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 نگرم مي زمان نيرنگ بازيگري افسانه به من 

 نگرم مي زمان انگيز دل پيك ،اين سحر نسيم به

 صبح دم سكوت به

 سياه شبهاي ييتنها به و

 غم تنهايي وحشي گل به

 زمستان به

 نگرم مي خزان آلود غم چشمان به و

 تار شب در دل تنهايي به من

 ريا لبخند زنند دزدانه و گرم من به كه آنان به و

 نيرنگ سراسر دنياي به و

 نگرم ابديت تا زده پلهاي به و

 

 اول فصل

 هنگام همان در كه زد مي ،ريشه ظريفش انگشتان و كوچك ستاند آن با صدا بي و بود نشسته قالي دار پشت دخترك
 تا خواستند او از و زدند صدا را دختر آن بعد و كردند پج پج اوساكار با گوشي در دقايقي و شد كارگاه وارد همسايه زن

 بدون و شست آنها ي خواسته به را صورتش و دست و شد خم حوض كنار در. بيفتد راه انها همراه و بتكاند را خودش
 .كرد اطاعت را آنها هاي گفته ، سوالي

 كدامشان هيچ كه انداختند سرش روي ابي كوچك گلهاي و سفيد زمينه با چادري و كردند تنش بر صورتي بلند لباس
 از دگفتن او به وقتي. بودند شده مهربانتر و كردند مي رفتار ديگري طور او با امروز. بود عجيب چيز همه چقدر.نبود او مال
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 آنها وسط در كه مردي با جوان نسبتا خانم دو و است باز مهماني اتاق در كه ديد او برود روبرويي اتاق به اتاق اي درگاه
 آوردند در بدنش از را ان بعد و بود تنش بر كوتاه اي دقيقه چند فقط رنگ صورتي لباس ان. اند زده زل او به بود نشسته

 حرف روي و كند اطاعت فقط كه بود مجبور ولي فهميد نمي را كارهايشان معني. برگردد رگاهكا به دوباره تا گفتند او به و
 .نزند حرفي آنها

 :پرسيد و آمد او او پيش به بود بقيه از بزرگتر كه همانجا هاي دختر از يكي ، بود زني ريشه مشغول كه همينطور

 به تا خواست و گرفت را دستش ، نياورده سر او سوال از جان خانم كه شد متوجه خودش وقتي و ديدي؟ هم تو ، خانم
 داشت نام فخري كه او. ايستادند همانجا و رفتند باال ، خورد مي بام پشت به كه حياط توي هاي پله از دو هر. برود دنبالش

 آمده كه است مردي همان اين: گفت و داد نشانش بود ديده اتاق توي پيش هاي لحظه كه را مردي همان دست اشاره با
 .بدهند او نشان تا كردند درست رو تو همين بخاطر ، ببينه را تو

 .بفهمد را آنها هاي گفته منظور بتواند كه نداشت سني هنوز خانم

 ببينه؟ منو خواست مي چي براي كيه؟ اون مگه: پرسيد سادگي با

 كيه؟ داماد فهميدي؟ حاال ، بگيره رو تو ميخواد اون. نداري خبر هيچي از تو انگاري:  گفت و كرد كوتاه اي خنده فخري

 و خنديد بلند بلند و نكرد باور را انها حرفهاي همين خاطر به و كنند مي شوخي او با دارند همه كه ميكرد خيال خانم
 :گفت

 .ميمره داره و پيره خيلي كه اين

 هم دنبال به هم باز و بخره برات نهتو مي بخواي كه چي هر ، داره پول بخواد دلت تا ولي: گفت زدو اش شانه روي فخري
 .شدند كار مشغول و آمدند پايين يكي يكي ها پله از

 اتفاقي كه انگار نه انگار اصال و ميداد انجام را كارهايش پيش روزهاي و هميشه مثل و نكرد فكر ان درباره اي ذره حتي
 .افتاده

 دخترها تمام كه ان، بين ما استراحت يكساعت با فقط وبغر تا صبح خوان خروس از و بود آمده اينجا به كه بود سال دو
 خواست مي چون و بود مشكل خيلي برايش اول. كردند مي كار بند يك ، خوردند مي را غذايشان و نشستند مي هو دور
 ياد خوب مدتي از بعد ولي. كرد مي خوني هم راه ها ريشه تمام و زد مي انگشتش به را چاقو ، ببافد تند تند بقيه مثل

 .برود جلو بقيه پاي به پا توانست مي و بود گرفته
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 كه بودند كارها اوسا اين. آوردند در ساله هشت و پنجاه مردي عقد به را او كه بود نشده تمام سالش دوازده هنوز خانم
 و پدر نظر هم آنچنان و كردند مي عمل و گرفتند مي تصميم خود سر و آمدند مي حساب به دخترها آن كاره همه

 .نبود مهم آنها مادرهاي

 و است او بعد به اين از خانه اين خانم كه گفتند او به كه هنگامي و ، آوردند درندشت و بزرگ خانه آن به را او وقتي
 خوشحالي و بود شده زده ذوق ، ببافد قالي تاريك نمدارو و كوچك كارگاه آن در شب تا صبح از كه نيست الزم ديگه
 بابر صدها ، رنجهايش و ها سختي تمام با قبلش وضع دانست نمي كه بود عقل كم و كوچك آنقدر صورتيكه در. ميكرد
 .بود حااليش اوضاع از بهتر

 و بودند بزرگتر خيلي آنها تاي دو كه كردند مي زندگي هم پسر تا سه بود او شوهر كه.. عبدا آقا از غير به خانه آن در
... عبدا آقا و پسر دو آن وقتي ناشتايي خوردن از بعد صبحها. داشت نام ورمنص و بود خودش همسال هم پسر كوچكترين

 .كردند مي ديگر بازيهاي خيلي و بازي خانه ، هوا به گرگم منصور و خانم ، زدند مي بيرون خانه از

 و سر رفتن عموق و آمدند مي آنجا به بودند... عبدا آقا هاي پسر و دختر همگي كه جوان خانم دو آن هم يكبار وقت چند
 در. ميكرد بزك را او وصورت سر ديگري و ميكرد تنش بر و آورد مي لباس برايش يكي ، كردند مي مرتب را خانم وضع
 با سال دو ، آنها چون. بود شده بهتر هم خانم براي ، دختر آن آمدن با.گرفت زن هم بزرگتر پسر كه بود موقعها همان
 .ناختندش مي را همديگر خوب خيلي و بودند هم

 اتاقهاي كردن جور جمع و ظرفها شستن و كرد مي درست غذا او بيشتر و كردند مي كمك را همديگر خانه كارهاي در
 .بود خانم ي عهده بر حياط اينور

 هم كودك وضع و بود شده تر ضعيف او ، مهتاب آمدن دنيا به به. آورد دنيا به دختري و شد حامله كه داشت سال14
 ، ده آن در خطرناكي بيماري شيوع با ، ودار گير همان در. بودند حال بد و ضعيف دو هر ، نبود خشب رضايت آنچنان
 بودند مجبور هم آنها كه بودند مانده هم توكي و تك و فتند ور گرفتند را هايشان بچه و زن ، جانشان حفظ براي ها خيلي

 كل چون و كردند تخته را اطراف و دور كارگاههاي تمام در .بروند ديگر جايي به زندگي براي تا نداشتند اي پله و پول و
 .كردند كوچ شهر به هم انها ، بود بافي قالي كار همين در ها پسر و... ا عبد آقا ندار و دار

 از حتي و پيرمرد اين از ، خودش از ، وضعش از.شد مي سير بيشتر ، ميشد بيشتر سنش چه هر و فهميد مي داشت تازه او
 او فكر اين و آورده دنيا به اي بچه چرا كه كرد مي سرزنش را خود.بود احوال مريض هميشه كه اش شده متولد تازه بچه
 .ميكرد خسته و ملول را
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 بقيه و دادند اش بچه و او به را اتاقها از يكي پسرها. مرد و كرد سكته.. ا عبد آقا كه بود نشده تمام مهتاب يكسال هنوز
 مي حرفي كدام هر. بود شده طاق طاقتش ديگه ولي.كرد تحمل و ماند همانجا صباحي چند ، دنددا اجاره تمام را اتاقها
 ديگه هم او ولي كند اطاعت فقط ، اعتراضي بدون و كمال و تمام را آنها فرمايشهاي و ها گفته تا داشتند انتظار او از و زدند
 .دهد انجام را آنها اوامر ، كن گوش حرف بچه يك مثل و باشد الل توانست نمي

