

چطور شد كه ناخودآگاه  دانمينم.پخش شدند نيزم يافتاد و رو رونيب فشيپر از عكس از ك يپاكت وانيآوردن ل رونيب با

جمع كردن به  نيها را جمع كردم و د رحآن يكي يكيزانو زدم و .بود رفتم ختهير نيزم يبلند شدم و بطرف عكسها كه رو

به رقص در  دگانميد يدرون عكسها جلو يرهايتنها تصو.دميشنينم چيه دميدينم زيچ چيه گريد.مشغول شدم شانيتماشا

من  يهمانطور كه برا.در حال قهقهه زدن در حال ساز زدن دنيخودش بود شاد و خندان در حال رقص!آمده بودمسعود بود

 نيآخر.داشت اركه عاشقانه به او چشم دوخته بود قر شانيبلند و پر يبا موها يارش در تمام عكسها دختردر كن.زديساز م

 ليفام يبود از عماد و دوستانش و تمام دخترها و پسرها يعكس دسته جمع كيبرد  ليرا به تحل ميعكس تمام قوا

 شيلبانش حك شده و محو تماشا يرو يد شادبلند حلقه كرده و لبخن سويدستش را به دور شانه همان دخترك گ.مسعود

 .بود

تمام بدنم .هم سن و سال من باشد ديكه با داديچهره اش نشان م.ديرسيبنظر م يو دوست داشتن بايز يليبود خ بايز دخترك

مكم به ك نباريسودابه ا.تكان بخورم مياز جا توانستميزده ام خشك شده و نم خيشده بود و عكسها در دستان  حاليكرخ و ب

 ده؟يجون چرا رنگت پر نيشده مت يچ:آمد و گفت

عكسها حالم دگرگون شده آنها را از دستم گرفت و بدست مادرش داد و  دنيكه از د اورديخود ب يآنكه برو بدون

 !چقدر وسواس داره شيكه مسعود سر عكسها يدونيم ريرو بگ نيمادر ا:گفت

و بزور به خوردم  ختياب ر ميرنگ برا يآب وانيه سرعت در همان لو ب ديمبل نشان يدستم را گرفت و مرا رو بالفاصله

از  ديرسيبنظر م كهيمادر مسعود و سودابه د رحال دنيبا د.دياز خر يبا كوله بار.ديخوشبختانه در همان حال مادر سر رس!داد

مبل وا رفته  يمن كه رو دنيكه ناگهان با د.جلو آمد و خوشامد گفت ييخوشرو باجا خورده  يمنتظره آنها حساب ريمالقات غ

كه وجودم را پر كرده  يحاليبه سرعت و با تمام ضعف و ب.شد شيبود چنان بر صورتش زد كه دلم به حالش ر دهيو رنگ پر

ضعف  يكم هي.شميخوب م نمادر اال ستين يزيچ:بود خودم را جابجا كردم و دست مهربانش را در دست گرفتم و گفتم

 .دارم

 يعكس از تو يسر هي.مياالن اومد نيما هم تازه هم.نشده يزيخانم آراسته چ:گفت هيو با كنا ديم پرشوهرم وسط حرف مادر
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آورده فشارش افتاده و حالش بد  نييو جمعشون كرد فكر كنم خم شده و سرش رو پا ديجون زحمت كش نيافتاده و مت فميك

 .شده

از جا .حدس زده است ييزهايآن بود كه چ ياين انداخت گوكه بر م ينگاه غمبار ينه ول اي ديمادر موضوع رافهم دانمينم

 كردميكالفه و مستاصل شده بودم احساس م.آرام و قرار نداشت نهيقلبم در س.از مهمانانش بپردازد  ييرايبرخاست تا به پذ

 ايدن.بزند رونيگردنم را پاره كند و از آن ب ياست كه فشار آن رگها مكناست و هر آن م ميكه بغض در حال فشردن گلو

مسعود نمك  يا!تيظرف يمسعود ب يا.بدم آمده بود نيزم ياز مسعود و تمام مردان رو.و تارتر شده بود رهيدر نظرم ت

عرق  گريبار د عكسها يادآوريبا !؟يكشيرا در آغوش م يگريو پشت سرم دختر د ينينشيغمزده م ميرو يحاال جلو!نشناس

ود وارد كردم از جا بلند شدم و در برابر نگاه متعجب سودابه و مادرش به اتاق كه بخ يبا فشار.بر تمام بدنم نشست يسرد

شده ام و آنها توانسته اند  دهيبه آنها نشان دهم كه تا چه حد از هم پاش خواستيدلم نم.كنم هيگر خواستيدلم نم.خوابم رفتم

كه  يحلقه ا.برداشته و درب آن را باز كردم رنگ را ديجعبه سف شميآرا زيم ياز رو.بكشند و پامالم كنند اروحم ر يبراحت

آن را برداشتم و در .و غرق غرور شوم ندازنديبود داخل جعبه قرار داشت عاشق ان بودم كه به انگشتم ب دهيخر ميمسعود برا

مسعود نگاه  يمغازه جواهر فروش.ذهنم پاك كنم نتوانستم زهر چه بخود فشار آوردم كه گذشته ها را ا.دست فشردم

حلقه و به انگشت انداختن تك تك  نيو گرانتر نيبهتر دنيخر ياز اندازه او برا شياصرار ب.لبانش يقانه و لبخد بر روعاش

 !ما غرق لذت شده بود يدلدادگ دنيآن حلقه ها توسط خود او به انگشتم و خنده جواهر فروش كه از د

 يبرا يعامل دينبا چكسيو ه زيچ چيه.باشم و با اراده يقو ديمن با.را در مشتم فشردم و بغض را درگلو خفه كردم انگشتر

رفتم و در برابر نگاه متعجب مادرم حلقه را به طرف مادر  رونياستوار و مطمئن از اتاق ب يبا گامها.شكست غرورم باشد

وقت بود دلم  يليخ.به پسرتون ديرو بد يامانت نيا ديآورد فيتشر نجايتا ا كهحاال  ديخانم محبت كن:مسعود گرفتم و گفتم

انگشتر رو  نيكه ا ديبه او بگ.ديبهش بد نويو ا ديبكش يزحمت هيشما .اومد ينم شيپ تشيموقع يرا بكنم ول نكاريا خواستيم

 .كه بتونم دست كنم ستيناندازه ام  گهيد نيانگشت من الغر شده و ا!كه محكم بغلش كرده بود يبده به همون

 .جازه صحبت كردن بدهم به اتاقم رفتم و در را محكم پشت سرم بستمبه او ا نكهيجمالت بدون ا نيگفتن ا با

شده  رهيتخت نشسته بودم و به در اتاق خ يرو.دميبسته شدن در خانه را شن يكه صدا ديگذشت و بنظرم رس يا قهيدق چند
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و  دهيرنگ پر.دحدسم درست بود مادرم وارد ش.كه هر لحظه درب اتاق باز شده و مادر داخل خواهد شد دانستميم.بودم

 .دمينگاهش كردم و در دل نال نيهراسان بود غمگ

كنارم نشست و دستم را در دستش .چطور تك دخترت باعث آزار روح و روان پاك و مهربانت شده است نيجان بب مادر

و  يضيمر ؟تويفكر و سرخود عمل كرد يمادر؟چرا ب يبود كه كرد يچه كار نيا:شماتت گفت يو اندك يبا مهربان.گرفت

 دي؟شايك كلمه حرف و صحبت حلقه رو پس فرستاديبدون !رهيگينم ميكه زود تصم يآدم حساس و عصبان.يحساس شد

 .يبا مسعود حرف بزن ديتو با.شده باشه يسوء تفاهم

 از دوز و.من هم كارشون رو راحت كردم.نجاياومده بودند ا نياونا بخاطر هم:چهره مالمت بارش لبخند زدم و آرام گفتم به

كرد و من  نيدست عكس در آورد و پخش زم هي فشيك يمخصوصا از تو.اديبدم م اياز رنگ و ر.اديبدم م يكلك باز

 ...دميمن مسعود رو د...مامان

اش  نهيسرم را به س.نگاه گرم و مهربان مادر كه با اشك بمن دوخته شده بود باعث گشودنش شد ديبغضم ترك ناگهان

و افسرده  نيناراحت و غمگ گهيد.مامان خود مسعود بود:با او درددل كردم هيگر انيمفشردم و عقده دل گشودم و در 

 ديرقصيعكس م هيتو .شاد و سرحال و خندون.بود دهيكش وبرعكس اصالح كرده و ات.هم نبود شونيپر.نداشت شير.نبود

لش نشسته بود و چشم از او دختر بغ هيتمام عكسها  يمامان تو.زديقهقهه م گهيد يكي يو تو زديساز م گهيد يكي يتو

 ورو شوهرم ر مييبايازم گرفت؟ز زويهمه چ يسرطان لعنت نيكه ا يديد!گهيد يكيمامان مسعود من شده مال .داشتيبرنم

 .خواميرو نم يلعنت يزندگ نيا گهيد!رميبم خواميم گهيمامان د.رو ازم گرفت زيهمه چ.رو ميزندگ

چقدر در آغوش هم  دانمينم.غم و ماتم شده بود كيو مادر هم شر كردميم هيبه شدت گر.زدميم اديو فر دميكشيم غيج

 ستاديدر ا يكه رنگ به رو نداشت جلو يكه محسن هراسان وارد اتاقم شد و با چهره ا ميبخود آمد يفقط زمان.ميختياشك ر

 شده؟ شيزيچ نيشده مامان؟مت يچ:و گفت

كه  ديچنان با عشق در آغوشم كش.و خود را در آغوشش انداختم محسن را بر آورد از جا برخاستم اديمادر فر انيگر نگاه

 انيكه جر دانستينم.كرديو نوازشم م زديو به آن بوسه م فشردياش م نهيسرم را به س.را فراموش كردم ميها ينصف بدبخت

ن را تنها مادر به سرعت اتاق را ترك كرد و من و محس.و شهامت درتو از ق گفتيم ميبرا ياز زندگ.از چه قرار است
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 نيماش.كرد ليمحسن با اصرار فراوان روپوش تنم كرد و مرا با خود سوار اتوموب.كه او آرامم خواهد كرد دانستيم.گذاشت

با  خواستيو م كرديرا پاك م ميسكوت كرده بود و با دست آزادش تند تند اشكها شديپدرمان بود و او سوارش م ادگاري

 .حالم را بهتر كند يخنده و شوخ

 !م؟يدونستيما نم يكردن هم بلد بود هيتو گر نيمت يراست!ينبود فيضع نقدريتو ا!نوم خانوماخا-

با هم  ييدربند دوتا ميريم.مهمونت كنه يناهار درست و حساب هي خواديامروز داداشت م:كردم و او دوباره ادامه داد سكوت

و  ميريگيم يجون هي.تو رگ ميزنيو دوغ رو م پاك و سالم به اضافه كباب دبش يهوا هيو  مينيشيم مكتهاياون ن يرو

 .بشه شيممكنه حسود! ها يحواست باشه به مسعود نگ يراست ميگرديبرم

رنگ صورتش .كردم فيتعر شيرا برا زيهمه چ هيهق هق گر انيم نباريكرد و ا رياسم مسعود باز هم اشكم را سراز دنيشن

خفه اش .كشمشيم:ديگرفته و خش دارش به گوشم رس يصدا.دميشنيرا م نشيسنگ ينفسها يكبود شده بود و صدا

 يپست فطرت ب.زارميكردن رو به دلش م يعروس گهيد كباري يآرزو.كنميرو نابود م زيهمه چ يب شرفيمردك ب.كنميم

تنده مبادا زود خاموش  ششيآت نقدريا نكهيا گفتميبا خودم م شهيهم!مرده شور اون ابراز عشق و عالقه ات رو ببره.تيظرف

 كرد؟ كاريچ يديشد؟د يچ يديد!هبش

محسن كالفه .ديبخشيم اميآتش درونم را الت يحرفها.گفتيو به مسعود ناسزا م كرديبه سرعت از بزرگراه حركت م محسن

مسحن جان :به محسن كردم و گفتم ينگاه.كه من ناخواسته مسعود را فراموش كردم رانديتر از من بود و چنان به سرعت م

 !ها كنمين ازترس سكته مآرامتر برو من اال

پارك كرد و دستم را در دست گرفت و  ابانيرا كنار خ نيكرد و ماش ميبه رو يكه با هشدار من بخود آمده باشد نگاه ييگو

پف كرده به خانه  يشب بود كه من و محسن با چشمها 10ساعت  ختيگذاشت و اشك ر ليفرمان اتوموب يسر بر رو صدايب

نگفتند و  چيبود ه داياز چهره شان پ يبه خوب ينگران كهيآمدند و در حال انمحمد نگران به استقبالم و مادر و يمهد.ميبازگشت

 .خاموش من و محسن را بحال خود گذاشتند

 

 17 فصل



 

 

كتابخانه نودهشتيا  مژگان احتشامي  –انكارم مكن 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٦٧

تلفن .را برداشت يكه در خانه بود گوش يروز سوم زنگ تلفن به صدا در آمد و مهد.از مسعود نبود يخبر چيسه روز ه تا

 .را من برداشتم يچهارم گوش يبرا يبا اشاره مهد.هم همان اتفاق افتاد گريد قطع شد دوبار

 !؟يخودت نيمت-

به سرعت خودم  يقلبم به تقال افتاد ول شيصدا دنيمثل قبل با شن يروح لحظه ا يشرمنده خجل سرد و ب.مسعود بود يصدا

 !يترسيمبگو البته اگه ن!نه روحمه:را كنترل كردم و مانند خودش جوابش را دادم

 .نميتو رو بب ديمن با نيمت:لحظه سكوت برقرار سد چند

 يخوايچرا م:به عشق مسعود سراسر وجودم را فرا گرفته بود يتفاوت ياحساس ب.احساس شده بودم يچرا سرد و ب دونمينم

 ؟مگهيرت باز كنكه منو از س يخواستينم ؟مگهيخواستينم نويمگه تو هم!تو رو برآورده كردم يقلب يآرزو ؟منكهينيمنو بب

منهم كارت رو  ؟خبيام رو ندار افهيق دنيو طاقت د يخواهيمنو نم گهيدكه  يبا اعمال و رفتارت بمن بفهمون يخواستينم

كه  دوارميفقط از ته دل ام!رو شروع كن تيزندگ يكرد داشيزود پ يليكه خ يراحت با همون كس اليبرو با خ!راحت كردم

 !شده نيسنگ يدل دردمند برات بسه و بار گناهانت به اندازه كاف هيچون شكستن .شهمثل من گرفتار ن ياونهم به درد

و با گفتنشان دلم سبك  داديكه ازارم م ييحرفها.حرفها به او بزنم يليخ خواستيرا بسته بود دلم م ميراه گلو بغض

 !يرحم يب يليخ!يرحم يب يليخ نيمت:سكوت برقرار شد و سپس مسعود به صدا در آمد هيچند ثان.شديم

را بسته و دهانم را  ميزده باشد چشمها ميها نهيك نيبر دلم چرك يشترين ييرحم از زبان مسعود گو يكلمه ب دنيشن با

 ه؟اگهيك رحميب يدوني؟ميدونيرحم رو م يكلمه ب يتو معن!رحمم؟يمن ب:كردم يرا بر سرش خال ميگشودم و تمام عقده ها

طرف مقابلش تمام قلب و روحش رو وقف اون  نهيبيم يكه وقت هيكس نرحم او يب.مبد حيبزار من خودم برات توض يدونينم

خودش رو .مونهينم يفشردنهاش اثر نهيدست و نگاه پر مهر و به س ياز گرما كنهيم ميخودش رو قا رهيميكرده و داره م

 تونميكه م يدونيم زهاندا يراه م يكوبيرقص و پا!كنهيمعاشقه م گهيد يكيپشت سر با  يول دهيو ماتم زده نشون م ريگوشه گ

 يدونيم.ستميو پست ن تيظرف ينترس من مثل تو ب يول!يمعشوقه گرفت يزن داشت كهيتو در حال.كنم تيازت به دادگاه شكا

منهم .زشت شدم حالتو بهم زدم يديكه د يوقت يندار يريتقص.يپرست بود بايتو ز.تو رو خوب شناختم گهيمسعود د

كله پر مو و  هيكجا و  رهيكله كچل كه هر آن ممكنه سر بزاره و بم هي. دميكه نبود من بتو حق م دست خودم.ندرم يريتقص
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كه وجود زنت  يو شرم نداشت يشده بود شييبايكه محو ز يراحت با همون اليمسعود برو و با خ!قشنگ و سالم و سرحال كجا

بغلت جا خوش  يتو يتو زن دار نكهيابا دونستن  عفت بود كه يو ب ايح ياونهم اونقدر ب.ازدواج كن يدر آغوشش گرفت

 .نه من!كنهيهمون تو رو خوشبخت م!كرده بود

به گوش  شتريرا ب يدقت كردم و گوش ينه كم ايعكسها خبر دارد  انياز جر دانستمينم.شدينم دهياز پشت تلفن شن ييصدا

كه طاقت اخم كردن مسعود را هم نداشتم چه  من نبودم نيانگار ا.دلم سنگ تر شد.فروخورده بود يا هيگر يچسباندم صدا

ت حرف زده بودم كه نفسم به شماره افتاده بود و صدا بزور از دهانم يو عصبان جانيبا ه يبه قدر!ختنشيبرسد به اشك ر

از عذاب .يكنيم هيگر يدلم رو خوش كنم كه از شرمندگ تونستميكاش م يا.كن هيگر!كن مسعود هيگر:آمد يم رونيب

خوب  وتو ر گهيمن د يول.يكنيم هيگر يو افسرده ام وارد كرد ضيماه به روح مر 6 نيكه در ا يآزار وجدان و از

از .گناهيو خودت رو ب يدونيرو مقصر م ايدن!يدونيتو منو مقصر م.يزيريچرا اشك م دونميم.شناختمت ريكه د فيح.شناختم

خوب غصه نخور  يول!مگه نه!ياز دست بد يده بودرو كه بدست آور ييعروسك اسباب باز ديكه چرا تو با يپرسيخودت م

چرا  يدونيم!يمسعود تو بدبخت!گهيد يكينشه باز هم  يكرد دايپ يكي نيا اگهتازه !فراوونه بايقشنگ و ز يعروسكها نياز ا

و  يزشت.ستيبا دوام ن شهيآدمها هم يو سرحال ييبايرو بدون ز نيا يول!يپرستيرو م يو با نشاط يو سرحال ييبايچون ز

 .ياون رو ندار تيتو تحمل ظرف يو درد هم توش هست ول يو بدبخت يضيمر

منتظر دفاع .وزن شده و در هوا معلق و رقصان بودم يسبك و ب يچون پر كاه ييگو.كردميو آرامش م يسبكبال احساس

من  يروبرو يمهد.دميتلفن كوب يرا محكم بر رو يمعنا خواهد بود نشدم و گوش يپوچ و ب اريبس دانستميمسعود كه خود م

لبخند .سوخت شيكه دلم برا كرديو پر درد نگاهم م نيچنان غمگ.بودحلقه كرده  نهيس يزده و دستها را برو هيتك واريبه د

ها و خنده ها همه شون تموم شدند و از  يخوش!ها يتموم اون عشق و عاشق.تموم شد يهمه چ:زدم و گفتم شيبه رو يتلخ

 يول!كردمينم واصال فكرش ر اد؟منكهيسرمون ب ييبال نيكه چن يكرديفكرش رو م چيموقع ه نيپارسال هم يمهد.رفتند نيب

 !بعدش هم خبر نداره هيثان كيكه انسان از 

 ؟يكرد يبنظر خودت كار درست:باشد گفت دهيرا نشن ييكه حرفها ييبه من گو رهيخ يمهد

 ه؟يمنظورت چ:تعجب نگاهش كردم و گفتم با
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عجول  نقدريا ديآدم كه نبا!بده حيكارش رو توض ليدل خواستيدلش م ديشا.گفتن داشت يبرا ييمسعود هم حرفها ديشا-

 شيو بنداز ياريراحت درش ب يليكه خ ستيشوهر آدم لباس تن ن.ستين يطالق كار آسون.يتو زن اون هست نيمت.باشه

 .يداديبه مسعود هم فرصت حرف زدن م ديتو با.دور

كرد و  يمهر يسال به من ب 6ماه به اندازه  6 نيا يمسعود تو يتو كه خبر ندار:بغض گفتمدلم گرفت و با  ينكوهش مهد از

كه  شديمعلوم م يسركاره ول گفتيبهم م.گرفتيغم بغل م يبدتر از من زانو يخودت كه شاهد بود!من رو تنها گذاشت

 سهياز خنده ر تونهيم اديب شياگه پ و گهيبعد معلوم شد كه دروغ م ينداره ول هيكه روح گفتيم!دهيخونه خواب يراحت تو

و سرحال و شاداب با  زيو تر و تم كيكه درست چند ساعت بعد ش ياومد شلخته و وارفته بود در صورت يم شيكه پ يوقت!بره

و هم روحم رو به  ماالن هم جس.گرفته شيتمام وجودم ات!دلم خونه!يمهد يدونيم يتو چ.در حال معاشقه بود گهيد يكي

به خاطر تك تك شما هم كه شده مقاومت كنم و خوب بشم عشق مسعود  ديبه خودم گفتم با ضميمر دميكه فهم يروز.زواله

 يشگيهم يهاش و خنده و شوخ يمدت در كنارم باشه و با دلدار نيكه د رتمام ا كردميتجسم م.كرديم دوارميام يبه زندگ

 دم؟نهيبخشياونو م ديكه با يگيحاال باز هم م.يه شاهد بودخودت ك!كرد كارياون با من چ يول.ترس و غم رو ازدلم دور كنه

 يكه من ازدواجمون رو بهم بزنم و برم پ خواستياز خدا م.خواستيوضع رو م نيچون مسعود خودم هم هم تونستميمن نم

اون بودم  يمنهم اگه بجا ديشا.اون باشه احق ب دياصال شا.بذار بره خوشبخت بشه.رو در حقش كردم يفداكار نيمنهم ا.كارم

 !كنه يزندگ ديمسعود هنوز زنده است و با يول دميكردن رو از دست م يمن دارم حق زندگ.كردميكار رو م نيهم

بوسه  شدينم دهياز مو د يآن كه اثر يجلو امد و سرم را در آغوش گرفت و برو يشده بود مهد يصورتم جار يبر رو اشك

تو به اون وارد  يماريباشه كه ب ياعمال و رفتار مسعود به علت شوك نيا ديگفتم شا.ناراحتت كنم خواستميمن نم:زد و گفت

انجام  يخوايرو كه تو م يو همون كار ميذاريتو احترام م دهيما همه به نظر و عق يحاال كه خودت اونو بهتر شناخت يكرده ول

 صلهيكه بدون حضور تو كارهارو ف خوامياز اون م.اديكه پسرش باشگاه من م شناسميخوب و زبر دست رو م ليوك هي.ميديم

 ؟يكنيم كارياگه مسعود با طالق مخالفت كرد چ نيمت يول.بده

 ياون و مادر و خواهرش االن دارن از شدت خوشحال!يتو هنوز مسعود رو نشناخت:اش برداشتم و گفتم نهيس يرا از رو سرم

 !كننيم يكوبيرقص و پا
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 دهيبا تو نقشه ها كش يزندگ يمسعود دوستت داشت و برا!ود قضاوت نكنز نقدريا:شانه ام را در دست گرفت و گفت يمهد

االن اونهم زجر .و خراب شد ختياون هم ر يو آرزوها ديپل ام.برات كم نذاشته بود يچياز ه ميبود و از حق هم نگذر

و  يناراحت تيمل و ظرفمسعود نشون داد كه تح.منهم با تو موافقم.ياركه تو ازش توقع د ينه اونطور يو دردمنده ول دهيكش

 ...من هنوز معتقدم كه يغم رو نداره ول

 .غمبار به اتاق خود رفت يانداختم كه از ادامه حرفش منصرف شد از كنارم برخاست و با سكوت يبه مهد ينگاه غضبناك چنان

 

 18 فصل

كوچك  ياتاق كه تابلو ها يوارهايدتا  شميآرا زيم يرو لياز وسا. دميد يكردم مسعود را م يهر طرف از اتاقم كه نگاه م به

بود قرار  دهيخر ميكه او برا يكنار تختم كه عكس مشتركمان در كنار تلفن زياز م. بود پر شده بود دهيخر ميكه برا يو بزرگ

باز هم بغض و باز هم اشك از . انداخت يمسعود م ادي، همه و همه مرا به  ميكفش ها واز لباس ها  ياديداشت تا مقدار ز

 .شد يم ريمم سرازچش

برده  نيرا از ب زيانگار همه چ. ختميصدا بر ان ر يرا ب ميتخت انداختم و سر در بالش فرو كردم و اشك ها يرا رو خودم

 يقادر بودم بدون او به زندگ اياو سر كنم ا اليفكر و خ يحت ايرا بدون مسعود و  يا هيثان يتوانستم حت يمن كه نم يعنيبودم 

طور رفتار كرده بود؟ چرا تحملم نكرد؟  نياو را تحمل كنم؟ اخر چرا مسعود با ا يخال يتوانستم جا يواقعا م ايادامه دهم؟ ا

پس چرا  ؟يجا بخواه كيمعشوقت را به  يو بدبخت يكه زجر و خوش ستيمگر واقعا دوستم نداشت؟ مگر عشق به ان معنا ن

كه با بودن او به خود داده بودم كه همه سوخت  ييدهايد؟ چه امبه من نگاه هم نكر يمسعود مرا نخواست و شش ماه تمام حت

گرفت و مراحل  يماهر ليوك ميبرا ياز جانب مسعود و خانواده اش؛ مهد يمخالفت نيكوچك تر يبدون حت. و خاكستر شد

قه طالق مسعود از ور دنيبا د. زودتر از عقد نامه ام به دست گرفتم يليانجام شد و من طالق نامه ام را خ عيسر يليطالق خ

. سپردم ريرا از دست دادم و خودم را به دست تقد يبه زندگ ديام. تمام روحم را دربرگرفت يخارج شد و افسردگ ميزندگ

برده بود و دكتر مسرت مهربان و دوست  ليرا تحل ميشد تمام قوا يانجام م انيكه هر دو هفته در م يدرمان يميدوره ش

 .داد يم يزندگ ديمدام به من ام ميروح تيبود نگران از وضع تهكه بر من گذش يانيكامل از جر يبا اگاه يداشتن
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سرم به دستم وصل بود و مرحله  مارستانيبر تخت ب دهيخواب بايروز ز نيبود و من در دل ا زييفصب پا ياز روزها يكي

گرم  يبودم كه با صدا شانميو پر ختهيغرق افكار درهم ر شهيدادم و طبق معمول هم يام را انجام م يدرمان يمياز ش يگريد

 .دكتر مسرت بخود آمدم

 !بابا يچطور. من يكوچولو نيسالم مت -

به طرفش برگشتم و . دوباره گرفتم يانداخت و جان يپدرم م اديمهربانش كه مرا به  شهيصدا و لحن صحبت هم دنيشن با

 .كرد ينگاهم م يبودم و با مهربان ستادهيبه دست داشت و در كنارش ا بايز يكه دسته گل دميرا د يدختر خانم

 :لبخند زدم و گفتم شيرو به

 ...كه دينيب يم...دكتر ياقا ديخوب. سالم -

توجه به اشاره من دستم را در دستش  يتختم نشست و ب يدكتر رو. بر لب اوردم يبه سرم كردم و لبخند تلخ يا اشاره

 :كرد و گفت بايگرفت و رو به دختر ز

مشتاق بود كه تو رو  يليخونه كردم خ يكه از تو تو ييها فيبا تعر. كنم يجازه بده دخترم سالومه را بهت معرفجان ا نيمت -

 .اومده نجايبه ا دنتيد يو امروز هم برا نهيبب

به  شيابروان كمان ريرنگش، در ز يعسل يسبزه بود و چشم ها بايصورتش تقر. به پدرش داشت ياديشباهت ز سالومه

شده بود  شيآرا يكه با رژ كمرنگ كشيو خوش تراش بود و جلوه لبان بار بايز. عمل شده داشت ينيب. كرد يم جلوه ييبايز

 يليدست گل را به دستم داد و از همان اول خ يو با خنده مهربان دجاش را با پدرش عوض كر. كرد يم شترياش را ب ييبايز

 :گفت يميو صم يخودمان

 .خوشحالم خانم مترجم يليخ دنتياز د. هقابلتو ندار. شماست يبرا نيا -

همان تعداد دوستان  ميبا ورود مسعود به زندگ. كرد كه اشك در چشمانم پر شد يصحبت م يراحت و خودمان يقدر به

 مهر او به دلم افتاد و با لبخند. تنها شده بودم ينداشتم، تنها زين يسپرده بودم و از انجا كه خواهر يبه فراموش زيرا ن يميصم

 :گفتم

 چطور باشم؟ ديبه نظرت با -
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 :توجه به منظورم گفت بدون

 .خوب و سرحال يليخ -

 :تعجب نگاهش كردم و گفتم با

 .خوب باشم ديچرا با -

 :زد و گفت يو دوست داشتن يكه بر لب داشتم لبخند مهربان يتوجه به پوزخند يب

 حال؟ يخانم افسرده و ب تنيچرا م يدون يم -

اش و حركات رفتار و  مانهيمحو سخن گفتن صم. بود محو او شده بودم مودهيپ كبارهيو سه ساله را به بود و راه د يميصم

 :ناخودآگاه از جمله اش خنده ام گرفت و گفت. كرد يبا چشمان شوخ و طناز نگاهم م. ششيآال يساده و ب

 !دونم تو بهم بگو ينه نم -

 :دستم را در دستانش گرفت و گفت. عوض كرد دهيد ايپخته و دن يزنرا با  شيقبل جا يا هيثان طانيدختر شوخ و ش همان

. در انتظارت نشسته يروزيپ يكه اگه بجنگ يدون يهنوز م. يكردن دار يو هنوز فرصت زندگ يهنوز زنده ا نكهيا يبرا -

 يباز بميقدر ننه من غردونه كه مجازاتش اعدامه اون يده و م يقتل انجام م اروي! دهيكه به اخر نرس ايدن. يباش يقو ديبا

عمر عذاب وجدان كجا و حال و روز تو  كيبا  يداشتن به زندگ ديو ام يوحشتناك نحاال كار به او. رهيگ يكه عفو م ارهيدرم

. داشته باشه يدرخشان ندهيتونه ا يكه م يرو شروع كرد يتو كار بزرگ. يو اول راه هست يجوان يليتو هنوز خ زميعز! كجا

 نجايمن امروز اومدم ا. باستيها ز يها و زشت يبدبا تمام  يزندگ. يداشته باش ديام نهايبه تمام ا ديتو با. تابتهمنظورم ترجمه ك

 .به من نگاه كن نيمت. يباش يو قو يبه خودت كمك كن ديبهت بگم كه خودت با

را از  يروسر. بودم دهيشت خوابتخت تك نفره كه در ان قرار دا كي يبود و من رو ياتاقم خصوص. تعجب به او نگاه كردم با

 :سرش برداشت و گفت يرو از رو سيزده من كاله گ رتيح دگانيسرش برداشت و در برابر د

 چرا؟ ياگه گفت ستيتار مو ن كيسرم هم  يرو. من هم مثل تو هستم. به من نگاه كن -

 :كرد و گفت يبه من خنده تلخ ينگاه با. ديچرخ يدهانم از تعجب باز مانده بود و زبان در ان نم شيمو يسر ب دنيد از

پدرم كه خودش دكتره . نوعش نيداشتم اون هم از بدتر يمن تومور مغز يدون ينه؟ م يكرد مياصال فكرش رو هم ن -
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ها  ييبايز. را كنار زدم يويدن يها يتقال كردم پرده زشت. مبارزه كردم. من خودم رو نباختم يرا از دست داده بود ول دشيام

 !چشمم اوردم ياون رو جلو يمعنو يها يو خوب

 

 .شده بود ريكرد و اشك از گوشه چشمش سراز يصحبت م دهيبر دهيرا بسته بود و بر شيراه گلو بغض

شده بود به  يبزرگم كه عمل جراح يعمو دنيد يبابا و مامان برا. ول كنم نبودند ديشد يسردردها. بود شيسه سال پ -

پدرم  يمياز دوستان صم يكي شيدونم كه چطور شد به سرم زد و پ ينم. ودم و مادربزرگممن مانده ب. رفته بودند كايامر

 دياز حد منو د شيكه اصرار ب يوقت يول هيو عصب ستين يخاص زيچ هاولش بهم گفت ك. گفتم شيرفتم و از سر دردم برا

بازگشت  ينگفت ول يزيبه من چ يكس! از چه قراره انيكه جر ديگرفت و فهم يام كرد و عكس و نوار مغز نهيكامل معا

 !هست ييخبرها كيمضطرب و نگران اونها به من فهموند كه  يو چشم ها نايزودتر از موعود بابا ا

 :و ادامه داد ديكش يقينفس عم. شد رهيخ شيكرد و به نوك پا سكوت

بال  نيا ديگله كردم كه چرا باو زمان فحش و ناسزا دادم و  نيو به زم ختميشد اشك ر يچ دميفهم يمن هم مثل همه وقت -

 يافتاد كه عصا به دست و اروم اروم راه م يم ييرمردهايو پ رزنيرفتم و چشمم به پ يراه م ابونيخ يتو يوقت. اديسر من ب

تونن درست راه برن  يشدند كه نم ريپ نقدريا نيتو رو خدا اونها رو بب. گفتم يهمش با خودم م. شد يرفتند اغ دلم تازه م

كس هم  چيدست و پا زدم و ه يروح يافسردگ يرو تو يدو ماه يكي. رميبم دينده هستند و من كه جوان و با نشاطم باز يول

بچه خوشگل  كي يكيكنن و  يم يزندگ ايتاليا يخواهر و برادر دارم كه سال هاست ازدواج كردند و تو هيمن . نشد فميحر

 يبرم و تا دكترها ايتاليو با اصرار ازم خواستند كه با اونها به ا رانيااومدن  ديخبر به گوششون رس نيكه ا يوقت. هم دارن

ها با  يلكطف. ايتاليا يو چه تو رانيا يچه تو. رميم يم رم،ينشدم و گفتم اگر قرار باشه بم يمن راض يول نندياونجا هم منو بب

 نيخدا ا. مردم يداشتم از ترس م. ديم رسجلسه برق نشوندن سر نياول نكهيپر از اشك برگشتند تا ا يشكسته و چشمان يدل

 شهيسرم رو نگاه كن از بس بهش برق وصل كردن تمام ر يرو. هيوحشتناك يروزها يليخ. كس نشون نده چيروزها رو به ه

 كجا بودم؟. گفتم يداشتم برات م زمياره عز. اديموهام دوباره درب حاالهاكنم كه حاال  يموهام سوخته و فكر نم

گرفت كه احساس  يدلم به حالش به رحم امده بود و مهرش چنان در دلم جا. انه اش زد و به فكر فرو رفتچ يبه زر دست
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سكوتش را شكست و ناگهان انگشت سبابه را باال . جستم يهمه جا را م شياست كه سال ها در طلب دوست يكردم همان كس

 :و مهربان گفت مانهيبرد و با همان لحن صم

. بودم دهيتختم خواب يكرده بودم با لباس، رو هيشب بود و من از بس گر.جلسه برق نشوندن نيم اولخواستم بر يتازه م -

بود و من اونها رو به دست باد  ختهيشونه هام ر يموهام رو. دشت پر از گل و سبزه نشستم يكه تو دميد يداشتم خواب م

جالب . دور تا دورم رو پوشانده بود رهيدا كيكه مثل به تن داشتم  يو بلند ديلباس سف. سپرده بودم ديوز يكه م يميمال

 اهيس يو صاف جاش رو به ابرها ياب يدفعه هوا هيخودم غرق لذت شده بودم  ييبايو از ز دميد يبود كه خودم رو م نجايا

تونستم به  يكه م ييفرار از دست باد و طوفان تا جا ياز جام بلند شدم و برا. شد يبه طوفان وحش ليتبد ميداد و باد مال

در  ييصدا. هستم مياز موها ياز لباس و دسته ا يكردم كه هر لحظه در حال از دست دادن تكه ا ياحساس م. دميسرعت دو

صدا پشت سرم در . يباش بايطور ز نيرا باد با خودش خواهد برد بمان تا هم تيتمام موها يزد كه اگر بدو يگوشم داد م

 يخواستم خودم رو به اون برسونم، تو يو م دميد يدل اون دشت م يرو، تو يفيضع من از دور نور يول دگوشم نجوا كر

در عوض به اون  ينمونده ول يسرم باق يرو ييكه تار مو دميو د دميبه سرم كش يبودم كه دست دهينور رس يكيخواب به نزد

 يحال و هوا بود كه درب كلبه باز شد و زن نيدر هم. انتها ياون دشت ب ييبود در دل تنها يكلبه ا. بودم دهيرس ينقطه نوران

باد و طوفان و . بر تو نيافر: گشاده و خندان به استقبالم اومد و دستهاش رو به طرفم دراز كرد و گفت يرو با چهره ا بايز

. رهينتونست اقتدار و پشتكار و اعتماد به نفست رو ازت بگ يول رهيتو رو بگ يظاهر ييبايز يتونس يكيرعد و برق و تار

دفعه  هيزنه،  يبه روت لبخند م ايكن كه دن يحاال برو و زندگ. يامتحان درآمد نياز ا روزيتو موفق و پ. به تو دخترم نيافر

انتها دوباره پر شد از  يدر كار بوده و دشت ب يقبل طوفان و رعد و برق يا هيانگار نه انگار كه ثان. شد بايهمه جا روشن و ز

و  يبود كه باعث شد احساس سبكبال يدونم چ ينم. كردم يشدم احساس آرامش م داريخواب بكه از  يوقت. سبزه وگل 

رو پشت سر  يمراحل درمان نيسخت تر. كرد دواريبه روم لبخند زد و من رو به خودش ام گهيبار د هي ايدن. ارامش كنم

 .هم قراره برم خانه بخت رگيو تا چند هفته د منشست تيرو يگذاشتم و حاال هم با اعتماد به نفس كامل جلو

 دياز نگاه متعجب من سوالم را فهم! نه ايكند  يم يخواست از او بپرسم با من شوخ يدلم م. از تعجب گرد شده بود چشمانم

 :و گفت
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معالجه ام تمام شد سفت  يوقت! اديكنم تا شاخت هم در ب فيبذار برات تعر! رونيدفعه نپره ب هيشده دختر؟ چشمات  يچ -

در  شهيكرده بود هم نيكه برام تام يپول پدرم و رفاه يكه تمام مدت از سر دولت يمن. شرع كردم به درس خواندنو سخت 

 يقيكه عاشق موس يياز اونجا. بشم يديبه ادم مف ليتبد ديكردم كه با سدفعه احسا هيو پك و پز بودم  يفكر دوست باز

دانشگاه تهران  يقياز دوستان پدرم درس خوندم و در رشته موس يكي اوردم به كمك يسردر م انويهم از پ يكَمك هيبودم و 

 يتو. حالم هم بهتر شده انشگاهرفتم د ياز وقت. شه ياش زنده م هيچقدر با صفاست ادم روح يدون يجون نم نيمت. قبول شدم

كه  يروز نياول. ن و كم حرفهمهربو. هيجور ادم خاص هي. و سه سالشه يدر حدود س. از استاد هام اشنا شدم  يكيدانشگاه با 

طرف  هيكردم از  دايپ يدفعه چه حال هي يدون ينم يول! كچل يدفعه بهم گفت چطور هيمقنعه سرم بود  نكهيبا ا ديمنو تنها د

 نييابروهام پا يمقنعه كه اون رو تا رو ريآوردم از ز يشاخ درم گهيحرفش بهم برخورده بود كه نگو و از طرف د نيا نچنا

 .كه من كچلم دهيفهم يودم چطورب دهيكش

كوچك داخل اتاق رفت و از داخل ان دو  خچاليو بدون تعارف من به سمت  ديكش شيبه گلو يساكت شد و دست سالومه

 :انداخت و به دستم داد و گفت ياز انها ن يكياورد و داخل  رونيب وهيپاكت اب م

كردم  يمن اونقدر پر حرف ديشا اي ؟يستين هات رو هم بلد نكردن از مهمو ييرايتو پذ! حرف زدم گلوم خشك شد نقدريا -

 !كه به تو مهلت حرف زدن هم ندادم

 ينم. ام را بخورم وهيكرد كه آب م يخورد با چشم و ابرو به من هم اشاره م ياش را م وهيكه جرعه جرعه آب م يحال در

بود، به  دهيسر، سر كش كيرا  يا وهيومه پاكت اب مسال. را فراموش كرده بودم مياو همه غمها و دردها دنيدانم چرا با د

 :داخل سطل زباله انداخت و گفت

 گفتم؟ يم يدلم خنك شد، خوب داشتم چ شيآخ -

 :از نوع گفتارش گفتم تيخنده و تبع با

 !يبا استادت اشنا شد يچطور يگفت يم يداشت -

 :تكان داد و گفت يسر زيام طنتيش يبه كمر زد و با لبخند يدست

كلمه هم حرف نزده  كيو تا االن  يپس تو حرف زدن هم بلد! ميديخانم رو شن يخوب شد كه ما باالخره صدا! ه بهب -
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 ؟يبود

 نيع ميمو بود يهر دو كچل و ب. ميخنده زد ريز گريهمد افهيق دنيلحظه از د كي. خوشم امده بود شيركيو ز يزهوشيت از

 :سالومه ادامه داد! دواريام يديناام

البته بگم . زنم يرو راحت م ميحرف ها. هستم يمن ادم راحت. يمنو خوب شناخته باش قهيچند دق نيهم يتو ديشا يدون يم -

 گفتم؟ يجا به جا بهش چ يدون يم. هستم ياصوال ادم رك يرو بشكنم ول يدوست ندارم كه دل كس! ها

 ؟يبهش گفت ينه چ -

 :خود را به سطل زباله رساند و ان را داخلش انداخت و گفت يكه در دستم بود را گرفت و با جست يا وهياب م پاكت

از . بابا ييبود درست مثل موها ختهيموهاش ر يخودش هم جلو يدون يبدم خدمتتون؟ آخه م نهياستاد ا ديگفتم ببخش -

بزنه از خنده  من اخم كنه و سرم داد يادب يب نيبشه و از ا يكردم عصبان يكه بهش دادم برخالف انتظار من كه فكر م يجواب

كرد كه  ينگاهم م يجور. هيادم قدر فميكه حر دميتازه فهم ؟يهم هست نخب كچل خانم بلبل زبو: رفت و بهم گفت سهير

چپ چپ نگاهش ! به در نرو دونيجواب بده زود از م: سكوت كردم و اون دوباره گفت. تونستم به چشماش نگاه كنم ينم

دست هاش را » .ديدازان يواحد من و م نيو بعد از ا ادبميكه ب  نيگيم كه بهم ماگه بخوام بهتن جواب بد« كردم و گفتم

و ردت  يادب يگم ب ينه خاطر جمع باش كه نم« داد و گفت هيكه پشتش نشسته بود تك يزيدرهم گره كرد و خودش رو به م

بدون اجازه اش . خور نشدماز دستش دل نيهم يكرد برا يراحت صحبت م يليخ »؟يحاال بهم بگو چرا كچل. كنم يهم نم

انگار كه حالم را . شم ياحساس كردم كه دارم از شدت بغض خفه م. انداختم نيينشستم و سرم را پا زيم يجلو يصندل يرو

همون طور كه سرم . كنم ياحساس راحت شتريبشن و ب ريخنده سراز نيدر ب ميكه زد باعث شد اشك ها يچون با حرف ديفهم

از شباهت خودم با رونالدو كه » !؟يستين ليامگم، ف يرونالدو رو م سته،يفوتبال نيراستش رو بگو با ا «ديآروم پرس. بود نييپا

هر  دنيبعد از چند لحظه خند. شدند ريخنده سراز نيدر ب ميمورد عالقه ام بود، چنان خنده ام گرفت كه اشك ها ستيفوتبال

: مسرم را بلند كردم و در چشمانش نگاه كردم و گفت. اورديش نخود يبه رو يكردم ول يم هيكه گر ديفهم. ميدوس اكت شد

. سرم برق بنشونن يرو ديبار عمل كردند و غده را دراوردند و حاال هم با هي. دارم و در حال معالجه هستم يمن تومور مغز

 بود؟ يجالبش چ يدون يم. نه اي اديكه موهام درب ستيو معلوم هم ن! كه كچل شدم نهيواسه هم
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 :به بازوم زد و گفت يارام ضربه ا. تكان دادم يرا به نشانه نف سرم

مثل مرداب  شهيتو كه هم! باش انوسيباش، اق ايحدس بزن، رودخانه باش، در هي ؟يدون يم يخانوم پس تو چ نيآخه مت -

 !ها يگند يبه خدا م! يراكد

 :و گفتم زبان باز كردم. هم داشت يپس شم ادب. دمياو خند انيحالم از ز ريتفس از

عكس العمل  نيفهمند و ا يكه درد ما رو م ييمثل همه كسا. ناراحت شد و سرش رو به نشانه تاسف تكان داد  يليحتما خ -

 !شعارها داد نياز ا يو كل يداشته باش يبه زندگ ديو ام يباش يقو ديبعدش هم بهت گفت كه با. دن يها رو نشون م

 :از ته دل كرد و گفت يخنده ا سالومه

داشت  يشده بود و چشم ازم برنم رهيكه همون طور كه به من خ نهيجالبش ا. نه دخترجون. يبا نمك هم كه هست! بابا يا -

بود كه خودم  دهيرا از من پرس ياون سوال. كردم يجون داشتم سكته م نيمت يدون ينم يوا »؟يمون يچقدر زنده م «ديپرس

. دميفهم يكردم و منظورش رو نم يچشماش نگاه م يتو. دونستم ينمبودم و جوابش رو  دهيهزاران بار از خودم پرس

 ديشا. دونم ينم: به صورتش نگاه كردم و گفتم. دوباره سوالش رو تكرار كرد. داد يلبش بود ه به من ارامش م يرو يلبخند

 يآرام در حال سته؟رد. قرن كيهم  ديشا: و گفت ديوسط حرفم پر. سال كي ديماه، شا كي ديروز، شا كي ديساعت، شا كي

 يكم كم داشتم معن. كردم يدل خوش نم يقرن زندگ كياگر سالم هم بودم به  ستينه درست ن: داشتم گفتم ريكه سر به ز

. كردم كه تمام خون بدنم در صورتم جمع شده ياحساس م. داشت يچشم از صورتم برنم دميفهم ينگاه و حرفهاش رو م

سكوت كرد كه به  يا هيچند ثان. ام كرده بود وونهيبود كه تپش اون د يقلب لعنت نيهم اگرفتم از همه بدتر  يم شيداشتم ات

خوام اون روز  يمن م يكن يروز هم زندگ كياگه قرار باشه : چشمام گفت يتو رهيو همان طور خ ديقرن طول كش كينظرم 

 ؟يكن يسالومه با من ازدواج م. كنم يرو با تو زندگ

در  يدواريو حس ام يبدبخت نيو در ع يحس خوش ،يوانگيحس د ،يحس خفگ. داشتم يحال چه يدون يجون نم يمت يوا

 هيكه در برابر سكوت اون كه با  يو سردرگم شدم كه ادب را فراموش كردم و در حال جيچنان گ شنهادشياز پ. يديناام نيع

با  ديخواه ينم! استاد ديشده ا وانهيه شما دمگ يول ديببخش: گفتم. تمرف يم سهيشده بود از خنده ر رهيبه من خ نيريلبخند ش

 د؟ينيسر قبرش بنش دهينرس تونيكه هنوز به سال عروس ديپاش تو گوره ازدواج كن هيكه  يكس
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 يكن يم يزندگ يو دار يفعال كه زنده هست. ومدهيها به تو ن يفضول نيا« رك و راست گفت يليو باز هم خ ديحرفم پر وسط

. ايرو كيدرست مثل . بود اليخواب و خ نيع يكردم برا يحرف هاش رو باور نم» .كنم و بس يدگخوام با تو زن يو من هم م

و با خودش  اديام نم يبه خواستگار يكس ليكرده كه با اون شكل و شما كرلحظه احساس كردم كه دلش برام سوخته و ف كي

فكر از ذهنم گذشت از چشم هام حدسم رو  نيا ات. رو بهش بفهمونم ييزناشو يزندگ يزنده است من معن يگفته بذار تا وقت

كه  ستيترحم ن يرو زباور كن ا: من گذاشت و گفت يپشت صندل ينشست و دستش رو، رو يصندل يخوند و اومد كنار رو

نداره  ليليد ه؟يچ يپس از رو: دميخودم را جمع و جور كردم و پرس يشده بود كم يميزود راحت و صم يليخ. عاشقت شدم

من . محكم ليدل كيداره و  لياتفاقا دل: من فشار داد و گفت ينيب يانگشت سبابه اش رو رو د؟يكار رو بكن نيا ديكه بخوا

. نميكنجكاو شدم كه تو رو بب. كالسم هست يتو ضيمر يدانشجو كيدونستم  يم. نميتو رو بب نكهيقبل از ا. عاشقت شدم

مبدل  يايخوام رو يحاال م! زدم ينوشتم و ساز م يحركاتش نُت م با نگاه و الميخ يكه سالها تو يهست يدرست همون دميد

دم  يقول م. با من ازدواج كن. مال خودم باشه تيشده چند ساعت در واقع يكه حت. ارميشده به خاطرات خودم رو به دست ب

هر چه  ديبا! نگهكه وقت ت ريرا بگ متيپس زود باش و تصم ميفهم يرو م گهيمن و تو خوب حال همد. يش ينم مونيكه پش

 .يفهم يخودت بعدا م ستمين يادم بد اديمن ز. ميلذت ببر گهيو از وجود همد ميبر مونيتر سر خونه و زندگ عيسر

 گهيو بله برون و عقد انجام شد و تا چند هفته د يهفته خواستگار كيو دوخت و در عرض  ديرو بر زيخودش همه چ خالصه

 يم يمشترك تا ك يزندگ نيدونه كه ا يفقط خدا م. ميكن يشتركمون رو شروع مم يو بعدش هم زندگ ميجشن دار كيهم 

و  يكنم اونقدر قو يم يسع. كنم ينگاه م يتر و مشتاق تر به زندگ نهاالن چقدر عاشقا يدون ينم. تونه ادامه داشته باشه 

 .كنم يدر كنار شهروز زندگ شتريمحكم باشم تا بتونم هر چه ب

انداز با گذشت و مهربان باشند؟ مگر  نيشوندد كه تا ا يم دايهم پ ييمردها يعنيشده بودم  رهيه او خناباورانه ب ينگاه با

 فرق داشت؟ هيهمه با بق نيا يكي نيپس چرا ا ستند؟يهمسرانشان ن يو سالمت ييبايتمام مردان خواهان ز

 :و گفت دينگاهم را فهم يمعنا سالومه

 بشه؟ دايپ يادم نيهمچ يكن يشده؟ چرا خشكت زده؟ باوز نم يچ -

 :گفتم ديدهانم را قورت دادم و با ترد آب
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 !من اتفاق افتاده يبرا يكرد فيكه تو تعر ينيدرست عكس ا نكهيبه خاطر ا ديشا! راستش نه -

 :دستم را در دست گرفت و نوازش كرد و گفت. داند يمسعود را م انيكه جر دمينگاه پر مهر و لبخند مهربانش فهم از

 يخدا رو شكر كن كه همون اول راه بتو فهموند كه به درد تو نم. شه يم دايپ ياونجور يكياز هزار تا . بود تيظرف يباون  -

ذاشت  ياومد و اون تنهات م يبال سرت م نيبچه ا كيو با داشتن  يشد يبا اون م ينخواسته وارد زندگ يواال اگه خدا. خوره

 ؟يطاقتش رو داشت

 :دميمثل خود سالومه راحت و بدون تعارف پرس. ذهنم را مشغول كرده بود يسوال. طاقت نداشتم نه واقعا. فكر كردم يكم

 ده؟يسالومه شوهرت سرت رو د -

 :رفت و گفت سهيتموم نشده كه از خنده ر سوالم

 !بوسه يسر كچل رو م نيكه كنارمه صد بار ا يهر وقت. دهيالبته كه د -

 :چشمانم حلقه زد و ارام گفتمخودم اشك در  ياو و بدبخت يخوشبخت از

از اعمال و  نيشد و ا ياز من و سر كچلم چندشش م. خواست نگاهم كنه يدلش نم يحت. شوهر من برعكس بود يول -

 .مشخص بود يرفتارش به خوب

تونه  يرو بگرده نم ايدم اگه تمام دن يبهت قول م. تيظرف يادم ب. هم بهش فكر نكن هيثان كي يحت گهيد. اونو ولش كن -

. يدرمانش كن يتون يو م ستيخطرناك ن اديتو ز يماريب. يخوش شانس تر يليدختر تو از من خ. كنه دايمثل تو رو پ يكي

 نميمن تا زنده هستم هم يول. يش يو درست مثل سابق م انيقشنگت در م يوهاتمام بشه دوباره م يدرمان يميتازه بعد از ش

 .باش دواريپس ام. ينيب يكه م

 .باشم دواريتوانستم ام ينم يول

 

 19فصل

روزها از پنجره اتاق .آنرا گرفته بود يو انزجار جا ينيرفته بود و حس بدب نياز ب مياهايو تمام رو هاميعشقم آرزو دميام

و كتابخانه  ريتحر زيبودند و درست مثل دوران مدرسه تنها تخت و م ختهير رونيآن را ب زيكه به خواسته خومد همه چ ميخال
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گاه با انوار  رهيت يبود و زمان يآفتاب يگاه يو گاه ابر يكه گاه آب يو به آسمان شدميم رهيخ رونير آن قرار داشت به بام د

از  يمدت.كردمينگاه م نشانديو گاه با بارش برف و باران سرما را بتن همگام م داديبه همه گرما م ديبخش خورش ييروشنا

مدت  نيا يدر ط.شده بود يدار شهيو ر قيعم يدوستبه  ليما تبد يمدت كوتاه دوست با سالومه گذشته بود و در همان دارميد

اش  ندهياز همان دفعات بود كه استادش و با در واقع همسر آ يكيو در  برديم نمايسالومه به اصرار مرا با خود به پارك و س

درب  يجلوجلوتر  قهيدق 5استه بودم و از آر يخود را به سادگ.بود نمايس يدرب ورود يجلو 7قرارمان سر ساعت .دميرا د

 زدميدفتر باطل شده خاطراتم را ورق م ارياخت يخود غرق شده بودم و ب يدر حال و هوا.ستادميبه انتظار آنها ا نمايس يورود

 نيمت ديباخانم كچل شما  ديببخش:در گوشم زمزمه كرد يينه كه ناگهان صدا ايدارم  يبا مسعود خاطره ا نمايس نياز ا نميتا بب

 !ديمن باش ومهخانم دوست محبوب سال

همسر سالومه است با لبخند سربرگرداندم و او  ايكه در گوشم زمزمه كرده است همان استاد  يشخص دميلحن كالمش فهم از

ه ك يلبان ينه چندان بزرگش بر رو يعقاب ينيزده بود ب زشيبر چشمان ر يپنس نكيع.اندام بود كيقد بلند و بار.دميرا د

اسپرت بر تن كرده  راهنيو پ نيشلوار ج كي.كرديم ييخودنما داديم ليقسمت صورتش را تشك نيتر بيبنظرم خوش ترك

شما در  نكهيمثل ا:لبخند زدم و گفتم شيبه رو ارياخت يب.و جذاب ساخته بود يدوست داشتن يتياز او شخص نهايبود و همه ا

 !ديدار يشناختن كچلها تحبر خاص

 ديحاال بگ.كه دوستان سالومه هم مثل خودش بلبل زبون هستند نميبيم!جالبه:كرد و گفت يمن خنده بلند يحاضر جواب از

 د؟يمنتظر نجايتا حاال ا ياز ك نميبب

 .شهيم يا قهيدق 5 هي-

سالومه داخل سالن انتظار .كوچولو حل كرد يبستن هيبا  شهيرو م يشرمندگ قهيدق 5.ميشرمنده نشد اديخوب پس ز-

 هيكه  يببخش ديدر كل با.ميدفعه متوجه ساعت شد هيو  ميداخل و غرق صحبت شد ميو رفت ميديزودتر رس يليا خم.نشسته

 .يمعطل شد يكم

آن را خوب  يكه من معن شديساطع م يآورد از چشمانش برق يشرمنده بود و هر بار كه اسم سالومه را بر زبان م نگاهش

و كارگردان  لميف نيبهتر زهيكه جا يمعروف لميف.بود تيلن شلوغ و پر از جمعسا.ميشد نمايهمراهش وادر سالن س.دانستميم
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سر و دست  لميف نيا عتريهر چه سر دنيد يو مردم برا.بود اننقش اول را گرفته بود در حال اكر گرانيو باز

ون دلشان خوش هم نداشتند چ يريتقص.ديرسيم نيآسمان بزم دنديديرا م لميف نيا گرياگر چند وقت د ييگو.شكستنديم

موضوع  نيو رنجور شده بودم و هم يحساس و عصب يماريدست خودم نبود بعد از ب ينبودم ول ينيو كم ب ليمنهم آدم بخ.بود

كردم شهروز  ياحساس خستگ ينفسم بند آمد و لحظه ا ياز آنهمه شلوغ.باعث آزار روح خسته ام شده بود شياز پ شيب

و سالم به سالومه  حيگشود و مرا بقول خودش صح يشودن دو دست در دو طرفم راهبا گ تيجمع نيو در ب ديحالم را فهم

و سخت در آغوشم فشرد و آرام در گوشم  ديكش ياز شاد ياديفر انيفمن بدون توجه به اطرا دنيسالومه با د.رساند

 !يو منو جا گذاشت يكردم كه با شهروز در رفت ؟فكريدختر كجا بود:گفت

مورد توجه باشم زده  توانميآنكه به من بفهماند هنوز هم م يو برا يشوخ يكه حرفش را تنها برا تمدانسيطبع بود و م شوخ

 هستم؟ يآدم نيبنظر تو من همچ:نگاهش كردم و گفتم رانهيكردم و دلگ يحال اخم نيبا ا يول.است

بعد از  نيمت يكردم راست يشوخ! يبابا تو چقدر زودرنج يا:خنده دست دور شانه ام حلقه كرد و مرا بخود فشرد و گفت با

چراغ سبز نشونش  هي اديفكر نكنم بدش ب.كنهيچطور داره با حسرت نگاهت م نينگاه به بغل دستت بنداز بب هيحرف من 

 !يبد

طرف خم كرده بود و  كيكه سرش را به  يمرد جوان رهينگاه عاشق و خ دنياز د.به كنارم كردم يشد و من نگاه ساكت

نداشت و  يمن و سالومه تمام دنيخند.خنده ريچنان خنده ام گرفت كه درست در مقابل او زدم ز شتدايچشم از من برنم

كه آشكارا به  يبرگردم و به مرد جوان خواستيدلم م.شهروز هم نتوانست مانع ادامه آن باشد گاهيگاه و ب ياخمها يحت

را از سرم باز كنم باز هم همانطور عاشقانه  يروسر اگر ايو از او سوال كنم كه آ ندازميب يكرده بودم نگاه نينگاهش توه

 يدربها.نه اي كنديبعد از آن خنده باز هم نگاهم م ايا نميدوست داشتم بب داشتيدست از سرم برنم ي؟كنجكاويكنيم ينگاه

 رونيب يدستمال كاغذ فميبه بهانه آنكه از ك.در حال داخل شدن بودند  تيرا باز كرده بودند و جمع نمايسالن س يورود

از حالت نگاهش چنان جا خوردم كه دست و .شده رهيو با لبخند بمن خ ستادهيكه درست در كنارم ا دميبرگشتم و د اورميب

 ياراي يول كردميخود احساس م ينگاهش را برو ينيسنگ.را گم كردم و بدون توجه به او با صف به جلو حركت كردم ميپا

 اريبه چشم من كه همجنس آنها بودم بس يكه حت بايآن همه دختر ز نيچرا در ب مدانينم.را نداشتم دنشيسربلند كردن و د
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 اميب يدياجازه م:در گوشم گفت ستهغرق در فكر خودم بودم كه آه.و جذاب بودند چشمش به دنبال من بود بايز

 ؟يخواستگار

 ؟يگفت يچ:زدم ادياز سوال او جا خوردم كه بلند فر چنان

بطرفم  كرديسالومه كه كنار من در صف حركت م.نفر سرشان را بطرف من برگرداندند نيكه چند دميبخود آمدم و د ناگهان

 .بود گهيد ييحواسم جا.نه با تو نبودم:به سرعت خود را كنترل كردم و با لكنت گفتم.برگشت و با تعجب نگاهم كرد 

حد گستاخ و جسور باشد  نيد تا امردك كه بخود اجازه داده بو نيبه دهان ا يمحكم يليبرگردم و س خواستيم دلم

خوب :از رو نرفت و باز هم گفت.خورديشهروز و برادرانم بهم م يبود به استثنا شهيحالم از او و از هر چه مرد عاشق پ.بزنم

 !كلمه بهم جواب بده كي ؟فقطيكنيچرا شلوغش م

 يقبول ول ستين يمسئله ا:گشتم و گفتمبه طرفش بر.كه تا عمر داشت فراموشم نكند دادميبه او م يجواب دندان شكن ديبا

 .شرط كيبه 

 .قبوله يداشته باش يباشه هر شرط:زديبرق م ياز شاد چشمانش

 .ايتو هم دنبالم ب.رميم ييشروع شد من آرام بسمت دستشو لميف يكه وقت نهيشرطم ا-

 يبرا ييجا گهيد:كرد و گفت يتك سرفه ا.ام وانهيبمن كرد و بنظرم فكر كرد كه د يمتعجب شد موشكافانه نگاه چشمانش

 ؟ييدستشو يتو ميبر ديكه با ينكرد دايصحبت كردن پ

را به او نشان  ميماريتا من مهر ب شدينم دايپ يگريخلوت د يجا يياز دستشو ريخوب غ يخنده ام گرفت ول رشيتعب از

 .بدهم

 .ديفهميودتون مبعدا خ.اونجا از همه بهتره:خنده ام را كنترل كنم گفتم كردميم يكه سع يحال در

 ايبگو كدوم توالت؟مردانه  يباشه قبوله ول:بطرفم خم كرد و گفت يسرش را كن نبارياز من بلندتر بود ا يليخ قدش

 ؟يبرامون پاپوش درست نكن.ارهيب خبريزنانه؟خدا ب

بدنبال شهروز و  كهيبا خنده در حال.داده بود و سخت به گل نشسته بود يشنهاديطفلك عاشق پ!ترسو و ابرودار هم بود پس

 يبه ارام كردميآوردند بطرف داالن حركت م يخود نم يبرو يول كنميبودند با آن مرد جوان پچ پچ م دهيسالومه كه فهم
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 !بهتره يليخ يكن ينيعقب نش االنبنظرم .ريرو پس بگ شنهادتيپ يترسياگه م:گفتم

 كنم؟ ينيعقب نش ديآخه چرا با:ديبمن كرد و كنجكاوانه پرس ينگاه

از سرم را نشانش دادم  يو قسمت دميبه عقب كش يرا كم يآرام روسر.بود و هر كس در فكر خودش بود كينسبتا تار النس

 يدونيم.خورميبدرد تو هم نم!سرطان دارم و تحت درمانم مارميدر ضمن ب.تار مو هم ندارم كيمن  ينيبيم!نيا ليبه دل:و گفتم

 .ديچرا؟چون شما مردها طاقتش را ندار

از  نويا يكه هر چه زودتر خوب بش دوارميمتاسفم ام:را گم كرد و گفت شيكه رنگش سرخ شد ودست و پا دميد يكيرتا در

 .شنهادميدر مورد پ يول.گميته دل م

 .حرفم هستم يمن هنوز هم رو:كرد و ادامه داد يمكث

زدم و  يلبخند.خودش را باخته بود يسابح يدلم را بشكند ول خواهديكه نم دميبه زبان اورد فهم ديترد يرا با كم يآخر جمله

هم تحمل  گهيد.و رفت اوردياون طاقت ن!داتريتر و ش وونهيبود از تو عاشقتر و د يكي:در برابر نگاه نگران و دردمندش گفتم

 تادهفين افهيو ق ختيخوشحالم كه هنوز اونقدر از ر.يبمن اعتماد به نفس داد يكه كم ونمممن نحاليبا ا!كردن رو ندارم سكير

 .ستيهمون هم برام مهم ن گهيد يالبته اگه راستش رو بخوا!ام كه مورد توجه باشم

و با  ستادهيا واريتوجه به اطراف در كنار د ينشسته بودند و تنها من و او ب شانيها يصندل يبر رو تيجمع يتمام بايتقر

مرد جوان چشم از من .ظاهر شد نمايس پرده يبر رو يبازرگان يآگه نيشد و اول كيسالن تار.ميكرديصحبت م گريكدي

 يدوستها ميتونياگه دلت بخواد م.كارت شركت منه نيا:و گفت گرفتدر آورد و بطرفم  بشياز داخل ج يكارت داشتيبرنم

دور وبرت بهم زنگ  ياز دوستا يكيساده مثل  يليخ.نكن ريرو بد تعب نكارميكه ا كنميالبته خواهش م.ميهم باش يبرا يخوب

 .بزن

 دمينفهم يزيچ لميو از ف دميبه جان خر لميشهروز و سالومه را تا آخر ف ينگاهها.شد ديناپد يكيرا بدستم داد و در تار كارت

و چرا تا بدان حد مشتاق بود كه با من در ارتباط  ستياو ك نكهيا يحس كنجكاو.او را با خود مرور كردم يو تنها صحبتها

 يبا روشن شدن چراغها.نشان دهم يدر قبال شهروز و سالومه عكس العمل استمخويمن يول گذاشتيآرامم نم يلحظه ا.باشد

سالومه كه .بودم ريخود اس االتيدو ساعت تمام در فكر و خ بايو من تقر دهيرس انيبه پا لميكه ف دميسالن به خود آمدم و فهم



 

 

كتابخانه نودهشتيا  مژگان احتشامي  –انكارم مكن 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٨٤

بهم؟هر چه  نيگفتيم يچ!بال  يا:گفت و فتاز بازوم گر يشگونيسوالش آرام و قرار ندارد آهسته ن دنيپرس يبود برا دايپ

 دم؟ينشن يچيكردم ه زيگوشهام رو ت

دلش نخواد كه  نيمت ديشا!ياريدرب زيسر از همه چ يخوايبتو چه دختر كه م:و با خنده گفت ديوسط حرف سالومه پر شهروز

 !يتو بفهم

كه من  دونهيخودش م!واد بمن بگهغلط كرده كه دلش نخ!اوهو:شهروز نازك كرد و با خنده گفت يبرا يپشت چشم سالومه

 گفت؟يم يچ شهيو عاشق پ پيخوش ت يآقا نيا نميزود باش بگو بب.ارميسر در م زياز همه چ

 .شد مونيشيزود هم پ يليداد و خ شنهاديپ كي يطفلك:گفتم تفاوتيب يليباال دادم و خ يا شانه

 ؟يگفت ياد؟تو چازدواج د شنهاديپ ؟بهتيگيراست م:ديباز هم پرس يبا ناباور سالومه

كارت بهم داد و گفت  هياز سرم رو نشونش دادم و موضوع رو بهش گفتم اونهم  يكم كينگفتم فقط  يزيمن بهش چ-

 !خبر نداشت كه من سه تا داداش گردن كلفت دارم يطفلك. ميبا هم دوست باش ميتونيم

رفت و  سهيچهره متفكر سالومه از خنده ر دنيشده بود با د رهيشهروز كه به سالومه خ.به فكر فرو رفته بود سالومه

 !د؟ياندازه مرموز شد نيكه تا ا ديكنيفكر م يكه به چ ديبما هم بگ شهيم!دختر خانم متفكر ديببخش:گفت

 .نميكارت رو بده بب:توجه به لحن طنز آلود شهروز رو به من كرد و گفت يب سالومه

 نيحس ريام تيرينوآوران به مد يشركت ساختمان:و آرام خواند ديرا بطرفش گرفتم و او به سرعت آن را ازدستم قاپ كارت

 .هم داره يكيشماره تلفن و پست الكترون.نگاه كن.نهيحتما اسمش هم.توانا

حركت كارت را از دست او گرفت و به دست من  كيسالومه كالفه شده بود با  يهايكه معلوم بود از دست كنجكاو شهروز

ول كردم و اومدم  مهيآهنگام رو بخاطر مشا دو تا كچل نصفه و ن يكيقسمت مهم از نوشتن  كيبابا من امشب  يا:داد و گفت

 .سالومه خانم مياريدر ب يكارآگاه باز نكهيا هن ميقرار بود كه امشب رو با هم خوش باش.رونيب

من باهاش  دهيبه عق نيتم.تموم گهيبگم و د نيبه مت شهيعاشق پ ياقا نيدرباه ا گهيد زيچ كيبذار  يباشه شهروز جون ول-

 !كه نداره يضرر.ريتماس بگ

دلم .روانه شدم كردنديم ريدر اسمانها س گريندادم و بدنبال آندو كه دست در دست همد يزدم و جواب يسالومه لبخند يبرو
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 دنيافسوس كه د يشاد و خوشحال باشم ول دهيسالومه بخاطر من برنامه اش را تدارك د دانستميآنشب را كه م خواستيم

دلم .شديم دهيپاش شمير شيشد كه به زخم دل ر يآنها نسبت بهم نمك قهشهروز و سالومه و نگاهها و ابراز عال يدلدادگ

كه  يخوش يدر تمام آن ساعتها كه با آنان بودم خاطرات روزها.دست خودم نبود يباشم ول ينيآدم حسود و كم ب خواستينم

هنوز هم دوستش .داشتيمسعود همه جا همراهم بود و دست از سرم برنم.ودشده ب يتداع دگانميد يبا مسعود داشتم جلو

 يليهر چند كه احتمالش را خ رميپذياو را با آغوش باز م ديايباز هم بطرفم ب ياگر بعد از بهبود كردميداشتم و احساس م

رفته ام خوره جانم شده  ياضطرفه به ق كيگرفته ام و  ميعجوالنه تصم يليخ نكهيبود كه فكر ا يچند روز.دانستميم فيضع

 ديبا ديشا.در مورد مسعود و اعمال و رفتارش دچار سوء تفاهم و مرتكب اشتباه شده باشم ديشا هك كردميمدام فكر م.بود

 دوارميرا در دلم گشوده بود و ام يديرفتار سالومه و شهروز روزنه ام.ديايمن كنار ب تيتا با وضع دادميبه او م يشتريفرصت ب

 زيبرخورد سرد او ن يخودم را برا يحت.بگذارم يبه مسعود زنگ بزنم و كبر و غرور را به كنار گريهمان شب بار دكرد تا 

افكار غوطه ور بودم كه  نيدر هم.ميكه شده از او بخواهم تا با هم صحبت كن يقيگرفته بودم به هر طر ميآماده كرده و تصم

كه ناگهان  ميدنشسته بو ميصرف شام به آنجا رفته بود يالس كه براو با ك كيش يرستوران زيسالومه بر سر م يروبرو

 .افتاد ميروبرو زيچشمم به م

 ايدر خواب هستم  دانستمينم.كردميباور نم.حس شده بودند يكرده و ب خيدستانم .بر تمام بدنم نشست يسرد عرق

 يآب راهنيبا پ يان كت و شلوار سرمه اهم.همان كت و شلوار روز عقدمان را بر تن داشت!خودش بود!مسعود بود.دارميب

را مثل مدتها  شيصورتش صاف و اصالح شده و موها.ياب يرنگ هب يكوچك يبا ستاره ها يبه رنگ سرمه ا يو كراوات يآسمان

اشتباه .خودش بود.همان نگاه عاشق و همان صورت پر از خنده و مهربان را داشت.قبل رو به باال روغن زده بود

رخ  ميدو نفره بود ن زشانيم.آمد يهم نم يبه رو ميزمان متوقف شده و پلكها ييگو.چشم از او بردارم نستمتواينم.كردمينم

 .آنها قرار داشت نيدر ب شيروشن بر رو زير يرنگ با شمعها يكوچك و قهوه ا يكيمسعود رو به من بود ك

نگاهم را  اريبا زور و فشار بس.شديم دهيددستان بهم گره خوردشان  نيماب يدر دست مسعود بود و شاخه گل سرخ دستانش

از اشك او را  ياز پس هاله ا.كه در دستان او گره خورده بود به سمت باال نگاه كردم يياز مسعود كندم و در امتداد دستها

 يافشانش را برو سوانيبه سر كرده و گ يزرد رنگ كوچك يبودم روسر دهيكه در عكسها د يهمان دختر.خودش بود.دميد
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عشوه گر به  يو نگاه نينمك يداشت و با لبخند يكامل شيآرا.انداخته بود رونيب يروسر ريرها كرده و از ز شيه هاشان

درست .ديدينمرا  زيچ چيو ه چكسيمسعود محو او شده و جز او ه.كرديشده بود و آرام آرام صحبت م رهيمسعود خ

چقدر ابله و .چقدر اشتباه كرده بودم.سپرديم يدست فراموشاطرافش را ب يايو تمام دن شديمن م يهمانگونه كه محو تماشا

 يكه برا يهمان.همان مسعود بود نيا.بخود بقبوالنم كه در مورد او اشتباه كرده ام خواستميم يساده و خام شده بودم چطور

جسارت مرا به عقد زده بود و در برابر مادر و خواهرش قد علم كرده و با جرات و  يو اتش آببدست آوردنم خود را به هر 

تابانش باشم و  دينتابد تا من خورش گفتيم ديهمان مسعود كه در روز به خورش.همان مسعود بود نيا.خود در آورده بود

چقدر عاشق بود و من چقدر احساس !باشم رشو تا رهيت يبخش شبها يتا من روشن نديدر پس ابر بنش گفتيشبها به ماه م

به  يمگر ممكن بود كه آنهمه عشق و دلدادگ.چقدر زود گذشت يول!او عاشقم است كهنياز ا كردميو سعادت م يخوشبخت

مدت كوتاه باز هم عاشق شود و  نيچطور مسعود توانست پس از ا.نمانده باشد ياز آن بجا يرد چيرفته و ه نياز ب كبارهي

كس  يبرا داديمن انجام م يكه برا را ييتمام آن كارها توانستيچطور م!بدوزد؟ يگريعاشقانه را به كس د يههاهمان نگا

 چيرا كه مسعود جز او ه يدخترك يرها شده بر شانه ها سوانياز جا بلند شوم و گ خواستيدلم م!هم انجام دهد؟ يگريد

 نيا.مرا در قلب مسعود تصاحب كند يكه حق ندارد جا بزنم اديو از سرش جدا كنم و بر سرش فر رميدر دست بگ ديدينم

حق من كه سالم بودم و او دوستم داشت و مرا بت خود ساخته بود آن دختر حق .عشقها تنها حق من بودنگاهها و ابراز 

 ياناو حق نداشت دستانش را در دستان مسعود همان دست!مسعود يدرست روبرو نديمن بود بنش يكه جا ينداشت بر صندل

سرم  قيكه از شدت تزر يدستانش را در زمان ياچقدر مشتاق آن بودم كه گرم!دهد يامن دستانم بود جا گاهيكه تنها جا

او !برده بودم اديافسوس و صد افسوس كه مدتها بود حرارت دستانش را از  يمنجمد شده بود حس كنم ول ميخون در رگها

ا تنه ميو مرا با دردها ختيوبا شده ام و از من گر ايطاعون و  يماريفكر كرد كه مبتال به ب.كرد غيرا از من در زيهمه چ

كه تمام سخنان دلم  دانستمينم.زميريصورتم اشك م يبه مسعود به پهنا رهيكه خ دانستميدر خود غرق شده بودم نم.گذاشت

 يشهروز كه همچون نگاه مهد طربوارد آورد نگاه نگران و مض ميكه سالومه بر بازو يفشار.آورم يرا زمزمه وار به زبان م

 يبا دستمال كاغذ كهيبود و در حال دهيسالومه نگران و رنگ پر.بازگرداند تيتلخ واقع يايگرم و مهربان بود مرا به دن

مثال ما تو رو آورده !خدا مرگم بده!جون نيشده مت يچ:سخت دستپاچه شده گفت ديرسيو بنظر م كرديرا پاك م مياشكها
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 يدونيآخه م ميف زدن شدبخاطر مراسم جشن بود كه مشغول حر.تو رو بخدا ببخش ميرو با تو باش امشبكه  رونيب ميبود

آخه .لنگهيكار م يجا هيباز هم  كنهيم يزيآدم هر چقدر هم كه برنامه ر.انجام بشه ديچند تا از كارهامون هنوز مونده كه با

 ...جون نيمت يدونيم

را  ميلوراه گ ياو و شهروز ماتم بده و بغض بد اقبال يعشق و دلدادگ دنيكه من از د كرديفكر م.دستپاچه شده بود ساولمه

و  ديچرخيزبان در دهانم نم.شد رينتوانستم جمالت درهم و برهم خود را كامل كند و اشك از چشمش سراز.بسته است

را بكار گرفتم و دستانش را در دستم گرفتم و با انگشت سبابه  ميقدرت سخن گفتن از من سلب شده بود پس تمام قوا

 .ن آوردممسعود اشاره كردم و اسم او را بر زبا زيبطرف م

به  يناگهان چه حس دانمينم.دنديرا فهم زيكرد و همه چ بيانگشت سبابه ام را گرفت و شهروز هم همراه او نگاهش را تعق او

برگشت و مرا  رهيكه عاشق و واله اش شده بود كند و بطرف ما خ يدل از دو چشم دخترك كبارهيمسعود دست داد كه به 

و هر آن  دهيملك الموت را د ييدر نگاهم ثابت ماند چنانكه گو رهيخ.ديررخسارش پ و رنگ از دينگاه دردمندم را د.ديد

 يكرد ودست معشوق از آن رها شد و شاخه گل بر رو دنيدستانش آشكارا شروع به لرز!است كه روح از بدنش پرواز كند

 دنيكه از د بود دايترك پدخ.به خاكستر شد ليسوخته قرار گرفت و تبد مهين يشمعها يافتاد و تك برگش بر رو كيك

رد نگاهش را دنبال كرد تا به  شنودينم يجواب ديد كهيكرد و هنگام شيآرام صدا.چهره مسعود و حال دگرگونش نگران شده

و لبانش  ديرنگش پر دنمياو هم از د ينه ول اي دانستيم يزيدر مورد من چ ايكه مرا شناخت و  ستميمطمئن ن.ديما رس زيم

رفتم و  زشانياز جا برخاستم و كنار م يبه ارام!شب خوبشان را خراب كرده بودم.دلم به حالش سوخت.ردك دنيشروع به لرز

 .گمياز ته دل م نويا ديخوشبخت باش دوارميام:و گفتم ستادميا ستديدر برابر نگاه مسعود كه هر آن ممكم بود قلبش از كار با

 كنهياالن عاشقانه بتو نگاه م نكهيو اال هم يسالم باش شهيو هم ينش ماريب چوقتيه دوارميام:رو به دخترك كردم و گفتم سپس

كه انگار جز تو  كنهينگاهت م ينجورياالن ا نكهيهم.و قلب و روحت هنوز سالم و زنده است يكه تو هم انسان گهياون موقع نم

كه روح  يهمونطور!و گذاشتكه من يهمونطور.ذارهيقبر م يوجود نداره خودش با دستاش تو رو تو ايدن نيا يتو زيچ چيه

 يو بدبخت ديبا هم شاد و خوشبخت باش شهيكه هم دوارميسرطان جسمم رو ازم گرفت و مسعود هم روحم رو ام.منو گذاشت

و حسرت  يباش گهيد ياون با دخترها هشاهد معاشق ديكم با يليفاصله خ هيچون اونوقت تو هم از .نكنه دايراه پ تونيبه زندگ
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 !ازت گرفته گهيد يكيتمام حق و حقوقت رو  يوا يكه ا يبخور

چقدر زود اون همه .مسعود يپست يليخ:كردم و گفتم داشتياز من چشم برنم رهيدخترك چشم كندم و رو به مسعود كه خ از

 ادتيچقدر زود .يداشت يموقع چه حال و روز نيهم شيپ كساليرفت كه  ادتيچقدر زود .رفت ادتيقربون صدقه هات 

كه بتت  يچون وقت يديبت پرست هيتو منو قد  يگفتيراست م مآره همون موقع ه!پرستميبت تو روم كيمثل  يگفتيرفت كه م

 !يكرد دايخودت پ يبرا گهيبت د كيو  يرفت يبت پرست فور يشكست تو

بود و  يخال ميرو يجلو زيم.دميخود د يسالومه مرا بخود آورد سر برگرداندم و او و شهروز را در كنار صندل يدستها تكان

آخ كه چقدر دلم .كه آن حرفها را در دلم به مسعود و همراهش زده بودم دميتازه فهم.از مسعود و همراهش نبود ياثر

 كردميو دلم را آرام م دميباريبر سرش م گذاشتيلحظه هم راحتم نم كيواقعا قدرت داشته و باران شماتتم را كه  خواستيم

با .برده بودم اديو همه كس و مكان و زمان را از  زيهمه چ!شهيدرست مثل هم.افسوس كه او فرار كرده بود.افسوس يول

شكوه كنم .حرف بزنم خواستيدلم م.ديچرخيبدور سرم م ايحالم منقلب بود و دن.شدم ليكمك سالومه و شهروز سوار اتوموب

تمام غمها و .شده بودم زاريهمه كس ب و زيو همه چ ايو دن يخسته بودم و از خودم و زندگ.ميبگو راهيو زمان بد و ب نيو به زم

و  ختميريدر خودم اورميبه در ن سوزاندنديو بحالم دل م كردنديرا كه عاشقانه نگاهم م ييرا بخاطر آنكه دل آنها ميغصه ها

 يرا خال شيگرفته بود تركاند و چركها يرا كه در دلم جا ينيدمل چرك يشتريمسعود مانند ن دنيد.شدميذره ذره آب م

زبان باز كنم و حرف بزنم مرهم دل دردمندم  خواستيمهربان از من م يخنان آرامبخش شهروز كه همچون برادرس.كرد

ماند و صبر  يغمبار تنها شنونده باق يشهروز در سكوت و ختياشك ر ميسالومه همپا.شد و منهم زبان گشودم و درد دل كردم

 .ستديبا دنيدلم از بار يكرد تا باران عقده ها

 بايدختره چقدر خوشگل و ز يديسالومه د.ام چارهيچقدر ب.خدا كه من چقدر بدبختم ي؟وايديمسعود رو د سالومه-

 داشت؟يمسعود چطور عاشقانه چشم ازش برنم يديبود؟د

 ميو دلدار ديماليرا آرام م ميكنارم نشسته بود و شانه ها ليعقب اتوموب يصندل يرو.داشت آرامم كند يسع سالومه

 .غصه نخور نقدريكه فدات شم ا ياله.قدر تو رو ندونست.تو رو نداشت اقتياون ل.زميعز غصه نخور:داديم