 خانه اين ترك با كه دانست مي خوب. شد بلند انجا از آنها اطالع بدون اينكه تا. كرد مي بدتر را او حال تمامشان ي قيافه
 تصميم باري چند. بشنود را بثيه حرفهاي و بنشيند مجسمه يك ومثل بدهد ادامه خواست نمي ديگه ولي ميشود تر آواره
 پيش رفت مي. بود آمده دنيا به كه همانجايي ، بوده كه همانجايي رفت مي خواست مي دلش ، بگريزد شهر اين از گرفت
. ميكرد بيشتر را عصبانيتش و خشم و كرد مي سرياز اش ساله چند بغض ، آورد مي ياد به را آنها وقتي ولي مادرش و پدر
 خودش براي... عبدا آقا وقتها آن.بود كرده غنقد را او مادر و پدر آمد و رفت... عبدا آقا موضوعي چه سر دانست نمي او
 .ميدادند او به را حق و داشتند شنوي حرف او از همه و داشت بيايي و بر

 وقتي ، اورد دنيا به را مهتاب ،وقتي بودند نيامده او ديدن براي مادرش و پدر هم بار يك حتي كه بود پر دلش آنقدر خانم
 .نگذاشتند جلو قدم كه بودند برده خاطر از را دخترشان انگاري ولي بود هشد خشك در به نگاهش ، بود موت به رو

 خيري حتي كه دنيا اين توي بود اضافه و بخت بد چقدر. نيامدند او ديدن براي و كردند غرورشان فداي را دخترشان آنها
 در چه و اينجا چه ، بود غريب و كس بي جا همه و نداشت اي فايده هيچ او رفتن پس. بود نديده مادرش و پدر از هم
 .ديگر جاي

 را جايي توانست زدن ور اون و ور اين چقدر با اينكه تا. بود شده سرگردون ها كوچه توي بغل بچه با كه داشت سال 16
 را ان از مقداري و زد خودش براي قالي دار آن پول مقدار يك با و فروخت داشت هم كه را طاليي مثقال چند. كند پيدا
 شب و برساند شب به را صبح كه بود فكر اين توي فقط و بود شده پيرزنها مثل كم سن آن با.داد اول ماه اجاره بابت هم
 .شود تمام هم او دنياي و بگذرد و بگذرد باالخره تا.صبح به را

 بي و بخت بد خودش عين هم او كه سوخت مي او براي دلش.  بود مهتاب فقط ناراحتيش و درد تمام ، غمش و هم تمام
 به برسد چه ، بود اين وضعش داشت خودش از بزرگتر برادر دو و خواهر دو و داشت مادري و پدر كه او. بود كار و كس
 .او كوچولوي دختر

 تنهاست مادرت من ناز كوچولوي مهتاب ، بروم دنيا اين از كه كردم مي خواست در خدا از ، نبودي تو اگر عزيزم مهتاب
 .تنها خيلي
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**** 

 مي كه انچنان را دخترش بود توانسته شبش و روز فعاليت و سعي با خانم. رفت مي مدرسه به و بود شده بزرگ مهتاب
 .بود همين به خوشيش دل فقط و بود شاد بود شده موفق اينكه از و كند تامين خواست

 

 دوم فصل

 هيچ بودند كه هم آنهايي.شمرد دست انگشت با شد مي كه بود كم تعدادشان آنقدر بودند آمده قبر سر بر كه آنهايي
 آشنا برايم نفري سه ، دو آنجا در فقط.شوند مي محسوب فاميل جزء كدامشان دانستم نمي و شناختم نمي را كدامشان

 و غريب دو هر ، نداشتم را كسي هيچ همديگه بجز ما. شدم تنها تنهاي جان خانم رفتن با. بودند ما ي همسايه كه بودند
 .گردون چرخ اين توي اتنه تنهاي. كس بي

 درشت آقاي اينكه تا. ميري كجا و كني مي چكار تو حاال بپرسه ازم تا نيامد جلو هم نفر يك حتي ، بودم شده سرگردان
 از وقتي. بودمش نديده حال به تا بودم ديده قبر سر بر كه روزي همان بجز را مرد آن. برد شان خانه به مرا و آمد هيكلي

 اينكه بدون ، رفتم او دنبال به و منه فكر به كه هست نفر يك حداقل كه بودم شده خوشحال بروم او همراه تا خواست من
 مرد آن همينطور و بود من حاالي وضع از بهتر بود كه چي هر حال هر به. هست كي اصال و برد مي كجا را من بپرسم
 .بود من كرف و خيال در و بود سوخته من براي دلش. بود بقيه از بهتر و مهربان

 آن به نگاهي نيم. ريخت مي بيرون را حياط وسط حوض آب داشت بغل چادر خانمي شدم اش خانه وارد او دنبال به وقتي
 بر تا داد من دست به بزرگ اي سفره خانم آن شد كه ظهر. شد كارش مشغول باز كالمي بدون و كرد من به بعد و مرد
 .بيندازم حياط كنار تخت روي

 كه خانم ان ، زدند را خانه در اثنا همين در كه ، قاشق و ظرف آنقدر چرا پس ، هستيم نفر سه فقط كه ما:  مگفت خودم با
 ديدم خودم روبروي پسر تا سه كردم باز را در ، كنم باز را در كه زد صدا مرا بلند صداي با نميدانستم هم را نامش هنوز
 .آمدند داخل و شدند رد من كنار از پرسشي و حرف بدون يكي يكي و كردند مي نگاهم متعجب چشماني با سه هر كه

. بود شده گرم ، خوردن افتاب همينطور و حوض توي ماندن بخاطر آب. كردم آب در را دستم و نشستم حوض كنار
 وشگ و آوردم در را دستم ، مطبخ داخل از آنها گفتگوي شنيدن با كه داشتم مي بر را آن در افتاده خشك برگهاي داشتم

 همگي و نداند ادامه ديگه دهم مي گوش من كه بودند فهميده انگار ولي گويند مي من مورد در چي كه بشنوم تا ايستادم
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 كنارش تا خواست و زد صدايم بنام ، بود اشناتر بقيه از من براي كه هم مرد آن. نشستند سفره سر و آمدند بيرون هم با
 .بخورم غذا آنها با و بشينم

*** 

 ، دادم مي اختصاص اتاقها كردن جور و جمع به را ساعتي شدم مي بلند خواب از كه صبحها.  كردم مي را خانه هاي كار من
 بودم فهميدم تازه كه را مرد آن و پسرها غذاي ظرف راه سر كه رفتم مي مدرسه به ها ظهر و كردم مي آماده را صبحانه
 هم خيلي ، اينها تمام با خب اما.  شستم مي را ضرفها غذا خوردن از بعد هم شبها و بردم مي دكان به است جالل اسمش
 .كنم درسهايم و تكاليف صرف را ساعتي چند توانستم مي راحت و نبود سخت

 جرات حال به تا و داشتم انها از كه بود سوالهايي سيل بود كرده مشغول را ذهنم و ميداد ازارم خيلي كه چيزي تنها منتهي
 آنها ، من سوالهاي بود ممكن و بودند كرده زيادي لطف من حق در مرد و زن آن. بپرسم را آنها از ييك حتي بودم نكرده

 .كرد مي منع پرسيدن از مرا فكر طرز اين و برنجاند را

 را بزرگ قابلمه آن و شدم بلند سريع خودم ، ببرم دكان به تا بدهد من به را غذا ظرف خانم معصومه اينكه از قبل روز آن
 را حوض اب. برگشتم و ب و رفتم دقيقه ده عرض و بستم دستمالي با را آن بعد و كردم پر روزي هر شمارش به بنا

 .برگردد خانه به رفته گرمابه به كه او تا شدم منتظر و كردم جارو را تخت روي و ريختم بيرون

 .اضيستر بودم كرده كه كارهايي و من از بود معلوم كه شدم خيره چشمانش به آمدنش با

 پا خانه اين به تو موقعيكه از:  گفت كردو من به رو ام برده هم را غذا ظرف حتي شد متوجه وقتي ولي رفت آشپزخانه به
 تا ، شدم مي زنده و مردم مي كمر درد و پا درد از ، زمين گذاشتم مي سرمو تا شبها هميشه ، شده نصف من كار ، گذاشتي
 را موهايم تا بنشينم جلويش خواست ازم حرفهايش ي ادامه در و هستي خوبي يليخ دختر تو. برد مي خوابم باالخره
 .ببافد

 .بپرسم سوال يك توانم مي خانم معصومه:  گفتم ترس با و آرام كرد مي تقسيم كوچكي ي شانه با را موهايم كه همينطور

 .بگو: داد جواب اي ثانيه چند از بعد كه

 آورديد؟ ااينج را من چي براي بدانم خواهم مي

 فكرت به هم ما اگر و نداري را كسي تو. بودي ها كوچه پس كوچه توي بايد حاال ، آورديم نمي را تو ما اگه اينكه بخاطر
 .داشتي روزي و حال چه نبود معلوم ، نبوديم
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 .ندارم را كسي هيچ من كه داشتيد خبر كجا از شما ، پرسيدم باز و نبود كننده قانع اصال من براي ولي داد را جوابم او

 .كني مي سوال چقدر ، نه يا كني مي ولم:  گفت و كرده تر بلند را صدايش

 و كنم مي فرار اصال ، روم مي اينجا از هم من گوييد نمي را راستش كه حاال ، گفتم بغض با و پريدم جا از ترس از او داد با
 .گردم نمي بر اينجا به هم ديگه

 چقدر ميداني. ايد مي پيش خاصي اتفتق اينكه يا و شويم مي ناراحت بروي اگه كني مي خيال:  گفت و زد پوزخندي او
 توي آورديم دختر يك ، جوان پسر تا سه وجود با كه آوردند در حرف برايمان همسايه و در چقدر و مايي دردسر باعث
 .خداست رضاي محض فقط اينجايي بيني مي هم حاال.  خانه

 .بودم كرده را جان خانم هواي چقدر ، بگيرد ام گريه او جلوي نگذاشتم و مداشت نگه گلويم توي را بغضم

 و موضوع هر سر و كرد مي بيشتر را تنگيم دل اين و پيشش بروم توانستم نمي ديگه بودم آمده اينجا به كه وقتي از
 .گرفت مي ام گريه و كردم مي بغض زود خيلي ، چيزي

 شد چه دانم نمي خودم. بگويد برايم تا كردم خواهش و اصرار خانم معصومه به ملتسمانه من باز و گذشت روزي سه دو
 :گفت و دهد پاسخ را من سوالهاي شد حاضر او باالخره كه

 .توست برادر ، من شوهر حقيقتش

 : گفتم لبخند همراه و تعجب با.  آوردم مي در شاخ داشتم او ي گفته با

 به او و من كه گفت مي هميشه مادرم صورتيكه در. منه برادر چطور پس ستا جان خانم از بزرگتر خيلي كه جالل آقا ولي
 .ندازيم را كسي هيچ همديگه جز

 ؟ نكرده تعريف برات اون از چيزي مادرت. شناسي مي پدرتو تو

 باز سر دادن جواب از بار هر ولي پرسيدم مي جان خانم از خيلي ، نگفته برام هيچي ، نه:  دادم جواب و دادم تكان را سرم
 .زنيد مي حرف جالل آقا با مادرم از كه فهميدم بار چند. بگوئيد شما خدا به را تو. نگفت بهم هيچي و زد مي

 تر سن كم بودبم انجا كه آنهايي همه از و بود ساله دوازده دختر يك ،مادرت بودم قاليبهفي كارگاه يك توي خانم و من
 .بود طرفها انهم در كارگاه تا چهر رئيس... عدا اقا.  بود
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 كرده شوهر كه داشت بزرگ دختر دو و بود مرده زنش... عبدا آقا.  كرديم مي زندگي ده توي وقتها اون ما ميداني آخه
 ها موقع همان. بودند بزرگتر خانم از هم انها كه داشت خانه توي هم پسر تا سه داشتند بچه تا دو يكي كدام هر و بودند

 ، خانم:  گفت ميشه واقع در. كرد خواستگاري من از بود بزرگ پسر كه هم جالل گرفت را وت مادر كه... عبدا رياال كه
 ؟ نه دار خنده ، بود من شوهر نامادري

 خيلي دلم. شد حامله رو تو مادرت تازه كه داشتم هم را دومي بچه من ، كرديم مي زندگي خانه يك توي مادرت و من
 جالل آقا حال اين با ، رفت و كرد فرار خانه از خبر بدون اينكه با. بيامرزتش خدا ، كشيد سختي خيلي. سوخت مي برايش

 خيلي طفلك ، شد راحت و مرد. بود تو مادر سهم خانه از مقداري چون داد مي بهش پول مقداري ماهانه و داشت هواشو ،
 .رفت تا نديد دنيا از خيري ، كشيد زجر

 به تا. ريختم اشك آرام آرام و گرفت آتش قلبم ، روزها آن تصور و مادرم هچهر آوري ياد با ، خانم معصومه تعريفات با
 او به نسبت باشم كرده حس را محبتش يا و خشم نه و بودمش نديده اينكه با حاال ولي دانستم نمي هيچ پدرم از امروز
 تعريف با بود معلوم كه مه خانم معصومه. كرد بدبختش و گرفت را مادرم ، پيري سر كه آمد مي بدم ازش. داشتم تنفر
 و گرفت را دستهايم ، انداخت سرم روي را چادرم ، آمد طرفم به ، بود شده ناراحت هم خودش ، جان خانم زندگي از

 .آمديم قبر سر بر و رفتيم مي راه هم پاي به پا دو هر و كرد بلندم

 و كردم بلند را صدايم بودم شده نزديكتر او به كه اينجا به آمدن با ، بگيرم را اشكهايم ريزش جلوي توانستم نمي كه من
 .زدم حرف باهاش و انداختم قبر روي خودمو

**** 

 ، گفت مي هام خوبي از جالل آقا و پسرها پيش حتي و كرد مي تعريف ازم و بود مهربان من با وقتها گاهي خانم معصومه
 عالقه و دقت با هم من و گفت مي برايم خودش راندو و قديمه از او و نشستم مي هم كنار ها عصر واقعي مادر يك مثل

 يكي وقت هر من. داد مي فحش و ميزد غر بند يك و شد مي اخالق بد هم روزها بعضي لي و دادم مي گوش را حرفهايش
 مي چيز بهش خواست مي دلم تا و دانستم مي اينها ي همه باني و باعث را پدرم كرد مي دعوايم و ميگفت چيزي بهم

 .كرد مي لعنت مرا پدر زاري و گريه با كه بودم ديده را جان خانم هم باري چند يادمه. ميكردم نفرين و گفتم

 از يكي نوبتي روز هر و بود خراطي آنها كار. كردند مي كار پدرشان دكان در و خواندند نمي درس پسرها از هيچكدام
 اقا ولي بودم آنها ي عمه مثال من. ميشد بيشتر هم انها ياذيتها گذشت مي بيشتر روزها هرچه. آمد مي خانه به زودتر آنها
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 اين ، تنهاست دست هم مادرشان و نداريم دختر چون بودند گفته آنها به و بودند كرده كتمان را حقيقت زنش و جالل
 .ايم آورده آ دختر

 چقدر تو كه گفتند مي پرت و چرت گوشم در و رفتند مي راه همينطور و زدند مي بد و زشت حرفهاي آنها سه هر
 اما بودم شده خسته آنها زشت و ربط بي حرفهاي از ، نگاهشان از ، ديگه حرفهاي خيلي و گيرمت مي خودم ، خوشگلي
 .بكنم را آنها شكايت كي به بايد نميدانستم

 محكم بعد و كرد نگاهم غضب و حرص با او كه گفتم پسرها حرفهاي از دوختيم مي را لحاف ي رويه داشتيم وقتي يكروز
 : گفت و زد صورتم توي

 .هستند حيا بي و ورو چشم بي من هاي پسر بگويي خواهي مي ، پررو دختر ، كردي غلط

 حرفي بعد به روز آن از ديگه و شدم پشيمان بود گفته اينكه از ، زد مي غر همينطور و بود آورده جوش خانم معصومه
 شوهر مرا خواستند مي آنها كه چرا بود شده هم سابق از بدتر من عوض تازه.  بمانم توانستم نمي هم آنجا ولي نزدم
 .بدهند

 به پير زن يك ، در پشت همان در زدن حرف كمي آن از بعد و زدند را خانه در بوديم تنها خانم معصومه و من كه روزي
 فهميده را قضيه تمام. دندآم ما ي خانه به مردي همراه به روز همان فرداي و ند شد وارد جوان نسبتا خانم يك همراه
 .بدهند مرد آن به را من خواهند مي كه دانستم مي خوب و بودم

 از بزرگتر كفشهايش حتي بود بزرگ خيلي كه كردم وحشت او پاهاي از همه از اول كه بود گنده و قيافه بي آنقدر
 بي مرد ان كه ديدم روز ان و است گتربزر ادمها ي همه از جالل آقا پاهاي كردم مي فكر من چون. بود جالل آقا كفشهاي

 .بود درشتر هم جالل آقا از حتي قيافه

 آن به را من كه گفتم خواهش با و رفتم خانم معصومه پيش به گريه و بغض با رفتند انها وقتيكه بودم ترسيده خيلي من
 : گفت خانم معصومه اما ، ندهيد مرد