 .اما گوش من بدهكار نبود و تازه زبانم باز شده بود رفتيمادر قربان صدقه ام م كيدرست مثل  سالومه
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 كيمنهم ك يل اون برادرست مث.رستوران برد هيشب تولد منهم منو به  ديخريمن هم گل م يسالومه مسعود برا يدونيم-

و همه جا با  شهيهم خواميبهم گفت كه م.تولدمه يو بهم گفت كه كادو ديخر ليموبا يگوش كيو شمع روشن كرد برام  ديخر

مون  ندهيآ يزندگ يو برا ميشب قدم زد يها مهيخوردن شب تا ن ازاونشب بعد !صدات رو بشنوم شهيهم خواميم.تو باشم

خودش .زنگ زد لميهنوز لباسهام رو عوض نكرده بودم كه موبا.بعد منو رسوند خونه ميها كرد يزيو برنامه ر ميگرفت ميتصم

حرفهاش دروغ  نيا مامت يعنيسالومه  يوا!منو بشنوه يچشمهاش رو ببنده و بخوابه صدا نكهيقبل از ا خواديبود گفت كه م

 !رميميدارم م تركهيونم قلبم داره مخدا ج يگفت؟وايحرفها رو به اون دختره م نيامشب داشت همه ا يعنيبود؟

 .زديريبفهمم كه او هم اشك م شياز صدا توانستميو من م.داديم ميو دلدار چسبانديم نهيبا فشار فراوان سرم را به س سالومه

و ت خواستميمنو بگو كه م!خدا لعنتم كنه!خدا لعنتم كنه كه اومدم ثواب كنم و كباب كردم.كه من فدات بشم يجون اله نيمت-

 !كردم كاريچ نيحاال بب.بدم ياشت ايو با دن ارميب رونيب ييرو از الك تنها

 يلياتفاقا بر عكس بنظر من خ!سالومه خودت رو كنترل كن:كه تا آن لحظه ساكت مانده بود به سخن آمده و گفت شهروز

 نينگاه مت يمن امشب تو!بره يقاض شيعادالنه پ تونهيم نيبه بعد مت نياز ا نكهيا ياتفاق افتاد برا نيخوب شد كه امشب ا

مسعود رو كرده اولش با خودم فكر  يما دلش هوا دنيكه با د دميفهم.دم يرو از برهم زدن روابطش با مسعود د يمونيپش

 شيپ يحت!گهيدو نفر بهمد نيدوباره ا دنيرس يبرا ميباش يا لهيخواست خدا بود كه ما وس ديشا.كردم كه چقدر خوب شد

 نيمت يماريترسش از ب كهكنم و با اون صحبت كنم و قانعش كنم  داياز مسعود پ يخبر از شما رد يتم كه بگرف ميخودم تصم

خواست خدا  نيكه ا دميكه با اون صحنه روبرو شدم فهم يوقت يول.حرفاست نيبوده و عظمت عشق باالتر از ا جهتيب

پس بهتر شد كه .رو نداشت دنيو درد د دنيج كشتحمل رن.مسعود جنبه نداشت.فرق دارند گهيخوب انسانها با همد.بود

 تونهينم چوقتيمن مطمئنم مسعود ه.خورهيكردن نم يبه درد زندگ يآدم نيهمچ.فتر رونيب نيمت يزود از زندگ يليخ

 ستين دونيو ساز مخالف هم داره و اون نشون داد كه مرد م ستيخوب و خوش ن شهيهم يزندگ نكهيخوشبخت باشه واسه ا

 .شهيم ريگ نيافته و زم يم ياز پا گهيباد و طوفان د كيد با زو يليپس خ

 دانمينم.مردان تمام وجودم را پر كرد ينفرت از مسعود و تمام نحاليبا ا يدرد درونم شد ول اميباعث الت يتا حدود شيحرفها

هستند و  تيظرف يمسعود ب مردها مثل يتمام كردمياحساس م.رميبگ دهيشهروز را مثال بزنم و مسعود را ناد توانستميچرا نم
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 زيدست ن يبه شمار انگشتها دينازل شده اند و تعدادشان شا نيهستند كه بزم ينآسما ييامثال شهروز فرشته ها يكسان

را نداشتم و مدام در خود فرو  چكسيه داريحوصله د.شدم يانشب در رستوران افسرده تر از هر زمان انيپس از جر.نباشد

مرگ سپرده بودم و هر لحظه  ستو خود را به د دادمينم تياهم چكسيو ه زيچ چيبه ه گريد.كردميكز م واريرفته و كنج د

عقد كرده  يچطور آن دختر با علم به آنكه مسعود هنوز زن.ريبودم و از زنها دلگ زارياز مردها ب.دميكشيرا م دارشيانتظار د

 دانستميمن تنها مسعود را گناهكار نم.و غرق لذت شده بودگرفته  يدر آغوش او جا دانهيق يدر شناسنامه خود دارد آنطور ب

مترقبه من و مسعود  ريغ داريسه روز از د. دانستميمقصر م زيمرا ربوده بود ن گاهيكه جا زيبلكه بنظر من آن دخترك را ن

عقده و سرشار از نفرت حسرت  يبه موجود ليتبد.گذراندميرا در آن مدت م ميساعات و لحظات زندگ نيبدتر.گذشتيم

 يبودم كه حت دهيرس ييبجا.كردنديرا م تميو همه رعا شدينم كيمن نزد يكس.شده بودم يعصب يو تنشها يروح يكشمكشها

 گفتميبارها با خودم م.رفته بود نياز ب شانيارزش و اعتبار همدرد.دميدينم زيغم موجود در نگاه برادران و مادر بدبختم را ن

از  يكه اسم يت هر زمانيو در نها زنديريو اشك م پوشنديم اهيتد؟فوقش چهل روز لباس ساف يم يمگر با مردن من چه اتفاق

با تمام لذات  ايدن نياز ا شهيهم يجسم و روح من بدبخت است كه برا نيا.دهنديتكان م يو سر كشنديم يمن برده شود آه

 .ودريم تيو به سراغ ابد بندديكه در طلبشان بودم رخت برم يياهايو آرزوها و رو

 

 20 فصل

 يدانستم دور يدوستش داشتم و او را همدرد خود م يلياز سالومه كه خ يشوم و قاتل باعث شده بود كه ار همه حت افكار

با  يو به گونه ا دنديچيپ يم ميماد و برادرهابم به خاطر ارامش من كمتر به پر و پا. و خلوت خودم پناه ببرم ييكنم و به تنها

شد، نه  يدر خانواده ما انجام م ينه رفت و امد گريمن د يبد روح طيبه خاطر شرا. دندكر يرفتار م با من اطيارامش و احت

گذشته  يان شب ساعت از هشت گذشته بود و من مطابق معمول شب ها. كيخانه سرد بود و ساكت و تار. يديو بازد ديد

نسبت به  ديشد يحس حسادت. دميشياند يبافتم م يم مكه در مغز يبه كلمات يكيكز كرده و در تار واريتنها در اتاقم كنج د

لحظات . خس، دخترك را خفه كنم نيدوانده و حاضر بودم به خاطر ا شهيكه مسعود به او دلباخته بود در وجودم ر يدختر

زنگ رب خانه رشته  يبودم كه صدا االتيخ نيدر هم. داشت يدست از سرم برنم يا هيبود و سوزش قلبم ثان يزجر اور
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فرار از دست مهمان  ياوقات برا ريبه زنگ گفتم و همچون سا ييناسزا يحال يبا ب. و شومم را پاره كرد رفكار نفرت باا

 دهيلحاف پنهان شدم انگار كه صد سال است خواب ريتخت انداختم و در ز يخود را رو يناخوانده و روبرو شدن با انها به جست

لحاف  ريمرا نداشته سر از ز داريبوده قصد د يانكه هر كس يذشت؛ و من به هواگ قهيچند دق. ام و در حال استراحت هستم

كرد  يكه چراغ را روشن م يزمان درب گشوده شد و مادر به داخل اتاقم امد و در حال نيدرست در هم. آوردم رونيب

 :غرولند كنان گفت

 اديمادر خدا رو خوش نم. ارهي يبه روز خودش م داره يچ نينگاه كن بب ؛يغمبرك زد يكيتار يدختر چرا تو. واه واه واه -

. يد يخودت رو به كشتن م ينداره االن چند روزه كه به خاطر اون مسعود نمك به حروم دار تيپاشو خوب. يكن يكه ناشكر

فكر و  نيا! رو بكنه ايبره عشق دن گهيد يكيتا اون با  يغم به بغل گرفت يزانو يباش اليخ ياون كه ب يآخه دختر من به جا

 .بهت دارم يخبر هيزود باش پاشو . خوب شد كه حاال رفت. رفت كه رفت بره به جهنم. رو بذار كنار االتيخ

دادند و او را  يراحت به او فحش و ناسزا م يليخ. زدند يها بود كه تمام افراد خانواده راحت در مورد مسعود حرف م مدت

كردم با  يكار را م نيمن هم مثل انها هم. كردند ياو حك م يشانيرا بر پ يياوف يو ب يبردند و مهر بدنام يم يبه محكمه قاض

گشت با تمام  يبازم ميمسعود به سو يباز هم اگر زمان. به او داشتم يتعلق خاطر بمقل يتفاوت كه هنوز هم در ژرفا نيا

مهمان خانه قلبم شد و ان را از  بود كه يمرد نياو اول. مسعود را دوست داشتم. شدم يم شيرايو پذ دميبخش يم شيخطاها

بود و مرا درهم شكسته و از هم  فتهر يبعد از مدت يكرده بودم ول ميجسم و روحمم را به تقد. خود ساخت و مالكش شد

 .باز هم در اندرن به انتظارش نشسته بودم نهينفرت و بغض و ك نيتنها گذاشت و من در ع ده،يپاش

 :و گفت ديكش ميكرد و لحاف را از رومادر را كالفه  شهيمانند هم سكوتم

زود . نهيخواد تو رو بب ياومده و م يكي. پاشو لباست رو عوض كن! برات دارم غمبرك خانم يخبر خوب هيگفتم پاشو كه  -

 .باش حاضر شو

 :و گفتم دميپتو را از دست مادر كش يكالفگ با

 !دهيكپه مرگش رو گذاشته و خواب كه ديگفت يخوب م نم؟يكس رو بب چيخوام ه ينم گهيمگه نگفتم د -

 :كرد نكوهش وار بدون توجه و غرولند من گفت يكه لحاف راتا م يدر حال مادر
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 !زود باش پاشو! ها رو بس كن يمسخره باز نيا گهيد! خوبه خوبه -

 :دميتر از قبل پرس كالفه

 همه حول و وال برتونن داشته؟ نياومده كه شما ا يحاال ك -

 :گفت نينمك يرفت با لبخند يه طرف در اتاق مهمچنان كه ب مادر

 !ها ياالن اومد نيهم! زود باش معطل نكن زشته! يفهم يم ايخودت پاشو ب -

 يم يمالمت بارش به خوب يلبش و سرزنش ها ياز پشت لبخند به رو يالنه داشت كه ت يدر نگاهش غم. سوخت شيبرا دلم

 يكوتاه نيو بلوز است نيدرونم از جا برخاستم و شلوار جج يكنجكاو به خاطر دل او و حس. ديشد ان را حس كرد و فهم

 .ان گذاشتم و از اتاق خارج شدم يرو هرا ب يو كاله حوله ا دميكش ميبه موها يدست. دميپوش

 ييرايبود كه او را به سالن پذ زيمادر عز يبرا يليهر كه بود حتما خ. قلبم به تپش افتاد. روشن بود ييرايسالن پذ يها چراغ

شدم و با كمال تعجب  ييرايارام وارد سالن پذ. برداشته بود ريرا ن متشيو گران ق زيعز يمبل يرو يدعوت كرده و پارچه ها

 :برخاست و رو به مهمان كرد و گفت يبا ورود من مهد. دميد جمعخانواده را در سالن  يتمام اعضا

 !شه خوردش يلدش هم با صد من عسل نمخانم بداخالق كه در روز تو نيهم از مت نيا. دييبفرما -

من  ريمتح دگانيرا كه در دستش گرفته بود به دستم داد و در برابر د يخندان دسته گل ياز جا برخاست و با لب يكرامت شهال

 .گفت كيو تولدم را تبر ديصورتم را مشتاقانه بوس

دفتر  يهمه كس را داشتم به جز منش دنيظار دانت. توانستم زبان باز كنم يشهال چنان شوكه شده بودم كه نم دنيد از

هم سن و سال خودم بودم  بايشهال تقر. ميرا با هم باز كرده بود يساده ا يكوتاه باب دوست يانتشارات كه در برخوردها

 نداشت مادرش را از شتريكه پنج سال ب يهنگام شيسال ها پ. بود بردبارمهربان و دلسوز و  اريبس. هم بزگتر  يكم ديشا

كه به  يگريو خواهر و برادر د يفراش كرده و او به همراه پدر و نامادر ديدست داده بود و پدرش بعد از دو سال تجد

من به دفتر انتشارات و بردن  گاهيگاه و ب يرفت و امد ها. گذراند يرا م يجمعشان افزوده شده بود روزگار نه چندان خوب

دستم را در دستش گرفت و مرا . من و شهال شده بود نيب شتريب يدوست يبرا يملترجمه شده به انجا عا ياز ورقه ها يتعداد

لبش بود و چهره  يبر رو شهيكه هم يگفت با ان لبخند يسخن م ميآرام و مال شهيكه مانند هم يدر كنارش نشاند ذر حال
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 :گفت. ساخت يتر م حياش را مل

 نه؟ يمنو نداشت دنيانتظار د -

 :شدم گفتم يكه به سرعت بر اعمال و رفتارم مسلط م يتكان دادم و در حال يسر

 .نبود كه امروز روز تولدمه ادمياصال . يخوشحالم كه اومد يليخ يراستش نه ول -

 :گفت هيبه بق ياجمال يرا باال برد و با نگاه ابورانش

 !نكنه كه من اشتباه كردم! يگ يم يجد -

 :و با خنده گفت ديوسط حرف شهال پر محسن

نداره حتما  يريتقص. برده اديخانومه كه اشتباه كرده و روز و ماه و سال رو از  نيمت نيا. ديشما اشتباه نكرد ينم كرامتنه خا -

 !گذره يبهش خوش م يليخ

 :رو به من كرد و گفت شهال

 نبودكه تولدته؟ ادتي يراست يحاال راست -

 :باال انداختم و گفتم يا شانه

 !خوره ميتولدم به دردم ن خيتار گهيگم باشم دبه فكر روز مر ديمن كم كم با -

اش دهانم را نگه داشت و  دهيو انگشتان كش فيو تلخ را نداشت با دستان ظر زيگونه سخنان تند و ت نيمهبانش طاقت ا قلب

 :گفت

رو دلت . است يمصلحت و حكمت يدر هر كار. نكن يناشكر. يش يحرف رو نزن به قهر خدا دچار م نيوقت ا چيه گهيد -

 !در نظر گرفته يكار چه مصلحت نيا يكه خدا تو ينيبه خدا بسپار و صبر كن تا بب

امده بود  دارميكه بهم كرده بود و خودش را در روز تولدم به زحمت انداخته بود و به د ينم خواست در برابر محبت دلم

توانست در كار باشد؟ من در اوج  يم يلحتآخر چه مص. ديچيپ يمدام جواب سوال او در ذهنم م يول. به او بدهم يجواب تلخ

و  دميد يام را تباه شده م ندهيا. دميكش يرا با خود به دوش م يحشتناكسخت و و مارسيزدم و ب يدست و پا م يبدبخت

به جز غم و اندوه و  دياوهام د نيشد در پس ا يم ياخر چه مصلحت. نداشتم و در انتظار مرگ نشسته بودم يبه زندگ يديام
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 :شهال از نگاهم جواب را خواند و گفت! يكامتلخ 

هم برات  غاميپ كيتو ندارم تازه  يبه استدالل ها يمن كار يول يانشا جواب دار كي يفكرت به اندازه  يدونم كه تو يم -

 !دارم

 :گذاشت و گفت ميپاها يرا برداشت و رو ينيشد و از كنار مبل بسته بزرگ و سنگ خم

و از  ياونقدر بهت عمر بده كه خودت خسته بش. سال بهت عمر بده يخدا سال ها دوارميام. گم يم كيبازم تولدت رو تبر -

 .خودش ببره شيكه تو رو پ ياون بخوا

بود كه  يشكل ليجعبه مكعب مستط. و من به سرعت مشغول باز كردن چسب دور جعبه شدم دنديشهال همه خند يدعا از

زرد  يرنگارنگ قرار داشت و درب جعبه با روبان يمانند ماه و ستاره و قلب ها يان اشكال مختلف يبود و رو يرنگ ان زرشك

و اشك  دميكش رتياز ح يداخل ان بانگ يكتاب ها دنيو با د شتمارام جعبه را بردا. خورده بود ونيرنگ در وسط پاپ

كتاب درشت و خوانا  سندهيم نونا رينامم ز. دميخودم د يرو يرا كه ترجمه كرده بودم در جلو يكتاب. را پر كرد دگانميد

سخت شهال را  دگاهام را پر كرد و ناخوا يو لذت بخش تمام وجود پر از نفرت و تلخ نيريش يحس غرور. كرد يم ييخودنما

 :شهال شروع به نوازشم كرد و گفت. دميدر اغوش كش

خودت و  يبرا يچه افتخار ينيب يم !نگاه كن! باشه نيريتونه ش يهاش باز هم م يبا همه تلخ ايكه دن يديجون د تنيم -

وقتشه كه به خودت  گهيد. ادياز عهده اش برنم يكه هر كس يكار. يكار با ارزش انجام داد هيتو  ؟يخانواده ات كسب كرد

دفتر  يهم تو گريدوتا كتاب د. برات دارم گهيخبر د كيتازه . يبه باد ند وو اونها ر يخودت رو حفظ كن يو ارزش ها يايب

دو تا از همكارهاش از  يكي يدون يمنتظره تا هر چه زودتر دستت رو بند اونا كنه اخه نم يزاهد يكشه و اقا يت رو مانتظار

خواد كه با  يم ارنيكه اونها مترجم خوبش رو از چنگش درن نياز ترس ا يزاهد يخوششون اومده و حاال اقا يليترجمه تو خ

 !قرارداد دست و پات رو بند كنه كي

شد  يمادر و برادرانم دست به دست م نيكتاب در ب. نداشت يخوشحال شده بودم كه حد و حصر يكتاب ها به قدر دنيد از

عدد كتاب وجود داشت كه به سرعت چهارجلد ان  ستيداخل جعبه ب. دميد يرا در چشمانشان م يو من اشك غرور و شاد

كه سرخوش تر از  يمهد. گرفتند يه اصرار از من امضا مكتاب ب لصفحه او يبر رو كيهر . شد ميبرادران و مادرم تقس نيب
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 يكه ارام و شمرده سخن م شهيبود كتاب را بست و برخالف هم يكه چهره اش غرق شاد يدر حال ديرس يبه نظر م هيبق

 :گفت يگفت دست راستش را باال برد و با شادمان

شام رو  يكه مترجمش بوده همگ يكتاب نيت چاپ اولما و به مناسب يخانم كوچولو نيتولد مت منيبه . ديگوش كن يهمگ -

 .كه دلتون بخواد ييهر جا ديمهمون من هست

دعوت شده اند شهال هم كه  يبه جشن عروس ييو محسن و محمد چنان دست زدند و هلهلهه راه انداخته بودند كه گو مادر

 :و گفت ديدوباره مرا بوس ديد يم ميما سه يخود را در شاد

قدرشون رو بدون حاال اگر اجازه . يدار يخوب نيكه خانواده به ا يخدا رو شكر كن ديتو با! چه قشنگه ايدن نيجون بب نيمت -

 .من از حضورتون مرخص بشم ديبد

 :شهال قصد رفتن دارد در كنارش نشست و گفت ديد يكه م مادر

 !يتو بر ذارميمن منگه . ميهست يدخترم؟ امشب شام همه مهمون مهد يبر يخوا يوا شهال جون كجا م -

 :زد و گفت يتر ساخته بود لبخند حياو را مل شيگونه ها يكه سرخ شهال

. كتاب ها رو روز تولدش به دستش برسونم و رفع زحمت كنم نيبگم و ا نيبه مت يكينه به خدا، من فقط اومده بودم كه تبر -

 .شم يمزاحمتون م گهيوقت د كيانشاال 

را از نگاهش خواندم  يمحسوس يتفاوت خواهد بود نگران يكردم ب يانتظارم كه فكر مبرگشتم و برخالف  يطرف مهد به

ساكت و  تيقبل كه او را برخالف شخص يقيدقا ياز شاد. دهد ياحساس كردم كه در سكوت به سخنان مادر و شهال گوش م

. نظر گرفته بود ريشهال را زمادر و  يچشم رينبود و ز ياثرشاد و سرخوش كرده بود  يبه موجود ليتبد يشگيتودار هم

نفرت را در قلب او پر كند؟ مادر همچنان به  يباشد و عشق جا دهياز راه رس يممكن بود كه مهمان قلب شكسته مهد يعني

من داخل صحبت انها  انيم نيدر ا ديتراش يهر حرف او بهانه م يو در كمال ادب برا متيكرد و شهال با مال يشهال اصرار م

 :دست شهال گذاشتم و گفتم يا روشدم و دستم ر

 ؟يخوشحالم كن نجايتا ا يومديو ن يشهال جون مگه تو به خاطر من خودت رو به زحمت ننداخت -

 :گفت نينمك يرا باال برد و با لبخند شيكمان ابروان
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 !خوب معلومه! وا چرا -

ن دوست دارم كه امشب تو هم با م. كورش نكن گهيكوك بشه پس د فميك يحساب يخوب حاال كه امشب باعث شد يليخ -

 .يما باش

 :كند كه اجازه حرف زدن به او ندادم و گفتم يخواست دوباره اعتراض شهال

 .نجايا ياگه موضوع مربوط به خانواده ات است كه حتما خبر دارند كه اومد -

 ....يخب اره ول -

 :در وجودم نمانده بود گفتم ياثر شيپ يساعات كه از غم و درد يكند و در حال ياز ان بهانه تراش شتريندادم ب اجازه

 چطوره؟. خونه ميرسون يو اخر شب هم خودمون تو رو م يبگو امشب اب ما هست. بهشون بزن يزنگ هيپس پاشو  -

 :گشت و گفت داريدر چهره اش پد يبخش تيرضا لبخند

 .شم ياخه باعث زحمت م -

 شياماده شدن پ يكه برا يبل دوباره بر لبش نشسته بود در حالق يقيدقا يبخش تيرضا نيريكه لبخند ش يبار مهد نيا

 :كرد و زودتر از من ومادرم گفت يم يدست

 نيكه مت هيشب نياول يبعد از چند ماه امشب برا ديشا ديكن يباور نم. ديما رحمت اورد يامشب شما برا! يبابا چه زحمت يا -

كه  ديحرف از مزاحمت نزن گهيپس د يخانم كرامت ميشما هست ونيما مد. دميچشماش د يرو تو يمن شاد دهياز ته دل خند

 .شم يناراحت م يليخ يليبنده به شخصه خ

 :انداخت و ارام دستم را فشرد و گفت ريسر به ز شهال

 ؟يدمق بود نقدريحاال وقاعا تو چرا ا. انجام بدم ريكار خ هيخوشحالم كه تونستم  يليخ -

 :و گفتم دميورچ لب

 چرا؟ يدون يتو نم يعني -

 :هم دستم را فشرد و گفت باز

خوشبختانه . يخودت رو گم كرد. يدون ينم يكه دار يرو بدون ييزهايقدر چ نكهيا يبرا. يتو عقل ندار يدونم ول يچرا م -
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 يكه حساب گهيوقت د هيباشه . ستيكه االن وقتش ن گهيد يزهايچ يليخ. يستيتو شاكر ن ياز نوع قابل عالجه ول تيماريب

 .ت رو بزنممخ

 :به شهال انداختم و گفتم يام و با تعجب نگاه ستادهيزنگ درجا ا يخنده از جا برخاستم كه با صدا با

 تونه باشه؟ يم يك يعني -

 :حق به جانب گرفت و گفت يا افهيق

 ؟يپرس يجمله رو م نيكه ا يكن يم يباز لميتو ف يمگه دار -

توانستم حدس بزنم چه  ينم. را كه پشت در بودند را داخل دعوت كرد يكسان يرفت و با خوشحال فونيبه طرف ا محسن

 :سرش را داخل سالن كرد و گفت طنتياورد و با ش رونيزود مرا از حدس و گمان ب يليمحسن خ ياست ول يكس

 !پاره شهر شيآت! اومده يك نيبب ايب. كوچول يمهمون دار -

با  يشده بود حت يميكرد با همه صم يكه به خانه ما رفت و امد م سالومه با همان مدت كم. منظورش سالومه است دميفهم

از او به  يو صحبت را باز كرده بود و هر وقت كه صحبت يكرد سرشوخ يشد و صحبت م ياخت م يكه كمتر با كس يمهد

در پشت سرش وارد شد و  بايدسته گل بزرگ و ز كيسالومه با . ندكرد يم اديامد همه با عالقه و محبت از او  يم انيم

 يسالومه اول از همه خودش را به اغوش مادر انداخت و پس از احوالپرس. بزرگ در دستش به داخل امد يشهروز با جعبه ا

 :و گفت ديگرم مرا در اغوش كش

 !خاله بخند يبرا يكم هي زميعز! يبامزه ا يچه كوچولو يوا -

كردند و به شهال  يسالومه و شهروز با همه احوالپرس. دميخند هيرفتند و من هم همراه بق سهيسالومه همه از خنده ر يشوخ از

و  يخودمان شهيسالومه مانند هم. كرد يبه ما نگاه م يبود و با لبخند ستادهيشهال ساكت و بدون حرف كنار مبلش ا. دنديرس

 :كرد و گفت زراحت به طرف او رفت و دستش را درا

دلم  يو ارزو تو ديعشق و ام ايدن هي يول ستيتار مو هم بر سرم ن هيو  كچلم نيسالم من سالومه هستم من هم مثل مت -

 نيتك تك افراد ا يچشمها يكه تو ديباش يباعث شاد ديخوشبختم و اگه اشتباه نكنم شما با يليبا شما خ يياز اشنا. هست

 !شه يم دهيخانواده د
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 :دوباره سرخ شد و گفت شهال

 !شدم يشاد نياگه حدس شما درست باشه من واقعا خوشحالم كه باعث ا دونم و ينم. هستم يمن هم شهال كرامت -

سالومه كه . ديگونه ف لب به دندان گز ينشدن انها بر رو يجار يحرف اشك در چشمانش پر شد و او برا نياز گفتن ا پس

 يرا بر رو يوسرطرفه بر دوشش انداخته بود و ر كيشانه اش  يرا از رو فيبر تن كرده بود و ك يگشاد يروپوش خفاش

 :زد و به طرف محسن رفت و گفت يبر سر داشت محكم پشت گردن بسته بود چرخ شهيكه هم سيكاله گ

 يو به من نگاه م يستاديتو چرا همون جا ا! رهيمحسن جان خواهرت كه ادب نداره اون جعبه رو از دست شوهر من بگ -

 ؟يكن

 دهيلبش د يبود و خنده بر رو ستادهيا واريجعبه به دست در كنار د شهروز. اشاره سالومه همه به طرف شهروز برگشتند با

 :است گفت دهيسالومه خجالت كش ياز شوخ ديرس يكه به نظر م يشد در حال يم

مگه  يول نيخودم بدمش به مت يمحكم نگه داشتم تا با دستا نوينه محسن جان من خودم ا! هيچه حرف نيبابا سالومه ا يا -

 !ذاره يپاره م شيآت نيا

 :بالفاصله جعبه را به طرفم گرفت و گفت بعد

 .يسرخوش و دلخوش و كامروا باش شهيكه هم دوارميام. زميخانم عز نيبه شما مت ميقتد نيا -

 يان شب در ط. نشستم و ان را باز كردم نيزم يوسط سالن رو اقيبا اشت. نبود نيچنان سنگ. را ازدستش گرفتم جعبه

 .كرد يم يان قلبم را ماالمال از شاد اتيبود كه محتو يا هيهد نيكوتاه دوم يساعات

سه تار را چنان با وجد در اغوش . كرد يم ييساخته شده بود در ان خودنما ريس يكه با چوب قهوه ا بايز اريبس يتار سه

 :شهروز كنارم زانو زد و گفت. كشم يكودكم را در اغوش م ييكه گو دميكش

برات درست كردم خودم هم تمام فوت و فن  نويشه خودم ا يكالس سه تار تو شروع م ما يهفته بعد از عروس كياز  -

 .هم سه تار بزنن يكم هيدست بردارند و  تاريو گ انويبشه و از پ شونيها حسود يبعض ديشا. دم يم اديزدنش رو بهت 

 :بود منظور شهروز اوست به خنده دست به كمر زد و گفت دهيكه فهم سالومه

 !يند اديو به من  يبد اديكچل خوشگل سه تار  نيذارم كه تو به ا يشه، مگه من م يم ميه حسودمعلومه ك -
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مادر كه . بود دهيبه خانه ما بخش يجو شاد شيها يزبان نيريشالومه وش هروز همه را شاد كرده بود و سالومه با ش سخنان

 :گفت يبه من و مهد ياز سالومه و شهروز شده بود با نگاه ييرايمشغول پذ

 .نيديسر رس يسالومه جون شما خوب موقع -

 :شاد بر لب اورد و گفت يخنده ا سالومه

 ه؟يحاال چه خبر شده؟ عروس. ميرس يخوب سر م يموقع ها شهيهم! گهيد مينيخب ما ا -

 :گذاشت و گفت نيزم يرو شيرا كنار پا يچا يخال ينينشست و س يتك صندل يدر كنار مبل سالومه رو مادر

 !نيبب نويا گهيخبر خوب د هيحاال  يشه ول يهم م يكه عروس... اانشا -

 :اورد و به دست سالومه داد و گفت رونيمرا از داخل جعبه ب كتاب

 ست؟يبرات اشنا ن نياسم روش رو بخون بب -

ا تعجب به من جلد ان كردند و ب يبه رو يرا كه مادر به طرفشان گرفته بود از دستش گرفتند و نگاه يو شهروز كتاب سالومه

 صدا گفتندك كيكه منتظر عكس العمل سالومه بودم كردند و 

 !آراسته نيمترجم مت -

اشك در چشمان سالومه پر شد و برخالف تصور من كه فكر . گذاشت و شروع به دست زدن كرد شيپا يكتاب را رو شهروز

 :را در اغوش گرفت و گفتاز جا بلند شد و م ديكردم با كتاب تمام خانه را به دنبالم خواهد دو يم

دونستم  يم. ارميدارم پر درم يكه با تو دوست شدم از خوشحال نياز ا. يافتخار هست هيچقدر خوشحالم تو ما يدون ينم يوا -

 .يموفق باش. ينيب ياون رو م جهينت يو خوشحالم كه دار يانجام داد يكه كار بزرگ

كه  ياز ان دختر احساسات كبارهيام زد و به  نهيكتاب را به س گرشيدست د و بالفاصله دست به كمر زد و با ديمرا بوس سالومه

 :شد و گفت طانيبه همان سالومه ش ليمرا در اغوش فشرده و اشك را به چشم همه اورده بود تبد

 !كجل بال يا! خونه؟ ياريكتابهات رو م يبه من خبر بد نكهيبدون ا گهيبدجنس حاال د يا -

 هيبق دگانيدر برابر د دنيوشروع به زدن من با كتاب كرد و هر دو بعد از چند دور دو ديه دنبالم دوتمام سالن را ب سالومه

 .ميكرد يسپر يرا به خوش يساعات هيو همراه بق ميوا رفت گريكديكه از حركات ما به خنده افتاده بودند در آغوش 
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تولد  يكيتا  ميبه خانه برگشت يام به اصرار ما همگو بعد از ش ميصرف كرد بايو ز كيش اريشب شام را در رستوران بس آن

كردم  يخوشحال بودم چون احساس م شتريبود و به همه خوش گذشت و من از همه ب يشب خوب! مينوش جان كن يمرا با چا

شب ! مادر از من زرنگ تر بود نكهيغافل از ا. به شهال هستم يمهد يچشم ريز يكه فقط خودم هستم كه متوجه نگاه ها

كاره  هيانجام دادن بق يسپردم و به اصرار سالومه برا يولدم انقدر به من خوش گذشت كه تمام غم ها را به دست فراموشت

باشهال طرح  رعتخون گرم و زود جوش بود به س ياز انجا كه سالومه دختر. او به تكاپو پرداختم يمراسم عروس يها

 .ميشد ليتبد ريناپذ ييه سه نوخاله جداروز بعد ما به قول شهروز ب كيو درست  ختير يدوست

به خواب رفته بودم و خواب  يكه پس از مدت ها به راحت يشب نياول. روز تولدم با احساس تازه چشم از خواب گشودم صبح

 اديرا از  ميتمام غم ها و دردها. لبخند زد ميبه رو يكه چشم باز كردم روز روشن و افتاب يوقت. بودم دهيهم د يخوش يها

. اش از نو ساخته شود ندهيبدانم كه قرار است تمام ا يا افتهيرا موجود تازه تولد  دردم و با خود عهد بستم كه از ان روز خوب

و تا اخر  مينگشا يمرد چيه ينشوم و در خانه قلبم را بر رو يگريگرفتم هرگز عاشق مرد د ميتفاوت كه تصم نيتنها با ا

بپردازم و دور هر چه مرد را خط قرمز  يو كسب توشه معنو يويلذات دن ريه كسب ساكه باشد ب يعمر، حالال هر چند سال

چه احساس . خواب را از تنم خارج كردم ياز رختخواب خارج شدم و دست هام را از دو طرف باز كردم و خستگ. بكشم

و  شيها يبا بد زيمقابله و ست يالبخند زد و من با تمام وجودم خواستار ان بودم و خودم را بر ميبه رو يداشتم زندگ يخوب

امدم و پس از مدت ها مادر را كه پشت به در آشپزخانه مشغول  رونياز اتاق ب. ان اماده كرده بودم يها ياز خوب دنلذت بر

 :داده بود گفت يمادر كه با تعجب مرا در اغوشش جا. دميو تدارك نهار بود د راغوش گرفتم و بوس هيته

 !يچه عجب امروز مهربون شد ؟يوبشده؟ خ يمادر؟ چ هيچ -

 :برداتشم و گفتم يمرا محكم به خود فشرد و از گونه اش بوسه ا مادر

رو از روز  يخوام زندگ يم. ندارم يكار چيبا گذشته تلخم ه گهياز امروز به بعد د. شدم گهيد نيمت كيمادر من از امروز  -

 يو كه اقا ييخوام برم دفتر و كارها يم. كرده دايپ يازه زندگكه تازه متولد شده و اج ياول شروع كنم درست مثل بچه ا

 .كنم وعو ترجمه رو شر رميبرام كرده بگ يزاهد

گاه . كند يفراوان خود را كنترل م يدانتسم كه چقدر در درونش غم دارد و با سع يم. در چشمان مادرم حلقه زد يشاد اشك
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و  يكيرا از پس تار يشانه ها يتكان ها. دميشن يرو به درگاه خدا م سجاده نماز و يارامش را به رو يها هيگر يگاه صدا

را  شيكه اشك ها يفشردم و در حال نهيسرم را به س. دميد يم شيو بو عطرو خوش  زيتم شهيگلدار هم ديچادر نماز سف

 :كرد بر سرم بوسه زد و گفت يپاك م

 ينم. يزد يلبخند يخدا رو شكر كه باالخره به زندگ. يمددلم، دختر قشنگم، خدا رو شكر كه باالخره به خودت او زيعز -

اون باعث شد تو به خودت . شهال عمر با عزت بده نيخدا به ا. خوردم يچه خون دل يدون ينم. چقدر نگرانت بودم يدون

 .يخدا رو شكر كه باالخره به خودت اومد خترمد. دونم ياون م ونيخودم رو مد شهيمن هم. يايب

كه در وسط اشپزخانه قرار  يگد زيم يمادر برداشتم و دست او را گرفتم و پشت صندل نهيس يال سر از روشه ياور ادي با

 :داشت نشاندمش و گفتم

 !بگم زيچ هيخوام در مورد شهال  يمادر م يراست -

 :و گفت ديكرد خند يرا پاك م شيكه با پشت دست اشك ها ياجازه نداد حرفم را تمام كنم در حال مادر

 !؟يسرت دار يبگم تو خواميرو كه من م يزيتو هم همون چ نكنه-

 د؟يبگ نيخواستيم يمگه شما چ-

 !اول تو بگو:گفت طنتيباال انداخت و با ش يشانه ا مادر

 .سرزنده شده بود ميشاد بود و سر حال ومثل قد مادر

 .دو سه كي ميگيپس با هم م-

 .يشهال و مهد:ميگفت گريكديصدا با  كيهر دو  و

 ترسميم كنه؟منكهيقبول م يممكنه؟بنظر تو مهد يعني:خنده مادر دستم را در دستش گرفت و گفت ريز ميهم زدبعد  و

 يديدادم و تو خودت د شنهاديها رو بهش پ ييباال هيهمسا نيا يدختر خانم حشمت انيبار بعد از او جر هي.بزنم يبهش حرف

 .تو خودت بهش بگو.روشن كرد يكه چه آتش

 يالبته بگم كه من مطمئنم مهد.كارو بمن بسپار نيا گميباشه من بهش م:زدم و گفتم يو نگران مادر لبخند چهره مهربان به

 !ميرو بهش بد شنهاديپ نيخودش از خداشه كه ما ا
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 ؟يديتو از كجا فهم:ديصورتم را نوازش كرد و پرس مادر

چنان پكر شد كه هر  يمهد اديشام نم يت براكه شهال گف يكرد؟وقتيشهال رو نگاه م يچشم ريچطور ز شبيد نيديشما ند-

 .االنه كه برنامه رو بهم بزنه كردميلحظه فكر م

ماكه خبر .سر داشته باشه ريرو ز يكه واسه خودش كس ؟ممكنهياگه شهال قبول نكنه چ نيمت: دينگران و مضطرب پرس مادر

 يكه مهد يدونيم؟ميكن كاريعالقه داره چ گهيد يكياون به  ميو بعدش بفهم ميبزن ياونوقت اگه حرفش رو با مهد.ميندار

 خوره؟يچقدر ضربه م

فكر كردم و تا خواستم زبان باز كنم تلفن زنگ  ياندك گفتيمادر راست م.نكرده بود دايفكر به سرم راه پ نيشدم ا ساكت

را  يبطرفش رفتم و گوش نكند داريآن مرا كه اغلب تا ظهر خواب بودم ب يگذاشته بود تا صدا زيم يرا كه رو يمادر گوش.زد

 د؟ييبله بفرما:دادمازدستش گرفتم و تلفن را برداشتم و جواب 

 ؟ييبود كجا رتياالن ذكر خ يسالم شهال جون خوب:شهال چنان به وجد آمدم كه خودش هم متوجه آن شد يصدا دنيشن از

بود سرحال و شاد  دايپ شيه از صداشهال ك دميپرسيم يگريپس از د يكياو باشم سواالتم را  يآنكه منتظر پاسخها بدون

خوبم شما لطف  يمرس.سواالت رو بدم يكي يكيبعد هم به نوبت جواب .جون نياول سالم مت:و گفت دياست خند

ما  شبيد يو با زحمتها يحاال بگو خودت چطور.نشستمكارم تو شركت  زياالن پشت م نكهيجواب سوال آخرت هم ا.ديدار

 .همه شما رو به زحمت انداختم شبيدبخدا شرمنده ام .يكنيم كاريچ

 يكه زندگ يفرشته نجات بود هيتو مثل  زميعز هيحرفها چ نيا:فشردم و گفتم داشتيمادر را كه چشم از دهانم برنم دست

كردم و دوباره  يآشت يبا زندگ نكهيا يخوشحالم برا يليشهال من خ يدونيم.يمن و خانواده ام رو به روح آورد روحيسرد و ب

 .كنم يمونده باشه دوباره زندگ يبرام باق يمصلت بدونه و عمر داكه اگه خ خواديو دلم م دميهاش رو د يقشنگ

از مرگ  شبيد:گفتم ختميريكه خودم هم اشك م يشده بود به او نگاه كردم و در حالت يمادرم جار ياز چشمها اشك

خودم رو محك بزنم هنوز  بيپر از فراز و نش يايدن نيا يو اجازه بده تو اديبه سراغم ن يهايزود نيخواهش كردم كه به ا

 !كه جوابش مثبت باشه كنميفكر م يبمن جواب نداده ول

خبو شهال خانم از :را پاك كردم و با خنده گفتم ميبه سرعت اشكها شديم دهيشن يشهال از پشت تلفن به خوب يصدا بغض
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 .نميبب يرو كه گفته بود يتا كارشركت و اون دو  اميداشتم ب ميچه خبرها؟اتفاقا تصم.خودت بگو

 ؟يومديخوب پس چرا ن:مشهود شد و گفت شيدر صدا يشاد

 .كردم يتنبل يكم هيو  ميراستش با مامان گرم صحبت شد يول ومدميداشتم م-

با مادرم درددل كنم رو  نكهيكه من هرگز لذت ا فيح!يدار يخوب نيخوش بحالت كه نعمت به ا:و گفت ديكش يآه شهال

چه برسه به  كنهيبا دختر خودش هم درددل نم يحت.كارها رو نداره نيحوصله ا يول ستين يالبته زن بابام زن بد.ردمنك دايپ

 !من

و باهاش از صبح تا شب  شهيم بتيشوهر خوب نص هيخدا  ديانشاهللا به ام.نداره يبيخوب ع:تركشم رو رها كردم و گفتم ريت

 !يكنيدرد دل م

 زنميمن دارم از مادر داشتن و لذت و نعمت بودن با مادر حرف م!يگيم يو تو چ گميم يا من چباب يا:كرد و گفت يتلخ خنده

 ؟يگياز شوهر م يتو دار

 .آدم پر كنه يخانواده رو برا يتمام اعضا يجا تونهيشوهر خوب م زميعز-

 چيبه ه گهيد دميو فهم دميتو رو د انيكه جر ياز روز يامروزت رو خراب كنم ول يشاد خواميراستش نم:و گفت ديكش يآه

و شوهرم  افتهيب ياتفاق نيمنهم همچ يبرا ندهينكنه كه در آ كنميهمه اش فكر م ترسميم ياز زندگ.اعتماد ندارم يمرد

 !طاقتش رو نداشته باشه

 مهيدنباله حرف ن.نمك به زخمم بپاشد شيحرفها يكاره رها كرد معلوم بود طاقت نداره با گفتن باق مهيرا ن شيحرفها

مثل اوهم .چطور عاشقانه محو سالومه شده ني؟ببينيبيمسعود شهروز رو نم يشهال جون تو چرا بجا:مامش را گرفتم و گفتمت

 .شهيم دايمرد پ

 .بود ضيعاشق سالومه شد كه اون مر يآخه شهروز زمان يول-

 كيبه قول نقاشها با  يممكنه كدر بشه ول دهيرنگ و روش رو از دست نم چوقتيه يقيداره عشق حق يبابا چه فرق يا-

 !يداديم ديتو كه خودت به من ام.نترس يرو نخور و از زندگ زهايچ نيغصه ا.شهيشاده دوباره براق م دنيكش شيپول

 .ديبا شيپ يچ ندهيشدم تا در آ الشيخيهم فعال ب نيواسه هم رميبگ يميتصم چيه تونميفعال كه نم دونمينم-
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 نه؟ ايهست  ييشهال جون خبرها يراست-

 .ترسميشدم همش م يجور هيمن  يول رنيو م انيالبته م.ينه بابا چه خبر:و گفت ديخند يبا طناز شهال

 زيچ چيبه من اعتماد كن و از ه يشيكه تو خوشبخت م دميمن بهت قول م.زمينترس عز:و گفتم دميكش ياز سر اسودگ ينفس

 .نترس

 .دميبود را شن يزاهد يقاشهال كه مختص به احضارش از جانب آ زيم يزنگ تلفن رو يصدا

 يراست.احضارم كرده فعال خداحافظ سييحاال برم كه ر كنميبهت اعتماد م لسوفيباشه خانم ف:گفت يو با شوخ ديخند شهال

 .زميسرت بر يعالم كار برات دارم كه رو هيبما بزن كه  يسر هي ياگه وقت كرد

خوشبختانه فعال .خوب خودش خبر رو رسوند:م و گفتگذاشت شيرا بر سرجا يگوش يكرد و من با خوش يخداحافظ شهال

 .خودمون يمهد يسراغ آقا ميبر ديحاال با ستين انيدر م يگريكس د يپا

من و مادر از ساعت به  ينگاهها.كرده بود ريد يساعت مين شهيبر خالف هم يبعدازظهر گذشته بود و مهد ياز دو ساعت

 ابانيو از پشت پنجره رو به خ زديقدم م.و نگران شده و قرار و آرام نداشتمادر كالفه .گشتيو باز هم به ساعت برم گريكدي

به  ييساعت گذشته نكنه بال مين!كردهاينم ريد نقدريا چوقتيشده؟ه يچ يعنيخاك به سرم  يوا:كردينگاه م رونيمدام به ب

 ست؟ينكرده تصادف كرده باشه؟چرا همراهش در دسترس ن ينكنه خدا.سرش اومده باشه

و در برابر نگاه متعجب او  ميزده به استقبالش رفت جانيخسته و كوفته داخل شد و من و مادر ه يو مهد دير قفل چرخد ديكل

 ؟يكرد ريد نقدريجان؟چرا ا يمهد يكجا بود:بود گفتم دهينكش رونيرا از قفل ب ديكه هنوز كل

 افتاده؟ يشده؟اتفاق يچ:را با تعجب باال برد و گفت ابروانش

 نتيكه ماش ياز كدام طرف اومد.دلمان هزار راه رفت يكرد ريمادرجان د:را از دستش گرفت و گفت فيت و كجلو رف مادر

 دم؟يرو ند

 !مهيساعت كه تازه دو ون يول:به ساعت داخل هال كرد و گفت يو نگاه يبه ساعت مچ ينگاه يمهد

 !يكرد ريساعته د ميجون ن يمهد گهيخب آره د-

 د؟بارهاينگرانش شد نقدريمدرسه كه ا ديكردم مگه شماها بچه فرستاده بود گريساعت د مين!انه باب:و گفت ديخند كدفعهي



 

 

كتابخانه نودهشتيا  مژگان احتشامي  –انكارم مكن 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٠٥

 نياگه غلط نكنم داشت!ساعت حالتون رو دگرگون كرد مين نيچطور امروز ا!نيهم از ما نگرفت يكردم خبر ريدو سه ساعت د

كه امروز سه شنبه است و من تا برسم  ديموش كردفرا يكه حت نيمن بود اومدنتاب  يب نقدريكه ا دنيديم ييخوابها هيبرام 

 .ساعت هم زودتر اومدم ميتازه امروز من ن شهيم 3ساعت 

خنده  ريز ميهر با هم زد.ميبرده بود اديرا از  زيكه همه چ ميكه چقدر در برنامه خود غرق شده بود دميبه مادر فهم ينگاه با

كتش را بدست من داد و در  يمهد. ميانداخت ريسر به ز كرديگاهمان مخندان موشكافانه ن يكه با لب ينگاه مهد ريو در ز

باشه كه اونهم راجع  ييخبرها هي دياگه من مادر و خواهرم رو نشناسم غلط نكنم با:گفت زديرا باال م راهنشيپ نيآست كهيحال

 ....به

 درست گفتم؟!به شهال خانم باشهراجع :بود كرد و گفت دهيبه من و مادر كه رنگ از رخسارمان پر يكرد و نگاه سكوت

 مانيو تمام نقشه ها زديدستمان بر يرا رو يكه االن است كه اب پاك كردميهر لحظه احساس م شديام خارج نم نهياز س نفس

 خبريب زيخود گرفته كه انگار از همه چ يحق بجانب افهيچنان ق دميكردم و د يبه مادر نگاه يچشم ريز.را نقش بر آب كند

شده بود رو به  ياز شدت خنده اشك از چشمانم جار كهيكنم و در حال كنترلچهره مادر نتوانستم خود را  دنياز د.است

 !خبر نداره زيچ چياز ه نيمادر رو بب يطفلك:گفتم يمهد

بود كه در  يناهار نيناهار آنروز با صفا تر.برداشت يكه دستش رو شده و دست از ظاهر ساز ديبه ما فهم يبه نگاه مادر

 يپشت صندل كرديمخصوص خودش آنها را پاك م ديبا حوله سف كهيدستها را شست و در حال يمهد.مام عمرم خورده بودمت

راستش !ييچه غذا!يچه عطر!يزيبه به چه م:نشست و گفت ميآراسته بود اهر چه تمامتر آن ر ييبايكه من و مادر به ز يزيم

 .رميمن حاضرم صد تا زن بگ نينيبرام تدارك بب ورنطيبدم ا تياگه قرار باشه هر دفعه كه به شما رضا

 !ميصد تا نخواست ريرو بگ يكي نيتو هم!ستيالزم ن:ساالد بود كرد و با خنده گفت ختنيكه در حال ر يرو به مهد مادر

خرتون كه از پل گذشت و كارها بر وفق .شناسميآخه من شماهارو م:زبانش مزه مزه كرد و گفت ريساالد را در ز يمهد

 !ستين يو شاعرانه خبر زيو تر و تم كيسفره ش نياز ا گهيرفت د شيرادتون پم

كردم؟مگه تا امروز  يمادر جان مگه من تا امروز برات كوتاه:زد و گفت شيشانيبر پ ينشست و بوسه ا يكنار مهد مادر

نه :ه مادر كرد و گفتسرشار از مهر ب ينگاه ي؟مهديزنيحرفها م نيجلو روت گذاشتم كه از ا فيبد و سفره كث يغذا
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از  يهم بكنم ول يشوخ هيگفتم  ديكنيلوسم م يحساب ديدار روزكه ام دميد.ديشما چرا به دل گرفت.كردم يمادرجون شوخ

 !چرا؟ دونميداره حاال نم يا گهيد يحال و هوا هيسفره  نيامروز ا ميحق نگذر

خان قراره كه از حال و  ياز امروز مهد نكهيبخاطر ا!نچرا برادر خوب م يدونيم:گفتم يو رو به مهد دميكش سيرا در د غذا

 .و به جمع متاهلها اضافه بشن انيب رونيب يمجرد يهوا

 جان؟ يشده مهد يچ:دستش گذاشتم و گفتم يكنارش نشستم و دستم را رو.ديرسينگران بنظر م يمهد نگاه

 .ستين يزيچ:و قاشق را داخل بشقاب گذاشت و گفت ديكش يقيعم نفس

 !هست حرف دلت رو بزن يزيچ هيچرا :دميپرس يشتريشدم و با سماجت ب نگرانتر

 كنم؟ كاريباشه من چ هيهم مثل اون قبل يكي نياگه ا نيمت ترسميمن م-

بر زبان آورد با  زياكراه داشت نام آن دختر را ن يخود خاطره بد داشت كه حت ياز تجربه قبل يبود بقدر يعيطب شينگران

واهمه  نيباشه و شهال هم از ا يكيكه شهال مثل اون  يترسيتو م.ديترسيكه هر دوتون م نهيجالب ا يمهد يدونيم:خنده گفتم

شما هر دوتون از .ها و غمها اونو ترك كنه و تنهاش بذاره يسخت ياش مثل مسعود باشه و تو ندهيداره كه مبادا شوهر آ

 يتو.شناسمشيخوش م يليمن خ.ستيدخترها ن برادر من مطمئن باش كه شهال از اون يول ديوحشت دار ندهيآ يزندگ

مخصوص خودش  يو هر كس رو بعنوان منش هيا دهيد ايمرد با تجربه و دن يزاهد يآقا.رنيو م انيهمون دفتر هزار نفر م

كه تو  هيشهال همون يشنوياگه از من م.تو هم نترس!بادها بلرزه نيكه با ا ستين يديكه شهال ب هيدونيم.كنهيانتخاب نم

 يتو هست نيحاال فقط ا.رو با خود بهمراه داره كوياز صفات خوب و ن يو آروم كه مجموعه ا ريدختر خوب و سر بز.يخوايم

 .يذاريوقت تنهاش نم چينكرده ه يكه خدا يو خاطر جمعش كن يكناعتمادش رو جلب  ديكه با

 كه من از اون مردها هستم؟ يكنيتو فكر م يعني:ديبمن نگاه كرد و پرس رهيخ يمهد

شهال كه به اندازه من تو رو  يول يهست ايمرد دن نياز نظر من تو بهتر!كنميفكر م يكه من چ ستيجون مهم ن يمهد-

كه  كنهيكن فكر م فياز تو براش تعر يادياگر هم من ز.يكه اعتمادش رو جلب كن يكن يپس خودت باشد كار.شناسهينم

 .كنميم فيازت تعر يچون برادر من

دست  يگوش هي ديبا نيبنظر من مت:وارد صحبت ما شد و گفت ختيريم يبرنج داخل بشقاب مهد ريفگك كي كهيدر حال مادر
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 .رو بزاره يقرار خواستگار هيكه اون راض ديد ه؟اگهيكه مزه دهنش چ نهيشهال بده و بب

صدا  يو ب آرام.شده بود يميارامش دستخوش تحول عظ يشبه زندگ كي.سخت در فكر فرو رفته بود.كردم يبه مهد ينگاه

 يبه كم ديمن با ديفعال دست نگهدار:زود از سفره كنار رفت و گفت يليدرون بشقابش رو خورد و خ يچند قاشق از غذا

 .ندارم وتحمل شكست خوردن ر گهيراستش د.ترسميهنوز هم م.فكركنم

كنم و هراس  نكاريبه ا قينده او را تشوكن دواريبمن كرد و با اشاره بمن فهماند كه او را تنها نگذارم و با سخنان ام ينگاه مادر

به ذهنم  يفكر هياالن  نيمن هم.يجون تو حق دار يمهد:دادم و گفتم يو بدست مهد ختميآب ر يوانيرا ازدلش دور سازم ل

گفتن  يبرا ييمطمئنم كه اونهم حرفها ؟منيدوبار باهاش صحبت كن يكي يخواستگار زكه خودت قبل ا خواديدلت م.ديرس

 .داره

 كي يكوچك آشپزخانه ما بازگرداند و مادر با كف زدن از همان اول راه شاد يرابه فضا يشاد گريبار د ينگاه مهد برق

 .طرفه مان را جشن گرفت

با زدن چند ضربه به در .دفتر انتشارات شدم يراه ديجد يگرفتن كارها ليو تحو يزاهد يآقا دنيروز بعد به بهانه د صبح

او  زيمقابل م يصندل يكه برو يخود شادمان ساختم كه او بدون توجه به مرد جوان داريچنان از د وارد شركت شدم و شهال را

 شديكم كم داشت نگران م گهيد يزاهد يطرفها؟راستش آقا نياز ا خانومچه عجب :نشسته بود در آغوشم گرفت و گفت

 .يتا من بهش خبر بدم كه اومد نيبش.مبادا كه تو رو از دست بده

تلفن  يهنوز گوش.خبر داد كه من به دفتر آمده ام يزاهد يبه آقا يتلفن را برداشت و پس از زدن دكمه ا يگوش شهال

خانم چه  نيبه به مت:مهربان بطرفم آمد و گفت ياز اتاقش خارج شد و با خنده ا يزاهد يقرار نگرفته بود كه اقا شيسرجا

 !ديطرفها نكنه راهتون رو گم كرد نيعجب از ا

 !ديهست انيبخدا گرفتار بودم شما كه در جر هيحرفها چ نيا:از جا برخاستم و گفتم يزاهد ياقااحترام  به

خوب دخترم كار .بود ندهيبه فكر آ ديگذشته ها گذشته و با ميبگذر.انميبله بله در جر:سر تكان داد و گفت يزاهد يآقا

 چطور بود؟از كتاب خوشت اومد؟

 .بشم دواريام يشهال جون بود كه باعث شد من دوباره به زندگ يهمون كتاب و محبتهابود دستتون درد نكنه  يعال يليبله خ-
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 جاديدر كارش ا يريوجود من تاخ كردميچرا احساس م دانمينم.كردميخود حس م يو متعجب مرد جوان را برو رهيخ نگاه

كه آماده  يديكار جد يبر رو يكساعتيوارد دفترش شدم و  يزاهد يبهمراه آقا.نظر گرفته است ريكرده و با غضب مرا ز

بخونش  دهيقرار داد جد نيا:قرار داد و گفت ميرو يجلو يا دهش ميقرار داد تنظ يزاهد يآقا.ميترجمه بود صحبت كرد

 نه؟ اي يهست يراض نيبب

رو  يا ورقه چوقتيه:اجازه نداد و گفت يزاهد يآنكه ورقه قرار داد را مطالعه كنم خواستم آن را امضا كنم كه اقا بدون

رو كه  يزيهر چ.كه به ضررت باشه.توش نوشته شده باشه يزيچ هي ديشا.داشته باش ادگارياز من  نوينخونده امضا نكن ا

 .كن قيبخون و در موردش تحق يقراره امضا كن

 

 :زدم و گفتم يمهربان بود لبخند يهمچون پدر ميكه برا يزاهد يآقا يرو به

 .من كامال به شما اعتماد دارم -

 :دست ها را درهم گره زد و گفت شهيهم لمث

 تيكس اونقدر وابسته نشو كه با به هم خوردن نظام فكر چيجز خودت اعتماد نداشته باش و به ه زيچ چيكس و ه چيبه ه -

 .حاال درست بخونش و بعد امضاش كن. يو خودت رو از دست رفته بدون ينسبت به اون از هم بپاش

 :به ان انداختم و گفتم يالاجم يرا برداشتم و نگاه ورقه

 .خوب خوندمش حاال امضا كنم -

 :شد و گفت پشيزد و مشغول روشن كردن پ يلبخند

 ست؟يان برات مناسبه؟ كم ن يشنهاديكه رقم پ يمطمئن هست -

 :زدم و ورقه را امضا كردم و گفتم يلبخند

 .كنه يحم رو ارضا مرو ياونه كه حساب يمهم نبه معنو.ستيمهم ن اديكار ز نيمن پول ا يبرا -

به  يخصلت خبردار بشن برا نيگردن تا ترجمه كارهاشون رو بهت بدن از ا يكه دنبالت م ييمطمئنم اگه اونا. خوبه يليخ -

 .زنن يدست م يدست اوردنت به هر كار
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كه متوجه من نشد، شهال چنان در خود غرق شده بود . با او از اتاق خارج شدم يامضا شد و من بعد ازخداحافظ ديجد قرارداد

من چنان جا  دنيبا د. دو دست گرفته بود صدا زدم نيكه ان مرد نشسته بود نشستم و او را كه سرش را در ب يصندل يرو

 :را پاك كرد و گفت شيمن به سرعت اشكها دنياز اشك بود با د پرچشمانش . دميكه خودم هم ترس ديخورد و ترس

 دم؟يمن نفهم كه رونيب ياومد يجون ك نيمت يوا يا -

 :خوشرو و بدون توجه به اضطراب او گفتم يليباشم پس خ يعيو طب رميبگ دهيرا ناد شيكردم اشك ها يسع

 .گرفتم ليرو نوشتم و كار رو تحو دياالن قرارداد جد نيهم -

 :دستش را در دست گرفتم و گفتم. دستپاچه بود شهال

 ؟يقبل خوب بود قهيشده؟ تو كه تا چند دق يچ -

دو دست گرفت و در  نيصورت را ب. او يدرون يبغض و عقده ها نيشكستن ظرف بلور يبود برا يكه سوال من تلنگر ييگو

 :گفت ستيگر يكه زار زار م يحال

 .تموم شد زيهمه چ. شدم چارهيجون ب يمت -

 :و گفتم دمياو نشستم و در اغوشش كش ينگران شدم كه از جا برخاستم و كنار صندل چنان

 !يبش چارهيشده؟ خدا نكنه ب يچ. مزيچرا عز -

 كنم؟ كاريمن چ يگ يحاال تو م. چرا بدبخت شدم -

 ؟يكن كاريبه سرت اومده؟ اول حرف بزن تا من بهت بگم چ ييدونم چه بال يآخه من كه نم -

 :و گفت دياش را باال كش ينيب

 ؟يدينشسته بود د نجايرو كه ا يياقا نيتو ا يكه اومد يوقت -

 شده؟ يمگه چ. شدميخب آره د -

 !شدم چارهيكه ب يديد. نيهم. به زور با اون ازدواج كنم ديپدرم گفته با يچيه -

چشمم جان  يبود جلو دايكه در صورتش پ ييها يبا تمام نگران يچهره مهد! يبزرگ يچه بدبخت يوا! ديزا سرم پر عقل

 :را در دست گرفتم و گفتم شيگرفت شانه ها
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 زور و اصرار؟ چرا به زور؟ نيآخه چرا؟ چرا چرا با ا -

هر  يطور منياگه ه! هم وقت شوهر كردنته گهيد. يتراش يم يبيع هيهمه  يگه تو برا يبهم م. دونم يمن چه م -

من و زلفات هم  شير خيب يو موند يخواستگار شد يكه ب ينيب يدفعه م هي يبذار راديو ا بيع اديكه برات م يخواستگار

 !شدن ديسف

 :انداختم و گفتم فشيظر يامد و دست به دور شانه ها باال ياندك نفسم

 !نشده يزيحاال كه چ! بابا من كه از ترس قبض روح شدم يا -

 :نگاهم كرد و گفت ينگران با

انگار نه انگار كه . نه ايو بپسنده  نهيكه منو بب نجاياقا اومده بود ا. يخواستگار انيقرار شب جمعه ب! نشده يزيچ يگيم يچ -

 !مم و نظر من هم ارزش دارهمن هم آد

شهال را . اوضاع از چه قرار است نميكنم و بب سهيرا با او مقا يكسب كنم تا مهد ياطالعات دشيدر مورد خواستگار جد خواستم

 :نشستم و گفتم يصندل ياوردم و به دستش دادم و كنار او رو شياب برا يوانينشاندم و از اشپزخانه دفتر ل يصندل يرو

 خواتسگار از كجا سبز شده؟ نيا نميبعد هم بگو بب. يآروم بش يكم هيو بخور تا اب ر نيا -

 :شده بود گفت رهيخ وانيبه ل انيكه با چشم گر يو در حال دياز اب را نوش جرعه

كه منظورش  ديعقلم هم نرس. مقدمه يراحت و ب يليخ. نهيتو رو بب اديم يياقا هيدفعه گفت فردا  كيسر شام پدرم  شبيد -

ازدست من براش  يو چه كار هياقا ك نيا. دميتفاوت پرس يب. كنه ينگاهم م يچشم ريداره ز مينامادر دميد. واستگار باشهخ

باال  يبه او كردم و شانه ا يبا تعجب نگاه اد؟ياز دستت برم يچه كه چه كار يعني: فترا باال داد و گ شيپدرم ابروها اد؟يبرم

كه اوضاع از  دميكه داد فهم ياز جواب يپدرم متوجه منظور من نشد ول ه؟ياقاهه كارش چ نيا كه نهيمنظورم ا: انداختم و گفتتم

 يعالئ يآقا. هيعالئ يپسره برادرزاده اقا نيا: نگاهم كرد و گفت يچشم رياش را صاف كرد و ز نهيپدر س. چه قراره

 يمن هم بهش گفتم اگه م. كرد يم فيش تعراز يليخ. كنه يكار م ياداره دولت يداره و تو سانسيگفت كه ل يم. همكارمه

چقدر  يديحاال د. بدن صلهيو كار رو ف يخواستگار انيبره دفتر شركت و اگه خوشش اومد شب جمعه ب نهيخواد تو رو بب

نگاه كنم  مينامادر يچشما يخواست تو يدلم نم گهيد. هياديدونم چقدر سخته ادم احساس كنه سربار و ز ينم. ختمبدب
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خواد هر چه زودتر از شر من  يزنه و دلش م يدونم كه اونه كه به پدرم غر م يم. سر اونه ريز نايكردم همه ا ياحساس م

 !يستيحاال تو باز هم بگو كه بدبخت ن. خالص شه

كرد و از دست  ينم يپدر او فرق يپس برا. طرف در درون شادمان بودم كيطرف دلم به حالش سوخت و از  كي از

سرم را . ختير يصدا اشك م يشهال همان طور ب. خواست هر چه زودتر شهال را شوهر بدهد يبود كه م ينامادر يغرولندها

 :كردم و گفتم كيبه گوشش نزد

خواد هر چه  ينداره و فقط دلش م يخواستگار سماجت نيا يباشه و رو يكنه كه خوساتگارت ك ينم يپدرت فرق يپس برا -

 درست گفتم؟. نهيبب يلباس عروس يزودتر تو رو تو

 .وقت عروس نشه چياگه قرار باشه ادم با خون دل لباس عروس بپوشه بهتره كه ه! بابا يا -

 :به چشمانش گفتم قيعم يچانه شهال زدم و صورتش را به طرف خودم باال گرفتم و با نگاه ريرا ز دستم

 بود؟ يچ نجاياومدن من به ا ياصل ليكه امروز دل يدون يم -

 :نشاند و ارام گفت شيگونه ها يرا به رو يسرخ يجست و لبخند يواب سوال را ماز نگاه ج چشمانش

 !يريبگ ليو كارت رو تحو ينيرو بب يزاهد ياقا نكهيا يبرا. گهيخوب معلومه د -

 :و دست به دور شانه اش انداختم و گفتم دميخند

 !يمن امروز اومده بودم خواستگار! يكه اشتباه كرد يديحاال د -

 :شد  رهيتعجب گرد شد و به من خ از چشمانش

 ؟يگفت يچ -

 .حيدختر خوب و خوشگل و مل هي يگفتم كه اومده بودم خواستگار -

 شم، كدوم دختر خانم؟ يمتوجه منظورت نم -

خواهد كه كل كالم را از دهان  يم يخوب منظور را درك كرده ول يليخ ديگو يخواندم كه برعكس انچه م ينگاهش م از

 :سر انگشت گونه اش را نوازش كردم و گفتم خودم بشنود با

 ديقبول كن يرو به غالم يتا مهد ميايب ميخوا يم. نيالبته اگه ما رو قابل بدون. زميعز گهيتو د يخوب اومده بودم خواستگار -
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 .كنم يپشت اون رو امضا م يبخوا يهم كه از مهد ينيهر نوع تضم

 :شد و گفت ريو دو قطره اشك از گونه اش سرازانداخت  ريلبش نشست و سر به ز يبه رو يلبخند

 يكنم فقط داشتم حرف دلم را برات م ييخواستم مظلوم نما ياما من نم. يزن يحرف ها رو م نيا ياز سر دلسوز يتو دار -

 .زدم

آمدم بود كه درصدد اصالح سخنانم در نيا. زدم كه از خواستگار زودهنگام و بدون مقدمه من دچار سوتفاهم شود يم حدس

 :و گفتم

از الك سكوت و ارامشش دراومده و هر  يمهد. ما درباره توست ياالن دو روزه كه تمام حرف ها. دختر يگ يم يدار يچ -

 ين ياگه باور نم. بند دلم پاره شد دميد نجاياقاهه رو ا نيكه اومدم و ا يامروز وقت! كنه يروز داره ناهار و شام مهمونمون م

 ياصال مهد. من هستند يخبرها دنيچقدر نگران شن يكه مادر و مهد يتا مطمئن بش يتلفن بزن نجاياالن از ا نيحاضرم هم

 .خونه منتظر جواب تو نشسته يكرده و تو ليامروز كارش رو تعط

 :گفت ايو شرم و ح ييلبانش ظاهر شد و با كمرو ياشكار رو يبار با لبخند نيكردم و ا سكوت

 .ستميمورد ازدواج مطمئن ن من هنوزم هم در! يدون يآخه م -

. هيما كاف يخوشت اومده باشه برا يذره هم از مهد هياگه  يعني يشهال جون اگه تو موافق باش. گه يم نويهم هم يمهد -

كه تو موافق  هيفقط در صورت نيالبته ا. ديبا هم داشته باش يصحبت هيشما دو تا  يبود قبل زا مراسم خواستگار ليما يمهد

 !يباشما  شنهاديپ

 .كرد قيكرد و مرا به ادامه سخنانم تشو دواريدلم را ام شيگونه ها يو سرخ سكوت

 .رميگ يالبته اگر وقتت رو نم. كنم فيبرات تعر ياز مهد يكم كيحاال بذار  -

 :تكان داد و گفت يبه سرعت سر شهال

 .يراحت باش يتون يم رنيم يزاهد ياالن وقت نهاره و اقا -

 :شانه اش گذاشتم و گفتم يرو يبود كه دست نيا. به ادامه صحبت است ليما كه دميكالمش فهم از

و  ميبخور يزيچ هياونجا هم  ميچطوره با هم بر. رستوران دنج و كوچولو هست هيها  يكينزد نيهم. دارم شنهاديپ هيمن  -
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 .ميحرف بزن يكم هيهم 

مانع از راحت جواب دادنش بود بعد از  ايباز هم شرم و ح ياست ول شنهادميبه من فهماند كه موافق پ حشيهم لبخند مل باز

 :مكث گفت يكم

 ....من يدون يآخه م -

 :را در دستم گرفتم و گفتم دستش

البته اگه . ميزن يو تا غروب با هم حرف م رميگ يم يزاهد يرم و اجازه تو رو از اقا ياصال االن خودم م. اريبهانه ن گهيد -

 .هم برات دارم گهيد شنهاديپ هي يباش يراض

 يرا كه در مغزم ولوله به راه انداخته بود را مطرح كنم ول يشنهاديشدم و خواستم تا پ قيكردم و به چهره اش دق سكوت

 :دينگاهم كرد و پرس. مردد بودم

 ؟يدار يشنهاديچه پ گهيخوبد -

 :باال انداختم و گفتم يو شانه ا دميخند

 .پر رو هستم يليخ يترسم كه بگ يم. بذارم ونيو باهات در مر شنهادميپ نيترسم ا يم يكم هيراستش  -

 :و گفت ديكرد و گونه ام را بوس كميمقدمه صورتش را نزد يب

 .فكرها بكنم نينكرده در موردت از ا يدوستت دارم كه بخوام خدا نهاياز ا شتريحرف ها نزن من ب نياز ا گهيد -

 :شدم و گفتم خوشحال

و اگه خدا خواست ما  ديهم حرف بزن يكم هياالن هم  نيتا هم اد؟ينهار با ما ب يخبر بدم برا يكه به مهد يد ياجازه م -

 !كارها رو بسپار به من هيخونه تون؟ درست كردن بق ميايب يزودتر از اون خواستگار قبل

 يت رودس. نشست كه هر ان احساس كردم االن است كه از حال برود و غش كند شيشانيپ يسرخ شد و عرق رو چنان

 :گونه اش گذاشتم و گفتم

 ؟يشده ناراحت شد يچ -

 :اش گذاشت و گفت نهيقفسه س ينشست و دست رو يصندل يرو ارياخت يب
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 !ترسم يم يدون ينه م. كشم يراستش خجالت م. كم مونده كه غش كنم. ندارم ياخر من اصال امادگ يول -

 :ه اش را نوازش كردم و گفتمكنارش نشستم و گون. دلم به حالش سوخت. ترس نگاهم كرد با

 !آدمه مثل تو و من هي! ستياون كه لولو ن ؟ياز مهد ؟يترس يم ياز ك -

 :و ارام گفت ديخند

 يخواد كس يدلم نم قتشيحق. ندارم يستيجون من كه با تو رودربا نيراستش مت يادمه مثل ما، ول هيدونم كه اون هم  يم -

 ....فكر كنه كه

 :و گفتم دميحرفش پر وسط

 آره؟ ؟ير يعروس شدن ضعف م يبرا يكه مردم بگن دار يترس يم -

 :شانه اش گذاشتم و گفتم يدادن به او دست رو يدلدار يبرا. و با سر جواب مثبت داد ديخند

تازه من به چشم خودم . كنه يفكر رو درباره تو نم نيكس ا چيدم كه ه يشناسم بهت قول م ياگه من، مادر و برادر رو م -

خبر بدم  يبه مهد يد يحاال اجازه م. پره ياز دستمون م يو خانم يخوشگل نيعروس به ا ميبجنب رتريذره د هيه اگه ك دميد

 .يحتو هر طور كه تو را يتو بگ ينه؟ هر چ اي

 يپس از تماس تلفن. خبر دادم يرا برداشتم و به مهد يبه سرعت گوش. تر بود نيريمن از هر پاسخ ش يو سكوتش برا لبخند

كه  يگرفتم و به همراه شهال به رستوران يروز مرخص ميشهال از او ن يرفتم و برا يتمام به اتاق زاهد ييبا پررو يمهد با

سرخ شده  ايبود لحظه برخورد ان دو غرق در سكوت به انها كه از شرم و ح بايز رچقد. ميداده بودم رفت يادرسش را به مهد

هر نفرمان  ينهار برا قيدقا. چشم دوخته بودم. دادند يرا م گريكديكوتاه پاسح انداخته و با جمالت  ريبودند و سر به ز

 شيبار پ نيو بعد از انكه چند ميا نشستهغذا  زيرفت دو ساعت تمام بر سر م ادمانيو نشاط بود كه بكل از  يسرشار از شاد

و به  ميآمد رستوران را ترك كرد زمانيمسر  ديو چه الزم دار ديخواه يمختلف، كه چه م يخدمت مسئول سالن، به بهانه ها

 شنهتنها ماندن ان دو بدست اوردم و پا يرا برا هانهي نيو من بهتر ميداد در پارك قدم بزن شنهاديپ يمهد. ميپارك ملت رفت

 نكهيجالب ا چه. ندازميب ديبه كتاب جد يبلند كفشم را بهانه اوردم و به اصرار از ان دو خواستم كه تنها قدم بزنند تا من نگاه

كه به  يزمان. از انها نشد يخبر چيبعد ه ميتا دو ساعت و ن بايتقر شنهادميپس از قبول پ يابتدا به شدت مخالفت كردند ول
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 .گلگون داشتند يو چهره ا دهيو خجالت لب به دندان گز رمسراغم امدند هر دو از ش

 :گفتم يتوام از اخم و مسخرگ يساختگ يا افهيم و با قباال انداخت ييبودم ابرو يكه غرق در شاد يدر حال دنشانيد با

 !تا حاال؟ ديكجا بود! ارميدرب يخواهر شوهر باز -

ار  نيبا تمام وجود شاد بودك و از انجام ا. از عشقشان كرد زيبود كه قلبم را لبر يخنده شان چنان سرشار از شاد قهقهه

از خاطرات  يريتاث چيچنان مرا به وجود آورده بود كه ه يال و مهدشه يلب ها يبه رو يلبخند شاد. بردم يلذت را م تينها

 .گذاشتن يدر ذهنم باق اميتلخ گذشته و مرور ا

شب  ميساعت حدود نه ن. ميبگذار انيرا به خانواده شهال در م قتيكه حق ميگرفت ميو شهال تصم يمادر و مهد ديصالح د با

دو زانو نشسته و چشم به او دوخته  شيپا ريمن محسن و برادرم كوچكم ز تلفن نشسته بود و يبه دست پا يبود و مادر گوش

 يزده و چشم از مادر برنم واريبر د هيتك. كه تا چه انداهز مضطرب است ديفهمشد از نگاهش  يم يرام بود ول يمهد. ميبود

 .داشت

صدا از . شد رهيخ يخند مهربانش به مهدارام شماره را گرفت و با لب يليخ. ريو دلپذ بايبخش بود و ز نانيمادر اطم لبخند

از ده بار  شيبود با ان كه ب دهيمادر هم پر يرنگ از رو. ميديكش يامد و به زور نفس م ينم رونيكدام از ما ب چيدهان ه

 :دهانش را به زور قورت داد و گفت ابكرده بود باز هم دستپاچه شد و  نيتمر

 .بنده اراسته هستم. سالم عرض كردم خانم -

شد حدس زد كه چه  يمادر م يار حرف ها يول ميديشن يتلفن را برداشته نم يبود گوش دايرا كه پ يخانم كرامت يها جواب

 .ديگو يم

 يم يخودم رو معرف دياگه اجازه بد. ستميبنده معرف حضورتون ن. ديتعجب كن ديالبته حق دار يخانم كرامت ديببخش -

. ميستيهم نااشنا ن اديپس ز....خودتونه ازيخوب . كنم يخواهش م. شما بشم يفدا .ديشما محبت دار. قربون شما برم...كنم

 .خدا را شكر

 .كرد يصحبت م يراحت و خودمان يليرا فراموش كرده بود و خ يدستپاچگ مادر

 .بله بله. خوب خدا رو شكر كه از كتاب و ترجمه اون خوشتون اومده -



 

 

كتابخانه نودهشتيا  مژگان احتشامي  –انكارم مكن 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١١٦

 :زد و گفت يبه من كرد و لبخند ينگاه مادر

اگر شما و  ميخواست يم قتشيحق....قربون شما برم....مياز شما داشته باش يخواهش هيدختر ما باعث شده كه  نيراستش هم -

 يمن خواهر نداره ول نيراستش مت. ديمحبت دار...قربونتون برم....خدمت شما ميايب ريامر خ يبرا نيپدر شهال جون اجازه بد

خوب  تيترب نيا. قربون شما برم...احساس كمبود خواهر نداره  گهيكه د گهيم مدام كه شهال جون شما رو شناخته ياز روز

چهارشنبه شب  يبرا ديكنم پس اگه اجازه بد يخواهش م.... نيجامعه داد ليشهالجون رو تحو يشما بود كه دختر به خوب

 يهشت شب خدمت م عتاپس ما س...ارهيوقت بس يبعد تيدر موقع...نه قربون شما برم انشاا...ميمزاحمتون بش

 .خدانگهدار شما. تون كم نشه هيسا. ديمحبت كرد. قربون شما ....ميرس

 :به تك تك ما نگاه كرد و گفت يگذاشت و دستها را برهم زد و با خوشحال شيرا سر جا يكمال ارامش گوش مادر

به دلم  يليد راستش رو بگم خكر يخوب و با ادب صحبت م يليمادرش كه خ. االن مباركه نيكنم از هم يخوب فكر م -

در پس ظاهر آرام و  يمهد. ميسخنان مادر را بشنو يمن و محسن و محمد اجازه نداد تا باق يكف زدن ها يصدا. نشست

را با مادر  شيخواست كه كلمه به كلمه صحبت ها يمادر م ازبه اصرار . ديگنج يدر پوست خود نم يخوسنردش از خوشحال

از جا  تيكرد و در نها فيتعر شياو احترام گذاشته و تمام حرف ها را برا جانيمادر هم به ه .كند فيتعر شيشهال برا

 :كه اشك چشمانش را پر كرده بود گفت يزد و در حال يمهد يشانيبر پ يبرخاست و بوسه ا

 .يچقدر جاش خال. شد يم كيما شر يكاش پدرت زنده بود و او هم در شاد يا. خوشحالم پسرم يليخ -  -

خانم ها پناه  يشگيهم يتمتد به سرعت به سمت ماوا يشادمان را ابر يرا بست و به خاطر انكه حال و هوا شيراه گلو ضبغ

 يكه با صدا ديينپا يرياما د. او غم را به چهره همگان نشاند يخال يپدر و جا ايبه خود گرفت و  يخانه سكوت غم بار. برد

 يرا سپر يشب ساعات خوش انيتا پا يرا با غم عوض كرد و همگ شيجا يشادمان گريزنگ در و ورود سالومه و شهروز بار د

 .ميكرد

مانده به حركت ما به سمت  يساعت. سالومه بود يشب قبل از مراسم جشن و عروس كيدرست  ،يمهد يخواستگار شب

از  يصورت صاف و خال شيارا يو با اندك. را بر سر كردم ميآسمان يآب يبه تن و روسر يرنگ ديكت و دامن سف يمنزل كرامت

انداختم و اشك  نهيبه خود در ا ينگاه يو دلمردگ يافسردگ راناز دو يهفته دور يبعد از . ابرو و مژه ام را پوشاندم
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خواهم به خود بقوالنم كه تمام گذشته ام را فراموش  يو م نميدانستم كه هنوز دل مرده و اندوهگ يم. چشمانم را پر كرد

به  شياز پ شيب امر ميكه تك تك مان داشت يو التهاب جانيو ه يمهد يلحظه خواستگار دنيت زمان و رسكرده ام اما گذش

 يدلم م. نهاده بود نيژرف و سنگ يريخودم انداخته بود و بر روح و روانم تاث يقبل از خواستگار يروزها يحال و هوا ادي

كاش ها  يافسوس كه اگرها و ا يول نميد را خوشبخت ببخو زانميعز يو سعادتمند يخواست ازته دل شاد باشم و با خوش

و بله برون و عقد  يبا مسعود و مراسم خواتسگار يياشنا يصحنه ها. گذاشت يارام نم يا ظهداشت و لح يدست از سرم برنم

تكا  كردم با يمن هر چه سع. رفتند يچشمم رژه م يهزار بار جلو نيصدم يكه با او داشتم برا يخوب و خوش يو روزها

اندوهبار به  االتيسرم از شدت فكر و خ. كار نبودم نيتوانستم و قادر به انجام ا يكنم نم رونيدادن سرم انها را از مغزم ب

اراستن  ينقشه برا كيارزوها داشتم و هزار و  يمهد يجشن عروس يباشم، من كه برا بايمانند قبل ز ديچرا نبا. درد امده بود

پلك  يومژه بر ر كي يكه حت دميكش يم يبستم و مداد بر چشم يم يروسر ميمو يبر سر ب ديبابودم چرا حاال  دهيخود كش

كرده بودم حالم به هم خورد و تمام صورتم را با اشك  شيچهره ام كه با مداد نقاش دنياز د يكرد؟ لحظه ا ينم ييان خودنما

دست خودم هم نبود و  يباشم ول گرانيد يوشبختخ ليخواستم بخ يم. از خودم بدم امده بود. چشمانش شستم و پاك كردم

 دنشانيو لب به دندان گز گرانيكنجكاوانه و دلسوزانه د ينگاهها. خارج شده بود انمكنترل اعمال و رفتارم از قدرت و تو

 يولسالومه صرف نظر كنم  يو جشن عروس يگرفتم بهانه از رفتن به مراسم خواستگار ميناگهان تصم. زد يحالم را به هم م

خطور كند منصرف شدم و  گرانيذهن د هب يينكته كه ممكن است در مورد من چه فكرها نيا ياور اديكه با  ديينپا يريد

آمد ببندم و خود را همچون  يكه از نهادم برم يو گوشم را به اه ستيگر يكه خون م يدل يكه چشمم را به رو دميصالح د

 گرانيخالصه شده در وجود د نميبب يبسارم و خود را وجود يه دست فراموشقبل شاد نشان دهم و روح و جسمم را ب قيدقا

 .انها يدر احساسات و خوشحال ميو سه

پر از  بايز يبا سبد گل يمهد. را پاك كردم ميخوردن چند ضربه به در اتاقم به خود امدم و به سرعت اشك ها يصدا با

در كت و شلوار  دهيبخش و روح نواز پوش يو مختلف و زندگشاد  يبه رنگ ها ياتورينيم خكيآفتاب گردان و م يگلها

چنان به وجود امدم كه  بتياو با ان ه دنيو برازنده شده بود از د بايز. وارد اتاق شد يعمود ديسف يرنگ با راه ها يسرمه ا