 مي و ميزد اي ديگه حرف يه اون گفتم مي من كه چي هر. ستنده خوبي ي خانواده كه گفت و كرده صحبت شئهرش با
 .ديگه حرفهاي چقدر و باشي ناراحت داري حق هم تو نيست راضي اول همان از كه دختري هيچ:  گفت

 .دارم سال دوازده فقط من اخه:  گفتم

 .بوديم تو خود سال و همسن ، هم ما دادند شوهرمان كه بود سالمون پنجاه مادرت و من كني مي خيال
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 دخترشان جان از انگاري و ميدادند كسي نا و كس هر به را دخترشان و بودند عقل كم قديميها گفتي نمي خودت مگه
 كنيد؟ اينطوري من با خواهيد مي هم شما چرا پس خوب بودند سير

 شناخت حسابي انها روي و كنيم مي زندگي هم با محل يك توي كه است سالي ،چند خوبه پسره اين: گفت خانم معصومه
 .داريم

 .ترسم مي اون از من ، زشته خيلي آخه:  گفتم

 .مياد برات اين از بهتر كني مي فكر تو

 : گفت مي هم اخر در و نداشت اي فايده اصال من هاي البه و گريه

 وقت هر فقط. كند مداخله حرفها اين توي نشده هيچي هنوز نبايد كه دختر ، هستي پررويي و گستاخ دختر خيلي تو
 .دهي مي جواب كالم يك خواستند تو از و كردند صدايت

 از بگيرند تصميم برايم ، بقيه بگذارم و ببندم را گوشم و چشم ديگر كسان خيلي و مادر مثل خواسته نا خواست نمي دلم
 به خواستم نمي ديگه چون. بگريزم خانه آن از يواشكي كه شد باعث خواستگار از ترس طرفي از و پسرها اذيتهاي طرفي
 .كردم گور و گم را خودم حسابي تا رفتم و رفتم انقدر ، برگردم انجا

 

 سوم فصل

 يكي هم من و زيادند من مثل بدبخت و آواره هاي پسر و دختر ديدم بعد ولي ، هستم تنها تنهاي من كردم مي خيال اول
 خانه يتيم به بگويم بهتر يا بردند روزي شبانه مدرسه به را مان همه كاريم و كس بي ديدند و گرفتند را ما وقتي. آنها از

 .بردند

 خيلي خيلي من اما بودند ناراحت و كردند مي گله وضعشان از همه ديگر نفر دو يكي و من بجز بوديم ما كه اتاقي توي
 كه ديم مي را يهبق اينكه از و نداشتم هم اي شكوه و گاليه كوچكترين حالم وضع از اصال و هستم اينجا كه بودم خوشحال
 .بود بهشت اينجا خانمان بي من براي كه چرا ، كردم مي تعجب بودند ناراضي
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 به پا رضايت و ميل كمال وبا خودم من كه تفاوت اين با ، بوديم هم عين هم همگي و بودند زياد خودم سالهاي و همسن
 اورده انجا به اش خانواده بد وضع خاطر به را يكي .بودند اورده انجا به اجبار و زور به را بقيه ولي بودم گذاشته اينجا
 .بود آورده روي اينجا به و داشت مادري نه و پدر نه من مثل هم يكي و بودند

 و كرد مي دعوا گذاشت مي سرش به سر كسي هم اگر و زد نمي حرف كس هيچ با ، سارا نام به بود دختري جمع ان در
 اول. كردم را كار همين هم اخر و بزنم حرف باهاش خواست مي دلم. كرد مي گريه همينطور ساعتها و كشيد مي جيغ
 .شنود مي كه بودم مطمئن من اما كرد نمي نگاهم.  كردم تعريف برايش خودم وضع از و نشستم او كنار

 و كم خيلي ولي زد مي حرف هم او ، بزنم حرف و باشم دوست او با بودم توانسته كه بودم كسي تنها من هفته يك از پس
 : گفت بيايد اينجا به كه شده باعث چي بگويد برايم كه خواستم او از وقتي. بودم گوينده كه بودم من بيشتر

 داشته بهتري وضع حداقل تا آورد مي اينجا به را او هم مادرش ، بكنه كار كه كرده مي مجبور را او و بوده معتاد پدرش
 .باشد

 .ناراحتي انقدر چرا پس: گفتم

 .كند زندگي خانه آن توي عمرش اخر تا بايد كه مادرم خاطر به فقط : گفت مي

 اورده انجا به را آنها كه داشتند مادرهايي و پدر از تنفر هم بعضي و بودند مادرشان نگران و دلواپس سارا و من مثل يكي
 .بودند

 كردن زندگي و بودن چنين يرفتيمپذ مي بايد ناراضي چه و راضي چه حال بهر.  نبودند كم هم آنچنان ما چون موجودات
 .را

 مي ترك را آنجا داليل خيلي خاطر به يا كنند تامين را خودشان توانستد مي كه رسيدند مي سني به وقتي دخترها از خيلي
 .دارند را ما خود موقعيت و وضع بيشتر اينجا دختران خواستگارهاي واقع در. بودند كرده ازدواج هم تايي چند و كردند

 ها دختر اين از يكي روي دست و بيايد خوب خصوصيات تمام با ، قبيله اين از جدا مرد يك كه آمد مي پيش كم خيلي
 .بگذارد

** ** ** 
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 يك هم من كه كردم مي را فكرش وقتي. ميامد بدم مخالف جنس از شدم مي عاقلتر معروف قول به يا و بزرگتر چه هر
 .شد مي سيخ وحشت و هول از بدنم موهاي كنم زندگي سقف يك زير بايد ، آدمها اين از يكي با روزي

 وقتي ، كنم مي مادر زندگي ياد وقتي. نيست ديگري از برتر و بهتر كدامشان هيچ ، بودند هم مثل مردها تمام من نظر به
 .گرفت مي اوج بيزاري و نفرت حس اين دادند عذابم و آزار چقدر كه ميفتم جالل آقا هاي پسر بياد

 يك خودش براي و رفته دانشگاه گفتند مي كه ها پسر از يكي براي من از همانجا مسئولين از يكي كه بودم لهسا نوزده
 خانم آن حرف اين و عمل اين از آنقدر. كرد خواستگاري بود رسيده گوشم به كه ديگه تعريفهاي خيلي و زده مطب

 به همه روز آن از.  كردم اعالن را مخالفتم و ادمايست مقابلش سخت و سفت ، جدي خيلي كه بودم شده حرصي و عصباني
 .كردند مي نگاه ديگيري طور به من

 خيلي را خودم من كردند مي خيال يا و ام ديوانه كردند مي فكر و كردند مي ام مسخره ، فهميدم مي را نگاهشان معني
 .ام نداده مثبت جواب ادمي چنين به كه دانم مي همه از برتر

 بچه از يكي براي ايد مي يادم.  كردم مي را خودم كار من و نبود مهم اصال ديگران آميز تمسخر گاههاين و حرفها برايم
 تمام از من خود چون هم آنها كه زدم حرفهايي و كردم نصيحتشان آنقدر بود آمده خواستگار كه سارا براي همينطور و ها

 .كنم مي عمل آنها صالح به و كنم مي خوبي كار كه اشتمد اطمينان و كردم مي فكر من. شدند بيزار و زده مخالف جنس

 و غيظ با كه بود شده افروخته بر قدري به كنم مي صحبت باره اين در ها دختر با من كه فهميد انجا مسئول وقتي
 .كرد دعوايم حسابي و داد هشدار من به تمام عصبانيت

 گوشزد من به بار هر فقط و كنم مي را ها كار اين چرا و ارمد اي عقيده چنين چرا بپرسند من خود از تا نيامدند هيچوقت
 .همين فقط و كردند مي

 و مرا آنها يا كرديم مي قانع را ديگري ماها از يكي آخر در پرسيدند مي را نظرم و فهميدند مي مرا دل حرفهاي اگر شايد
 .كردم مي فشاري پا هايم عقيده روي به صالبت با و سخت همچنان من م را آنها نظراتم با من يا

 سال همه اين بعد خواستيم نمي. شويم قبول كنكور در يكسال از بعد بوديم توانسته نفري سه هر من خود و نفيسه ، سارا
 در. كرديم ترك را انجا خيلي چون هم ما و كنيم زندگي هايمان گذشته با و هايمان گذشته چون و بمانيم آنجا در م باز