و سر و  دميش كشدست سبد گل را دورتر از من نگه داشته بود در اغو كيسپردم واو را كه با  يرا به فراموش ميغم ها
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كه  يبوسه زد و با بغض رماش با دست ازادش كمرم را در برگرفت و بر س يبا نجابت ذات يرا بوسه باران كردم و مهد شيرو

 :در گلو داشت گفت

 .تو سهتم ونيرو مد يخوشبخت نيمن ا زميعز نيمت -

ام را باال  ينيكردم ب يرا پاك م ميكه با پشت دست اشك ها يبه صورت صاف و اصالح شده اش زدم و در حال يا بوسه

 :شدم و گفتم رهيدر چشمانش خ ميو مستق دميكش

دوستش  شهيكن كه هم يجان سع يمهد. رو داره زهايچ يليارزش خ. هيشهال دختر خوب. برادر خوبم يخوشبخت باش -

 .نهك يكه احساس بدبخت ياجازه ند. يوقت تنهاش ذار چيو به خاطر من هم كه شده ه يداشته باش

 :ام را پر كرد و گفت يچشمان مهربان مهد اشك

 !مرد باشم نه نامرد هيدم كه  يبه تو قول م. مطمئن باش -

 

 21فصل

دو .ميكدام جرات فشردن زنگ درب را نداشت چيو ه ميبود ستادهيكه پشت در خانه شهال ا ديبه اوج رس يلحظه ا جانمانيه

جو خانه  دانستمينم.رفته است يو به مرخص امدهيكه او ن گفتيهمكار شهال م گرفتميبا دفتر شركت تماس م يروز بود كه وقت

قدم شد و  شيمحسن پ.ميالتهاب داشت شياز پ شيبود كه ب نيا.است گونهاز او چ يمهد يشهال نسبت به خبر خواستگار

 .زنميكنار من خودم زنگ م نيبر ميسيوا نجايكه تا صبح ا شهيبابا نم يا:گفت

اگه تو رو  دونمينم!بزرگ محل دييبفرما:گفت كرديسرش مرتب م يچادر را رو كهيكنار رفت و در حالدر  ياز جلو مادر

 .خودت بشه يزود خواستگار يها يزنگ بزن كه انشاهللا به زود ايب!كرديمشكالت ما رو حل م ديبا يك مينداشت

فقط منتظر .عروس منكه آماده است.برم كه قربون شما يمادرجون اله:و گفت ديمادر را بوس يشانيجلو رفت و اول پ محسن

 .روشن بشه فشيداداش بزرگتره زودتر تكل نيبودم كه ا نيا

 !تهيشگيهم يها ينه باز هم از همون شوخ اي؟يگيراست م:شد و گفت رهيبا تعجب به محسن خ مادر

 !گميبابا دروغ كجا بود به جون شما دارم راستش رو م يا-
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واسه  يركيز ريز گهيحاال د:بود رفت و گفت دهيرا به جان خر يهمگ رهيخ يگاههامحسن كه ن يبرا يچشم غره ا مادر

 ؟يرسم مادر و فرزند نميآره؟ا يكنيكه دلت خواست م يخودت هر كار

شده  نجايا نكهيمثل ا:زنگ گذاشت و گفت يقاطعانه دست بر رو يليخ يخواست بحث با مادر را ادامه دهد كه مهد محسن

 !فكر كنم خودم زنگ بزنم بهتر باشه!يخانوادگ يجلسه بحث و گفتگوها

بود  يكرامت يكه بطور حتم خود آقا انساليكلفت مرد م يصدا دنيزنگ را فشرد و در بالفاصله بعد از شن يبدون كالم سپس

با بزرگ و  اطيو من و محسن و سرانجام محمد وارد ح يابتدا از مادر و بدنبالش مهد بيبه ترت يهمگ.و پاسخ مادر باز شد

به چهار رنگ مختلف  يدار هيكه در چهارگوشه آن چهار باغچه كوچك كه داخل هر كدام از باغچه ها چراغ بلند پا ييصفا

خانم الغر .ميديباشد د شيسال پ يتا س ستيمتعلق به ب ديبود با دايرا كه پ يياليخانه و مانيو روبرو ميقرار داشت شد

با  يآمد و مرد مسن استقبالمانبه  مانهيگرم و صم يبر سر با لبخند يپلنگ يلرنگ و شا يكت و دامن قهوه ا كيبا  ياندام

رنگ شده باشد بدنبال او خارج  ديرسيكه بنظر م يكلفت مشك ليكه بطرف باال شانه شده بود و سب ديسف يموها

كه  يدر حال يكرامت خانم.كردند يبود و با عزت و احترام فراوان با تك تك ما احوالپرس يميگرم و صم شانيلبخندها.شد

 .بود يواقعا عال ميشما باش يكه شاهد كتاب بعد دوارميشما رو خوندم ام يبايو ترجمه ز كتابمن :گفت ديبوسيرا م ميرو

 .ممنون واقعا خوشحالم كه نظرتون رو جلب كرده يليخ:لبخند زدم و گفتم شيخوشم آمد و برو يخانم كرامت از

از پشت سر  انيو آقا ميشد يداخل سالن بزرگ يا شهياز همان در ش كرديمان م ييراهنما يخانم كرامت كهيو مادر در حال من

 داياز نگاهش و حركات و رفتارش پ كهيو در حال ديبا تعارف مادر را در صدر مجلس نشان يكرامت يآقا.ما به دنبالمان آمدند

خوش  يليخ يليخ:را بدست گرفت و گفتو رشته سخن  ديمبل كنار خود نشان يخوشش آمده او را رو يبود كه از مهد

 .ميخوشحال و خرسند اريبا شما بس ييخانم آراسته ما از آشنا.ديآمد

با شما  ييما هم از آشنا.ديشما محبت دار:بافت كاشان دوخت و گفت يبر لب آورد و نگاهش را به گل قال يلبخند مادر

هم بشه البته اگه خدا و بعدش هم شما مصحلت  يليفامو  يشاونديبه خو ليتبد ييآشنا نيكه ا ميدواريو ام ميخوشحال

 .نيبدون

 ميكه رفت يوقت ادمهي.گميخودمون رو م اميا.اون روزها ريبخ ادشي:زد و گفت يكرد و لبخند يبه مهد ينگاه يكرامت يآقا
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 يليخ يدوستااز  يكيپدرم برام انتخابش كرده بود دختر !هيدلم نبود كه عروس چه شكل يمادر شهال دل تو يخواستگار

فردا .دميكه اونشب تا صبح نخواب ادمهي.مقدمه يب.يخواستگار ميريم فردااومد خونه و بهم گفت پسر  يشب هي.اش بود يميصم

چشم بر هم نذاشته بودم بخودم  يهمون شب كه از ترس و نگران اديو من تا سه بعد به  يشب رفتم خواستگار

حصبه مرد و من و شهال رو تنها  يماريكه بر اثر ب يوقت.بود يو تمام و كمال بايزمادر شهال كه خدا رحمتش كنه زن .دميخنديم

شد  ينجات قيخانم غر دهيخدا نخواست و من زن موندم و ها يول رميو دنبالش م ارميكه منهم طاقت نم كردميگذاشت فكر م

 يو شكر خدا كه زندگ ميكنيم يهم زندگساله كه با  20االن .ها نجات داد ييغمها و تنها انوسيكه منو از غرق شدن در اق

كه تا  دونميالبته نم!نسخه دوم مادرشه هيبا ما بزرگ شده دختر خوب يزندگ نيهم يمن هم تو يشهال.ميهم دار يآروم و خوب

معموال پدرها كمتر  گهيدختر د.نباشه ياز من راض اديز دينيحرف دلش بنش يممكنه پا يخوب ايكردم  يحاال در حق اون بد

از ته دل  يكوتاه آه يانداخت و پس از مكث ريبزكرد و سر يپدر شهال سكوت.حرف دل دخترهاشون رو بفهمن  اديم شيپ

موضوع رو درك  نيهم خوب ا دهيها.ازدواج و عشقمه نيو اول يجوان يادگاريشهال تنها :و رو به مادر كرد و گفت ديكش

 يول هيداره دختر خوب يحساس هيشهال روح.گل نازكتر بهش نگفتهكالم در كارش دخالت نكرده و از  كيكرده و تا االن هم 

هم بگم كه اون  نويرو گفتم رك و پوست كنده ا زياول راه همه چ نيحاال كه ا نيبه خودش سخت گذرانده راستش بذار

 يفراموشو منو ببخشه كه چرا بعد از مادرش ازدواج كردم و اونو بدست  نهيمادرش بب يرو بجا دهينتونست ها چوقتيه

 .سپردم

شما كه در  دميپرسياز او م خواستيدلم م يليخ.ها بود يسرشار از ناگفتن نشينگاه غمگ.باز هم سكوت كرد يكرامت يآقا

 ديخواستيچرا م.ازدواج كنه ستين ليكه ما يكه با كس دياونو مجبور كن ديخواستيچطور م ديزنيحرف م نجوريمورد دخترتون ا

بدونم پدر شهال در حال  خواستيكه چقدر دلم م يد؟ايبه خونه بخت بفرست لبا زجر و خون د عشق اولتون رو ادگاريتنها 

مادر رشته افكارم را پاره كرد و  يبودم كه صدا رياس ميها يدو دل نيدر ب!گه؟ينه واقعا داره راستش رو م ايكردن  يباز لميف

 .من را بخود آورد

 يكه همسر خوب ديخدا را شكر كن ديبوده و شما با نيبوده هم ايدن ايتا دن يكرامت يآقا يخدا خانومتون رو رحمت كنه ول-

و به شما  كنهيموضوع رو درك م نيكه دخترتون هم در ته قلبش ا دميم نانيمن به شما اطم.شده بتونيخانم نص دهيمثل ها
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 .دهيحق م

به خانم  يبدست گرفت و لبخند رشته سخن را گريمادر بار د.تكان داد و سكوت كرد يو سر ديكش يآه يكرامت يآقا

پسر ما  نيكه ا دونميم ميها حرف بزن يسر اصل مطلب و از خوش ميبر نياجازه بد يكرامت ياگه شما و آقا:زد و گفت يكرامت

 .ستيدل تو دلش ن يحساب

 نيبزرگ بجز ا يايدن نيا يمن تو يجناب كرامت:زد و سر به عالمت مثبت تكان داد و مادر ادامه داد يلبخند يكرامت يآقا

از اونا عمرش رو داده به  يكي.خودم تك دختر خانواده بودم و سه تا برادر داشتم.كس رو ندارم چيو ه زيچ چيچهار تا بچه ه

 يخبر گهيو سال تا ماه از همد زدهيهم كه  يكيو اون  كنهيم يزندگ اياونا استرال از شونيكيهم كه  گهيد يشما و اون دو تا

مونده كه بعد از فوت اون مرحوم رابطه شون رو  يتا خواهر و دو تا برادر باق 5شوهر مرحومم هم  ياز خانواده .ميندار

 .چهارتاست نيمن به ا يهم تمام دلخوش نيواسه هم.روزبروز با ما كمتر كردند

 

 ير آن لحظه جادارد تا آن را مهار كند د يكه چقدر سع دانستميم يرا بسته بود و من بخوب شيبغض راه گلو.مكث كرد مادر

 .آمد يبه چشم م شياز پ شيپدر ب يخال

كاش  يا يلحظه از به كار بردن كلمه  كي كردينم يخواستگار يمهد يبرا بانهيغر نقدريتا مادر ا يكاش بود يخوبم ا يبابا

 .بود يپدر مهربانم خال يكه چقدر جا يا كردميكلمه را تكرار م نيبار ا نيصدم يخنده ام گرفت آنشب برا

قطره  يمادر به آرام.متوجه شدم كه حدسم درست بوده شيحال را دارد با ادامه صبحتها نيكردم كه مادر هم هم ساساح

ما  يخدمتتون تا اگه مهد نجايا ميامشب اومد:از چشمانش را داشت با دست پاك كرد گفت دنيدر فرو چك يرا كه سع ياشك

داره و وضع كار و براش هم الحمداهللا  يبدن تيترب سانسيو ل لشهسا 33من  يمهد.ديريبپذ تونيبه غالم ديرو قابل بدون

لب كالم  ديمادر در چند جمله مختصر و مف.دياز خودش بپرس ديتونيم ديدوست دار يهر چ يمهد نهميشما و ا نيحاال ا.خوبه

 .گذاشت يكرامت يرا به عهده اقا يرا گفت و مابق

شما از خودتون  خواديخب جناب آراسته دلم م:او نشسته بود كرد و گفت در كنار ريكه سر بز دارانهيخر يشهال نگاه پدر

 الميتا خ ديدخترم بد يخوشبخت يبرا دييفرمايم ينيچه تضم نكهيو ا ديندار يو چ ديدار يد؟چيكنيم كاريچ.ديكن فيتعر
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 .دميراحت باشه؟من گوش م

 يكرامت يآقا:نگاه از او كسب اجازه كرد و گفتبه مادر كرد و با  يسر بلند كرد و نگاه يدر سكوت فرو رفت مهد سالن

كردند كه من به لطف  ريبرام دا يسالن ورزش كيپدرم هم كه خدا رحمتشون كنه قبل از فوت .مادرم حق مطلب را ادا كردند

ورمون و اون نوريكه بتونه ا نيماش هياز داشتن و نداشتن بگم كه راستش .نمباشگاه بزرگ بك هيبه  ليخدا تونستم اونو تبد

به خواست خدا بتونم  ديشا يول.خونه رو بهتون بدم ديقول خر تونميعرض كنم كه فعال نم ديبكنه دارم و از بابت مسكن هم با

در  ليمن با كمال م نيكه شما بخوا يهر نوع ضمانت.ديكه فرمود نيو اما در مورد تضم.بكنم ييكارها هي كينزد ندهيدر آ

 .هستم ارتونياخت

پسرم تو :شد و گفت رهيخ يداشت سر بلند كرد و در چشمان مهد ريكه تا آن لحظه سر بز يكرامت يآقاسكوت كرد  يمهد

 ؟يكرد ياز ضمانت خواستن من چه استنباط

 .كنمياطاعت م ديراستش من هر چه كه شما امر كن:كرد و گفت يمن و من ديرسيدستپاچه بنظر م يكه كم يمهد

ضمانت كن و بهم  نويا يلبهاش بنشون يو از ته دلش رو رو يلبخند واقع يتو بتون خواديدلم م.فقط دخترم رو خوشبخت كن-

 .بس نويهم.قول بده

شده به ناگاه سرخم كرد و دست پدر شهال را  يديبود دچار احساسات شد دايكه پ يمهد.همه پر از اشك شده بود چشمان

قول  نيتمام شرفم را هم ضمانت ا.وشبخت كنمدخترتون رو خ دميبه روح پدرم قسم قول م:لب آرام گفت ريو ز ديبوس

 .كنميم

مهموناتون رو  ديخواهيخانم شما م:گفت ياش بوسه زد و رو به خانم كرامت يشانيرا بلند كرد و بر پ يشهال سر مهد پدر

 ؟يشد چا يچ د؟پسيدهن خشك نگه دار ينطوريهم

بود  يقيموس نيتر نيو دلنش نيباتريهمه ما ز يبرا خوش كه در آن لحظه يينشست و با آوا يخانم كرامت يرو لبها يلبخند

لبان مادر  يآرامش بخش به رو يلبخند.دميگنجيدر پوست نم ياز خوشحال.كرد يشهال را صدا زد و در خواست آوردن چا

 يچا يحاو ينيكوتاه با س يقيشهال پس از دقا.دميديبر چهره اش م رابار بود آن  نيحك شده بود كه پس از فوت پدر اول

شهال را به  دنياش جسارت سر بلند كردن و د ندهيو شرم از پدر همسر آ ايحجب و ح.داشت ريسر بز يوارد سالن شد مهد
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موج  قيعم يكه ته نگاهش محبت شيرا به همه تعارف كرد و با اشاره دست پدر كنار نامادر يو آرام چا نيشهال مت.دادياو نم

 .انداخت رينشست و سر به ز زديم

 شهال جان حالت چطوره مادر؟:غرق نگاه به شهال بود گفت كهيالدر ح مادر

بغض  شياز اشك بود و صدا زيسر بلند كرد چشمانش لبر يكرد كه وقت جاديدر شهال ا يكالم مادر چه حس و حال دانمينم

 .آلود

 .به لطف شما خوبم متشكرم-

ظاهر و باطنش هر دو  دينيبيشهال خانم ما كه م نيخانم آراسته ا:شهال رشته سخن را بدست گرفت و رو به مادر گفت پدر

دروغ .بودم يازش راض شهيبابت هم نيمن بوده و من از ا يباعث افتخار و سربلند شهيشهال هم.با هم نداره يفرق چيو ه هيكي

و اونور  نورياز ا يكه هر كس دميدينظر داشتم و م ريو اعمال و رفتارش رو ز بودمبود كه در فكرش  يبه شما نباشه االن مدت

بود كه دو  نينگران شده بودم ا ديرو بخوا قتشيحق.كنهيدست به سر م ييجورا هي دهيم يغاميپ ايو  زنهيم يازدواج حرف يبرا

 گهيگفتم كه د هيكه پسر خوب و سالم دميفهمكرد و من  شنهادياز دوستهام برادرزاه اش رو به من پ يكي يوقت شيسه روز پ

دخترم در  دونميالبته نم.نجايا نياريب فيهمون روز خانم بمن خبر داد كه قراره شما تشر يفردا.ميبد صلهيو كارو ف ميارينه ن

 خوادينمدخترش رو  يبدبخت يپدر و مادر چيه ديهست دهيحتما شما هم با من هم عق يول كنهيم ايكرده و  يمورد من چه فكر

 .زنهيف مباز به صالح حر ياون بشه ول ياگه حرفاش باعث ناراحت يو حت

از شانس و اقبال خوب  نيبوده و ا نيقسمت ا ديحاال شا. دييفرمايالبته شما راست م:سر تكان داد و گفت دييبه نشانه تا مادر

منت بر سرما بذاره و  خواديم ديجواب مثبت نداده و اگه خدا خواست و شما اجازه داد يما بوده كه شهالجون تا حاال به كس

 .عروسمون بشه

 اوردهيبر لب ن يسخن چيهم كه تا آن لحظه ه يخانم كرامت گفتينم يزيداشت و چ ريسر بز يكرامت يآقا.بودندساكت  همه

با خود  ارياخت:به چشمان شهال گفت رهيسر بلند كرد و خ يكرامت يمنوال گذشت تا آنكه اقا نيبه هم قهيچند دق.بود

 .كنهينم نادرست ابكه انتخ دونميدارم و م نانيمن به اون اطم.شهالست

 ؟يو بعد جواب بد يفكر كن ينه دوست دار اي ينظرت رو االن بهمون بگ يخوايدخترم م:به شهالگفت يبا نگاه مادر
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 يخانم كرامت.شده بود رهيبرده بود و به شهال خ اديرا از  يكرامت يوجود اقا.انداختم يبه مهد يداشت نگاه ريسر بز شهال

و مادر كرد و  يكرامت يرو به اقا بايز يدست شهال گذاشت و با لبخند يوكه داشت دستش را ر يبعد از سكوت ممتد

با هم حرف بزنن  يكم هي ديدو تا جوون دسته گل ما با نيكه ا كنميم فكرمن  يخانم آراسته البته جسارته خدمتتون ول:گفت

 نيهم يتو يا قهيآراسته چند دق يشهال و اقا كنميم شنهاديپ دياجازه بد يكرامت ياگه شما و آقا.هيحرف دلشون چ ننيتا بب

 .و نظرشون رو بهمون بگن انيخودمون قدم بزنن و بعد ب يكوچولو اطيح

 رهياو خ يكرد و در برابر نگاه شهال كه برو شنهادشيكردن پ يبه عمل قيرا تشو يو مادر خانم كرامت يكرامت يآقا لبخند

 نيبا هم بزن يقدم هيكن و  ييآراسته رو راهنما يبلند شو آقا.زميپاشو عز:مانده بود دستش را دور شانه او حلقه كرد و گفت

تا شما  ميزنياز خودمون حرف م يكم نجايما هم ا.نه اي ديخوريد و اصال بدرد هم ميدار ييچه آرزوها و هدفها ديتا بفهم

 .ديبرگرد

 يانداخت و سر به رو يم كرامتگونه اش روان شده بود در برابر نگاه متعجب همه دست دور گردن خان يشهال برو ياشكها

شهال را در آغوش  يخانم كرامت.انداخته بود هيمنتظره همه را به گر ريصحنه غ نيا دنيد.ستيشانه اش گذاشت و سخت گر

 شيشب خواستگار يدخترم آدم كه تو:او را نوازش كرد و گفت كندبغض خود را كنترل  كرديم يسع كهيفشرد و در حال

 .نيتازه كن ييهوا هيو  نيبزن يقدم هي نيد شو چشمات رو پاك كن بربلن زميعز.كنهينم هيگر

از جا برخاست و با اجازه  يكرامت يبا فشردن دستش از طرف آقا زين يخجل به پدرش از جا برخاست و مهد يبا نگاه شهال

رو  كرديچشمانش پاك مبا دستمال اشك را از  كهيدر حال يپس از رفتن او خانم كرامت.گرفتن از همگان سالن را ترك كرد

كردم تا خودم  يسع يليخ.ديفهميرو م زيدختر بزرگ بود و همه چ هي.بودسالش  5زن محمود شدم شهال  يوقت:به مادر گفت

اون .مادرش رو گرفتم يكه اومدم و جا كردميفكر م.خواستيشهال نم يمادر باشم ول هيكنم و براش مثل  كيرو بهش نزد

اتاقش زده  واريد وپدر و مادرش رو به در  يعروس يسفر و قراره كه برگرده تمام عكسها كه مادرش رفته به كرديفكر م

 يكه بود باق يسالها گذشت و فاصله شهال با من همونطور.دينيبيهمون عكسها رو م نيببر فياگه االن هم به اتاقش تشر.بود

 يكنار و سع دميبود كه خودم رو كش نيا ستيمحبت و عالقه من ن يرايوجه پذ چيكه اون به ه دميمدت د هيموند بعد از 

 يمن تو.كننديم يخونه مشترك زندگ هي يكه تو گانهيمثل دو تا ب مينداشته باشم از موقع شد شكار يتو يكردم كه دخالت
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محمود اصرار داشت . ختيبهم ر يهمه چ شيسه روز پ نكهيبه كار من نداشت تا ا يو اون هم كار كردميكارهاش دخالت نم

 يدخالت كردم و خودم رو برا نباريو ا اورديدلم طاقت ن.هال با خواستگارش موافقت كنه و شهال هم سخت مخالف بودكه ش

اونشب  يول ديدياصال منو نم شيشهال تا سه روز پ.مياونشب تا صبح با هم حرف زد.آماده كردم و رفتم به اتاقش زيهمه چ

 دميكه نظرش رو پرس يوقت.كرده ياز دوستانش ازش خواستگار يكيشهال بهم گفت كه برادر .ما تموم شد نيب زيهمه چ

بخدا قسم من شهال رو به اندازه .رو با من مطرح كرده شنهاديپ نيباشه كه سكوت كرده و ا يراض ديكه با دمينداد فهم يجواب

 نكهيبا ا.ال نهدر حق شه يكردم ول يخودم كوتاه يشده بارها در حق بچه ها يحت.و شهرام خودم دوست دارم نيشه ي

كه  يكه دارم دختر كنميرو كردم حاال هم احساس م نكاريا شهالبخاطر  يول هيكار مشكل يكردن كرامت يراض دونستميم

 شيبه درسها يدگيسال دورادور دخترم بود از حموم كردن و مدرسه بردن و رس 20شهال .دميآوردم شوهر م ايخودم به دن

و  ديديم يتصنع اخودش همه ر يايدن ياما متاسفانه اون تو.براش انجام دادم ديرو بكنكه فكرش  يتا تولد گرفتن و هر كار

اما خدا را شكر باالخره خدا مزد .دميكارها رو براش انجام م نيپدرشه كه ا شيكردن خودم پ نيريش يبرا كرديفكر م

وده و من از ته دل بهش عالقه مند بوده نب يكار بيو فر يظاهر ساز يمن از رو يكارها نيكه ا ديزحماتم رو داد و اون فهم

 .و هستم

چهره آن دو شروع به كف زدن  دنيبا د يخندان داخل سالن شدند و همگ يبا لب ينگذشته بود كه شهال و مهد يا قهيدق ده

و  ديهمه ما دستش را بوس يرو يرفت و كنارش نشست و دستش را در دست گرفت و جلو يشهال بطرف خانم كرامت.كردند

 يدر برابر تمام ب.و من بد ديشما خوب بود.خودم آزار دادم يفتارهاشما رو با ر يليمن تا امروز خ ديمادر منو ببخش:گفت

كه با شما داشتم خجالت  يمن از خودم شرمنده ام و از رفتار.دينگفت يچيو ه ديمن سكوت كرد يها يادب يو ب هايمهر

 .ديو منو ببخش ديبذار يو بچگ يعقل يمنو به حساب ب يشما رو به خدا كارها كشميم

در راه  يمهد.ميشاد و سرحال بخانه برگشت يگذشته بود كه همگ مهيشب از ن.ديو بوس ديشهال را در آغوش كش يكرامت خانم

 .كرده يمانيو به خودش ناسزا گفته و اظهار پش ختهيقدم زدن فقط اشك ر قهيكرد كه شهال در همان چند دق فيخانه تعر

روز بعد شد تا عروس و داماد بتوانند به تدارك  15مراسم جشن موكول به  يساده تا برگزار يون و عقدبله بر مراسم

بود كه من هم د  نجايما پهن كرده بود و جالب ا نيمنزل ساكت و غمگ يچتر خود را رو گريبار د يشاد.بپردازند شانيكارها
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 .دميخنديشاد بودم و از ته دل م انيم نيرا

 

 21 فصل

و  يكرامت يبااجازه اقا يو مهد ميحاضر شد يسر ساعت مقرر همگ يشهال و مهد ياز مراسم خواستگار 24عد از ب درست

تا او هم همراهمان باشد .سالومه شده بود رفت يبرا يميبه دوست صم ليهفته تبد كيهمسرش به دنبال شهال كه در عرض 

كرد با ورود با  يرت چنان اراسته شده بود كه انسان فكر ممس دترباغ بزرگ منزل . ميبرو يبا هم به مجلس عروس يو همگ

 ييخودنما يرنگ يكه درون ان رقص نورها يرنگ يباغ انوارها دهيدرختان سر به فلك كش يالبه ال. ان داخل باغ بهش شده

مسرت طلوع  دكتر هدرون شب تنها بر سر خان ديخورش ييشده بود كه گو يتمام باغ چنان چراغان. شده بود دهيكرد كش يم

گرد بود كه دور هر كدام  يزهايدور تا دور باغ پر از م. دهيبخش يبخش خود به ان مكان روشن يروشن ييكرده با انواز طال

 يبه رنگ ها ييپارچه ها زهايتمام م يبه رو. شده بد دهيپوشانده بود چ يعروس راهنيبرتن تمام انها پ ييكه گو يچند صندل

كه تك شمع روشن در  يسبد گل يزيانداخته شده بود و متناسب با رنگ هر روم ميبز و بنفش مالو س يبو ا يو صورت ييمويل

. شده بود دهيچ ييپذرا ليو انواع و اقسام وسا ينيريوش  وهياز م زهايتك تك م يگل ها قرار داشت گذاشته بودند و رو نيب

شهال كه . ميشد رانمونيپ يها ييبايو غرق در ز ميتنشس انو برگرد  ميكرد دايشش نفره پ يزيدنج و مناسب م يدر گوشه ا

 :كرد و گفت يان همه شكوه و جالل غرق لذت شده با خنده، رو به مهد دنياز د ديرس يبه نظر م

 م؟يدرست كن يطور نيخونه مون رو هم يكوچولو اطياون ح ميتون يبه نظر شما ما هم م -

 :سخنانش گفت دييدر تا سرشار از عشق محبت رو به او كرد و يبا نگاه يمهد

 ست؟ين نطوريا. باشه يما هم جا به اندازه كاف يتعداد مهمون ها يكنم برا يفكر م. خوب بشه دياره اتفاقا به نظرم با -

 :خانه شهال را در ذهن مجسم كردم و گفتم اطيح. ديسوال را پرس نيرو به من ا يمهد

 .يهست يخوبه، نكته بردار خوب. داده ياتفاقا شهال نظر خوب. هيچرا به نظرم كاف -

 :با خنده گفت شهال

 يكار نيخونه همچ يبشه تو دياالن هم به نظرم رس. دارم ينكنه برم هي ييهر جا ايو  يزيمن از هر چ يراستش رو بخوا -
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 !نجاستيدهم ا كيخونه ما  اطيتفاوت كه ح نيكرد البته با ا

 :اش گفت يو مادر با ذكاوت ذات ميديشهال همه خند ريتعب به

 .داره يچه ارزش ايدل بزرگ باشه مال دن ديمادر با -

كه به  ميمان بود نيريش يصحبت ها نيداد ما ب يم ينظر يمان گرم انداخته بود و هر كدام در مورد باغ منزل كرامت صحبت

ورود انها به محوطه  كف زدن و خارج شدن دسته دسته از مهمانان و يچون صدا. است افتهي انيپا زيمراسم عقد ن دينظرم رس

 داريشاهد د يداد كه مراسم عقد تمام شده و به زود يم نانيبود به ما اطم فرماكه حكم يباغ و برهم خوردن سكوت و ارامش

و شهروز كه در  يعروس ديدر لباس سف دهيسالومه پوش دنيو من با د ديطول نكش يب يقيدقا. بود ميعروس و داماد خواه

سالومه با . پلكان رفتم يتا پا اريختا يبود چنان به وجد امدم كه كف زنان و ب ستادهيا يكيشلوار شدر كت و  دهيكنارش پوش

گفتند خودش را به سرعت  يم كيهمه كه دورش را گرفته بودند و به او و شهروز تبر نيو در ب ديچشم گرداندن مرا د كي

 :و گفت ديبه من رساند و در اغوشم كش

 كجان؟ هيبق. يخوشحالم كرد يليخ .زميعز يخوش اومد يليخ -

مدل داشتند به من توجه و محبت  نيشده به اخر شيارا يفاخر و موها يكه در لباس ها يمهمانان يتمام نيدر ب نكهيا از

 :و گفتم دميبه هم نخورد گونه اش را ارام بوس ششيارا نكهيشدم و از ترس ا يكرده بود غرق شاد

 .اون درخت بزرگ نشستنكنار  زياون م يهمه اومدن و رو -

گردش نشسته بودند  دمانيكه خانواده من با عضو جد يزيدست ، دست شهروز را گرفت و با هم به طرف م كيبا  سالومه

 قياز طر ياو و مهد يكه از نامزد يدر حال هيبا خنده و كنا. ديشهال درست مثل من او را در اغوش كش دنيسالومه با د. ميرفت

 :تمن مطلع شده بود گف

 :درست گفتم. ديونديپ يبه جمع مرغ ها م يكه شما هم دار نميب يم -

 :كرد و گفت يانداخت و شهروز رو به مهد يسرخ شد و سر به زر شهال

ما رو از  ديزود دار يليها خ ميخودمون يول ديكه خوشبخت باش دوارميام. گم يم كيجان واقعا و از ته دل بهت تبر يمهد -

 !نييپا ديكش يتخت سلطنت م
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 :شهروز حلقه زد و گفت يبازو ريزد و دستش را ز يقهقهه ا سالومه

 نيپوشم ا يم يو من دوباره برات لباس عروس ميريگ يم گهيجشن د هيكردن ما دوباره  يكه عروس نايا. زميغصه نخور عز -

 .كه غصه نداره

 يم. بودم كيتك تك انها شر يدند و من در شادهمه شاد بو. شهال شاد بود. شاد بود يمهد. سالومه شاد بود. شاد بود شهروز

به  يبود من هم هم اكنون غرق در شاد فتادهيدرد به جانم ن نياگر ا. كنند يم يسپر يدانستم كه چه لحظات خوب و خوش

محسن هر چه . دنديرقص يو شهروز م يچقدر شهال و سالومه شاد در اغوش مهد. بودم ميو ندارك مجلس عروس هيفكر ته

 :گفت هيكرد به خنده كنا يكه رو به مادر م ينشدم و او در حال يد مرا با خود همگام سازد راضكر يسع

بنده هم االن با عروس كوچكتان در  ديفذمود ياگه اجازه م د؟يكن يم يكه گفتم در مورد من كوتاه ديديمادرجان د -

 .القوزيتنها و  ينطوريخدمتتون بودم نه ا

 :زك كرد و گفتمحسن نا يبرا يپشت چشم مادر

روز سر از تخم سر دراورده چه  هيجوجه! يريگيماه يكن يشروع م شهيتو هم كه هر وقت آب گل آلود م. خوبه خوبه -

 !زنه يحرفها كه نم

كه  يمنصرف شد و در حال دنديرقص يكه م يبه حلقه كسان وستنينشست به ناگاه از رفتن و پ يصندل يكنار مادر رو محسن

 :به مادر دستانش را در دست گرفت و گفت رهيزد خ يج ممو تيدر نگاهش جد

 .رهيسر و سامان بگ يفقط منتظر بودم مهد. رو گرفتم مميوقته كه تصم يليمن خ. كنم ينم يكه من شوخ ديمادر باور كن -

 :چند بار پشت دست او زد و گفت يبه شوخ رديبگ يمحسن را جد يخواهد حرف ها يكه معلوم بود نم مادر

 .رو سپرد دست من يچيو ق شيو سالش بود ر يكه س نيبا ا. ريبگ ادياز برادر بزرگترت ! راه انداخته ميتصم ميمچه تص -

 :و گفت ديكرد و در برابر امتناع او بوس كيمادر را به لب نزد يدست ها محسن

 كردم؟ دايدم پرو كه دلخواهمه واسه خو يكه خودم دختر هيكه من قربون شما برم گناه من چ ياله! مادرجان -

داد كه كم كم سخنان او را باور كرده  يچهره و نگاه نگران مادر نشان م. كرد ينم يشوخ شهيبود و برخالف هم يجد محسن

 :ديشده بود پرس رهيكه در عمق چشمان او خ يدر حال



 

 

كتابخانه نودهشتيا  مژگان احتشامي  –انكارم مكن 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٢٩

 ؟يكن ينم يمحسن تو شوخ -

 :گفا ايا حجب و حب. داشت بود نهيكه در س ياز شوه عشق زيقاطع بود و چشمانش لبر محسن

 .هستم ينه مادر به جون خودت جد -

 :ديلرزان پرس ييباصدا مادر

 هست؟ يدختره ك نيحاال ا -

 :محسن با غرور و اغتخار گفت. ازدواج مناسب، ارزش داشت كي يياز تمام مالك ها شتريب ينظر مادر اصالت خانوادگ از

 .كنم يا كار مكه من اونج يهمون شركت سيرئ. يشامخ يدختر كوچك آقا -

 شيچون اجازه صحبت به او را نداد و پ ديمحسن هم فهم. در ذهن دارد يزيكه چه چ دميفهم. صورت مادر سرخ شد رنگ

 :كرد و گفت يدست

و حتما پدرش منو نشون . ادهيز يليما با اونا خ يفاصله طبقات نيبگ نيخوا يدونم كه م يم. هيخوب يليبه خدا اون دختر خ -

من بود رابطه مون هم از همون  يهمكالس دانشگاه ميمر. ستيحرف ها ن نيكه ا ديمادر باور كن يول ندازهيام بكرده تا به د

نبرده  ييو هنوز بو دهينفهم زيچ چيبه خدا قسم پدرش هنوز ه. كار گرفت برامشركت پدرش  يخودش تو. موقع شروع شد

اونا . ستيهم در كار ن يو حربه ا لهينقشه و ح چيكه ه دياور كنب. خوام يم يكنم و اونو واسه زندگ يكه من به دخترش فكر م

دم با  يقول م ديبذار شيو قدم پ ديكن قبولفقط شما . اديهستند به خدا قسم از اونا خوشتون م نيخانواده مومن و متد كياز 

تونه دخترش رو به  يه؟ اون مخواد دخترش رو به من بنداز يكه پدره م ديكن يتازه شما چرا فكر م. ديبش رايو رغبت پذ ليم

 .كنم يخواهش م. ديمثبت باش يكم هيمادرجان شما رو بهخ دا . هزار تا بهتر از من شوهر بده

 :شد و گفت رهيتر از ان نبود خ يگاه ملتمس تر و جد چيبه چشمان محسن كه تا ان لحظه ه. مردد بود مادر

 .ستين يعشق و عاشق شهيهم يزندگ يندو يخودت كه م. محسن جان من فقط دلم به شماها خوشه -

 :بر دست مادر زد و گفت يگريباز هم بوسه د محسن

 .ديشما مطمئن باش. دونم مادر من يرا م زهايچ نيمن خودم ا -

مادر زد و با  يشانيگرم بر پ يبار بلند شد و بوسه ا نيدانست و ا تيبر رضا ليسكوت كرد و محسن سكوتش را دل مادر
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با رفتن محسن مادر نگاه . وستيباغ را بر سرشان گذاشته بودند پ يكوبيكه از شدت رقص و پا يعتتمام به جما يشاد

 :نگرانش را به من دوخت و گفت

 /شه يباورت م نيمت يگيم يتو چ -

. بودم سخت عاشق است نشكنم دهيخواست به انتخاب محسن احترام بگذارم و دل او را كه فهم يدلم م يشد ول ينم باورم

 :گفتم يود كه با لبخندب نيا

 .كنه يكه خطا نم ديمطمئن باش. شده يواسه خودش مرد گهيد. و هفت سالشه ستيب. ستيمادر جون محسن كه بچه ن -

 :و گفت ديكش ينگران بود، آه مادر

ا دختره محسن رو ازم جد نياگر ا. شه يو بزرگ سرش نم يكه كوچك يو كور يگفتند كه عشق و خام مياز قد. مادر يا -

 ؟يكنه چ

 :گفتم نانيبود كه با اطم نيا اورميدرب يمادر را از نگران خواستم

 يچقدر احساسات طونشيچهره شلوغ و ش نيپشت ا يدون يو م يشناس يخوب م يليشما خودت محسن رو خ. امكان نداره -

 يدختر بد ديها دختره نبا ميمادر خودمون يول. نهيمن مطمئنم كه محسن طاقت نداره اخم را در چشمان شما بب. هيو عاطف

 !دوست بودن ييمحسن خودش گفت كه از زمان دانشجو. تنشس يمحسن نم يهمه سال به پا نيباشه اگه بد بود ا

 :بار نرفت و گفت ريسرش را تكان داد و ز مادر

 !گهيه دبد نشيرفته هم نيدخترها و پسرها از ب نيب يايحجب و ح! گهيترسم د يكه م ستيها يدوست باز نياز هم -

 :شدم و گفتم رياست دلگ يكردم افكارش به شدت امروز يفكر م شهيسخنان مادر كه هم از

 نياالن رابطه ب ديشما قبول ندار يعني! كه مادرم روشن فكره دميبال يبه خودم م شهيحرف ها؟ هم نيمامان شما و ا يوا -

شون  يزندگ تيكنند شانس موقع يرو انتخاب م يزندگ كيكه خودشون شر يكه هر زن و مرد نيا. جوان ها بهتر شده 

 !شتره؟يب

 :من گفت يناباور نيباال انداخت و در ع يشانه ا مادر

 يبند و بار يآمار فساد و فحشا و ب. امار طالق چقدر باال رفته نيبب! هم بدتره يليو خ ستيبهتر ن چينه به نظر من كه ه -
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رو  شيسال پ ستيگرچه تو ب ش؟يسال پ ستيب ايباالتره  يبند و بار يشا و ببه نظر تو االن امار فساد و ح. چقدر باال رفته

 نيزم ريرفت ز يشد و م ياز خجالت آب م يعروس بش...انشاا يگفت يدختر م هياگر به . ها نبود ينطوريا يول ادينم ادتي

 ...!انشاا گنيو م شهيتا بناگوش باز م ششونين يگ ياالن كه م يبه دخترها يول

 :ل مادر لجم گرفت و گفتماستدال از

 ...عروس بشم و من گفتم انشاا...به من گفت انشاا يكس هي يمادر ك -

كه  يبرداشت و در حال وهياز درون ظرف م ياريخ ستيسرحال ن اديز ديرس يكه به نظر م يباال انداخت و در حال ييابرو مادر

 :كند ارام گفت يداشت پوست ان را م

 !من با تو نبودم -

 د؟ينيب يهم مثل من هستند چرا شما اونا رو نم گهيد يها يليمادر جون خخوب  -

و فكر خودم را  دميمناسب ند يمحل نيادامه بحث با مادر را در چن. شد اريگفت و محو پوست كندن خ ييلب ولم كن بابا ريز

در خود فرو رفته و . دندباغ نشسته و گرم سخن گفتن بو يجا يدر جا كيكه هر  يمعطوف كردم به جشن و افراد مختلف

و  يخوش نيبه او اجازه خواهد داد تا لدت ا گهيكه خداوند چند وقت د دميشياند يسالومه شده بودم و به ان م يمحو تماشا

غرق در نگاه كردن به افراد مجلس . مورد سرحال و سرخوش است نينسبت به ا اليخيسعادت را بچشد و چقدر سالومه ب

اشكبار و  يبا چشمان وپنج سال نداشت  اياز چهار شيكه ب يسربرگرداندم و دختر ميضربه به بازوبودم كه با خوردن چند 

دخترك . ديبه من چشم دوخته بود را د يسرخ تر گشته بود و با نگران اديهمچون غنچه گل سرخ كه بر اثر فشردن ز يلبان

 يبانيكه همچون سا يو مژگان بلند كيو بار يكمان يداشت با ابروان اهيس يچشمان. بود نيتريپشت و يمثل عروسك ها

فر خورده كه  يو موها يصابون ديسف يگرد با پوست يدر صورت يكوچك و لبان قلوه ا ينيو ب دشده بو شيبايمحافظ چشمان ز

فر خورده اش زده  يموها يكه بر تن كرده بود رو يهماهنگ با لباس عروس ديسف يو روبان ديرس يم شيگوش ها ريتا ز

و دستان كوچكش را در دست گرفتم و  مهمه و همه چنان مهرش را به دلم نشاند كه ناخودآگاه در كنارش زانو زد .بود

 :گفتم

 ؟يكن يم هيچرا گر زميچه شده عز -
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 :دست و پا شكسته و لحن گفتار بچگانه اش جوابم را داد و گفت يمن با زبان فارس يناباور نيدرع

 .گم شد نجايمن ا -

 :و گفتم دميست گرفتم و بوسرا در د دستش

و  مير يبغل با هم م يتو اينترس گل من ب. خونه است هيباغ  ستيكه ن ابونيخ! شه يگم نم يكه كس نجايا زم؟يچرا عز -

 .ميكن يم دايمامان و بابا رو پ

ترك موضوع ان دخ دنيمادر كه با د. دستانش را در گردنم حلقه كرد و خودش را در اغوشم انداخت يميگرم و صم يليخ

 :و گفت ديبرده بود، دست كوچك او را در دست گرفت و بوس اديبحث و جدل را از 

 .ستين يرانيكه ا نيمثل ا يطفلك. يچه دختر خوشگل و ملوس نيمت يوا -

 :و گفتم دميدخترك را از صورتش كنار زدم و گونه اش را بوس يموها

مادر . زنه يرو دست و پا شكسته بلد هستند حرف م يو زبان فارسكنند  يم يزندگ يخارج يكه در كشورها ييمثل بچه ها -

برادرزاده  ايبچه خواهرزاده  نيا ديكنم كه االن اونها هم نگران هستند شا يگردم فكر م يرم دنبال پدر و مادرش م يمن م

 .سالومه باشه

 :من شده بود گفت يمتوجه صحبت ها ييكه گو دخترك

 .سالومه بود دوست ما -

 :و گفت ديرفت و باز هم دستان كوچكش را بوس سهينحوه صحبت كردن او از خنده ر از مادر

مامان جون . ازش خوشم اومده يليخ. بامزه است يليخ. ماست شيبچه پ نيكن و بگو ا دايبرو پدر و مادرش رو پ نيمت -

 ه؟ياسمت چ

 :د و گفتگوشت آلودش اشكش را پاك كر يرو به مادر زد و با پشت دستها يلبخند دخترك

 .يل يل -

 :با خنده تكرار كرد و گفت مادر

 دخترم؟ هيجون اسم مامانت چ يل يل. يدار يچه اسم قشنگ يوا يل يل -
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هم از خنده من، اشك  يل يرفتم و ل سهيباال اندناخت و من از خنده ر يدخترك شانه ا. يشروع كرده بود به بازپرس مادر

شانه باال انداخت  هيكه انجام داده خنده ام گرفته است باز  يه نشانه انكه از حركترا فراموش كرد و ب يبيو ترس و غر ختنير

داد و  يكه او در اغوشم انجام م يبامزه ا يها و كارها يكار نيريمن بود و ما با ش وشدر اغ يل يل. ديبار خودش خند نيو ا

 .كرد يم يزگردنم را سخت در حلقه دستان خود گرفته بود و با چشم و ابرو و سرش با

. ميزد متوجه او شد يرا صدا م يل يل ياز ما با نگران يكه به فاصله چند متر يمرد يرفتم و ناگهان با دصا يم سهيخنده ر از

 يل يكه با ل يياز شباهت ها. داشت يبلند قامت بود و چهره جذاب. ديرس يبه نظر م يهم سن و سال مهد بايمرد جوان تقر

 :را در اغوش داشتم به طرفش رفتم و با لبخند گفتم يل يكه ل يدر حال. دباش يل ير لپد ديداشت حدس زدم كه با

 درسته؟. شماست يل يل نيفكر كنم ا ديسالم ببخش -

 :مودبانه جواب داد يبه من كرد و با لبخند يگشود و نگاه يل يرا به سمت ل آغوش

 .مزاحم شما شده نكهيمثل ا ديببخش. بله درسته -

 يشده ام موها ريدلگ يكردم با رفتن او كم يكه احساس م يدر اغوش مرد جوان انداخت و من در حال خودش را يل يل

 :او را نوازش كردم و گفتم يبايز

فكر كنم شما و . كنه يكه داره اونو تو دل برو تر م يمخصوصا با لهجه قشنگ. زبان و بامزه است نيريش يليدختر شما خ -

زد كه من و مادرم رو محو خودش كرده  يبامزه حرف م نقدريا يول شتونيپ اوردمتشيم داشتم. مادرش رو گم كرده بود

 .رمياجازه اش رو ازتون بگ يا قهيچند دق هي كنم دايخانم تون رو پ ايخواستم شما  يتازه م. بود

 :زد گفت يم يل يبه گونه ل يكه بوسه ا يزد و در حال يجوان لبخند مرد

من هم جمع تره و مدام  اليخ يطور نيا. باشه شتونيتونه پ يم. نداره يكنه اشكال ينم تيو اذاگه شما ر. ندارم يمن حرف -

 .گردم يكوچولو نم طونيش نيبه دنبال ا

را نوازش  شيبايز يخودش را در اغوشم انداخت دراز كردم و موها متيصم ايدن كيكه با خنده و  يل يرا به طرف ل دستم

 :و گفتم بر گونه اش زدم يكردم و بوسه ا

راحت باشه من تمام و  الشيعروسك كوچول تا اخر مجلس خ نياز بابت ا ديو بگ ديبه خانمتون از طرف من سالم برسون -
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 .كمال مواظبش هستم

 :شد و گفت مانيپش ييگو يبزند ول يبه من انداخت و خواست حرف قيعم ينگاه

 كنه؟ يكه خسته تون نم ديمطمئن يول. ديكن يمحبت م -

 يفردا كه نم يدلم جا باز كرده كه از االن برا يتو يكوچولو به قدر نيا. راحت باشه التونيشما خ. هيچه حرف نيا نه نه -

 .شه يدلم براش تنگ م نمشيب

 :زد و گفت ينيبار لبخند غمگ نيا

 .نكردم يهنوز خودم رو معرف يول ميصحبت كرد يكه كل ديمنو ببخش. ديهست يشما دختر با احساس -

 :جلو اورد و گفت را دستش

 .هستم بايمن شهاب شك -

 :كه دست ندهم، پس دستم را جلو بردم و با او دست دادم و گفتم دميد يادب يب. را به جلو دراز كرده بود دستش

 .از دوستان سالومه جون يكي. اراسته هستم نيمن هم مت -

 :باال انداخت و گفت ييابرو

اتفاقا . كنه ياز شما رو تموم نم فيدرسته؟ سالومه كه تعر ديرو ترجمه كرد ليكه كتاب وك ديهست يپس شما همون خانم -

 .بودم دارتونيمشتاق د يليمن خ

 :او غرق لذت و خجالت شده بودم گفتم فيكه از تعر يمشغول كردم و در حال يل يرا به نوازش موهاش قشنگ ل خودم

خوب دوستان  يهم داره ول ياديز يود احتماال نقص هاكار من ب نيكتاب اول نيا. سالومه جون نسبت ب من لطف داره -

 .ننديب يرو نم شيمحبت دارند و كم و كاست

 :را نوازش كرد و گفت يل يبار خود او هم سر ل نيا

 .ديتسلط داشته باش ييايتاليبه زبان ا يحساب ديبه نظرم كه با. از اون رو خوندم يچند كلمه ا هيسالومه كتاب رو داد و من  -

بود  يرانيكه شوهرش ا ييايتاليخانم ا هيبودم با  يل يكه سن ل يراستش وقت. دست و پا شكسته بلدم ييزهايچ هي يا -

كتاب رو  نيهم ا نيهمون خانم هستم به خاطر هم ونيرا مد ييايتاليگرفتن و خوندن و نوشتن زبان ا اديمن . ميبود هيهمسا
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 .كردم ميبه او خانم تقد

 گفت شد و رهيبه صورتم خ قيدق

شما  يو تحمل وزنش برا نهيسنگ يل يل ديمنو ببخش ديخوب با. فيبا احساسات لط ديهست يشما دختر. حدسم درست بود -

 .دارم و به حرف گرفتمتون يشما رو سرپا نگه نم اديز. ديمن رو ببخش يفكر يب نيا. خوام يبازم عذر م. سخته

جون سخت نگران  يل يشما و ل بتيحتما االن خانمتون از غ. ت شدمكه من گرم صحب ديببخش ديشما با. هيچه حرف نينه ا -

 .شده

 :زد و گفت يلبخند

 .كنم يده تشكر م يبه شما زحمت م يل يل نكهيباز هم از ا -

زانوانم نشاندم و در برابر نگاه  يرا رو يل يل. ميبرگشت زمانيبه سر م يل يگم شد و من و ل تيجمع نيرفت ودر ب او

 :داشت گفتم يچشم از صورتم برنم پرسشگر مادر كه

 د؟يكن ينگاهم م يطور نيمادر چرا ا هيچ -

 :ديباال داد و پرس ييابرو

دفعه سر و كله  هيكه  يفكر نكرد يزن يباهاش حرف م يوسط باغ و دار يبود؟ دو ساعته كه سر پا واستاد يآقاهه ك نيا -

 كنه؟ يشه و برات اخم و تخم م يم دايزنش پ

 :و گفتم دميامان خنداستداالل م به

 .ندارند يحرف ها هم كار نياونا با اداب و فرهنگ اروپا خو گرفتند به ا.  ستندين يرانيمادر جان اونا كه ا -

 :نازك كرد و گفت يپشت چشم مادر

 .يناراحت نش گرانيوقت از عكس العمل د چيكارت رو نگه دار تا ه يهوا. خالصه از من گفتن بود -

مادر كه متوجه . ديپر ميدگرگون شد و رنگ از رو ميانجام داده ام حال و هوا يكه واقعا كار نادرست نياز اشماتت مادر و  از

 :دستم گذاشت و گفت يحالم شده بود دست رو

 .يمن بهت هشدار دادم تا اگاه باش. فتادهين ياتفاق چيخوشبختانه فعال كه ه. يكن يخودخور ستيحاال الزم ن -
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 :به صورتم نشاند فراموش كردم و به مادر گفتم يل يكه ل يناگهان يارا با بوسه  ميدلخور

 .هيگوشت نيريدختر بامزه و ش يليخ -

 خوشگله اون اقا هم باباش بود؟ يلياره خ -

 :باال انداختم و گفتم يا شانه

 .اره فكر كنم -

 :به من انداخت و گفت يناباورانه نگاه مادر

 !فكر كنم يگ يتازه م يساعته باهاش حرف زد هيبابا تو  يا -

 :پوست گرفتم و قاچ قاچ به دستش دادم و رو به مادر گفتم شيبه دستم داده بود برا يل يرا كه ل يبيس

 .در مورد كتابم باهام صحبت كرد شترياون اقا ب! خانم مارپل يش يم يمادرجون غلط نكنم كم كم دار -

 اون از كجا خبر داشت؟ -

 :احترامش را كردم و گفتم ير رفته بود ولمادر حوصله ام س يكنجكاو از

 !گهيحتما سالومه بهش گفته د! ديكرد ينم لهيپ نقدريشما كه ا. كه قربون شما برم يمادرجون اله -

 :و گفت ديوسط حرفم پر يل يل

 .من اب خواست نيمات -

 يكه سر قشنگش را نوازش م يالو به دستش دادم و در ح ختميشربت ر يوانيشربت ل ياز پارچ محتوا يل يل يبرا بالفاصله

 .دنيسوال پرس يل يشد و شروع كردم به زبان بچگانه از ل كيام تحر يكردم مثل مادر حس كنجكاو

 چند سالته؟ زميجون عز يل يل -

 :گفت دينوش يكه جرعه از شربتش را م يقشنگش را غنچه كرد و در حال يلب ها يل يل

 !چهارسالمه -

 .ه، بزرگ شدهخانم شد! يبه به چه دختر -

 :داد گفت يم يل يبه دست ل ينيريش كيكه  يو در حال ديوسط حرفم پر مادر
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 دختر گلم؟ هيجان اسم مامانت چ يل يل -

 :دميبار پرس نيكنجكاو شدم و ا. همزمان من و مادر شد يباال انداخت كه باعث تعج يباز هم شانه ا يل يل

 ؟يشه تو اسم مامانت رو ندون يمگه م -

 :من و مادرم پراند يه داد رنگ از روك يجواب

 .خدا شيپ. مامانم رفته سفر. من مامان نداشت -

 :و گفت ديبر سر او كش يدست يمادر با دلسوز. از نهاد من و مادر بلند شد آه

 ؟يكه من فدات بشم تو مطمئن ياله -

 :داد گفت يكه سر تكان م يرا غنچه كرد و در حال شيلب ها يل يل

 .عمو بابام هست يحاال دد. بابا رفت سفر مامان و. بله -

 :به مادر كه با تعجب شانه باال انداخته بود كردم و گفتم ينگاه. نامفهوم بود مانيبرا يل يل يها حرف

 ه؟يمنظورش از پدرعمو چ. پدر يعني يسيبه زبان انگل يدد! عمو يديد -

چنان خوشحال شدند كه  يل يل نيمد قطع شد و انها با ددو مح يما با ورود محسن و شهال و مهد يبحث و كاراگاه باز جلسه

 يها محسن به شدت م ياز شوخ يل يل. زانوان خود نشاندند و مورد نوازش و محبت قرار دادند يبه وبت او را رو كيهر 

م خودش را از اغوش محسن در دامن يشده بود چون كه پس از مدت جوربا محسن و من  شتريبه نظرم از همه ب. ديخند

 :انداخت و گفت

 .من خواب داشت نيمات -

 :بر سرش زدم و گفتم يا بوسه

 .بغلم بخواب يبعدش تو ميبذار شام بخور. االن وقت شامه زميعز -

بود با تكان سر موافقتش را اعالم كرد و دوباره خود را در اغوش محسن انداخت و با او شروع به  يحرف گوش كن دختر

 .كرد يباز

همگان دست بر گرد شانه شهال  يخود را كنار گذاشته و جلو يذات يايبود و حجب و ح يغرق شادكه  يدر حال يمهد
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 :انداخته بود گفت

 نجا؟يشد اومد ا يچطور. هيو بامزه ا نيريچقدر دختر ش -

 :زدم و گفتم يو شهال لبخند يمهد يرو به

 .ميباباش رو گم كرده بود اومد من رو صدا زد و بعد با هم دوست شد يچيه -

 :ديپرس يبه دور وبرش انداخت و با نگران ينگاه يمهد

 دونن االن اون كجاست؟ يپدر و مادرش نم يعني -

 :كرد و گفت يدست شياجازه نداد من جواب بدهم و به سرعت پ مادر

 شيگفت بابا و مامانش رفتن مسافرت پ يخودش كه م يول. حرفش حساب كرد يشه رو يبچه است و نم. دونم واهللا ينم -

 !عموشه يخدا و اون اقاهه كه اومده بود دنبالش دد

 :از زبان مادر خنده اش گرفته بود گفت يدد دنيكه از شن يمهد

 ه؟يا غهيچه ص گهيعمو د يدد -

 :و گفتم دميخند

 .باشه يزيچ نيهمچ ايبه معنا باباعمو  ديبا -

 :كرد و گفت يل يبه ل يبا تعجب نگاه يمهد

 !ميبر بخور ييمهما نيهمچ هيبه  يمجلس عروس هي يم كه توكرد يفكر نم چيه! جالبه -

سرشار  يسالومه كه نگاه. ما بود يوا رفتند جواب معما يدو صندل يما رسانده و رو زيسالومه و شهروز كه خود را به م ورود

 :به سرش زد و گفت يكرد و بوسه ا يل ياز محبت به ل

 م؟يزيعز يجون چطور يل يل -

 :الومه نشست و گفتس يزانو يرو يل يل

 تو چطور؟. من خوب بود  -

 :و گفت ديباز هم او را بوس سالومه
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 !عروس شدم! كه خوشگل شدم ينيب يمنم خوبم م -

 :صورت سالومه را نوازش كرد و گفت يل يل

 .خوشگل شد يلياره تو خ -

 :ديو سالومه شده بود زودتر از همه به سخن امد و پرس يل يل يكه غرق تماشا مادر

 شه؟ يبچه نم نينگران ا يعني ستين داياما مادرش اصال پ ميديرو د يل يل يسالومه جان ما بابا -

 :اش گذاشت و گفت نهيس يرا رو يل يشد سر ل نينگاهش غمگ سالومه

بهش گفتن كه مامان و . نداشت شتريبچه دو سال ب يطفلك. از دست داده يحادثه رانندگ كيپدر و مادرش را در  يل يل -

 .از او به عهده عموشه يو نگهدار ياالن هم سرپرست. خدا شياش رفتن پباب

 :براورد و گفت رتياز ح يبا نگاه مادر

 .اون عموشه. منظورش همون اقاهه است. عمو يدد گهيچرا م دميحاال فهم -

 :به مادر كرد و گفت يبا تعجب نگاه سالومه

 كدوم اقاهه؟ -

 :بار من جواب سالومه را دادم نيا

كه تا  نياجازه ا هيل يپدر ل نكهيا الياومد دنبالش و من به خ يياقا هيمن بعدش هم  شيباغ گم شده بود اومد پ يتو يل يل -

 .كرد فيرو ازش گرفتم و اون هم قبول كرد تازه منو شناخت و از كتابم تعر مياخر شب ما مواظبش باش

 :لبش نقش بست و گفت يبر رو يلبخند سالومه

نامزد كرده بود  ييايتاليدختر ا هيتصادف كردند اون تازه با  يل يكه پدر و مادر ل يزمان! هينيمرد نازن! يديپس شهاب رو د -

رو قبول كنه و  يل يل يگرفت كه سرپرست ميكه برادر و زن برادرش فوت كردند اون تصم يوقت. و قرار بود كه ازدواج كنن

سربار داشته باشه و تا  هيبه قول خودش  يخواست از اول عروس يكرد و دلش نم فتنامزدش مخال يپدرش باشه ول يبه جا

 هي يپاش رو تو ايجول يكنه ول يكرد اونو راض يسع يليطفلك شهاب خ. رو قبول كنه گهيد يكيخودش مادر نشده بچه 

انتخاب كرد و رو  يحل دوم راهدو  نيشهاب هم از ب. خوره يازدواج بهم م ايو  يبچه بره شبانه روز ديكفش كرد و گفت با
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 .بال و پرش گرفت ريرو ز يل يل

گناه چقدر مظلوم بود و  يدخترك ب. شد شتريو ب شتريگرفته بود ب يكه از او قلبم جا يبه درد امد و مهر يل يبه حال ل دلم

وش سالومه دست دراز كردم و او را از اغ ارياخت يب. چقدر زود از لذت داشتن پد و مادر و لذت نووازش انها محروم شده بود

 يزيچ ياز مجلس عروس گريسالومه د حاتيتوض دنيبعد از شن. دميبه اغوش كش ابه بغل گرفتم و با تمام وجود او ر

و نه  دميفهم يزيشده بود چ دهيچ ليو طو ضيعر يزهايم يممكن به رو يكه از هر نوع غذا ينه از شام به ان مفصل. دمينفهم

 نكهيبا ا. در كنارم باشد خالصه شد امانده بود ت يكه باق يو ساعات يل يجودم در لتمام حس و. ساعات شب ياز مراسم و باق

و  يردم و با باز فيداستان تعر شيبرا دميغذا كش شيمهربان برا يهمچون مادر يبودم ول دهيخوم لذت مادر شدن را نچش

 يبعد از خوردن تكه كوچك يل يبود كه ل كيبعد از مراسم شام و مراسم ك. و خنده، قاشق قاشق غذا را به او خوراندم يشوخ

هنگام بود كه از دور قد  نيدرست در هم. فرو رفت يقيمن گذاشته بود به خواب عم نهيكه سر بر س يدر حال يك عروسياز ك

 يجلو امد و با لخبند. ستميبه او نگر يگريد دهيكه از او داشم به د يديبار با اطالعات جد نيا. شد دايپ شيو قامت عمو

 :ذاب رو به مادر سالم كرد و گفتج

 .وقت مزاحمتون بود نيمن تا ا يل يكه ل ديببخش ديبا. سالم خانم -

 :خود را جمع وجور كرد و گفت ياو شده كم يكامال محو تماشا ديرس يكه به نظر م مادر

 .ابر كردهبر نيجشن را برامون چند نيو خوش سر و زبانه كه لذت ا نيريش يبه قدر يل يل هيچه حرف نيا -

 :ديهمان لبخند جذاب از مادر تشكر كرد و رو به من كرد و پرس با

 ده؟يخواب -

 :زدم و گفتم يل يبر سر ل يبوسه ا. كند يكه از مادر كودكش در مورد او سوال م يمانند پدر درست

 .نتونست مقاومت كنه خوابش برد گهيرو كه خورد د كشيشام و ك. دهيبله تازه خواب -

 :و گفت ديكش يل يل بر سر يدست

هر دفعه  يخودم ول شيو بهتون سر بزنم و بگم اگه خسته تون كرده ببرمش پ اميچند بار خواستم ب. مزاحم شما شد يليخ -

 .شدم و برگشتم مونيچقدر شاد و خندونه پش يطفلك دميكه د ياون درخت اومدم و وقت كيتا نزد
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و شهال و محمد  يمحسن را كه باز هم همراه با مهد يها را كنار زد و جا ياز صندل يكيبدون تعارف . شده بود رهيخ يل يل به

 :بود نشست و رو به مادر گفت وستهيارام و قرار نداشتند پ يا هيكه ثان ينيبه مدعو

 !شما دخترتون رو به زحمت انداخت يحساب يل يشد كه ل نيو ا -

 :كرد گفت يل يبه ل ينگاه مادر

 .ما بمونه شيپ ديكه اجازه بد ميودمون از شما خواستما خ. پسرم هيچه حرف نيا -

 :شد و گفت يل يغرف نگاه به ل. يل يدر مورد خودش و ل قتيمقدمه شروع كرد به گفتن حق يلحظه سكوت كرد و ب چند

 كه چطور نجاستيرفتند و تعجب در ا ايكه تصادف كردند و هر دوشون از دن شيدختر برادر مرحوم منه دو اسل پ يل يل -

امشب كه . خودم و نگهش داشتم شيرو اوردم پ يل يبعد از اون حادثه من ل. مچاله شده سالم دراوردند نيرا از ان ماش يل يل

از دور نظاره گرش شدم و باعث  دميد يحركاتش م يرو تو يدو سال من شاد زجور شده و بعد ا يبا دختر شما حساب دميد

 .زحمت و درد سر شما

 :كرد و گفت يدست شيبدهم، پ يجواباجازه نداد من  مادر

 يگفت دد يم يه يطفلك. ميلذت برد يل يگفتم كه ما از ته دل از وجود ل. دياز مزاحمت نزن يحرف گهيشما رو به خدا د -

 .ميشد يما متوجه منظورش نم يعمو ول

 :زد و گفت يعمو از زبان مادر شهاب لبخند يكلمه دد دنيشن با

كه بهش  يوقت. ديفهم ياز سنش م شتريب يليخ. شناخت يمنو م يكردند اون دو سالش بود ول كه پدر و مادرش فوت يوقت -

 .زنه يعمو صدا م ياز اون روز به بعد هم منو دد. يعمو هست يتو دد يستين يهستم گفت نه تو دد يگفتم من دد

 :به شهاب كرد و گفت زيبرانگ نيتحس ينگاه مادر

 .ديتهس يتيخوب و با مسوئول يشما عمو -

 :به مادر كرد و گفت ينگاه

حاال هم كه پدربزرگ و . رو نداشت يبچه به جز من كس نيا بياو كشور غر يتو. كرد يم جابيا نطوريام ا فهيوظ -

من اگه غروب كه از سر  ياز زندگ يقسمت هيشده  يل يل. تونم يكنند كه بدمش به اونا نم يبهم اصرار م شيمادربزرگ مادر
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 .حوصله ام يتمام اون شب رو كسل و ب نندازه بغلميدر و خودش رو تو  يجلو اديگردم ن يكار برم

 :دميكردم و پرس يدست شيبار من جلوتر از مادر پ نيا

 د؟يدار فيتشر رانيا يشما تا ك -

 :خبره به چشمانم نگاه كرد و گفت شهاب

 .الزم بود يل يمن و ل يسفر برا يا. ميبمون يدو ماه يكي هيكنم  يفكر م -

 :را كنار گذاشتم و گفتم ايدفعه شاد شدم و حجب و ح كيدانم چرا  ينم

 خودم؟ شيو ببرمش پ يل يدنبال ل اميب يكه چند بار ديد ياجازه م ديهست رانيكه ا يمدت نيدر ا -

 :داد و گفت ليجذابش را به من تحو لبخند

 .شه يهم خوشحال م يل يمن مطمئنم كه ل. البته اجازه ما هم دست شماست -

 ريو از وجودش لذت ببرم چنان شاد شدم كه او را سخت به خود فشردم و در ز نميرا بب يل يتصور ان كه باز م بتوانم ل از

رو به شهاب . لحظه از وجودش لذت ببرم نيسپردم و خواستم تا اخر يرا به دست فراموش زياو همه چ يعمو نيزبينگاه ت

 :گفتم

 جاش بخوابونم؟رو سر  يل يكه من ل ديد ياجازه م -

 :تعجب نگاهم كرد و گفت با

 ست؟يبراتون سخت ن يل يتحمل وزن ل -

 :را به خود چسباندم و گفتم يل يل

 .ديبابت خاطر جمع باش نياز ا. قدرت بلند كردنش را دارم -

 :نگاهم كرد و گفت يمهربان با

 .اديخوام به شما فشار ب ينم. گم يبه خاطر خودتون م -

 :فتمتكان دادم و گ يسر

 .كه من اونو سرجاش بخوابونم نياجازه بد. برم يكاز لذت م نياز ا. اديبه من فشار نم -
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توانم همراه با او از  يشد به من فهماند كه م يكه از چشمانش خوانده م يو شادمان تيبخش و رضا نانيلبخند اطم سكوتش،

با نظارت شهاب لباس . وجودش لذت ببرم ياز گرماتخت خوابش در اغوشم بفشارم و  يرا تا رو يل يو ل زميبرخ زيپشت م

 ريلحظاف را تا ز شيشانيپ يگرم بر رو يتنش پوشاندم و با بوسه ا بهو لباس خوابش را  ضيرا تعو يل يل يمهمان يها

با . ارام و اهسته همراه با شهاب از اتاق او خارج شدم يليسرش را روشن كردم و خ يو چراغ خواب باال دميباال كش شيگلو

 :بسته شدن در اتاق شهاب رو به من كرد و گفت

 .نهيخوابها رو بب نيباتريامشب ز يل يكه ل نيتا ا ديشد يكنم شما عامل يبا تمام وجود از شما متشكزم فكر م -

 :ابراز احساساتش چشمانم پر از اشك شد و گفتم از

. مهرش سخت به دلم نشسته ييجورها هيچرا دونم  ينم. باشه ياز سر ترحم و دلسوز نكهينه ا. دوستش دارم يليخ -

 .براتون حفظ كنه شهيبرادرتون رو سالم و سرحال هم يادگاري نيكه خدا ا دوراميام

 :كرد و گفت يارام تشكر

 .ديشاد و سرحال باش شهيكه شما هم دوارميمن هم ام -

 :گفتم. او دوختم رهيرا به نگاه خ نميغمگ لبخند

 .باز هم از حسن نظرتون ممنونم يول هيافتنيدست ن يبه نظرم تا حد ديشتكه برام دا يياگرچه آرزوها -

بخش بود  نانيچنان ارام بخش و لطم شيدانم چرا قدرت سر بلند كردن و نگاه كردن به چشمانش را نداشتم لحن صدا ينم

 :ختمان خارج شد و گفتهمگام با من از سا. ستميبه ادامه صحبت به او ن ليكه ما ميتوانستم به خود دروغ بگو يكه نم

 .ديباش ديناام ديشما نبا. از شما برامون گفته يليسالومه خ -

از طرز نگاه و نوع برخوردش  يمن آشناست ول يبا زندگ يگفته و او تا چه حد شياز من برا ييدانستم سالومه چه چزها ينم

 يكه باق ميبود دهيرس يزيبه م كينزد.. بداند زيداند او ن يكه سالومه در مورد من م ييزهايتمام چ دياحساس كردم كه با

ظاهر  مانيرو يهمسرش جلو يگشاده دست بر بازو ييخندان و رو يمسرت با لب ترافراد خانواده اش حلقه زده بودند كه دك

 :شد و با خنده رو به شهاب گفت

 !ها يكرد دايما رو پ نيزود مت يليشهاب جان خ -
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 :بر لب اورد و گفترا  شيرايهمان لبخند جذاب و گ شهاب

 يياشنا يبشه برا يا لهياز همه ما زرنگ تر بود كه تونست وس يل يبه منظر من ل يول. دكتر يما بود اقا ياز خوش اقبال نيا -

 .شونيمن با ا

 :باال داد و رو به من كرد و گفت ييبا تعجب ابرو دكتر

 كرد؟ داتيپ يل يل! جان نيآره مت -

 :زدم گفتم يبود لبخند م يميكه به خانم دكتر كه مانند سالومه مهربان و صم يو در حالتكان سر جواب مثبت دادم  با

از  يكيباعث شد امشب  يل يراستش ل. بود دهيهم ترس يكم هيباغ گم شده بود و  اطيح يتو. شدم يل يمن عاشق ل -

 .باشه ميزندگ يشب ها نيبهتر

 :به من و شهاب كرد و گفت ينگاه دكتر

 يداشته باشن و من م رانيدر ا يسفر هيدارند  اليراستش خ. مهمون ما هستند يدوماه يكيكه  يما خبردارجان حت نيمت -

چطوره . يمهد كهن براشون حرف بزن نيا يدنيد يو جاها يخيو از اثار تار يسفر همراهشون باش نيا يخواستم كه تو تو

 .يباش يل يهم با ل يشتريزمان ب يتون يم يجور نيا ؟يكن يقبول م! دخترم

 :به دكتر و خانم دكتر كردم و گفتم ينگاه. خودم احساس كردم يو موشكاف شهاب را به رو رهينگاه خ ينيسنگ

 .ندارم ياگه اونا موافق بودند من حرف. صحبت كنم يبا مادر و مهد ديبا. بگم يدونم چ ينم -

داشت لب به سخن باز  يو ان وقت اگر كم وكاستماند تا دكتر تمام كمال حرفش را بزند  يدكتر كه معموال ساكت م خانم

 :را فشرد و گفت ميكرد بازو

سفر  هيرفتن به  يبرا گهيدو هته د يكيرو بذار به عهده من تو فقط خودت رو  شونيصحبت با مادر و كسب اجازه از ا -

 .اماده كن يحساب

 :را خم كردم و گفتم سرم

 .نييشما امر بفرما يهر چ -

 :و گفت وارد صحبت شد شهاب
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دختر  شتريالبته فر كنم از همه ب. ديما باش يراهنما ديشن اگه بفهمند شما موافقت كرد يخوشحال م يليبچه ها خ -

 !من خوشحال بشه يكوچولو

سرحال . خوش بودم. ميدكتر ساعت از سه گذشته بود كه به خانه برگشت ياز سالومه و شهروز و خانم و اقا ياز خداحافظ بعد

داشتن به  ديو لذت بردن از وجود او و ام يل يل دنيرفتن به مراسم جشن و سرور با د ست؟يدانستم عاملش چ يبودم و نم

 .درباره او داريد

و  يمهد يشاد. ميشد يسالومه گذشته بود و ما غرق در تداركات مراسم بله برون و عقد شهال و مهد يروز از عروس سه

پس از گذشت چندماه باز هم به . بردم اديرا از  ميبود كه تمام غم ها و غصه ها او چنان مرا به وجود و نشاط اورده يسرحال

سالم و پاك و در  ييزناشو يزندگ كيبدون بهره بردن از  ديمن با يكه زندگ ندمعالقه مند شده بودم و به خودم قبوال يزندگ

بدره بودم و با خواندن نماز و  اديمرگ را از  ترس از. ديعمرم به سر ا مانهيخالصه شود تا پ گرانيد يگرو لذت بردن از شاد

زمان رفتن  نيهمه انسان ها مرگ است و ا مبودم كه سرانجا دهيرس جهينت نيقران دلم را قرص و محكم ساخته بودم و به ا

 .است تيانها حائز اهم يو بد ياز اعمال و كردارمان است كه خوب يكه مهم است بلكه نحوه رفتن و كوله بار ستين

 يميبه ادامه ش يازين گريكرده بود كه د دوارمانيرا پشت سر گذاشته بودم و دكتر مسرت ام يدرمان يميمرحله ش نيرآخ

شاد و سرخوش وبدم و . حاصل كنند نانياز پاك بودن بدنم اطم كباريهر چند وقت  شاتيبا انجام ازما ديو با ستين يدرمان

با  گرياز تصور انكه د. شدم رايخاطر پذ بيبا ط نياخر يكردم را برا يم تحمل يدرمان يميرا كه هر بار با انجام ش يعوارض

 يزندگ. شاد بودم كه حد و حصر نداشت  يو حالت تهوع نخواهم داشت به قدر جهيهفته تمام حالت سرگ كيسرم  قيتزر

و  نيريش ميبرا يزندگ ازهر لحظه . كرده بودم دايدانستم و به قدر و نعمت زنده ماندن دست پ يتازه م يخود را تولد

 يبرنامه ها ريرو خودم را سخت درگ نياز ا. هدف به هدر دهم يرا باطل و ب هيثان يخواستم حا يسعادت بار شده بود و نم

پس از گذشت سه روز از جشن سالومه هر . كه در دست داشتم بود ييمختلف مشغول كردم كه در صدرهمه، ترجمه كارها

خواست كه  يچقدر دلم م. شد يچشمانم ظاهر م يكوچولو جلو يل يل يو صورت دوست داشتن ابيروز و هر ساعت چشمان ز

و انها را معذب . كنم جاديا شانيدر برنامه ها يكه مبادا خلل دميترس يم يرا بردارم و او را به خانه مان دعوت كنم ول يگوش

افكار غوطه ور بودم و ورقه  نيدر هم. بگذرد گريد يكردم و منتظر شدم تا چند روز شهيبود كه صبر و تحمل پ نيا. مينما
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تلفن خواهد  يدانستم كه مادر خودش پاسخگو يم. زنگ تلفن بلند شد يكردم كه صدا يم نييترجمه شده ام را باال و پا يها

. و رغبت به جواب دادن تلفن ندارم ليهم م گريبه هم خوردن زادواجم د انيدانست كه پس از جر يچون خوب م. شد

به علت انكه درب اتاق را بسته بودم تا در  يشاد و سرحال مشغول گفتگو و تعارف بود ول اريكه بس دميمادرم را شن يصدا

 يرو كنجكاو شدم تا بدانم چه كس نياز ا دميفهم يداشته باشم مفهموم كلماتش را نم يسكوت و ارامش تمركز فكر بهتر

برخاستم و خود را به هال  زيبه سرعت از پشت م. او شاد شده است يصدا دنياندازه از شن نيپشت خط است كه مادر تا ا

به من  يپشت خط است و مادر هم با لب خوان يكه چه كس دميبا اشاره دست مادر كنار او رفتم و با ادا و اطوار پرس. رساندم

مادر . رميرا از مادر بگ يگوش رارشاد بودم كه خواستم به اص يسالوومه پشت خط بود به قدر نياز ا. فهماند كه سالومه است

 :رو به سالومه گفت ديخند يكه از حركاتم به شدت م

آره فدات شم ...كنه يم كاريداره چ رهيرو از من بگ يهر چه زودتر گوش نكهيواسه ا نيمت نيا يدون يسالومه جون نم يوا -

 .رخداحافظ ماد. يخوشبخت باش...زميقربونت عز...دم دست خودش يرو م يمن گوش

 :را به دستم داد و گفت يبا خنده گوش مادر

 !يرا از جا بكن يچه خبرته كم مونده بود گوش! خانم يوحش ايب -

كردم و به  يشروع به احوالرس يچنان به وجود امده بودم كه با خوشحال يل يخبر تازه از ل دنيسالومه و شن يصدا دنيشن از

 .دادم يسالومه اجازه صحبت نم

 يل ياقا شهروز خوبه؟ از ل. چقدر دلم برات تنگ شده يدون يكه فدات شم نم ياله. عروس خانم يان چطورسالم سالومه ج -

 من چطوره؟ يكوچولو يل يچه خبر؟ ل

 :دورگه شده بود گفت شيكه از شدت خنده صدا سالومه

كه اون هم  يل يند و اما از لهمه خوب. قربونتن برم. حرفات رو بزن هينفس بكش و بعد بق هيبعد هم . جون اول سالم نيمت -

 يشهاب م يتو ول شيپ ارمشيخواستم ب يمن م نياالن هم سه روزه ه تمام حرفهاش شده مات دارتهيمثل تو سخت مشتاق د

 يتو، ممكنه خسته ات كنه و بعدش به تو عادت م شيپ مياريرو ب يل يلبعد از جشن  يزود يبه هم ستيگفت كه درست ن

ومتوسل پدر شد تا اونو  دهيامون همه مون رو بر يل يل گهيشه تا امروز كه د يسخت م يليراش خكنه و دل كندن از تو ب
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 !ارهيتو ب شيپ

كردم به رفتن او فكر  يشاد شدم كه سع يبه قدر يل يل دارياز تصور د! كرد يعمل م قيچقدر حساب شده و دق شيعمو

 يوابسته شوم و اجازه ندهم تا ضربه سخت ديدانستم كه نبا يم. كه در كنارم خواهد بود اكتفا كنم ينكنم و به لذت چند روز

 :دميرو شادمانه از سالومه پرس نياز ا. خورده بودم تكرار شود يكه از وابستگ

 !گهيمهمون منه د يل يخوب پس امروز ل -

 :شوخ و سرزنده گفت شهيو مثل هم ديخند سالومه

 ؟ياشتباه كرد يديحاال د گهينه د -

 :مديتعجب پرس با

 ده؟ يعموش اجازه نم يعنيچرا  -

 .دنيبه توافق نرس يژور اتيكه ه نهيموضوع ا. به شهاب نداره ينه بابا ربط -

 :دميپس باز هم پرس. كالمش نشدم متوجه

 كدومه؟ گهيد يژور اتيه. سالومه من متوجه نشدم -

 :رفت و گفت سهياز خنده ر سالومه

هم  نيبه خاطر هم. با تو اشنا بش شتريهم مشتاقند تا ب هيبق.  نهيخواد تو ر بب يكه م ستين يل يفقط ل نيمن ا زيآخه عز -

 يقرار شد من و شهروز و ل! كوچولو رو از مامانت گرفتم ين ينه هم نگو، كه اجازه تو ن. ديامروز مهمون ما هست يجناب عال

 .نييپا ايب ميبوق كه زد. ميتون هست دم در خونه گهيساعت د كياماده شو تا  عيرس. دنبالت ميايو ب ميرو بردار يل

كردم  ياحساس م. ميداستان بگو شيكنم و برا يتنها باشم و ازادانه با او باز يل يخواست با ل يدلم م ميدانستم چه بگو ينم

 يم ذلم. مواظب اعمال و حراتم باشم يو تا اندازه ا يرسم بايخانواده و مهمانان سالومه تقر يدر كنار اعضا ديكه حاال با

حرفش را  شهيسالومه مثل هم يرا به من بسپارد ول يل يمعاف كند و ل يخواست به اصرار از سالومه بخواهم كه مرا از مهمان

تلفن گذاشتم و رو به مادر كه با  يرا رو يگوش. زود هنگام مرا در عمل انجام شد قرار داد يخداحافظ كيبرد و با  شيپ

 :مدر دست نظاره گر من بود گفت يريكفگ
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 !سالومه نياز دست ا -

 :زد و گفت يلبخند مادر

 .هم با مردم باش يكم هيبرو  ؟ينيبنس يواريچهار د نيدر ا يخواه يچقدر م! كه مادر ستيبد ن -

با  يفكر كردم امروز رو حساب. ازم گرفته شد يواقعا كه چه حال. شناسم يهنوز اونقدرها اونارو نم. كشم ياخه من خجالتم -

زود باش االن .يبدو برو آماده شو واسه افسوس خوردن وقت ندار:مادر به سمت آشپزخانه رفت و گفت. كنم يم فيك يل يل

 !ها رسنديم

به سرعت از جا برخاستم و دوش  گذشتيرا قطع كرده بودم م يكه گوش ياز لحظه ا يا قهيبه ساعت انداختم ده دق ينگاه

سالومه دوخته بودم بر سر  يجشن عروس يرا كه برا يرنگ اهيه سبر تن كردن و كال يرنگ يگرفتم و كت و شلوار زرشك

رساندم و درست  ييابرو و مژه خود را به رنگ و نوا يش صورت بيو با اندك آرا دميپوش يكردم و كفش پاشنه بلند مشك

 يممتد بوسه ا چند بوق يصدا دنيبا شن.كاله بر سر انداختم يرا رو يو شال بزرگ دهيسر ساعت آماده و حاضر روپوش پوش

تا هر چه زودتر او  شودمكردم و درب خانه را گ يپله ها را تند تند ط يل يل داريبر گونه مادر نواختم و به سرعت و به شوق د

جا خوردم كه چطور سالومه  يلحظه ا.دميدكتر مسرت را د يمدل باال نيبعد از باز شدن در خانه ماش.را در آغوش بفشارم

 رونيكه برده بودم ب يبه سرعت از گمان نادرست يپدر به دنبالم آمده ول نيرا گذاشته و با ماشمحبوب خودش  لياتوموب

به  يرنگ ياب نيشلوار ج كهيخندان در حال يشد و با لب ادهيكنار دست راننده پ نهيمن از آ دنيكه با د دميآمدم و شهاب را د

 .ديكه معطل شد ديسالم ببخش:ود جلو آمد و گفتآن بر تن كرده ب يبر رو يزرشك وريو پل ييمويل راهنيپا و پ

دستپاچه شدم و با لكنت جوابش را دادم متوجه حالم شد و با همان لبخند جذاب و  يچنان جا خوردم كه كم دنشيد از

 درسته؟ ديمن تعجب كرد دنياز د:رفت و آن را گشود و گفت لياتوموب يجلو يبه سمت در صندل شيرايگ

دفعه براشون از  هياومدن كه  يسالومه و شهروز داشتن م:و خودش ادامه داد.نگفتم يزيو چخم كردم  يرا بطرف سرم

 يدو ساعت هيو بگن كه  رنديبا شما تماس بگ خواستنديدور خانم دكتر بودند م يلهايچند تا از فام.ديشهرستان مهمون رس

حاال .ما و رسوندتون به اونجا به عهده من گذاشته شدبود كه افتخار دنبال اومدن ش نيلج كرد ا يل يدنبالتون كه ل انيم رتريد

 .شما رو به خونه دكتر برسونم نيو اجازه بد ديبه بنده افتخار بد شميهم خوشحال م
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 .به شما بدهكارم كه باعث زحمتتون شدم يعذرخواه هيپس من :بر لب گفتم يرفتم و با لبخند لياتوموب بطرف

 يل يكه فكر كنم االن ل ديسوار ش.دييفرمايكه م هيحرفها چ نيا ديدار ارياخت:گفتطرف خم كرد و  كيلبخند سرش را به  با

 .شه داريشما از خواب ب يصدا دنيبا شن

به او كردم و  يبود با تعجب نگاه دهيو خواب دهيدراز كش يصندل يرا كه رو يل يعقب نگاه كردم و ل ياشاره او به صندل با

 ده؟يچرا خواب:گفتم

ساعت  يطفلك:گفت يل يبه ل يسوار شد و با نگاه رفتيخودش م يو به سرعت بطرف صندل بستيرا م ميود ر جل كهيحال در

و صبحها هم زودتر از  خوابهيكه شبها زود م نهيعادت كنه ا يهنوز نتونسته به اون فاصله زمان.شده يقاط دارشيخواب و ب

و  ميمال يليخ شديهم كه از ضبط صوت پخش م يكيو موزبود  يطوالن ريمسچون  مياز خونه كه راه افتاد.شهيم داريخواب ب

 .زود خوابش برد يليآرامبخش بود خ

 .براش تنگ شده بود يليدلم خ:فرو رفته بود كردم و گفتم يقيكه به خواب عم يل يل يبايو ز ميبه چهره مال ينگاه

 .لش براتون تنگ شده بودد يلياونم خ:بر لب داشت گفت شهيكه هم يبه من كرد و با همان لبخند جذاب ينگاه

 !من؟ شيپ نشياورديخوب پس چرا زودتر ن-

كه  دميديصالح نم.هيپر تحرك و پر انرژ يدختر كوچولو يل يل.مزاحمتون بشم خواستمينم:كرد و گفت نيماش نهيبه آ ينگاه

 .خسته كنم اديشما رو ز

من  يريمتوجه دلگ كردميم يسع كهيرو در حال نياز ا.بحال من دل بسوزاند يل يباعث شود كه پدر ل ميماريب خواستينم دلم

كه نتونم از  ستميو ناتوان ن ماريو ب ضياونقدر ها هم مر.شدميمن خسته نم يول:نگاه كردم و گفتم رونينشود از پنجره به ب

 !اميبر ب يل يمثل ل ييدختر كوچولو يعهده نگهدار

 ديايب ييبال يل يبه منزلمان نفرستاده تا مبادا حالم بد شود و بر سر لرا  يل ياو به من اعتماد نكرده و ل نكهياز تصور ا يا لحظه

را گوشه  نيو ماش ديفهم ينبرد ول يفراوان داشتم او به حالم پ يبا آنكه سع.را بست ميچنان دلم گرفت كه بغض راه گلو

 ؟دياز حرف من دلخور شد:شد و گفت رهيبر صورتم خ قيو دق رگشتنگهداشت و بطرف من ب ابانيخ

وجه  چيبخدا قسم به ه.نداشتم يمن منظور بد يول:سماجت كرد و گفت.تكان دادم ياو نگاه نكردم و بدون جواب سر به
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 .يگريد زيفقط و فقط بخاطر خودتون نگران بودم نه چ.نداشتم يقصد بد

كه از گوشه چشمم  يكاش دنيكه كردم نتوانستم از چك يو تالش يو با تمام سع دميهم جواب ندادم و لب به دندان گز باز

اشكم چنان خود را باخت  دنياز د.بودم و حساس و زودرنج شده بودم ماريكنم دست خودم نبود ب يريشده بود جلوگ يجار

اندازه  نيحرف من تا ا يعني؟يكنيم هيگر يدار:برگرداند و گفت دشدست بلند كرد و صورتم را بطرف خو ارياخت يكه ب

 !كننده بود؟ ريو دلگ دهينسنج

سر تكان دادم و با انگشت اشكم را از گوشه چشمم زدودم .ديتماس دستش با پوست صورتم تمام خون بدنم به صورتم دو از

 .نه از دست شما دلخور نشدم:و گفتم

 يكرد يكه تو از حرفم چه استنباط دونمينداشتم نم يمن منظور بد نيمت يول.يچرا شد:ديدست بردار نبود و دوباره پرس او

 .حرف رو زدم نيخودت بودم كه ا يكن من فقط نگران وضع جسمان باور يول

شده بود رو كردم و بر  يخودمان انيهمچون فرنگ عيسر يليو خ كردينگران به من نگاه م يبه او كه با چشمان موشكافانه

بر  ييبهم بخوره و بالمبادا كه حالم  ديرو بمن بسپار يل يل ديديو ترس دينداشت نانيشما بمن اطم:گفتم يرسم يليخالف او خ

 .اديب يل يسر ل

تكان داد و  يو سر ديكوب ليبر فرمان اتوموب يبه او دست داد كه تمام صورتش سرخ شد و مشت يچه حس و حال دانمينم

باور كن كه .نداشتم يبچه قصد و منظور نيكه به جون خود ا يباور كن ديبا زهيبرام عز يل يكه چقدر ل ياگه باور دار:گفت

دكتر بهشون خبر داده كه قراره تو .داشت ياديز ريدعوت تاث نيهم د را هابچه  اقيو اشت ليالبته م.اطر خودت بودفقط بخ

 .با تو آشنا بشند ياونا هم خواستند كه قبل از سفر حساب يما باش يراهنما

كه زود  ديببخش:با شرم گفتم انداختم و ريصادقانه بود كه از رفتار بچه گانه ام شرمنده شدم و سر به ز يكالمش بقدر لحن

 .از حد حساس و زودرنج شدم شيبه سراغم اومده ب يلعنت يماريب نيكه ا ياز وقت ديقضاوت كردم راستش رو بخوا

 .مهمه يليموضوع برام خ ني؟ايستيمطمئن باشم كه از من دلخور ن نيمت:شد و گفت رهيو با نگاه غمبارش بمن خ سربرگرداند

كه به علت عكس العمل زود هنگام من به او دست داده  يآنكه او را از حال بد يشده بود برا يميصم زود يليبود و خ مهربان

و  كشميخجالت م نياز ا شتريمن ب ميموضوع حرف بزن نياگه باز هم درباره ا:زدم و گفتم شيبه رو يآورم لبخند رونيبود ب
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و بر عكس ناراحتم كه چرا روز شما رو  ستميما دلخور نمن از ش!برگردم خونه ماون كه از خجالت آب نش يمجبورم كه برا

 .خراب كردم و شما رو از دست خودم ناراحت كردم

 زيهمه چ ايراحت شد پس ب الميحاال خ:نگاه گرم و مهربانش را بمن دوخت و گفت يو او خودمان كردميصحبت م يرسم من

 !خوبه؟ ميقبل فكر نكن قهيو اصال به چند دق ميرو فراموش كن

از  يكم هيازت خواهش كنم  شهيم:شهاب براه افتاد و رشته سخن را بدست گرفت و گفت.تكان دادم دييرا به نشانه تا مسر

 نيج مينزده تو رو س يحرف چيچقدر پررو و جسورم كه هنوز از خودم ه ينه ممكنه فكر كن اي؟يكن فيخودت برام تعر

 كنم؟يم

داد  رييزود جمله اش را اصالح كرد و حرفش را تغ يليخ نكهياز نگاهش و از ا.نه ايحدس را زده ام  نيا نديكرد تا بب نگاهم

راستش بعد :و گفت دياز خنده من شهاب هم خند.خنده ريو زدم ز رميخودم را بگ يچنان خنده ام گرفت كه نتوانستم جلو

 .يناراحت بش از دستم ترسميم.ارميبه زبون ب ديرو به فكرم رس يكه هر چ ترسميم يكم هي انياز اون جر

 !ستمياونقدرها هم لوس و ننر ن گهيراستش د:باال انداختم و گفتم ييكردم و ابرو نگاهش

مدرك .سال 33سن .بايمن شهاب شك.خوب قرار بود من از خودم بگم:گذرا بمن كرد و گفت يباال برد و نگاه يياو ابرو نباريا

پدر كه پس از  كيبرادركه مرحوم شد  كي يدارا.فتر خودممحل كار در د.ايتاليا النيم يمحل زندگ.وكالت سانسيفوق ل

و هفته  نمشيبيسه بار م ايدو  يو سال كنهيم يفرانسه زندگ يحاال هم تو وفراش كرد  ديفوت مادرم بعد از دو سه سال تجد

 .يل يو ل ميدار يدو بار هم با هم تماس تلفن يا

كه  يل يو ل:فرو رفته بود كرد و گفت يقيآرام در خواب عم يليكه خ يل يبه ل ينگاه نيماش نهيسكوت كرد و از آ شهاب

 .گذشتم زهايچ يليبخاطر اون از خ

كه سالومه تا  گفتميبه او م خواستيسكوت كرده بود دلم م.كه منظورش بهم خوردن ازدواجش است دميكردم و فهم سكوت

با  يكه به نوع كردمياحساس م.هم سكوت كردمصالح ندانستم و باز  يكرده است ول فيتعر مانيبرا شياز زندگ ياندازه ا

خود  كهيدر حال ميرا ازدست بده زانمانيباعث شده بود تا عز يعامل وهر دو ازدواجمان بر هم خورده بود .ميهمدرد گريكدي

شده بود  رهيخ شيرو يو به جلو كرديتمام چهره شهاب را غم پوشانده بود آرام حركت م.ميبود انيجر نيسخت مخالف ا
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با هم آشنا شده  يياز سال اول دانشجو:شروع به صحبت كرد ديگويبرده بود و با خود سخن م اديوجود مرا كامال از  ييگو

دو تا .بود يسوم ايهم داشتندجول گريدو دختر د ايبود پدر و مادرش هر دو معلم بودند و عالوه بر جول اياسمش جول.ميبود

و دوست  نيمهربانتر ايجول.كرديم يفرانسه زندگ يتو يگريو د سيانگل يتو يكيخواهر بزرگترش ازدواج كرده بودند و 

 يكه بهتر از اون رو كردميبود و من فكر م دايش.واله بود.عاشق بود.بودم دهيبود كه من تا اون روز د يدختر نيتر يداشتن

خواهر زاده هاش رو .ها بود فرستاده عاشق بچه نيزم يمن رو يكه خدا از آسمون برا يفرشته ا ايو جول!وجود نداره نيزم

هزار بار خدا رو شكر  يشاد بودم و روز يليخ.تاونها دوست داش يرو هم به اندازه  يل يو به قول خودش ل ديپرستيم

خوب  يليموضوع ما خ نيبخاطر هم.ها رو دارند يرانيما ا اتياخالق و خصوص ياديها تا حدود ز ييايتاليكه ا يدونيم.كردميم

 يكنار م ببود كه با اونا خو نيهم بخاطر ا ديشا.ميبزرگ شده بود ايتاليا يتو يمن و شهرام از بچگ.ميومدا يبا هم كنار م

رو بهم  زياون اتفاق وحشتناك افتاد و همه چ نكهيتا ا خواميكه م هيهمون ايجول.كردميكه بود احساس م يهر چ.مياومد

تمام .بردم اديو همه كس رو از  زيشد كه همه چ ختنميم رضربه مرگ شهرام و آرزو چنان منو خرد كرد و باعث به.ختير

 يدو روز هيشهرام  يتصادف جابجا كشته شد ول يآرزو تو.كردمياز خودم جدا نم اونو يا هيثان.يل يشد ل ميفكر و ذكر زندگ

ل دادم كه منهم بهش قو.و اونو بمن سپرد زديرو صدا م يل يهمون دو روز هر وقت چشم باز كرد ل يرو تحمل كرد و تو

پدرش  يبود از خودم دور نكنم و تا زنده هستم مراقب و مواظب و جا شيزندگ يآرزو نيدخترش رو كه بزرگتر

 ياديز زيچ يدو ساله بود طفلك يل يل.رفت اياز دن اديز يزيو بر اثر خونر اورديشهرام بعد از دو روز مقاومت طاقت ن.باشم

داشتم تا به  اجياحت ايبه وجود جول شهياز هم شترياون لحظه ها ب يتو.گرفتيمپدر و مادرش رو  يو مدام بهانه  ديفهمينم

كه من  كرديفكر م!كرديحسادت م يل يبه ل.اون بر عكس انتظارم عمل كرد  يرو واسش پر كنه ول مادر يو جا اديكمكم ب

اون  يهستم ول يطيچه شرابدم كه من در  حيكردم كه براش توض يسع يليخ يل يشده ل زرمياونو فراموش كردم و همه چ

 ديو من با اديكنار ب يل يبا ل تونهيو گفت كه نم ستمد يرو ختيرو ر يآب پاك يمدت هيو باالخره هم بعد از  رفتيبار نم ريز

حرفها رو  نيكه ا ييايجول شديداشتم باورم نم يبدم كه چه حال بد حيبرات توض تونمينم.رو انتخاب كنم يكي يلياون و ل نيب

چندبار  كه ادمهي!من باشه يمهربون و دوست داشتن يايهمون جول ستادهيمن ا يرو يو دست به كمر جلو ارهيم به زبون

 ايكفش كرد و گفت  كي ياون پاش رو تو يرو قبول كنه ول يل يكردم و به دست و پاش افتادم تا ل يموضوع رو براش حالج
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كه با اون  ييو آرزوها دهايو خاطراتش و ام ايجول يتخاب كردم و روبرادر زاده ام رو ان يل ياون و ل نيمنهم ب.يل يل ايمن 

سخت .بود يسخت يليخ يروزها.دميخط بطالن كش ميكرده بود يزيبودم و برنامه ر دهيكش نقشهتك تك اونها  يداشتم و برا

داغونم كرده  گهيرفه داز ط مونيو بهم خوردن نامزد ييوفايطرف و ب كياز دست دادن تنها برادرم و همسرش از !و درد آور

 يول دميبريزود م يلينبود خ يل ياگه وجود ل وشده بودم  ديناام ياز زندگ.متنفر شده بودم زيبود و از همه كس و همه چ

ادامه بدم و با  يبخاطر اون به زندگ ديداد و به من قبولوند كه با اديز يو انرژ رويدختر كوچولو گرمم كرد و بمن ن نيوجود ا

 .و مقاوم باشم اميكه بمن نشون داده كنار ب ييها يمتينامال

 يحاال اگه دوست دار.رو از قلم انداخته باشم يزيچ كنميفكر نم:رو بمن كرد و گفت ينيسكوت كرد و با لبخند غمگ شهاب

 از خودت برام بگو يتو هم كم

كرده و چرا مشتاق است تا  فيتعر ميرا برا شيزندگ اتيچرا تمام جزئ دانستمينم.و از كجا شروع كنم ميچه بگو دانستمينم

 ؟ياز خودت حرف بزن يدوست ندار:ديشد پرس يمن بداند سكوتم كه طوالن يد رمورد زندگ

 يمربوط به زندگ ياديشدن تا حد ز يميزود صم يليسخن گفتن و خ نگونهيكه ا دانستميم.ادب جلوه كنم يب خواستمينم

براش قائلند و به قول  ياديكه احترام ز يزود با كس يليآنهاست كه خ يخصلت زندگ نيو ا استيتاليالمدت او در ا ليطو

شده مرا از  داريب ديتا شا كردميم يل يبه ل ينگاه كهيرو در حال نياز ا شونديم يو خودمان يمياست صم زشانيخودشان عز

 د؟ياز كدومش بدون ديدوست دار.داره يمن ابعاد مختلف يزندگ:نجات دهد گفتم يسردرگم نيا

 يشهاب نگاه.رفتيم نيياش باال و پا نهيآرام و آهسته قفسه س.ديشنينم چيكه ه ييگو.همچنان در خواب بود يل يل اسفانهمت

از هر .از احساساتت ايو  تيمارياز ب.از كارت.بگو يكه خودت دوست دار ياز هر بعد:باال انداخت و گفت ييبمن كرد و ابرو

 .يزندرباره اش حرف ب يكه خودت دوست دار يزيچ

از تمام  ييمرد جوان را كه در جلسه دوم آشنا نيزود ا يليخ خواستيدلم نم.كرد و منتظر ماند تا من حرف بزنم سكوت

گرفتم از  مينموده بود از خود برنجانم پس تصم تيميكرده بود و بمن اعتماد كرده بود و احساس صم فيتعر ميبرا شيزندگ

با لبخند  كهياز خود او در حال تيرو به تبع نياز ا.مينگو چيو احساسم ه قو عش يماريحرف بزنم و از ب شيخودم و كارم برا

پدرم چند .يمهربان و دوست داشتن يمادر يدارا.كيگراف پلميفوق د.سال 23سن .آراسته نيمن مت:گفتم كردمينگاهش م
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 يخارج يستهايتور يهنماو را و در حال حاضر مترجم ستادنديسرم ا يسه برادر كه همچون سه تفنگدار باال.ساله فوت شده

 .ييايتاليو اغلب ا

كه  ديخنديچنان م.كرده ام ديكه درست لحن و سخن گفتن خودش را تقل ديفهم.لحن كالم و گفتارم به شدت به خنده افتاد از

 نيا.يخوب پس شوخ طبع هم هست:شهاب گفت.كردم دنياو من هم شروع به خند ياست از خنده  دهيسالهاست نخند ييگو

 .خوب ادامه بده.يرفته بود اضافه كن دتاي

 !گهيبود د نيخوب همش هم:باال انداختم و گفتم يا شانه

 يليسالومه خ يو با توجه به حرفها دنتيبا دوبار د.يرو نگفت زينه همه چ:رنگ و نافذش را بمن دوخت گفت اهيس چشمان

 .دونميدرباره ات م يكه گفت ينهاياز ا شتريب

 د؟يدونيمن م يدرباره  ييزهايمثال شما چه چ:دميو پرسرا باال بردم  ابروها

قلب پاك و .ديهست يحساس و عاطف اريشما دختر بس نكهيمثال ا:انداخت و گفت يل يبه ل ينگاه نهيو از آ ديكش يقيعم نفس

و  رير تعبعجول د يالبته زودرنج و كم.يهنرمند هست.يدار يفيطبع لط.يو عاشق بچه ها هست يو دوست داشتن يدار يمهربون

رو با غمهات  انتياطراف يو با ظاهر ساز يكن يرو مخف تيدرون يدردها و غمها يدار يسع شتريب.يهم هست ايقضا ريتفس

به  يخوايم يول يديمسئله رس نيدر اعماق وجودت درست به عكس ا يول يدواريام يكه به زندگ يكنيتظاهر م.يناراحت نكن

و از نگاه كردن  يندار يبجز تعداد انگشتان دست از مردها دل خوش.يزاريعشق ب از.كه حرف ته دلت غلطه يخودت بقبوالن

و وجود خودت رو  يكن گرانيد يخودت رو غرق كار ترجمه و غم و شاد يقصد دار.يو هم كالم شدن با آنها اكراه دار

برات  يبازم دوست دار يداربه زنده بودنت اعتماد ن گهيساعت د هيساعت تا  نياز ا نكهيو ا زهمه مهمتر ا يفراموش كن

 !بگم؟

 يروح يايحد به زوا نيسالومه تا ا يفهايتوص يسر كيو  دنيچطور ممكن بود با دوبار د.به دهان او چشم دوخته بودم رهيخ

راحت تر با هم  يكم هي يخوب حاال دوست دار:بر لبش نشست و گفت يام لبخند رهيبرده باشد از نگاه تعجب و خ يمن پ

از به زبون  يتو حت يول.شهيدلت سبك م ياريكه اگه به زبون ب يارحرفها د يليدلت خ يكه تو دونميم م؟منيصحبت كن

 ياون حرفها رو بشنوم البته اگه خودت دوست داشته باش خواميمن م يترسيخودت هم م يتنها يتو يآوردن اون حرفها حت
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 .ياعتماد كن يميدوست صم هيكه بمن مثل 

لحظه .او قدرت خواندن فكر و ذهن افراد را دارد ديخود فكر كرده بودم كه شا شيپ.بودم دهيرساز او ت.زدميبرهم نم پلك

قهقهه .او بدور نماند نيزبيلرزش از چشمان ت نيو ا ديكند تنم لرز دايكه د رذهن داشتم دست پ يبه تمام افكار نكهياز ا يا

 لميوك كيفقط .ستميهم ن ستيراستش تله پات.ستمينترسناك  يكنيتو فكر م كهمن اونقدرها .زمينترس عز:زد و گفت يا

 .داره يو چه افكار تيبفهمه طرف مقابلش چه شخص تونهينظر م هيبلده و خونده كه با  يكه اونقدر روانشناس يليوك

 !كردميكم كم داشتم از شما وحشت م ديراستش رو بخوا:و گفتم دميكش ياز سر آسودگ ينفس

 چرا وحشت؟:ديانداختم آرام پرس ريكه نتوانستم در چشمانش نگاه كنم و سر به زنگاهم كرد  يو به گونه ا برگشت

كه  خواديداره كه دوست نداره فاش بشن و دلش م ييرازها هيخودش  يبرا يخوب هر كس:باال انداختم و گفتم يا شانه

 .ته قلبش موندگار بشن شهيهم

خودت را آزار  نيمت:صورتم نگاه كرد و گفت يتك اعضا نگه داشت و بطرفم برگشت و به تك ابانيرا در كنار خ نيماش

و دوست و آشنا حرف  لياز فام شتريب يليشخص ثالث خ هيوقتها  يليكه خ دونميم يبا من حرف بزن يتونيم ياگه خواست.نده

 .فهمهيآدم رو م

شرح حال و  د؟دونستنيونبد شترياز من ب ديليچرا ما:و نافذش نگاه كردم و گفتم اهيخودم جرات دادم و به چشمان س به

 .نداره يا گهيد زيچ يو ناكام يمن بجز غم و درد و بدبخت يزندگ

 .يتو سبك بش خوامينداره برام حرف بزن من م يبيع-

و  ميبخودم دروغ بگو توانستميهم نم ياز طرف.كنم دايسماجت پ نهمهيا يبرا يموجه ليدل چيه توانستميشده بودم نم كالفه

و قفل زبانم گشوده  دينخواهد رس هينشود به چند ثان داريب يل يكه اگر ل دانستمينبودم و م يخوددار از ان قادر به شتريب

 .خواهد شد

از خودت و افكارت .زميحرف بزن عز:شده ام و در افكار خود غرق شده ام كالم او مرا بخود آورد رهيكه به او خ دمينفهم

 .دميبگو من گوش ماز دردها و غمهات .هات بگو يياز ترس و تنها.بگو

لحن كالمش دوستانه بود بغض .زديمثل مسعود هم حرف نم يحت.زديو محسن حرف م يمثل مهد.بود يميبود صم مهربان
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مصر  نقدريچرا شما ا دميمن هنوز نفهم:كنم و بپرسم يخوددار مياشكها ختنيكردم از ر يبا تمام قوا سع فشرديرا م ميگلو

 .ديمنو بشنو يكه حرفها ديهست

 .يكن ياحساس سبك خواديگفتم كه دلم م:هم به صورتم نگاه كرد و گفت باز

 جاديا يرييخودم تغ هيكنم باز هم در حال و روح يمن اگر هم بخوام احساس سبك.ستيمن ن يبرا يقابل قبول ليدل نيا يول-

 .كنهينم

و بخاطر وجود  يشناسيت رو مخود يكنياونوقت كه به خودت فكر م.يكنياحساس آرامش م يسبك بش يوقت يكنياشتباه م-

نباشه بلگه به خاطر وجود خودت  گرانيتو به واسطه وجود د يكه زندگ خواميمن م.يكنيم دايپ ليتما يخودت به ادامه زندگ

 .يكن يباشه كه دلت بخواد زندگ

بود كه  يل يل فقط بخاطر ديكه دوستش داشت يو ترك كردن زن يل يكه بعد فوت پدر ومادر ل ديشما خودتون هم گفت يول-

 !ديادامه داد يبزندگ

 يليكه خ دونستميم:احساس كردم كه حالت نگاهش برگشت و گفت يلبانش نشست و لحظه ا يبر رو لبخند

 يكه منو بزندگ ستين يل يوجود ل گهيحاال د يزنده بودم ول يل يمدت به واسطه وجود ل هيمنهم تا .يدرست گفت.يزهوشيت

برام مهم  گهيد يل يكه ل ستيبه اون معنا ن نيالبته ا.دميسحال ر نيمن حاال به ا.بخاطر خودمه  بلكه.كنهيم بنديو پا دواريام

 دايرو پ يزندگ زهيمن دوباره انگ.رميرو در پناه خودم بگ يل يكنم و ل يحاال مهم خودم هستم كه زنده باشم و زندگ.نباشه

 .يزنيبا خودت حرف م ي فكر كن كه داراصال.كن فيحاال برام تعر.يكه تو هم مثل من بش خواميكردم و م

از .شخص ثالث است كياست  گانهيب كي.جنس مخالف است كيبردم كه او  ادياز .بردم اديرا از  زيكرد و من همه چ سكوت

بردم كه  ادياز  دانستميكدامشان را قابل اعتماد نم چيمتنفر بودم و ه يرفت كه از همه مردها به جز تعداد انگشت شمار ادمي

نفوذ كالم و .و با او همكالم شده ام دهياست كه او را د يبار نيتازه دوم نيو ا شناسميو كجا هستم و چقدر او را م ستيو كا

 .او سكوت كرد و من اعتراف كردم.زبان دلم را گشود دينگاه صادق و مهربانش تا اعماق جانم رسوخ كرد وكل

مسعود .قبول كنم كه دچار ضعف و نقص شده ام خواستمينم.دميجنگيفكر م نيبا تمام وجود با ا يول مارميبودم كه ب دهيفهم-

تجربه عشقم بود و من با تمام وجود  نياول.بود كه وارد خونه قلبم شده بود يمرد نياول.عاشقم بود منهم عاشقش بودم
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عاشقم بود در  كرديلوسم م كشنديشده بودم بتش و عروسكش مثل پدر ومادرش كه ناز بچه كوچكشون رو م دمشيپرستيم

از حرفها و نظرهام  يكيبا  ايصداش رو برام بلند كنه و  اينشد كه اخم كنه  كباري ميكه با هم دوست و عقد بود يدو سال يط

باعث شده بود تا فكر كنم  ودمسع.مادر و برادرهام رو در آورده بود يكه كم كم صدا يلوسم كرده بود به طور.مخالفت كنه

بود  يفقط كاف ميزديقدم م ابونيخ ياگه با هم تو.گفتياز من وجود نداره از گل نازكتر به من نم باتريبهتر و ز ايدن يكه تو

عمرم رو با اون  يروزها نيدو سال از بهتر دشيخريبرام م يكنم فور فيتعر يزيچ هيمغازه واستم و از  نيتريكه پشت و

كه به جونم افتاد  يدر لعنت نيبا ا زيهمه چ يكنه بجز مرگ ولما رو از هم جدا  تونهينم زيچ چيكه ه كردميم حساسا.گذروندم

پاهاش رو .خودش نگه داره ينخواست اونو با چسب بچسبونه و برا گهيمسعود كه شكست د ينيعروسك چ ختيبهم ر

و رفت  زهيسطل زباله بر ياون رو جمع كنه و تو شكسته ياون و خردترش كرد و بعد هم بدون اونكه خرده ها يگذاشت رو

چقدر به او اعتماد .شدم چقدر تنها شدم يكه چقدر خال دميبا رفتنش فهم.ديعروسك بهتر خر هيخودش  يزد و برا بشيغ

كه  ييروزها يبودم و برا دشيكه من ماه و خورش يهمون مسعود.با رفتنش تمام اعتماد به نفسم رو از دست دادم.كرده بودم

كه تا  يهمون مسعود.چشمش باشم يجلو شهياز صورتم سفارش داده بود تا هم ينقاش يتابلو هي رفتميبه سفر م ستهايبا تور

همون مسعود نتونست بعد .رسونده بود تا كنارم باشه رازيضعف دارم به سرعت خودش رو از تهران به ش يكم هيبود  دهيفهم

 گهيكه زشت شدم د يوقت يول خواستيداشتم منو م ييكه بر و رو يوقت.موهام و ابروهام و مژه هام تحملم كنه ختنياز ر

 كنهيفرار م يجزام كيكه از من مثل  دونستميم.شهيكه از وجود من چندشش م دميفهميم.تحمل نگاه كردنم رو هم نداشت

حالت رو  نيآمد منهم هم يم عودمن بر سر مس يبال بجا نياگر ا يعني كردميبارها با خودم فكر م دونستميچراش رو نم يول

بسته ام فرو  خيسرد و  يرگها يتو يدرمان يميكه سوزن سرم ش ييلحظه ها ياز من فرار كرد تو.ديبرداشتم؟مسعود از من 

اش  نهيس يسرم رو رو خواستيكه من دلم م ياون لحظات يدستش ترس از مرگ رو ازم دور كنه تو ينبود تا با گرما رفتيم

 يبارويز هيام حرف بزنه نبود و آغوش گرمش رو نثار ما هنوز پابرجاست بر ياهايكاخ آرزوها و رو نكهيبزارم و اون از ا

كه دور و برم بود  يزيسخت بود هر چ يليخ.باشه بنديپا وداتياز ق يليبه خ ديرفته كه زن داره و هنوز با ادشيكرد و  گهيد

 نكهيدم از ااز خودم متنفر ش.مسعود كه رفت تمام روحم هم همراهش رفت.دور كنم مياز اون داشت رو از زندگ ييو بو يرد

 ختيريزشت و ب يليكه خ دونميم خورديحالم بهم م.كننديو همه به چشم ترحم بهم نگاه م شدميم گرونيباعث چندش د
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 ندارهسرم مو  دندياونو پوست كش يجفت چشم گذاشتند و رو هيكاسه چشماش  ياسكلت شدم كه تو هي هيشب دونميشدم م

و ظاهرشه؟درسته كه ظاهرم رو از  ييبايانسان به ز زيهمه چ يعني.ه زنده استروحم ك.قلب كه دارم يو ابرو و مژه ندارم ول

چرا مسعود اونو .ديتپيهنوز عاشق مسعود بود و واسه اون م.نكرده بود يرييقلبم كه هنوز تغ يدست داده بودم ول

مدت كوتاه رو هم  نيمسعود تحمل هم يعني گردهينخواست؟دكتر بهم گفته كه دوباره موهام و ابروها و مژه هام برم

از  يروزگار.بهت توجه كنه يكه كس يندار يزيچ گهيد.يچندش آور يمنفور يچقدر سخته كه بفهم ديدونينداشت؟نم

 هياز اونا  دومهر ك ياومد و تو رو يچند بار زنگ در خونه ات به صدا در م يو روز دادنديبا انگشت منو نشون م ييبايز

غرق  يديخنديو از چهره شكست خورده و غمبارشون م يزديعاشقشون م نهيد به سدست ر نكهيو از ا يگذاشتيم يراديا

و  يزاريو به دور از اشمئزاز و ب تيميبا محبت و صم كنهيرغبت نم يكس گهيحاال برعكس شده و د يول يشديغرور و لذت م

بچه بود و چهره من  نكهيبا ا.هم كردبود كه مثل قبل نگا يتنها كس يل يبعد از مدتها ل.نگاهت كنه يبه دور از ترحم و دلسوز

با ارزش بود كه  نقدريبرام ا نكارشيا.ديگردنم رو بغل كرد و منو بوس اقيبا اشت.نشد يباعث وحشت اون بشه ول تونستيم

 .رو پر كنه شيجا تونهينم زيچ چيه

به طرفم  يبه دستمال كاغذشهاب با گرفتن جع.نگاه كردم كه كم كم شروع كرده بود به تكان خوردن  يل يو به ل برگشتم

 ياحساس سبك.كه در درونم بود سخن گفته ام زيم و از هر چ ختهيصورتم اشك ر يكه به پهنا دميمرا بخود آورد و د

حرف زده بودم و از .ندينشيلبانم نم يو بزور برو ستين نيسنگ گريكه آرام شده ام و لبخندم د كردميو حس م كردميم

 نكهياز ا.بودمش اوردهيبه زبان ن چكسيه يآزارم داده بود و برا ميماريكه از اول ب يزياز چ غصه دلم گفته بودم نيبزرگتر

كه  يشده و چقدر به نعمت صهخال ييبايدر ز زيهمه چ كردميفكر م نكهينبودم و از ا بايز گريد نكهياز ا.مورد توجه نبودم گريد

وجودم را فرا گرفته بود و با ازدست دادنش خودم را باخته  قرارداده بود غره شده بودم و غرور كاذب ارميخداوند د راخت

قفسه  كنميحق با شما بود احساس م:كردم و گفتم داشتيرا پاك كردم و رو به شهاب كه چشم از من برنم مياشكها.بودم

 ازتون داشته باشم؟ يخواهش هي تونميم يول ستين نيسنگ گريام سبك شده و د نهيس

خاطر جمع باش كه فقط .كنهيدرز نم رونيبه ب نيماش نيا يها شهيحرفها از ش نيا دين باشمطمئ:و گفت ديكش يآه شهاب

 يهمون قلب صاف و ب ييبايز.يكه تو دار هيهمون احساس پاك ييبايز.ييبايتو هنوز ز زميعز نيمت يول مونهيخودمون م نيب
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 ندهياز آ.زنهيتوش موج م ديداره و ام يزندگ برق ستيروش ن يمژه ا نكهيتو با ا يهنوز هم چشمان قهوه ا.يكه دار يشيآال

پس چه بهتر كه  ديپرستيرو م ييبايمسعود ز.يديهمونطور كه خودت هم فهم.ستنديهمه مثل مسعود ن.نباش نينترس و بدب

 .اول راه رفت نياز هم كهپس بهتر !گهيسال د ستيب ايحاال نه ده سال  كرديرو م نكاريولت كرد و رفت چون اون باالخره ا

 يمرده فرق هيبا  ميبرا.كنميبه مسعود فكر نم گهيد:آوردم و گفتم نييرا پا ليپنجره اتوموب يو كم دميكش يقيعم نفس

 .موفق هم شدم بايخودمو كردم و تقر يسع يسخت بود ول يليبردم البته خ اديهم خودش هم خاطراتش رو از .نداره

 .يكنيفراموشش م عتريسر ينطوريا يكن نيگزيمسعود جا يرو جا گهيد يكي ديتو با:مقدمه گفت يب

رو بهم بدن  ايمن اگه دن.دياصال صحبتش رو هم نكن.كنمينه خواهش م يوا:گفتم زيكالمش جا خوردم و بالفاصله و تند و ت از

 اعتماد ندارم يمرد چيبه ه.قلبم جا بدم و با رفتنش دوباره همون روزا رو تجربه كنم يرو تو يا گهيمرد د شمينم يهم راض

 .بنظر من همه مردها مثل هم هستند يول ديالبته ببخش

سالومه امروزش به  دونهيم نكهيبا ا نيشهروزو بب.ستنديحرف رو نزن همه مثل هم ن نيا:چسباند و گفت يصندل يبه پشت سر

اشقش به ازدواج با اون شد چرا؟چون دوستش داشت و ع يبرگرده باز هم راض شيماريو هر آن ممكنه ب ستيفرداش بند ن

 ...چون.شد

 .شهيم دايمثل شهروز كم پ:و گفتم دميحرفش پر وسط

 .هستند يكه كم هستند ول يپس معتقد:و گفت دياو وسط حرفم پر نباريا

 .ديشا دونمينم:باال انداختم و گفتم يا شانه

 شهينم يراض يزن چيو ه اعتماد كرد دينبا يزن چيبگم به ه ديپس منهم با ميبه استدالل تو به مردها نگاه كن مياگه بخواه-

اگه  يحت.و اونو مثل بچه خودش بدونه رهيمادر به دل بگ هيرو كه پدر و مادرش رو از دست داده مثل  يل يمثل ل يمهر بچه ا

 .اونو مثل خدا پرستش كنه يعمو

كه  يل يمثل ل يبه خصوص بچه ا.سفت و محكم باشه نقدريكه دلشون ا شنيم دايزنها كم پ نياز ا:انداختم و گفتم ريبز سر

 .كنهيراحت تو دل همه جا باز م

اندازه تو  كيوفا به  يزن و مرد خوب و بد و با وفا و ب زمينه عز.زن بد هم كم شهيم دايخانم مرد خوب كم پ نيچطور مت-
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نگ و و از ر يكه كه بقول شما باعث زشت يماريب نيندونستن هم ايمثل شهروز كه با دونستن  ييپخش هستند و مردها ايدن

مادر هم  يبچه ب هي يپناه يو ب تيمثل تو كه عاشق معصوم ييو زنها.دارند ودباز هم وج شهيچهره ها م ييبايرو افتادن ز

تو .وجود داره ايدن نيا يكه با اون هستند محبت خالصشون رو نثارش كنند تو يكوتاه يقيهستند همون دقا يو راض شنيم

 گم؟يبنظرت درست م.ميباش دواريمثل تو ام ييهامثل شهروز و من به زن ييبه مردها ديبا

كاره  مهيسخنان من و شهاب را ن ديكش يمن از شاد داريكه از د يو بانگ يل يشدن ل داريب.شدميسخنانش نم متوجه

 يقهقهه ها يسرم افتاد و من صدا يو بوسه بر صورتم زد كه شال از رو ديچنان گردنم را در آغوش كش يل يل.گذاشت

 .دميگوشت شن نيريبا دخترك ش يباز يدر البال يل يحركات خودم و ل شهاب را از

تلفن همراه  يصدا.ساعات عمرم است نيساعات بهتر نيسالها در اشتباه بودم و ا كردميحس م.كردميم يسبكبال احساس

بهتر صدا را  را نگه داشت تا بتواند يل يشهاب با دست دهان را ل.نشاند مانيرا ساكت كرد و سرجا يل يشهاب من و ل

 .رفته بود سهيخود از خنده ر يحركات عمو نياز ا يل يدهد و ل صيتشخ

من  يخونه ول نيايزودتر ب گهيسالومه م نيمت:را بطرف من گرفت و گفت يگوش كرديبا سالومه صحبت م ييكه گو شهاب

خونه  ميريو غروب م ميبخور رونيناهار رو ب دميپارك و شا مشيببر ميخوايشده م داريتازه از خواب از ب يل يگفتم كه ل

 ه؟يبچه ها نظرت چ شيپ

به خواسته دل هم رجوع كردم و  ميدر برابر او خلع سالح شدم و اگر دروغ نگو زديو تمنا همزمان در نگاهش موج م صالبت

 بد نباشه؟ ديشا دونمينم:گفتم

درسته كه .ستيتنها دور هم جمع بشن بد ن يادگروز جمع خانو هيحداقل .هم بهتره تنها باشن يكم هيبنظرم  شهينه بد كه نم-

خودت  يتا هر چ.ميبا تو خوش هست شتريب ينطوريا يل يمن و ل ياگه نظر من رو بخوا يمحبت دارن ول يلينسبت بمن خ

 .يصالح بدون

از .ميصرف كن گريكديدنج كنار  ييو او باشم و ناهار را تنها و در جا يل يكردم منهم همانند شهاب دوست داشتم با ل احساس

 ينيگل بچ يجون رفته بود نيمت:حوصله اش سر رفته گفت ديرسيگوش گذاشتم و سالومه كه بنظر م يرا رو يگوش نيا

 ؟يكجا بود زميعز
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تو بغلم بود داشت  يل يل.هستم نجايدلم نه هم زيسالم عز:و گفتم دميدر جوابش خند.شوخ و سرزنده بود شهيمثل هم سالومه

 .نهيعقب بش رفتيم

 !گهيد ديايباشه قبول خانم خانمها ب-

 .گرسنه است گهيپارك و مدام هم م مشيكه ببر كنهيدم اصرار م كي ذارهينم يل يسالومه جون راستش ل-

 .ذارهينم يل يبال گرفته ل ياون عمو اي نيايب ذارهينم يل يراستش رو بگو ل-

باشه :گفت زيآم طنتيش يو با خنده ا ديالم را فهمسالومه ح.دميسالومه هم خنده ام گرفت و هم خجالت كش يهوش زيت از

 .هستند دنتيمشتاق د يكه همگ ديخوش بگذره فقط عصر زود برگرد ديهر طور راحت هست.زميعز

كه دل  گهيشهاب خان هم م.كنهياصرار م يل يشماها اما ل شيپ ميايب ميبود ليما يليباشه حتما خاطر جمع باش باور كن ما خ-

 .ميبچه رو نشكن

البته .نيايزود ب ميشام منتظر يچيناهار كه ه.امروز ناهار از ما گرفت نويرو كه مت يل يزرنگ ل يعمو نيا رهيكه بال بگ يا-

 .تهرون رو تو پارك تماشا كنه يمهتاب شبها خواديجون م يل يكه ل ارنياگه آقا شهاب بهونه ن

 .سالومه جون از خودشون بپرس دونمينم-

 .سالومه با شما كار داره:و گفتم را بطرف شهاب گرفتم يگوش

 .دييسالومه خانم بفرما.داره يچه كار دونميم:را گرفت و با خنده گفت يگوش

 .جمع التيخ زمينه عز-

 .ميشما هست شيپ 7تا  6ساعت -

 .گهيد هيل يكنم ل كاريچ-

 .قربانت خداحافظ-

 م؟يمها كجا برخب خان:بمن كرد و گفت يدار ياز سالومه نگاه معن يپس از خداحافظ شهاب

 .من پارك خواست.پارك يعمو گفت يدد:گفت يزبان نيريبا ش يل يل

حاال .ميخانم بگذرون نيخانم با مت يل يمن و ل مونويزندگ يروزها نيكه بهتر يپارك درست و حساب هي ميبر زميباشه عز-
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 .آدرس از كدوم طرفه

 .ميشد يمشغول باز يل يك من و لپار يبه در ورود دنيرا به شهاب دادم و تا رس يپارك ساع آدرس

شهاب كه با .ميوارد پارك شد ماندينم زياز جست و خ يكه لحظه ا يل يمن و شهاب همراه با ل يبه پارك ساع دنيرس با

داره  يفيچه ك يل يل نيبب هييبايپارك ز يراست گفت:سر ذوق آمده بود رو بمن كرد و گفت يل يل يو سرحال يخوشحال دنيد

 .كنهيم

 .كنهيم زيسرحاله و جست و خ يساببله ح-

 ياحساس بهت دست داده كه دوست داشته باش نيتا حاال ا.كنم زيبدوم و جست و خ يل يمثل ل خواديچقدر دلم م يدونينم-

 ؟يكن يو باز يمثل بچه ها بدو

 هيچ:اب گفتكه مرا در بر گرفته بود او هم همان احساس را داشت خنده ام گرفت و شه يدرست همان احساس نكهيا از

 بچه شده ام آره؟ يكنيفكر م يكنيمسخره ام م

حرفها  نيتازه من اهل مسخره كردن و ا!نه اصال:در نگاهش گفتم رهيخم كردم و خ يو سر بطرف ستادميا شيرودرو

 د؟يزنيتهمت م يچ يبرا دميچرا خن ديدونيشما كه نم.نره ادتوني چوقتيه نويلطفا ا.ستمين

لطف  شوديبانو م ديريرا بپذ ريحق نيپوزش ا:پاها را جفت كرد و سر خم كرد و گفتاش گذاشت و  نهيس يرو دست

 .باعث تكدر خاطر مباركتان شدم شرمنده ام نكهيضمن ا د؟دريديچرا خند دييبگو دييبفرما

 .اوال كه ناراحت نشدم:كه بخود گرفته بود خنده ام گرفت و گفتم يحالت از

 ...ايخب حاال ثان يچرا شد.اول يردروغ و پنهانكا:و گفت ديحرفم پر وسط

 .ناراحت نشدم گميم:با خنده گفتم يو به اصرار ول دميكوب نيبر زم پا

خب قبوله  يليخ:گفت بردياز سر به سر گذاشتن با من لذت م ديرسيبنظر م كهيباال برد و در حال ميرا به نشانه تسل دستها

 ؟يديحاال بگو چرا خند يناراحت نشد

 يو بچگ ديبدو يل يمثل ل خواديدلتون م ديگفت يراستش وقت:حلقه كردم و به قدم زدن پرداختم و گفتمرا دور خود  دستها

 .آرزو رو داشتم نيمن در دلم هم. ديدرست مثل احساس من داشت ياحساس ديكن
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 .واقعا:شهاب ابروها را باال برد و گفت.ستادمياز او ا تيو منهم به تبع ستاديا

 دروغ بگم؟ ديبله چرا با-

 .خوبه خوشحالم يليخ نيا-

 خوبه؟ يليخ يچ-

 .ميكه اول راه با هم تفاهم دار نيهم-

 خوب باشه؟ ديچرا با-

 ...حاال باشه تا بعد زميخاص عز يليبه دال-

 يمكتين يو سرسره و سوار كردن او شد و منهم رو يرساند و مشغول تاب باز يل يبا چند گام بلند خودش را به ل شهاب

مواقع در لفافه  يچرا بعض.دارد مرا بخود اورد يچرا سع دانستمينم.رمعنا و مفهموم سخنان شهاب شدمنشستم و غرق د 

مورد توجه  توانميكه هنوز م گرفتينم يام جا هيفكر در مخل نيچرا ا دانمينم.دهديحالت م رييو چرا نگاهش تغ ديگويسخن م

 .كرديم ريس يگريد يفكرم در راهها يبود ول يل يبه شهاب و ل چشمم.ننديرا بب بايز يكه تنها رو ستنديباشم و همه مسعود ن

و در  هيبار سخنان پر طعنه و كنا نيچن.نامفهوم بودند يبه گونه ا ميسالومه همه و همه برا يها هيو رفتار شهاب و كنا اعمال

قابل باور  ميو برا گرفتيم يكه در مغزم جا يتنها فكر.دميجا نرس چيبه ه يخود دوره كردم ول شيسالومه را پ يلفافه شوخ

 يو دارا ماريب زين يفراوان داشتم و تا حد يظاهر كمبودها ييبايكه از ز يمن.شده باشد ندبود كه شهاب بمن عالقه م نيبود ا

 .بودم ينقص جسمان

دختران  بتيرهرا كه د  يو دختر جوان دميدر افكارم غرق بودم كه با چند ضربه كه بر شانه ام خورد چنان از جا پر يقدر به

 ديببخش.دميخانم ترس يوا:گذاشته بود با لبخند گفت نهيقفسه س يدست رو كهيبود از خود ترساندم و او در حال يرستانيدب

 .خواستم شما رو متوجه اونا كنم ستين استونحو كننيشوهر و دخترتون صداتون م دميد

خانم  ديببخش:واب دادم و سخنان او را در مغزم دوره كردملب زمزمه وار ج رياو را ز يانگشت دختر را گرفتم و خداحافظ رد

 ...شوهر و دخترتون...شوهر و دخترتون...شوهر و دخترتون

را از مغزم به دور  نيريش اتيباز هم بالفاصله با تكان سر همه ذهن يجلوه كرد ول نيريجمله در ذهنم ش نيچرا ا دانمينم
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 .و شهاب دست تكان دادم يل يل يو برا ختمير

باعث شكستن پاشنه بلند كفشم نشود سر  زهايشوم و از ترس آنكه سنگر يوارد محوطه باز داديبلند كفشم اجازه نم پاشنه

 .ديايو منتظر ماندم تا شهاب به كنارم ب ستادميجا ا

 زهينگرس يپرش بلند از رو كيبا  كرديكم م دنشيو از سرعت دو ديماليدستها را بهم م كهيسرحال و شادمان در حال شهاب

 يليخ.يباز ياومد يو تو هم م يبود دهيپوش يكاش كتون:آسفالت انداخت و رو به من كرد و گفت نيزم يها خودش را رو

 .باحاله و بامزه است

 ها رو كرده؟ يبچگ يدلتون هوا:و به او كه مشغول تكاندن لباسش بود گفتم دميخند

دلم .يآخ كه راست گفت:گذاشت و گفت مكتين يو طرف پشتپا انداخت و دو دستش را در د ينشست و پا رو مكتين يرو

 يهنوز پاركها.ميذاشتيسالم واسه خودمون نم يجا هيپارك و ما اورديكه مادر من و شهرام رو م يزمان.اونوقتها رو كرده يهوا

 بردميقدر لذت مچ ريبخ ادشي.ايتاليا ميكه رفت مينه ساله بود ايهشت  مفكر كنم من و شهرا.ادمهياون سالها  يتو رانيا

نگاه تو .كردم دايحال رو پ نيامروز هم.كنهينشسته و با لبخند پر مهرش بمن و شهرام نگاه م مكتين يمادر رو دميديم

 ميشدم و زدم به س ميدق يدفعه احساس كردم همون پسر كوچولو هيمهربون و باصفا بود كه  يدرست مثل نگاه مادر بقدر

انگار بچه  كنهيمرد گنده چه كارها م گهينگام كنه م يرو بذار هر ك ايدن اليخ يو گفتم ب يزبه با يل يآخر و شروع كردم با ل

 .يخودت بود ديفكر به ذهنش رس نيكه ا يكس نينبود و اول جايكه معلومه حدسم هم ب نطوريا.شده

رو او  نيبا او مهربان باشم از ا دوست داشته باشم و مياو را مثل برادرها خواستميم.كرديشهاب رفته رفته در دلم جا باز م مهر

مادرتون رو براتون زنده  يو خاطره  اديخوشحالم كه :كه قصد داشتم از آنها متنفر باشم جدا كردم و گفتم يرا از گروه مردان

 .كردم

اه مادر بمن نگ هينگفتم تو مثل :انداختم و او آرام گفت ريرا پشت سر حلقه كرد و چنان نگاهم كرد كه سر به ز دستها

 .بود يل يل ينگاه مادرانه تو رو.يكرديم

دستپاچه و .بود دهيكرده بودم كه باز هم او فهم يخاك عالم بر سرم مگر من چه غلط.ناگفته بود يو جوابش پر از حرفها نگاه

اگه  كنمياحساس م.شدم يل يمن عاشق ل:شدم و گفتم يل يهم افكارم را خوانده غرق نگاه به ل نبارينكند ا نكهيبا ترس از ا



 

 

كتابخانه نودهشتيا  مژگان احتشامي  –انكارم مكن 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٦٥

 .شدميرو دوست دارم بهش عالقه مند م يل يكه ل نقدريهم داديم يوبچه ا كرديخداوند بمن لطف م

 يكه برا يدرست مثل بچه ا.داديچطور برات دست تكون م يديد.دوست داره شيمادر واقع يهم تو رو به اندازه  يل يل-

 نيبعد از مادرش خودش رو تا ا يل يكه ل يهست يكس نيتو اول نيمت.دهياون هست دست تكون م يمادرش كه نظاره گر باز

 .كرده كيحد به اون نزد

داخل  ميتوجه به پاشنه كفشها يگرفت كه ب يچنان در قلبم جا يل يشدم و عشق و محبت ل ياحساسات مادر دچار

به زمان با او مشغول فشردم و بدون توجه  نهيو به س دميآمد در آغوش كش يكه دوان دوان بطرفم م يل يرفتم و ل زهايسنگر

 .شدم يباز

 .من غذا خواست نيمات:خسته شد و خود را در آغوشم انداخت و گفت يل يل سرانجام

حس نكرده  يزياز گذشت آن چ چيشدم كه ه يكه گرسنه شده و به ساعت نگاه كردم و با تعجب متوجه زمان دميفهم

كه شهاب با دو  داشتميم آرام بطرف محوطه پارك قدم برمخود را در آغوشم انداخت و من آرا ياز شدت خستگ يل يل.بودم

 يكفشها نيبا ا يل يتحمل وزن ل يكنيخانم قهرمان فكر نم:گفت و ديرا به آغوش كش يل يگام بلند خود ش را بما رساند و ل

 .ديبخور نيبراتون سخته و هر آن ممكنه زم يكم هيپاشنه بلند 

 ياگه خودم م.برسه يبيآس يل يبه ل ذاشتمينم دينترس:ام را گرفتم و گفتم نهيه سآمد با دست قفس ينفسم باال نم كهيحال در

 .فتهيب يل يل يخال رو هي دادمياجازه نم شكستيافتادم و سرم هم م

كه بخاطر  يكنيچرا باور نم:و گفت ستاديا ميبود برگشت و رودر رو دهيسخت به گردنش چسب يل يل كهيدر حال شهاب

رو  متيو گرونق كيتو كه پاشنه كفش ش.فتهيب يل يپوست ل يخال رو هي يكه تو محاله اجازه بد مدونيخودت نگرانم من م

كه  يشيبچه م نيبا ا يغرق باز يبه حد زهيشن و سنگر نهمهيا يتو نفراوا يو با سخت يبرد ادياز  يل يبا ل يبه خاطر باز

 كنميمسائل رو درك م نيخانم من ا نيمت.برسه بهش يبيآس نيكوچكتر يبذار يتونيچطور م يكنيرو فراموش م زيهمه چ

 .به اونا نگاه كن تمثب ديكه حرفهام رو باور كن و به د كنميباور كن اگر نگران شدم فقط و فقط بخاطر خودته ازت خواهش م

 يها هيو كنا شينداشت تا ن يشهاب كه گناه.نداشتم شيصحبتها يبرا يشده بودم و جواب رهيو نافذش خ اهيچشمان س به

 يعكس و منف يريرا با تعب يو زودرنج و عجول در قضاوت شده بودم و هر حرف الياز من بود كج خ ريتقص.مرا تحمل كند
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 .كردميم ريخودم تفس يبرا

به  يكالم چيبدون ه.شده است رياز من دلگ ديرسيحركت كرد و منهم بدنبالش روان شدم بنظر م نيبطرف ماش شهاب

و  ستين كبارهيساعت قبل به  يتمام خوش.مشغول شد يو شهاب در سكوت به رانندگ ميشدسوار  كيو هر  ميديرس نيماش

درون  نيخود متوجه جو سنگ يبا تمام بچگ يل يكه ل يربه طو ديكشيآتش به جانم م نمانيماب يسكوت و سرما.نابود شد

 .شد يشد و با عروسك خود مشغول باز نيماش

 كردمياو سوء استفاده م يمن از خوب يول كرديم يمحبت و دلسوز.كرديوجه ماز من است شهاب بمن ت ريكردم تقص احساس

 يگرمش و نگران يباور را بخود بقبوالنم كه نگاهها نيا توانستمينم يكه نگرانم است ول دانستميم.و قصد آزارش را داشتم

 ريبود و من شهاب را از خود دلگ يانكار ناشدن تيواقع نيباور ا ميتقالهابا تمام  يول.بخاطر وجود خودم است و بس شيها

 .ساخته بودم

بود كه به او تهمت  يبار نيچندم نيكه با او همراه شده بودم ا ياز ساعت.ديرسيو افسرده بنظر م نياو نگاه كردم غمگ به

د باز خود او گناه بو يو هر بار شهاب با آنكه ب كشاندميمحاكمه م زيم ياو را بر حدس و گمان باطل خود به پا گناهيو ب زدميم

گذاشتم و  شيپا پ يسخت و دشوار بود ول اريبس ميرو با آن كه برا نياز ا كرديم يهو از من عذرخوا گذاشتيم شيپاش پ

 د؟يبا من قهر هست:زبان باز كردم و گفتم

 .نه مگه بچه شدم:بمن انداخت و گفت ياجمال ينگاه

 .ديزنينم يو حرف ديپس چرا ساكت هست-

 دايمن پ يو استنباط اشتباه از حرفها شمينم شترتيب يبهتره حداقل باعث ناراحت ينطوريا:ت و گفتباال انداخ يا شانه

 .يكنينم

 د؟يمن رو ببخش ديتونيم:باشم و گفتم نيريكردم ش يطرف خم كردم و سع كيبه  سر

از من  خواستيلم نممن د:شد و به طرفم برگشت و گفت يمينگاهش گرم و صم گريلحن كالمم چگونه بود كه بار د دانمينم

 .يبكن يكار نيهمچ يكه بخواه امدهين شيپ ياصال مورد.يكن يعذرخواه

 يرو واقع يتيميمحبت و ابراز صم چيه تونمينم گهيد ستيبا من نباشه دست خودم ن ريكامال تقص دميشا.من مقصر بودم يول-
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 .مشونيبه خودم نگر دميم حيكه ترج نهيا.بدونم

اندازه از مردها  نيخدا لعنت كنه اون مسعودو كه باعث شد تو تا ا:فرو برد و گفت شيموها يو دست ال ديكش يقيعم آه

 .يمتنفر باش هيكيكه حرف دل و زبونشون  يياز اونها يحت

 .ديبخشيمنو م:به او كردم و گفتم ينگاه

 .همونجا ميا برت يدوست دار يحاال بگوناهار چ.بخشش وجود نداره يبرا يمورد:به چشمانم نگاه كرد و گفت رهيخ

 ديحاضر:فكر كردم و گفتم يشد اندك ريو دلپذ يشد و هوا آفتاب يآب گريكردم با مهربان شدن شهاب آسمان بارد احساس

 !دربند ميبر

 .دربند يبسو ميبر.بود يفوق العاده ا شنهاديپ.خانم نيمت نيآفر:پدال گاز فشرد و گفت يرو پا

 

 22 فصل

. ميتا دربند نداشت حركت كرد ياديو به طرف منزل دكتر مسرت كه فاصله ز ميرج شدپنج بعدازظهرر از دربند خا ساعت

را  يلذت را برده و روز خوب تيبود كه نها داياش پ يبود و از چهره دوست داشتن دهيخواب يعقب به ارام يدر صندل يل يل

 .كرده يسپر

 :كرد و گفت يل يبه ل ينگاه نهياز ا شهاب

 .كرده فيك يحساب يل يل. بود يعجب روز خواب -

 .دهيراحت و اروم خواب يليخ. بله معلومه -

 .شد ينم يريدلپذ نيامروزمون به ا نيداد يشما اگر به ما افتخار نم. خانم نيمت ميتو هست ونيارامش رو مد نيما ا -

 .رو خراب كردم شيجاها هيهم دراوردم و  يلوس باز يكم كيتازه . نكردم يمن كار -

 .اعتراف هي يراست. بذارش به حساب همون نمك ها. شونهيزن و شوهر نمك زندگ يگفتند دعوا ميدبابا از ق يا -

 .بودم يزد و من برعكس او معذب و خشك و رسم يحرف م يراحت و خودمان شهاب

 .دييبفرما -
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 :مظلومانه به خود گرفت و گفت يكرد و چهره ا نگاهم

 .يقول بده ناراحت نش -

 :تملب گف ريشدم و ز نگران

 .كنم يم يسع -

 :كنند كرد، گفت يكه به كار بدشان اعتراف م ياش را درست همانند كودكان يچههر دوست داشتن شهاب

تنها بودن تو با من و . دنبالت اميكردم تا ب يسرزده دكتر مسرت بهونه بود من به اصرار و اجبار سالومه را راض يمهمون ها -

 .طرحش كرده بودم يبود كه من با تردست ينقشه ا يل يل

 :دميكه از ته دلم شروع به غش رفتن كرده بودم پرس ياز اعترافش در حال متعجب

 آخه چرا؟ -

 .يدفعه ما رو لو ند يكه  نيدوم ا. اول راه دروغ تو كار نباشه نيرو گفتم كه از هم نيا يكن دايپ ديچرا رو خودت با -

 يرا در ذهنم جا يسواالت ياجازه نداد تا باق ليخود از اتومب عيدن سرش ادهيو شهاب با پ ميبود دهيخانه دكتر مسرت رس به

 .گرفته بود بپرسم

 ياعتنا باشم ول يكرده بود ب دايكه به ذهنم راه پ يخواست به افكار يدلم م. نداشت يمعنا و مفهوم ميلبانش برا يرو لبخند

باز كرده بود قصد بارور شدن را  ييخود جا يبرا كوچك را نهال ارزو را كه در دلم يكم كم وجود بذر. دست خودم نبود

 دميخودم بودم نفهم يغرق در حال و هوا. بودم زارينمو ان وحشت داشته و ب وكما انكه سخت از رشد . كردم يداشت حس م

زود  يليخ ديحاضر در جمع نبود شا يبايدختر جذاب و ز الياگر وجود مر. كردم ياحوتلپرس نيچطور با تك تك حاضر

و  ديكه محو شده بودم بوس مراموزون  يمرا به خود اورد و با گام ها اليمر يول. شدند يو منگ بودنم م جيمتوجه گ انيافاطر

 :گفت

 سندهيمن عاشق نو. ادهيز يليمن خ يبرا يياشنا نيسعادت ا. نميب يجا م نيخوشحالم كه شما رو ا يليخ. جون نيسالم مت -

 .ها هستم

 :زدم و گفتم يبود لبخند يو دوست داشتن بايزكه انصافا  اليمر يرو به
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 !نيفقط هم. كنم يرا ترجمه م سندهينو هي يمن نوشته ها. ستمين سندهيمن نو يول ديشما محبت دار -

 :خود را نباخت و گفت اليمر

ان خودشون چون اونها هستند كه به زب. هستند سندهينوع نو هيمن معتقدم كه مترجم ها خودشون  يدون يم. ياتفاقا هست -

 اد؟يدرم يك تونيدن حاال كار بعد يمختلف جون م يبه زبان ها ييبه نوشته ها

 .دياز ناشرم سوال كن ديرو با يدونه ا يخدا م -

 .خوشحالم يليبا شما خ يياز آشنا. ديكه موفق باش دوارميخب ام -

 .طور و متشكرم نيمن هم هم -

از من به سمت شهاب رفت و با او  يعيكوتاه و سر يبا عذرخواه اليمر. ماندكاره  مهيبا ورود شهاب ن اليمن و مر انيم صحبت

 .به خوش و بش پرداخت

كردم به  يسع. ديكش ريو دوستانه كنار هم نشسته و مشغول صحبت بودند قلبم ت يميصم يليان دو كه خ دنيلحظه از د كي

 ينبودم كه با طناز اليشهاب و طرز نگاه كردن او به مر يعكس العمل ها دنيقادر به د يدانم چرا ول ينم. طرفشان نگاه نكنم

ندارد مگر تو  يربط چينشان دهد به تو ه يزدم كه شهاب هر عكس العمل بيهبر خود ن. گفت يبا او سخن م يو عشوه گر

با خود مگر تو  يده يرا در قلبت جا يگريمرد د چيمحبت ه يستيكه حاضر ن يمگه تو نگفت. يزاريمردها ب ياز تمام ينگفت

داشته  اليبا مر يخواهد داشت كه شهاب چه رفتار يتو چه فرق يپس برا يمرد اعتماد نكن چيكه به ه ينبست مانيعهد و پ

 ايآراسته توجه داشته  ييبايدار به ز نيمواجش را با دو سنجاق نگ يو موها دهيلباس پوش قهيسل تيبه او كه با نها ايباشد و ا

 ر؟يخ

دنج از سالن را انتخاب كردم  يگوشه ا. دميد يم بهيمزاحم و غر كيانها  انيو من خود را در م دنديخند يگفتند و م يم همه

 .چشم دوختم الينشستم و به مر يمبل يرو گرانيو به دور از توجه د

چشمان . سخت يم انيخود را نما شتريامد ب يكه به پوست تنش م يرنگ يريبلند و اندام موزونش در بلوز و دامن ش قد

و  نيريش شيحركاتش موزون و خنده ها. ديرس يبلندش تا كمرش م سوانيكرده و گ شيارا بايز اريو خمارش را بس يعسل

 .بود يدوست داشتن
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او در . كردم سهيمقا اليخود را با مر يلحظه ا. داند ينم يزيبود كه از غم و غصه و نقص، چ دايشاد و سرخوش بودو پ اليمر

 .اناوج قله بود و من در قعر 

 يگريبود كه نه تنها شهاب بلكه هر مرد د دايپ. و زشت و افسرده و تلخ بودم ماريو من ب نيريو سرحال و ش بايسالم و ز او

شهاب . شده بودم رهيكه در دست داشتم خ ييدر خود فرو رفته و به فنجان چا. داد يم حيرا به من ترج الياو بود مر يجا زين

 :تگف يامد و كنارم نشست و به مهربان

و  يل يو ل يدردسر افتاد يتو يامروز حساب. دراز بكش يكم هي يل يل شيبرو پ ،يخسته شد. دهيرنگت پر. جان نيمت -

 .فكرش تو را خسته كردند يب يعمو

در جمع نگاه  نيبه حاضر يگفت لحظه ا يفاصله اندك كنارم نشسته بود و سر به طرفم خم كرده و به نجوا با من سخن م به

راحت  اليكند تا با مر رونيخواهد مرا از سالن ب يكردم م يو رو به او كه احساس م ستنديمطمئن شدم كه در بحر ما ن كردم و

 :باشد گفتم

 .شم يها خسته نم يزود نيبه ا يول ستميدرسته سالم ن ستميمن خسته ن -

 .لرزه يو دستات داره م دهيرنگت پر. يناراحت يزيچ هيتو از  يول -

را  وانيشربت برگشت و ل يوانيبا ل قهيگذاشت و از كنارم بلند شد و پس از چند دق زيم يا از دستم گرفت و رور يچا فنجان

 :به دستم داد و گفت

 .نفس تمام شربت رو بخور كيدختر خوب بحث نكن و  هيمثل  -

 :شدم و گفتم رهيكرد خ يم يباز ميپرستار را برا هيو به او كه نقش  دميكش يقيعم نفس

من رو  يو خستگ يدگيرنگ پر ستيالزم ن ديو واضح بگ حيصر ديبكن نجايشرم را از ا ديدار يشما هم اگر سع. خوبم من -

 .ديبهونه كن

 :زد و گفت يدار ياز نگاهم فكر را خواند لبخند معن ييگو

چشمات رو باز  زميعز نيتم. فهمه يحالت رو م نهيكنارت بش اديب يا گهيمن نه، هر كس د. رفته راههيباز هم كه ذهنت به ب -

 .كن من نگران تو هستم
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بكشم و از كنارش بلند شوم و به اتاقم پناه ببرم و ساعت ها اشك  اديخواست فر يدلم م. را گرفته بود ميراه گلو بغض

 .زميبر

. بود ين كافم يبار برا كي. كرد يم يچرا با احساسم باز. خواند يرا م اتميچطور تمام ذهن. داشت يدست از سرم برنم چرا

 .بار دوم نداشتم يرا برا يتحمل شكست و ناكام

گشود و من با تمام قوا  يخود م يقلبم را به رو چهيانداخت در يكه م ييبا توجهاتش و با تك مضراب ها يبا مهربان شهاب

هم بود و سرانجام كه مطمئن بودم قادر به مقاومت نخوا ياو گشوده شد در حال يداشتم كه اجازه ندهم در قلبم به سو يسع

 .خواهم شد ميتسل

قسمت تو  چارهيب يزدم كه ا بيبر خود نه ،يناكام ميبا دانستن شكست و تسل دنيدرد كش ميعشق شدم، تسل ميتسل من

 .و كنار گذاشته شدن دنيزجر د دن،يدرد كش. است نيهم

 .نشسته بودم ريمن سر به زداشت و  يبرده، چشم از صورتم برنم اديرا از  نيحاضر هيوجود بق ييكه گو شهاب

 .يخانم خوب شد نيمت -

 .كه فكر كنم حالم بد شده ديكن يم يشمابدتر كار. گفتم كه خوبم -

تونم خودم  يخودم نم چ،يه گرانيباشه حاال د نياز ا ريچون اگر غ ،ياتفاقا برعكس من دوست دارم تو سالم و سرحال باش -

 .رو ببخشم

 .كالفه شده بودم شيمهربان از

 .هستند كه مشتاقند مورد توجه شما باشند يگريتو جمع كسان د ديشماهم معذب نباش. شهاب خان من خوبم -

 :به اطرافش كرد و گفت ينگاه

 .بردند اديوجود من و تو رو از . همه تو فكر خودشون هستند نميب يكه من م يينايا -

 .ستين نطورينه ا -

بدون خجالت و  اليمر. كاره گذاشت مهيمن و شهاب را ن يدور او گفتگو هيشدن بق دهيدكتر مسرت در كنرامان و كش حضور

 .مبل كنار شهاب نشست يرو هياز بق يستيرودربا
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 :مسرت رو به همه كرد و گفت دكتر

خانم هم شما رو  نيدر ضمن مت. دينيرا بب رازياصفهان وش ديشما با. كردم يزيماهه برنامه ر هيسفر  كيبچه ها براتون  -

 .بگه يو كوروش و حافظ و سعد اريكنه تا براتون از خشا يم يهمراه

 :دكتر مسرت جا خوردم كه گفتم ياز صحبت ها چنان

 ....من يول -

 :و گفت ديوسط حرفم پر دكتر

 .هم فاله و هم تماشا يطور نيا. يهمراه بش هيبا بق ديتو هم با. نداره دختر خوبم يول -

هم  اليرفتم كه مر يم يبه سفر ديگروه شاد با نيمن همراه با ا. سكوت كردم و دميدكتر مسرت را نشن يحرف ها يمابق

 يچگونه م. ان نداشتم يبرا يمناسب حيخودم هم توج يشد كه حت نيسنگ يبه غم و اندوه ليساعات صبح تبد يخوش. بود

خانم مسرت . دم را محك بزنمبه سكوت تا خو اجيداشتم احت ييتنها هب اجياحت. ماه را در كنار انها سر كنمن كيتوانستم 

 :كرد و به كنارم امد و گفت مياريامر  نيرمز نگاهم را خوانده مادرانه در ا ييگو

من رو برات  يگل ها يها فيدونم كه سالومه تعر يم. ايبا من ب يرم گل خونه اگه دوست دار يجون من دارم م نيمت -

 .گفته

 :ديمتوجه من شد و پرس يرانفراوان از جا بلند شدم و شهاب با نگ اقياشت با

 ؟ير يكجا م -

 :و گفتم دينداره اما زبان در دهانم بسرعت چرخ يخواستم بگم به شما ربط يم

 .رم گل خونه يبا خانم دكتر م -

 .كرده و از سالن خارج شدم يعذر خواه هينگفت و من همراه با خانم دكتر از بق چيغم دار شد و ه نگاهش

 :كرد و گفت تيساختمان به باغ هدا يانداخت و مرا از در پشت ميدكتر بازو در بازو حانم

 .طرفه نيدخترم گل خونه از ا ايب -

 بايمحوطه سالن چنان ز. بود رفتم ينيتزئ يكه پر از گل و درختچه و انواع و اقسام گلدان ها يبزرگ اريبا او به سالن بس همراه
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 يگل ها و حوضچه وسط سالن كه با فواره ها ينور، دسته بند ميتنظ. انداخت يباغ بهشت م اديبود كه انسان را به  عيو وس

سه حوضچه به فاصله ده متر از هم در . رنگارنگ پر كرده بود يگل ها يحاو يگلدان ها راشده و دور تا دورش  نيكوتاه مز

 يوع و رنگارنگ كه من حتپر از گل ها متن يكرد و دور هر سه حوضچه به تشابه و تناسب گلدان ها يم ييطول سالن خودنما

حال و . متر داشته باشد ستيدر حدود دو يوسعت دياسالن ب ديرس يبه نظر م. شده بود دهيدانستم چ ياز انها را نم يارينام بس

پاك  يو از هوا نميو ارام بنش بايز طيمح نيساعتها در ا خواستيدلم م . برد ادميمحوطه گل خانه افكار مغشوشم را از  يهوا

 :خانم دكتر كه متوجه حالم شده بود شانه ام را فشرد و گفت. ان بهره ببرمو سبك 

 .ياستراحت كن يكم هيرسم  يم نايو تا من به ا يتو سالن قدم بزن ييتنها يدوست دار -

 :شدم و گفتم يبه جا و به موقع خانم دكتر غرق شاد شنهاديپ از

 .برم يلذت رو م تينها ييبايمنظره ز نيچن دنياز دو هم من  ديرس يهم شما به كارتون م يطور نيا هيعال -

 .به سراغ كار خود رفت و مرا با افكارم تنها گذاشت شيباغبان يدستكش ها دنيدكتر با پوش خانم

 .شهاب تمام ذهنم را پر كرده بود فكر

مهربان داشت او به  ينتيشهاب ط. انسان واال بود و من حق نداشتم به او دل ببندم كياو . بستم يبه شهاب دل م ديبا چرا

كند؟  تميخواست حما يچرا م. برده بود و خود را وقف او كرده بود اديناه خود عشقش را از  ياز برادرزاده ب تيخاطر حما

باشد و به چه علت اصرار داشت خود را به من  ميبرا يتواند دوست خوب يكه م كنمخواست باور  يشد؟ چرا م يچرا نگرانم م

دانم  ينم. كرد يم يدر برابرم فروتن نيچن نيكه ا ميبود دهيرا د گريشناخت؟ مگر چند بار همد يقدر مرا مبقبوالند مگر چ

 .من باشد يخواستم او حام ينممن  يپناهان كند ول يخواست با گذشت از عشق اكامش خود را وقف ب يشهاب م ديشا

ممكن است خواهانم باشد اول انكه نسبت به من  ليكه شهاب به دو دل دميرس جهينت نيفكر و كلنجار به ا ياز كم پس

بودم كه پس از مادرش خود را به من  يبا من جور بود و تنها كس يل يكرد و دوم انكه به قول خود او ل ياحساس ترحم م

 .كرده بود كينزد

 .بود انينما يوباز اعمال و رفتارم به خ نيكردم ارام شده بودم و ا يافكارم شده بودم و گذشت زمان را حس نم غرق

در اغوش  يل ياست و ل يخال انيكه سالن از اقا دميگذشت و به همراه خانم دكتر به سالن برگشتم و با تعجب د يساعت چند
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 .كند يم يتاب يب اليمر

 :را به اغوشم سپرد و گفت يل يبه طرفم امد و ل دنميبا د اليمر

 .يخوب دش كه اومد.. كو نيگفت مات يمدام م. فه مون كرداز بس غر زد كال يل يل نيا ؟يجون كجا بود نيمت يوا -

حوصله شده رو به سالومه كه كنارم امده بود كرد و  يبود ب دايكه پ اليمر. بوسه زدم شيو به رو دميرا در اغوش كش يل يل

 :گفت

 .خان بره موزه ديبابا حاال واجب بود سع يا -

 :به او كرد و با پوزخند گفت ينگاه سالومه

 ؟يحوصله شد يب نقدريجون تو چرا ا اليمر -

 :انداخت و گفت ييو ابرو چشم

 .هيجور هي ستنديكه تو جمع ن ونيآقا يدون ياخه م -

 .چسبه ينم ستنديمردها ن يگ يكنند كه راحت باشن تو م يوا مردم تمام مجلس شون رو زنونه مردونه م -

 .لبخند به لب از سالن خارج شد اليامد و مر انياقا نيماش يصدا لحظه نيو از سالن خارج شد و در هم نيياز اغوشم پا يل يل

قلبم را  ديشد يسه نفر انها در كنار هم سوزش دنياز د. و شهاب وارد اتاق شد اليخرسك پشمالو به بغل همراه با مر يل يل

 يلبخند رو به شهاب كه همراه ل رو با نينكند از ا دايكردم انعكاس ان به چهره ام راه پ يم يفرا گرفت و من با تمام قوا سع

 :گفتمامد سالم كردم و  يبه طرفم م يل

 .كه به دو رفت استقبالش ديرو شن تيعمو يپا يكوچولو صدا يل يپس ل -

 :زد و گفت يل يبر گونه ل يبوسه ا شهاب

 ....اتاقش رفته بود به يا گهياون واسه كار د. كردم دايپاگرد پ يپله ها يرو رو يل يمن ل. نه اتفاقا كامال برعكس -

 :صحبت شهاب را قطع كرد و عروسكش را به طرفم گرفت و گفت يل يل

 .تو يهست برا نيا نيمات -

از نگاهم خواند كه منظورش  ييشدم طفل معصوم گو ينم يل يمتوجه منظور ل. و شهاب چشم دوخته بودم يل يتعجب به ل با
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 :بر گونه ام زد و گفت يحكم گردنم را بغل كرد و بوسه او خودش را د راغوشم انداخت و م ديخند دميرا نفهم

 .Ok. نيمن، من داد به مات يبرا ديعمو خر يدد.را داد به تو نيمن دوست داشت ا -

از  گرانيكه برخالف د يتمام وجودم پر شده بود از مهر كودك. بر لب داشت ييبايدر نگاه شهاب گر خورد، لبخند ز نگاهم

او با دادن . دميتازه منظورش را فهم. كرد يبود و تمام محبتش را نثارم م دهيرو و مژه ام نترساز اب يچهره سرد و خال

 .من بفهماند بهعالقه اش را  زانيخواست م يم شيعروسك خرس

 :نهادم و بوسه بارانش كردم و گفتم نهيكنارش زانو زدم و خرس را از او گرفتم و سرش را بر س در

عمو  يدد ديشا يبه من ول يخواد اونو بد يخوشحالم كه تو دلت م يليقشنگه منم خ يليك خعروس نيدلم ا زيممنون عز -

 .دهيناراحت بشه اخه عروسك اون واسه تو خر

 :به شدت سر تكان داد و گفت يل يل

 .داد يتوان نيعمو اجازه داد گفت فقط به مات يدد! نه نه -

شدم كه  يصحبت كند خنده ام گرفت و غرق لذت احساس يسفراوان داشت تا فار يكه سع نيو ا يل يلحن صحبت ل از

كرد تنها  ياز خود جدا نم يا هيرا كه ثان يعروسك يل يدانستم چرا شهاب اجازه داده بود كه ل ينم. وجودم را دربرگرفته بود

 .در چشمان شهاب را نداشتم دنقدرت سر بلند كردن و نگاه كر. بدهد هيبه من هد

سرگرم ساختم و  يل يتا اخر شب خودم را با ل. از كنارمان دور شد يرا فشرد و بدون كالم يل يانه لكه معذبم ش ديفهم ييگو

و خلوت بودم تا ساعت  ييطالب تنها ياراد ريدر تمام ان لحظات به طور غ. رميكردم تا از جمع فاصله بگ يالمقدور سع يحت

 .ميزد پاسخ گو يم بيمن نه كه ييو به ندا شميانديها به اعمال و رفتار و گفتار شهاب ب

 يو عشوه گر يزبان نيريتا توانست به ش اليتمام شب را ساكت نشست و مر اريبس يبا فاصله ا يهم همچون من ول شهاب

و اضطراب را به  جانيداد و ه ياندرونم را ازار م يحس يو بخندم و شاد باشم ول ميبگو هيخواست مانند بق يدلم م. پرداخت

 .انداخت يدلم م

برادر سالومه بود كه  ديهمسر سع نيجمع شاد نازن نيا انيتنها در م. با هم داشتند يميگرم و صم يخوش بودند و روبط همه

 .به ظاهر شاد داشته باشد يتا چهره ا ديكوش يم اريبس
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از  يكه اندك نيازنن. ارام فرو رفت يكرده در اغوشم به خواب دايراه پ يل يبود كه خواب به چشمان ل ازدهيحدود ده تا  ساعت

 :كرد گفت يرا نوازش م يل يكه ارام ارام گونه ل يكرده بود در حال كيجمع فاصله گرفته و خود را به من نزد

 .اندازه ابراز عالقه كند نيتا ا يبه كس ميندد ميكه با هم بود ايتاليهمه وقت تو ا نيراستش ا. با شما اخت شده يحساب يل يل -

 :نوازش كردم و گفتم را يل يپر پشت ل يموها

 .از همون لحظه اول مهرش به دلم افتاد. دوستش دارم يليمنم خ -

 :شد و گفت رهيبه عمق چشمانم خ نينازن

هم شما رو  يل يل. دهند يم صيشناسند اونها اشعه نگاه ها را بهتر از ما تشخ يبچه ها انسان ها را بهتر از ماادم بزرگ ها م -

 .عاشقتون شد نيواسه هم. شناخت يخوب م

 .ستمين يهم ادم خوب يليمن خ ديباور كن. ديشما محبت دار -

هم  يل يل. يديمادر به اون رس هيدرست مثل . من تمام امشب تو بحرت بوم. يهست يل يل يبرا يول ديخودت شا يبرا -

با  يو به ما بگه ول نينه اش اممكنه نتونه با زبان كودكا يقيعشق حق هي. ترحم يعشق ب هي. شائبه يعشق ب هيخواد  يم نويهم

 .هيچقدر ارام و راحت خوابد نيبب. بزنه رواز حرف ها  يليتونه خ ياعمال و رفتارش م

 .ديد يم ينيريخواب ش ييلبانش بود گو يلبخند رو. نگاه كردم يل يل به

سخت و دشوار بود  يهم بود كم يكه راه رفتن با او كه دختر تپل نيسالومه با ا ييرا سخت در اغوش فشردم و با راهنما يل يل

 .با تمام وجود او را به خود فشردم و ارام ارام به طرف پلكان پا گرد رفتم يول

 .دميشهاب را از پشت سر شن يدو پله باالتر نرفته بودم كه صدا هنوز

 .شما رو خسته كرد يليو امروز خ يامش يل يل. شما زحمت شد يبرا -

بدون . نمانده بود يباق يساعات قبل در ان اثر متيو خشك و سرد شده بود و از صم يرسم ارينظرم لحن گفتارش بس به

 :انكخ به او نگاه كنم گفتم

 ميخواد هر جا كه با هم هست يبچه عالقه مند شدم كه دلم م نيبه ا يمن به قدر. در ضمن خسته هم نشدم. ستيزحمت ن -

 .اول تا لحظه اخرش در كنارش باشم هياز ثان
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 :و گفت ديكش يآه

شده  يچ دميزنه كنجكاو شدم رفتم جلو و پرس يپاگرد با عروسكش حرف م يرو دميد يوقت. طوره نيهم هم يل يل -

به قول خودش داشت . نكنه تيرو اذ نيباشه و مت يكنه كه پسر خوب يدخترم؟ گفت كه داره به عروسككش سفارش م

 چرا؟ ديدون يم. جا خوردم يحساب اده به شمكه قراره اون رو ب دميفهم يوقت. كرد يم حتيخرسش را نص