 مبرمي احتياج پول به چون. بدهم چاپ براي انرا روز يك كه كردم نمي خيال حتي هرگز كه دمبو نوشته كتابي من ضمن
 .دادم ناشر يك به ها بچه پيشنهاد و اصرار با را كتاب آن داشتم
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 زمان ان در من انكه با.  بودم آورده در تحرير رشته به را جان خانم زندگي تمام. بود مادرم زندگي دباره من داستان
. نوشتم مي گمان و حسب بر و خواستم مي و كردم مي فكر كه طور همان ولي نميدانستم هم را چيزها خيلي و نبودم
 و حد بي كه بود باري اولين اين عمرم تمام در و كردند چاپ را آن جلد دو در كه بود شده زياد بقدري ان صفحات تعدتد
 .برسد چاپ به زودي اين به و بشود تاييد انمداست كه كرد نمي را فكرش كسي. بودم خرسند و شاد اندازه

 .كرديم مي زندگي آن در نفري سه و كرديم اجاره اتاقي گذاشتند اختيارم در داد قرار طبق كه پولي اولين با

 كار و كس بي و مظلوم موجودات را خودمان ديگه. بود گرفته خود به ديگري رنگ هم ما روزهاي آنجا از آمدن بيرون با
 اين با و بوديم اند شده مجبور اشان خانواده از كردم زندگي جدا به ناچارا كه دانشجويان از خيلي مثل هم ما. يمدانست نمي

 .ساختيم مي خوشحال را خودمان دروغين خياالت

 .كرديم مي سپري را روزهايمان آنها چون و دانستيم نمي اي فاصله ديگر آدمهاي با خودمان بين

 بيشتر و نداشتم ذوقي و اشتياق درس خواندن براي انچنان اما. بود مانده ان از خيلي هنوز و ودب نگذشته درسم از يكسالي
 .بنويسم بيشتر داشتم دوست و كرد مي م خوشنود كه بود نوشتن

 به من داد مي درس استاد كه زماني ، درس كالس سر اوقات اي پاره حتي نوشتم مي من ، ميداد دست كه فرصتي هر
 .نوشتم مي و گذاشتم مي جلويم را ،ورقها دادن گوش يا و يبردار نت جاي

 را دوم كتاب و زدم نوشتن به دست راحتتر و شد بيشتر اعتمادم رسيد چاپ به كردم نمي را فكرش كه اولم كتاب وقتي
 از حاال يول ، جان خانم مثل شوم مي يكي منم آخرش كردم مي گمان اينها از قبل تا.  دادم تحويل ماه چهار از بعد هم

 .مانم مي متعجب كردم تغيير قبل نسبت به چقدر بينم مي وقتي و هستم راضي ام زندگي وضع

 فردايمان و امروز به فقط و بسپاريم فراموشي باد بر را آورمان چندش و تلخ ي گذشته بوديم كرده سعي ما همه
 .انداخت مي هدلشور به و ترساند مي مارا هم فردا به انديشيدن كه هرچند ، بينديشيم

 هر ، كوبيد مي را در محكم مشت با كه بود كسي انگار ، شديم بيدار خواب از وحشتناكي صداي با ك بود شب هاي نيمه
 را دخترش تا خواست ما از دستپاچه و مضطرب كه ديديم را همسايه زن كه كرديم باز را در لرزان و ترسان هم با سه

 بچه دختر ، كوچكي تختخواب روي بر.  رفتيم اش خانه به خانم آن همراه به هك ام و ماند خانه در نفيسه.  دهيم نجات
 .آزرد مي را دل ، ناجورش و بلند نفسهاي صداي كه ديديم اي ساله سه دو ي
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 چيزهايي و بود پرستاري دانشجوي سارا ، بوديم ترسيده هم ما ، ببريم بيمارستان به را كودك تا نداشتيم اي وسيله هيچ
 سارا كردو مي پاشوره لرزان دستان با و بود گذاشته دختر پاي پايين در خنك اب از سطلي مادر.  دانست مي يشب و كم
 را مان صبحانه ميل بي و اشتها بي امديم خانه به وقتي و بوديم بيدار صبح خود تا. داد مي انجام دانست مي انچه هر هم

 .مامدي بيرون هم با و خورديم بود كرده آماده نفيسه

 پدر و بود شده بهتر خيلي حالش خوشبختانه كه رفتيم آنها خانه به سه هر همسايه دختر حال از عيادت براي شب ان
 .ايم اده د نجات را كودكش جان كه كردند مي تشكر ما از مادرش

 چند ما فهميد كه تيوق و بمانند تنها خانه در كه مجبورند شبها بيشتر اش بچه و زن و است راننده:  گفت مي دختر آن پدر
 آنجا اتاقهاي از يكي در و بياوريم انها ي خانه به را وسايلمان و اثاث كه خواست ما از هستيم مستاجر تر پايين خانه

 .باشد فرزندش و زن هم و ما نفع به هم و باشه تر راحت او خيال كار اين با كه باشيم راحت هم اجاره از و كنيم زندگي

 بزرگتر هم. بود بهتر لحاظ همه از اينجا لي و بپردازيم توانستيم مي راحت و نبود زياد اش اجاره ديمبو ان در كه اي خانه
 گاهي و بود كوتاه هم ان به مشرف ديوار كه بود باغي بغلي ما خانه چون. بود بهتر خيلي امنيت لحاظ از هم و تر دلباز و

 .ترسيديم مي خيلي امد مي كه صداهايي با شبها

 و رنگ تحرير ميز دو و درسي كتابهاي را ان بيشتر كه اثاثهايمان روز همان فرداي ، شوهر و زن آن اصرار و ادپيشنه با
 را ما وسايل كل و بود اشپزخانه ظروف و ظرف هم مقداري و تلويزيون يك و فكسني صندلي تا چهر سه و پريده رو

 .كرديم تخليه را خانه ساعته دو و ببريم را هاآن توانستيم برگشت و رفت بار چند با خودمان ، ميداد تشكيل

 و رئوف زن. آورد مي غذا برايمان صاحبخانه زن خانم نسرين ، گشتيم مي بر خانه به ظهر و داشتيم كالس ما كه زماني
 كمك را او ، بوديم خانه در كه موقعي در هم ما.بود خودمان سال و سن هم تقريبا هم سني لحاظ از كه بود قلبي خوش

 بود گفته خود كه همانطور هم جوادي اقاي. زد مي جارو و پاشيد مي اب را حياط ما از يكي قات او گاهي ، كرديم يم
 و سر ي همه از و بود شده ما خود جزء هم او.  كرديم مي صحبت و نشستيم مي هم كنار نفر چهار ما و نبود شبها بيشتر
 .بود آگاه ما رمز

 خيلي ، ما امدن با هم ان كه كند مي ناراحت را او شوهرش نبودن ، شبها فقط و ضيسترا زندگيش و شوهر از:  گفت مي
 ... و شده بهتر

 ديدم خيابان در را جوادي اقاي امدم مي خانه به دانشگاه از كه روز يك كه گذشت مي انجا در اقامتمان از ماهي سه تقريبا
 اقاي شدم سوار كه لحظه همان از. شدم سوار سريع ، دبو يكي مسيرمان دو هر چون ، شوم سوار تا خواست من از ،
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 براي و دارد من به ارتباطي چه او هاي گفته كه فهميدم نمي ولي دادم مي گوش اول.  زدن حرف به كرد شروع جوادي
 .گويد مي من به را اينها چي

 و دادم مي تكان را سرم ، دادن گوش به تظاهر براي و بود ديگري جاي حواسم چون نشنيدم را حرفهايش بيشتر نصف
 .باشيد متوجه خوب را منظورم اميدوارم ، من تعريفات و ها گفته اين با:  گفت كالمش اخر در كه كردم مي تاييد مثال

 ... باشيدو امر اين به راضي شما اگر واقع در كنم ازدواج شما با خواهم مي.  كنم خواستگاره خواهم مي شما از من

 از لبريز جشماني با و برگشتم طرفش به غضب و حرص با. باشد مردي چنين هم جوادي اقاي كه شد نمي باورم اصال
 .شد مي خورد داشت كه فشردم هم به محكم اينقدر را دندانهايم ، زدم زل او به نفرت و خشم

 و كردم مكث ، نگويم او به هيچي كه نشد راضي دلم ولي دهم ادامه راهم به خواستم و شدم پياده ماشين از ، معطلي بي
 دلم نداري، را ات بچه و زن لياقت ، فهمي نمي هيچي تو:  گفتم حرص با و كردم داخل ماشين ي شيشه از را سرم بعد

 برگرداندم روي او از ، حرصم ريختن بيرون و حرفهايم زدن با. كردند اعتماد و دارند اطمينان تو به كه سوزه مي برايشان
 شده من ناراحتي ي متوجه كه ها بچه.  كردم طي را را اين جور چه كه نشدم متوجه حتي كه رفتم را مانده باقي راه و