 چرا؟! نه -

تا صبح بهانه مادرش را گرفت و مامان مامان صدا زد و اشك  يل يرفت ل ايكه ارزو از دن يشب. خرس ماجرا داره نيا -

و تا صبح مجبور شدم بغلش كنم . زد يم غيج زير كيشد  يكه تو خونه بند نم ادمهي. سه سالش بود اياون موقع دو . ختير

بود كه به قلب كوچش الهام شده كه  نيمثل ا. برد يخوابش هم نم يبود كه حت نيتعجب من از ا. قدم بزنم ابونايتو خ

 يل يرفتم داخل و ل. دميرس يسوپر ماركت شبانه روز هيصبح بود كه به  يدم دم ها. به سراغش اومده يبزرگ يبدبخت

اون روز به بعد  زا. ديكرده اونو تو بغلش گرفت و ساعت ها با ارامش خوابناخودآگاه دستش را به طرف اسن خرسك دراز 

 شتريكنم ب يراستش من هر چقدر فكر م. تا حاال كه اونو داد به شما. شد يازش جدا نم يا هيثان. شد زشيخرس همه چ نيا

 .ونه كه حتما حرف دلش هم هسترو به شما برس يكارش منظور داشته و خواسته حرف نيبا ا يل يرسم كه ل يم جهينت نيبه ا

 يل يعاشق ل شياز ب شيكرده بود ب فيتعر ميكه شهاب برا ياناتيجر دنيو من با شن ميبود دهيرس يل يدر اتاق شهاب و ل به

لباس خواب  يل يبدون تجه به او به ل يشده ول ميو نظاره گر كارها ستادهيبه من ا رهيدانستم كه شهاب خ يم. شده بودم

 .زدم شيشانيبر پ يا هخواباندم و بوس شياو را سر جاپوشاندم و 

 ينيسنگ. رفتار شهاب باعث ازارم شده بود رييما و تغ نيسكوت ب. گفت ينم چيبه در داده بود و ه هيدر سكوت تك شهاب

 :دميدانم چرا ناخوداگاه بدون انكه بخواهم به حرف درامدم و پرس ينم. نگاهش را حس كردم

 د؟يت هستناراح يزيشما از چ -

 :تكان داد و گفت يباال انداخت و سر يا شانه

 .ديكن يفكر رو م نيچرا ا! نه -

 .يهم سرد بود و رسم باز
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 :دراورده بودم را جابه جا كردم و گفتم يل يكه از تن ل ييها لباس

 .ديبه نظرم رس ينطوريدفعه ا هيدونم  ينم -

 :و گفت ديكش يقيكه نفس عم نيامد تا ا ينظرم سكوتش طالن به

 .اندازخ وجودم باعث ازار تو شده بود نيتا ا يعني ياز من فرار كرد -

كوتاه به  يزد كه در زمان يهمان گونه حرف م. ميقبل مثل صبح كه با هم به پارك رفته بود يبود مثل ساعات يبار خودمان نيا

 .نگفتم و سكوت كردم چيه. وع حرف زدنش خو گرفته بودم

زود  يليو من خ رانهيا نجايرفت ا ادمي. از منه ريتقص. كه چقدر اشتباه كردم دميفهم ير به گلخانه رفتهمراه خانم دكت يوقت -

با حركات و رفتار اونها  يتا حد يدر تماس بود يكه مدت ها با خارج ييكردم تو يفكر م. شدم يميرفتم و با تو صم شيپ

 يدارم تا اصالتم را حفظ كنم ول يمن هنوزم كه هنوزه سع ستين نينه منظورم ا. شدم يخوام بگم غرب يالبته نم. ياشنا هست

 .يش يمتوجه منظورم كه م. ناخواسته است رهايتاث يخب بعض

 :و گفت ديصاف و براقش كش يموها يكرد و دست ال يمكث شهاب

ارام را از من قرار و  يكرد ييكه در مورد من چه فكرها نيحاال تصور ا نيتا هم يسالن را ترك كرد يراستش از وقت -

از  ايو  هيمثال مرد راحت ايو  ستيكه اداب و معاشرت را بلد ن ياحساس كنم به من به عنوان كس يباور كن اگه لحظه ا. گرفته

 .زهير ياعصابم بشدت به هم م ينگاه كن يبرقرار كرد يارتباط خوب اشخواد چون با بچه  يهمه مهم تر تو رو م

 :به من گفت رهينشست و خ ميبار رو به رو نيواداشت و ا او را به ادامه سخن گفتن سكوتم

 يشكست عشق هيهر دو نفرمون . ميدرد مشترك دار هيمن و تو هردو  ميرو بفهم گهيهمد ميكردم ما بتون يمن فكرم نيمت -

مفصل داره كه  انيجر هيهم  نيالبته ا.دميتو و مسعود رو از سالومه شن هيمن قض يول يدونم كه جا خورد يم. ميبزرگ داشت

من هم مثل تو تمام اون . بتونم به تو كمك كنم ديخودم فكر كردم شا شيپكه  نيمهم تز از همه ا يبعد ول يباشه برا

به  دنيو زمان كه مانع رس نيو به زم ختميخوش و خوب اشك ر يساعت ها ياداوريبا . تلخ رو تجربه كردم يروزها

من قصد داشتم  نيباور كن مت. كه داشت ادامه داد يبه روال يزندگ ،يچيه. شد يچ يگفتم ول راهيشده بود بد و ب يخوشبخت

 .يكنم و از دستم ناراحت بش تتيكه اذ نيرو از دوشت بردارم نه ا يخواستم بار يكمكت كنم م



 

 

كتابخانه نودهشتيا  مژگان احتشامي  –انكارم مكن 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٧٩

منظور . درا بسته بو ميبغض راه گلو. را از رفتارم داشت ريتعاب نيچرا ا. كردم يم يوجود گر گرفته بود احساس خفگ تمام

با تصور ان كه شهاب فكرم را خوانده باشد و . خواست به من بفهماند يرا م زيشهاب چه بود؟ از نگاهم چه خوانده بود و چه چ

 :وجودم را فرا گرفت و ارام گفتم يچنان لرزش شدنسبت به خودش را حدس زده با لميتما

 نيشما هم الزم نبود ا. درست مثل شهروز. رست مثل سالومهكنم د يدوست به شما نگاه م هيمن فقط به عنوان  ديباور كن -

 .ديكن ريو تفس ريمن تعب يو نوع رابطمون را برا ديحرف ها را بزن

 .را درگلوگاه خفه كرد ميرا بست و صدا ميراه گلو بغض

 :شد و گفت رهيدر چشمانم خ ميچانه ام زد و مستق ريابرو باال برد و دست ز شهاب

 ه؟يف ها چحر نيمنظورت از ا -

 :تند دست او را از صورتم پس زدم و گفتم يو با حركت ختمياشك ر ارياخت يبار ب نيا

 ديباور كن. ديداد حيتوض ميكه مدنظرتون بود را خوب و واشح برا يزيهر چ. دميشهاب خان من منظور شما رو خوب فهم -

 ....من

 :و گفت ديحرفم پر وسط

خودت سر از حرفات  ؟يگ يم يدار يدختر تو چ. ميديرا نفهم گريهمد يرف هاوقت ح چيكه من و تو ه نيمثل ا نيمت -

به من . يما مثل سالومه نگاه كن ياز تو خواستم كه به دوست يك. يمن داشت ياز حرف ها يمن تو چه برداشت زيعز. ياريدرم

 .يكرد يبرداشت نيمن چن يتو از حرف ها نمينگاه كن بب

خود را  يبه سرعت از جا بلند شدم و بدون كالم. خواست فرار كنم و به كج اتاقم پناه ببرم يدلم م. و كالفه شده بودم يعصب

 .در قرار گرفت و مانع از ان شد تا از در خارج شوم رهيدستگ يبه در اتاق رساندم كه ناگهان دستان پر قدرت شهاب رو

 :گوشم اورد و گفت كيسرش را نزد. تر از قبل شده بود ميمال شهاب

ممكن االن هم ازت معذرت  ليحاال به هر دل يباش نيمن دوست ندارم تو ناراحت و غمگ. يد يچرا خودت رو ازار م نيمت -

 !قبوله. ناراحتت كردم يكه خودت كرد يمزخرم با هر برداشت يخوام كه با حرف ها يم

 :را پاك كردم و گفتم ميسرعت اشك ها به
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 .من حساب كارم دستم بود ديزد يرا هم نم الزم نبو شما اگه اون حرف ها يمعذرت خواه -

 :در هوا تكان داد و گفت يكرد و دست يتلخ خنده

 ه؟يكدوم حساب كار؟ منظورت چ -

خوام انجام  يكار رو م نيدوست حساب باز كنم من هم هم كيشما مثل  يفقط رو نيشما خواست. منظورم واضح و روشنه -

 .نيبدم هم

 :بر لب اورد و گفت يدار يماند و لبخند معن رهينگاهم خ در

 يليخ يمن حساب باز كرد يدوست يو به قول خودت رو يمن قبول كرد يكه دوست نينبود من از ا نيمنظور من ا يول -

دوستانه  يمن با تو رابطه ا يكردم تو دوست ندار يبود كه فكر م نيكه بهت زدم به خاطر ا ييخوشحالم، چون تمام حرف ها

 .داشته باشم

 .انداختم و ساكت شدم ريسر به ز. قدم شده بود شيباز هم او پ. بازهم اشتباه كرده بودم.ت كردسكو شهاب

 :توانست رام كند گفت يرا م يكه هر قلب سخت و سرد يمهربان تيزبان گشود و با نها شهاب

 .دار كرده حهيجراندازه غرورت و  نيكه تا ا. ميكرده بود يبار چه بردشات اشتباه نيشه بپرسم ا يم زميعز نيمت -

شنود لب به  يوارش را شهاب م وانهيتپش د يكردم صدا يكه احساس م ديتپ يبه لكنت افتاده بود و قلبم چنان م زبانم

 .شده بود راتريگ شيتن صدا.  دميكش يقيو نفس عم دميدندان گز

 ؟يكرد يچه فكر زميبگو عز -

كرد تا تمام مكنونات قلبم را به  يناخواسته مرا مجذوب خود م پر جذبه و مردانه اش يكه در پس تن صدا ييبرابر نجوا در

 :شدم رهاندم و به التماس گفتم يان م ريكه اس ييزبان اورم به شدت سر تكان دادم و خود را از حال و هوا

و از  ديدكه با من حرف ز نيكه انگار از ا ديزن يحرف م يبار طور هي. ديقدر ازارم ند نيشما را به خدا ا يچيه ،يچيه -

شهاب خان . ديخوشحال نميب يدوست م هيگم من فقط شما رو به چشم  يكه بهتون م يو وقت ديمانيسخت پش ديخودتون گفت

شما را به . خودم خبر ندارم گهياز دو روز د. زنم يو دست و پا م رمياس يمرگ و زندگ نيحساسم، كالفه ام، ب ضم،يمن مر

همدل اعتماد كردم  هيهمراه و  هينفر مثل دوست،  هيبه . خوام ينم چيمن ه. خوام يمن دوست نم. ديخدا دست از سرم بردار
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 ديكمكم كن ديليدونم كه ما يم ديدار يدونم شما نسبت به من محبت دوستانه ا يم. تحمل دارم گهيد. هفت پشتم بسه يبرا

 .ترسم يم...ترسم يم. رو ندارم تشيمن ظرف يول

كه رنگ به چهره  يشد و در حال رهيمرا به طرف خودش چرخاند و در چشمانم خ ارياخت يب. كالفه تر از من بود شههاب

 :دينداشت پرس

چرا حرف . خوام باعث ارامش تو باشم نه عذاب روحت يبه من بگو من م ؟يرو ندار يچ تيظرق ن؟يمت يترس يم ياز چ -

 .يفهم يخواد بهت كمك كنم م يدلم م يترس يم يخوام بدونم از چ يمن م نيمت ؟يكن يمن رو درك نم يها

 .داشتم خود را از دستان پر قدرتش دور كنم يشده بودم و سع رهيبه چشمان شهاب خ ملتمسانه

كم مانده بود قلبم از دهانم . ميريچند ضربه ارام بر در باعث شد تا هر دو نفرمان مثل جن زدگان از هم فاصله بگ يصدا

تصور ان كه هر . سالومه نفسم را باال اورد يصدا. دميلرز يمن هم اشكارا م داشت و يشهاب چشم از من برنم. خارج شود

 .پشتم را لرزاند رهياز سالومه پشت در بود ت ريكس غ

 .ديهست نجايشما ا نيشهاب، مت -

 .سالومه گشود يمن هم بالفاصله دستورش را اجرا كردم او در را رو نميبنش يل يتخت ل يبه من اشاره كرد تا رو شهاب

 :مشهود بود به داخل امد و ارام گفت يكه از چهره اش اندك نگران الومهس

 .ديينجايشماها ا -

 .قبل از من پاسخ داد شهاب

كه بلند  ميكرد يلباساشو عوض م ميرا اورد بخوابه من هم همراهش شدم تا كمكش كنم داشت يل يل د،يزحمت كش نيمت -

 .مجبور شد كنارش بمونه نيشد و بهانه گرفت مت

 :زد و گفت يلبخند سالومه

 ده؟يخب حاال خواب. ديكن يم يكه چه خوب بچه دار نيتو و مت يبرا رميآخ بم -

 :گفت يحوصلگ يپس با ب. سالومه لبخند بزند  يبه شوخ يبود كه حت يكالفه تر از ان شهاب

 .خسته شد يحساب نيبل تازه خوابش برده طفلك مت -
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 :گفت يدار يكرد و با لبخند معن به من و شهاب ينگاه طنتيبا ش سالومه

كشه  يبزنه داره خودش رو م انويخواد پ يم اليمر. نييپا ايشما هم ب نييرم پا يرو به راه پس من م زيخب حاال كه همه چ -

 .يكه تو هم باش

جرا نبرده از ما ييجانبه شهاب بو كيكه از چشمان قرمز و سخن گفتن  ستيدانستم كه سالومه انقدر ساده و زودباور ن يم

به من و شهاب خواست تا اتاق را ترك كند كه به سرعت از جا بلند شدم  ينشان نداد و با نگاه يحال عكس العمل نيباشد با ا

 :و گفتم

 يخواد خدا يدلم نم ننديمن و شهاب خان را بب هيدرست نباشه بق ديشا. اميسالومه جان صبر كن تا من هم همراهت ب -

 .بشه جاديا يكس يبرا يوتفاهمابتدا س نينكرده از هم

 .امدم ييرايتوجه به او از كنارش رد شدم و همراه با سالومه به سالن پذ يب يكردم ول يحس م خودميشهاب را رو  رهيخ نگاه

شهاب دست به كمر زد و  ركرديدارد در پس ظاهر ارامش خشمش را كنترل كند در برابر د يسع ديرس يكه به نظر م اليمر

 :گفت

 اد؟يداره م يتو كه گفت ؟يشهاب اسمان نيمه پس كو اسالو -

 :باال انداخت و گفت يشانه ا سالومه

 .ارشيبرو خودت ب يناراحت يليخ. كرده رياز كجا بدونم چرا د گهيمن د. اميبه من گفت دارم م. جون يدونم مر يمن چه م -

 :ه كرد و گفتدست دور گردن خواهرش حلق ديبه سالومه نازك كرد و سع يپشت چشم اليمر

به جون . ميمگه ما احساس ندار ميستيشهاب باشه مگه ما ادم ن ديحتما كه نبا ميما بزن تا لذت ببر يدلم برا زيخوب عز -

 !دونم ها يشناسم و قدرش رو م يم يقيمن از شهاب هم بهتر موس يمر

به سر و گردنش داد  يقر يمصنوع يا خنده اب اليمر. دلم به حالش به درد امد. افتاد ديهمسر سع نيچشمم به نازن ناخواسته

 :و گفت

 .باشه پس فقط به خاطر شما -

شروع به  اليمر. و به عمد تمام توجهش را معطوف دخترش ساخت. ديسرخ شد و لب به دندان گز نيكردم صورت نازن حس
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كرد و نشست و در الك خود فرو  را انتخاب يصدا داخل سالن شد و گوشه ا ينواختن او ارام و ب نينواختن كرد و شهاب در ب

 .رفت

چگونه خواهم  ندهياز تصور ان كه چند روز ا. ستميقادربه ماندن ن گريشب گذشته بود كه احساس كردم د ازدهياز  ساعت

. شد تحمل كنم ياشكار م ميكه كم كم برا يو با وجود جو ناارم اليجمع را با وجود شهاب و مر نيا ميماه و ن كيتوانست 

 .كرد دايبه دلم راه پ بيعج يترس

ترك كردم و همراه سالومه و شهروز كه اصرار به رساندن من به  يكوتاه و دسته جمع يخداحافظ كيشب مجلس را با  ان

كه شهاب سالن را  يدانستم چرا درست لحظه ا ينم. پناه بردم ميها ييمنزل داشتد به خانه برگشتم و به كنج خلوت تنها

او به سالن بازگردد منزل دكتر را  كهيبه شدت عجله داشتم تا قبل از ا. به خانه را كردم متيزترك كرد به سرعت قصد ع

 .نميشد بب يبا او باخبر م يكه از رفتنم بدون خداحافظ يخواست چهره شهاب را هنگم يدلم م يليخ. ترك كرده باشم

 

 23فصل

شهاب  اديساعت را با  72و من تمام آن  گذشتيانده بودم مگذر يل يكامل را با شهاب و ل كروزي بايكه تقر يروز از زمان سه

 .گذرانده بودم

به كار و اعمال و رفتارم .شده بود دنمينفس كش ياو كالم او تك تك سخنانش خواب و خوراك و حت ادياو نام او  فكر

 چيبسته بودم مهر ه كه با خود عهد يمن يچطور.شده بودم فياراده و ضع يچقدر ب.شده بودم تيظرف يچقدر ب.دميخنديم

 .شدم خوديكرد از خود ب بميتوجه اش را نص يشد و كم بزكه سر راهم س يكس نيرا به دل راه ندهم با اول يمرد

 ريو افسوس كه باز هم در همان دام كم كم اس.بودم و عالمات و اشارات آن را از حفظ بودم دهيرا چش يطعم و مزه عاشق من

تلفن شده بود  يكه پاسخگو يو چشم از دهان كس دميپريبه صدا در آمدن زنگ تلفن از جا م مثل گذشته ها با هر بار.شدميم

 .داشتميبرنم

مختلف ذهنم را پر  يفكرها كندياز من نم يادي يل يچرا حداقل ل نكهيو افسرده از ا ديروز گذشته بود و من ناام سه

و  دونديم يو دست هر دو را گرفته و با هم با شاد تادهسيا نشانيماب يل يل كهيو شهاب را در حال اليخود مر شيپ.كرديم
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 .دميكشيو آه م كرديرا تجسم م گذراننديخوش م

 

هر دفعه منصرف شدم و  يكنم ول يبار به سمت تلفن رفتم تا شماره منزل دكتر را گرفته و احوالپرس نيآن چند روز چند در

تو را بخواهد خودشان  يكس ايباشد  اجيكن اگر به وجود تو احتن ليزدم كه خود را تحم بيو بر خود نه دميخود را كنار كش

 .رنديگيتماس م

 يكوشش خود را برا تيو رخوت و با نها يو من با سست.ديفرا رس يهم گذشت و صبح روز عقد شهال و مهد گريروز د دو

 .كه تلفن به صدا در آمد كردميجشن ساده شان آماد م

 .را برداشتم يگوش يحال يب با

 .دييبفرما...بله-

 مرده است زنده است؟ تيحاج يگينم ميتو نكن اديشما؟ما  ييخانم كجا نيرنگ نيسالم سنگ-

بابا سالومه  يا:گفتم يبا خوشحال.به حركت در آمده باشد ميخون در رگها ييسالومه كو يگرم و پرانرژ يصدا دنيشن با

سر خودم هم  قتشيحق.خب گفتم مزاحم نشم يول شما بود شيدلم بخدا تمام فكر و حواسم پ زيعز هيچه حرف نيجون ا

 .و شهالست يكه امشب بله برون و عقد مهد يدونستيگرفتار بودم م يكل.شلوغ بود يليخ

سرمون  يبخدا بقدر.به كل فراموش كرده بودم.زميعز ياوا راست گفت:بناگاه به خاطرش آمده باشد گفت ييگو سالومه

 .از ده تا اتفاق جورواجور افتاده شتريچند روز ب نيتو ا يدونينمتو كه .هياسم خودم چ دونميشلوغه كه نم

 .يشده سالومه؟نگرانم كرد يچ:دميپرس يشدم و با نگران كنجكاو

 .جونم نياز كجاش بگم مت-

 .تره بگو يگفتن يكنياز هر جا كه فكر م-

 .بپا شد يقشقرق نيو نازن ديسع نياز فردا صبحش ب چيكه ه يواال همون شب كه تو رفت-

 آخه چرا؟-

چشم و  ديو سع مونهيازدواجشون از رنگ و لعاب افتاده پش گهيم.دوستش نداره گهيد ديسع گهيم نيبخدانازن دونميچه م-
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 .جدا بشه ديكه اجازه تا اون از سع كرديبه پدر اصرار م.رهيو او م نيفكرش دنبال ا

 گفتن؟ يدكتر چ يخب آقا-

مطمئنم كه  يول طونهيشوخ و ش يكم هي ديمن قبول دارم سع نيمت يدونيش كرد مكرد تا آروم يسع يليخ.بگه يبابا چ يطفل-

 .دوست داره شويو زندگ نينازن

 ه؟يخان چ ديخب حاال نظر خود سع-

آقا .كنه يراحت زندگ.دوست داره ازاد باشه گهيم دهيبخواد طالقش م نياگه نازن گهيلج م ياونهم افتاده به دنده  دونميچه م-

 .واال غصه شون خفم كرده دونمينم خواديكن نم يامر و نه ادخويباال سر نم

 .نطوريعجب پس ا-

 .هم بدتر نطورياز ا زميآره عز-

 .شهيم يدختر كوچولوشون چ فيپس تكل-

 .كشهيمادرش باشه و خرجشو م شيپ دهيم گهيم ديسع-

 .تمومه يعنيسالومه -

 .شهيم يچ مينيتا بعد بب ينطوريفعال كه ا-

 ...ديشا.خواديرا م يگريكس د ديسع ديسالومه شا-

 ديبا يبدم ول ديحقو به سع خواهديدلم نم نكهيبا ا نيراستش مت.بخدا خودم هم موندم دونمينم...يول هيمنظورت چ دونميم-

 .يبعد يانهايسر جر ميبر ميحاال بگذر.و خشكه يمقررات يليخ ستين ريتقص يهم ب نيبگم نازن

 .هست يانيمگه باز جر-

 .از ده تا اتفاق افتاده شتريم كه ببابا گفت يا-

 .خب بگو -

شهاب تماس  ينامادر سيبدند كه از پار صلهيرو ف هيداشتند قض يو پدر و شهاب سع نيو نازن ديرو دار سع يتو همون گ-

 .سيكند و بره پار هيته طيچطور بل ديشهاب نفهم يطفل.دهيخواب مارستانيگرفت و گفت كه حال پدرش بهم خورده و ب
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 !؟ييكجا نيمت:سكوت برقرار شد و سالومه با خنده گفت يا لحظه

 چطور مگه؟ نجاميهم:خودم آمدم و به سرعت گفتم به

 ؟.يآخه جا خورد-

 من؟ يك-

 .ستميمن خر ن يدونيتو كه م گهيا بسه د-

 .يگفتم تو خر يوا خاك عالم من ك-

 كسالي نيا يهم تو يدو بار يكي.گردهيب مدنبال شها يليچشمش خ الههيمر نيراستش دروغ نباشه ا.شهاب رفت نيمت-

ضربه .را از دست داده بود ايهم نداشت تازه جول يريخب طفلك تقص.نگرفته لشيشهاب تحو يو برگشته ول ايتاليرفته ا

روال افتاده و بهتر از قبل شده  يرو بايدفعه كه شهاب تقر نياتا .هر بار ناكام برگشت اليبود مر نيا.خورده بود يسخت

و  نهيبيشهاب انگار نه انگار كه اونو م يول كنديم يبه دام انداختنش هر كار ياز همون شب اول برا چارهيب ياليرم.بود

كرد كه شهابو دوست  رافمادر اعت شيپ ييپررو تيو با نها يو بدون پرده پوش نجاياومد ا اليبود كه مر شيدو روز پ.شنوهيم

 .براش انجام بده تونهيم يداره و مادر هر كار

 .زده يعجب حرف:و هم بشدت حرصم گرفته بود گفتم كردميهم تعجب م اليو جسارت مر يياز پررو كهيحال در

 !جالبه نه-

 .بكنه يكار نيپا بذاره و همچ ريشد و غرورش را ز يراض اليچطور مر.هم آره هم نه ييجورا هي يا-

 .كنهيبا آدم م يگل من عشق هر كار عشق

 .براش مهمتره يزياز هر چ يو غرور هر كس تيصمن قبول ندارم بنظر من شخ-

 .يكنيدلم فكر م زيعز يكنيفكر م-

 شد اونم رفت؟ يچ يل يسالومه پس ل يراست-

با اونا كنار  يل يفرداش تماس گرفتند و گفتند كه ل يول ميبرد.پدر و مادر آرزو شيپ مشيشهاب گفت ببر.مونده يل ينه ل-

 .برم نيبرم مات نيمات گهيو مدام م زهيرياشك م جا هيو كز كرده  خورهينم يچيه.ادينم
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 خب حاال كجاست؟:شد و گفتم يل يماالمال از مهر و عشق ل قلبم

 .فدات بشم به من برس ياله نيمت.دهيتو اتاقش با هزار زور و ناز و نوازش خواب-

 .من شيپ اريرو بردار ب يل ياونجا تو ل اميب تونميسالومه جون منكه نم-

 .يهمون دارآخه تو م يول-

 .برمشيبا خودم م.ستيمهم ن:فكر كنم گفتم نيآنكه به عواقب ا بدون

 ...آخه يول-

دلم داره براش  ارشيحاال پاشو ب نينداره هم يول- .كردميفكر نم زيچ چيچنان به وجد آمده بودم كه به ه يل يل دنيفكر د از

 .كشهيپر م

 .كشهيپر م دهيرو هم م يل يل يكه بو ياون يراب اي يل يل يفقط برا:گفت طنتيكرد و با ش يمكث سالومه

 .داشت يغاميپ هيشهاب برات  نيمت:شد و گفت يجوابش ساكت ماندم و سالومه جد در

 ؟يغاميچه پ:كه ته حلقم در آمد گفتم يياز حالم با صدا ياز جا كنده شد نفسم به خس خس افتاد و بدون پرده پوش قلبم

 ميمستق تونمينم دونميم رميمنم دارم م.از دوستش بذاره و بره يآدم بدون خداحافظ رسمه كه ايدن يگفت كه بهت بگم كجا-

هر چه  يو بد يخوب فرستميم يخداحافظ غاميپ هيحداقل از طرف سالومه برات  يكنم ول يو خداحافظ رميبا تو تماس بگ

 .ببخش يديد

خود  يبرو يول ديكردم سالومه حالم را فهمحس .شد ياز اشك از گوشه چشمانم جار يكيبار يسكوت كرد و من جو سالومه

 .خداحافظ گهيساعت د هيتا .داشتم بهت برسونم فهيوظ گهيبود د غاميجون پ نيمت:و گفت اوردين

 .را سر كردم كساعتيشهاب  غاميو منهم غرق در پ.را قطع كرد يگوش سالومه

 .رفتم يل يدم و به استقبال سالومه و لخانه نبود پس خودم در را باز كر يكس.سر وقت زنگ در بصدا در آمد درست

 .خفه شد نيمت زميعز يل يل:را نوازش كرد و گفت شيشده بود كه سالومه با خنده موها زانيچنان به گردنم آو يل يل

 .براش تنگ شده بود يليبذار راحت باشه دلم خ:زدم و گفتم يل يبر سر ل يا بوسه

 .خبر جالب هي نيمت:زد و گفت يقهقهه ا سالومه
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 چيو برازنده شده بود و پا رو پا انداخته بود و با سوئ بايز ارينشاندم و به سالومه كه در شنل بلندش بس ميپا يرا رو يل يل

 .شهيشده باورت نم ياگه بگم چ:گفت كرديم يدرون دستش باز

 .يبگو كه دلمو برد-

 .تماس گرفت يرو گذاشتم سرجاش مر يحرفم با تو كه تموم شد تا گوش-

 ؟يه چخب ك-

 .مدرك دار خالصه همه جور تمام و كمال پيخواستگار اومده توپ توپ پولدار خوشت هيواسش .شهيم وونهيدختر داره د-

 خب؟؟:از صحنه رقابت گفتم اليلبانم نشست و از فكر كنار رفتن مر يلبخند رو ناخواسته

 .خواستگار بپره نيا ترسهيم ستيطمئن نشهابه و از او هم م ريدلش گ.كنه كاريمونده چ چارهيب.خب يو خب و سالمت-

 كنه؟ كاريچ خواديحاال م-

 .هينظر شهاب راجب بمن چ نيآب بده بب يسر و گوش هي گفتيدست به دامن من شده بود م-

 ؟يگفت يتو چ-

 .كنميخبرت م پرسميباشه م:گفتم-

 ؟يگيم يجد-

 گفت؟ يچ يدونيم.براش گفتم انويرهر طور بود همراه شهابو گرفتم و ج اورديدلم طاقت ن يديآره كجاشو د-

 !نه از كجا بدونم-

 .بگو تا حضورا خدمتشون برسم كياز قول من بهش تبر.تورش از دورم باز كنه اليكه باعث شد مر يگفت خدا عمر بده اون-

راه كه به ذهنم  ياز افكار.خواستيپس او را نم.را دوست نداشت اليپس شهاب مر دميگنجيدر پوست خود نم يخوشحال از

 .دختر ياليخوش خ يليخ.رسهيم يزدم خوب بتو چ بيكرده بود خنده ام گرفت و بر خود نه دايپ

 .يتاز شد كهيخانم  نيمت:گرفت و مرا بخود آورد و گفت مياز بازو يشگونين سالومه

 .شدم يتاز چ كهي:تفاوت نگاهش كردم و گفتم يب

 ...گميم يكه چ يدونيبهتر از من م.يبازم اون خودت-
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و آمدم آمدمش به من فهماند كه شهروز  شيتلفن همراه سالومه را از ادامه صحبت باز داشت و او با بله بله گفتنها يصدا

طفلك .شهروز در امد يبرم كه صدا.رفت ادميشاهزاده قصه هام  دميتو را د:تماس را قطع كرد و گفت.چشم انتظارش است

تو را بخدا به .شرمنده يل يجون بازم از بابت ل نيمت.سابتو بعد برسمح اباشه ت.دهينفهم اديز يزياز تازه عروسش هنوز چ

 .ميمزاحمتون بش يمادر بگو كه خودت خواست

پدرش  شيراحت پ اليراحت باشه به عموش هم بگو با خ يل يبابت ل التينكن برو و خ يگانگيب نقدريتو رو خدا سالومه ا-

 .احساس كنه عموشو يدور ذارميهستم و نم يل يمن مواظب ل.بمونه

 .رو بگم نهايفقط هم:و گفتم ديصورتم را بوس سالومه

 .لطفا بله-

تموم شد رفت .گفتم باشه خوامتيگفت عاشقم م.ميما كه ناز كردن بلد نبود.بهتره ينطوريا ديشا.يكه تو بخوا يباشه هر چ-

 .ناز كن يحاال تو ه

 .ميو از سر و كول هم باال رفت ميكرد يتمام با هم باز كساعتيو .ميتنها شد يل يرفت و من و ل سالومه

 .چه خبره نجاي؟اييمادر كجا نيمت:داخل خانه در را باز كرد و گفت يبا تعجب از سر و صدا مادر

 كنه؟يم كاريچ نجايا نيا:باز از تعجب گفت يبا دهان يل يل دنياز اتاق خارج شدم و مادر با د يل يبا ل همراه

 .عمو آمد يتا دد نيمات شيمن آمد پ:و گفت ديبوس و او را ديدر آغوش مادر پر يل يل

 گه؟يم يچ نيا نيمت-

 .با ماست يمدت هي يل يكه ل نيمفصله فقط بدون انشيجر-

 آخه چرا؟.يگيم يچ-

مادر كه هنوز .و شهال كردم يدر جشن مهد يل يل يبهمراه يكردم و به اصرار او را راض فيمادر تعر يرا خالصه برا انيجر-

 .زننديفكر در موردمون م كياز كجا اومده هزار و  هيبچه ك نيا ميآخه دختر من بگ:مردد بود گفت

 .باخبره زيمهم شهالست كه اونم از همه چ ردهايگيبابا مادر شما هم سخت م يا-

 .گنيم يمهمونها چ هيطرف بق هيشهال  ستين يواال بنظر من كار درست دونمينم-
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 !يچيكه ه ميكن يحرف مردم زندگ يرو ميحرف مردم اگه بخواه ديمامان جون ول كن-

 .از من گفتن بود يدونيحاال خودت م.دهيآدم م يبه زندگ رييتغ كيحرف مردم هزار و  نيكه هم يدونيم يآخه مادر تو چ-

 حيرا جداگانه توض يل يحضور ل كيهر  يو برا دنديو محسن و محمد هم رس ياز آمدن مادر نگذشته بود كه مهد كساعتي

دختر مبادا :كرد ياما محسن شروع به رجز خوان.نگفت چيو ه ديرا بوس يل يخودش بود ل يكه بكل غرق كارها يمهد.دادم

 .ارنيبراش حرف در ب هيبگن بچه مهد

 .مامان بشنوه و سوژه درست كنه يخوايم نييپا ايصداتو ب:به محسن كردم و گفتم ياخم نگاه با

 مش؟يواقعا بنظرت صالحه ببر كنمينم ينه بخدا شوخ-

 ايصالح باشه :زدم و گفتم ايمانده بودم دل به در نكاريا يو نادرست يدرست نيخودم هم ب كهيبه هشدار محسن در حال اليخيب

 .ارمشيبا خودش م.خودم رو گرفتم مينباشه من تصم

 .از ما گفتن بود يخود دان:تكان داد و گفت يسر محسن

 يگوش خرگوش يرنگش با موها يدار صورت نيكه د رلباش چ يل ياه لحاضر و آماده بهمر يگذشته بود كه همگ 3از  ساعت

مراسم بله برون شهال و .ميشده بود به سمت خانه شهال براه افتاد نيتريپشت و يكه با روبان براش بسته بودم مثل عروسكها

در  گريكدي يد و نامزدو شهال به عق يحاضر در جمع انجام گرفت و مهد انو با تعداد اندك مهمان يسادگ تيدر نها يمهد

 .آمدند

چكار  نچايكوچولو ا نيا نيمت:فرصت كنارم آمد و گفت نيجا خورده بود در اول يهنگام ورود ما حساب يل يل دنيكه از د شهال

 كنه؟يم

 .ارمشيفقط بدون كه مجبور شدم با خودم ب.برات بگم زويمفصله باشه تا بعد همه چ يليخ انشيجر:و گفتم دميخند

 دنشيفقط از د.خونه خودته نجايا.هيچه حرف نيبابا ا يا:از سوالش ناراحت شدم دستم را فشرد و گفت نكهيصور ابه ت شهال

 .بتو عالقه مند شده نقدريا يعني.جا خوردم يحساب

 .آره نكهيمثل ا-

 .شدهپدربزرگش كه حالش بد  شيپ سيبگم كه عموش رفته پار نويفقط ا-.طفل معصوم چقدر خوشگل و بامزه هم هست-
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 ؟يگيراست م:تعجب نگاهم كرد و گفت با

 .من باشه شيهم بهانه گرفته و خواسته پ يل يآره ل-

 يمادر ميخودمون نيمت يراست.يهست يل يل يبرا يقيال اريالحق هم كه تو مادر بس:و گفت ديكش يل يبه سر ل يدست شهال

 .ادهايبهت م يليخ

 .نظر لطف شماست:و گفتم دميخند

 .برگزار شد مانهيگرم و صم اريبا همان تعداد اندك بس يشهال و مهد جشن

 

 24 فصل

 يمادر شهال همچون مادر زن. برد يساعاتش را در خانه شهال به سر م شتريب يگذشت و مهد يمجلس عقد م خيروز از تار دو

كنار مادر . كرد  يعوت مكرد و به اصرار و اجبار او را هر روز ناهار و شام به خانه خودشان د يم ييرايپذ يمهربان از مهد

 :شده بود رو به مادر گفتم يكه مشغول نقاش يل يل همبل هال نشسته بودم و غرق نگاه ب يرو

 .راه دادند يميزود اون و تو خوشدون گرم و صم يليخانواده شهال خ. راحت شد ياز بابت مهد المونيخدا رو شكر خ -

 :و گفتكه در دست داشت را جابه جا كرد  يبافتن ليم مادر

االن دو روز  ينيب يم. هنوز زن نگرفتم: گفت يهست ييكجا دندياقاهه پرس هيگفتند كه از  ميخوب از قد يول. اره شكر خدا -

 .دميبچه ام را ند ياون هم هول هولك قهيشده كه جز ده دق

 يها زهيندك اندك انگساعاتش را به شهال اختصاص داده ناراحت شده و ا شتريب يكه مهد نيكردم كه مادر از ا احساس

 :بر گونه اش زدم و گفتم يرو بوسه ا نياز ا. رديگ يدر او شكل م يمادر شوهر

 ...مادر جون -

 :و گفت ديكش يلحن كالمم فكرم را خواند و اه از

 .ارميدرم يدارم مادر شوهر باز يبگ يخوا يم هيها چ -

 :رفتم و گفتم سهيلحن كالمش از خنده ر از
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مامان خانم . پسر پنج ساله است هي يكه انگار مهد يزن ياز بچه ات حرف م يشه؟ شما به جور يداره م نياز ا ريمگه غ -

 چه؟ يعنيتازه عروس و داماد  ديدون يجونم شما كه م

 :زد و گفت ينيغمگ لبخند

چكار  يكنم ول يم فيكاندازه به شهال عالقه داره  نيتا ا يمهد نميب يكه م نيباور كن من از ا. دونم يدونم مادرجون م يم -

هر روز ناهار و شام و براش اماده كردم و منتظرش نشستم بعد از پدرت . و سه ساله كه تر و خشكش كردم يس. كنم مادر

 .برام سخت شده يكم هيدلم گرفته و  اشيو كم توجه شيخال يجا دنيگاهم بود حاال با د هيتك يمهد

 :و گفت بغض كرد و اشك را از گوشه چشمش پاك كرد مادر

دادم با  يكارها رو انجام م نيهم كه ا يتمام مدت. هاش رو اتو كردم راهنيپ. كردم يريامروز صبح رفتم اتاقش و گردگ -

 يمحسن به راه خودشه و نم يدون يتو كه م. از من دور شده يكنم مهد ياحساس م. كردم يزدم و درد دل م ياون حرف م

 يكي يكي يتنها مهد يدرس و كنكوره تو هم كه به راه خودت هست ريت و اسمحمد هم كه بچه اس. حساب كرد شيشه رو

 يمرد چيه هيخدا سا. احساس كردم شياز ب شيپدرت رو ب يخال يشه؟ امروز جا يم يمن چ فيانوقت تكل ديمن و تنها بذار

 .را از سر زنش كم نكنه

 :و گفتم دميدور گردن مادر انداختم و او را بوس دست

 .مونم يبشم مادر خوبم من كه هنوز نمردم من خودم كنارت م ن فدات ياله -

 :و گفت ديدست نوازشگر مهربانش را بر سرم كش مادر

 .يخوام به خاطر من هدر بر ينم. يتو هم جوان. يازدواج كن ديتو هم با -

 :كردم و گفتم يل يبه ل يبه دلم نشست و نگاه غم

 .كنم يوقت ازدواج نم چينه مادر من ه -

 ؟يمجرد بمون يخوا يم يچرا مادر تا ك آخه -

بشه دوباره خوانده  يدل ببندم، عاشق بشم، شوهر كنم كه چ. شما رو دارم ستميكه زنده سهتم در ضمن من تنها ن يتا وقت -

 .راحت تر هستم يليخ يجور نيگذشتم ا رشينه مادرجونم من از خ. شده ها را دوره كنم
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دست دور  يل يداد قطع شد و ل يمن و مادر قرار م نيرا ب شيكه نقاش يغوشم در حالدر ا يل يمن و مادر با امدن ل صحبت

 :را نشان داد و گفت يگردنم انداخت و رو به مادر نقاش

 .قشنگ هست يمام -

 :كرد و گفت يبه نقاش ينگاه مادر

 .هستند يك نايا يديكش يچ نميكن بب فيتعر. قشنگه مادر يلياره خ -

 :بود نشان داد و گفت دهيرا كه كش يه ام زد و دست از دور گردنم برداشت و با انگشت كوچكش زنبر گون يبوسه ا يل يل

 .babyهم هست  يل يل. يمادر، شهاب دد نيمات. خوب است يليخ. عمو است يدد نيمن هست ا نيا. هست نيمات نيا -

را كه دست پدر  يخوب توانسته بود عكس كودك يليخ ينداشت ول شتريبا ان كه پنج سال ب يل يل. نگاه كردم يبه نقاش قيدق

 .بكشاند ريو مادرش را گرفته به تصو

در . كرده بود منقلب شدم و او را سخت در اغوش فشردم دايكه در ذهن كوچكش راه پ يبود و افكار دهيكه كش ينقاش از

 نگاه مادر او را بوسه باران كردم ينيسنگ ريز

مادر  ياز لحن صدا. از اشك شاهد و ناظر اعمال و رفتار ما بود از جا بلند كرد زيلبر يزنگ تلفن مادر را كهب ا چشمان يصدا

را از  يمبل نشاندم و به سمت تلفن رفتم و گوش يرا رو يل يل. كه سالومه پشت خط است دميو طرز صحبت كردنش فهم

 :مادر گرفتم و با خنده گفتم

 بشه؟ شيطور يل يل يبگو نكنه نگران راستش رو يكن يدختر تو چقدر تلفن م ؟يسالم چطور -

 :كرد و گفت يتلخ خنده

 .ميشرمنده تو و خانواده ات هست يليخ يدون يجون خودت بهتر م نيمت -

 .به جا و الزم بود يليخ ميكه ما دار يتيتو موقع يل ياتفاقا وجود ل. يزن يكه م هيچه حرف نيبابا ا يا -

 .افتاده يمگه اتفاق يتيچه موقع -

 يحساب يل يل يدلتنگ شده ول يكم هيمادر  ينفهم يعقد كرده مدام با شهالست بفهم يمهد ياز وقت يكه نه ول يخاص اتفاق -

 .رسه يبهش م يحساب. خودشه يسالومه انگار نوه واقع يدون ينم. سرگرمش كرده
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 .گذره يبهش خوش م يپس حساب رهيگ ينم كيخانم سالم ما را عل يل يل دميد -

 .چه خبرها. ستيبد ن يا -

 .ستيسرحال و بانشاط ن شهيگرفته و ناراحت است و مثل هم يسالومه اندك دينظرم رس به

 .يايبه نظر ناراحت م يسالومه تو خوب -

 .و مرا مطمئن ساخت كه حسم به من دروغ نگفته ديكش يقيعم نفس

صبح  روزيس گرفت و گفت كه پدرش دتما شبيبگم كه متاسفانه شهاب د ديبا يخواد ناراحتت كنم ول يجون دلم نم نيمت -

 .فوت كرده

 :از نهادم بلند شد و گفتم اه

 .چه بد يوا -

 :تر از قبل ادامه داد نيغمگ سالومه

. تنها شده يبا رفتن پدرش حساب نهيچقدر غم بب. بد اورده يليدو سه ساله خ نيا يتو يسوزه طفلك يشهاب م يدلم برا -

شهاب  يول سياصرار كردند برند پار يليخ ديپدر و شهروز و سع. امديه حلقش درماز ت شيكه تماس گرفته بود صدا شبيد

شهاب به  يطفلك. رانيگرده ا يده و برم يپدرش رو انجام م يكارها ومونه  يم سيهفته پار كيگفت كه تا . نداد تيرضا

 .مياز خود او شرمنده شد شتريكرد كه ما ب يمرد و اظهار شرمندگ يعذرخواه يقدر

 يكه با صحبت م يكه سالومه خبر فوت پدرش را داد تا مدت ياز لحظه ا يدانم چرا ول ينم. ه حال شهاب به درد امدب دلم

 .سخنان سالومه مرا به خود اورد. پس بزنم دگانميد يچهره او را از جلو ريكردم نتوانستم تصو

 يچه تداركات ميكرد ييها يزيچه برنامه ر. هخودش خبر ندار گهيساعت د يگن كه ادم از  يراست م. ينيب يتو رو خدا م -

 .همه و همه نقش بر اب شد. ميديد

 :افتادم و گفتم اليمر اديبه  ناگهان

 چه خبر؟ اليسالومه از مر يراست -

و غضب كرد و  ظيغ يشهاب، مدت غاميطور كه معلومه بعد از پ نيا. و بس الستيتنها سوژه داغ االن مر يدون يكه نم يوا -
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 .و گفت كه قرار بله برون رو بذارن رونيبعد از دو روز اومد ب يحرف نزد ول يرو خودش بست و با كسدر اتاق 

 شه؟ يوا مگه م -

بود كه عقل  نيافته ا يعقب م يبره و از زندگ يزمان م يشهاب كار كنه كل ياحتماال فكر كرده اگه بخواد رو. حاال كه شده -

رو انجام  شونيمقدمات يو صحبت ها انيهفته قرار خانواده داماد ب نيشب تو هم هيكه  نيمثل ا. داده حيو به احساس ترج

 .بدن

كه شهاب پدرش را از دست داده بود و در غم هجران  نياز ا. بود كه در درونم به پا شده بود ييچه غوغا نيدانستم ا ينم

از گرد مسابقه  اليسرسخت همچون مر يبيقكه مانع و ر نياز ا يبودم و از طرف نيسوخت غمگ يتك تك افراد خانواده اش م

 .دميگنج يدر پوست خود نم يكنار رفته از خوشحال

 يول. يمگر تو قصد ازدواج دار. ينگر يم بيبه چشم رق اليچرا به مر ،يزدم كه تو چرا شاد يم بيان كه در دل خود ته با

باز  يبه تو ابراز عالقه نكرده ول ير هنوز كه كسساده خوش باو يزدم كه ا يم اديبر سرش فر. باز هم گوش دل بدهكار نبود

 .كردم ينوشتم رها م يكه م ييوهايشدم و خود را، لحظه ها در سنار يم نيريغرق در تفكرات ش. هم دست خودم نبود

 يديو حس جد يل يبا وجود ل ميروزها. كردم يدگيمهربان به او رس يدر كنارم ماند و من همچون مادر يل يهفته تمام ل كي

 يل. ساخته بود انيع ميبرا شتريرا ب ينعمت بزرگ اله نيا ستنيكرده و قدر و ارزش ز دايكه در من شكل گرفته بود معنا پ

 .ستيراض اريكوتاه مدتش با من خو گرفته و بس ديجد يبود كه او هم به زندگ دايپ يشاد بود و سرحال و به خوب يل

 يل يكه ل يكه در تمام ساعات يبه طور. به مادر دل از او ربوده بود شيها گفتن يبا وجود گرم و كودكانه اش و با مام او

خوارند و ناز و  يبه او م نيشر يداستان ها فيرا با تعر شيغذا. ديكش ينوه خودش است او را در اغوش م ييكنارش بود گو

 .كرد ينوازشش م

و گردش به پارك كوچك كنار منزلمان  يهوا خور يرا برا يل يصبح روز شنبه بود و من ل. شد يسپر عيسر يليهفته خ كي

 .برده بودم

كرد كه خودش خسته شد  حيتفر يباز ليكرد و با وسا زيدر پارك با كودكان هم سن و سال خودش جست خ يبه قدر يل يل

خل ان نگاه دا ليبه وسا نيتريو او پشت و ميرد شد يفروش يدر راه از كنار اسباب باز. برگشتن به خانه را داد شنهاديو پ
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 :را نشانم داد و گفت يكرد و عروسك

 .قشنگ است يليعروسك خ نيا نيمات -

 :زانو زدم و گفتم كنارش

 .مال تو باشه يدوست دار -

 :سر تكان داد و گفت ديزد و به سرعت به نشانه تا يبرق چشمانش

 .سي -

تا خانه عروسك را به  يغرق لذت و شاد يل يل. دميخر شيكوچكش را گرفتم و به داخل مغازه رفتم و عروسك را برا دست

 .ديخودش چسباند و دهها بار با امتناع دستم را بوس

خود را به خانه رساندمو  يبه سرعت و با نگران. دكتر مسرت را شناختم يمدل باال نيكه از دور ماش ميخانه بود يها كينزد

و محسن سركار هستند و محمد هم به  يو مهد ستينه نخا يدانتسم كه جز مادر كس يم. در قفل انداختم و داخل شدم ديكل

 .گردد يكتابخانه رفته و شب برم

 يل يل. زد ارام و جستجوگرانه وارد خانه شدم يمادر را صدا م اديكودكانه با فر يكه با شاد يل يرا باز كردم و برخالف ل در

 :مادر را صدا زد 

 .يمام...نيعروسكم را بب ايب....كجاست شما يمام...يمام -

 :گشود و گفت يل يل يامد و اغوش به رو رونيب ييراياز سالن پذ يل يل يصدا دنيبا شن يمام

 .چقدر نازه. چقدر عروسكت قشنگه يمام يوا -

قدرت از جا تكان خوردن نداشتم . ميكرد با چشم و ابرو به من فهماند كه مهمان دار يرا نوازش م يل يهمان طور كه ل مادر

جز  يگفت كه مهمان سر زده كس يبه من م يحس. بودم دهيچسب نيسست و كرخ شده باشد به زم ميپا يها چهيماه ييگو

كردم  يتمام بدنم گر گرفته بود و احساس م. اشنا بود ميبود برا كردهخانه را پر  يكه فضا ينديعطر خوش ا. ستيشهاب ن

 .صورتم به سان چغندر سرخ شده است

شهاب  نيكه با دد يل يشاد ل اديوارد سالن شد به اتاقم رفتم و فر يل يزودتر از من با ل اشاره سر و دست مادر كه خود با
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به خود  نهيا يلباس كردم و مثل ماتم زدگان جلو ضيتعو يحال يبا رخوت و ب. دميسالن را بر سر خود گذاشته بود را شن

 :در اتاقم را گشود و گفت مادرتا  ديدانم چقدر طول كش ينم. چشم دوختم

 .ستيخوب ن ايزود باش ب. يش يحاضر م يساعته دار هي يدختر كجا موند -

سالم . كرد يفرو برده و او را نوازش م يل يل سوانيشهاب سر در خرمن گ. مادر از اتاق خارج شدم و وارد سالن شدم همراه

جا بلند شد و دست به طرفم دراز از  نيغمگ ياو را متوجه ام ساخت و سربلند كرد و با لبخند دميارامم كه خودم به زور شن

 :كرد و گفت

 .سالم، حال شما -

 :بر لب گفتم يكنم و با او دست دادم و با لبخند دوستانه ا يدر مقابل غم نگاهش خوددار نتوانتسم

 د؟يشما چطور. ستميبد ن يا -

 خم كرد و گفتك يباال انداخت و سر به طرف يا شانه

 .ستميخوب ن ااديز -

 يبا راهها يمشك يو كراوات ديسف راهنيهمراه با پ يدر كت و شلوار مشك دهينشستم و به او كه پوش يمبل ياو رو يبه رو رو

 :تاثر گفتم تيكردم و با نها ياز قبل شده بود نگاه باتريجذاب تر و ز ديسف

 .گم يم تيفوت پدرتون را تسل -

 :مثل خودم ارام گفت. نگاهش را بر خود حس كردم ينيسنگ

 .متشكرم -

 :دراز كرد و گفت يل ياز جا بلند شد و دست به طرف ل مادر

 .كرده خسته و گرسنه شده يباز يبچه ام كل. غذا بدم يل يمن برم به ل دياگه اجازه بد -

. را در دست گرفت و از سالن خارج شد يل يكه با تمام وجود خواستار ان بودم تا مانع از رفتنش شوم دست ل يدر حال مادر،

 :به مادر تا در سالن انها را با نگاه بدرقه كرد و رو به من نمود و گفت رهيشهاب خ

 .دارد يمهربان يليخ يليمادر خ -
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طرف خم  كيپا انداخت و سر به  يداد و پا رو هيبه من به مبل تك رهيخ. به او بدهم يدانتسم چه جواب يكردم نم سكوت

 :را شكست و گفت نمانيت مابسكو. نگاهش لحظه به لحظه در حال اب شدن بودم ريز. كرد

مزاحم تو و  يليخ ديمنو ببخش ديبا. به دردسرت انداخت يحساب يل يل. به تو بدهكارم يتشكر درست و حساب هيمن  -

 .خانواده ات شدم

سربلند كردم و با . سكوت برقرار شود نمانيكشانده بود و گرنه ممكن بود ساعت ها ماب يل يرا شكر كه حرف ار به ل خدا

 :كه به خود دادم، گفتم يجرات و جسارت تينها

به اون وابسته  ينوه خودشه به قدر يل يدرست انگار ل ديديمادر را كه د. ما الزم بود يواقعا برا يل ينه برعكس وجود ل -

 .مشكله فشيشده كه توص

 !يل يخوش به حال ل! كامال مشخصه -

 :رو گفتم نيز ادهم ا رييصحبت را تغ ريبه حالش سوخت خواستم تا مس دلم

 .بودن ماريمگر ب. به خاطر فوت پدرتون ناراحت شدم -

 :تكان داد و گفت سر

 يدون يم. قلبش دچار مشكل شد ديخواب مارستانيب يشد و چند هفته ا يديشد ياز مرگ مادر به بعد كه دچار حمله قلب -

 .جالبه ييجورا هيقصه مرگ پدر  نيمت

 :تعجب ابرو باال انداختم و گفتم با

 قصه مرگش جالبه؟ -

كه پدر عاشق مادر بود و درست روز سالگرد فوت  نهيدرت نگفتم منظورم ا ديشا. ستينه نه منظورم جالب بودن مرگ ن -

 .رفت ايمادر از دن

 :گفت زيم يبه گلدان رو رهيو خ ديكش ياه

فقط ممكنه كه . عشق زنده است. ستيطور ن نيپدرم به من ثابت كرد كه ا يول. عاشق گم شده. كردم عشق مرده يفكر م -

 .اش عوض بشه افهيشكل و ق يگاه
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بعد از اون درست دو سال بعد به اصرار من و برادرم دوباره ازدواج كرد با خودم گفتم  يوقت يدونستم پدر عاشق مادر ول يم

 يكه اشتباه م نميب يالن ما يرو تحمل كنه ول يگرياگه بود محال ممكن بود بتونه وجود زن د. نبود يعاشق واقع هي نينه ا

همسر پدرم برام  نيمه. را پر كنه شيها ييخلوت تنها گهيد يكيبتونه با وجود  وكردم اون ازدواج كرد تا مجنون نشه 

گفت و من هم از  يگفت پدرت از مادرت م يم. كردند يكرد كه دو سه سال گذشته را مثل دو تا دوست با هم زندگ فيتعر

. ميكرد يمون رو پر م ييهاتن يو در ضمن با بودن در كنار هم ساعت ها ميبرد يات هم لذت مخاطر دنياز شن. شوهرم

و رفت  اورديشد و باالخره امسال دوام ن يمانده به سال مادر حالش دگرگون م يگفت پدر هر سال چند روز يم نيمه

 يزيچ نياسم همچ يكن يتو فكر م يعني ؟يذار يم ياسمش رو چ ؟يگيم ياتفاق چ نياحساس و ا نيتو به ا نيمت. ششيپ

 .يعشق واقع هي. ستيعشق ن

 :به چشمان پرسشگرش كردم و گفتم ينگاه. ديپرس يسوال را از من م نيدانستم چرا ا ينم

 .نمونه اون بوده هيدونم حتما هست كه پدرتون  ينم -

 :زد و گفت يلبخند

 .كه من پسر همون پدر هستم يتو قبول دار نيمت -

 :و گفت رديخنده اش را بگ ينگاهش كردم كه نتوانست جلو يبا تعج چنان

 درسته؟. دميوضع ممكن سوالم را پرس نيبدتر -

 :باال انداختم و گفتم يا شانه

 شم؟ يمتوجه منظور شما نم -

 :داد و گفت هيمبل تك يهم به پشت باز

از اثار و  يچانه اش كم ريز بايست صورتش تقرهم گرفته بود سمت را يابله ا يماريكه با ب نينبود كما ا ييبايمادرم زن ز -

بود  يو جذاب بايز اريبرعكس مادر، پدر مرد بس. هم كه داشت از او گرفت ييباياندك ز نيابله هم نمودار بود و ا يايبقا

 يرا م ياديز يكه دل دخرها يو بلند باال با صورت پيخوش ت ديشد فهم يهم م شگفت و از عكس ها ياونطور كه مادر م

شد و  يخواست دوست م يكه دلش م يبا هر دختر ييبايبه واسطه پول و ز يپدرم در جوان. تونست از ان خودش كنه بود
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بعد از . اون بود يو مادر منش دپدر بزرگم كارخانه دار بو. كرد يزد و فراموششون م يدلش م يكيبعد از اون  يكيزود  يليخ

روز  كيكه  نياونها هر روز با هم سركار داشتند تا ا. شد يم ياديت زكند و پدر وارث ثرو يچند سال پدربزرگ فوت م

كرد كم  يكه پدر ازش خواستگار يكرد وقت يم فيمادر تعر. كنه يم يپدر از مادرم خواستگار رمنتظرهيغ يليناخودآاه و خ

د بار پدرتون كردم و فحش و ناسزا بو يكه هر چ دميلحظه به خود امدم و د كيگفت  يسكته كند م تعجبمانده بود از 

تا  يمردم كن يمن رو انگشت نما يخوا يم. اديبه چشم ب نهاياز ا شتريب تييبايز ،يبا من ازدواج كن يخوا يبهش گفتم تو م

حق داره زنش كه  يو همه بهت حق بدن كه اخه طفل يبر يخواست يا گهيبرات اخ و اوخ كنن و تو هم سراغ هر كس د

 .حتما دختره خودش رو انداخته گردنش يقشنگ نيخودش به ا چارهيكنه ب كارينداره چ افهيو ق ختير

كشه و خانه  يكه مادر از كارش دست م ييگفت از پدرتون اصرار بود و از من انكار تا جا يجان كه مادر م نيبگم مت يچ

شد كرد كه پدر  يچه م يمكان بدن ول رييخواد كه خانه اش را بفروش و تغ يشه و به اصرار و اجبار از پدرش م يم نينش

كرد به  يم فيمادر تعر. كرد و انقدر گفت و گفت تا مادر را رام خودش كرد دايعاشق شده بود و دست بردار نبود مادر را پ

هم كه شده در كنار اون  يمدت زمان كوتاه يگرفت حت ميعاشق پدر شده بود كه به تمام افكارش پشت پا زد و تصم يقدر

 .ديسال طول كش يس باين كوتاه تقرمدت زما نيباشه و هم

سال با  انينكرد و انها سال انتيشان به او خ ييزناشو يبار هم در طول زندگ كيدرست مثل روز اول عاشق مادر بود و  پدر

 .يديكه د يبود يسرانجام نيكردند و باالخره هم ا يسقف زندگ كي ريز يو خوش يهم به خوب

 يداستان را برا نيگنگ و ناشناخته بود كه او چرا ا يكم ميبرا يمادر شهاب شده بود ولپدر و  يكه حذب داستان زندگ نيا با

 :زد و گفت يلبخند. رمز نگاهم را خوانده باشد ييكرده، گو فيمن تعر

نفر از پدر و مادر  كي يداشتم برا اجيبود كه احت نيبه خاطر ا ديحرف ها را برات گفتم شا نيدونم چرا ا ياش نم قتيحق -

سر و ته من  يب يو شنونده حرف ها ينيقرعه به نام تو افتاد كه بنش نيو ا. بدم نيخودم را تسك يانها كم ياداوريم و با بگ

 .يباش

 :شهاب نگاه كردم و گفتم به

بودن و پدرتون ثابت كرد كه از ته دل عاشق  يپدر و مادر شما زوج خوشبخت. هم خوب بود يليسر و ته؟ به نظرم خ يچرا ب -
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 .رتون بودماد

 .هيدرسته ثبات عشق در خانواده ما موروث -

 :و گفتم رميدهانم را بگ يموشكافانه به شهاب كردم و نتوانستم جلو ينگاه

 .ديهست ايشما هم هنوز عاشق جول يعني -

 يل. ردك يشدم كه غم و درد من رو درك م يم ايعاشق جول يموقع ديشا. فكر كردم يليروزها خ نيا. نه يراستش رو بخوا -

عشق دو طرفه . طرفه بود كي ايكنم عشق من به جول يحاال احساس م يكدر ول يو مثل بچه خودش قبول م رفتيپذ يرا م يل

 .هياست كه درخانواده ما موروث

 .ديشما عاشق بود يول -

ده بود را سوزاند و از كه از اون تو قلبم جا باز كر يعشق قيعم يها شهير شيرحم يبا اون كارش با اون ب ايجول يدرسته ول -

كه تمام و  يوقت يهم خوب بود ول يليخوب بود خ اينمونده، جول ادميبه  يزيخاطره محو چ يجز  اياز جول گهيد. برد نيب

 يم ياز حاال بود باتريكه سالم و به قول خودت ز يمثل مسعود بود وقت ييطورا هي شراست. كمال خوش بودم و مال اون بودم

 .خواستت

 :مسعود قلبم به سوزش افتاد و گفتم اديبا  مديكش يآه

 .ده يرا نشون م قتشيو حق زهير يمدت رنگ و لعابش م هينه؟ بعد از  اي هيشه باور كرد كه عشق واقع يچطور م -

 :باال انداخت و گفت يشانه ا شهاب

 ...مثالً. چقدر باشه هر طرف نسبت به خودش نانياطم بيكه ضر نيرسه تا برات بگم جز ا يبه ذهنم نم يراه چيه -

 :در نگاهم گفت رهيكرد و خ يمكث

 .زهايچ يليمثالً خ -

 :باال انداختم و با لبخند گفتم ياز او شانه ا تيتبع به

 .ديبه من نخند ديد يقول م. شم ياگه بگم متوجه منظور شما نم -

 :گفت ختميگر يز ان مبود كه من ا ياز كالم زيبر لب داشت و چشمانش لبر يدار يكه لبخند معن يحال در
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درست . و خسته هستم يهنوز زخم. دميدرد كش يليخ. تنهام يليمن خ نيمت. زميعز يوقت متو جه منظور من نشد چيتو ه -

حاال از كل خانواده ام . را از دست دادم و شكست خوردم زانميچهار سال پشت سر هم تك تك عز يدر مدت سه ال. مثل تو

بدونه عظمت درد و رنج من . كه حال و روزم و بفهمه مثل خودم باشه مخوا يرو م يمن كس نيتم. مونده و بس ميبرا يل يل

 يكه خودش ا يكس. باشه ميو خستگ ييتنها كيو شر اديب يكيخواد  يدلم م يدون يم. اديو بتونه با اون كنار ب ادهيچقدر ز

 ....من. شهحس و حال رو تجربه كرده باشه و از تكرار درباره اون وحشت داشته با

 ييتمام گذاشت من كه همچون مسخ شدگان گو مهيو مادر كه سرحال و شاد وارد سالن شدند سخنان شهاب را ن يل يل ورود

 .دينداشتم رهان يتيرا در چنان موقع دنشانيبا سخنان كه انتظار شن ييارويزده بودند از رو يبر دهانم قفل

 :نشست و عروسكش را نشان او داد و گفت ياب مشه يپا يو كوك بود رو فيسر ك يكه حساب يل يل

 .ديخر ميبرا يچه عروسك قشنگ نيمت يديعمو د يدد -

 :زد و گفت يل يبر گونه ل يبوس ا شهاب

 .ها يزن يخوب حرف م يليخ يخانم فارس يل يل. قشنگه يليبله دخترم خ -

 :و گفت ديخند مادر

 .خوب شده يلياش خ يمدت لهجه فارس نيا يل يبله ل -

 :رو به مادر كرد و گفت شهاب

. بود يل يكه پدر داشت تمام فكر و حواسم ل يكه بودم با حال بد سيپار. دونم چطور از زحمات شما تشكر كنم يواقعا نم -

مونده بودم  قتشيحق. شناسه ياونا رو خوب نم يطفلك. ارهيدوام نم شيپدربزرگ و مادربزرگ، مادر شيدونستم كه پ يم

 .فكر نكردم يل يبه ل گهيجمع شد و د المياز اون روز بود كه خ. ش شماستيپ يل يلومه خبر داد و گفت لكنم كه سا كاريچ

 :دنباله حرف شهاب رو گرفت و گفت مادر

مادر  هيمثل  نيمت نميب يم يكنم وقت يوقت ها خودم هم تعجب م يشهاب خان بعض دياگه بدون. شده يل يعاشق ل نيمت -

 .كردم يم يداشتم و باهاش باز يو نگه م نيافتادم كه چطور مت يخودم م اديگرده درست  يمكوچولو  يل يل نيدور ا

 يكردم كه سرخ يحس م يانداخته بودم و به خوب رياورد، سر به ز يحرف ها را به زبان م نيمنظور ا يدانستم كه مادر ب يم
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 .داد يكردن به من را نمنگاه شهاب اجازه سربلند  ينيرا اشكار كرده سنگ يدرون جاناتيصورتم ه

 :به كمكم امد و گفت شهاب

 .دياب به من بد وانيل هي ديكش يخانم زحمت م نيمت -

 .افكار گوناگون تمام ذهنم را پر كرده بود. به اشپزخانه رفتم . االن نيلب گفتم هم ياز جا بلند شدم و زر يجست به

 بايمن كه ز. اخر چرا يول. بود رفتهيخود پذ يمرا به همسر او يعني. گفت يچرا واضح سخن نم. خواست ياز من چه م شهاب

 يپاسخ م يو سرد يمحبتش را با تلخ ايكردم  يم تيگله و شكا ايمن كه تمام مدت از او . و رام نبودم نيريمن كه ش. نبودم

 .....تنها وجه مثبت من. بود يل يبه خاطر ل ديشا. گفم پس چرا من

 ؟يندمادر كجا مو نيمت...جان نيمت -

گذاشتم و به سالن برگشتم و  ينيس يرا پر از اب كردم و رو يوانيو به سرعت ل ديكش رونيب االتميمادر مرا از افكار و  يصدا

 .او گرفتم يار جلو ينيبدون انكه به شهاب نگاه كنم س

 :لب گفت ريرا برداشت و ز وانيل

 .يخورد يم ياب هيكاش خودتم  يا -

 ريو در ز دميلب به دندان گز. كردم يخود را حس م يداغ د،ين در بدنم داشتم به صورتم دوكالم او هر چه خو دنيشن با

 .نگفتم چينشستم و ه مينگاه مشتاق او سر جا

 :زد و گفت يبه من كرد و لبخند ينگاه مادر

 .گرمته. يجون مادر چقدر سرخ شد نيوا مت -

 :گونه ام را دو چندان كرد و گفتم يالم مادر سرخك. يهست لهيپ لهيش يساده و ب نقدريخدا مادرجان چرا ا يا

 د؟يگ يم يجد -

 .نه مگه شهاب خان. يسرخ شد يلياره مادر خ! وا -

از جا بلند شدم و . كردم يدار شهاب بر لبش را به او نگاه نكرده حس م يلبخند معن. كه از دست مادر كالفه شده بودم يوا

 :رو به مادر گفتم



 

 

كتابخانه نودهشتيا  مژگان احتشامي  –انكارم مكن 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٠٤

 .گرمه يليخ نجايا. م بزنم و برگردمبه صورت ياب هيرم  يم -

 :به سرعت از جا بلند شد و پنجره سالن را باز كرد و گفت مادر

 .يسرخ شد نقدريچت شده ا. دميلحظه ترس هيبور مادر  -

. يبود كه زد ييچه حرف ها نيبزنم كه ا اديخواست مادر را صدا بزنم و بر سرش فر يدلم م. سرعت از سالن خارج شدم به

چقدر . دو سه جمله از او خود را باختم دنيچه زود با شن. ام گرفته بود هيلبخند شهاب گر ياداوريو از  تيعصباناز شدت 

 .راه به او كمك كرد و چقدر من بد شانس بودم نيدر ا شمياال يو ب دهچقدر مادر سا. زود احساساتم را بروز دادم

 ادمينگاه نگرانش غم را از . كرد ينگاهم م رهيبود و خ ستادهيا ييتشوكنار در دس يل يل. مادر مرا به خود اورد يهم صدا باز

 :و گفتم دمياو را بوس يبرد و با مهربان

 ؟يشده گلم چرا ناراحت يچ -

 :گفت هيرا د راغوشم انداخت و با گر خودش

 .عمو رفت يمن دوست نداشت با دد نيمت. خواست  يو مام نيمن مت. عمو گفت من با اون رفت يدد -

بود ترك  دهيشهاب تنها مسئله كه از ذهنم پر كش دنيبا د. بوسه زدم شيرا سخت در اغوش فشردم و بر سر و رو يل يل

 .بود يل يكردن ل

 :گفت يل يمن و ل دنيشهاب با مادر از سالن خارج شد و با د. ميچه بگو يل يدانستم به ل يرا بست نم ميراه گلو بغض

 شده؟ يجان عمو چ يل يل -

و از جا بلند  دميرا در اغوش كش يل يل ميتصم نيبا ا. را از او پنهان كنم جانميم خود را كنترل كنم و اضطراب و هكرد يسع

 :شدم و گفتم

 ياديچطور بگم خواسته ز... يكم هي... يكم هيحرف رو بزنم  نيدونم اگه ا يم هيمورد يب يدونم تقاضا يشهاب جان م -

 .من بمونه شيپ ديهست رانيكه شما ا يتا وقت يل يل ديبدشه خواهش كنم اجازه  يم يداشتم ول

 :و گفت ديكش يقيانداخت و نفس عم نييسرش را پا. نگفت چيشد و ه رهيسكوت به من خ در

 ...آخه -
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و با  ديشهاب را در اغوش كش يو پاها ديپر نيياز اغوشم پا يمهلت نداد تا شهاب صحبتش را ادامه دهد به جست يل يل

 :التماس گفت

 .عمو خواهش يدد. نيمت شيپ ايتو زود ب. ماند نيمت شيعمو من پ يباشه دد. عمو خواهش يدد -

كوچكش در دست گرفت  يزانو زد و شانه ها شيشهاب كنار پا. كرد يو مدام به شهاب التماس م ديپر يم نييباال و پا يل يل

 :و گفت ديو او را بوس

 ؟يرو دوست دار نيتو مت -

 .خوب يها يهست مثل مام نيمت. اديز اديز يليخ -

 :و بوسه بارانش كرد وبه طرفم امد و گفت ديرا در اغوش كش يل يل. ميوضوح اشك را در چشمان شهاب دد به

 زميعز اياندازه محبتش از طرف شما جواب داده شده ب نيكه تا ا يل يخوش بحال ل يتا وقت رفتن مال شما ول يل يباشه ل-

 .ديخوش باش.نيمت شيبرو پ

 .رفت رونيب يكرد و بهمراه مادر از در ورود يكوتاه يخداحافظ يكالم دونب

 يتا هر دو با سر و صدا و خنده و شاد دميو چرخ دمياو را در آغوش گرفتم و چرخ يل يرفتن شهاب و در كنار داشتن ل با

 .ميولو شد نيزم يرو

به  كيو هر  ستيمعنا ن يكه جمالت شهاب ب دمكرياحساس م.شده بود يوجودم پر از حرارت و انرژ.و خوشحال بودم شاد

 يدهم كه باز هم قلبم به تپش بيخود را فر توانستميبود و من نم رياجتناب ناپذ يامر تيقبول واقع.شوديگفته م يمنظور خاص

 .تازه گشته يعشق ييرايمضاعف و پذ

 .دين گذاشتبچه ها چه خبره؟خانه را سرتا:داخل شد و گفت يما عصبان يسر و صدا انيم مادر

 .خوشحال است يليمن خ.شما ماند شيدوست داشت من پ يليخ نجايمن ا...يمام...يمام-

دلم  زيعز يول.خوشحالم يليمنم خ:عرق شده بود پاك كرد و گفت سيرا كه خ شيشانيو پ ديرا در آغوش كش يل يل مادر

كه فقط قد  هيبق.نكن تشيمحبتشو بدون و اذ حداقل تو قدر.تو رو دوست داره يليخ.اون گناه داره.تنهاست يليعمو خ يدد

 .ارنياز محبت كردن سر در نم يزيبلند كردن و چ



 

 

كتابخانه نودهشتيا  مژگان احتشامي  –انكارم مكن 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٠٦

 .و رو بمن بود زيآم هيكنا شيانگار حرفها يرا دارد ول يل يكردن ل حتيقصد نص كردميفكر م شدميمنظور مادر نم متوجه

 .نكنه منظورتون منم:و گفتم ستادميجا بلند شدم و كنارش ا از

ادب  يگفتم ب يك.ياحساس شد يگفتم تو ب يبابا من ك يا:و گفت ديرا بوس يل ينازك كرد و ل مينازك برا يچشم پشت

رفتار  ديكه داغداره چطور با يبا كس يدونياصال من گفتم كه تو هنوز نم.رفته ادتيگفتم آداب و معاشرت  يك.يشد

 .حرفها رو زدم نيا يبابا مادر من ك يپات ا ريزبه  يو زل زد يمن گفتم كه مثل مجسمه ابوالهل نشست نيجان مت.كرد

كه  يمادر شما هر چ:دست به كمر زدم و گفتم.هر چه دلش خواست بارم كرده بود.مانده بودم رهيباز به مادر خ يدهان با

 .ديكنيبارم م ديدار خواديدلتون م

كرده  ليخانم تحص هيو برازنده  ستهيشا خانم اعمال و رفتار شما نيمت:و گفت ستاديا ميگذاشت و رودر رو نيرا زم يل يل

دختر من  نيمت يبدور از آداب و معاشرت به دور از رسم مهمانواز.بود ميعهد بوق و دوغ قد يدخترها هيشب.نبود يامروز

تو  يكوتاه از دلش بره ول يقيدقا يبرا يكه غم و غصه حت كنهيم يكار.شهيم مهم كال.شهيكه داغداره هم درد م يآدم با كس

 گهيدلم تو د زميعز نيمت.فكر كن يكه داشت يخودت برو و به كارات و رفتار گمينم يچيه گهياصال من د.يكرد يكاريچ

 .يحرفها باش نيعاقل تر از ا ديبا يشد يخانم.يستيبچه ن

 .ستادميوسط هال ا قهيرا گرفت و او را به اتاق خودش برد و من همانطور دست به كمر چند دق يل يدست ل مادر

در رفتار و حركاتم بود  يادب يچه ب.كرديم خميآنچنان توب گفتيمن چه كرده بودم؟چرا مادر كه از گل نازكتر بمن نم مگر

شد و مادر  نيپس چه كردم كه او غمگ.شهاب شده بودم يمنكه شنونده حرفها.منكه تمام مدت ساكت نشسته بودم

 .ديرا بر سرم چون تگرگ بار شيسرزنشها

رمق به اتاقم پناه  يكسل و ب.وجود را با طراوت خشكاند شوديو به سرعت تمام م بارديكه م يباران بهار قبل مثل قيدقا يشاد

 .ماندم رهيتخت انداختم و به سقف خ يبردم و خود را رو

هر  يكعبه آمال و ارزوها توانستيبود كه م يمرد يكرده آداب دان و اجتماع ليخوش اندام تحص بايبود ز يمدر كامل شهاب

چرا در برابر نگاه گرم  زدميم يو كودن يچرا سرد بودم چرا خود را به خنگ.من چرا تلخ بودم يخود من باشد ول يحت يتردخ

 دايچهره درهم و ناراحتش آرامش پ دنيخواست با او بجنگم چرا از ديچرا دلم م كردميزده و سر نگاهش م خياو 
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 ...چرا...چرا...چرا.من بود يچرا غم او شاد.كردميم

چقدر  دانمينم.رديدو دست گرفته و فشار دادم تا مغزم آرام بگ نيمختلف چنان به مغزم فشار آورد كه سرم را ب يراهاچ

نرفته  انيزنگ اول به پا تيبود كه مرا از جا پراند و با عصبان يترقه ا ييزنگ تلفن گو يصدا.بودم خبرياز زمان ب.گذشته بود

 .را برداشتم يبود گوش

 !ه؟...بل-

 مزاحم شدم منزل خانم آراسته؟ ديشببخ-

كه از قعر  ييتخت ولو كردم و صورت را دست پوشاندم و با صدا يبرد و خود را رو ليرا تحل ميجسمان يشهاب قوا يصدا

 .دييبله بفرما:گفتم شديم دهيچاه شن

 .يخودت نيمت-

 .خودمم:را بست و گفتم ميكرد كه بغض راه گلو ميو دوستانه صدا يميصم يبقدر

 ؟يواب بودخ-

 .بودم داريب!نه نه:و گفتم دينشود و حس و حالم را نفهم ميداشتم متوجه لرزش صدا يسع

 چطوره؟ يل يل:كرد و گفت ينداد مكث ادامه

 .با مادر رفت تا بخوابه-

 .نيمت!خب خوبه-

 .بله-

 ازت داشته باشم؟ يخواهش هي تونميم-

ازت خواهش كنم كه امشب همراه با  خواميم يباشه ول ييجايوقع بت ديشا:او را به ادامه سخن گفتن واداشت و گفت سكوتم

باور كن اگه .خسته ام.كالفه و سردرگم شدم ييجورا هي.ندارم يراستش حال و وضع خوب.ميبر ييشام با هم به جا يل يل

 .كنميم يمطمئنم كه قاط.شهيم ميطور هياز خودم دور نكنم  الويامشب فكر و خ

ساعت چند حاضر  مييايباشه م:زدم و گفتم ايرفت و دل به در ادميو محسن  يعكس العمل مهد يحت زيلحظه همه چ كي در
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 م؟يباش

 ؟يايكه ب يقبول كرد:كرد و گفت يمكث

 البته چطور مگه؟-

 .نيمت.ديدر خانه منتظرم باش يجلو 8ساعت .ممنونم واقعا ممنونم-

 .بله-

 .هستماونجا  8سر ساعت .يدر حقم كرد يچه محبت بزرگ يدونينم-

به او  ديبا كرديعاقالنه تر فكر م يگذاشتم از اعمال و رفتار خود خنده ام گرفته بود بنظرم شهاب اگه كم شيرا سر جا يگوش

 كردميحالت كم كم ملكه ذهن خودم هم شده بود احساس م نيبود كه ا نجايندارم جالب ا يكه من ثبات اخالق شديثابت م

 رونيكه همراه او شام ب كردميقبول م هيدهم ثان كيكمتر از  نكهيو نه به ا زدميپس م اه او رتعادل ندارند نه به آنك ميرفتارها

 شيچشمانم ب.احساس درونم نخواهم بود يكردن تمام يقادر به مخف گريكه د دانستميم.كردميشوكه اش م نكاريبروم و با ا

 .شوم يبا او خودمان يتا حد يهر چند اندك ول له حداقك دميخود را بهتر د.نگاهش كنم روحيتا سرد و ب دادينم مياري نياز ا

 نيمسافر ا گريبار د نحاليبا ا يطاقت شكست خوردن را ندارم ول گريكه د دانستميم.گام نهاده ام يكه راه پر خطر دانستميم

قله  يبار از بلندا نيا ديشا هنكيبه ا ديناآرام براه افتادم با ام يخاطر كوله بارم را بستم و در جاده ا بيراه پر خطر شدم و با ط

 .پرتاب نشوم و به قله صعود كنم يديعشق به قعر دره ناام

 

 25فصل

سرحال تر از قبل است  يكم ديرسيمادر كه بنظر م.ميمبل هال نشسته بود يآماده رو يل يبود كه من و ل 8به  كينزد ساعت

نكن دختركم  ريهم د يليخ يجان مادر معذب نباش ول نيمت:و لباسش را مرتب كرد و گفت ديكش يل يل يبه سر و مو يدست

را از خودش برنجونه  يكه قلبت پاك و مهربونه و طاقت نداره كس دونميم يباش بايشك يآقا يبرا يكن مصاحب خوب يسع

 .ديبا هم داشته باش يشب خوب يكن حاال كه دعوتش رو قبول كرد يپس سع

 بنظر شما راهم را درست انتخاب كردم؟ ديكنيم ين چه فكرمادر در مورد م:مادر زدم و گفتم يبرو يلبخند
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 .خودتو بكن يباش و سع دواريام.توكل بخدا كن مادر:نگاهم كرد و گفت يعشق و مهربان ايدن كيبا  مادر

 گهيبود د يهفت پشتم كاف يبار برا هيهمون  ارميگذشته تكرار بشه مطمئنم دوام نم گهيبار د هياگه .كنمياشتباه نم يعني-

 .جا دو بار زخم برداشتن را ندارم واقعا برام سخته كيتحمل از 

به دلم برات  يكنينه اشتباه نم:و گفت ديوجودش گرما بخش يدستانش را بطرفم دراز كرد و دست سردم را در گرما مادر

 .است ييكار روشنا نيشده كه آخر ا

 يسع.خدا پشت و پناهتون ديبر:بر گونه ام نواخت و گفت يچند بوق كوتاه من و مادر را از هم جدا كرد و مادر بوسه ا يصدا

 .ديتا برگرد مونميمن چشم انتظار م.خوش بگذره يليبهتون خ ديكن

 ريسرشار از عشق ز يمادر با نگاه.مادردست تكان دهم يبرگشتم تا برا يلحظه ا ياز در خانه خارج شدم ول يل يل بهمراه

 يكه از دعا يفوت كرد و من با اعتماد به نفس ميرا برو شيفرستادم و او دعا شيبرا ياز راه دور بوسه ا.كرديلب زمزمه م

 .شدم خارجمادر در خود احساس كردم از در آپارتمان 

 اريبس يآب راهنيرنگ با پ يدر كت و شلوار سرمه ا دهيپوش كهيدر حال دنمانيبا د.ديكشيپشت د رانتظارمان را م شهاب

 ريسراپا تقص ريبنده حق نيكه به ا زيمحترم و عز يسالم بر خانمها:شت كمر حلقه كرده گفتدستها را پ ديرسيبرازنده بنظر م

 .تا امشب در خدمتتان باشم ديافتخار داد

 

زانو خم كرد و به  ياندك شيعمو ميآمد و دامن لباسش را در دودست گرفت و در برابر تعظ نييارام از پله آخر پا يل يل

زانو خم كردم و  يمنهم اندك يل ياز ل تيو به تبع دميموزون او به وجد آمدم كه خند حركات ديچنان از د.رفت يكنار

بود  ميكه امشب را در كنار شما خواه نيما هم از ا بايشك ياقا جناب:درست با همان لحن كه شهاب سخن گفته بود گفتم

 .ميخرسند هست اريبس

در آن بود بطرفم گرفت و  يتك شاخه گل سرخ را كه گرشيگذاشت و كمر خم كرده دست د نهيس يدست رو شهاب

 .با تمام احساسات ميتقد:گفت

 يادب يب گرفتمياو پاسخ مثبت داده بودم اگر هم نم ياز سوالها يليبه خ گرفتمياگر گل را م.مانده بودم كه چه كنم مردد
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 .متشكرم:با لبخند گفتم زدم و گل را گرفتم و ايپس دل به در.زديكار از من سر م يبود كه د رهمان ابتدا يبزرگ

 .يگل را قبول كرد نكهيمنهم متشكرم بخاطر ا:شد و گفت رهيكرد و به چشمانم خ سربلند

را هم سوار كرد و براه افتاد و  يل يشهاب ل.آن را گشوده بود رفتم يكه در جلو ليزدم و بسمت اتوموب يلبخند

و مدرن خوب من  كيبا كالس و ش يجا هيرفت  ديومه باكه معل نطوريا.دنديبه خودشون رس يخانمهاحساب نميخودمو:گفت

 .تا برسونمتون دييرا بفرما ريدر خدمتم مس

 .ميبر ديهر كجا كه خود شما دوست دار-

 .تا بنده اطاعت كنم دييامر بفرما.پس زحمتش بر گردن شماست ستميچندان اشنا ن نجايا يمن كه با رستورانها زميعز-

 .داران را دادم و شهاب به سمت آدرس داده شده حركت كردپاس ابانيدر خ يرستوران آدرس

هوا مطبوع و .ديبخشيگونه به انسان م ايرو يحس و حال شديكه پخش م يميمال كيرستوران با موز يو با صفا بايز محوطه

 نگيپارك ديرسيكه بنظر م يريتا مس ياز در ورود ليسوار بر اتوموب.بايباغ بزرگ بود و ز.نه سرد و نه گرم.بود ريدلپذ

 .منظرم پارك شده بودند يو در صفوف فيبه رد فيها رد نيماش.ميشد تيرستوران بود هدا

بزرگ و با صفا با درختان سر به فلك  يباغ.ميبه سمت محوطه رستوران رفت يو توسط خدمتكار ميشد ادهيپ لياتوموب از

كه چشمك وار خاموش  يكيالكترون يتان با نوارهاشاخ و برگ درخ يالبال.كاشته شده بود فيكه به رد ييو شمشادها دهيكش

اب شناور بودند  يرو ديسف يصاف و زالل كه قوها يبزرگ پر از آب تيابه غ يو استخر.داده شده بود نييتز شديو روشن م

رنگارنگ و  يساخته بودند كه درونش پر بود از گلها يكوچك دانيدرست در وسط استخر م.كرديم ييدر وسط باغ خودنما

 .بودند دنيآنها در حال چهچهه زدن و رقص يرنگارنگ بر رو يو پروانه ها يكوتاه كه بلبل و قنار يختچه هادر

كرد و رو به من  تيباغ هدا يدر ضلع شرق يزيشده ما را به م يزر دوز يا قهيو جل يدر بلوز و شلوار زرشك دهيپوش خدمتكار

تا موقع سرو  ديتونيم ديباش لياگه ما.ميدار يو سرگرم يباز لهيوس شما يدختر كوچولو يما برا ديخانم اگر اجازه بد:گفت

 .ديغذا خانم كوچولو را بما بسپار

 .ديد نجايبچه ها را از ا شهيم:را در دست خدمتكار گذاشتم و گفتم يل يبه شهاب كردم و با موافقت از جانب او دست ل ينگاه

خانم كوچولوتون  ديتونيباغ م يشماست از هر جا يدرست روبروبچه ها  يمحوطه باز:كرد و گفت يكوتاه ميتعظ خدمتكار
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 .دينيرو بب

افتاد كه پر بود از انواع و  يبزرگ دهيرا گرفتم و چشمم به سالن سرپوش يل يخدمتكار و ل ريبه روبرو كردم و رد مس ينگاه

را  زيو جست و خ يباز ليد آورده و مبزرگترها را به وج يشاد و براق حت يكودكانه كه همه با رنگها يها ياقسام اسباب باز

 .كرديدر آنان زنده م

 يل دنيبا د نميكرده بود بب دايبلند شدم و سرگرداندم تا او را كه به داخل سالن راه پ ارياخت يبودم كه ب يل ينگران ل يبدقر

نشستم و  ميد و سرجاجمع ش الميخ رفتيبه شكل اژدها م يباد لهيجوان و بلند باال بطرف وس يكه دست دردست دختر يل

 !خنده داره نه:باال انداختم و گفتم يبا خنده شانه ا شهاب نيريدر برابر نگاه مهربان و لبخند ش

 !يدار يل يكه نسبت به ل يمهر مادر!زميخنده داره عز يچ-

 يعنيمادر  فهمميتازه م.بچه منه.از وجود خودمه يل يل كنمياحساس م.ستيدست خودم ن يول.اديمسخره بنظر ب ديشا.يا-

 .چه

 ؟يدوستش دار يليخ-

 .دياز اونچه كه تصورش رو بكن شتريب اديز يليبله خ-

 دختر تو باشه؟ يدوست دار-

 بدون شرط و شروط بله؟:نظر گرفته بود نگاه كردم و گفتم ريتعجب به او كه پا رو پا انداخته و با لبخند مرا ز با

 .خانم نيمت يهست يدختر باهوش-

 ؟يديسوال بپرسم جواب درست و راست م هياگه :نظر گرفت و گفت ريكنجكاو و جستجوگر مرا ز يگاهكرد و با ن يمكث

قلبم به تقال افتاد و بزور اب دهانم را قورت داده و به نشانه مثبت .اش تا بناگوش سرخ شدم دهيكردم از سوال نپرس احساس

 .سر تكان دادم

دل  يوقت يبود يسرد و رسم يليآمدم خ دنتيبه د يصبح وقت:شد و گفت رهيدر چشمانم خ ميداد و مستق هيتك زيبه م شهاب

 تونميم نيمت.يبود شهيتر از هم يگرم و دوست داشتن.ميزدم و پشت تلفن ازت دعوت كردم تا شام را با هم باش ايبه در

دعوتم را قبول  يشبهانه ترا ايمخالفت و  چگونهيشد كه بدون ه طوربپرسم چ تونميبود؟م يچ يبرا يدوگانگ نيبپرسم ا
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 .يكرد

 چرا؟ دونمينم:سكوت گفتم يانداختم و پس از كم ريبز سر

بهم حلقه كرد و  زيم يپا انداخت و دستها را رو يكرد و پا رو هيتك يلبانش نشست و باز هم به صندل يرو يدار يمعن لبخند

 ...هنوز هم ديشا!يلتش رو بمن بگزوده ع يليهنوز خ يكنينه فكر م اي!نيدويواقعا نم:خم نمود و گفت يسر به طرف

 .كاره رها كرد و منتظر پاسخ من شد مهيحرفش را ن شهاب

او مرا بخود اورد و قلبم  يصدا نيطن.شوم رهينامعلوم خ يكردم به نقطه ا يبه چشمان شهاب نگاهم كنم پس سع توانستمينم

 .را لرزاند

 .من منتظر جوابتم نيمت-

خواستم با قبول  ديديچون احساس كردم امروز ظهر از من رنج...چون:جمع كردم و گفتمرا  ميتازه كردم و تمام قوا ينفس

 .ظهرمو جبران كرده باشم يدعوت سرد نيا

 .خواميجواب درست و قانع كننده م تن؟منيچرا م:ديكه بود پرس يهمان حالت در

 .دل شكستن چقدر بد و تلخه يمعن دونميمن م نكهيبخاطر ا ديشا...ديشا-

 ؟يكنيبمن ترحم م:گفت آرام

همونطور كه خودت دلت .ستمياشتباه نكن من طالب ترحم ن:نگاه شهاب غم دار شد و گفت ديندادم بنظرم رس يپاسخ

 .بتو ترحم كند يكس خوادينم

 .من به شما ترحم نكردم يول:و گفتم دمينگاهم را از او ندزد نباريچشمانم را پر كرد ا اشك

 بتيبا همان ه يبزند كه مرد جوان يكنار من نشست و خواست حرف يصندل يد و رواز جا بلند ش دمينگاهش را د برق

و  ميمعطل شد و رفت باز هم من و او ماند قهيبا صورت غذا كنارمان حاضر شد و دستور غذا گرفت و چند دق يخدمتكار قبل

 .كرديم هگون ايكه فضا را شاعرانه و رو ميمال كيموز ييتنها

من  يموضوع برا نيا!بحال من نبوده يمطمئن باشم دعوت امشب به خاطر ترحم و دلسوز خواميم پرسميم گهيبار د هي-

 .خوامتيهست كه م يل يبخاطر وجود ل يكنيكه تو فكر م يبهمون اندازه ا ديمهمه شا يليخ
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 نيكوچولو ا سوال هي يعني!شده دختر جان يچ:زد و گفت ينگاهم و حالت چهره ام چگونه بود كه ناگهان قهقهه ا دانمينم

راحت اصل  يليشهاب خ.قررت پلك برهم زدن نداشتم.ديرنگت پر نطوريكه ا يديمگه جن د زيعز نيقدر تعجب داشت مت

هم مطمئن  گفتم؟بازيم ديبا كردم؟چهيم ديچه با.به زبان آورده بود ينيمقدمه چ چگونهيموضوع و منظروش را بدون ه

 ...راستش من متوجه:بود كه با من من گفتم نيدرست متوجه نشده باشم ا را شيحرفها دميترسيباز هم شك داشتم م.نبودم

با من شهاب  ديحاضر ايخانم آراسته آ نيمت.گميم يكه تو دوست دار يباشد واضح تر همون طور:را باال برد و گفت دستها

 .دينظرتون را د رمورد من بگ ديمحبت كن شهيو م ديازدواج كن بايشك

خود را در  توانستمينم گريد.تمام وجودم را فرا گرفت رياحساس مطبوع و دلپذ يلحظه ا.داختمان ريكردم و سر بز سكوت

 نيب يهر چقدر جستجو كردم رابطه ا.كه به مسعود داشتم فكر كردم يناخود آگاه بخود و احساس.جلوه دهم تفاوتيبرابر او ب

شدن از  دهيداشت و به عبادت و پرست يبودم كه عابد يآن او بودم به سان بت زكه عاشق مسعود و ا يزمان.افتميدو حس ن نيا

و از تامالت موجود  كردميغم و درد را درك نم يمعن.ديديخود نم ديرا جز مر چكسيو ه زيچ چيجانب او خو گرفته بود و ه

 يها و خوش ييبايز نيشده در هم صهخال يكه زندگ ديشياند يو چنان م ديخنديو بر عمه غمها م گذشتيمسخره وار م ايدر دن

با عشق به  زيكرده بودم همه چ دايكه نسبت به شهاب پ يدر احساس يول.بهمراه ندارد يو لذتهاست و رنج و تعب و درد و غم

 ميها و غم و دردها ديها و شك و ترد يدو دل نيبود و آرام آرام خود را در ب ريو دلپذ نيريكه ش يحس.مسعود تفاوت داشت

مسعود برگ .مسعود و شهاب با هم تفاوت داشتند.آن شده بودم يرايبود و من با تمام وجودم پذجا كرده  ميماريها و ب يزشت

و ملموس مسعود را به  يحس بود واقع كي.نبود يشهاب باز يدوستانه بدستم افتاده بود ول يبود كه د رمسابقه ا يبرنده ا

طاقت آورده  شيو نگاه ها زيبرابر او سخنان محبت آمربرابر محك زده و در  دخود را .شهاب را نه يقبول كرده بودم ول يآن

باز  يطالب او گشته ام ول زيگشته بود كه شهاب خواهانم است و من ن انيع ميبرا.ببرم يعشق پ تيو مقاومت نمودم تا به اصل

به طور قاطع  ستمتوانيو نم گرفتمينم رامآ دميفهميدر مغزم انباشته شده بود كه تا جواب تك تك آنها را نم ياريبس ياماها

 .شهاب مرا بخود آورد يصدا.جواب مثبت بدهم

 .ميوقته منتظر يليخب خانم ما خ-

 .ديهست بايانگار نه انگار كه خودتون شهاب شك ديكنيصحبت م بايشك ياز آقا يشما طور:كردم و گفتم سربلند
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راحت .بشر بدونم نيتا نظر ما را درباره ا انجيشخض ثالث اومدم ا هياصال من .ستميفكر كن من ن:باال انداخت و گفت يا شانه

اعمال و رفتار و كارها  د؟چقدريكنيم يبنده خدا چه فكر نيا ه؟دربارهينظرتون چ ديبگ زيخانم عز نيمت يستيو بدون رودربا

 دييبنده سراپا گوش هستم بفرما...آ....د؟آيرو قبول دار اتشيو نظر ديو عقا

 .انداخت و گوشش را بطرفم گرفت و نشان داد كه سراپا گوش است ريبا تجربه سر بز يرمردهايمثل پ شهاب

شهاب .از همه نظر خوب و مقبول هستند بايشك يخدمتتون عرض كنم كه اقا ديبا:اعمال و رفتارش خنده ام گرفت و گفتم از

 .داديسر تكان م دييبه نشانه تا

 .باشند يمطلوب هر دختر تواننديدر كل م.فداكار هستندجنتلمن موقر با محبت و  يبه تمام معن يآقا كي شانيا:دادم ادامه

شده  دهيكه با لبخند پوش دميديچهره اش را م يو بخوب داديبه شهاب كه د رهمان حالت سر تكان م يكردم و نگاه يمكث

 .من ينه برا يول:گفتم

 چرا؟:ديتكان داد و پرس يبرق گرفته ها سر بلند كرد و با اخم سر مثل

 .ممكن ليدالاز  يليبه علت خ-

 لتيدال خواميو م اديخوشم نم چيو د رلفافه حرف زدن ه يمن از پرده پوش. من واضح حرف بزن يممكن برا ليكدوم دال-

 .قانع كننده باشد

 ديشهاب خان من واقعا از شما ممنونم كه منو انتخاب كرد دينيبب:را پنهان نكردم و گفتم ميو لرزش صدا دميكش يقيعم نفس

 ...راستش يول ديرا بمن داد يبه زندگ ديام نكاريو با ا

 ؟يراستش چ يول:و گفت ديحرفم پر وسط

شما  يازدواج با من برا.ديديكش اديز يكه غم و درد و سخت ديشما خودتون معتقد.خورميمن به درد شما نم نكهيراستش ا-

در  ديشا.ندارم يديخود ام يامروز به فردا كهيبه شما جواب مثبت بدم در حال تونميچطور م.غم و درد بزرگه  هي امديباز هم پ

 .برگرده ميماريبازم ب يكوتاه يليمدت خ

 نه؟يتو هم ليتنها دل:ديپرس يبا ناراحت داشتيصورتم برنم يكه نگاه غم دارش را از رو شهاب

 .نه-
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 .خب اصل ماجرا را بگو-

 دهيفكرهاست كه آزارم م نيا.شميم وونهيد شاد كردن دل من بوده يبفهمم انتخاب شما برا ياگه روز!بپرسم چرا من شهيم-

 .ترسميم يليخ نكهيو از همه مهمتر ا

 .ندازميمهربان شد كه كم مانده بود خودم را در آغوشش ب يغمدارش بقدر نگاه

 زم؟يعز يترسيم ياز چ-

دوباره  نكهياز ا:و ناله وار گفتم خواهمينم يهم درد چياحساس كردم جز او ه يكالمش خلع صالحم كرد و لحظه ا لحن

 ييها يدرمان يميكه با ش دونميم.ستمين بايز گهيكه د دونميدوباره منفور بشم م يوقت هي نكهياز ا.گذشته تكرار بشه يروزها

كه تو مغزم  زهاستيچ يليخ يليخ.كنميمسئله فكر م نيشهاب خان من به ا.نهممك ريغ بايكه كردم بچه دار شدن برام تقر

 .شهيم ادشنهيپ نيهست و مانع قبول ا

 يصندل يبرگشت و دوباره رو يپشت بمن كرد و سر بطرف آسمان گرفت و به ان بياز جا بلند شد و دست در ج شهاب

 .بمن نگاه كن نيمت:و گفت دينشست و خود را بطرفم جلو كش

 توانديگاهم مكه از ن دانستميبه او چشم دوختم م.دهم از گونه ام پاك كردم  صيرا تشخ زششانيرا بدون آنكه ر مياشكها

من  نيمت:شهاب دستم را د ردستان گرمش گرفت و گفت.آنها نبودم بخواند يقادر به پرده پوش گرياحساسات درونم را كه د

دوستت  گفتميبله درسته به اون هم م.زدميهم م ايحرفها را به جول نيا ينفكر ك ديشا.از ته دل دوستت دارم.دوستت دارم

 يو ب يكه از سر خوش يعشق هي.هوس زودگذر بود هي ايوست داشتن و عاشق شدنم نسبت جولكه نه د نميبياالن م يدارم ول

 هيرو به  يل ياش مقاومت كنم و ل هدر برابر خواست توانستمينم خواستميرا از ته قلبم م اياگه جول ديشا.آمده بود ديپد ياليخ

عاقالنه  يغر يبرات كم ديشا دونمينم.دادم حيبه او ترجرا  يل يرو نكردم و ل نكارياما من ا.سپردميخوب و معتبر م ونيپانس

گمشده  مهيتو ن گهيكه بمن م يچه حس نيا دونمينم.خواميتو را از ته قلبم م نيكه مت نهيچرا احساسم ا دونمينم.اديب

باصفا  پاك و.زنهيموج م ديچقدر عشق و ام بونتيسا يب يعمق اون چشمها يهنوز تو يدونينم يخبريتو از خودت ب.يموجود

من با دكتر مسرت .خوب شده تيماريب يخودت باور ندار يول يتو سالم نيمت.يدر ضمن حساس و شكننده ا.يمهربون

اندازه نسبت بتو محبت داشته و  نيكه خدا تا ا يباششاكر  ديتو با.يداده كه خوب خوب شد نانيصحبت كردم و او اطم
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حاضرم با تمام وجود با تمام شرافتم بهت قول بدم .ه و بمن اعتماد كندلم دستت رو بمن بد زيعز.دهيدوباره بتو بخش يزندگ

 .يشينم مونيپش چوقتيكه ه

 .و دستم را در دستش گذاشتم دمياز اشك صداقت گفتارش را د يشدم درس هاله ا رهيچشمان شهاب خ به

از مهر او  زيه وجودم را لبربودند و لذت سخنان شهاب ك ذيغذاها خوشمزه و لذ.خورده شد ريگرم و دلپذ يطيد رمح شام

برپا شده  ييناخواسته در اندرونم غوغا ايخواسته .زديلبخند م ميبرو گريبار د ايدن.كرديم شتريغذا را ب ريكرده بود طعم دلپذ

و  گذاشتميعشق م يباز هم پا در واد دنياراسته با آنهمه خط و نشان كش نيمن مت.كرديحس نم يبود كه آن را جز خودم كس

 .كرديكه وجودم را پر م ياز حس غرور شدميم سرمست

 

 26 فصل

كرده  يبه قدرت باز يل يل. فشرد يپدال گاز م يدر ساعت پا را رو لومتريك 130ها خلوت بودند و شهاب با سرعت  ابانيخ

 .ارام فرو رفت يب خواب نيبود كه بالفاصله با حركت ماش

 .خوردم يخود غوطه م االتيبودم و در فكر و خ ساكت

 !يخانم ساكت نيمت -

 :كرد لبخند زدم و گفتم يبود كه روحم را نوازش م يترنم ييشد گو يكه از دهانش خارج م يكه هر كلمه ا يمرد يرو به

 .كردم يداشتم فكر م -

 .ديدستم را در دستش گذاشتم و پرس ارياخت يدلم؟ دستش را به طرفم دراز كرد و من ب زيعز يكرد يفكر م يبه چ -

 :دم و گفتمكر نگاهش

 ؟يدون ينم يعني -

 :جواب گذاشت و با سر انگشت پشت دستم را نوازش كرد و گفت يرا ب سوالم

 ييكه تنها يكه رفت تنها مرهم ايجول. بذار برات بگم. داره قتيحق ريتقد يكه باز نميب يكنم م يبه خودم و تو فكر م يوقت -

خودم را با كار  اياوقات  هيخوندم و بق يساعت ها كتاب م. ود و بسگرفت كتاب ب يو ازم م اليكرد و فكر و خ يهامو پر م
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تو . شدم ياروم تر م يطور نيا. گذاشتم يواسه فكر كردن نم يوقت خال ارميدرد ن وسرت ر. يل يبا ل ايكردم  يمشغول م

و  دميمن هم كتاب رو خر. هم فروش كرد يلياومد به بازار و خ يترجمه كرد يرا كه تو به فارس يهمون روزها بود كه كتاب

رفتم به كتابخانه دكتر و مشغول نگاه كردن به  زرو هي ميكه اومد رانيبه ا. با اون ارتباط برقرار كردم يبيخوندم و به طرز عج

چطور  نميكنجكاو شده بودم بب. كتاب رو برداشتم و شروع به خوندن كردم. قفسه كتابهاش شدم كه چشمم به ترجمه تو افتاد

 .رو بگم قتيحق يخوا يم. هترجمه شد

 :به نشانه مثبت تكان دادم و گفت سر

 يروح و روان ب يرو رشيسوزوند و تاث يدل م. ترجمه تو فوق العاده تر از اون بود يكتاب فوق العاده بود ول يمتن اصل -

 يناكام بودن و م ينانگار كه مترجم كتاب مع. امد ياز شكست م ييغم اشنا ياز جمله به جمله ترجمه ات بو. همتا بود

 قيگرفتم از طر ميروزه كتاب و خوندم و تصم هي. بودش دهيكش ريبا به تصويز تيدونشت و اونو ترجمه كرده بود و به غا

شه اقدام كرد  يو چطور م هيرسم چ نجايخواستم كه ا يياز سالومه راهنما. سبد گل بفرستم هيانتشارات واسه مترجم كتاب 

 :گفت زد و يقهقهه ا دميكه د

 .كنم فشيتا سه ساعت برات رد سيحق حساب سالومه خانم و بو. محترم ياقا يكار يكجا -

 .يكن يم يشوخ: ذاره و گفتم يطبق معمول فكر كردم داره سر به سرم م -

 :شد و با غرور گفت يجد

 .خودمه يميكدومه مترجمش دوست صم يبابا شوخ يا -

 يمصر شد تا بدونه چرا م. ازش قول گرفتم تا من رو با دوستش اشنا كند. داشتم يچه حال يدون يو گفت نم نيسالومه ا يوقت

كنجكاو . غم دار شد شيشگيصورت شاد و خندون هم دميدادم و د حيحس و حالم و برارش توض. نميخوام دوستش رو بب

گفتم من . يدس بزنرو ح يزيچ نيترجمه همچ هياز  يتونست چطورتو  يگفت نه ول. گفتم يبد زيمگر چ دميشدم و پرس

بهتت  دهيهمون موقع بود كه سالومه از تو برام گفت و من ند. كنم يغم رو حس م نيعظمت ا. خودم شكست خورده عشقم

شب، شب  ناو. ختمياگر اغراق نباشه با تو همدرد شدم و برات اشك هم ر ديعمق غمت رو درك كردم و شا. عالقه مند شدم

 ريز يمن راحت شناختمت و از دور مدت. يكه چطور بغلش كرد دميد. كنارت امد يل يل كه دميد. گم يسالومه رو م يعروس
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از همون روز بود كه احساس كردم خدا . ممكنه يزيهر چ يخاك يايدن نيخب تو ا يباشه ول يبيحس غر ديشا. نظر گرفتمت

 نانيبه خودت اطم. پس به من نه نگو. خوام يكه م يتو همون. نيمت يمن هست گمشده مهيمن و تو را قسمت هم قرار داده و ن

 .ميكن و بذار با هم خوشبخت باش

 ...دوباره يوقت هياگه  يول -

 :را قطع كرد و با دست ازادش دستم را گرفت و فشرد و گفت حرفم

 و بچه ريمرگ جوون و پ. ره ينم ايدن نينشه از ا زيعمرش لبر مانهيتا پ چكسيه. دست خداست يدلم مرگ و زندگ زيعز -

 ...و من زودتر از تو اديب شيپ يدفعه حادثه ا هي يتو سرت باشه ول يستيامروز به فردا بند ن نكهيممكنه فكر ا. شناسه ينم

 :و با التماس گفتم دميكش اديكه زده فر ياز تصور حرف يلحظه ا دهينرس انيشهاب به پا جمله

كه به  يدانستم با عكس العمل يشده بود م يشمانم جارصورتم از چ ياشك به پهنا. را ندارم دنشينگو من طاقت شن! نه -

 .خرج دادم جواب اور ا پاسخ گفتم

 :زد و به سمت من برگشت و گفت يرا به كنار نيماش. از اشك شد و نگاهش عاشق و مهربان زيلبر چشمانش

قول  ايب يكار هياصال  يدرباره اش حرف نزن گهيكنم فقط تو هم قول بده د يبهش اشاره هم نم يحت گهيد. زميباشه عز -

 چطوره؟ قبوله؟. ميريبا هم بم ميبد

 :كردم و شهاب گفت دنيشروع به خند هيهق هق گر انيم در

بگن دارن از مردن حرف  يان كه از عشق و عاشق يبه جا. هستند وونهيدو تا د نيا گهيما رو بشنوه م يحرف ها يكياگه  -

 !م؟يستين وانهيبه نظر تو واقعا ما د نيمت. زنن يم

 :باال انداخته و گفتم يتوام شانه ا هيهق هق خنده و گر با

 .گهيد ميحتما هست يگ ياگه تو م. دونم ينم -

 :و دستم را فشرد و گفت ديكش يقيعم نفس

 ؟يدون يم يسوال تو واقعا چ هي يول. كردم يتعجب م يگفت ياگه م -

 :و گفتم دمياز ته دل كش ياز سر اسودگ يقيدادم و نفس عم هيتك يصندل يرا بستم و سر به پشت ميچشمها
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اونو شاد و روشن  يشدم و رنگ ها دواريام يدونم كه دوباره به زندگ يم. كنم يم يدونم كه دوباره احساس خوشبخت يم -

 غيدوست دارم از خدا لطفش و ازم در گهيحاال د.كنم كه شاد هستم يباشم و ظاهر ساز نيخواد غمگ يدلم نم گهيد نميب يم

حس  هيدونم چرا االن  ينم يول. بار عاشق شدم درست مثل خود شما كيمن  كه ديدون يشما م. كنم ينه و اجازه بده زندگنك

كه مطمئنم  يگاه باشم و هم بتونم به كس هياالن دوست دارم هم تك يگاهم بود ول هياون موقع مسعود تك. دارم يا گهيد

 خواهشو هيفقط . تا اسمون فرق داره نيكه قبل داشتم زم يرم با احساسكه االن دا ياحساس. بدم هيمحكم و استواره تك

 .سرتا پا گوشم. زميبگو عز -

 :ام روان ساخت و گفتم دهيرا بست و اشك را بر د ميراه گلو بغض

 .تحمل طرد و منفور شدن رو ندارم گهيوقت تركم نكن و تنها نذار من د چيكنم ه يخواهش م -

زد و با  يبه لب برد و بر ان بوسه ا كيدستم را نزد دميد يبرق اشك را در نگاه مهربانش م .شد رهيبا شچمانم خ شهاب

 :بغض گفت

 .دم يقول م -

 :و گفتم دميكش ياسوده ا نفس

از بهترن شب  يكيكنم امشب  ياحساس م. رهيدلپذ يچقدر طعم خوش بخت. هياحساس خوب يكه چقدر ارامش و راحت يوا -

 .منه يزندگ يها

 :داشت سر به طرف او چرخاندم و گفتم يشم از صورتم برنمچ شهاب

 .هست يمورد -

 :جواب داد يجد يليشد و خ رهيصورتم خ يتك تك اعضا به

طور ه االن دوستت دارم  نياولشون برگردن باز هم يو ابرو و مژه هات سر جا اديكه موهات كامال درب يروز يكن يفكر م -

 .تونم عاشقت باشم يم

 :او گفتم فيلذت از تعر و غرق دميخند

 .ديبد حيترج ييبايرا به ز يو زشت ديفرق داشته باش گهيد يكه شما با مردها نيدونم مگر ا ينم -
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 .باز من عاشقتم يبش يكه هست ينيبپاشن و زشت تر از ا ديصورتت اس يكردم باور كن اگه رو يشوخ -

 :به او حمله كردم و گفتم معترضانه

 زشتم؟ يليكه خ يپس اعتراف كرد -

 :باشد گفت داريبه جانب بدون انكه طنز كالمش در چهره اش پد حق

 .يباتريز اياز همه دن هاتيمن با تمام زشت يكه تو برا نهيمهم ا. ستيدلم مهم ن زيعز -

 :گذارد گفتم يدانستم سر به سرم م يدست به كمر زدم و با ان كه م يساختگ ياخم با

 .زشتم يباز كه گفت -

 ديخند يكه همچنان م يبرد در حال يلذت را م تيام نها يشاك يبود كه از حالت چهره  دايپ. رفته بود سهيه راز خند شهاب

 :گفت

 .ديغضب ها هست ريم هيشب يليكه خ ديلطفا دستاتون و ازاد كن ديهست ييبايشما الهه ز. هستم ميبنده تسل زيخانم عز -

. چقدر شاد بود ايخدا يبودم، وا شيرايخاطر پذ بياو كه با ط يهاخودم، لذت سر به سر گذاشتن  يشهاب، سرخوش قهقهه

قادر نخواهم  گريكردم بعد از مسعود هرگز عشق به سراغم نخواهد امد و من د يچرا فكر م. چقدر سرحال و سرخوش بودم

غم و درد به سراغم  و در اوج يميشهاب نگاه كردم مهربان بود و صم به. سازم نيگزيرا در قلبم جا يگريبود تا مهر مرد د

بسته  يدرها يبر رو ينجات ئياحساس كردم خداوند كل. كه داشتم خواهانم شده بود يامده بود و همان گونه با ظاخر

و روان مرا به راه خود  راما يريساخته بود و در مس دواريمرا ام گريبار د يزندگ. فرستاده ميبرا بياز عالم غ ميها يديناام

تواسنتند  يم يميكه همچون زنان عاشق و دلباخته، مهربان و صم يود داشت و وجود داشتند مردانپس عشق وح. كشاند يم

عقب  يكه در صندل يل يبه خود شهاب و ل ينگاه. وجودشان محبوبشان را گرم كنند يها را تحمل كنند و از گرما يناگوار

مجسم  ميرو يمشتركمان را جلو يم امد و صحنه زندگاز جمع سه نفره مان خوش. فرو رفته بود كردم قيمع يبه خواب لياتومب

 .ساختم

 :افكارم را خوانده باشد گفت ييگو شهاب

 كند؟ يچه م يمامان تو باشه از خوشحال شهيهم يقراره برا نيبگم مت يل ياگه به ل يكن يفكر م -
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 :و معصومش گفتم بايبرگشتم و غرق نگاه به صورت ز يل يسمت ل به

 يل. مهرش به دلم افتاد ديكه از سر و صورتم بترسه و تو بغلم انداخت و بر گردنم چسب نيبدون ا يهمون شب عروس يوقت -

 .از همون لحظه عاشقش شدم. اون منو قبول كرد يتونست از من بترسه، ول يبچه است م يليهنوز خ يل

او حق داشت . برادرزاده اش بود يل يشهاب جوان بود و سالم و ل. ترس مبهم ناخوداگاه بر دلم نشست يل ينگاه به ل با

و  ديفكر قلبم لرز نيبا ا. كنم هيتوانستم به او هد يكه من هرگز نم يفرزند. از خون و رگ خود داشته باشد يفرزند

 :دميگذاشته بود نال ريام تاث يصوت جاموا يكه از اعماق درونم بر رو يناخوداگاه ترس

 شهاب؟ -

 :شد و گفت رهيبه صورتم خ نگران

 نم؟جا -

 ...من. من ممكنه نتونم بچه دار بشم...من -

 :و دست سردم را در دست گرمش فشرد و گفت ديحرفم پر وسط

. كنند يمقابله م تيجمع اديدارن با از ايتمام دن ينيب يمگه نم. بستمونم هست ميرو دار يل يحرف ها رو، ما ل نيول كن ا -

 .يشب رو خراب نكن نيو ا ينگران نباش گهيد شهيم

 :زدم شيبار من دستش را فشردم و زمزمه وار صدا نينگاهش كردم و ا. ماالل از مهر بود لبمق

 شهاب؟ -

 .زميبگو عز -

 .ستين ايرو نايا. ديهست ياحساس قشنگ همه واقع نيا يل يتو، ل. نميب يمن خواب نم يعني -

 .مرا دراورد ادياز دستم گرفت و فر يمحكم يشگونيبودم كه ن ايعالم رو در

 ؟يكن يم كاريدستم چ يوا -

 .يداريو تو ب ستين ايخوام باورت بشه خواب و رو يم -

 :و با اخم خودم را لوس كردم و گفتم دميرا كه درد گرفته بود مال دستم
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 .يجور نيا -

 ديديفهم يبهتر م يطور نيخانم جون ا ديباور كن. زدم يمحكم در گوشتون م يسل هي ديرفت با ادميخانم  ديببخش يوا يا -

 .ها ديستيخواب ن

 :رفت و گفتم ادمي شگونين درد

 ..كنه يدرد نم گهيد -

 :كرد و گفت يدرد را با سر انگشت نوازش محل

 .گهيد ايتاليا يايبا من م نيمت -

 :نگرانش كرد و گفت سكوتم

خوام تا  يم. ر گرفتهپد يبرا ادبوديمجلس  هيباز به خاطر من  يفراوان من ول يدكتر مسرت پس فردا البته با خافت ها -

 نيتو ا. يخواستگار اميكنم و م يدكتر مطرح م يبعد از اون شب من موضوع رابا خانم و اقا. مسكوت بمونه زياون روز همه چ

 چطوره؟. ميش يم يو راه ميريگ يم مه يكه هستم عقد و عروس يماه دو ماه هي

 :و گفت ديفت و شهاب غم نگاهم را فهمچشمانم جان گر شيپ بشيو غر نيچهره مادر و نگاه غمگ يا لحظه

 اومده؟ شيپ يمشكل -

 .تنهاست يليمادر، اون خ -

 .و محمد و شهال هستند يمحسن و مهد يول -

 .خوره يغصه م يليدونم با رفتنم خ يم. است گهيجور د هيرابطه اش با من  يدونم ول يم -

 .مشيبر يخب با خودمون م -

 .ته استوابس يلياو به كشورش خ ادينه نم -

 :كرد و گفت يمكث شهاب

 .است گهيد زيمهم چ رانيا ميو امد ميبرگشت د،يرو نخور شا زهايچ نيغصه ا زميعز -

 :زده نگاهش كردم و گفتم جانيه
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 ؟يممكنه برگرد يعني -

چقدر هم  هر زبانيم يگن هر جا كه مهمون باش يم يديشن. كنم يم يو ازاد يهستم احساس راحت نجايحاال كه ا! چرا كه نه -

 يم نجايكنم ا يمن هم همون حال و دارم احساس م. است گهيد زيچ هيباز خانه خود ادم  زبانه،يباشه، م يميو صم يخودمون

 .رميبكشم و ارامش بگ يقيالوده تهران نفس عم يهوا جودتونم دست و پام و راحت دراز كنم و با و

 .سوالم را مطرح كردم گريحاصل كنم بار د يشتريب نانيانكه اطم يگرفتم و برا دهيشهاب را ناد حاتيتوض

 ؟يممكنه برگرد يعني -

 ؟يديباز هم همون سوال رو پرس -

 .خوام مطمئن بشم يم -

 .يباش رانيا يتو دوست دار -

 .و خانواده ام وابسته ام رانيبله، من به ا -

 :ديتمنا نگاهم كرد و پرس با

 ؟يبه من چ -

 :گفتم تميكردم و با تمام خلوص ن نگاهش

 .قبوله يباشه قبول هرجا كه تو باش ران،يا ايگم ب ينم گهيد. شتريبه تو از همه ب -

 :گفت يدر هوا تكان داد و با شاد يدست شهاب

 خانم  نيحاال مت يحسوده ول يليگن عاشق خ يكه م يديشن. شد نيآها حاال ا -

 ؟يشد يچطوره راض رانيبرگردم اخودمو بكنم تا  يسع تينها دميجمله آخرت بهت قول م نيبخاطر هم گل

 .شهيتر نم يعال نياز ا: و گفتم دميگنجيدر پوست خود نم يخوشحال از

 .يشيالبته اگر ناراحت نم.ازت داشته باشم يخواهش تونميم نيمت:گفت ديسكوت كرد و با ترد يلحظه ا شهاب

 .نه بگو-

 .يبا مسعود برام بگ تيياز آشنا يتونيم:ديكرد و پرس نگاهم
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باطله در آمده بود تلخ  يهمچون ورقه ها ميگذشته با آنكه برا يروزها يادآورينام مسعود بدرد آمد و حس  دنيبا شن قلبم

گذشته خود را همچون  يروزها ريتصو رونيبه ب لياتوموب شهيو با نگاه كردن از ش دميكش يآن روزها آه اديب.و گزنده آمد

شده  يساله بزرگ 20را گرفته و بقول خودم دختر  پلمميفوق د كينشكده گرافدا ازتازه :و گفتم دميرو د شيپ يينمايس لميف

دوستانم بدون وجود من محال بود كه .شده بودم شناختنيكه منو م يكه ضرب المثل همه كسان يشاد و با نشاط طور.بودم

ها بود كه  يمهمون نياز هم يكي تو.شديم ليبدن و با نرفتن من همه برنامه ها تعط بيترت يبرنامه ا ايراه بندازن و  يمهمو

گوشه نشسته بود  هيمسعود ساكت و آروم .از گروه شش نفرمون بود يكيهومن برادر  يليفارغ التحص يمهمون.دميمسعودو د

كه اول از همه سارا كه از  ادمهي.نقشه هاشون كردند يبچه ها نشونش كردن و شروع به اجرا.كرديمجلس نگاه م يو به شلوغ

 دينگاه كن.داره يريگفت بچه ها سوژه طرف با خودش درگ هيو شلوغتر بود مسعودو كشف كرد و رو به بق رطونتيش هيبق

 .ميكنيفقط مردمك چشماشه كه كار م اديصداش در نم

 .خوبه:ميو گفت مينگاهش كرد همه

 يو مثال شب خوب ميكن فيك يو كل ميبخند هينوبت كدومه تا سر به سر سوژه بذاره و بق ندفعهيا مينيتا بب ميكرد يكش قرعه

 ميداشت يپر و داغ يچه كله ها ميبنيم كنمياالن كه فكر م.زود دست بكار شد يليقرعه بنام سوسن افتاد و اون خ.ميداشته باش

 يسرم تا سابقه خانوادگ يكه سه تفنگدار باال يدونيم يمختلط البته نه هر جا و مكان يها يونتو مهم.ميو فارغ البال بود اليخيب

از  يكياونشب مسعود  ميبگذر.دادنديرا بمن نم يرفت و آمد ايو  يآوردن اجازه رفتن به هر مهمون يرا د رنم ياحب مهمونص

همه  يو حرفه ا يو مسعود هم چقدر عال اورديرن دها  يسوسن كه چه مسخره باز.بقول بچه ها باحال بود ياون سوژه ها

 يسه روز از مهمون.شد روزيخورد و سوژه خود بچه ها شد و مسعود پحرص  يسوسن اونشب باخت و كل.شونو سركوب نكرد

تلفن زنگ زد و زنگ .برداشتن نداشتم يچند تا طرح دستم بود و حوصله گوش.روز صبح تلفن زنگ زد هيكه  گذشتيهاله م

فته بود و محسن سر كار بودن و محمد هم مدرسه مادرم طبق معمول صبحها ر يخونه نبود مهد يروز صبح كس ناو.زد

رفتم .كنهيسماجت م نقدريداره كه ا يكار مهم يكس ديآن نگران شدم و فكر كردم شا هي.شديلحظه ساكت نم كيتلفن .ديخر

 .را برداشتم يو گوش

مودب جواب سواالشو  يليخ نيبرادرم باشه بخاطر هم ياز دوستا يكي ديمنهم فكر كردم با.پشت خط مردانه بود يصدا



 

 

كتابخانه نودهشتيا  مژگان احتشامي  –انكارم مكن 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٢٥

 .آراسته يمنزل آقا ديببخش:دادم

 .نجاستيهم دييبله بفرما-

 .دارند فيمحسن خان تشر ايخان  يخانم مهد خواميعذرم-

 .دييشما امرتون رو بفرما ستندياالن منزل ن رينخ-

 د؟يشما تنها هست يعني-

 .شميمتوجه منظورتون نم:گفتم تيكردم و با عصبان تعجب

چطور متوجه  ديدار فيباهوش و زرنگ تشر يليماشاهللا خ خانم شما كه نيمت:شد و گفت يراحت و خودمون يليمقدمه خ يب

 .دميكه نپرس يسوال سخت ديشينم

 شما؟ ديببخش:لحن صحبتش جا خوردم و گفتم از

 .باشد مياقديدور  ياز آشناها ديخودم فكر كردم شا شيو پ دميلحظه ترس هي يبگم ول راهيبهش بد و ب خواستم

 .منم سوژه ديشناختچطور منو ن:جواب داد يستيرودروا يب يليخ

 بله؟:از دستم افتاد و با سرعت اونو برداشتم و گفتم يجا خوردم كه گوش چنان

 .گهيمن همونم د.ديهومن نشونش كرده بود يكه مهمون يدلم همون سوژه ا زيگفتم كه عز: اورديكم ن مسعود

 .شديصدا از حلقم خارج نم.خانه نبود يخدا را شكر كه كس.مونده بود سكته كنم كم

زنگ .گردن ما افتهيب نتيخون نازن يفتيشد خانم كوچولو پس ن يبابا چ يا:زد و گفت يكه قهقهه ا ديمسعود حالمو فهم انگار

 .ينيو دور و اطرافتو بب يبگرد يكم هيكاف شهيم دايهم پ يافسانه ا يزدم كه بگم زرنگ تر از شما شش قلوها

 د؟يچرا با من تماس گرفت نجايا د؟چرايگرفت يكشماره منو از :آب دهان را قورت دادم و گفتم بزور

اگه واسه سوژه قرار گرفتنش بخواد آزار و  رهيبخواد از ما انتقام بگ يشب مهمون يكردم اگه بخاطر كار و خنده ها فكر

اشتم به سرم افتاده بود د قهيكه د رعرض همون چند دق ييالهايكه از فكر و خ يباشه وا يروان ماريب هيكنه اگه  تمونياذ

 ن؟يخوايم يشما از جون من چ:قهقهه خنده اش منو بخودم آورد و با عجز و البه گفتم يكه صدا شدميم وونهيد

 .خواميجونتو م:گفت آروم
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از  زديدست بردار نبود پشت سر هم زنگ م.زدم و تلفنو قطع كردم يغيهستم و ج يجمله اش مطمئن شدم كه روان نيا با

از .برس ادميبه فر ايخدا.نبودم يمنكه كاره ا.كرده بود بميبود كه خدا نص يچه شانس نياآخه چرا من .كردميم هيترس گر

 ريامر خ هي يكه برا يبا آدم:بزنم گفت يتلفنو برداشتم تا خواستم حرف يو كار خراب بشه گوش اديمبادا مادر ب نكهيترس ا

 .كننديرفتار م ينجوريا رهيگيتماس م

بود كه سرش  نيشدم ا فيفكر كنه كه منو ترسونده و ضع خواستميشتم تا مسعود بفهمه نمنذا يراه گلومو بسته بود ول بغض

شما چطور به خودتون اجازه .ميبد يتا نذر ميندار يريامر خ نجايحواله كنه ما ا گهيد يو جا تونيخدا روز:زدم و گفتم اديفر

 .كنندياگه برادرهام بفهمند پوست سرتونو مكه  ديدونيم.ديو مزاحم مردم بش نييپا ديسرتونو بنداز ينطوريهم نيديم

سرباال و سربلند شماره را گرفتم و  يليننداختم و خ نييخانم اوال كه سرمو پا نيمت:مسعود كالفه كننده بود يو خونسرد خنده

و با  ديانداز يها راه م يتو مهمون يشما دارند كه سوژه باز يشما خبر از كارها زيعز يبرادرها ايكردم ثان ياز شما خواستگار

سالختون شما كه  يكه برادرها ديثالثا مواظب پوست خودتون باش ديگذرونيرو خوش م نمسخره كردن مردم شب و روزتو

 .كننديم يو راحت تر سالخ ديدم دستشون هست

 گهيد.ديبقول خودتون سوژه دست از سر من بردار ياقا:كردميم يكار هي ديآدم واقعا خطرناك بود با نيشده بودم ا كالفه

 د؟يديفهم شهيفقط و فقط به خودم مربوط م.هم هستند يا گهيد زيهر چ ايمن سالخ  يبرادرها ديتلفن نكن نجايهم ا

نشد دوباره تلفن  قهيدق كي يبود كه به سرم آورد ييچه بال ايخدا.كرده بود دنيرا قطع كردم تمام بدنم شروع به لرز يگوش

گفتم شما را بخدا  يرا برداشتم و با التماس زار يدفعه گوش نيا.سالح شده بودمخلع .كار از كارم گذشته بود.زنگ خورد

ما را  يو ابله يو خام يخودتون بچگ يشما به بزرگ.خوامياصال من معذرت م.منبود يمن كه كاره ا.ديدست از سرم بردار

 ...كنميخواهش م.ديببخش

كردم چطور  داتيمن تازه پ:و آروم شد و گفت ميمال شيمسعود تن صدا.بزنم ينتونستم حرف گهيو د ديامانمو بر هيگر

 .دست از سرت بردارم

كه تو فكر  يياز سرم بردار من از اون آدمها ؟دستيخوايم ياز جون من بدبخت چ:زدم و گفتم غيواقعا بد شده بود ج حالم

 .كارت يبرو پ.ستميبال ن ستميواال ن.ستمين يكنيم
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 هيخواستم .باور كن من قصد مزاحمت نداشتم.نشو يعصبان...باشه...باشه:شد و گفت يراه انداختم جد اديداد و فر ديد يوقت

 ياز شما تقاضا خواستميم.رهيامر خ هيخانم من قصدم فقط  نيباور كن مت.دياريها د رن يباز طونياز ش گهيبترسومت تا د يكم

و محسن اشكامو  يمهد ايمادر  دنياز رسو ترس و سكته  يكه در اوج بد حال ردماز جمله آخرش چنان جا خو.ازدواج كنم

 د؟يگفت يشما چ:پاك كردم و گفتم

 .اميبا خانواده خدمتتون ب يخواستگار يگفتم قصد دارم برا:جا نزد و گفت مسعود

كه به قول  يمهمون هيمن اونهم تو  دنيبار د هيشما با .ازدواج:دادميمن مسخره وار جواب م نباريو ا زديحرف م يجد اون

 د؟يبا من ازدواج كن ديتونيشد كه م يچطور بهتون وح ديوژه هم بودخودتون س

را هم درباره شما و خانواده  زيهمه چ شناسميخوب م يليمن شما را كامال و خ نجاستياشتباه شما هم:و گفت دياو خند نباريا

 .دينش مونيپشاز انتخابتون  دميقول م ميبا هم اشنا بش شتريب ديخانم اجازه بد نيمت.دونميمحترمتون م ي

بود كه  نيا زدميكه م يتنها حدس.را قطع كردم و به هاله تلفن كردم ياون روز گوش.ياونم چه قول مردانه ا.قول داد مسعود

 ياز مسعود و خوب يكساعتيزود اعتراف كرد كه شماره را به مسعود داده و  يليهاله خ.هومن گرفته باشه ايشماره را از هاله 

دختر  يقرار بوده همون هفته برن خواستگار.نهيبيجز تو را نم چكسيشده ه عاشقتمسعود  گفتيم هاله.گفت ميبرا شيها

 گفتيهاله م.بهم زده زويو والسالم و همه چ خواميرو م گهيد يكيكفش كرده كه فقط  كيدختر خاله مادرش اما مسعود پا تو 

 انيو گفت كه درجر ديخند.آورده رمس ييكه چه بالكردم  فيبراش تعر.تمام و كماله.باشه تونهيم يكه مسعود شانس بزرگ

دست به دست هم  گهيطرف و مسعود هم از طرف د كيهاله از .منو بترسونه خواديكارها هست و مسعود گفته بود كه م

 .دميشنينم ييصدا چيمسعود ه يو جز صدا دميدينم چكسويجز اون ه كهييدادند و منو براه مسعود آوردند تا جا

با مسعود  يچند ماه.كرديو الحق مثل بت هم پرستشم م يبت من هست گفتيم.احساس و عشق و عاطفه بود هكپارچي مسعود

كرد و ما به عقد هم در  شونيمسعود هر طور بود راض يكه خانواده اش مخالف وصلت ما هستند ول دونستميم.صحبت كردم

 .ميآمد

و زمان به  نيزم.خوشبختتر از من وجود نداره كردميس ماحسا.و رو شد ريبرام ز ايدن ميهم شد يزن و شوهر عقد يوقت

و من  ميرد بش كيبوت كي يبود از جلو يكاف.كرديآمد ناز و نوازشم م يو راست م رفتيمسعود چپ م.ديچرخيخواست من م
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ن و محس يمهد يلوسم كرده بود كه صدا يمسعود بقدر.نباشه ستمد لهيهمون وس هيقشنگه در عرض چند ثان زيبگم فالن چ

 يمسعود كه بود كاف.كو گوش شنوا ينبود ول تميشخص ستهيشا هيرفتار و اعمال و حركاتم به گفته بق.و مادر در آمده بود

 .مهم نبود يكس يناراحت اي يفكر و راحت گهيد.بود

 .هم هست ييو رو رنگيو ب يزشت.هست يو شكست يهست ناكام يكه غم كرديكه هرگز به مغزم خطور هم نم يا

 .ميسكوتش بمن قدرت داد تا عقده دل بگشا.را بست شهاب در سكوت فرو رفته بود ميگلوراه  بغض

و از  ديبرده بودمشون تخت جمش.رازياصفهان و ش ميرفته بود ستيدسته تور هيبا :و ادامه دادم دمياز ته دل كش قيعم يآه

از همونجا شروع شد  زيهمه چ.غش كردمدفعه حالم بد شد و  هيكه  گفتميبراشون م شيخيتار يشكوه و عظمت و داستانها

قول داد كه .با آژانسها كار كنم گهيرسوند و اجازه نداد د رازيخودشو به ش مايپباالفاصله با هوا.كه حالم بد شده ديمسعود فهم

 بايز.يسرحال و سالم باش خواديدلم م گفتيمسعود م.اون هستم ونيمترجم بودنمو مد ييجورا هي.كنه و كرد دايبرام كار پ

 نميبيم كنميحاال كه فكر م.ديخريبرام م رالباسها  نيو تو مد تر شيلوازم آرا نيبهتر.نمتيمثل روز اول بب شهيو من هم يباش

داشتم مثل بت پرستشم  طويشرا نيا يتا وقت.بايشاد و با نشاط و ز.خواستياون منو سرحال و قبراق م.گفتيم قتويمسعود حق

 ...يول كرديم

را فراموش  هيدردم چ ديكه فهم يلحظه ا چوقتيه:كردم و گفتم تيهدا رونيآتشفشان درونم را به ب داغ يهم با آه باز

چرا من؟چرا من؟داد زدم و گفتم درد  گفتيمدام م.سوخته بود تا من شتريدلش بحال خودش ب.دميمن شكستنشو د.كنمينم

 چرا من؟ يگيبه جون من افتاده تو م

و به دروغ گفت كه  امدين ادتميبه ع مارستانيو ب ديخانه خواب.او با من چه ها كرد.داشتم يو من چه انتظار ديشنينم حرفهامو

با  خواستيم ينيعروسك چ هيمسعود .شديچندشش م ميسر و رو دنيكه از د كردميخوب احساس م يليخ.رفته تيمامور

نكرد  يسع يت رو شكست و حتكه داش ينيمسعود عروسك چ.ستين لبمطا گهيكه د دادينشون م ياعمال و كردارش به خوب

 ديدو هفته طول كش.حلقه را براش پس فرستادم يوقت.هاشو بهم بچسبونه و بدتر لگدمال كردشو از روش رد شد زهيخرده ر

و  اوردميطاقت ن زدحرفو  نيا يوقت يفرستيو حاال حلقه برام پس م يختيمنو بهم ر يزندگ يرحميتا برام زنگ زد و گفت تو ب

 قيو از طر نمشيتو دادگاه بب ينشدم حت يبعد از او هم راض.را قطع كردم يدهنم بود بارش كردم و گوشتو دل و  يهر چ
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 .فراموش شد يخاطره تلخ و به سخت هيبود كه مسعود شد  نيا.ازش جدا شدم لميوك

 مينرم و مال.رداندگرم شهاب مرا به زمان حاضر برگ يو صدا.برد ادميرا از  ميو زمان يمكان تيو خاطرات مسعود موقع ادي

نادم  گهيبار د هيو مسعود  يبش يكه هست ينياز ا باترياگه دوباره مثل همون روزها ز يكنيفكر م يهنوزم دوستش دار:ديپرس

 ش؟يخشبب يبرگرده طرفت ممكنه بتون مونيو پش

شد و ساكتم  شميآت ياب روكه دوران عقدمون كرد  يانتيخ دنيد يسخت بود ول يليالبته خ!گهينه د:و گفتم دميباال كش ينيب

در حال معاشقه كردن  زيم هيعكس پشت  ياگه با همون دختره مو بلند تو اي دميدياگه اون عكسها را نم ديشا.كرد

 !نه گهيد الحا يول دمشيبخشيو م كردميبازم حماقت م دمشيدينم

كه از باخبر شدن  يا ضربه اهمراه ب يكرد تحمل شكست عشق يمسعود درحقت ظلم بزرگ:و گفت ديكش قيعم ينفس شهاب

و عشق  ديتو ام يبرا زيچ نياالن واجب تر نيمت.كرد ماريبهت وارد اومد هم روح و هم جسمتو آزار داد و خسته و ب تيماريب

 هياز همه مهمتر عشقو بتو هد دويآرامش و ام دميمن بهت قول م.سالم و پر از عشق و محبته يزندگ هيبه  نانيو اطم يو شاد

 يليخ يعشق واقع يمعنا دنيفهم نكهيچرا؟بخاطرا يدونيكه عاشق شدند كم آوردند م يينها من وتو بلكه همه اونهانه ت.بدم

 يليخ يدوستت داشته باشم و بنظر من ارزشش از عاشق يواقع يشخته من بهت قول دادم تا آخر عمرم صادقانه و به معنا

اونو  يو از ته قلب دوست دار يواقع يرو به معنا يكس ياما وقت ينيمعشوقت رو بب بيمعا يتونينم يعاشق يتو وقت.باالتره

كه اغلب عاشق و معشوقها بعد از وصال با  نهيداشت ا يدوست خواه شيها ييبايها و ز يها و زشت يها و خوب يهمراه با بد

 يبا من ازدواج كن يضرحاال حا.واقعا دوست داشته باشم خواميمن م نيمت.شنياز هم جدا م گشونيبه زند يرتلنگ نيكوچكتر

 م؟يباش گهيهمد يتا مرهم زخمها

مانعم  ايحجب و ح.كردميآن را حس م نيريدوست داشتن را لمس و طعم ش يواقع يعشق به قول اون نه معنا يمعن نباريا

 .بله:انداختم و گفتم ريبود كه سربز نيا ميرا پاسخ گو شيشد تا در چشمان شهاب نگاه كنم و تقاضا

 

 27 فصل

 :فرمان بود گفت يمحسن كه مشغول ضرب گرفتن رو. كالفه شده بود يحساب يل يبودند و ل كيها شلوغ و پرتراف انابيخ
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 .واستاده نينگاه كن گوش تا گوش ماش. شه يم ريخرد و خاك ش كيهمه تراف نيكه ادم اعصابش از ا يوا -

 :و گفتبه دور و بر انداخت و شالش را جابجا كرد  يدر جواب محسن نگاه مادر

شه  يهمه دود و گاز پخش م نياز صبح تا شب ا. باشه ياگه الوده نباشه چ چارهيب. گن هوا الوده است يكه م ستين خوديب -

 .ميسالم هم داشته باش يهوا ميخوا يتازه م

 :گفت محسن

 .و دارند نيشده كه اغلب قشر متوسط به باال حداقل دو تا ماش ياالن زمانه طور -

شه كرد  يخوب چه م يروش ول اديدهند تازه با چقدر سود كه م يرا كه م يگنده گنده ا يبركت بده وام هامادر خدا  يا -

 .شن يم يمال هيكه صاحب  نهيحداقل ا

كنه چقدر بهره داره چقدر گرون تر  يفكر نم يملت جا باز كرده كس نيب يخودرو حساب يپرداخت وام ها ن،يشما حق دار -

 .بشه و بتونه ازش استفاده كنه يمال هيكنه كه صاحب فكر م  نيشده فقط به ا

 :مادر و محسن شدم و گفتم يبحث اقتصاد وارد

كنه كم كم  ياستفاده م نيماش هيه از  يمدت هي يط. بخره نيو مثال ماش رهيگيوام م اديطرف م ستياتفاقا به نظر من بد ن -

با كم كم پول كنار گذاشتن پنج  ديشه كه شا يم يمال هيب كنه و بعد از چند سال صاح يحساب م هيده و تصف يپولش رو م

 .تونست به همون برسه ينم گهيسال د

 :به من انداخت و با خنده گفت ينگاه نهياز ا محسن

 .ياريها، نه بابا خوشم اومد خوب سر از اقتصاد درم ستين يزيخانم كم چ نيبابا مت يا -

 .داداش خوبم يفتخواهرت رو دست كم گر. يديحاال كجاهاش رو د -

 :دوخته بود كرد و گفت رونيحوصله چشم به ب يكه ب يل يبه ل نهياز ا ينگاه محسن

 .در بره ميبوس بده به عمو خستگ هيبپر ! خانم من يل يل -

 :و گفت ديگردن محسن را در اغوش گرفت و او را بوس ياز پشت صندل يل يل

 د؟يرس يپس ما ك -
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 .خاله سالومه جون معلومه ميچيرو بپ ابونيخ نيا. دلم زيكم مونده عز گهيد -

 .خسته شد يليعمو محسن من خ -

 :گشود و گفت يل يل ياغوش به رو مادر

 .ميقصه كوچولو بگم تا برس هيبرات  نيتو بغلم بش ايمادر جون ب ايب -

 يشدم و خود را برا نيريش ياهايو خود تا منزل دكتر غرق رو. عقب به جلو نزد مادر برود يكمك كردم تا زا صندل يل يل به

دور تا  فيكه به رد كيمدل باال و ش يها نيباغ بزرگ منزل دكتر مسرت پر بود از ماش. روبه رو شدن با شهاب اماده كردم

. كرد يخانه را دو صد چندان م يو عظمت بزرگ ييبايروشن بود و ز يها يدر سرچراغ خانه و . دور باغ پارك شده بودند

 يدر كت و شلوار مشك دهيرا پوش ديتمام فضا را پر كرده بود و از دور شهاب و شهروز و سع يو محزون ميمال كيموز يصدا

 .ديشد به وضوح د يم

گوشم  ريمادر دور نماند و ارام ز نيزبيلبم نشست كه از نگاه ت يرو يشهاب به تقال افتاد و ناخوداگاه لبخند دنيبا د قلبم

 :گفت

كنه  يم يخوشبخت يباشم كه واسه شما دو نفر ارزو يكس نيخواد اول يمادر دلم م يبگم ول كيبهت تبر نجايجاش نبود ا -

 .ديبش ريهم پ يكه به پا ياله

 يل يو همراه ل ديلب به دندان گز نيريمهربان و ش يبا لبخند رميخواست او را در اغوش بگ يطرف مادر برگشتم دلم م به

 .ساختمان به راه افتادو محسن به طرف  يجلوتر از من و شهال و مهد

خواتس  يدلم م. ميشد يبا هم مشغول سالم و احوالپرس يامدند و همگ نييپله ها پا نييتا پا دنمانيو شهروز با د شهاب

نقشه  ندهيا يو برا ميگفت يو از خودمان م ميزد يانداختم و در باغ دكتر مسرت ساعت ها قدم م يدست در دست شهاب م

جامه عمل  ميايبود پدر شهاب مانع از ان بود كه به رو اديمراسم  كهافسوس  يبود ول بايز يردوايچقدر ام. ميديكش يم

 .بپوشانم

كه به تن داشت از دور با  يرنگ يكه در كت و دامن مشك دميوارد عمارت شدم و سالومه را د هيبا شهاب و شهروز و بق همراه

 :حلقه كرد و ارام در گوشم گفت ميشهال دتس در بازو با مادر و من و يبه طرفمان امد و پس از روبوس دنمانيد
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 ها؟ يدفعه سكته نكن كي يدينفر را د هياگه  نيمت -

 :تعجب نگاهش كردم و گفتم با

 ؟يبگ يخواه يم يچ -

 :لب گفت ريشود و ز انيدهانش را گرفت تا خنده اش نما يدست جلو با

فقط مواظب باش كارها را . تونه باشه يم يشوهرش ك نيبرو تو بببه هم گره خورده  ييجورا هي اليبخت تو مر نكهيمثل ا -

 .منتظر بهانه است اليكه مر يخراب نكن

سر . دميدر لحظه ورود به سالن چشم چرخاندم و او را د ارياخت يكه ب نميرا بب اليسالومه چنان كنجكاو شدم مر يهشدارها از

. شناختم يكه او را م ياز گذر روزگار خنده ام گرفت به ان. گفت يخم كرده بود و در گوشش به نجوا سخن م اليدر گوش مر

 .دوسن بنگرم كيرا به من داده بود خواسته بود تا به او به چشم  كارتش نمايبود كه در س يا شهيهمان عاشق پ

لومه كه چشم از به سا يسابق به سراغم امد و نگاه طنتيشود خنده ام گرفت و ش يچه حال نديبا تصور ان كه مرا بب يا لحظه

به او  يخورد كردم و چشم نامحسوس يبه چشم م نشيچهره به ظاهر غمگ ريبار در ز طنتيداشت و لبخند ش يصورتم برنم

 :من و سالومه را گرفت و گفت يبزنم بازو يرفزدم كه تنها شهروز متوجه شد و قبل از انكه ح

زخم  ريمثل ش اليمر. بود گذشته ينره هر چ ادتوني دها،ياريب اريب يبه سرتون نزنه خراب كار يطونيدفعه ش هيكچل ها  -

پس ساكت و اروم و خانم . رو به هم بزنه و كاسه، كوزه ها سر شما دو تا كچل بشكنه زيهمه چ يبه توق يخورده ممكنه تق

 .ديشناس يم اي دهيرا د يكس كهو انگار نه انگار  دينيسر جاتون بنش نيبر

 :رو به شوهرش كرد و گفت يالومه كردم و او با لودگبه س يشهدار شهروز نگاه با

تا . ديندار يگريد شيفرما ميساز يرا مو به مو عمل يبندم تا دستورات جنابعال يخود را به كار م يسع تينها. چشم سرورم -

 .اطاعات كند زتانيكن

اخ سالومه را  يالومه وارد كرد و صداس يبه بازو يفشار محكم. كند تا نخندد يبود به شدت خود را كنترل م دايكه پ شهروز

 :از او گفت تيدراورد و به تبع

 .كنم يرا بعد از مجلس خدمتتان عرض م ياوامر بعد دياوامر را اطاعت كن نيشما هم -
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 يهمگ انياقا. داده بود يرا در خود جا يان بودم حدودا صد نفر ونيبزرگ منزل دكتر مسرت كه من عاشق دكوراس سالن

 يمشك يو خانم ها با كت و دامن و كت و شلوارها يو كراوات مشك ديسف راهنيرنگ با پ رهيت يت و شلوارهادر ك دهيپوش

 .كرده بود ياشراف يمراسم عذادار هيرا شب نسال يفضا شينوع مدل مو و ارا كيهر كدام با  يرنگ

امد كه خبر از  ينم كي چيبه چهره ه. فتمفرو ر نيدر بحر حاضر يلحظه ا. كردند يارام بودند و دو به دو با هم نجوا م همه

در  ايو . بدون شام سر بر بالش نهاده باشند ياز غم ندار يامد كه شب يكدام نم چيبه ه. درد و رنج و غم و غصه داشته باشند

 .باشند دهيخود لرز برسوز و سرما با كهنه لباس مندرس 

دعا به دست  ايبر سر چهار راه ها كودكان گل  يوقت. اورد ير مبر اعصابم فشا شهيهم يهمه تفاوت و فاصله طبقات نيا دنيد

ام از شدت  نهيكنند قفسه س يم ليبه افراد درون اتومب يدعا چه التماس رگي ايشاخه گل و  كيفروختن  يكه برا دميد يرا م

رو به خودم  نياز ا. همانجام د يتوانستم كار مهم يبند نبود و نم ييافسوس كه دستم به جا يول. ديكش يم ريدرد و غم ت

 .شدم يم يكاش ها يا نيبستم و مسافر سرزم يفحش و ناسزا م

 :زانوانم نشاندم و گفتم يقدم گذاشتم و او را رو اتيتلخ واقع يايبه دن يل يدر افكار خود با بوسه گرم ل غرق

 ؟يشده دخترم چرا ناراحت يچ -

 .من خوابم امد. ستين نجايا گهيد دوست ندناشت حوصله من نجايپاشو رفت خانه من ا نيمت -

 .صبر كن شام بخور بعد بخواب يكم هي يتو كه شام نخورد يول -

 .ديمن خواستم خواب. به من شام داد يمام. من شام نخورد -

 .ام گذاشت و بالفاصله به خواب رفت نهيشده بود سر بر س يكالفه و عصب يحوصلگ يب يكه از شدت خستگ يل يل

 يتازگ زيكردم همه چ يمختص طبقه باال شركت م ييگو يعذادار يبار بود در چنان مجالس نيمن كه اول يبرا ادبودي مجلس

 .داشت

خدمتكار ملبس به كت و شلوار  نيچند. معروف بود يخواننده ها نيغمگ يكنار سالن مشغول نواختن اهنگ ها اركس

در ذهنم ساخته  يچه مجلس. كردند يم ييراينان پذاز مهما ديو دستكش سف يمشك ونيهمراه با پاپ ديسف راهنيو پ يمشك

و  نديگو يائمه م يو رسم زمانه و زندگ اياوردند و از دن يم يداحكردم به روال تمام ختم ها م يفكر م. دميد يبودم و چه م
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 .برد يم انيخوانده و مجلس را به پا يامرزش شخص از دست رفته صلوات و فاتحه ا يهم برا انيكرده و در پا يحتينص

كه مشغول خواندن بود  يهمه مهمانان امدند در سالن بسته شد و خواننده ا يوقت. گونه نبود نيمجلس ختم پدر شهاب ا يول

در مورد پدر  يا قهيبرخاست و چند دق يتنها ترانه نواختند و مرد مس و جا افتاده ا كينشست و گروه موز يساكت گوشه ا

 يكه مرحوم را م يانيپس از ان به نوبت خانم و اقا. سكوت كرد يتقاضا يه ايد ثاناحترام او چن يشهاب صحبت كرد و برا

گرفت و مهمان ها به شام  انيپا يصلوات دسته جمع كيشناختند از او و خاطراتشان با هم سخن گفتند و مجلس ختم با 

 .فراخوانده شدند

شهال از . شده بودند بروم دهيشام در ان چ يزهايور كه مبه سالن مجا هيتوانستم همراه با بق يدر اغوشم بود و من نم يل يل

 :كنارم برخاست و گفت

 .ارميتو بمون من برات شام م -

سالن خلوت و ارام شده بود و . رفت هيقبول كردم و شهال همراه بق يكردم ول ينم يوجه احساس گرسنگ چيان كه به ه با

در هر گوشه از سالن قرار  بايز اريبس يبا روكش ها يسيو انگل ييايتاليپنج دست مبل ا. امد يبه چشمم م شتريان ب يبزرگ

پر از گل  يگلدان ها ايو  بايز يالله ها كيهر  يشده بود و بر رو دهيانها چ دوركوتاه و بلند دور تا  هيپا يزهايگرفته و م

 يان قاب عكس ها يتر كه روچهار م يبه طول سه ال يسالن، كنسول بزرگ واريد يدر كناره ها. رنگارنگ قرار داشت يها

 .مدل به مدل گذاشته شده بود يو شمعدان ها ستاليكر

با رنگ  ستاليدر ظروف كر يسنت يان انواع و اقسام حلواها يگذاشته شده بود و بر رو يگرد زيسالن م گريد يگوشه ا در

 .خورد يبا اشكال مختلف به چشم م ييو كاكائو ديو سف يزعفران يها

 ينبود فكر م يهم ضرور  اديز ديكه شا ينظر داشتم و به تجمالت ريشده بودم و همه جا را ز رهياطرافم خدقت تمام به  با

هم انباشته  يكه بر رو ييها وهياز صد نوع م يكيخوابد و در حسرت خوردن  يگرسنه م يان بودم كه كودك اديكردم و به 

شهاب كه به عادت  دنيخود با د يغرق در حال و هوا. مرود بود يفرو م ايخشك گذاشته و به رو نيشده بود سر بر زم

 .كرد به خود امدم يخم كرده و نگاهم م يسر به طرف يشگيهم

 خانم؟ ييكجا -
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 :جوابش را بدهم كنارم نشست و گفت نكهياز ا قبل

 .خورد يجور حسرت و نفرت به چشم م هينظر گرفته بودمت تو نگاهت  رياز دور ز -

 :مو گفت دميدا بوس يل يل

انصافه كه  نيبه نظر شما ا. هيواقعا ضرور يعني. مراسم چند ساعته هي يهمه تجمالت اون هم برا نيكردم ا يداشتم فكر م -

پا خارج از  هيو  نجايپا ا هيشه و دام  يرستوران ها خورده م نيكه خودشون شام و نهارشون در بهتر ييو به همه اونا ميايب

 نيا نهيبه نظر شما اگه همه هز م،يبد سياندازه سرو نيبرخوردارند تا ا يحيو تفر يفاهت رامكانا نيكشور هستند و از بهتر

 ميكرديتكه گوشتو دارن م هيقاشق برنج و  هيكردن صد تا بچه گرسنه كه حسرت خوردن  ريخرج و مخارج رو صرف س

 .بهتر نبود

منهم با تمام .حق با توست:كه كردم گفت ييغرا يشد و پس از سخنران ميغرق نگاه بمن در سكوت شنونده حرفها شهاب

در برابر محبت و  تونستميدلم مجلس امشب به خواست دكتر مسرت بوده و منهم نم زيعز يمخالفم ول هايشلوغ باز نيا

 .بزنم يكه برام قائل شده بدند حرف ياحترام

چه  ديرسيها به شكم صد تا گرسنه مغذا نياگه ا يدونيحرفها م نيما پر شده از ا يكردن زندگ يستيمعذب شدن رودروا-

 .ديرسيبه روح پدرت م يثواب

 .دونميآره م:نگاهم كرد و گفت عاشقانه

 ؟يخب پس چ-

 يچطوره راض.ميديو به صد تا بچه فقر و مستمند غذا م يكه تو بشناس ييهر جا ايپرورشگاه  هيبه  ميريفردا صبح با هم م-

 ؟يشد

 ...گناه داره و  ياديو پاش ز ختيفرهنگ برسه كه ر نيما به ا ملت خوادينبود من دلم م نيمنظور من ا-

هم ثروتمند  ايبلكه در تمام دن نجايبوده نه ا نيفكرها آزار نده تا بوده هم نيدلم خودتو با ا زيعز:و گفت ديحرفم پر وسط

بده و فقر را به كل از  ريينظامو تغ نيهم تا حاال نتونسته ا چكسيه.تكه نان خشك محتاجند  كيكه به  ييهست هم آدمها

 ...پس.هكن ليثروتها رو تعد ايبرداره و  انيم
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 ؟يپس چ-

 .ميباش ياندك راض نيو بهم ميبه اندازه خودمون قدم بردار ميكن يما سع پس

 يفرهنگ ازيادامه بحث فقر و ن.زود خوابش برد يليخ:را نوازش كرد و گفت يل يل يبحثو ادامه بدم كه شهاب موها خواستم

بود  يحوصلگ يبنظرم از ب نجاياز جو ا گهيتهران خسته شد و از طرف د كيطرف تو تراف هياز  يطفلك:و گفتم دميح ندرا صال

 .كه خوابش برد

 يل ينبود تا ل يكرد امشب كس شديكارش نم يكردم ول داياحساسو پ نينگاهش كردم منم هم يوقت:زد و گفت يتلخ لبخند

 .مونهينم يكس شيكه جز تو پ يدونيرو هم نگه داره م

 ؟يخودت خوب:ديپرس ينگاهش را به صورتم دوخت و با مهربان شهاب

بنظر  يخودت چ.بله ممنون:نگران حالم بود قلبم ماالمال از مهر او شد و گفتم نكهيسرشار از عشقم را به او دوختم و از ا نگاه

 ؟يخسته و كالفه هست

اتفاق خوب كه  هي.دارم يبا دگرگون اجيهستم احت نيغمگ.شدم فقط خسته زميعز شميخوب م:به اطراف كرد و گفت ينگاه

فرشته نجات دارم كه حاال كنارم  هيبه  اجيدر كل احت.و با خودش ببره رهيهامو بگ يها و غصه و تنها هيغمها و گر نيهمه ا

 .نشسته

ادب و احترام بطرف تك  تينهاگروه گروه شهاب را از كنارم بلند كرد و او با  ايافراد حاضر در مجلس تك به تك و  ورود

 .تك مهمانها رفت و با آنها خوش و بش كرد

 دهيفراوان د يسخت يكه او مثل من در زندگ دانستميم.زديدر نگاه مردانه اش غم و درد موج م.بحال شهاب سوخت دلم

 .ميكرديو با درددل كردن از بار غم و اندوه هم كم م ميشديبا هم تنها م خواستيچقدر دلم م

اجازه را بمن  نيها ا تيافسوس كه محدود يول دميشنيسخنان دلش را م ييو در تنها رفتميبه همراهش م خواستيم دلم

را گم كردم و به ناگاه  ميچرا دست و پا دانمينم.دمياو را بر خود ثابت د رهيافتاد و نگاه خ اليناخودآگاه چشمم به مر.دادينم

 .دميواب دزدم و لبخند غمدارش را د رج شيبرو يلبخند

 يبا راهها يو برازنده بود و كت و دامن مشك بايالحق ز.در برابر چشمان متعجم از كنار نامزدش بلند شد بطرفم آمد اليمر
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آمد آرام و  يجمع شده اش به او م يزده بود با مدل مو يمشك يلباسش دسته گل يسيانگل قهي يكه بر رو ديسغف يعمود

 يل يجون ل نيمت:و گفت ديكش يل يبر سر ل يبه كنارم آمد و نشست ودست دارديم برمسن سالن مد گا يبر رو ييموزون گو

 .دوستت داره يليخ

 .دوستش دارم يليمنم خ-

 ؟يديشوهرمو د نيمت:و گفت ديكش يآه اليمر

جلسه  نيكردم تعجبم را آشكار نسازم و به او كه در دوم يجا خوردم و سع زديمقدمه حرف از ازدواج خودش م يب نكهيا از

جلو و  اميب خواستميجون م اليمر قتشيحق:گفتم يرو با شرمندگ نياز ا.ميبگو كيشده بود تبر يخودمان يليبا من خ دارمانيد

 بگم كيگفتم باشه تا بعد به شما تبر.ستيجاش ن نجايا دميد يبگم ول كيبه شما و نامزدتون تبر

 .اون زنش شدم و نيبخاطر حرف ا:زد و گفت يبه من لبخند تلخ توجهيب اليمر

 يل يو خود را با نوازش ل كردينگاهم نم.كنديدردل م مشياز دوستان صم يكيبا  ييگو.زديدغدغه حرف م يو ب راحت

 چرا بخاطر حرف مردم؟:دميرا كنترل كنم و پرس ميكه زده بود كنجكاو ينتوانستم در برابر حرف.سرگرم كرده بود

 هي يعشق واه هي دياگه به ام يعقل يب.ياگه جواب رد بد يا وونهيد.مورد قبوله.آله دهيا!داره زيهمه چ!از بس كه گفتن خوبه-

كه  ستيخانواده دار ن.كه هست ستيمدرك دار كه ن.كه هست ستين پيداره؟خوشگل و خوشت يبيپسره چه ع.يطرفه بمون

 زيهمه چ ميبنيم اومدم محاال هم كه بخود.كه دهنمو بست و خفه شدم و گفتم بله گهيد ليدل كيهزار و  دونميچه م.هست

 .زن شوهر دار هيهفته شدم  هيتموم شد و در عرض 

سكوتم او را به  ييكه گو اليمر.دارد يدرد دل كردن هدف خاص نياز ا اليكه مر ديبنظرم رس ميبگو ديچه با دانستمينم

 يفكر كن ديشا.كنميمش مو آرا متيچرا با تو احساس صم دونمينم نيمت:شد و گفت رهيواداشته بود به چشمانم خ قيتشو

تو  نيكه مت فهمه؟آخيكس حرف منو نم چيه كنمياحساس م.ستين نطوريا يهستم ول وونهيد دونميچه م ايدختر پررو و 

 چه؟ يعني يعاشق يدونيم

كه فكر  يعاشق مرد.من عاشقم:ادامه داد ستيچندان هم منتظر جواب من ن ييگو اليرا به نشانه مثبت تكان دادم و مر سرم

 .گهيد يكيبار نرفت و شدم مال  رينشد و اون ز يصاحبش شوم ول تونميم كردميم
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 هستم؟ يعاشق ك يبدون خواديدلت م:ماند و گفت رهيكرد و در نگاهم خ يمكث

 ؟يهست يعاشق ك:بزور آب دهان قورت دادم و گفتم.قرار و آرام نداشت نهيدر قفسه س قلبم

من  نيمت:شد و گفت ليناگفته تبد يو حرفها ازيتمنا و ن ايدن كيش به و جستگور رهيرا در دست گرفت و نگاه خ دستم

حاال چطور .كنميو فكر اون سر م اديفكرشو از ذهنم دور كنم تمام روز و شب با  تونمينم.دوستش دارم.عاشق شهاب هستم

 بخوابم؟ گهيد يكيشهاب تو بغل  اليبا خ تونميم

 هيازت  تونميم نيمت:و سرانجام گفت ديرا بگو يمطلب خواهديخواندم كه م يم شياز چشمها.پرده حرف زدنش بدم آمد يب از

 داشته باشم؟ يخواهش

ساخت و  دواريرا ام اليسكوتم مر.نفسم به شماره افتاده بود.را كنترل كنم ميكردم خونسرد يام سع نهيبه س يل يفشردن ل با

بگو .پشت پا بزنم زيكه من حاضرم بخاطرش به همه چ برو بهش بگو.يشهاب ببر يبرا يغاميپ هياز من  خوامياز تو م:گفت

برگرده و غم برادر و زن برادرشو  يكه دو سال صبر كردم تا بحال عاد واو خالصه شده بهش بگ يكه تمام وجودم برا

 بگو.تحمل ندارم گهيبگو د.فراموش كنه

كه من  يذره از اون مقدار هياگه بگو .پا له كردم ريبگو من بخاطرش غرورمو ز:پر شد و گفت اليدر چشمان مر اشك

 .شميو زن شهاب م زنميدوستش دارم دوستم داشته باشه قرار ازدواج رو بهم م

 غاميبمن اعتماد كند و مرا پ نكهياز ا اليچرا من؟مر.نداشتم دنيقدرت نفس كش.خشك شده بود اليمر يلبها يرو نگاهم

در .را انجام دهم نكاريا توانستميچگونه م فرستاديم ريخط تيورمام نيچرا مرا به ا.داشت يرسان ابراز عشقش كند چه هدف

 كي اليمر ديرسيبنظر م كردميدرك م يحال او را بخوب.او نسبت به شهاب شده بودم رينظ يب ياحساس ريخودم اس كهيحال

 يچه احساس بمينسبت به رق دميپرسياز شهاب م دادم؟چگونهيبه نگاه مشتاق و منتظرش م ديبا يچه جواب.است يعاشق واقع

را به  تيمامور نيبود كه ا انمدر تو ايآ.گفتميرا به شهاب م اليمر يمو به مو حرفها ديبا شدميم نكاريرسان ا غاميپ ؟اگريدار

به سراغ  نباريپس چرا ا يسالومه گرفته ا قيجواب خودت را از طر كباريكه تو  گفتميم اليبه مر خواستيدلم م.ثمر برسانم

 ؟يمن آمد

را گرفتم و با  مميزدم و تصم شيبرو يلبخند.دلم بحالش سوخت.قفل بر دهانم زد الياز اشك مر زيتمس و لبرمل چشمان
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 يقلب برا ميرا از صم نكاريمن ا رسانميشما را به شهاب م غاميباشه پ:انگشت اشك را از گوشه چشمش پاك كردم و گفتم

 .درباره اش باهاتون اتمام حجت كنم ديهست كه حتما قبلش با يبه مطلب يول دميانجام م ديمن اعتماد كرد يشما كه به دوست

 .من گوشم با توست زميعز ؟بگويچه مطلب-

 كيشما دو نفر فقط  يمن برا.ينبود از من ناراحت نش لتيبرات آوردم كه مطابق م يوجه اگر جواب چيكه به ه نهيخواهشم ا-

 .و بس نيهم.آور هستم غاميبر و پ غاميپ

 .شميمتوجه منظورت نم:اخت و دستم را رها كرد و گفتباال اند ييابرو

 .يندون يشر اي ريعامل خ چيوجود من و ه خواميم.واضح و روشنه يليمنظور من خ-

پس :لب گفت ريشد و ز نهيكرد و چهره اش پر از خشم و خصومت و نفرت و ك ريياز حالت دوستانه به شدت تغ نگاهش

 .راست بود

 راست بود؟ يچ...يچ:و با لكنت گفتم دميحالتش ترس ريياز تغو اشكارا  ديپر مياز رو رنگ

 ؟يزنيم يچرا خودتو به موش مردگ.راست بود يچ يدونيتو نم يعني:زد و با تمسخر گفت يپوزخند

كنم؟اصال چه  يبا شما باز ديچرا با.ديگيم يبدونم شما چ ديچه طرز حرف زدنه؟چرا با نيا:و گفتم دميخشم بر خود لرز از

 .بزنم يدستت دارم كه بخوام خودمو به موش مردگ ينقطه ضعف

پس حدسم درست .مثل تو داشته باشم يقدر فيحر كردميفكر نم چيه:باال انداخت و گفت ييلبش ابرو يپوزخند رو با

اگه  اليبدون دختره ساده و خوش خ نويا يول.يزد يو خودتو به موش مردگ يخودتم خبر داشت نويشهاب تو را خواسته ا.بود

سخت در  هيفرشته اسمون هيو  ستين يمرد معمول هيشهاب  يكنيو فكر م يبست قيكه چشماتو رو به حقا ياحمق شد نقدريا

كوچولو هست  نيا يبذار من روشنت كنم كه آقا شهاب اگه تو رو خواسته فقط و فقط بخاطر للگ يدياگه تا حاال نفهم.ياشتباه

اگه  يخام و بچه ا يليخخانم  نيمت.يدلخواه اون باش شهيزن هم يتا بخوا يندار يوجه مثبت چيو ه يستين زيچ چيتو ه.و بس