 .دادم شرح برايشان را ان علت ناچارا هم من و كردند مي سوال ازم ، بودند

 لخورد او از وجود تمام با من خود چون هم انها ، من حرفهاي شدن تمام با و باشد گفته اينگونه او كه كردند نمي باور اول
 .بودند شده ناراحت و

 خبر با ما رفتن از كه خانم نسرين. كرديم مي ترك را انجا زودتر چه هر بايد و نبود ما ماندن براي مناسبي جاي ديگه
 ، كردن هم سر دروغ چقدر با ، كند راضي جا همين در ماندن به را ما داشت سعي التماس و خواهش چقدر با ف بود شده
 خاطر به هم بوديم غمگين انجا ترك از هم ما الواقع في. نبود كننده قانع هم آنچنان كه گفتيم او به رفتنمان براي دليلي
 مي بايد چه ولي. خودمان براي جايي اوردن گير سخت و بودنمان سرگردان خاطر به هم و جديدمان دوست از شدن جدا

 !!؟.بود زن ان صالح به بيشتر كدام ما نگفتن يا گفتن. گفتيم مي بايد چه او به و كرديم

 

 چهارم فصل
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 مسئله و مشكل تنها همه از مهمتر ولي بوديم ديگر جاي يك دنبال به و زديم مي كالسهايمان از ساعتي چند ما از كدام هر
 اينكه تا كنيم تهيه پول ان با توانستيم نمي بود هم ما نظر مورد كه اي خانه و بود كم ما پول مقدار. بود ان پول ، ما ي

 .كينم پيدا را اي خانه توانستيم گشتن و زدن ور اون و ور اين كلي از پس باالخره

 ، كرد پارك ، رنگي ايي قهوه بزرگ درب جلوي را ماشين بود امده همراهمان خانه دادن نشان براي كه بنگاهي مرد وقتي
 .بود مانده باز دهانمان حيرت از

 .ميفته داره اتفاقي چه ، كجاست ديگه اينجا:  گفتم آهسته

 ؟ نكردي صحبت اقا اين با مگه تو مهتاب ببينم.كنيم زندگي اينجا كه مياد ما شمايل و شكل به آخه:  گفت نفيسه

 .هستيم كوچك جاي يه دنبال به و نداريم پول خيلي كه گفتم بهش ، چرا دادم جواب و دادم تكان را سرم

 ... كه كرده اشتباه مطمئنم كه من

 وقتمان از و امديم راه همه اين حداقل ، تو برويم و نياوريم خودمان روي به بياييد: گفت و پريد وا حرف وسط به سارا
 .ببينيم نزديك از را خانه داخل برويم و نسوزد دلمان ، زديم

 .شديم داخل بنگاهي مرد دنبال به و خنده زير زدم ، سارا حرف اين با و بود گرفته صورت كه اشتباهي اين با

 از چه را خانه نماي كه بودند حياط در قامت بلند و تنومند دختان.  نبود پيدا ان ساختمان كه بود بزرگ انقدر هخان حياط
 بيرونش نماي با اصال و نبود بزرگ هم انچنان ، ساختمان ما تصور خالف بر اما.بودند كرده زيباتر داخل از چه و بيرون
 چنداني تفاوت ، معمولي خانه يك با نبود باغ و حياط اين اگر و است ساز كهنه كه بود مشخص و نبود مقايسه قابل

 .نداشت

 و بوديم راضي هم كوچك اتاق يك داشتن به ما. دادند نشانمان را ان اتاقهاي و بردند باال طبقه به را ما و بود طبقه دو
 .برداريم خودمان يبرا را ان از يكي توانستيم مي كداممان هر كه داشت اندازه يك و بزرگ اتاق سه اينجا

 اين در توانستيم مي تا لود اي اندازه به پولمان كاش حداقل كه خورديم حسرت دنيا يك اندازه به ، لحظه چند همان در
 خودم به ، ها بچه ي خنده صداي با كه كردم مي نگاه را بيرون انداز چشم ف اتاقها از يكي پنجره از داشتم. باشيم خانه
 .امدم
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 صاحب اگه.  كنه مي برانداز دقت همه اين با كه كنه زندگي اينجا خواد مي كرده خيال راستي ، باش نواي:  گفت نفيسه
 .كند مي بيرونمان لگد با ، بفهمد خانه

 ميشد؟ چي مكه ، شد مي ما براي اينجا اگر:  گفتم افسوس و حسرت با

 بر لبخندي با و ايستاد روبرويمان ف بود مسني ردم كه صاحبخانه بوديم ايستاده حياط در و امديم پايين ها پله از وقتي
 : گفت ما به خطاب لب

 پول شما كه گفتند من به اقا اين. كنيد مكان نقل اينجا به روز چند همين توي و باشد آمده خوشتان اينجا از كه اميدوارم
 نبود در كه باشم داشته اطمينان هايم مستاجر از خواهم مي فقط ، دهم نمي اجاره پول براي را ام خانه من ، نداريد چنداني

 .همين خاطر به فقط ، هستند اينجا مراقب م

 ، خوب خيلي يكجاي و بوديم شده راحت گشتن از ديگه. اوردم مي در پر داشتم كه خوم ولي دانستم نمي را بقيه حال
 همان از كه بوديم زده ذوق انقدر. بود كرده خوشحال را ما حد اين تا كه كردم دعا را مرد ان چقدر.  بوديم كرده پيدا

 در و كرديم جدا را كتابها فقط هم خودمان وسايل از ، شديم آنجا كردن مرتب مشغول ، خستگي تمام با ، ورودمان لحظه
 .داديم جا انباري در را اسبابهايمان بقيه بود چيز همه كافي قدر به چون و چيديم بود نشيمن اتاق در كه كوچكي قفسه

 هر كه بوديم شده خسته قدري به. ريخت مي هم به بدتر را خانه قيافه وگرنه گذاشتيم انباري در كه بود بهتر همان
 .برد خوابمان و افتاديم اي گوشه كداممان

 كنارش در هم چمداني و بود ايستاده اماده ، ديدم را او كه بود ايستاده ها پله باالي. پريدم جا از مرد ان صداي با صبح
 بابت از خيالم ديگه حاال ، شدم مجبور ديگه ، كردم بيدارت اينطوري كه خواهم مي معذرت دخترم:  گفت و بود گذاشته

 را سال از ماه شش هميشه و بروم امريكه به خواهم مي ، هستم سفر عازم من. ندارد ضرورتي ماندنم ، شد آسوده خانه
 .روم مي ديرتر هم ماه يك امسال و ماندگارم همانجا

 من به هم كليدي دسته. پرسيد او از شد نمي و بود كم فرصت ولي ، رود مي انجا به چي براي بدانم تا بودم دهش كنجكاو
 .رفت و كرد خداحافظي توضيحاتي دادن با و داد

 كردند مي نگاهم تخم و اخم با دو هر كه كردم بيدار هم را دو ان انداختن راه صدا و سر با و برگشتم اتاق به ، ان رفتن با
 .بخوابند نگذاشتم چرا كه

 .گرده نمي بر هم ديگه و رفت صاحبخانه نداريد خبر:  گفتم
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 مرد؟:  گفت يواش و بريده صداي با و امده بيرون حدقه از چشماني با نفيسه

 مرگ رفتن براي انقدر كه كرده اي ديگه كار ما حق در محبت و خوبي جز به بيچاره ان مگر:  گفتم و زدم اش شانه روي
 اي؟ اماده وا

 .گرده نمي بر ديگه و رفت كه گفتي تو آخه

 خانه براي يكي نرفته تا كه كرده مي دعا و بود كرده تهيه هم را بليطش كه روزيست چند گفت مي ، داشت عجله انقدر
 .شود پيدا

 .من حرف ادامة منتظر و بودند شده خيره من به دو هر ، من گفتة با امريكا رفتند آقا حضرت

 .ماند مي انجا را سال از ماه شش:  گفت و بدهد را ضيحاتي تو تا بود امده پيش دقايقي

 مي انتخاب را خارجي كشورهاي ، تفريح براي كهِ  اي دسته اون ء جز طرف پس:  گفت و داد تكان را دستهايش سارا
 هي هي. نمكي بي اين به نه ، شوري شوري اين به ،نه جور چه انها و كنيم مي زندگي جور چه ما.كجا اين و كجا ما كندو
 .ندارم را خوردن حرص و كردن فكر و كردن مقايسه حوصله كه بگذريم هي