 نكهيجز ا نيبب.فكراتو بكن نيدختر جون برو و خوب بش.و سر كچلت شده روحيب افهيق نيشهاب واقعا عاشق ا يفكر كن

و  يقو شهيهم يدار بش بچه يتونيم يسالم يبكر.يكه به شهاب بد يدار يچ يواسه برادرزاده اون هست يخوب يليپرستار خ

و قربون  خواميمن ظاهرتو نم گهيهستند هر كدومشون هم كه م ييبايهمه مردها همه طالب ز زنه برعكس مهمتر ا اي يمحكم



 

 

كتابخانه نودهشتيا  مژگان احتشامي  –انكارم مكن 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٤٠

عقل تو  يكم هياگه هنوز  يخورد ول ميشونيرو پ گهيد يكيخانم از من كه گذشت و مهر  نيمت.مثل سگ گهيباطنتم دروغ م

منو بهت ثابت  يخودتو كنار بكش نذار گذشت روزها حرفها نيو رنگ نيو سنگ نيز كن و خوب ببكله ات مونده چشماتو با

هزار تا كشته مرده داشته  تونهيمثل شهاب كه م ياونهم با مرد مونهينم داريوقت هم پا چيهست و ه يمزخرف زيعشق چ.كنه

مثال  يدختر تو مترجم.رهيوم كنهيهاب چطور ولت مش نيرو محل نذار بب يل يچند روز ل هي يگياگه راست م هيچ يدونيم.باشه

خودم ندارم چه  يبه فردا ديمنكه سالمم ام يستين يموندن ياريتو بم نيمت يديواضحو نفهم يزهايچ نيچطور ا يا دهيد ايند

 ...برسه بتو

و  دميلرزيبخود م بدنم سست و كرخت شده بود و اشكارا.دميرا نشن شيصحبتها يادامه داد و مابق يتا ك اليمر دمينفهم

طاقت  ميبرا يل يو تحمل وزن ل كرديم ينيسنگ نهيقلبم در خانه س.كردميحس م گريكدي يرا بر رو ميشدن دندانها دهييسا

و  دميسالومه را شن اديفر يدستانم شل شد و تنها صدا.دميد دنيحال چرخ دربه اطرافم كردم و همه را  ينگاه.فرسا شده بود

 .دمينفهم چيه گريد

 

 28 لفص

باز كرده و  يخود راه يكلفت اتاق برا يپرده ها يپرتو اندك نور ماه كه از البه ال رياتاق و ز يكيباز كردم و در تار چشم

 يسربرگرداندم و در سكوت. دميد دهيخواب يتخت يبود خود را رو دهيمطلق رهان يكياتاق را از تار ياز ان فضا يكيشعاع بار

 يچشم ها. داده بود ثابت ماند هيمبل كنار تختم تك ينگاهم بر شهال كه سر به پشت. ردمگاه كارامش بخش به دور و اطرافم ن

 يبر رو يديشد ينياحساس سنگ. كنم و از او بپرسم كجا هتسم دارشيتا ب امديدلم ن دهيداد كه خواب يبسته اش نشان م

 يم يدرمان يميش يروزها اديمرا به  شسوزن كه از يان از سرم ينيدستم را بلند كردم و متوجه سنگ. دست راستم داشتم

خواست تا قدرت ان  يچقدر دلم م. اوردم كه چه بر من گذشته اديدرمانم به  يسوزن و خاطرات تلخ روزها دنيبا د. انداخت

 وبردم  يپناه م يكره خاك نينقطه ا نيبه دورتر ييو به جا. ختميگر يو از ان مكان م دميكش يراداشتم تا سوزن را از دستم م

 .ماندم يخبر م ياز همه ب

چوبه دار برده  يرحمانه مرا پا يچه ب. رفت يكنار نم دگانميد ياز جلو يكه با ان نگاه سرد و خشكش لحظه ا اليمر چهره
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سرم امد  يام شهال هراسان شد و باال نهياز خس خس س. با تكرار حرف هاش در مغزم قلبم به تقال افتاد و نفسم گرفت. بود

 :و گفت

 جان حالت خوبه؟ نيمت -

 .را بست ميكرد دلم گرفت و بغض راه گلو يو نوازش م ديبوس يرا مدام م ميمو يكه سر ب نيشهال و از ا يمهربان از

و من  دينپرس چينگفت و ه چيه. زمياجازه داد تا به حال خود اشك بر شييساكت و ارام كنارم نشست و با نوازش ها شهال

 :دميو ساكت شدم و پرس ختميل و روز خود اشك رخود و به حا يبرا يساعت

 ....نكنه بچه از دستم افتاده باشه نكنه ومدهيكه سرش ن يينكرده بال ييخدا. بغلم بود يل يشهال ل -

 ؟يخودت خوب نيمت. تو نگران نباش. خوبه يل يدلم ل زيعز -

 .اره فكر كنم خوبم -

 ؟يدفعه چت شد؟ چرا از حال رفت هيتونم بپرسم  يم -

 .نه نپرس -

 .پرسم تو فقط اروم باش و استراحت كن ينم يچيه زميباشه عز -

كه شهال به  ديينپا يريوارد شدم اما د االتميفكر و خ يها يكيتار يايدر سكوت به نوازشم پرداخت و من هم به دن شهال

 :حرف درامد و گفت

 يم نيرا كه داشت نقش زم يل يبود و ل كتيالومه نزدس ياز حال رفت يوقت ميشانس اورد. به ما رحم كرد يليخدا خ نيمت -

و  ديكش يم اديتو مثل شوك شده ها فر دنيبا د. شده بود داريسالومه ب غيج يبچه از هول افتادن و از صدا. شد ازت گرفت

ش رو كه داشت خود يل يل دنيبا د نيمت يدون ينم. داشت و ارومش كرد گهششهاب به زور ن يطفل. انداخت يدست و پا م

بچه را از اون  نيدست بلندت كرد و تو را به اتاق اورد،انگار دارن مادر ا يرو يمهد يوقت. ديدلم لرز اديكشت تا كنارت ب يم

 .كرد يزد و تو را صدا م يم غيكنند ج يدور م

 .شده بود يل يكرد قلبم ماالمال از مهر و عشق ل يكه شهال م يفاتيتوص با

 كجاست؟ نجايشهال ا -
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 :ا پاك كرد و با لبخند گفتر اشكش

 گر؟ياتاق سالومه است د ؟يشناس يوا چطور نم -

 :و گفتم دميكش ياوردم و اه اديبه  بشيعج ونيسالومه را با دكوراس يتر نگاه كردم و اتاق زمان دختر قيدق

 .اتاق سالومه است يگ يراست م -

 ازت بپرسم؟ يزيچ هي ياروم نيمت -

بعد حالت بهم خورد و غش  قهيچند دق يپاشد رفت تو يوقت. ن تو كوك شما دو نفر بودمكنارت نشسته بود و م اليمر -

 بهت گفت كه ناراحتت كرد يزيچ. بهت زد يجون راستش رو بگو اون حرف نيمت. يكرد

 :شدت سرم را تكان دادم و گفت به

 .يچيه. نگفت يچينه ه -

 ؟يدفعه غش كرد هيشد كه  يپس چ -

كرد سخت  يكه برام درد دل م اليمر يو گوش كردن حرف ها يل يتحمل وزن ل ديشا. ده بودمخسته ش ديدونم شا ينم -

 ....ديشا. مجلس ختم خودم افتادم اديمجلس به  نيا دنيدونم د يچه م ديشا ديشا. شده بود

 :اشكا بود گفت يبه خوب شيكه در تن صدا يدست روز دهانم گذاشت و با بغض شهال

 .و ناراحتت كردم ينابه جا عصب يفضول هيسوال احمقانه و  هيمش كن ببخش كه با تمو گهيخب بسه د يليخ -

 ؟يكن يم هيچرا گر. شدم و نه ناراحت يمن نه عصب. زنه يم هيچه حرف نيشهال ا -

م و از بار غ ميبا هم درد و دل كن ميتون يم ميواسه هم باش يخوب يليخ يدوستا ميتون يكردم من و تو م يفكر م شهيمن هم -

 .يطرفه است و تو به من اعتماد ندار هياحساس  نيا نكهيمثل ا يول ميو درد هم كم كن

تر شد و از  نيمجلس برام سنگ نيفشار جو سنگ. من خسته شدم. يزن يكه م هيبچگانه چ يحرفها نيبس كن تو رو خدا، ا -

 .حال رفتم و بس

 :در عمق نگاهم چشم دوخت و گفت ميمستق

 .دوارميام -
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و خود را به خواب زد و من را با فكر و  ديمبل كنار تخت دراز كش يام نهاد رو يشانيكه بر پ يوت كرد و با بوسه اسك شهال

 .تنها گذاشت دميجد االتيخ

 يچشمم رژه م يجلو لميف كيمانند  شيو هشدارها اليسخنان مر. صبح با خود به جدال پرداختم دهيان شب را تا سپ تمام

كه به ذهن هر شخص  يريانكار ناپذ تيواقع ديو اه و ماتم به خود قبوالندم كه با هيان اشك و گرسرانجام در هم. رفتند

 .را در قلبم اندك كاهش دهم يل يو جواب رد به شهاب داده و مهر ل مكند را به خود بقبالن يم دايراه پ زين يگريد

دانستم  يم. شكستم يرا درگلوگاه م ميصدا يب يادهايدوباره قلبم به درد امده بود و من با فشار فراوان فر يفكر شكست از

 نيسنگ اليو به قول مر دميكش يخودم را عقب م گريد يشدن يبهتر بود كه از قبل دور انداخت يگرفته ام ول يسخت ميكه تصم

 .ماندم يم ميسر جا

و دلگرم كننده اش  نيريخنان شس. شيها يپر از مهر و هم درد ينگاه ها. دادم يبه او پاسخ مثبت م يشاد شهاب وقت چهره

را بر  يل يل ينفس ها ايشهاب را از خود دور كنم  اليخواستم با خود بجنگم و فكر و خ يتا م. شد ياز ذهنم دور نم يلحظه ا

 يسر ب شيمكرر و نوازش ها ييو بوسه ها دميشن يرا م شيگفتن ها نيمت نيكردن و مت يصورت و گردنم حس م يرو

افتاد و از  يان جوانه زده دستش به قلقلك م يان كه خنده سربازان، تازه مو رو يبر رو دنيبا دست كش را كه هر بار ميمو

 .اوردم يم اديرفت را به  يم سايخنده ر

بالش فرو برده و با دست  ريبه جانم انداخت كه سر را ز يعقل و احساس چنان سردر نيو متضاد ب يافكار مثبت و منف هجوم

كالفه و سردرگم شده . راه پر خطر قدم مگذار نيو در ا ريرا بپذ قيخواند كه حقا يدر گوشم م يزمزمه ا. به ان فشار اوردم

ممكن بود كه برق نگاهش  ايا. بدهم يدانستم چگونه با شهاب روبه رو شوم و به نگاه مشتاق و منتظرش چه جواب ينم. بودم

بر  ياهيپس زدم و پرده س دگانمينگاه مشتاق شهاب را از برابر د دوستش بدارد؟ يل يباشد كه ل يمادر افتنيتنها به خاطر 

زدم و خود را پس از ساعت ها كلنجار اماده  نهيو التماس بر قفسه س ازيعشق و ن يبر رو يو قفل دمياحساس دل كش

 يد و به خوابشدن نيچشمانم سنگ ميپلك ها يو داغ اديز يو خستگ يو زار الياز شدت فكر و خ. كردم قيبا حقا ييارويرو

 .چشم گشودم يل يل يفرو رفتم و با بوسه ها قيعم

 يزدم و مثل هر روز صبح در ط شيبه رو ياو لبخند دنيبا د. لحاف رسانده و مرا غرق بوسه ساخته بود ريخود را به ط يل يل
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زمزمه  شيداشت برا كه او دوست يكودكانه ا يان ده روز به طرفش برگشتم و او را به خود چسباندم و در گوشش اوازها

 .و حس كنم نميبود، بب زده هيبدون انكه شهاب را كنار پنجره تك. كردم

 :داده بود در گوشم ارام گفت يكه خودش را كه چون اسفنج فشرده در اغوشم جا يل يگذشت ل يا قهيدق چند

 .ديچطور ما را نگاه كرد و خند نيبب. كرد يعمو خوشش امد من و تو باز يدد نيمت -

كه متوجه حضور  ديشهاب فهم ييگوش. چنان عضالتم را خشك كرد كه قدرت حركت از مفاصلم سلب شد  يل يحرف ل نيا

 :گفت شيرايگرم و گ يدر اتاق شده ام با صدا

 ؟يچطور. خانم نيمت ريصبح بخ -

زدم كه خوددار باش،  يم بيكه به شدت بر خود نه يشب قبل در حال ميتصم اديبه او كردم و با  ينگاه ميجا برخاستم و ن از

 :گفتم. نباش، محكم و مقاوم باش فيضع

 .بهترم ستميبد ن -

 :ديو موشكافانه به تك تك صورتم نگاهم كرد پرس رهيتخت نشست و خ يو كنار مبل رو امد

 افتاده؟ ياتفاق خاص. فعه حالت به هم خورد هيچرا  ،يجان؟ تو كه خوب بود نيشد مت يچ -

 :به چهره زدم و گفتم يماسك خونسرد او يتفاوت به نگران يب

 .لحظه احساس ضعف كردم هيفقط  افتادين ياتفاق خاص چينه ه -

 ؟يچرا مگه شام نخورده بود -

 :به دروغ گفتم يگذاشتم ول ينخورده باق زياوردم كه شام را ن اديبه  تازه

حال و  نيا. افتاب لب گور هي. ارميبم هيمن . به شام خوردن و نخوردن ندارد يخب ضعف كردن من ربط يچرا خوردم ول -

 ....ديشا. غش كردن ها شروع شد نياون دفعه هم از هم. ام دوباره برگشته يماريب ديدونم شا ينم. هيعيمن طب ياحوال برا

از اشك شد و  زيچشمانم لبر. خودم دلم گرفت ياز حرف ها. جلو رفته ام ياديكه ز دميفهم. كاره قطع كردم مهيرا ن سخنم

 :انداختم و ارام گفتم ريشهاب سر به ز رهيبرابر نگاه غم دار و خ در

 .دونم چم شد يراستش نم -
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 :انداخت و گفت ريمنصرف شد و سر به ز ييگو يول رديو خواست دستم را بگ ديمبل به جلو كش يخود را رو ياندك شهاب

 يرفت پ يماريب. يو باطل و از سرت دور كن يواه االتيبه فكر و خ ديكدومه؟ تو با يماريب ؟يگ يم يدار يچ يفهم يم -

ذاشتم  يكاش نم يتا حاال صد بار به خودم لعنت فرستادم ا شبياز د هيچ يدون يم. واسه تو وجود نداره  يماريب گهيكارش د

 يكه مجبور شد يمن رو ببخش ديتو با. مجلس رو نداشت نيطاقت و تحمل ا وو حساس ت فيروح لط. يايمجلس ب نيتو به ا

 .يمجلس را تحمل كن نيبه خاطر من فشار ا

بودم كه سر به شانه  ليچقدر ما. مينمانده بود تا قفل زبان و دلم را بگشا يزيچ. كرد يشهاب كم كم خلع سالحم م يمهربان

 اليمر يراه باز پشمها مهيدرن يول. دهد و ارامم كند ميچه بر سرم امده و او با سخنانش دلدار ميپهنش بگذارم و بگو يها

 :دل زدم و گفتم هسبز شد و دست رد به خواست ميرو يجلو

 .اماده بود شهيهم ديبا. رسه يزود م اي ريباالخره د. مرگ مال همه است ه؟يضيمر نيا -

توانستم بخوانم و بفهمم كه چنان استنباط كرده كه من با  يافكارش را م. كردم يخود احساس م ينگران شهاب را رو نگاه

ان  يمن هم به ظاهر برا. ام را از دست دادم هيحال و روز خودم پس از مرگ افتاده ام و روح اديبه  يمراسم نيشركت در چن

نگاه نگرانش قلبم را سوازند و طبق معمول . افكار باطل كمك كردم نياو در گسترش ا هكنار بزنم ب ميكه بتوانم او را از زندگ

 :كرد و گفتم رياشك را سراز

 يزندگ يچقدر كم وقت برا يكه بدون نيا ايتصور بعد از اون  يمرگ حقه ول يدون يخب م. تون كردمكه ناراح ديببخش -

 .سخته يليخ يكردن دار

 :از جا بلند شد و دستش را به طرفم دراز كرد و گفت.در رفتار و اعمال شهاب كامال واضح واشكار بود يكالفگ

صبحانه  زيدكتر امروز صبح سر م. زود باش بلند شو. بشنوم يزيام چخو ينم گهياز مرگ و حق و بعد از مرگ د نيبسته مت -

پس  يقرار شد برا. تر باشه بهتره يسفر هر چه فور نيبه نظر من هم ا م،يبر يسفر دسته جمع هيبه  ديبه همه گفت كه با

اعصاب همه ما  يروزه رواتفاقات چند  نيا. ميو برگرد ميعوض كن يياب و هوا هي ميو بر رهيمشهد بگ طيفردا واسه همه بل

 .يدار اجيسفر احت نيبه ا شتريتو از همه ب زميبلند شو عز. بد گذاشته ريتاث

 رونيلحاف ب رياز ز اطيتوجه به دست شهاب كه به طرفم دراز شده بود با احت يرا برداشتم و ب مميتصم يقدم در اجرا نياول
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 :امدم و از جا بلند شدم و گفتم

. خواد تنها باشم و به خود فكر كنم يدلم م. ندارم يمن حال و وضع درست و حساب يول ديستممنون كه به فكر من ه -

من . و غمم معذبشون كنم يهستند پس چرا من با ناراحت يافراد همه طالب شاد نيا. خسته شدم اهويو ه ياز شلوغ قتشيحق

و برنامه خودشون هم  حيمن و از تفر ريشن اس يهمه م يچ اونوقتدفعه حالم خراب شد  هيو  ميزد ستيكه دست خودم ن

 .ديواسه من هم تو حرم دعا كن. نيو خوش بگذرون نيشماها با هم بر. مونن يعقب م

به من  رهيهوا معلق مانده بود و خ يرا كه به طرفم دراز كرده بود رو يدست. داشت ينگته شهاب دست از سرم برنم ينيسنگ

بر پا بود اما به ظاهر  ييدر درونم غوغا. داد يگوش م فميبود و به اراج ستادهيم اكرد يهم به طرف او نم ينگاه مين يكه حت

شهاب  يبار جلو نياول يكه برا نهيچهره ام در ا دنياز د دميرد شدم و خودم را دران د نهيلحظه از كنار ا كيتوجه به ان  يب

. سر گذاشتم و به دنبال كالهم گشتم يا را روزدم و دست ه ياديمانده بودم چنان هول كردم كه فر يروسر ايبدون كاله 

چانه ام گذاشت و صورتم را به  ريو دست ز داستا ميدسته مبل بود برداشت و رودر رو يشهاب كاله را كه كنار تخت بر رو

 :طرف خود گرفت و گفت

 .رفته ادتينكنه قول و قرارمون  يزن يحرف م ييجورا هي. چت شده ؟يتو خوب نيمت -

كالهم در دست شهاب بود . ندارم يدانستم كه حال خوب يخوب م يليخ. شده بودم رهيخ نيگذاشتم و به زم سرم يرو دست

سر جدا كرد و  يشهاب دستانم را از رو. در حال اب شدن بودم دهيد يتيوضع نياو كه مرا در چن نيو من لحظه به لحظه از ا

 :و مهربان گفت ميو مال رفتسرم گذاشت و صورتم را در دست گ يكالهم را رو

. يتر نيريبامزه و ش يليتازه به نظر من بدون كاله خ. نهيتو اتاقه كه تو رو بدون سرپوش بب بهيمگه غر ؟يداد زد يچ يبرا -

دختر خوب اماده  هيحاال هم زود باش و خودت رو لوس نكن و مثل . افته يم يدبستان طونيش يپسر بچه ها اديادم  يدون يم

 .ميدور و اطراف تهران بزن يگشت هيو  ميبا هم بر يهمگ مروزقراره ا. ه بخورصبحان نييپا ايشو ب

 :باز كردم تا مخالفت كنم كه انگشت سبابه شهاب زبانم را بست و گفت دهان

 نيمت.  انيو شهال هم همراهمون م يناراحت نباش اجازه شما از مارد محترمتون گرفته شده ضمنا محض اطالع بگم كه مهد -

 يبشم، بمونه كه االنش هم به بهانه ل كتيتونم نزد ينم يبا وجود مهد. دارم شيدر پ چارهيمن ب يوز چه روز سختامر نيبب
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 .زدم و اومدم باال دارش ياون نگاه معن ريز يزيگر هيبود كه  يل

رم كرد كه حرف زند شهاب وادا يحرف ها را م نيو خنده است كه ا يدارد و از سر خوش يبا مهد يدانستم كه رابطه خوب يم

 .من مصر به مخالفت با او بودم يول رميرا بپذ شيها

امروز هم اصال حوصله گشت و گذار رو . خوام برم خونه يم چكسيتنها بدون ه يتنها. خواد تنها باشم يگفتم كه دلم م -

 .ندارم

 :ديشد و پرس يجد

 .تو رو بدونم يكارها نيا ليدل ديچرا؟ من با -

 :تخت نشستم و گفتم يو رو باال انداختم يا شانه

كه در  يبه فكر كردن دارم به خودم زمان اجياحت. فكر كنم شتريب ديخودم مهم هست و بس من با يفقط و فقط برا لشيدل -

 ....به زيبه همه چ يل يبه تو، به ل. دست دارم

ت و نشست و ارنج ها را به زانو گذاش ميرو يسالومه را جلو شيارا زيم يصندل. داشت يصورتم برنم يثابتش را از رو نگاه

 :انداخته بودم كرد و گفت نييبه سرم كه پا كيداد و خود را به طرفم خم كرد و سرش را نزد هيتك

با . زود اي ريهست حاال د يكه به قول خودت حق هر ادم ييصحنه ها دنيكش ريبه تصو يبرا يبه زمان ؟يدار يبه چ اجياحت -

 ينيو ساكت و منتظر بش يخودت رو اماده كن. يبكن يتون يكار م يچ. ش يم دتيعا زيه چاون صحنه ها چ دنيكش ريبه تصو

 يم ياندازه خودخور نيچرا تا ا. يد يازار م نقدريافكار ا نيچرا خودت رو با ا ايدلم، كوتاه ب زيعز نيمت. يريجلوش رو بگ اي

دور و اطرافت ادم . يبا جمع باش ديتو با ستيتو خوب ن يبرا ييتنها. يو مقاوم و پر قدرت باش يباش دواريام ديتو با. يكن

 .كنهن دايافكار باطل تو مغزت راه پ نيتا ا يو گردش كن حيشاد باشن و تفر يها

 .نگفتم چيانداختم و ه ريسر به ز. تر بود يقو يليشهاب قدرت استداللش از من خ. بود دهيفا يب اصرارم

 :گفت شهيتر از همبار مهربان  نيباز هم ادامه داد و ا شهاب

 .شه يعوض م تيروح. به خدا برات خوبه. كنم يخواهش م. ايب زهيكه برات عز يبه خاطره هر كس. ايلطفا ب نيمت -

 ريجمله اخر شهاب به سرغت از ز دنيبا شن. و شهاب را نظاره گر بود نيلحاف مانده بود و مجادله ب ريتا ان لحظه ز يل يل
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 :كرد و با التماس گفت زانيگردنم اوامد و خود را به  رونيلحاف ب

 .ايمن ب يبرا يخواهش كرد ب ايب نيمت...ايب يمتن -

 :و گفتم دميكردم و او را در اغوش كش سربلند

 .اميباشه به خاطر تو م -

 :كند گفت يحسادت م يل يبه ل ييتكان داد و گو يسر شهاب

 يراستش رو بخوا يول. ميما قبولت دار ،يال خاطرش باشه به كنارحا اينداره تو فقط ب ياشكال يايم يل يباشه فقط به خاطر ل -

 كيتو را به خدا  ينيب يم. نيايشما هم زود ب نييرم پا يبچه ها من م. شه يم ميزبان حسود نيريش يدختر كوچولو نيبه ا

شد رسم زمونه  نيخانم ا نيباشه مت. يقبول كرد يفور يل يجمله ل هيبا  يول يدخوندم مخالفت كر يو كبر يساعت صغر

 گه؟يد

 شيرا تنگ در اغوش فشردم و بر سر و رو يل يبا رفتن او، ل. و اتاق را ترك كرد ديكش يل يبر سر ل يبا خنده دست شهاب

 :متوجه حالم شده بود گفت ييگو يل يل. مشتاقانه بوسه زدم

 .مگه تو با من قهر بود نيمت -

 :و گفتم دمييرا بو شيموها

 .كنه يمگه ادم با ماهش قهر م ياه مندلم تو م زينه عز -

 :و دست به كمر زد و گفت ديخند

 .ديعمو منو نبوس يدد شيچرا پ پس

 :بدون جواب من انگشت سبابه تكان داد و گفت يل يل

 .ديكرد تو مرا نبوس يعمو با من حسود يچون دد دياها حاال فهم -

نگاه  ينيشب سنگ انيهمراه گروه شدم و تا پا يل يشهاب و ل ليه مرفتم و ان روز بنا ب سهياستدالل كودكانه اش از خنده ر از

كه وجود او  اوردميخودم ن يبه رو چينظر گرفته بود را حس كردم و ه ريو دكتر مسرت تنها مرا ز يشهاب كه با حضو مهد

 .كنم يرا در جمع احساس م



 

 

كتابخانه نودهشتيا  مژگان احتشامي  –انكارم مكن 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٤٩

 .مد تا روز پرواز مشهد باز هم در كنار من باشدبا من به منزلمان ا يل ياز جمع طبق معمول گذشته ل يپس از خداحافظ شب

 يدر پوست نم يسفر و به پابوس اما رضا بروم از خوشحال نيچقدر ارزو داشتم به ا. ديروز سفر به مشهد مقدس فرا رس صبح

شد نشده مجبور  نييتع شيمسابقه از پ كيامد و به علت  شيپ يكار مهم يمهد يحركت برا يها هيثان نيدر اخر. دميگنج

 .سفر به شهر مقدس مشهد شدم يدكتر مسرت راه انوادهو من تنها همراه با خ. در تهران ماندگار شود

سرحال  يمهد امدنيبود با ن دايشاد و سرحال بودند و باالخص شهاب كه پ يهمگ. فرودگاه شلوغ بود و پر از سر و صدا سالن

پاك و  نيبعد بر زم يراز اسمان تهران به حركت درامده و ساعتبر ف ريسر ساعت مقرر و بدون تاخ مايهواپ. تر هم شده بود

 .فرود امد داد يعطر و تبرك م يان بو يمقدس كه هر جا

وجود  كيبا ورود به استان امام رضا هر . به حرم رفتم هيو مستقر شدن در هتل به اتفاق بق مايشدن از هواپ ادهياز پ پس

و  هيتوجه به بق يشده بودم كه ب ازيچنان غرق دعا و راز و ن. ل و شكوه استان شدو جال ييبايبرده و محو ز اديرا از  يگريد

 يكردم و اشك م يم ازيزدم و راز و ن يخود حرف م يدر راه برا. به راه افتادم مجلوتر از همه به طرف صحن مطهر اما

همه  دميبه خود امدم و د يلحظه ا. كند يو چه م ديگو يچه م يمهم نبود كس ميبرا. بدره بودم اديوجود همه را از . ختمير

 است؟ يچشم دوخته و اشك از چشمانشان جار نيبه گنبد زر رهيخ. همچون من دارند يحال

 :در گوشم گفت جانيبه وجد امده بود با ه يصحنه ا نيچن دنيكه با د اليسه. بود تيحرم شلوغ و پر از جمع

كه مثل موج دور  ييخانم ها نيا يخواد البه ال يكنم دلم م يپرواز مكنم دارم  ياحساس م نيرو بب نجايجون ا نيمت يوا -

 .من كه رفتم. اونا بشم يرن برم و قاط يم نييحرم باال و پا

 :سرخ شده بود كردم و گفتم جانياز شدت ه شيبه سهال خواهر سالومه كه گونه ها ينگاه

راه  يكه حرم داخلشه كه سوزن بنداز يرن اتاق يال مداره از سر و كول هم با تيشلوغه نگاه كن جمع يليخ نجايا يول -

و از راه دور هم  ستين ارتيز قيطر نيبه ا يراض چياما خودش ه دميمن شن. ميخفه بش تيجمع نيممكنه داخل ا ستين

 .شنوه يصدامون رو م ميكن ارتيز

را  حيجلو و ضر نيايب نيخوايم:بود خودش را داخل صحبت ما كرد و گفت اليمتوجه من و سه ييما كه گو يبغل دست زن

 .نيريبگ
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من جلو  دهيكه امام شما را طلب نيايب:زد و گفت يزن لبخند.ميبه نشانه مثبت سر تكان داد ميبهم كرد ينگاه اليو سه من

جلو  انيزن ناشناش صلوات گو.شهيكه چطور راه براتون خودبخود وا م دينيبيم.نيايو دنبالم ب ديو شما هم صلوات بفرست رميم

خود را  يو لحظه ا ميبا فرستادن صلوات جلو رفت رفتيكه او جلو م يريهم همچون مسخ شدگان در مس اليرفت و من و سه

از امام خواستم كه فكر .كنميبا امام درد دل م هيبلند بلند بدون خجالت از بق ميزيريرا محكم گرفته و اشك م حيكه ضر دميد

راهم  ريچه به صالحم است همان را مس هرراه پر خطر كند سازد و  نيو مرا د رارا از ذهنم دور كند  يل يشهاب و ل اديو 

 .سازد

كه از  اليسه ميآرام به هتل بازگشت يسبك و روح يبا دل يشد گذشت و همگ يما سپر يهمگ يكه همچون باد برا يساعت

 يداشت باوركردن يچه عظمت يديمحمود د:كرده بود چشمانش سرخ و پف دار شده بود رو به محمود كرد و گفت هيبس گر

و از هر كدوم از سفرهامون هم  ميباش دهيرا د ايدن يكشورها شتريمن و محمود نصف ب ديبچه ها شا ديبخدا اگه بدون.نبود

دارم  شنهاديپ هيمن .سبك شدم كنميرفت احساس م ادميهمه از  ارتيسفر و ز نيتا امروز با ا يول ميلذت برده باش يكل

 .ميكن ارتيحرم ز ميهر شب بر ميهست نجايكه ا يروز سه نيا ديموافق

 .صدا موافقت خود را اعالم كردند كي يمانده كه بود كه همگ اليدر دهان سه حرف

دعا  يوقت:و گفت كرديرا نوازش م يل يل يكنارم نشسته بود و موها نيبه خواب رفته بود نازن ميپا يسر به رو يل يل

 .براتون دعا كردم يليخ.ديشديچشمانم دور نم ياز جلو يل يچرا تو و ل دونمينم.خوندميم

 .ممنونم ديشما محبت دار:سرشار از مهرم را به او دوختم و گفتم نگاه

بوجود اومده  ميزندگ يتو يسوءتفاهمات هي.بدبخت تر از من وجود نداره كردميحس م رانيا مياومد يوقت:زد و گفت يلبخند

دچار سوء  گهيامشب كنار حرم به خودم قول دادم كه د.شد ريشهاب ختم به خ يمكهاپدر و ك تيبود كه خدا رو شكر با درا

 كنمياالن احساس م.كنند يو شادمان تياز وجودم احساس رضا هيكنم كه بق يتالش كنم و كار يخوشبخت يتفاهم نشوم و برا

به هر  دنيخب رس يهم هست ول البته تلخ نهيريش يليعشق خ نيمت يدونيم.خوشبخت تر و سبكبال تر از من وجود نداره

 ديكه دچار شك و ترد يامان از روز خواديمعشوقت هم تو را م يمطمئن باش كهيخوبه تا زمان يعاشق.هم داره يسخت يمطلوب

عشق  هيچشمم از ته دل برات دعا كردم كه  يجلو ياومد يوقت زميعز نيمت هاتهيو گرفتار يآنموقع تازه اول بدبخت يباش
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 .ديو با هم خوشبخت باش ديسراغت باپاك و سالم به 

 .ممنونم يليجون خ نيمتشكرم نازن:شدم و عمق محبتش را درك كردم و گفتم رهيچشمان مهربانش خ به

 .يخانم خلوت كرد نيبا مت:نشست و دست دور شانه او حلقه كرد و گفت نيآمد و كنار نازن ديسع

 د؟يالهه خواب:برگشت و گفت ديخند بطرف سعبه سرعت اشك از گوشه چشمش را پاك كرد و با لب نينازن

 .زود خوابش برد يليبله خ-

خوب تو  ارتيز نيكه ا دونميم.كردينبود همش سوال م يدختركم براش باور كردن:و گفت ديكش يقينفس عم نينازن

 .مونهيخاطرش م

 يقيعم يها شهيباز هم ر ميبكن ير كارو ه ميها هر جا بر يرانيكه ما ا كنمياالن باور م:ادامه داد و گفت نويصحبت نازن ديسع

چون .كس رو قبول ندارن كه من شك دارم چيو ه زيچ چيكه ه ياز كسان ميبگذر.ستين يكندن خيتو وجودمون هست كه از ب

راهشون بن بست شده  يوابسته هستند ول يزيچ ياونا هم ته ته قلب و عقل و احساسشون به مبدا كنمياحساس م

و بدون خجالت از اون همه  ارياخت يب.سبك شدم.تحول شه هياندرونم دچار  كنمياحساس م نيزنراستش منهم مثل نا.است

 ه؟يچ نيا يمعن دونمينم.كردم و دعا كردم هيمرد گر

شما  نكهيبا ا نميبيخوشحالم كه م يليمن خ.خدا را شكر:لبخند زدم و گفتم نينازن يخوشم آمد و برو دياحساس پاك سع از

 نيشما و نازن يمن از ته دلم برا.مونده يتو وجودتون باق مانيهنوز اعتقاد و ا يول ديكنيم يور زندگسالهاست خارج از كش

 .كنميم يخوشبخت يجون آرزو

 يشتريكه مجال ب دانستميو من م ديدويها و لحظه ها به دنبال هم م هيو ثان گذشتيروز از استقرارمان در شهر مشهد م سه

تا با  ساختميم ريو مدام خود را با جمع درگ گرفتميم ليآن مدت كمتر شهاب را تحو يدر ط.برمبهره ب يل يندارم تا از وجود ل

 .اوتنها نباشم

كه خود را آماده ساخته تا هنگام بازگشت به  دانستميم داشتنديدارش دست از سرم برنم يمعن يشهاب و لبخندها ينگاهها

 .كرده رييهم نخواهد كرد كه نظر من تغسازد و به فكرش خطور  يتهران موضوع ازدواجمان را علن

دعا و  يو پس از كل ميرفته بود يآستان قدس رضو ارتيبار به ز نياخر يبرا يروز مراجعت به تهران بود و همگ صبح
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آن سفر  يبار در ط نيآخر يو برا.آمده و وارد صحن شدم رونيدوباره كرده و از داخل حرم ب دارياز امام رضا طلب د شياين

كه با  يو شب و روزم را در همان ارامش شدميهمان صحن مطهر م ساكن خواستيچقدرم دلم م.تا دورم نگاه كردمبه دور 

 .شهاب آرام در گوشم نجوا كرد يخودم بودم كه صدا يايغرق در دن.كنم يسپر داديمكان بمن دست م نيحضور در ا

 .مينه؟قابل نبود اي. ديكردآستان خودتونو هم دعا  ريسراپا تقص ريقبول بانو بنده حق ارتيز-

 .من همه را دعا كردم البته اگر قبول باشه:سر مرتب كردم و بدون نگاه به او گفتم يرا رو چادر

 .آسمون قبول نشه يآبه و پاك يآدم كه قلبش به زالل هي يدعا شهيمگه م-

صاف  شهيآسمون هم هم شهيم فيو كث يوقتها گل يليآب صاف هم خ يول:زدم و خود را آماده ساختم و گفتم يپوزخند

 .دينيبيرا نم هيچرا اونطرف قض شهيم اهيس يوقتها پر از ابرها يليو خ ستين

صاف و  يتو رو.سكه است گهيد ياون رو يبله وجود داره ول:و گفت ستاديا ميمتوجه كالمم نشده رودرو ييكرد و گو ياخم

 ؟يحرف را زد نيچرا ا يپاكه سكه هست

با شما صحبت  ديمن با:زدم و گفتم ايرا جمع كردم و دل به در روميو با تمام قوا ن دميكش قيعم يصاف كردم و نفس يا نهيس

 .وقت مناسب هيباشه تا  نجاينه ا يول.كنم

 ؟يچه صحبت:ديرا تنگ كرد و پرس چشمانش

 .هعوض شد مميتصم نكهيا يعني...بگم كه خواميم...بگم كه خواميم...فكر كردم يليمن خ ديدونيخب م...خب-

 شده؟ يچرا؟مگه چ:حس كردم يرا بخوب شيصدا لرزش

 .كردميم يط انشيتا پا ديبود كه در آن قدم گذاشته بودم و با يراه يول دميلرزيخودم هم م نباريا

 ...كه نميبيفكر كردم م شتريشده بودم حاال كه ب ياحساسات ياديز گميمن اون شب تو رستورانو م ديدونيخب م...خب-

 .با تو حرف بزنم ديمن با ستيجاش ن نجايا:گفت زديموج م شيكه از صدا يو با اندك خشونت را قطع كرد حرفم

كه تا آن روز  يتيبا آن صحبت كرد و با عصبان يدورتر از من اندك يهمراهش را برداشت و كم يرا گفت و گوش نيا شهاب

 .ايدنبالم ب:بودم گفت دهيدر او ند

شهاب .افتد رونياگر دهان باز كنم هر آن ممكن است قلبم از دهانم ب كردميم احساس.داشتيقلبم دست از سرم برنم تپش
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به .گم نشوم به دنبالش روان شدم تيو ازدحام جمع يو منهم از ترس آن كه در شلوغ رفتيبدون توجه به حالم جلوتر م

بسته و به  زيهمه چ يم بروكه چش دمياز حال شهاب فهم.بود نماندهبه زمان پروازمان  شتريب يساعت نگاه كردم نصف روز

بلند جلوتر از من از صحن خارج شد و مرا كه به نفس نفس افتاده بودم كه دنبال خود  ياو با گامها.دهيشيعاقبت كار اند

و دست به  ستميرفتن ن هاز آن قادر برا شيكه ب دميبخود آمدم و د يتا به او برسم لحظه ا دميدويبدنبال شهاب م.ديكشيم

صدا .كردم نتوانستم شهاب را صدا بزنم يگذاشتم و هر چه سع نهيبر قفسه س گريدادم و دست د هيمغازه ها تكاز  يكي واريد

 .ديچرخيدر حلقومم خفه شده بود و زبان در دهانم نم

برده بود اشك از  ليرا به تحل ميكه قوا يجسم يدر برابر عجز و ناتوان ارياخت يحركت از زانوانم گرفته شد و ب قدرت

از مغازه بود توجهش نسبت بمن جلب شد و  ديمشغول خر يكه همراه با پسر بچه ا يانساليشد و زن م رينم سرازچشما

شده جونم  يچ:از اشك و عرق بود گذاشت و گفت سيكه داغ و خ امگونه  يرا رها كرد و كنارم زانو زد و دست رو ديخر

 حالت خوبه؟

و نگاه گرم و  ياز مهربان.فارس باشد ايجنوب  ارياز د ديكه با دمياش فهم رهيو رنگ پوست ت يبندر نيريلهجه ش از

گرفتم و با  شدينم دهياز او د يگريرنگش آثار د يشميمهربانش دلم گرفت و دست بطرف شهاب كه جز كت و شلوار 

 .ديبزن ااون آقا را صد:گفتم شديكه به زحمت از حلقم خارج م ييصدا

 .تا دلت بخواد آقا فراوونه نجايا!كدوم اقا مادر:گفت نيريچشم كرد و با همان لهجه ش بانيانگشتم را گرفت و دست را سا رد

رنگه شهاب صداش  يموهاش مشك.دهيپوش يشميكت و شلوار .قدش بلنده:گذاشتم و با تمام قوا گفتم نهيقفسه س يرو دست

 .ديبزن

كه در آن  يتيشمها را بتم و بدون خجالت از موقعچ.ناشناس تمام اطالعات مرا به پسرش داد و او را بدنبال شهاب فرستاد زن

انگشتان او را حس كردم كه صورتم را به باال گرفت و اشك از چهره ام .كردم ختنيمردم شروع به اشك ر يبودم و نگاهها

 .كرد و رفت لتكه و ديبا هم اختالف دار:پاك كرد و گفت

 !نه:و سر تكان دادم و گفتم دميباال كش ينيباز كردم و ب چشم

نكرد  گاهميچطور رفت و ن يكالفه اش كرد.يناراحتش كرد ديشا.ا پس چطور ولت كرد و رفت:گفت متيكرد و با مال ياخم
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 انه؟ي يدنبالش روان نهيبب

 ريحق منه اون تقص نيخسته و كالفه اش كردم بدتر از ا.خوبه ناراحتش كردم يلياز منه اون خ ريتقص:تكان دادم و گفتم سر

 .نداره

نه .يكارا بكن نياز ا يو خانم يقشنگ نيبه ا ستيتو ن فيح.كنهيخراب م يادر مگه آدم عاقل ماه عسلشو بخاطر بچه بازوا م-

 .درست گفتم يريم راههيب اي خوادتيم يمطمئن بش يخوايم يندار ريدخترم تو تقص

روز و  نيسالها بعد به ا.دارنحس و حالو  نينترس گلم همه اولش هم:و متعجبم او را بخنده وا داشت و گفت رهيخ نگاه

 .نكن تشيآمد خودتو لوس نكن و اذ يحاال هم خانم باش و وقت يكنيم حتيرو نص گهيد يكيو خودت  يخنديحالت م

 كهينفس زنان كنارم نشست و در حال يتا شهاب هراسان خودش را بما رساند و بدور از پرده پوش ديطول كش يا قهيدق چند

باور كن دست .يايم يشد؟منو ببخش فكر كردم پشت سرم دار ي؟چيخوب نيمت:گفت كردياه مصورتم نگ يبه تك تك اجزا

 .چطور حالت بد شد زميعز.خودم نبود

نشسته بود وجودم  شيشانيكه بر پ يچهره اش و عرق يسرخ.شهاب و نگاه نگرانش قلبم را ماالمال از عشق او كرد يمهربان

صورتم  يدادم و چادر را رو هيتك واريرا بدهم سر به د شيجواب سوالهاكلمه  كي يو بدون آنكه حت ديرا به آتش كش

خسته  يكم هي ستين شيزيچ:گفتيكه دستم رادر دست گرفته م دميزن همراهم را شن يصدا.نديتا او اشكم را نب دميكش

كمك .ضعف كرده.ستين يمهم زيچ دينترس.شما يپ اديوا رفت و من كنارش موندم و فرستادم تا پسر ب واريكنار د نجايا.شده

 .شهياستراحت كنه زود خوب م يكم هيهتلتون  ديبلند بشه باهم بر ديكن

به خانم كمك  ديمحبت كرد.ميخانم مزاحم شما شد ديببخش:گفتيو م كرديم يكه از زن سپاسگزار دميشنيشهاب را م يصدا

 .ديكرد

 يساعتها نيا فهيح ينداره ول يالبته بمن ربط.ميهم برسبه داد  ديبا ميما همه با هم خواهر و برادر.برادر ستيحرفها ن نيا-

اون احساس .نازش بكش اما لوسش نكن.پس مراقبش باش يپسرم از مردم دختر گرفت.دياز دست بد گردهيخوبو كه برنم

به .يبش از همه مهمتر عشقش يخواهر و برادر باش يبراش مثل پدر بش ديبا رهيگتا با تو خو ب يكن يكار ديتو با كنهيم يبيغر

 .ديهم لعنت بفرست طانيبه امون خدا و به ش ديبر ديپاش اديبا تو راه ب ديكه با دونهيخودش م.اون فرصت بده
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قدر لحظه ها رو بدون مردت :سرم مرتب كرد و گفت يبلند شدم و او چادرم را رو نيكمك شهاب و زن ناشناس از زم به

دوستت داره پس رنجش نده و روزگار رو به كامتون تلخ نكن برو اون صادقه و  شناسميمن آدمها رو خوب م هيآدم خوب

 .دختركم برو و دست خدا بهمراهتون

كرد و كمك كرد تا سوار شوم و خودش در سكوت كنارم  هيدربست كرا يليبا تشكر فراوان از زن ناشناس اتوموب شهاب

از او و  تيبه تبع.ميشو ادهيو شهاب خواست تا پ ديسر دانستميكه نامش را نم يبزرگ اريبه پارك بس لياتوموب نكهينشست تا ا

كرد و  دايدنج و خلوت پ يشهاب گوشه ا.ميهمگام با او وارد محوطه پارك شد وشدم  ادهيپ نيكه داشتم از ماش يبا حال خراب

 .نشست و من به فاصله از او نشستم يمكتين يرو

 .خب بگو من منتظرم يحرف دار يگفت.يساكت:ديپرس تيگذشت تا شهاب رو بمن كرد و با جد قهيدق چند

 .بود تو حرم گفتم يندارم هر چ يمن حرف:خود تلخ و گزنده جواب دادم مثل

 .دوباره بگو دمينشن يزيخب من چ-

 يدلم را لرزه م شيو مهربان ديباريبود كه از نگاهش عشق و محبت م يانگار نه انگار همان شهاب.بود يو عصبان يجد

گفتم كه اونشب تو :كم آوردم و با هول و هراس گفتم تشيو در برابر جد دميو طرز رفتارش ترساز حالت نگاه .انداخت

 .مونميخطا كردم حاال هم پش دميفكر كردم د يكل دشبع.كه به شما دادم يشدم و به قول يرستوران احساسات

 چرا؟:ديكلمه پرس كيشد و  رهيدر دور دستها خ يبه نقطه ا روحيو ب سرد

 ديپرسيم يچرا نداره؟واسه چ:و گفتم دميكش اديشدم كه فر يكالمش چنان خود را باختم و عصبان يد و سردلحن برخور از

 ايبه دن يعمر دراز ستميقبال هم هزار بار گفتم من سالم ن.ديخوايم يچ يمنو برا ديدونيچرا؟خودتون بهتر از همه م

 دهيپرده گوشت و پوست كش هيصورتش  يهستم كه رو يلتاسك هيشب مژهنه مو دارم و نه ابرو و نه  ختميريزشتم ب.ندارم

مثل شما رو به خودم جلب كنم پس انتخاب من از طرف شما به  يندارم كه بتونم توجه مرد ينكته مثبت چيمن ه.شده باشد

 .ديكرد دايدخترتون پ يبرا ياز اون مهمتر لَله خوب ايدلتون برام سوخته و  نكهيباشه جز ا تونهيم يخاطر چ

 يفكر كرد:گفتم ديلرزيكه م ييو با ته صدا اوردميو كم ن دميلحظه سكوت كردم و خشم نگاه شهاب را به جان خر كي

 هيعمر با  هي يدونيم.بچه دار نشدنم ايسرطانم سر كچلم  يعاشق چ.يابله هستم كه باور كنم از ته دل عاشقم هست نقدريا
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كه از خون  يكودك دنيعمر حسرت در آغوش كش كي يدونيم هچ يعنيكردن  يبنده زندگ ييبه مو شيكه زندگ يآدم

 يكه چ يگرفته حاال اومد زمويهمه چ يدرمان يميدر هزاره ش كيخودت باشه چقدر سخته؟من شانس بچه دار شدنم 

و  فتهيكه ممكن بود تو اون شب مجلس ختم بچه از دستم ب يديد.ستمين يل يل يهم برا يپرستار مطمئن و خوب يمن حت.يبگ

برس و بذار منم تو  تيبرو به زندگ.يتو جوون و سالم هست.ديشهاب خان دست از سرم بردار.اديسرش ب يينكرده بال يخدا

سه هفته  نيشما تو هم يبه عشق چند روزه  ديو ام يل يهردوتامون بهتره؟وجود ل يواسه  ينطوريالك خودم باشم ا

شهاب خان شما .همون روزها خوش باشم اديبا  دياال هم بذارح.هرقم زد ميدرمان يميمن بعد از ش يرا برا يخاطرات خوب

كنن و  ياو مادر يشما بشن و برا يل يكه عاشق ل ستنديمثل من كم ن ديو سالم باشه مطمئن باش بايكه ز ديهست يهمسر قيال

من ترحم  باور كن.كننيفراموش م زويبچه ها زود همه چ.ديرا هم نخور يل يغصه ل.شما باشن يهم برا يهمسر مناسب

و  يدونستيرا م يشكت عشق يمعن نكهيبخاطر ا.يبا من ازدواج كرد يعمر فكر كنم بخاطر دلسوز هي خوامينم.خوامينم

حرف منو بفهم من دلم .ياريرا تا قبل از مرگم برام بوجود ب يو دوست داشتن نيريعشق ش هيجوانمردانه خاطره  يخواستيم

هزار بار ته دلت  يو روز يكن يبا من برات رو شد ظاهر ساز يزندگ التمشكو  يسخت يپس از چند سال وقت خوادينم

شما  شنهاديپ دميترسياگه از عاقبت كار نم ديشا.هستم يل يباور كن من عاشق ل.كردم يكه چه اشتباه يبگ راهيبخودت بد و ب

 ...يول.كردميم يمادر يل يل يو تا زنده بودم برا شدميم رايمن بود با جان و دل پذ يشانس زندگ نيرا كه بهتر

در سكوت گذشت و شهاب غم بار و  يا قهيچند دق.ستميامانم نداد و صورت را در پناه دستها پنهان كردم و زار زار گر هيگر

 .كنديكه با خود نجوا م ييگو.آرام شروع به صحبت كرد ييبا تن صدا يول يعصبان

انتقام از عشق شكست خورده ات خوب سر راهت قرار  يكه برا يا چهيباز.دست تو شدم چهي؟بازيگرفت يمنو به باز-

كه  يچارچوب ذهن كيكه د ر يهست يتو بچه ا.باز كردم اديز يتو حسابها يبچه و من متاسفم كه رو يليخ يتو بچه ا.گرفت

كه  يزياتفاقا بر عكس اون چ يكنيتو اشتباه م نيمت.ينيبينم چوبوچار نياز ا رونيو ب يزنيدست و پا م يخودت ساخت يبرا

من  يو قربون صدقه ات برن ول انيبهت ترحم بشه نازت كنند و لوست كنند برن و ب خواديدلت م يگيو خودت م يكنيفكر م

انتخاب صد در صد  هي نه يانتخاب تو باشه ول يبرا يليدل تونهيهم م يل يبله خاطر ل يل يبخاطر ل يگيتو م.خواستمينم نويا

 كردميخودم و احساسم متاسفم با تمام وجود دوستت داشتم چون فكر م يقعا برامن وا نيمت.ده درصد اون ديبلكه شا
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مرحم  هي شهيهم يخوايتو م.اما اشتباه كردم.ميرو پر كن گريهمد يخال ها ميتونيو م ميكنيو درك م ميفهميرو م گريهمد

 ينيبدب نكيع نيتا ا.يندار هم ريتقص.يشد نيبدب.يو به خودت شك دار يدار زيهمه چ.يباشمرحم  نكهينه ا يداشته باش

تا به خودت  يباش دواريتا دوباره ام يكردم تا باورم كن يسع يليخ.ينيبيجا را روشن و خوب نم چيچشمات هست ه يرو

همه بهانه باشه و تو از من خوشت  نهايا ديشا.اشتباه كردم فهمميحاال م يهمه جوره باهات راه اومدم ول.نيك دايپ نانياطم

منو .دادميهمه سماجت به خرج م نياز اول ا دياشتباه از من بود نبا.كنم ليمن بخوام كه بزور خودمو بتو تحمباشه و  امدهين

 ساسترجمه با اح.دميرا در تو ند رادهايو ا بيع نيدوستت دارم و ا يليمن خ.ميخوريببخش حرف تو درسته ما بدرد هم نم

افسوس  يول يشد دهيمثل آهن آب د يديغم و غصه را فهم يمعن حاال كه.يشد دهيد ايدن يليكتابتو خوندم و فكر كردم خ

برات گفتم به خودم  ميو خستگ ييمن از عمق احساسم ازتنها.انجام بده يكمتر مرد ديكه من كردم شا يكار.كه اشتباه كردم

حانه خودمو خام چقدر احمقانه و ساده لو يرا دادم ول يبودن و پر از شاد مبا ه يروزها دنيرس ديد راوج غم و غصه نو

بازم  زمينداره عز يبيع.يدينم صيتشخ يعشق ظاهر هيرا با  يعشق واقع يكه معن يبچه و خام نقدريتو هنوز ا نيمت.كردم

 .شدم تيو باعق ناراحت.مدت فكر و ذهنتو آشفته كردم نيمنو ببخش كه تو ا گميم

شهاب از جا بلند شد و پشت بمن .زدميلك برهم نمبود و با تعجب به دهانش چشم دوخته بودم و پ ستادهياز حركت ا قلبم

 دميند چكدامويمن ه ياومدن و رفتن ول ياديز يزنها.اديعشق به سراغم ب چوقتيه ايبعد از جول كردميفكر نم:و گفت ستاديا

دوباره  يشينم يو ناكام چقدر خوشحال بودم كه تو هم مثل من راض همثل خودم شكست خورد يكي يتو اومد نكهيتا ا

 هيناح كيعقلمو از دست دادم و از .خام شدم.احمق شدم.ميفهميرا خوب م گريتلخ گذشته تكرار بشه و قدر همد يوزهار

و  يجد شهيو تو هم دمپارچه آتش شده بو كيمن بودم كه  نيتو نبود ا ريتقص نميبيم كنميحاال كه فكر م.دوبار زخم برداشتم

 .يريانتقام عشق مسعودو ازش بگ يشد كه بتون دايپ يكيباالخره  نيمت.يسرد بود

منكه در حسرت نگاه .و زمان شكوه كنم نيبكشم و به زم اديفقط و فقط فر خواستيدلم م.قرار و آرام نداشت نهيدر س قلبم

درونم را بر او ساطع  يظاهر يو فقط سرما نشستميم شيرو دررو خيهمچون كوه  ديبا سوختميشهاب م زيمحبت آم

باشه من از ته دل دوستت  ادتي يول روميم رانيمن از ا:و گفت ستاديا ميصحبت واداشت و رو در رو سكوتم او را به.كردميم

 دوارميكردم ام تتيتموم شد متاسفم كه اذ زيحاال هم از نظر من همه چ خواستمتيكه برات گفتم م يليبخاطر همه دال.داشتم
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 .ميهم باش يبرا يهم كه شده دوستان خوب يل يبخاطر ل نباريا

 هيبق دگانيلرزان به دنبالش براه افتادم و در برابر د ينگاه غمدارش را از صورتم برداشت و براه افتاد و منهم با گامها هابش

 هيچشمان قرمز و متورم من و چهره عبوس و درهم رفته شهاب بق.ميبه اتاق خود رفته و عازم بازگشت به تهران شد گيهر 

سالومه  يحت.مياحساس آرامش كن خواستنديم نكاريگرفته بودند و با ا دهيجمع ناد ردوجودم را  ييرا به سكوت واداشت گو

 يمن بر خالف او مشتاق بودم تا ل يول.باعث آزارم نشود يل يكند كه ل يداشت تا كار يو ساكت بود و سع گفتينم يزيهم چ

 .كنم يمانده در آغوش بفشارم و با او خداحافظ يرا در ساعات باق يل

داده و از پنجره  هيتك يو من سر بر صندل گذشتيم ديسف يابرها يه سمت آسمان تهران اوج گرفت و از البالب مايهواپ

مهم نبود كه  ميشده و برا ياز گونه ام جار ارياخت يب ميكه اشكها دانستميم.شده بودم رهيخ يكوچك كنارم به آسمان آب

او  يكه شهاب برا ييبايبود و در سكوت خود را با عروسك ز نشسته ارمكن يل يل.در موردم خواهند كرد يچه فكر گرانيد

 دمينفهم.اورند يخودشان نم يبرده اند و برو اياز قضا ييبو ختهيكه همه جسته و گر دونستميم ساختيبود سرگرم م دهيخر

 هياز بق من رودگاهبار در ف ليو پس از تحو ميشد ادهياز آن پ ينشست و همگ نيزم يرو مايتا هواپ ديچقدر طول كش

 .خانه شوم يو مادر و شهال كه بدنبالم آمده بودند راه يكرده تا بهمراه مهد يخداحافظ

و او  ستادميا يل يكردم و از كنارش رد شدم و كنار ل يخداحافظ يلفظ رياو ز نينگاه سنگ ريبا شهاب در ز يخداحافظ هنگام

 .يمام شيفت پر نيعمو من با مت يدد:دستم را گرفت و رو به شهاب كرد و گفت

 

 :و گفت ديو بوس ديرا گرفت و او را در اغوش كش يل يجلو امد و دست ازاد ل شهاب

رفتن به خونه  يدكتر تا برا يخانه اقا ميبر دياستراحت كنه ما هم با يخواد كم يخسته شده م نيمت! دفعه نه نيا زمينه عز -

 .منتظرته يكه بت يدون يم. ميخودمون اماده بش

را  ميبغض راه گلو. فرا برسد و او از من جدا شود يكرد كه روز ينم يفكر چيه ييجب به شهاب نگاه كرد گوبا تع يل يل

 .كرد يبود كه قلب زخم خورده ام را ارام م ياندك نينبود تنها تسك يچاره ا يول ختميكه چقدر اشك ر يا. بست

 .من هست يمام نيدوست نداشت مت يبت. خواست نيمن مت. امديمن خانه ن يول -
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 متيو مال يگرفت اشك بر چشم همه نشست و شهاب با مهربان يدر اغوش شهاب داشت و بهانه مرا م يل يكه ل ييتقال از

 :داد يم حيتوض شيكرد و برا يكوفت را تحمل م ياو م نهيبر سر و س يل يكه ل ييمشتها

 ديحاال هم وقت برگشتنه تو با. مينيرو بب رانيو ا ميكن يتا استراحت رانيا ميگم ما اومد يم يچ نيمن گوش كن بب يِل يل -

صحبت  يبا اونتلفن ايو  يبكش ينقاش نيمت يبرا يتون يخونه م ميهم رفت يوقت. يكن يخداحافظ نيدختر خوب از مت هيمثل 

 .باشه. يكن

 يكودكانه اش مرا صدا مكرد با زبان  يو التماس م ختير يداد و بلند بلند اشك م يشد و دست و پا تكان م يقانع نم يل يل

 يكه از كنارمان رد م يداشت تا مسافران يشهاب سع. كرد يقرار حركاتش م يكرد و مرا ب يزد و دستانش را به طرفم دراز م

 .نشوند يل يشدند متوجه حركات ل

 :بكشئ اديگرفت و طاقت شهاب را به سر اورده بود و او را وادار كرد تا بر سرش فر يارام نم يل يل اما

 .يد يعذابم م يجور نيا يكردم و اومدم و تو دار يغلط هي. تمومش كن. يل يبس كن ل -

را از  يل يو ل دميرا به جان خر هيرا از دست داده و نگاه متعجب بق يخوددار ديكش يل يكه شهاب بر سر ل ياديفر دنيد با

 :ه اش سرخ گشته بود گفتمرنگ چهر تيو در اغوش گرفتم و به او كه از شدت عصبان دميكش رونيدستش ب

سر  دياروم بش ديخواه ياگه م. نداره ياو كه گناه د،يكن يم يطفل معصوم خال نيچرا سر ا ديشما از دست من ناراحت هست -

 .ديخواد به من بگ يدلتون م يو هر چ ديبكش اديمن فر

اوردم و به التماس  نييرا پا ميو تن صدابود نوازش كردم  دهيرا كه محكم به گردنم چسب يل يشده بود و سر ل ريسراز اشكم

 :گفتم

 .ديبچه رو دعوا نكن نيما رو به خدا ا -

شده  ياشك از گوشه چشمانش جار كيبار يبرده بود و دوجو ادياو وجود همه را از . شد رهيبلند كرد وب ه چشمانم خ سر

 :فرو برد و ارام گفت شيموها يال يسر تكان داد و دست. بود

حاالش هم با رفتنمون  نيهم. بازم با تو باشه يل يل ستيصالح ن يول. لحظه كنترلم را از دست دادم هيام خو يمعذرت م -

 ...خوره من با بودن او در كنارت موافق بودم چون كه يم يضربه بزرگ
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 :گذاشتم و گفتم جهينت يرا ب انياطراف يرا قطع كردم وكنجكاو حرفش

 .م قبل از رفتنتون اون رو اماده كنم تا ضربه نخورهد يبا خودم ببرمش قول م دياجازه بد -

 :فرو برد و گفت شيموها يال يو دست ديبه دندان گز لب

 .دنبالش اديكشه م يدم و سالومه زحمت م يمون و بهتون خبر م طيبل خيتار. باشه ببرش -

 :دلم گرفت اما زبان به دهان گرفتم، تنها گفتم نديخواست مرا بب ينم گريكه د نيا از

 .خوبه. باشه -

وجود  نمانيب يزيچ گريبسته شده و د ميدرها به رو يخواهد امد به من فهماند كه تمام يل يكه سالومه به دنبال ل ميگفتن ا با

 .ندارد

كرده و من  يكه شهاب از من خواستگار نيبا گفتن ا هيبه خانه برگشتم و در برابر نگاه كنجكاو مادر و بق يل يبا ل همراه

 .را به دست مادر سپردم يل يو ل ستميداده ام به اتاقم رفتم و ساعت ها گر جواب رد

 يل يگرفته و او تا دو ساعت بعد به دنبال ل ايتاليا طيروز بعد بل يروز بعد سالومه تماس گرفت و گفت كه شهاب برا صبح

 .خواهد امد

 :را به دستش دادم و گفتم يل يدهد دست لجلوه  اليخ يخود را ب داشتيبود و سع نيغمگ. دو ساعت سالومه اومد  سر

 .باالخره قبول كرد يشد ول ينم يبا اون كلنجار رفتم راض يليخ -

 :و گفت ديكش يل يبر سر ل يدست سالومه

دلم با شهاب بد تا  زيعز نيمت يكرده باشم ول يكار تو و شهاب دخالت ينكرده تو يخدا ايكنم و  يخوام فضول ينم نيمت -

 .نبود نيا حق شهاب. يكرد

 :با بغض گفتم شهيو طبق معمول هم دميرا بوس يل يانكه به چشمان شماتت گر سالومه نگاه كنم ل بدون

 .ميكن يو بعدش فراموش م ميش يهر دومون غصه دار م يمدت هي يجور نيا -

 :سالومه قلبم را لرزاند و گفت يغصه دار صدا لحن

 يكرد ديخودم ناام يتو و من رو از زندگ نيمت -
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 چرا؟: شدم و گفتم رهيخ نشيچشمان غمگ به

افكار تو من رو هم به هم  نيمت. كنه يبه دو م يكيتا حاال شهروز داره با من  شبياز د. شهاب تكونم داد  يحرف ها -

 .ختير

 اخه چرا؟ -

شده هم به  يمعن يب يبرا يحاال هم زندگ يول. به عشق شهروز به خوب شدن خودم. بودم دواريام يليخ يمن به زندگ -

 .عمل كردم و حق با تو باشه يرعقالنيغ يليمن خ ديگم شا يخودم م شيپ. اعتماد شدم يعشق شهروز ب

 .جمع بشه الشيو خ رهيخواد من رو بگ يكه م يل يكردم به خاطر ل يمن شهاب رو نخواستم چون فكر م. سالومه بس كن -

 .خواست ينبود و شهاب خودت رو م نطوريا يول -

 .كنم تو خودت و ناراحت نكن يبود خواهش م ينطوريكار من و شهاب اقسمت  -

 .ديمادرت فهم -

 .كرده و من جواب در بهش دادم ياره گفتم كه از من خواستگار -

 گفتند؟ يچ -

 گفتند؟ يم ديبا يچ -

 !ناراحته و نيغمگ يلياون خ يبكن يكار هي يتون يره، م يشهاب فردا صبح زود م يوقت دار يكم هيهنوز  نيمت -

 :كرد گفتم ينگاهم م سيخ يبا چشمان نيزانو زدم و به او كه غمگ يل يل كنار

 ؟يباش يخوب يكه دختر يمن قول داد هي ادتهي يل يل -

 .سر جواب مثبت داد با

 ؟يكن ينم تيعمو رو اذ يدد يكه گفت ادتهي -

 .هم با تكان سر جواب مثبت داد باز

 ؟يو بهم تلفن بزن يبكش يشبرام نقا يكه بهم قول داد ادتهي -

 .با سر جواب مثبت داد باز
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. اميم دنتيبه د ايتاليو من هم اگه بتونم ا يايمن م شيپ رانيتو بازم ا. دوستت دارم يلينره كه خ ادتيوقت  چيه يل يل -

هم  يبرا يخوب يما دوست ها. يسيخودت برام نامه بنو يتون يو م يش يم يزود دختر بزرگ يليگذره و تو خ يسال ها زود م

 .داشت، باشه ميخواه ترو مثل حاال دوس گهيهمد شهيهم. ميش يم

شد و محكم خود را د راغوشم انداخت و  يجار شيباياشك از چشمان ز كيبار يهم با سر جواب مثبت داد و دو جو باز

فشار دست سالومه را بر  ختمير يزانو زده و اشك م نيزم يبر رو. رفت نييو دوان دوان از پله ها پا ديصورتم را محكم بوس

كه همچون جگر گوشه ام به او عالقه مند شده  يكودك ،يل يبسته شدن در و رفتن ل يكردم و صدا يشانه ام حس م يرو

 .بودم را باور كردم

امامزاده  رفته و خود را به رونياز خانه ب يو زار هيرا نداشت و صبح با گر يل يبا ل يمادر طاقت خداحافظ. خانه تنها بود در

 .صالح سپرده بود

 :ديچيسالومه پ يخود بستم و صدا ياتاق خود رفتم و در را به رو به

 .تا فردا صبح. يتا فردا صبح وقت دار نيمت -

 نييهزار بار اتاقم را باال و پا. خودم كرده بود يدر خانه و تكرار سخنان شهاب از خود ب يل يشده بود و نبود ل كيتار هوا

 يدرست يو اساس ذهن هيكه زدم پا ييتلفن را بردارم و به شهاب اعتراف كنم كه حرف ها يخواست گوش يدلم م. كردم

 يمن با تمام وجود خواهان عشق به شهاب و نثار عشق مادر. ابديبه ذهنم راه  كاراف نيباعث شده تا ا اليمر كاتينبوده و تحر

 .هستم يل يبه ل

 .تلفن را برداشتم و شماره همراه شهاب را گرفتم يگوش يسرانجام در اوج كالفگتلفن رفتم و برگشتم و  يبار تا پا هزار

 .شد ينظرم عوض م يبوق ممتد بعد نيبگذارم و ماب شيرا سر جا يگرفتم گوش يم ميهر بوق ممتد تصم يصدا با

 :خسته شهاب به تلفن پاسخ گفت يتا صدا ديطول كش قهيپنج دق اي چهار

 .دييبله؟ بفرما -

 :را شناخت و گفت مينفس ها يصدا ييشهاب گو. و قادر به حرف زدن نبودم دميكش يتند تند نفس م. امده بود بند نفسم

 .ي؟ خودت نيمت -
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 :كرد و گفت ريگونه ها سراز يرو لميمهربانش حالم را دگرگون ساخت و اشكم را برخالف م شهياما هم نيغمگ يصدا لحن

 ؟يكن يم هيچرا گر -

 :تامل گفتم بدون

 .ن حاضرم با تو ازدواج كنمم -

و اضطراب من را دوچندان كرد و به  جانيو ه ديشهاب به گوشم رس ينفس ها يتنها صدا. سكوت برقرار شد هيثان چند

 :ديكلمه پرس كيسخن درامد و 

 چرا؟ -

 ؟يچرا چ -

 .رفت ادتياز  اتتيدفعه نظرت عوض شد و تمام ذهن هيچرا  -

 .يل يبه خاطر ل -

با خود هزاران بار دوره كرده بودم تا به . مثل برق گرفته ها خشكم زد. جمله از دهانم خارج شد نيا ارياختيان ب  كي

دانم چطور شد كه انگار  ينم يول. ازدواج كرده ام يقدم شده و تقاضا شيشهاب بقبوالنم به خاطر وجود خود اوست كه پ

 :ديچيپ يشهاب بود كه در گوشم م يبعد صدا هيو چند ثان شدسكوت برقرار . من جواب داد يبه جا يگريد يكس

تمام به قول  يل يعشق به ل يعني. يبه ازدواج با من شد يراض يل يتو به خاطر ل. شهيصداقتت قابل ستا. زميخوبه عز يليخ -

 كنم كه به يزندگ يبا زن يتونم عمر يمن نم ز،يعز يمتن يول. چشمات كنار زد ياز جلو يگفت يرا كه م يقيخودت حقا

اگر قرار . خوام يارامش و همدم م. خوام يمن عشق م. خوام يم يمن زندگ نيمت. واسطه عشق به بچه ام من رو تحمل كنه

 يمن رو م يحرف ها يكاش معن يا. كردم يازدواج م يل يل يبا تمام پرستارها ديازدواج كنم تا حاال با يل يبود به خاطر ل

 .يديفهم

 ديبا شك و ترد. را كرده بودم جز رد جواب او زيشد فكر همه چ يم ختهيبر سرم ر شهاب مثل اب جوش بود كه يها حرف

 :دميپرس

 ؟يكن يبا من ازدواج نم يعني -
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 نيباشه خاطرت ا يخواه يرا م يل يتو ل. كنم يبهم نداره هرگز ازدواج نم يكه عالقه ا يمن با كس. با عرض معذرت نه -

 .برگرده هيچشم بپوشم اون رو به تو بسپارم تا با بق يل ياز ل يدو ماه نتينازن كه حاضرم به خاطر وجود زهيعز ميقدر برا

 ...يول -

 ؟يچ يول -

 شه؟ يباز هم مثل حاال م يطور نيا -

 درسته؟ يخوا يخودت م يرا دائم برا يل يآها پس تو ل -

 :كردم و شهاب ادامه داد سكوت

را  يل يل يكه تو بخوا يحاضرم تا وقت يكنند عقلم را از دست دادم ولها فكر  يليكه ممكنه خ نيسخته با ا يليخ نكهيبا ا -

 .با اون خوش باش. تو بذارم شيپ

شهاب با صرفنظر . دميخودم گشوده د يرا به رو يديكرد به وجد امدم روزنه ام يكه شهاب در حقم م يثاريگذشت و ا از

. هستم و به من اعتماد دارد زيعز شيكه تا چه اندازه برا در كنار خود به من ثابت كرد شيخانوادگ يادگاريكردن از تنها 

 يرا به او نم قيچرا حقا ديچرخ يدانستم پس چرا زبانم نم يرا خوب م ضوعمو نيبار واقعا عاشقش شده بودم خودم ا نيا

و من  الستيمر كه مقصدم ميتوانستم به او بگو يچرا نم. گفتم ينم شيدلم را برا يچرا حرف ها. چرا الل شده بودم. گفتم

 .ترسم يم ندهيهنوز از ا

 .ديجانم را به اتش كش شيغم دار صدا سخن

تو و خودم رقم  يناشناخته اش شدم كه بدون غرض برا ريكار وارد تقد نيبا ا. اشتباه بود رانياومدنم به ا. من متاسفم نيمت -

در من  يزندگ زهيوجود تو دوباره گرمم كرد انگ. اميكنار ب ايمن تازه تونسته بودم با غم نبود جول يراستش رو بخوا. زدم

مون  يبارها بهت گفتم كه عاشق همدرد. ستيطور ن نينه ا. جمله عاشقت شدم هي ايو  نگاه هيخوام بگم با  ينم. كرد داريب

 .يتو نخواست يول ميش يم گهيكردم كه مكمل روح همد ياحساس م. يدون يكه همه رو م گهيد يزهايچ يليشدم و خ

 .است يل يالتماس فقط به خاطر ل نيكرد ا يافسوس كه شهاب فكر م يپا گذاشتم ول ريالتماس افتادم غرورم را ز به

 .كنم يكنم با من ازدواج كن خواهش م يخواهش م. شهاب من متاسفم -
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به  يامديپ يرانيبنا بشه جز و يو شك و دودل ديترد ياش رو هياول يها هيكه پا يازدواج. نداره يا دهيدلم فا زينه عز -

 .همراه نداره

 ....شهاب من -

 :گفت يو با مهربان ديحرفم پر وسط

را كه دوستشون  يكنم كه روزگار كسان يكم كم دارم عادت م گهيمن د. ستيتاسف الزم ن. نداره ياشكال. يدونم متاسف يم -

 .نمشيتا بب رانيا اميبار م هيخوش باش من هر چند وقت  يل يبا ل. و تنهام بذاره  رهيدارم ازم بگ

 .شهاب من رو ببخش -

 :و گفت ديو برجانم اتش كش ديكش ياه

گم سالومه زحمت بكشه و  يحاال هم خداحافظ بعد از رفتنم م. نكن يعذرخواه ياز كس يكه دار يديعقا يبارها گفتم برا -

 .كنارت ارهيرا ب يل يل

 شهاب؟ -

بهم ثابت بشه كه تو را به خاطر وجود  يخواست يتو م. لت برام بسوزهخوام د يمن نم. خودت و من رو ازار نده نيبسه مت -

مواظب خودت . كردم همه حرفام رو بهت گفتم يفكر م. امد و من بهت ثابت كردم شيپ يتيخوام خوب موقع يخودته كه م

 .خداحافظ. باش

 :كلمه گفتم كيامد فقط  يكه از اعماق حنجره ام م ييته صدا با

 .خداحافظ -

شهاب بود تا ساعت دو  شيدلم پ. شناختم يگشت سر از پا نم يبه كنارم برم يل يل نكهياز ا. گذاشتم شيسر جا را يگوش

 يل يساعت نه صبح بود كه سالومه همراه ل. كنم ينشستم و به اسمان چشم دوختم تا از راه دور با شهاب خداحافظ داريصبح ب

 :گفت لبخند ابه منزلمان امد و او را به دستم سپرد و ب

 .دخترت سپردم دست خودتت نميا ايب -

 :بوسه زدم و گفتم شيرا محكم در اغوش گرفتم و بر سر و رو يل يل
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 .شهاب رفت -

و باهاش  ديسرش نشست و دستش رو تو دست گرفت و بوس يباال يساعت كيخواب بود  يل يل. تنها نيبله رفت اونم غمگ -

 .و خودش تنها به فرودگاه رفت اديگاه نبه فرود يحرف زد و از همه خواهش كرد كه كس

در مورد او حرف بزنم  يكيصحبت در مورد شهاب را ادامه نداد و من حسرت به دل را كه دوست داشتم ساعت ها با  سالومه

 .است نيكارش به من فهماند كه تا چه اندازه از من دل چرك نيتنها گذاشت و با ا

را داشتم كه با تمام  ياندرونم را گرم كرده بود حس و حال مادر يل يوجود ل. بودگذشته  ايتاليهفته از رفتن شهاب به ا سه

 .پروراند يو او را در دل و جان م ديرس يوجود به جگر گوشه اش م

در كنارم بود و  يل يكه ل يدر تمام اوقات. برد يگفتنش مرا به عرش اعال م يكرد و با هر بار مام يم ميصدا يمام يمام يل يل

دانستم سر منشا اش از  يكه م يحس. داد ياندرونم را ازار م يبردم حس ياز او غافل نبودم و از وجودش لذت م يا هيمن ثان

 .دهم بيتوانستم كتمان كنم و خود را فر ينم. كجاست

ه و زد كه ناخوداگا يدور م يگريفكر و حواسم حول محور د گهيخواستم و من قسمت د يبود كه م يزياز ان چ يقسمت يل يل

 .ساخت يظاهر م دگانميو مهربان را در برابر د رايبدون خواست خود دو چشم گ

 دنشانيبه د يل يبا سالومه تماس گرفتم و گفتم كه همراه با ل. روز پنج شنبه بود و من از خانه ماندن خسته شده بودم غروب

 .رم يم

شد و من و سالومه هم  ياال رفت و با او مشغول بازشد و از سر و كول شهروز ب يسالومه و شهروز غرق شاد دنيبا د يل يل

 كساني زيت يكرد و با چاقو يدرست كردن ساالد دسته م يكه كاهو را برا يو او مرا در حال ميدر اشپزخانه كنار هم نشست

 :كرد گفت يخورد م

 از شهاب چه خبر؟ -

 .كند يصحبت م يا قهيچند دق يل يو اغلب با ل رهيگ يهر روز تماس م بايتقر ستميخبر ن يب -

 .رهيگ يرو نم شيبهانه عمو يچ يل يل -

 .كنم به نبودنش عادت داره يفكر م.  اديراستش نه ز -
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 :نگاهم كرد و گفت يچشم ريباال انداخت و ز ييابرو

 .يايوكسل م دهيبه نظر رنگ پر يخودت چ -

سالومه چاقو را به طرفم گرفت و من با ترس . دهو رو كر ريرو ز ميزندگ يل يوجود ل. خوبم يليمن؟ اتفاقا برعكس هخ يك -

 .دميخود را عقب كش

كه  يگم احساس مادر ينم. بهانه بود يل يل. يهست يتو عصب. يتون يبه من نم يبه هر دورغ بگ يول. نيمت يگ يدروغ م -

كه  يمغرور نقدريا يول يخواست يتو شهاب رو م. ينكرد يل يكار رو به خاطر ل نيا يدرغه نه ول يكرد داينسبت به اون پ

شهاب  يشد ول يوجودت م يرايشهاب با اغوش باز پذ يقدم شد شيحاال كه پ يفكر كرد. يرو بهش بگ قيحقا امديدلت ن

 چرا؟ يدون يم. كار رو نكرد نيا

 :سالومه نشدم و گفتم يحرف ها منكر

 .دونم ينه نم -

خواست به خودت هم ثابت بشه كه تو هم از ته  يم. يطور باش نيخواست تو هم هم يچون شهاب واقعا دوستت داشت م -

 .يدل خواستارش هست

 :شد و گفتم دهيشهاب قلبم به اتش كش اديو با  دميكش ياه

ترسم من زخم خورده ام  يمن م ياسونه كه بتونم فراموشش كنم؟ ول يكن يدوستش نداشتم؟ فكر م يكن يسالومه فكر م -

 يترسم بازم شهاب و از دست بدم م يترسم كه شكاك بشم م يم. يروزم رو بفهمحال و  يتون ينتونه تو خوب م يهر كس

 .ندارم گهيگذشته رو د يتحمل تكرار روزها. نخواد رومن  گهيبرسه كه د يروز هيبشه و  گهيد يكيترسم عاشق 

 .اندازه روح و روان تو را داغون كرده نيمسعود كه تا ا نيلعنت به ا يا -

 .شدم نيبدب يو زندگ ايمسعود شد كه به دن مقصر يگ يتو راست م -

 يباور كن يتون يشهروز رو نگاه كن چرا نم. كارش يبه خدا تموم شد و رفت پ. كرد يغلط هيدلم مسعود  زيجون عز نيمت -

 .تونه شهروز دوم باشه يكه شهاب هم م

 .ترسم يسالومه من م -
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 .يو قدر نعمت رو كه خدا بهت داده بدون يكر باششا ديبا. يبترس ديتو نبا. خدا را شكر كن. زمينترس عز -

 :شد و گفت رهيكرد و به شهروز خ يمكث سالومه

. نداره يمن با اون دوام چندان يخوشبخت هيو پا. تونم از وجودش لذت ببرم ينم اديدونستم ز يبه شهروز بله گفتم م يوقت -

 يچند صباح نيشدم هم يمن هم راض. كرد دواريام يبا زندگشهروز با سماجتش من رو . كرده بودند ديدكتر ها از من قطع ام

زن شوهر دار باشم و به خاطر شوهرم از صبح . را بفهمم ييو عشق و زناشو يبختكه زنده هستم ناكام نمونمم و مزه خوش

 .اون رو فراهم كنم يارامش و راحت ليكنم و وسا زيرو تم ميپاشم و خونه و زندگ

 :دميكه داشت ترس برم داشت و پرس ياز حال ديت و لب به دندان گزسالومه را بس يراه گلو بغض

 ؟يبگ يخوا يم يسالومه تو چت شده؟ چ -

 :و گفت ديباال كش ينيب

خواستم به شهروز جواب  يم يمنم وقت. يخور يساعت ها را م نيشه كه حسرت ا يم يوقت هي. زمان رو از دست نده نيمت -

دونم كه نه فقط مردها  يبرام نموندده م ياديز زيظاهر چ يها ييبايدونم كه از ز ين مم. حس و حال تو را داشتم نيبدم هم

خواد بعد از  يدلم م. من با شهروز خوشبختم. زدم و به شهروز جواب مثبت دادم ايدل به در يول ييبايطالب ز يبلكه هر انسان

 .ادامه بده و خوشبخت بشه يمن هم اون به زندگ

 .سالومه بس كن -

 هيبعد از  ديبعد از من حاال شا. ده يخدا صبر به صاحب عذا م. خاك مدره سرده. داره قتيحق يزندگ. گوش كن نيمتنه  -

 .ازت بكنم يخواهش هيخوام  يم يتو هست يول ستمياون موقع من ن. رهيگ يشهروز ارام م يمدت طوالن

 .قلبم به شماره افتاده بود ضربان

دختر مناسب واسه شهروز هستم نگرانم كه  هيكه دنبال  هياالن مدت. نداره يدوام ميگكنم زند ياحساس م. باش يقو نيمت -

 .تنها بشه يليمبادا بعد از رفتنم خ

بپا دختر چشماتو  ياريدفعه شاخ در ن هي:رفت و گفت سهياز خنده ر هيگر انيدر آمده بود كه د رم يام چه شكل افهيق دانمينم

 .رونيب زنهينگه دار كه داره از حدقه م
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 .يشد وونهيسالومه تو د-

 .نه-

 .يبافيبهم م هيمزخرفات چ نيپس ا-

مرد از همه مهمتر زنده است و اجازه  پهيچرا چون جوونه خوشت.داره يشهروز بعد از من حق زندگ تهيواقع ستيمزخرف ن-

خدا نكرده اگر  فكر كن يكم هي.عشق از دست رفته بسوزه و زجر بكشه هيبخاطر  ديكردن داره پس چرا با يزندگ ي

قبول دارم .كه جاشو تو دلم پر كنه شديم دايپ يكيو باالخره  شمتنها با تونستميمگه من چند سال م شديجاهامون برعكس م

 .دهيقرار م يبه حكمت رشيهر تقد يمهربونه كه برا يخدا بقدر يدرد آوره ول يليعشق خ هيكه شكست 

 .دلم باز بشه شتيمنو بگو كه اومدم پ يشد ونهويحرفها مطمئن شدم كه واقعا د نيسالومه با ا-

من از حال و روز  نيمت.اتفاقا كامال برعكس خوب و سرحالم:گذاشت و گفت خچاليو ظرف ساالد را در  ديكش يقيعم نفس

 يسع يليخ.فتمينگه دارم تا ن وارويدر و د شميوقتها مجبور م يبعض.شهيچشمام تار و روشن م يخودم خوب خبر دارم تازگ