 در ، شويد مي حالي چه اونوقت ، هستيم ما زيبائي و بزرگي اين به خانة اين صاحب كه بكنيد را فكرش ها بچه:  گفتم
 .است همهجا از بهتر ديگه اينجا و ودب قبل از بهتر كدام هر كه مرديم عوض خانه تا سه يكسال عرض

 براي هم ما ، كنيم زندگي قصر يك توي برويم ، شويم بلند اينجا از كه وقتي كنم مي فكر:  گفت تمسخر و خنده با نفيسه
 ؟ نيست اينطور ، نكرديم پيشرفت كم خودمان

** ** ** 

 گوش و زدن حرف دقايقي از بعد ، انداختيم ها يصندل روي را خودمان و آمديم حيلط به ، بود گرفته دلمان ، بود غروب
 : گفتم كردن

 و كردم باز را اب و رفتم اب شير سمت به و شدم بلند حرفم ادامة در و بدهم اب را درختها و ها باغچه تمام كردم هوس
 تنة به فشار با و گرفتم باال بطرف را شيلنگ بعد و دادم اب را باغچه بود شده پيچيده هم دور كه بلندي خيلي شيلنگ با

 .خورد مي ها بچه به اب ها شاخه الي از و بودم باغچه اينطرف من ، پاشيدم اب درختها
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 داشتم وقتي.  كردم مي را خودم كار داشتم همينطور و شود مي پاشيده دو ان به اب كه نبود حواسم اصال و ديم نمي را انها
 .بودند زده زل من به تندي با و بودند شده اب سخي كه ديدم خودم مقابل را انها بستم مي را اب شير

 از محكم را من نفيسه كه كرديد؟ درست خودتان براي را وضع اين كه كرديد مي بازي اب داشتيد شما:  گفتم و خنديدم
 بيداد و داد هم چي هر. كردند خيس خيسِ را جونم تمام و گرفتند من طرف به را شيلنگ سارا به اشاره با و گرفت پشت
 .بود كرده پر جارا همه دو ان خندة و رسيد نمي صدا به صدا اصال كردم مي

 از رفتن باال حوصله هم هيچكداممان و بود شده تر لباسهايمان سه هر. بسه انتقام ، كافيه سارا:  گفت سارا به خطاب نفيسه
 .كشيديم دراز سنگفرشها روي همانجا و نداشتيم را لباسمان كردن عوض و پله

 مي بيد مثل خورد مي بدنمان به وقتي كه ارام و خنك بادي ، وزيد مي بادي هم گهگاهي و رفت مي خنكي به رو هوا
 مي و بوديم خوشحال اينهمه كه بود باري اولين گفت بشه شايد ، بوديم خوش و داشت صفا هم باز ولي. لرزيديم
 .بود گرفته درد دلمان كه خنديديم

 مي نگاه را اسمان رنگ تغيير و بوديم خوابيده هم كنار دراز به دراز كه همينطور ، ديمبو حياط در كه شد مي ساعتي چند
 .سياهِ  سياه اينك و بود سرخ پيش ساعت ، كرديم

 و بار هم باز بايد معصومي اقاي امدن با ديگه ماه شش كه كنم مي فكر وقتي ، بود همينطور هميشه كاشكي:  گفت نفيسه
 .لرزه مي پشتم ، كنيم كوچ ديگه جاي يك به و بگيريم دوش به را بنديل

 .برويم ما ، او امدن با قراره مگه:  گفتم

 باشد اينجا مراقب و باشد خانه در كسي خواهم مي نيستم كه مدتي براي گفت خودش چون ، همينطوره حتما:  داد جواب
 .ندارد احتياج مراقب ديگه بيايد خودش كه وقتي و

 .بعد سال چند همينطور و ديگه سال دو ، موقع اين ديگه سال ، شهمي چي باالخره:  گفت سارا

 اون ، نيست خوب حالتان انگاري شماها:  گفتم ، زدم مي قدم ساختمان ورودي در طرف به كه همينطور و شدم بلند جا از
 .بعد سال چند از ، بدتر ديگه يكي اين و زنه مي حرف ديگه ماه شش از يكي

 و ماه چند به برسد چه رسد نمي هم فردا به عمرمان و ميريم مي لرز و تب از سه هر حتما امشب ، البا بياييد ، شويد بلند
 .ديگه سال چند يا
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** ** ** 

 كل هم ما او، تغيير با. گرفت نمي گرم ما با ديگه و بود خودش توي بيشتر ، بود شده عوض سارا كه بود مدتي
 خو تا مانديم منتظر همينطور ولي چيه؟ از او ناراحتي بدانيم تا بوديم شده اوكنجك خيلي. بود شده او مورد در صحبتهايمان

 زود چه كه دانستيم مي را اين و بوديم نكرده پنهان هم از را چيزي كوچكترين حال به تا چون بگويد برايمان و بيايد او د
 .گذارد مي ميان در ما با خودش باالخره دير چه و

 اين و بوديم محتاج هم به هم ما. داريم نگه دلمان در را حرفهايمان توانستيم نمي اي ذره و بوديم كرده عادت اينگونه
 تعريف به شروع گريه با و امد ما كنار سارا و شد همانطور هم باالخره اينكه تا. بود كرده وابسته را ما كه بود ايام گذشت

 سوال من از همان به مربوط موضوعهاي خيلي و هجزو و درس دربارة دانشكده پسرهاي از يكي بود روزي چند كه كرد
 من به را انها كه وقتي بدهم به را درسها از يكي به مربوط جزوة روزي رو براي تا خواست من از ، زد مي حرف و كرد مي

 توانستم بسختي و نبود واضح كه نوشتهدبود چيزهايي كمرنگ خيلي ها صفحه از يكي باالي در كه شدم متوجه برگرداند
 .بخوانم را اش نوشته

 كه بگذاري زندگيم در پا و كني قبولم ، كني باور و بشنوي را حرفهايم خواهد مي دلم ، بگويم سخن تو با خواهد مي دلم
 ... و كنم شروع را زيبايي و نو روزهاي ، تو با خواهم مي

 چي اخه ، بگم بهش بايد چي دانستم مين من. كند تمام را كار و بيايد خواهد مي گفت بهم ، خواهد مي ادرس من از حاال
 .بكنم چكار كه گفت مي من به تا بود يكي كاش ، بدم جواب بايد

 خيلي كه معلومه:  گفتم و گرفتم محكم را سردش دستهاي و نشستم او به نزديكتر و شدم بلند بود سوخته او براي دلم
. بگو برايش ترسي و بايستي در رو بدون را حرفهايت بشناسي را اون بيشتر و كني امتحانش تواني مي تو ؛ داره دوستت

 را حرفهايم سارا ، نيست مهم برايش تو وجود بجز چيزي هيچ بخواهد را تو حقيقتا اگر كه باش مطمئن و بدان را اين
 كني؟ مي گوش

 .توانم نمي من ولي:  گفت و داد تكان را سرش او

 .عجوله و داره اصرار خيلي كه اون:  گفتم

 مي كاش اي ، ترسم مي گفتنش از ، بشه اينطوري خواهم نمي من:  گفت و پريد حرفم ميان به آلود بغض دايص با او
 .بگيرم تصميم تونستم مي بهتر موقع اون. دهد مي نشان العملي عكس چه بفهمد رو چيز همه اگه دونستم
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 و بود شده عاشق هم سارا. كنم وارماميد و دلگرم را او هست كه طوري هر كردم سعي و گذاتم ام شانه روي را سرش
 مي را خودمان سعي بايد و نداشتيم را كسي همديگه جزء ، كرديم مي كمكش بايد ما كرد منصرف را او شد نمي ديگه

 آن عاقبت از ما همة و بود آمده پيش پرورشگاه دختران از ديگه خيلي براي بلكه ، سارا براي نه اتفاقات اين. كرديم
 .ما نگراني و ترس بر بود دليلي اين و دانستيم مي خوب را آن سرانجام ما همة تقريبا نچو داشتيم وحشت

 

 پنجم فصل

 سارا اما. بدهد اش خانواده نشان را او بتواند طرق اين از تا ، بود كرده دعوت اش زاده خواهر تولد براي را ،سارا علي
 جور اين به خواهد نمي دلم اصال ، ندارم دوست:  گفت مي كرديم مي سوال ازش چي هر ، كرده رد را او دعوت:  گفت

 .نگذاريد من سر به سر اينقدر كنم مي خواهش ، بروم ها مراسم

 گي؟ مي دورغ چي براي ؟تو چرا حاال اما ، نه ، گفتيم نمي دروغ هم به وقت هيچ ما سارا-

 صاف هم با اگر پوسه مي كه دلمون ، بزنيم را حرفامون كي با پس نگوييم را راستش ديگه هم به اگر ما ، ما به چرا حاال-
 ، نداري حسابي و درست لباس چون بري خواد نمي دلت و نكردي قبول تو كه دانم مي را اين من ، نباشيم صادق و