 ؟ينوع حماقته قبول ندار هي تيخب فرار از واقع يول ستين ميزيرم بخودم بقبوالنم كه چدا

سالومه تازه دوماه بود كه به خانه بخت قدم .كنم يبكشم و عقده دل خال اديفر خواستيدلم م ديكشيم ريكه چقدر قلبم ت يوا

 دنيند.نشيريگرم و ش يصدا دنينبود سالومه نشنبا تصور .كرديعمل م نگونهيگذاشته بود چرا واقعا چرا روزگار با اون ا

گذاشتم و  نهيس يحالم چنان دگرگون شد كه دست بر رو.كرديرا شاد م يداربچه گانه اش كه هر دل غم  يهايشلوغ باز

 .شميدارم خفه م. سالومه تمومش كن:گفتم

 ديخودتو كنترل كن شهروز نبا نيمت:بودند كرد و گفت يكه غرق باز يل يبه شهروز و ل يرا فشرد نگاه ميبازو سالومه

 نيمن مخصوصا دارم ا نيدرد دل كنم مت يحرفها را بتو نگم پس با ك نيمحكم باش من اگه ا.بفهمه انيجر نياز ا يزيچ

بذار باهات .يارزش زمانو از دست ند يپوچ و ب ليو با مسا يبدون رو تيو قدر زندگ يكه عاقل باش زنميحرفها را برات م

 .سبك بشم و بتونم نفس بكشم يكم هي حرف بزنم تا

 .رفت ادتي زيدفعه همه چ هيشد  يچ يو استقامت بود هيرو يسالومه بس كن تو كه خدا-

اگه عشق به شهروز نبود حاال ماهها بود كه  ديشا نيمت.كنميفكر م يعاقالنه و منطق يام خوبه ول هياشتباه نكن هنوزم روح-
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 ...تنيم.تهيواقع هي نهمينداره ا يهم عالج ميتومور بدخ يول.ه عشق راستهمعجز.بودم دهيخروارها خاك خواب ريز

اشك  يقيصدا هر دو دقا يو ب ديمحكم در آغوشم گرفت و مرا بوس ارياخت يحرفش را ادامه نداد و ب سالومه

ا با تمام چرا خد.كاش هرگز با او آشنا نشده بودم يا.زودهنگام سالومه را باور كنم يخداحافظ خواستمينم.ميختير

 شدميبا سالومه آشنا م كساليآن  يط ديچرا با.كنديم شيااز اوقات بندگانش را با امتحانات سخت آزم ياريبس شيهايمهربان

و او با قلب پاك و مهربانش مرا به ادامه  شدميشاهد مرگ سالومه م ديو چرا با شدنديراهم سبز م يجلو يل يو شهاب و ل

 .كرديم دواريام ديو به او نبخش ديكه خداوند به من بخش يزندگ

هر روز صبح و غروب  گذاشتيآرامم نم هاشيها بود و هشدار ينگاهش پر از گفتن.كردينم ميدم رها كيسالومه  يحرفها

كه حالت  رفتيرا بردارد ضربان قلبم چنان باال م يهر بار تا گوش.كشديتا مطمئن شوم هنوز هست و نفس م گرفتميتماس م

 .گرفتميدوباره م يگرم او جان يصدا دنيو هر بار با شن داديست مبمن د ديشد يتهوع

بود و مسلط  دهيبزرگ شده و قد كش يل يل.گذشتيرا بمن سپرده بود م يل يرا ترك كرده و ل رانيكه شهاب ا يماه از زمان 4

و من هم  شيعروسكهابا  يمشغول باز يل يعصر روز چهارشنبه بود و ل.كرديراحت و بدون اشكال صحبت م يبه زبان فارس

 .تلفن به صدا در آمد كهكه در دست داشتم بودم  يكار نيغرق ترجمه آخر

 ياز كف داده و از دلتنگ اريهراس داشتم كه مبادا شهاب باشد و من عنان اخت يماه گذشته كه از برداشتن گوش 4خالف  بر

 .به تلفن پاسخ دادم ميبگو شيبرا ميها

 .دييبله بفرما-

 .شما يصدا دنيل شما مشتاق شنسالم خانم حا-

 اريزبانم به اخت يحرف بزنم ول خواستميم.نشست ميشانيبر پ يعرق سرد.ديدلم لرز يميگرم و صم بايبود شهاب شك خودش

 .آراسته يمنزل آقا خواميمعذرت م:سكوتم شهاب را متعجب ساخت و گفت.خودم نبود

 .نيسالم شهاب خان خودم هستم مت-

 خانم حالت چطوره؟ نيسالم مت:و گفت ديكش ياز سر آسودگ ينفس

 .خوبم متشكرم-
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 چطوره وضع اوضاع كار چطوره؟ يل يخب چه خبرها؟ل-

 .ستين يهم جز سالمت يخوبه خبر زيهمه چ-

 .افسوس يحرف بزنم ول يميبا او گرم و صم خواستيدلم م چقدر

 يليراستشو بگو از من خ يزنيثل رباط حرف مم ميماه حاال كه با هم هم كالم شد 4بعد از  يكه خوب يخانم مطمئن تنيم-

 ؟يناراحت

 .نداره ناراحت باشم يلينه دل:جواب دادم قاطع

 ؟يپس چرا قهر-

 .ستميقهر ن-

 نه؟ اي يحاال قبوله قهر يديبه زود جوابامو م يزنيبا دشمنت حرف م يو غضب انگار دار ظيكه با غ يقهر نيرباط نازن-

 .ستمين من قهر:بچه ها با شماتت گفتم مثل

كه با  ديسرسخت هست يشما به قدر.باشه خانم قبوله:و با گذشت گفت يمهربان و دوست داشتن شهيهم شهاب مثل هم نباريا

 چه خبرها از مادر از برادرها؟.ميشما كنار اومدن محاله بگذر

 .رسوننديهمه خوبند و سالم م-

 ...و خودت-

 .بمن داده ارويدن يها يو بودن او تمام خوش يل يوجود ل.خوبم يليمنم خ-

 ها؟يتمام خوش-

 .بله-

 .ستين يخوب يتو دروغگو تنيم-

 چرا؟:ديپر از اشك شد وصدام لرز چشمام

 .ستيبس ن يكدندگيو  يبنظر تو غرور و خودخواه-

 .شميمتوجه منظورتون نم-
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 .يكرد دايمن مشكل پ يحرفها حيكه با درك صح ستيبار ن نيتو اول.ستيباشه مهم ن.خدا يا-

 .ديكه دلتون خواست بمن بگ زيهر چ ديشما حق ندار:گفتم تيلحن كالمش دل آزرده شدم و با عصبان از

كه ته دلم  يزيداشتم كه هر چ نويكاش جرات و جسارت ا يا:زد و گفت يخالف من كه به شدت برافروخته بودم قهقهه ا بر

وقتت رو  نياز ا شتريباشه خانم خانمها ب.شدم يلترسو و بزد اريمورد آدم بس نيكه در ا فيح فيح يول كردميبارت م.بود

 كجاست؟ يل يل.شهيم شونيپدرها به بچه هاشون حسود يفهمم چرا بعضيبرو به عشق و بچه ات برس كه تازه م رميگينم

 .منتظره با شما صحبت كنه نجاستيهم-

 .خبر خوب براش دارم هيرا بده دستش كه  يباشه گوش-

 ؟يچه خبر:دميرسپ يو از سر كنجكاو ناخودآگاه

 .كرد يرييتغ هيرو شكر تن صدات  ؟خدايجالبه كنجكاو شد-

 .دستتون يگوش:اعتنا گفتم يكه خراب كردم و ب دميفهم

عمو  يدد يآخ جونم:گفت ديپريم نييو مدام باال و پا شديپا بند نم يرو ياز خوشحال كهيشهاب در حال يصدا دنيبا شن يل يل

 .نجاستيمن ا يعمو يدد.رانهيا

به جانم افتاد كه  ياز روبرو شدن با شهاب چنان اضطراب و آشفتگ.بود نيهم يل يل يپس خبر خوبش برا شودينم اورمب

نتوانسته بودم حدس بزنم كه او به  كشيواضح و نزد يبود و من از تن صدا رانيشد شهاب ا حسيكرده ب خي ميدست و پا

 .شده بودم رهيو من مثل مجسمه به او خ ودبرا بطرفم گرفته  يگوش يل يل.اندك از ماست يفاصله ا

 .عمو با تو كار داشت يدد ريبگ نيمت-

قرار و آرام نداشت ظاهرم را حفظ  نهيقلبم در خانه س رانيورود او به ا ياز خوشحال كهيگرفتم و د رحال يل يرا از ل يگوش

 .ديرانيكه ا دينگفت. ريبخ دنيرس:كردم و گفتم

 .نداره يكه براش چندان فرق يبدم كه اومدنم براش خوشحال كننده است نه به كس خبر يبه كس دياحساس كردم با-

 د؟يخب حاال كجا هست:گذاشتم و گفتم نهيقفسه س يدست رو.ديكش ريغمدارش قلبم ت يلحن صدا از

 .يهتل آزاد:و گفت ديكش يآه
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 هتل؟ ديو رفت رانيا ديسالومه و شهروز باخبرند كه شما اومد:دميبه هتل رفته پرس نكهيتعجب از ا با

 .خواهش هيخودم راحت تر هستم فقط  يطور نيا.نباشم يهتل تا مزاحم كس اميگفتم ب.جز شما خبر نداره ينه هنوز كس-

 .دييامر بفرما-

 .ديمن باشه البته اگه شما اجازه بد شيهستم پ رانيا يتا وقت خواميم يل يدنبال ل انيامروز عصر م-

به سرعت موافقت كردم و  يسخت و دشوار بود ول اريكه سخت به او عادت كرده بودم بس يل يجدا شدن از ل نكهيا با

 .كنميباشه عصر حاضرش م.دست خود شماست يل ياجازه ل:گفتم

 .خداحافظ 5پس تا ساعت .واقعا ممنون-

 شهيمثل هم نكاريا اكه ب دانستميشهاب داد م ليرا برد و تحو يل يزنگ خانه بصدا در آمد و مادر به اصرار من ل 5 سرساعت

 .وادارم كرد كه بر خالف دل عمل كنم يغرور لعنت نياما باز ا.باشم رايپذ ديساعتها سرزنشش را با

 يلب ريز يدر انتظار مادر ماندم و چند بار خود را تا كمر از نرده محافظ پله ها خم كردم مادر با اخم و تخم و غرغرها تابيب

 يو به سرعت بطرف هال برگشتم و ب دمياش را د هيسا نكهيدهد و من تا ا ليرا تحو يل يسرانجام قبول كرد و رفت تا ل

است غر غر كنان  يبود سخت عصبان دايمادر كه چهره اش پ.نشان دادم ونيزيتلو حومبل هال نشستم و خود را م يتفاوت رو

از  يفت و مرا كه سخت در انتظار خبربمن در خانه را پشت سر خود بست و به آشپزخانه ر يوارد خانه شد و با چشم غره ا

 يل يشد مادر ل يچ:دميبلند پرس ندگذشت و نتوانستم خود را كنترل كنم و بل قهيچند دق.جانب شهاب بودم مستاصل گذاشت

 رفت؟

جا  نيهم ايبه خودت تكون بده ب يكم هي يزنيچرا داد م:باال انداخت و گفت ييآمد و ابرو رونيبدست از آشپزخانه ب ريكفگ

 .خونه را گذاشته سرش.سوالتو بپرس

زدم و باز  هيو به در تك اوردهيخود ن يبرو يداره ول يكه توپ پر دميفهم.ديبه اشپزخانه رفت و مرا هم بدنبال خود كش مادر

 رفت؟ يل يشد ل يخب اومدم چ:دميپرس

 .بله با اجازه شما رفت-

 خب؟:دمياجت پرسدارش و چهره پر از اخم و تخمش با سم شيتوجه به لحن ن بدون
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 هست؟ شيفرما يخب سالمت-

 ديدونيخودتون م ديمادر سر به سر من نذار:بود لجم گرفت و گفتم زيآم هيزكناين يرفتار و حركات خصمانه مادر كه تا حد از

 .كالفه هستم يكه حساب

 .دخترم يناز ي؟آخيفقط تو كالفه هست يگياوا جون مامان راست م-

 .ديبارم كرد نهمهيشما ا دميكلمه سوال پرس هيرف زدنه چه طرز ح نيمادر ا يچ يعني-

داره  يهم حد يغرور و خودخواه.شيديديم نييپا يرفتيدلت تنگ شده بود م يليخ.از من نپرس:را به كمر زد و گفت دستها

 يو للباش خشك شد  يلبخند رو.انگار شوكه شد دنميبا د.سوخت چارهيجوون ب نيدلم به حال ا.يخسته ام كرد گهيبسه د

 نيخانم ا نيمت.جا خورده يل يبا ل دنميكنه تا مثال با نفهمم كه از د ورچطور خودشو جمع و ج دينفهم يطفلك.رفت ادشيرا  يل

 يخوايم يدختر من تو تا ك.ندادن اديخانواده اش بهش ادب  گنيم هيتيترب يب هيادب ياسمش ب ستياسمش غرور ن گهيد

من .خوشبختم يل يل وجودكه بله من با  يبمال رهيسر خودتو ش يخوايم يتا ك.ينيبن يزيو چ يسرتو تو الك خودت فرو ببر

من مادرتم  نيمت يول.يكنيتر و خشكش م يمادر واقع هيمثل  دونميم رهيدلت براش غش م دونميم.يدوستش ندار گمينم

و  يو تو به شهاب عالقه دار دهيم شهابو يبو يل يبوده كه ل نيا يهم برا يبه كم يل يكه نگه داشتن ل دونميم خورمينم بيفر

 .يسركوب كن قلبتعشق اونو تو  يخوايم

درست  يكم هي.يهست يتو دختر عاقل نيمت:گفت ميمهربون ومال نباريرا فشرد و ا ميكرد و به كنارم آمد و بازو يمكث مادر

خانواده اش را بسپاره دختر  ادگاريتنها كه تازه باهاشون آشنا شده  يخانواده ا هيبه  اديم يدوره زمونه ك نيفكر كن االن تو ا

صرف نظر  يل يبفهمونه كه چقدر بهت اعتماد داره آنقدر دوستت داشت كه از بودن با ل بتورا كرد تا  نكاريخوب من شهاب ا

 .نداره تيرا درك كن واال شكستن دل آدم صادق خوب چارهيمحبتو بدون و اون جوون ب نهمهيآخه مادر قدر ا!كرد

را ازدستش خارج كردم و دستها را در هوا تكان  ميبازو.بمانم توانستميساكت هم نم يبا مادر بجنگم از طرف استخوينم دلم

نه .كور شدم فهمميرا نم زهايچ نيمن ا ديكنيواقعا فكر م يعنيدركش كنم و محبتشو فهمم  ديگيمادر من شما م:دادم و گفتم

 يو خوب يعشق تمامش خوش.خواميبشه؟مادر من عشق نم يم كه چبشه؟بفهم يكه چ كنميدرك م كنميفكر م يول فهمميم

داره از همه مهمتر ممكنه شكست هم  يو اضطراب و اشفتگ جانيداره ه يغم داره غصه داره آه و ناله داره اشك و زار ستين
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بس شما هم لطف  نويهم.نماصال تحملش و ندارم پس چه بهتر كه در نطفه خفه اش ك گهيموردو من د هي نيداشته باشه كه ا

 .ديبمن نزن هيو كنا شين نقدريا گهيد ديكن

تو به  يبفهم يخوايعقل چرا نم يآخه دختره ب:نزند و گفت اديكند تا فر يدارد كار يبود كه سع دايو پ دييدندان بهم سا مادر

 يول چيه رهياهت قرار بگكه سر ر شدينم دايپ يعالج درد توست حاال اگه كس ديعشق و ام.يمحتاج ديتو به ام.يدار ازيعشق ن

و زجر دادن  يدختر تو با لجباز.لطف كرده پس قدر بدون و بخت و اقبالتو از در خانه نرون تاندازه د رحق نيحاال كه خدا تا ا

 .يحرف گوش كن ندار. يرسيجا نم چياون جوون به ه

 .مادر گوش سپردم يغرغرها خودم را در اتاقم حبس كردم و به تيو با عصبان.مجادله با مادر را نداشتم توان

 نيمت گفتميم ادتهي.پسره تبش تنده نيا گفتميم.گفتميچقدر در مورد مسعود بهت م ادتهي.برو و خودتو بخور.آره برو-

درسته به  شهينسل پ هيو كال  يميشمد درسته بنظر شما افكار ما قد ريخانم درسته پ نيبله مت.خودتو فراموش نكن تيشخص

بفهم شهاب  نويا نيمت دميم صيننر بچه بهتر تشخ هيدارم خوب و بدو از  هتجرب يول!ستميمروز مطابق نا يايقول شما با دن

اون ارزششو ...يزنش بش يشهاب كه تو دختر مغرورو از خودراض فيح هيچ يدونيمرد كامله اصال م هيشهاب .ستيمسعود ن

ومثل مادر مرده ها تا اومدن  نيحاال تو بش.از شهاب فيح فيح.كه قدر محبت و عشق پاك و سالمشو بدونه رهيبگ يداره زن

من  كنهيدختره فكر نم.يشهابو حس كن ياون برگشت بوش بكش تا بو يتا وقت زيو اشك بر ريغم بغل بگ يزانو يل يل

 دارهيبر نم يل يو چشم از دهن ل اديچطور جون و دلش داره در م رهيگيتماس م ايتاليشهاب از ا نميكه بب ستمياحمق ن.مادرم

را بردارند و از سر  يبار هم كه شده گوش هي دنيدارند كه به خودشون زحمت نم فيمغرور تشر نقدرياخانم ماشاهللا  يچ يول

 .بگم واال يچ.باهاش بكنه يكه د رحقش كرده سالم و احوالپرس يادب و محبت

 شياز حرفها كردميچه كه فكر مبر خالف آن.كامل قطع شد قهيمادر كمتر و كمتر شد و پس از چند دق يغرغرها يصدا

بمن  ييتلفن دوخته بودم گو يچشم به گوش.نگفتم راهيغصه هم نخوردم و به خودم و بخت و اقبالم بد و ب يحت.نبودم يعصبان

 .الهام شده بود كه او سرانجام تماس خواهد گرفت

 

و من با سرعت زنگ اول تمام نشده .در آمد سر در بالش فرو برده بودم كه تلفن به صدا ديناام بايشب بود و من تقر 8 ساعت
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 .را برداشتم يگوش

 .دييبله بفرما-

 .سالم حال شما-

موفق نشدم و با  يدرونم را آشكار نسازد ول جانيه ميكردم تا تن صدا يسع يليخ.آمد يناراحت هم م يبنظر كم.بود شهاب

 د؟يسالم خوبم شما چطور:گفتم ديلرزيكه م ييصدا

 ها؟چه خبر ستميبد ن يا-

 چطوره؟ يل يل ستين يخبر-

 .البته شما را نه.بده اديو منو هم از  دشيجد يها يبا اسباب باز يمشغول باز خوبه

خانم مزاحم شدم تا به خدمتتون  نيمت:از من بشنوه و سكوتم او را به سخن وا داشت و گفت يكرد تا كالم يمكث شهاب

 يليخ دييايب يو با ما به شهرباز ديو قدم رنجه كن دياگه افتخار بد.رهيمن يبدون شما شهرباز گهيخانم ما م يل يبرسونم كه ل

 .ميشيخوشحال م

 !االن؟:دميگرفتم و احمقانه پرس دهيكالم شهاب را ناد هيكنا

شهاب تمام خون بدنم در  داريد جانياز شدت ه كهيدر حال!بعداز ظهر 5فردا ساعت  زمينه عز:غصه دار كرد و گفت يا خنده

 نم؟يشما را كجا بب:دميشده بود پرسصورتم جمع 

سر بر  توانستميكاش م يو در دل آرزو كردم ا دياز لحن كالمش لرز ميدست و پا.يهر جا كه دوست دار:جواب داد مهربان

 .نبود ريامكان پذ ييارزو نيافسوس كه چن يپر مهرش بگذارم ول يشانه 

 .ميبر يبه شهر باز ميتونيهتل از اونجا راحت تر م اميمن م-

 .ميمنتظر شما هست 5/4خوبه پس ما ساعت  يليباشه خ-

 .تا فردا خداحافظ اميباشه حتما م-

و  يعاد يكردم تا چهره ا يلبانم حك شده بود و هر چقدر سع يگذاشتم دست خودم نبود لبخند رو شيرا سرجا يگوش

 بود؟ يتلفن ك:باال انداخت و گفت ييابرو ينشد و مادر با كنجكاو رميبگ يمعمول
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 .شهاب بود:بگذرم و گفتم انياز جر يتفاوتيكنم و با ب يكردم لبخندم را از او مفخ يسع

 گفت؟يم يا خب چ-

 .نميبچ زويم:گذاشتم و گفتم زيم يرا رو بشقابها

 ...اگه.باالست نتيهم كاب وانهايل.خچالهيساالد تو  ديلطف كن.شميممنون م دياگه محبت كن-

 .دينزن هيكنا نقدريا گهيشما هم لطفا د.بلدم زميمادر عز نمدويم:و گفتم دميحرف مادر پر وسط

 من؟ يك-

 نه پس من؟-

 ديدونيآخه م.رفته باشه ادتيواقعا  ديگفتم شا.داشته باشم يقصد نيواال اگه من همچ:گرفت و گفت يحق بجان افهيق مادر

به چشمتون  گهيد چكسيو ه زيچ چيه كنهيكه آدم فكر م دينيبيو فقط فقط خودتونو م ديتو خودتون غرق شد يشما به قدر

 .ادينم

اگه بگم فردا قراره با :گفتم انهيرفتم و او را در آغوش گرفتم و صلح جو سهيكه مادر بخود گرفته بود از خنده ر يچهره ا از

 ؟يشيم يبرم گردش راض يل ياون و ل

 ؟يتو باهاشون تماس گرفت:و گفت سربرگرداند

 

 .ههاب زنگ زدگفتم كه ش. نه خودش تماس گرفت -

 :و گفت ديلب ورچ مادر

و  يتو بود بهش زنگ بزن فهيوظ نياخه دختر من ا. كنه يچقدر هم خودش رو لوس م. افاده ها طبق طبق! واه! واه! واه -

 .خونه يدعوت كن

 :و گفتم دميچ زيها را دور م بشقاب

 .اديم شيپ يبعد چ مينيشد تا بب نطوريحاال كه ا -

 يخونه حساب. ستيسر و صداش ن. شده يخال يليخ يل يل يجا نيمت يراست. اديب شيشه پ يم ريبه خختم  يكه هر چ ياله -
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 .سوت و كور شده

 .بهش عادت كردم يليخ. هيجور هيبله درسته واسه خودم هم  -

لحظه  هزاران بار تا صبح. تمام وجودم را دربر كرفته بود داريشوق د. نكرد دايشب تا صبح به چشمانم خواب اره پ ان

بعدازظهر چشم  كيبه خواب رفتم و ساعت  نيريش ياهايسر زد كه من با رو دهيسپ. خود مجسم كردم شيرا پ دارمانيد

 .گشودم

دوش ماندم تا ارامشم را باز  ريز يساعت. به ساعت كردم و مثل جن زدگان از جا بلند شدم و خودم را در حمام انداختم ينگاه

 يده مانتو با روسر. ارام و قرار نداشتم. ميتوانستم به خودم دروغ بگو ينم. نشستم نهيا يواز ساعت سه بعدازظهر جل. ابمي

 .را بپوشم كيكدام  نميبودم تا بب دهيچ فيتختم به رد يمختلف رو يها

ت اراسته با دق ديرس يگوشم م ريبه ز بايرا كه تقر ميانجام دادم و موها يو دخترانه ا ميمال شيبا وسواس فراوان ارا سرانجام

خداوندا . كردم يم سهيمقا شيخود را با چند ماه پ. بودم يراض دميد يم نهيكه در ا ينياز مت. شدم رهيبه خود خ نهيو در ا

 .موثر است ياندازه در چهره ادم نيمو تا ا دنييرو ورقربان عظمت و شكوه و جاللت چط

 يزانوانم م يرنگم را كه قدش رو يسرمه ا يسرعت مانتوبا . ربع به ساعت چهار مانده بود كي. به ساعت انداختم ينگاه

 يرنگ انتخاب كردم و سر ساعت مقرر جلو بيبه همان ترك يو شال يو سرمه ا ديو كفش اسپرت سف ديبا شلوار سف ديرس

 .دميدر هتل رس

بار  نيچند. جب كندتع دنميخواتس شهاب از د يدلم م. زده جانيهم شاد بودم و هم ه. ارام و قرار نداشت نهيدر س قلبم

 .لبانم نشست يدر مجسم كرده و هر بار ناخوداگاه لبخند رو يجلو نميچهره اش را با دد

رنگ  ياسي يراهنيكه پ دميچشم گذاشتم و به اطراف نگاه كردم و شهاب را د يرا رو ميافتاب نكيهتل شلوغ بود و ع يورود

 .بود يكه با چند كودك هم سن و سال خود مشغول باز بود يل يبه پا داشت و محو نگاه به ل يبا شلوار سرمه ا

راهم را سد  يكه جلو نيقدم عقب رفت و به گمان ا كيشهاب . نظر او را به خود جلب كردم يرفتم و با تك سرفه ا جلو

 :كرده گفت

 .ستادميراهتون ا يجلو نكهيخوام مثل ا يعذر م -
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 :در فكر خودش است گفتم ديرس يكرده و به نظر م يل ياو كه رو به لاز چشم برداشتم و به  نكيپاسخ گفتن به او ع يجا به

 .بايشك يسالم اقا -

زدم و غرق لذت شدم كه توجه  يچههر متعجبش چنان قهقهه ا دنياز د. سر چرخاند و با تعجب نگاهم كرد ميصدا دنيشن با

 :باال انداختم و با خنده گفتم يه او شان دميبود را به خود جلب كردم و لب به دندان گز كمانيكه نزد يچند نفر

 د؟يجا خورد يليخ -

 ؟يخودت نيمت -

 .اومده خدمتتون اياز اون دن. نه روحمه -

 :را گرفت وو محو صورتم مرا به سمت مبل برد و كنار خود نشاند و گفت ميبازو

 !محال بود بشناسمت يزد ميباور كن اگر ساعت ها حرف ن! يكرد رييچقدر تغ -

كردم با  يدانستم در برابر نگاه مشتاق او خود را لوس م يكه م يداخته و دست ها رو زانو حلقه كردم و در حالرو پا ان پا

 :گفتم يطناز

 !ديگ يم يجد -

 :را تنگ كرد و گفت چشمانش

 .نگاه مغرور و محال بود كه نشناسم نياشعه ا نميب يكنم م يراستش االن كه فكر م -

 .ديشما من رو نشناخت يول -

 .نكردم گايبه چشمات ن نكهيا يبرا -

 !بله ديزد يبه تمام دخترها ظل م ديبا ديزن ياها پس اگه قرار بود خودتون حدس م -

 .يكرد يم يزود خودتون رو معرف يليچون شما خ رينخ -

 .شم يمتوجه منظورتون نم -

 :زد و گفت يا قهقهه

 !ما بود يصحبت ها جمله تو نيا ميديرو د گهيهر بار كه همد يمتوجه شد چيه -
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انداخت سخت به خود شفردم  يبود و خودش را در آغوشم م دهيرا كه تازه مرا د يل ياش خنده ام گرفت و ل ينكته سنج از

 :و گفتم

 ؟يمن كجا بود يل يل -

 .تو هم اورد يبرا. اورد يعالمه اسباب باز هي ميعمو برا. تنگ شد يليخ تيدلم برا نيمت -

 من؟ يبرا -

 .ياسباب باز يليمن خ يلباس اورد برا يليتو خ يابله بر -

 :و گفتم دميامدند د يهم م يرو به شهاب تشكر كنم كه از دور سالومه و شهروز را كه بازو به بازو امدم

 .اديسالومه با شهروز داره م -

 .ميبراش زنگ زدم و با هم قرار گذاشت روزيمن د. اديبله داره م -

 :او را سخت در اغوش فشردم و گفتم شهيبدون توجه به دور و اطرافم مثل هم. شناختم يپا نم سالومه سر از داريشوق د از

 .خوشحالم دنتياز د يليسالومه خ -

 گه؟يد يعاقل شد. كنار هم خوشحالم يل يتو وش هاب و ل نيمنم از دد -

 .نه هنوز -

 .ها ينه هنوز؟ خودت رو لوس كرد ؟يچ يعني -

 .هست يترس هي شهيته دلم هم. شه يكنم خوب و مطلوب باشم بازم نم يم يكارهر . دونم خل شدم يچه م -

 پيت يحساب. خانم يديچقدرم به خودت رس يراست. لذت ببر تيو از زندگ زيهست و دور بر يهرچ يترس و شك و دودل -

 !ها يكرد چارهيو شهاب رو ب يزد

 :باال انداختم و گفتم يو شانه ا دميخند

 .گهيد مينيما ا -

بود  يبهانه ا يل يل ييگو. ميمشغول شد يساعت ها به باز يل يو به همراه ل ميكوكدكان رفت يحيبه پارك تفر هيبا بق مراهه

 .يكودك يگشودن قفل عقده ها يبرا
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و در صف  ميبه سمت باجه محل فروش غذا رفت گريمن و شهاب به همراه همد. ديسرعت زمان شام خوردن فرا رس به

 .ميستاديسفارش دهندگان ا

داشت  يچشم از من برنم ره،يشد، همانند تمام ساعات قبل كه محو و خ يلبانش دور نم يلبخند از رو يكه لحظه ا شهاب

 :گفت

 .گذره يخانم خوش م نيمت -

 .هيخوب يجا يليخ. بله چه جورم -

 ...اي هيخوب يفقط جا -

 .اومدم يخوب يليهم با گروه خ هيخوب يهم جا -

 م؟يبا هم بگرد ميدنبالت و بر ميايتونم ب يبازم م يراست. يحرف هيشد  نيخب حاال ا -

 :كردم و گفتم يمكث

 .دونم ينم -

 .گهينه د اياره  اي. يدون ينم يچ يعني -

 .كرد خكوبيم مياز پشت سر توجه شهاب را به خود جلب كرد و مرا بر جا يمرد يصدا

 د؟ياقا شما ته صف هست ديببخش -

 :شهاب به صدا پاسخ گفت. دميد ينم ميرو يكس را جلو چيو ه يچ چيو ه دميشن يصداها را م فقط

 .مينفر هست نياخر اد،يبه احتمال ز. نبود يپشت سر ما كه كس -

سرم . و نفسم بند امده دهيكردم كه رنگ از رخساره ام پر ياحساس م يبه خوب. به صدا بود و قدرت حركت نداشتم پشتم

 يو به طور مداوم فقط از ان استفاده م شهيكه هم يادكلن يكه با مسعود داشتم با بو يراتاز خاط يميرفت و موج عظ يم جيگ

 يو با نگران ديرا گرفت و مرا به سمت خود كش ميرا بر هم بزند كه شهاب بازو مكم مانده بود تعادل. ديچيپ يكرد در مغزم م

 دكيارام در گوشم پرس

 ست؟يحالت خوب ن. دهيچقدر رنگت پر نيمت -
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كه داشتم از  يحال. بودم دهياز هم پاش نيچن نيمسعود ا نيچرا با دد. دميفهم يحال خود را نم. را بسته بود ميراه گلو ضبغ

حال بازگرداند و مسعود را فراموش كردم و  ياينگاه شهاب مرا به دن. به خاطرات گذشته يدلبستگ اياحساس تفرم بود 

 :گفتم ندويتا مسعود مرا بب ستادميرخ ا ميشهاب انداخته مخصوصا ن يازوبردم و دست در ب اديوجودش را در كنارم از 

 .هم خوبه يليخ. حالم خوبه -

حدس . كرده سر چرخاند و به ناگاه تمام صورتش سرخ شد يصورتم كرد و مكث يبه تك تك اجزا يموشكافانه نگاه شهاب

رخ  ميگشاد چشم از ن يباز و چشمان يو با دهان ستادهيكه پشت سر او ا يكه مرد دهيزدم او از حال و روز من و مسعود فهم

 .دميشن ياز قعر چاه م ييگو رامسعود  يصدا. ستيجز مسعود ن يدارد كس يمن برنم

 ؟يخودت ؟ييتو نيمت -

خواستم به طرفش برگردم كه نگاهم در نگاه شهاب گره . زد يم ميصدا ازيبود مثل همان روزها ملتمس و پر از ن مسعود

و  دميبه طرف مسعود چرخ. خورد يسابقه به چشم م يب تيجد نشيو در رفتار با وقار و مت يعمق چشمانش نگراندر . خورد

 :گفتم

 !ديشما من رو صدا كرد -

به من و شهاب  يبا تعجب نگاه. رفته بود و كنترل حركاتش را از دست داده بود شيرنگ از رو. دستپاچه شده بود مسعود

 :برده بود او را نشانم داد و گفت اديرا از ادب  ييكرد و با انگشت گو

 !...آقا نيا -

و  فيمسخ شده عاجز و دردمند و ضع يمشتاق من و منتظر مسعود كه همچون انسان دگانيد يجلو. نتوانست ادامه دهد و

 :عاشقانه چشم در چشم شهاب دوختم و گفتم يرا گرفتم و با نگاه ميدرهم شكسته بود تصم

دستم رو گرفت تا به قعر دره سقوط نكنم و من  يرهام كرد ييو تنها يكيتو نامرد تو دره تار يكه وقتهست  ياقا كس نيا -

 .كنم يعوض نم ايتار موش و با دن كيكه  يكس. اقا همسر منه نيا. برگردوند يو به زندگ ديرو باال كش

 يانداختم و شرمنده از اعتراف ريبه زفرو برد و از صف خارج شد و من سر  شيموها يو دستس ال ديكش يقينفس عم مسعود

 .نگاه كردن به شهاب را نداشتم يكه كرده بودم رو
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 .كردم با شهاب نه هم كالم و نه هم نگاه شوم يشب سع انيتا پا.  ميبرگشت زمانيو به سر م ميو غذا را گرفت ديرس نوبتمان

 :شدن داشتم به حرف امد و گفت ادهيبود و قصد پبه دستم  نيدر ماش رهيكه دستگ يمن را به منزل رساند و در حال شهاب

 .يبود كه دل مسعود رو بسوزون نيا يبرا ايداشت  تيواقع يكه زد ييحرف ها -

 :و گفت ديكش ينفس بلند. نگفتم چيانداختم و ه ريبه ز سر

ون موقع تا حاال دارم با از ا. بودم لهيوس نيو من در اون لحظه بهتر يتو از مسعود انتقام گرفت. پس حدس دومم درست بود -

 .داشت قتيحق يكه زد ييجنگم كه باور كنم حرف ها يخودم م

مانعم  ايحجب و ح ياز ته دل بر زبان اورده ام ول يكه حرف ها ميشانه شهاب بگذارم و به او بگو يخواست سر به رو يم دلم

 :سخن را عوض كردم و گفتم ريشد و مس

 د؟يمون يم رانيا يشما تا ك -

 :باال انداخت و گفت ييابرو

موندن برام مقدور  اديكنم و تموم وقتم رو پر كرده ز يهست كه روش دارم كار م يپرونده مهم. پنج شنبه پرواز دارم -

 .ستين

 :گفتم ارياخت يفكر رفتن شهاب غم در دلم خانه كرد و ب از

 .ديگرد يد برمقدر زو نيشه بفهمه ا يناراحت م يل يل نيكه اومد ستيهفته ن كيهنوز  يول -

 :كرد و گفت يل يبه ل ينگاه نهيا از

 هيشما دو نفر كه به فاصله  دنياز د د،يچطور به طرفت پر ديتو را د يامروز وقت يديند. بود يكاف اريدد نيهم يل يل يبرا -

 ديد يز پنج ماه ممنو كه بعد ا يل يل. ام گرفت و هم خنده هيهم گر ديرو در اغوش گرفته بود گهيروز اونطور عاشقانه همد

 .مثل تو گرم در اغوش نگرفت

 .رهيگ يمامان بهانه اون رو م. ستيچقدر سخته كه خونه ن يدون ينم -

 .تمام درها رو به روش بست به درو براش باز گذاشت يخدا رو شكر وقت. هيخوش شانس يليدختر خ يل يل -

 :و گفتم اوردميخود ن ياو شدم و به رو هيلحن كالم و كنا متوجه



 

 

كتابخانه نودهشتيا  مژگان احتشامي  –انكارم مكن 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٨٤

 .ميش يخوشحال م دياگه تا قبل از رفتن به ما افتخار بد -

 .ميرس يچشم خدمت م -

و ناراحت از  نيرا به دستم سپرد و غمگ يل يو محسن امد و ل يمادر و مهد دنيبه د يساعت كيشب قبل از رفتن  شهاب

 .ما رفت شيپ

گرفت و هر بار مشتاقانه  يتماس م يل يروز با لشهاب طبق روال گذشته هر . ميدهايها و شك و ترد يمن ماندم و دو دل و

بار هم نتوانستم غرور  كي اقميبا تمام اشت يهم كالم شود ول زيبخواهد با من ن ديداشتم تا شا يبرنم يل يچشم از دهان ل

 .و با او گفتگو كنم شدهقدم  شيپا گذاشته، خودم پ ريرا ز يلعنت

زدم كه زنگ تلفن به  يگرداب عقل و احساس دست و پا م نير از گذشته بگذشت و من كالفه ت ياز رفتن شهاب م يماه سه

 .رفته بود ديبه خر يل يتنها بودم و مادر به همراه ل. صدا درامد

 :تلفن را برداشتم و گفتم ياكراه گوش با

 !دييبله بفرما -

 ؟يخونه ا نيمت -

 :رفت نگران شدم و گفتم يخبر م يامد و ب يوقت م ريبود د يمحسن كه چند روز يصدا دنيشن با

 ؟يمحسن كجا هست -

 .نمتيخوام بب يم رونيب يايب يتون يم رونميب -

 .يگه مرموز شد ينگران توستو م يليمادر خ ؟ييتو كجا -

 رون؟يب يايب يتون يم -

 .ترسم مادر نگران بشه يم. ستيخونه ن يكس ياره ول -

 ؟ييتو تنها -

هم ناهار خونه شهالست و  يمهد. از دوستاش يكيرا ناهار ببره خونه  يل يمادر لو قراره  ديرفتن خر يل ياره مادر و ل -

 .محمد هم تا شب كتابخونه است



 

 

كتابخانه نودهشتيا  مژگان احتشامي  –انكارم مكن 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٨٥

 و ساكته؟ يپس خونه خال -

 شده؟ يخب اره مگه چ -

 .باهات حرف بزنم ديبا. اميبمون خونه دارم م يچيه -

نگران  شانشياز حال پر. ديرس يبه نظر م يوعصبمحسن كالفه . دميشن يبوق ممتد ان را نم يبه دست بودم و صدا يگوش

 .پنجره به انتظارش ماندم يرا دم كردم و جلو يشدم و تا برسد چا

 :دميتاب پرس ياش جا خوردم كه او را سخت در اغوش فشردم و ب افهيق دنيچنان از د. امد محسن

 ومده؟سرت ا ييمحسن چه بال ؟يشد ريچقدر پ ؟يشد يجور نيشده داداشم؟ چرا ا يچ -

و  ديكش يمحسن جگرم را به اتش م هيگر. ستينشست و زانو به بغل گرفت و زار زار گر واريوا رفت و كنج د واريد يجلو

 يموها يپوشانده بود و در البه ال شيتمام صورتش را ر. عزا بر تن كرده بود اهيلباس س. را از من گرفت دنيتوان سوال پرس

 .خورد يبه چشم م نفراوا ديسف يمو يتارها شيو پر كالغ اهيس

و  دميزد در اغوش كش يهق هق م ياب قند برگشتم و او را كه همچون كودك يوانيسرعت به طرف اشپزخانه رفتم و با ل به

 :گفتم

 سرت اومده؟ ييشده؟ چه بال يچ ستاديمحسن حرف بزن قلبم از كار ا -

 :سر بر شانه ام گذاشت و گفت هيهق هق گر انيم در

 .ستيموندم ن يبرا ييجا گهيد. برم ديبا گهيتموم شد و رفتو من هم د زيهمه چ. شدم رفت چارهيب. رفتبدبخت شدم  -

 :دو دست گرفتم و گفتم نيو سرم محسن را از شانه ام برداشتم و صورتش را ب ختياعصابم به هم ر يو سردرگم يكالفگ از

 هيبشه  ديشده شا يو ندارم بگو چ جانيطاقت ه يدون يم. ملرز يدارم از ترس م نيبب. محسن حرف بزن قلبم از كار افتاد -

 .كار كرد

 .نيبدبخت شدم مت. از دستم رفت ميزندگ ديام. از دستم رفت نمينازن -

 .شل شد و صورت محسن را رها كردم دستانم

 :كند گفت يخود دردل م يبرا ييتوجه به حال رو روزم گو بدون
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مال من بشه، رفت و من رو  شهيهم يبرا گهيكه قرار بود تا چند وقت د يكس ميزندگ ديتنها ام. نميخوب و نازن يسارا، سارا -

 .كرد ينامرد. تنها گذاشت

محسن خوب :را چنگ انداختم و گفتم شيبازو.و تمام بدنم داغ شده بود رفتيم جيسرم گ.شدميمحسن م يحرفها متوجه

 كرده؟چرا رفته؟كجا رفته؟ كاريحرف بزن سارا چ

هر دو .يخواستگار ميبه پدرش بگه تا بر نهفتهيقرار بود ا:گفتيدل خود سخن م يو برا ديشنيرا نم مين صدامحس ييگو يول

چك .داره ينگفت كه گند كار شيپدر لعنت.رنگ عوض كرد زيدفعه همه چ هي يول.ميپا بند نبود يرو يتامون از شاد

 .اش و گذاشت و رفت ارهچين و مادر بيبدون خبر ا.ول كرد و در رفت زويهمه چ.داره يبرگشت

سرم رفته  ريخ.بودم خبريچند روز ازش ب.سارا هم شوكه شد.رفت ايو از دن اورديسكته كرد و از ترس آبرو دوام ن مادرش

 هيثان.شهيادگاري نيآخر.بخونش.نامه رو بمن دادند نيبرگشتم ا يوقت.شرفش منو فرستاده بود يكه پدر ب يتيبودم مامور

 .هقبل از مرگش نوشت يها

به حركت در آمده بودند  دگانميد يآن در جلو يشده بود بطرف كاغذ گرفتم كه كلمات رو نيسنگ يرا كه مثل كوه سرم

 .تك تك كلمات نامه را حفظ بود گوش سپردم ييمحسن كه گو يخواندن به صدا يگفتم و بجا

 دهنده قلبها ونديپ بنام

 .و ما را به وصال هم خوش سازد بزند ونديقلب ما را بطور دائم بهم پ ديمصلحت ند كه

 .بار سالم نيآخر يسالم و برا ميزندگ ديتنها عشق و ام.از جانم زتريعز محسن

بودم كه در لباس  يچقدر منتظر روز.دميرا كش ميكن يرا كه در كنار هم خوش و شادمان زندگ يچقدر انتظار لحظات نمينازن

 .از آن تو باشم شهيهم يو برا ميام به عقدت در آ شده رهيبه چشمان مهربانت خ كهيدر حال يعروس ديسف

 دهيبه ثمر نشاندنشان نقشه ها كش يبود كه برا يمهربان تو و وجود كودكان يچهره  دنيكش ريمن به تصو ياهايرو نيباتريز

 .ميبود

را پر كند و با  مانيبارور شود و شاخ و بالش همه هست مانياهايو سرنوشت اجازه نداد تا نهال رو ريافسوس كه دست تقد يول

 .را از من و تو گرفت زينابهنگام همه چ يچرخش
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كه  يمحسن جان تو را به عشق يول يشويم زاريب ايو از دن ديپاش يكه بعد از من از هم خواه دانميم نميزتريعز نميريش جان

كه د  ينيبياگر م.يه نگه داررا د رخاطرت زند ادميو  يكن يو زندگ يكه بخاطر منهم كه شده زنده باش دهميقسم م ميداشت

كرده و مرگم را رقم زدم بدان كه از سر  يدست شياو بدنبالم خود پ ليعزرائ فرشتهركار خدا مداخله كردم و بدون فرستادن 

 .اجبار بود و بس

و چشم بست  يو شب اورديخود طوقش را بر گردنم انداخت و مادر دوام ن ييرها يو ذلت كه پدر برا يخفت و خوار تحمل

 .ناممكن است مينگشود برا گريد

را به  زشيو همه چ ستياز آن خودمان ن گريرا كه د يشر خر زنگ خانه ا يكه هر دم با گروه يمن ماندم و طلبكاران حال

 .نمانده يجز من سر راهشان باق يطعمه ا نباريو ا.آورند يتاراج برده اند از پا در م

و انتقامشان را از  افتيبا استفاده از وجودم طلبشان را در خواهندياست كه م يانرتيس وياز چنگال د ييمن تنها راه رها مرگ

 ستين ينام پدر ستهيكه الحق شا يپدر يخفت و خوار نهمهيبا ا زميمحسن عز.رنديپدر كه در منجالب غرقشان كرده بگ

م هزاران برابر از زانو زدن و نشستن در كه زنده بودن دانميم.نميبينكبت بارم نم يزندگ انيجز پا يگذاشته چاره ا يباق ميبرا

 دهيراه رس انيمنكه به پا يبرا يول ستين يكار آسان زنديبندگانش رقم م يكه خداوند زمانش را برا يخانه قبر تا لحظه مرگ

 .اسانتر است نيشدن در دست خونخواران زم رياز اس يام تحمل عذاب اله

لحظات لحظات آخر است  نيا.راه شوم مرا ببخش مهين قينم باعث شد تا رفرفت نكهياز ا.ام مراقب خودت باش دهيدو د نور

 .دوستت دارم شهيمحسن جان همچون هم.لرزديتمام بدنم م.مانديزده ام نم خيو قلم در دست سرد و  نديبيچشمانم نم گريد

 ...نيريجان ش ييتو

تنها وصفش را از محسن  دهيكه ند ييسارا ينگفت و فقط هق هق زد و منهم همراه با او برا چيه گريساكت شد و د محسن

 .ختميبودم اشك ر دهيشن

 يباور كردن ميبا آن حال و روز برا مانديغافل نم ياز شوخ يبود و دم يكه سراسر شور ونشاط و شادمان يمحسن دنيد تحمل

 گرينگاه كردم و بار دبه نامه .بود دايپ يشدن محسن بخوب دهيبا مرگ سارا پاش.مرد سخت بود كيشكست  دنيچقدر د.نبود

 .برده بودند نياول ان را از ب يكاغذ قرار گرفته بودند و خوش خط يبه زور بر رو ييكلمات آخر گو.آن را خواندم
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 يدو ساعت.ندارد آشفته و سردرگمم كرده بود يبه زندگ يدلبستگ چگونهيبود ه دايسارا و حال زار محسن كه پ يخودكش

كنم؟بدون سارا چطور  كاريچ يگيسرم اومد؟تو م ييچه بال يديد نيمت:داد و گفت هيتك واريگذشت تا محسن سر بر د

 كنم؟ يزندگ

 .يمقاوم و صبور باش ديكه سارا از تو خواسته بخاطر اونهم كه شده با يرو انجام بد يهمون كار ديمحسن جان داداشم تو با-

 .ادامه بدم تونمينم تونميممكنه نم ريبدون سارا محاله غ يزندگ-

 ديتو با.محسن عاقل باش:چنگ زدم و گفتم شيشدم از تصور انچه كه محسن در ذهن داشت بر آشفتم و بر بازو دستپاچه

 .يشيسارا م يباعث عذاب روح نهاياز ا شتريب يتو اگه دست به حماقت بزن يتحمل كن ديبا يسخته ول يليخ دونميم.يبمون

 .رو تحمل كنه كه روح اون تحمل كرد يمنهم همون عذاببذار روح .مثل اون عذاب بكشم خواميمن م نينه مت-

با .مادر بود رفتيم نيكه از ب يكس نيآورد اول يبر سر خود م يياگر او بال.محسن ترس تمام وجودم را پر كرد يحرفها از

 يهمحسن جان ال:محسن را در آغوش گرفتم و گفتم ياو به التماس پاها دهيدرد د يمادر و بخاطر آوردن چهره  ادي

از دست  دتويتنها عشق و ام دونميشده م اهيبرات س يدونم زندگيم يكالفه ا دونميسخته م دونميخواهرت فدات بشه م

بنظر تو .به اون فكر كن.اريبخاطر مادر هم كه شده دوام ب كنميخواهش م يول كنميخوب درك م يليباور كن تورو خ.يداد

 يبخاطر ما صبر كرد تحمل كرد و عذاب نبود وجود جا يدست داد ولاونم عشقشو از  دهيچقدر زجر كش يدونيست؟ميبس ن

رفته اجازه نده دوباره  ادشيمن و تازه  يو بدبخت يضيرو تازه فراموش كرده غم مر يمحسن مادر غم مهد.دياونو كش يخال

 ...ارهيطاقت نم نهيحال و روز بب نيباور كن اگه تو رو با ا.زجر بكشه

است  كهفتهي:و غرق در خاطرات خودش است گفت دهيرا نشن مياز حرفها چكداميه ييمحسن گو.ديامانم را بر هيهق گر هق

انگار سارا .نتونستم يتا خودمو راحت كنم ول زيت غيت هيهزار تا قرص با خودم بردم و .سر قبرش نشستم يتمام وقت باال

خدا ببخشدش و آروم  ديآنو براش خوندم تا شاهفته تمام روز و شب از صفحه اول تا كلمه آخر قر كي.دستمو نگه داشته بود

شب اول قبرشو كنارش بودم و دورو .كردم كه خشك شده و وسط اتاقش افتاده بود داشيپ يوقت.خودم خاكش كردم.رهيبگ

 يرو يو خاكها خورمبه سرم زد داروها رو ب يحت.نترسه يكيبرش دو تا فانوس و صد تا شمع روشن كردن تا شب اول از تار

 چرا؟ يدونينتونستم م يبخوابم ول ششينار بزنم و پسرشو ك
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و غم  يديدر اوج ناام.مادر نذاشت يچشمها.ها نه دميترس يفكر كن نكهينه ا:كرد قياو را به سخن گفتن تشو سكوتم

تفاقات ا نيكه دوباره برگرده و همه ا ديشا...كه ديشا گردهيهمه جا چشام دنبال سارا م.تونمينم گهيد يول.چشمانش با من بود

به  دنيرس يو برا يسخته كه عاشق باش يليباور كن خ نيمت.آروممم نميشيكه سر خاكش م يوقت.به كابوس وحشتناك باشه

 رشينظيبخاطر غرور ب شياونو تا حد پرستش دوست داشتم بخاطر پاك.يو ناكام بمون يكن يوصال محبوبت لحظه شمار

من  نياز سرم دور كرد بود و منو به خودم برگردونده بود بخاطر هم طنتويش يرامم كرده بود و حال و هوا نكهيبخاطر ا

اندازه در حسرتش  نيزنم بشه انگشتش بهم بخوره تا ا نكهيقبل از ا داديها اجازه م يليبار مثل خ هياگه  ديشا.عاشقش بودم

عشق پاكمونو به گناه  ميردا يپس چه عجله ا ميما كه مال هم هست گفتيم.و منهم نخواستم خواستياون نم يول سوختمينم

 شميموند و سارا بكر و پاك از پ يشد؟عظمت عشقمون همونطور يچ يديد يول.ميببر نيبو عظمتشو از  ميآلوده كن

 ...ايتحملم تموم شده خدا.طاقت ندارم گهيد نيم.رفت

 يچه كار دانستميمانده و نمخود شده بودم من مستاصل  ياز خود ب.ديكشيم غيبند ج هياز كف داده بود و  اريعنان اخت محسن

 ييگو ديفهميمحسن اعمال و حركاتش را نم يهمراه با محسن داد زدم و خواستم او را آرام كنم ول يمدت.انجام بدهم ديبا

 .شوكه شده و با خودش نبود

 مارستانيببه سرعت خودش را رساند و محسن را به .را به او گفتم انيجر ختهيتماس گرفت و جسته و گر يسرعت با مهد به

 .ميكرد يو بستر ميبرد

كسل كننده شده بود  ميروزها.ميرا كرد شيماند و من و مادر و شهال به نوبت پرستار مارستانيتمام محسن در ب ميماه ن كي

دست كوچكش  يو نوازشها گردانديبرم م يبه زندگ يل يخانه را پر كرده بود و تنها وجود ل يغم تمام فضا هيسا گريو بار د

 .كنم يدگزن ديكه زنده ام با كرديم يادآوريبمن 

پنجره  يشد كه ساعتها جلو نيشد و تنها كارش ا نيخانه نش يمرخص شد و همچون لخته گوشت ميماه و ن كيپس از  محسن

از او حرف بكشد و با  يچند كالم توانستيبود كه م يكه عاشق محسن بود تنها كس يل يل.شود رهيخ رونيو به ب نديبنش

 .دهان او بگذارد درغذا  يودستتان كوچكش چند لقمه ا شيها يبانز نيريش

كوچك بود و  يليصبحها با وجود آنكه هنوز خ.كرد كيمحسن و آرام ارام خود را به او نزد يشد برا يقرص مسكن يل يل
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و به  نشستيو كنارش م برديمحسن صبحانه م يو برا خاستيهمراه مادر از خواب برم ديفهمياز غم و غصه نم ياديز زيچ

شهروز كه  قيسالومه غافل شوم و تنها از طر ادياز  يتا مدت شدمحسن باعث  يحال و هوا.خورانديمحسن صبحانه اش را م

 .شوم ايمحسن آمده بود حالش را جو دنيبدون او به د يچند بار

 ...بله...بله خوبم...سالم عمو...بله:را برداشت يگوش يل يزنگ زد و ل تلفن

كه شهاب  ينظر گرفته و مانند هر باز ريرا ز يل يشهاب پشت خط باشد از دور ل ديحدس زدم كه با يل يللحن صحبت  از

 ديتا شا داشتميبرنم يل يچشم از دهان ل زديحرف م زيو اول با او بعد از با خبر شدن از حال محسن با مادر ن گرفتيتماس م

 .مرا بخواند و بخواهد با من صحبت كند

عمو شهروز با  نيمت:گرفت و گفت ميتلفن را بسو يشد و ترس را به دلم انداخت و گوش نيغمگ كبارهيبه  يل يشاد ل نگاه

 .شما كار داره

 شده؟ يسالم شهروز خان چ:را از دستش گرفتم و گفتم يتلفن رساندم و گوش يسرعت خودم را پا به

و تلفن قطع  دميشهروز را شن هيگر يصدا.شينيو بب يايوقتشه كه ب گهيد يتا االن بهت نگفتم ول.مارستانهيسالومه ب نيمت-

و منگ بودم و كنار در  جيگ.رساندم مارستانيو چگونه خود را به ب دميچطور لباس پوش دمينفهم.در جا خشك شده بودم.شد

 .زده بودم هياتاق سالومه تك

ترس تمام  يلحظه ا.بود دهيود خوابلب خود گذاشته ب يشهروز دستش را گرفته رو كهيدر حال ديدر لباس سف دهيپوش سالومه

 .آن دو شدم خيوجودم را در بر گرفت و م

لرزان كنار تخت  يصدا با گامها يآرام و ب.با نگاه اشاره كرد كه داخل شوم نيغمگ يمتوجه ورودم شد و با لبخند شهروز

 .و به اشاره شهروز نزد او رفتم ودستش را در دست گرفتم ستادميسالومه ا

 .و باهاش حرف بزن نيكنارش بش.يكه اومد ديفهم:شد و شهروز گفت ياز گوشه چشمش جاراشك  يا قطره

خر و پف سالومه كه  يصدا.حس بود يسرد و ب.او نشستم و دست سالومه را در دست گرفتم يبلند شد و من سر جا شهروز

 كردميبود كه احساس م يمدت:شتمفرو رفته مرا ترساند و بطرف شهروز كه غرق نگاه به او بود برگ قيعم يبه خواب ييگو

مدت فكر كردم  هيسرحال بود كه من بعد از  يبقدر.و اون انكاركرد تمچند بار بهش گف.تعادل خودشو حفظ كنه تونهينم اديز
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راست بدنش خود  مهيافتاد و ولو شد و ن ابونيتو خ ديبا هم خر ميكه رفته بود شيروز پ 20 بايتقر نكهيتا ا.كنميدارم اشتباه م

 .ه خود از كار افتادب

 يوقت شيهفته پ نكهياز دو روز خوب شد و دوباره تونست خودشو حركت بده از اون روز به بعد تنهاش نذاشتم تا ا بعد

از .مارستانيب مشيآورد يبا دكتر تماس گرفتم و فور.افتاده نيزم يرو دميد رونيو آمدم ب رميخواب بود رفتم تا دوش بگ

من حرفاشو از  يبزنه ول تونهيحرف نم.بدنش از كار افتاده ستميتمام س هلخته گوشت شد هيمثل  ينطورياون روز به بعد هم

است كه بدتر  چارهياون نگران شهاب ب.نگران تو و شهابه يليسالومه خ نيمت.فهمميچشماش و همون ادا و اشاره هاش خوب م

 .يكنيمو عشقشو باور ن ياينمو باهاش كنار  ياز من عاشق شده و تو بر خالف سالومه كالفه اش كرد

شهروز .دميسالومه را بوس يشانيانداختم و از جا بلند شدم و پ ريسخنان شهروز چنان شرمنده شدم كه سر به ز دنيشن با

مال من باشه و عشق و  يو ممكنه سالومه فقط چند روز هيبد يلياز نوع خ ضهيكه مر دونستميمنم م:به سالومه گفت رهيخ

هم كه شده باهاش  قهيچند دق يبرا يكه حت هيحس كردم همون دمشيد يوقت ينداشته باشه ول يدوام اديما ز يخوشبخت

 ايكه شده اون رو يمتيشده بود و من حاضر بودم به هر ق تيبه واقع ليمن بود كه تبد يايسالومه رو.خوامشيكنم م يزندگ

 .بدم لشيتحو اهاميو دوباره به رو نميبب تيمدت تو واقع هيرو 

 .ختير نيياشك از گوشه چشمش پا كيبار يو دو جو كرديو شهروز درد دل م كردميم هيو بدون خجالت گر راآشكا

 كرده؟ كاريچ يدونيم-

با اون حرفاشم .دختر در نظر گرفته هيبرام :و سر تكان داد و گفت ديكش يرا پاك كرد و آه شيكرد و اشكها يتلخ خنده

 .دارهيت برنمدس طنتيوقت از ش چيبال ه طونيزده كچل ش

و  كردنديم هيهر دو تاشون گر.كرديكه به اون سفارشم و م دميشن:دو دست گرفت و با هق هق گفت نيصورتش را ب شهروز

 ياگه بهت كم محل يكه دوستش دار دونميم يكه عاشقش شد دونميم گفتيكه مراقبم باشه و م خواستيسالومه از اون م

 يكنه كالفه و عصبان دايتنها و تو غزش پ يوقتها اگه نتونه جا يداره گاه يخوبشهروز مهربونه دل پاك و  اريكرد طاقت ب

اومد  يديد يوقت.دور و برش نپلك بذار تنها باشه تا خودش خوب بشه ادياون موقعها ز.ايباهاش راه ب اريتو طاقت ب يول شهيم

 .اريش در برو از تن يبدون كه حالش خوب شده اونوقت برو خستگ ميدار يچا هيگرفت  رونيب
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از خونه  ونيدختره با چشم گر دميرفتم تو اتاقم و نگاه كردم د.من خونه اومدم دونستينم.و گفت و دختره رو فرستاد گفت

 .به خونه ما كرد ور فت يرفت و برگشت نگاه رونيب

 چكسيخ يدونيه تو مسالوم:بغلش كردم و گفتم كنهيم هيگر يها يبالش ود اره ها يخودشو انداخته رو دمياتقاش رفتم د به

 يدختر باز هيچرا با احساس  يديپس چرا هر دوتامونو آزار م خواميرو جز تو نم يمن كس.كنه يبا من زندگ تونهيجز تو نم

 ؟يكنيمنو بدبخت م نكارتيبا ا ؟تويكنيم

 .حق توئه نيا يكن يبعد از من زندگ ديتو با يول:كرد و گفت نگاهم

كه خب  مونهيم يفقط مجسمه كه باق اديرفتن تو روح من هم همراهت م اي.خودم باخبرم دلم من از حقوق زيسالومه گلم عز-

 .رسميزود بتو م يليخودتو عذاب نده باور كن من خ نقدريا شتيپ اديتا ب گذرونهيرو م شيخودش روزها ياونم برا

بر تخت  دهين كه سالومه را خوابده روزپس از آ.انداخت رونياز آن نتوانست ادامه بدهد و خود را از اتاق ب شيب شهروز

برود همه دوستدارانش را  ايدن نياز ا رتريد يا هيثان ديكه به او وصل بود تا شا يمختلف يبا وجود دستگاهها.دميد مارستانيب

 .شتافت يباق اريتنها گذاشت و به د

 

و  يه ندادند تا در خاك سپارهر چه كردم بمن اجاز.بود كه بر روح و روانم وارد آمد يسخت اريسالومه ضربه بس مرگ

آرامبخش ساكتم  يداروها قيزدم خواهش كردم التماس كردم با تزر اديهر چقدر فر.مراسمش شركت كنم

 ختهير شيتا قبل از آنكه خروارها خاك بر رو ار شيبايصورت ز خواستميبا سالومه مهربانم وداع كنم م خواستميم.كردند

 .اجازه ندادند و مرا در حسرت او گذاشتند يول رميرآغوش بگ را د شيمو يسر ب خواستميم.شود ببوسم

در آمده  رزنيو پ رمرديپدر و مادر سالومه جا خوردم همچون دو پ دنياز د.هفتمش بود كه مرا بر سر مزارش بردند شب

وازش مزار را ن يرو يكه خاكها دميرا د يجوگندم يبا موها دهيخم يكه جلوتر رفتم مرد يكم يبودند به كمك مهد

 .منتظرته ايب.نجاستيبه بعد ا نيا خونه سالومه از ايب:گفت انيشهروز را شناختم برگشت و با چشمان گر.كرديم

سالومه تو االن كجا :خارج كردم و كنار مزارش نشستم و با او درد دل كردم و خاكش را نوازش كردم يرا از دست مهد دستم

تنهاش كارش  دميده؟شنيچطور از هم پاش ينيبيشده؟داغون شده م ريپچقدر  ينيبي؟ميبنيم ؟شهروزويكنيم كاري؟چيهست
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حاال كجا  يغم اونو نداشت دنيكه طاقت د ش؟توينيتا بب يگرديبرنم چراكنارت و برات ساز بزنه سالومه  اديشده كه ب نيا

 هي.هيوز مرد كاملاشتباه كردم شهر يول ستيعاشق كامل ن يمرد چيگفتم ه ادتهيسالومه .كه كمر شهروزت خم شده يهست

 يبو يبود يول يندار ودوج گهيد يستيباور كنم كه ن خواستميبه اصرار منو بردن خونت م روزيسالومه د.عاشق به تمام معنا

 يبود نيغمگ يليخ يچرا؟فقط نگاهم كرد يستاديگوشه ناراحت ا هي يول يكرد ييرايو از من پذ يتو اومد.عطرت بود

و من از خواب  يتو از من دور شد ياومدم تا بغلت كنم ول.زدم و داد زدم غي؟جيدارغم  ؟چرايناراحت يسالومه از چ

 يطونيتا شهروز بگه كچلها ش ايدارن ب اجينگاه كن همه به وجودت احت.روحه يسرد و ب يبدون تو زندگ ايسالومه ب.دميپر

 ...ايب.سالومه.كچلها  ديكچلها ساكت و آروم باش.ها دينكن

 چيه گريو د زميرا گرفته بودند تا خاك بر سرم نر ميكه محكم بازوها يو فشار دستان دميد را شنخو اديو فر غيج يصدا

 .دمينفهم

 

 29 فصل

دم و  دميترس يچنان فضا را پر كرده بود كه م شانيو گل ها عطر و بو يو صورت ديساختمان سف. گرم و مطبوع بود هوا

 شتريو ب شتريكردم تا ب يحبس م نهيرو با هر دم، نفس رادر س نياز ا. كنمان عطر را استشمام  گريبازدمم باعث شود نتوانم د

 .لذت ببرم حهيرا نياز ا

خواستم بمانم و تماشا كنم و  يبودمش م دهيند بايبا طراوت و براق و ز نيكه تا ان روز چن يچه سبز يجا سبز بود ول همه

 .اندو من را به سمت جلو كش ديوز يمينس ييگو ينظاره گر باشم ول

از  مينس. زدم يصورتم كنار م يو انها را از رو دميدو يم ميصورت به رقص درامده بود و من همراه نس يمواجم رو سوانيگ

 شتريب هيچند ثان. دستم را به حركت واداشت تا زنگ بزنم ييرووين. و من كنار در ساختمان متوقف شدم ستاديباز ا دنيوز

 يبه رنگ گل سرخ با اندام يو لبان يقلم ينيرنگ با ب يخمار و عسل يبا چشمان بايز بيغابه  يدختر. تا در باز شد ديطول نكش

 يلبخند مهربان و نگاه نافذش را م. گشود ميشده بود در را به رو ختهير شيكه همچون ابشار بر شانه ها يسوانيموزون و گ

 :گفت طنتيخم كرد و با ش يسر به طرفاست  يبهشت يكه حور ييبه نشانه سالم سر تكان دادم و دختر گو. شناختم
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 ؟يشد يرسم نقدريخانم چرا ا نيمت -

خودش بود سالومه مهربان من، همان . شدم رهيشناختم در صورتش خ يرا م مشيگرم و مال يتن صدا. اشنا بود ميبرا صدا

 :و گفت ديدستم رادر دست گرفت و به نگاه متعجبم خند. يطور شوخ و دوست داشتن

 .نيمن رو بب ديو خونه جد ايب زميعز ايب -

خودم را به دست او . دستش نشان از مرگ نداشت يگرما يول ستيما ن انيدانستم كه در م يم ستيدانستم كه زنده ن يم

سالومه . پراند يعقل را از سرم م شييبايكه ز ميديرس يو به دشت ميرد شد ديسپردم و همراهش رفتم و از ساختمان سف

 :و گفت. ستاديا ميزد و رو به رو يچرخدستم را رها ساخت و 

 .چه سرحالم نيبب. چقدر دلبازه نيبب. باستيچقدر ز نيبب. كنم يم يزندگ نجايمن ا نيمت -

 :مواجش داد و گفت سوانيدر همان حال چرخش به گ و

 ....يخت و راحتم ولخوشب. كنم يم يدارم زندگ. نيمن زنده ام مت نيدست و پاهامو بب. چه بلنده نيكن بب گايبه موهام ن -

را  يو بادست نقطه ا نميچمن سبز و با طراوت نشست و به من اشاره كرد تا كنارش بنش يشد و رو نيشادش غمگ نگاه

 .نشانم داد

جا خوردم  يداده لحظه ا هياتاق تك واريكه در حال ساز زدن سر به د دميشهروز را د. سالومه بود و اتاق مشتركشان خانه

نگاهش كردم . ختير يدر حال ساز زدن زار زار اشك م. سالومه و شهروز بود يپر از عكس ها نيكف زم از سقف تا واريد

 :را پاك كردم و گفتم شدست بلند كردم و اشك. ختير يسالومه هم اشك م

 .كنه يم يتاب يب يليشهروز خ -

دانم چقدر در سكوت  ينم. ميوز شدسكوتش مرا به سكوت واداشت و هر دو نظاره گر شهر. تكان داد دييبه نشانه تا سر

 :گذشت تا سالومه دستم را فشرد و گفت

. رهيگ يده و ارامشم را از من م يكارهاش ادامه بده من رو ازار م نيبرو به شهروز بگو اگه به ا. ارومم. من خوشبختم نيمت -

صحنه ها ازار  نيا دنيهر بار با د يبرم ول يلذت م نجايدر ا يچقدر با صفاو قشنگه من از زندگ ينيب يم. چقدر جام خوبه نيبب

برو بگو كخ من  يعذاب روح هينه . باشم نيريخاطره ش هيبه شهروز بگو دوست دارم براش  منبرو از طرف  نيمت. نميبي يم
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من برگرده بگو كه  شيبخمشمش كه اون شاد پ يخوامش و م يم يتنها وقت يمونم ول يمنتظرش م اديب شميكه پ يتا لحظه ا

 .درباره اش باشم و باز هم شاد باشم يباال شاهد خوشبخت نيخوام از ا يم

 :صورتم گذاشت و گفت يبلند كرد رو سالومهدست

كه در دست  يفرصت ها رو بدون و از زمان نيبرو و قدر ا. ده يبه زنده ها م ياديز يفرصت ها. مهربونه يليخدا خ نيمت -

. رو ببوس يل ياز طرف من به شهاب سالم برسون و ل. كن يو زندگ. شق باشعا. عاقل باش. استفاده رو بكن نيبهتر يدار

 .دهيرس شيگم با بودن تو اروم گرفته و به اسا يارزو رو م يل يمادر ل. يهست يل يل يبرا يخوب يليتو مادر خ

 :شانه ام گذاشت و گفت يخواستم از جا بلند شوم كه دست رو يمن هم م. از جا بلند شد اسلومه

 .يخداحافظ و خوشبخت باش. نيخداحافظ مت. يمون يتو م يرم ول يمن م. ما فرق داره يبه بعد راه ها نجايااز  -

ساختمان از من فاصله . مطلق فرو رفت يكيشد و همه جا در تار يكرد و هوا ناگهان سرد و ابر رييتغ زيلحظه همه چ كي در

و من تنها  ديبار يباران نم نم م. بر سر داشتم يرنگ ياب ريو حر بودم دهيپوش ديلباس سف. بود كيهمه جا سرد و تار. گرفت

 يينه توان قدم از قدم برداشتن داشتم نه صدا يبزنم ول اديخواستم فر يم دم،يدو يم. انتها رها شده بودم يب يدر جاده ا

 .فرار كنمو خواستم از خود  دميترس ستيخال شيقلبم گذاشتم احساس كردم جا يدست رو. دنيكش اديفر يبرا

 كيهمه جا  يول دميدو مهيشود سراس يدانستم از حلقوم خارج نم يكه م ييادهايبا فر. بار توانستم قدم از قدم بردارم نيا

روشن شد  گريابرها كنار رفتند و هوا بار د. ديوز يميمال ميناگهان نس. نداشتم يحركت چيام و ه دهيدر جا دو ييگو. شكل بود

 .شد دهيدواسر وجودم در سر يريدلپذ يو گرما

 .نيمت. زميچشماتو باز كن عز نيمت -

 :بود به سخت امد نيدلنش ميباز همان صدا كه ترنمش برا. توان چشم گشودن نداشتم يول دميشن يرا م صدا

 .يبتون ديبا. يتون يتو م. كن يسع. دختر خوب نيافر -

 :انداخته بود انيخون بسته شده ام را به جر شيگرما كه يرا حس كرد و فشار دست ميلرزش پلك ها. خودم فشار اوردم به

اندازه بهت  نيحاال كه خدا تا ا. پس برگرد يبرگرد ديكه با يدون يم. يتو محكم يهست يتو قو. زميچشماتو باز كن عز -

 .نبر نيخودت رو از ب يدست يلطف داشته پس تو هم قدر دان باش دست
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 يلحظه ا. همه جا را پر كرده بود مياتاق نسبتا روشن بود و عطر گل مر. را گشودم كه به خود اوردم چشمانم يفشار فراوان با

. دميترس ينم گريد. دميلرز ينم گريد. شده بود يمطبوع و دوست داشتن يچقدر زندگ. اتاق احساس ارامش كردم يبا گرما

 .سر برگرداندم. گرم شده بودم

 .دشده بو رهيبا نگاه و لبخند مهربانش به من خ شهاب

و  يخواست يديد. داره رياعمال و رفتار اون تاث يرو يلياراده انسان خ نيمت يديد. يچشماتو باز كن يپس باالخره تونست -

 .يتونست

 :دميپرس يحال يبا ب. دميسر برگرداندم و دور و اطرافم را كاو. ام تنها جوابم بود رهيخ نگاه

 من كجاست؟ يل يل ،يكجا هستند؟ شهروز، مادر، محسن مهد هيبق -

 :جابه جا كرد و كنارم نشست و گفت ميو مرا در جا ديباال كش ياز كنار تخت بلند شد و پشت تخت را كم شهاب

 .بكنن و من در كنارت موندم يهمه رفتند خونه تا استراخت. ساعت سه صبحه -

 :متعجبم او را به خنده انداخت و گفت نگاه

 .يدسر همه اور ييچه بال يدون يدختر تو نم -

 !من؟ -

 !يخانم مغرور از خود راض نيشما مت! بله -

 كردم؟ كاريمگه چ -

 :و پر از غم شد و گفت ينگاهش جد يرا دردست گرفت و لحظه ا دستم

. يكرد چارهيدختر تو همه رو ب. يو چشم باز نكرد يديخواب مارستانيتخت ب نيا يجان االن دو هفته است كه رو نيمت -

 يكردند چشم باز نم يم يدكترها هر كار. ازت غافل نشدند هيثان كيبردند و  ادين رو از شهروز و محسن غم خودشو

 ؟يتو كجا بود نيمت. يكرد

. اوردم ينم اديشهاب را به  يكدام از حرف ها چيكجا بودم؟ چرا ه يراست. كردم يشهاب گوش م يتعجب به حرف ها با

پس من دو هفته با او . بود يا يچه زندگ. داشتم ياديز يها غامياز او پ. ردمك يم يبا او زندگ. با سالومه بودم. اومد ادمياهان 
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 :شهاب مرا به خود اورد يصدا. نبود شيب يزدن همچشم بر  ييچه زود گذشت گو يبودم؟ ول

 .زميعز نيمت -

 :شدم و گفتم رهيودر نگاه نگرانش خ سربرگرداندم

 ؟يكن ياگه بگم با سالومه بودم باور م -

 :توجه به نگاه نگرانش گفتم يلب نامم را صدا زد و من ب ريبروانش تكان خورد و زا يا لحظه

 نيبه شهروز خبر بده، هم عتريشه هر چه سر ياگه م. دارم غاميشهروز پ ياز طرف سالومه برا يكن يزدم باور نم يحدس م -

 !نمشيبب ديمن با نجايا ادياالن ب

 .كردم يقاط يكه دچار شوك شده ام و كم ديشياند يخود چنان مكه با  كردميداشت آرامم كنم حس م يسع شهاب

 .دهيحتما شهروز خواب ستين يصبحه االن وقت خوب 3ساعت  نيمت-

 .مهمه يليخ.من كارش دارم اديو بگو ب ريتماس بگ دهينه نخواب-

 .اديآروم باش تا ب.رسهين ماال:تاب بودم گفت يو بالفاصله با شهروز تماس گرفت و رو به من كه ب ديند زيبحث را جا شهاب

دختر  نيمت:خودش را رساند و كنار تختم نشست و گفت يشهروز در اندك زمان.به سكوت واداشت زيمن شهاب را ن سكوت

 .باالخص شهاب خان خودمون ميبود شونيهمه پر.طفلك مادرت مرد و زنده شد.يكه همه رو جون به لب كرد ؟تويكجا بود

شدم و حرفامو باور  وونهيد يقول بده فكر نكن:اب دستم را بطرفش دراز كردم و با بغض گفتمتوجه به اشاره اش به شه يب

 .يكن

 .كنميالبته كه باور م:به شهاب كرد و رو به من كرد و گفت يدستم را گرفت و نگاه نگران

 شه؟يمه بودم باورت مسالو شيمن پ:دلم به حالش به درد آمد و گفتم.شده بود ريشهروز چقدر پ.شد  ياز چشمانم جار اشك

ناباورانه زد و از سر آنكه  يبه سرعت خود را جمع و جور كرد و دستم را فشرد و لبخند ياز تعجب گرد شدند ول چشمانش

 .چرا باورم نشه:آرامم كنند گفت

 يدم قاطشدم افسرده ش وونهيد يكنيفكر م.يباور نكرد يگيدروغ م:و گفتم دميرا چسب شيبازو هيجا بلند شدم و با گر از

 واريد.شهروز سالومه تو رو نشونم داد.من سالمم حالم خوبه يشدم ول ييايخوليمال ديكنيفكر م دونميكردم عقلمو باختم چه م
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 يحاال باور كرد.يختيريو اشك م يداده بود هيتك واريسرتو به د.يزديساز م يداشت. ياون كرد ياتاق خوابتونو پر از عكسها

 .دمتيدمنهم  نهيبيسالومه تو رو م

بدون پلك بر هم زدن به .شده بود خيبود و دستانش همچون دو قالب  دهيرنگ از رخسارش پر.زديپلك بر هم نم شهروز

و من  ستيگر يها يدستم را رها كرد و از كنارم برخاست و سر بر پنجره اتاق گذاشت و ها.ختيريصورت اشك م يپهنا

تو  دنيد يو گفت كه بگم راحته خوشبخته آرامش داره ول ادد غاميپبرات .كشهيشهروز سالومه داره عذاب م:ادامه دادم

 نيريخاطره ش هيگفت كه اگه تو اون و .كنهيو روحشو داغون م زنهيارامش اونو بهم م يكشيم يكه دار يعذاب.دهيآزارش م

آرامش  اسومه احسو سال ياون وقته كه بقول و قرارتون عمل كرد يادامه بد يعيطب يو به زندگ يخودت داشته باش يبرا

 .تا خودش هم آروم باشه نهيتو رو بب ياز باال خوشبخت خواديگفت كه بهت بگم اون م كنهيم

 انيدر م.ميستيگريزار زار م كيخجالت و غرور فراموش شده بود و هر .نبود صيمنو شهاب و شهروز قابل تشخ هيگر يصدا

 يل يحت.شهاب يحت.سالومه سفارش همه رو كرد:ود گفتمشده ب يدهان گرفته و اشكش جار يبه شهاب كه دست جلو هيگر

 بايسالومه چقدر ز يدونيشهروز نم.دهيرس يو براحت كنهيم آرامشاحساس  يل ياون گفت كه ارزو با بودن من در كنار ل.يل

و كه موهاش.خورهيچقدر دست و پاهام تكون م نيچرخ زد و گفت بب ديبرام رقص.شده بود يچقدر خواستن يدونيشده بود نم

 .مال سالومه بود غامهايپ نيشهروز ا.موهامو چقدر بلند شده نينشونم داد و گفت بب ديرسيتا كمرش م

شهروز برگشت و .گندمگون شده بود شيبلندش شدم كه همچون موها شيسر از پنجره برداشت و من تازه متوجه ر شهروز

من  شيچرا تابحال پ يديپرسيكاش ازش م.بودراحت .پس حالش خوب بود:كنارم نشست ودستم را در دست گرفت و گفت

 ...يول رهيتا جونمو بگ كنميكنارش باشم خدا رو صدا م نكهيا يهزار بار برا يروز يگفتيكاش بهش م ومدهين

 .بود دهيكش يسالومه جانم را به آتش نينگاهم غمگ.كردميشهروز را متقاعد م ديبا.انداخت ريامانش نداد و سر بز هيگر

 اديب دهيتوست كه اجازه نم يها يتاب يب نيهم ديشا.يكه داشت تو بود يتنها غم.خوب بود يليسالومه خ باور كن شهروز

 .يبرگرد خواستيم تيكه اون برا يتو به زندگ خواستيشهروز جان سالومه م.كنارت

 .اديب دنميبه د نكهيفقط بخاطر ا كنميم يباشه سع-

با خشم نگاهم كرد تازه متوجه منظورم شده بود .خواستيكه سالومه م يم بدرو انجا يكار ديكه تو با نهيشهروز منظور من ا-
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عاشق كه به خواست  ؟پشيعاشقش يگينم ره؟مگهيآروم بگ يخوايمگه تو نم:و گفتم دميكه بر خود لرز!نه:ديكش اديچنان فر.

 .نه گهيمعشوقش نم

 .كنهيو تركم م ارهيكه طاقت نم دونميم.ت كنمگناهو بدبخ يدختر ب هي خوامينم.ستمين يمن عاد.تونمينم نيمت تونمينم-

 .يكه شرمنده سالومه باش يبكن يكار ديتو نبا.رتريد يكم هي يباشه شهروز حاال نه ول-

 .دستم را فشرد و با بدرقه شهاب اتاق را ترك گفت قهيادامه نداد و پس از چند دق شهروز

 

در باز شد و شهاب .كه سالومه بر دوشم نهاده بود انجام دادمرا  يتيمسئول.كردم و احساس آرامش نمودم كهيبر بالش ت سر

 شهروز رفت؟.كنميم ياحساس سبك:دراز كردم و گفتم شيچشم باز كردم و دستانم را بسو.آمد و كنارم نشست

 .رفت شونيپر يآره ول-

 .رسوندميسالومه رو بهش م يغامهايپ ديبا.ادينداره بخودش م يبيع-

 از شهروز گفت سفارش ما رو نكرد؟ نهمهيسالومه ا:خم كرد و گفت يطرف جذاب سر به يبا لبخند شهاب

و  يبا سست ارياخت يو ب دميكش يقيخوابم افتادم و نفس عم اديب.از جانم دوست دارم شتريكه او را ب دانستميشدم م رهياو خ به

 يفته بود گفته بود كه اگه تو نباشنه سالومه قلبم بمن گ يچرا گفت ول:كه داشتم سر بر شانه شهاب گذاشتم و گفتم يكرخت

شده بودم  رياس يكيو تار ييمن تو جاده تنها.يقلبمو پر كن يخال يجا يتونيكه م يو تنها تو هست چميو بدون تو ه هيجات خال

بودم خدا لطف و رحمتشو شامل من  ماريكه ب دونميم.كرد يبرگردوند و خون رو در رگهام جار يتو منو به زندگ يو صدا

مثل تو انداخته و من از  يانسان پاك و صادق دلدوستم داشته كه مهرمو به  نقدريكه ا دونميبمن برگردوند م مويسالمت كرد و

و خوشبخت  ميكن ليرو تكم مونيزندگ يل يو كنارت باشم و با وجود ل اميب ياز االن حاضرم هر جا كه تو باش.اون متشكرم

 .ميباش

 نيزم يرو يخانواده  نيخوشبخت تر يل يمن وتو و ل:شد و گفت رهيچشمانم خ دودست گرفت و به نيصورتم را ب شهاب

 .ميشيم

صادقانه عالقه مند .باالتر از عشق بود نياو بمن ثابت كرده بود كه صادقانه دوستم دارد و ا.سرشار از صفا و صداق بود نگاهش
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و حاال من  كننديزود گذر اشتباه م يهوسها آن با را با يمعنا اريعشق است كه بس يواقع يبودن و از خود گذشتن معنا

از خود گذشت سخت است و  باستيدوست داشتن ز.اش را به همگان اعالم كنم بهتجر خواهميم.عشق را معنا كنم خواهميم

 .كنديوافر نفته كه عظمتش را آشكار م يدل سپردن به محبوب درد و رنج و تعب دارد اما در پس رنجش لذت

 پايان.

  » كتابخانه ي مجازي نودهشتيا «
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