 ؟ نيست اينطوري

 اصال ، بري بايد تو:  گفتم و كشيدم آغوش در را سرش و كردم پاك انگشت با ، غلطيد مي او هاي گونه بر كه اشكي
 نگاه من بنظر ، كني تنت رو لباس بهترين بايد تو ، قشنگ خيلي لباس يه ، كنم مي تهيه برايت من ، نباش لباس نگران
 .ببينند را تو اندازة بي زيبايي آنها همه دارم دوست و مهمِ خيلي اول

 آخر ، ما كتابهاي تهيه حتي و خوراك و خورد پول ، اجاره پول ، كني مي ما فداي خودتو داري مادر يه مثل تو مهتاب-
 خودت پس. زني مي را ما جوش و مايي فكر به فقط ولي داري كمك به احتياج هم تو خود ، مايي مثل هم تم ، چي براي
 ، داشتيم روزي و حال چه نبود معلوم و بوديم جا همان توي هم هنوز نداشتيم رو تو اگه. بردي ياد از خودتو اصال ، چي

 ... من ، ماهي خيلي ، خوبي خيلي تو مهتاب

 ميدوني كرديدو كارها خيلي من براي هم نفيسه و تو ، كنيم مي كمك هم به همه ما:  گفتم و كشيدم سرش روي دستمو
 حاال. دارم دوست را ها شما منم. منه براي دلگرمي و پشتوانه بزرگترين اي ، نيستم تنها و هستيد من پيش همينكه شما

 .كن اماده جشن براي را خودت و كن گوش را من حرف
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 قشنگ خيلي لباس يكدست و گرديم مي حسابي رو جا همه ميريم هم با صبح از ، همينطور هم تو ندارم كالس فردا من-
 قبولِ؟ ، كنيم مي تهيه شيك و

 من كه يدار اصرار انقدر چي براي تو ، افته نمي خاصي اتفاق نروم منم اگه كه كن قبول مهتاب ، خوام نمي من ، نه-
 كنم؟ شركت

 ، شد اينطور كه حالل ، نداشت اي فايده هيچ يعني اصرار و التماس همه اين ، خودسري تو چقدر ، كردي خورد اعصابمو-
 .بري ؟بايد فهميدي ، بري بايد تو

 .نشستم و شدم بلند و پريد سرم از خواب ديگه ، كردم لباس فكر بس از شب اون

 شايد و آمد مي در ارزانتر دوخت مي را ان و خياط به داديم مي خودمان بعد و خريد اي چهپار شد مي اگر:  گفتم خودم با
 اين در و بود فردا پس جشن اقبالي بد از ولي بينيم بر لباس اين پس از ، دارم كه پول مقدار همين با توانستم مي من

 .بكنيم توانستيم نمي كار هيچ ، كم مدت

 عالي و تك لحاظ همه از كه خريد لباسي ، مقدار اين با شد مي مگه ولي ، خريدم مي برايش را بهترينها داشتم دوست
 بويي آن از سارا حتي ،بطوريكه كردم مي قرض پول يكي از اينكه جز به بكنم توانستم مي چكار ، محاالنه از اين ، باشد
 .كنم قرض را ارمقد اين همكالسيهايم از يكي از كه رسيدم نتيجه اين به تا كشتم خودم. نبرد

 با و زدم زنگ داشتم ها بچه از يكي از كه تلفني شماره به و آمدم بيرون خانه از زود خيلي نان خريدن بهانه به صبح
 تو: گفت و كرد قبول وسريع بگويم را ان مقدار نگذاشت حتي او ولي زدم حرفم باالخره رفتن طفره كلي و چيني مقدمه

 .داد را شان خانه نشاني بعد و ، اينجا بيايي بدم ادرس خواهي مي ؟ بيارم برات كه ببينم تونم مي كجا رو

 .برسانم خودمو توانستم ربع يك عرض در ماشين با و نبود راه خيلي آنجا تا و بود شهر باالي در هم آنها خانه

 خوشحال آنقدر شتمفبرگ خانه به و خريدم نان بازگشت راه در و امدم خانه طرف به تشكر عالمه يك و پول گرفتن با
 دلشوره ، پيش اي دقيقه چند تا ديشب از كه بس از. گذاشتم زمين دوشم از سنگين بار كوله يك انگاري كه بودم شده

 .زدم مي را آن جوش و داشتم

.  بود كرده زيباتر را او و بود زيبا ، كرديم تنش بر را آن اصرار با آمدم خانه به كه وقتي.خريديم سارا تن سايز لباس
 بالفور سارا. لباس از كردن تعريف به كرد شروع نفيسه. آمد مي خيلي سارا به رنگ اين بود اي سورمه رنگ به لباس
 .بپوشد را ان هم او تا كرد خواهش و گذاشت نفيسه جلوي و آورد در تنش از را لباس
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 .بود بلندتر ما از سانتي چند نفيسه هك تفاوت اين با بوديم هم مثل هيكل نظر از كه ما، سه هر براي لباس يك واقع در

 خانه به را او تا خواست مي وقتي جشن از بعد امشب ، بزنه علي به بود قرار پيش وقت خيلي كه را حرفهاي بود گفته سارا
 به رفتن قصد گويي ، بود شده حالي يه برود انجا به و شود خارج در از خواست مي وقتي گويد مي او به را همه برساند

 .داشت دعا التماس ما از و كرد مي نگاه را سرش پشت اينگونه كه داشت را مبارزه انميد

 طلب معبودمان از و بوديم نشسته دعا به دست همينطور بود رفته كه وقتي از و داشتيم بدي دلشوره هم ما بلكه او تنها نه
 .داشتيم نصرت

 مي خدا خدا و رفتيم در طرف به شتابان دو هر.شد بلند خانه زنگ تا كشيد طول زيادي ساعتهاي ما براي سارا آمدن تا
 .باشد نيفتاده بدي اتفاق و ببينيم خوشحال را او كه كرديم

 در اشك از لبريز چشماني با اندوهگين.  ديديم سارا درد از آكنده قلبي با و اميد نا ، او شدن وارد و در كردن باز با ولي
 گريه او پاي به پا و نشستيم اي گوشه كدام هر هم ما سوالي و حرف دونب. كرد گريه بلند بلند و نشست اي گوشه
 .دانستيم مي قبل از كه شد همان هم آخرش و نيفتد اتفاق اين كه كرديم دعا چقدر كرديم

 حرفهايي چه آنها بين دانستم مي خواست مي دلم خيلي. بود شده مبدل روح بي و سرد مكان يك وبه ماتمكده به ما خانة
 .بود كرده دلسرد و ملول را او حد اين تا كه بود دهش زده

 با هم كالم يك حتي ، شد مي خيره همينطور زديم مي باهاش كه حرف ، كرد مي نگاه فقط بود آمده خانه به كه روز آن از
 از هم كاري واقع در دهيم انجام او براي توانستيم نمي كاري هيچ ولي بوديم دلواپس ، زد نمي حرفي ما از كدام هيچ

 نرفته هم كالسش به كه بود روز دو حتي و زد نمي چيزي به لب ، برد مي بين از را خودش داشت. نبود ساخته ما دست
 .بود اده دست از را عقلش و بود شده ديوانه انگاري بود

 به و ببينمش تمتوانس نمي ، بود شده خشك انگار ترسيدم مي او به كردن نگاه از شديم مي تنها او و من كه مواقع بعضي
 شكست كه سارا براي بود كي خاطر براي من اشكهاي دانم نمي اما كردم مي گريه دل ته از و بردم مي پناه آشپزخانه

 كشيدم مي عذاب چقدر.  دارند چنين اين عاقبتي كه خودمان مثل آدمهاي تمامي خاطر به يا و خودم براي ، بود خورده
 .بودنمان گونه اين از گاهي

 حرف باهاش چقدر ما از كدام هر.  بود حتمي او مرگ داشت ادامه وضع اين اگر و بخواند درس توانست نمي يگرد سارا
 هم پيش بهتر چه پس ، كند جدا هم از را ما ممكنه ازدواج ، كنيم ازدواج اصال چي براي ، ما مثل انم گفتيم بهش و زديم
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 كم كه بود كرده تاثير او در ما روزي هر حرفهاي همچنين و ما ايدعاه شايد مانيم مي هم پيش عمرمان آخر تا.مانيم مي
 .بود شده بهتر هم او حال روزها گذشت با و داد مي وفق آمده پيش وضع اين با را خودش داشت كم

 هم كالسهايش به خورد مي هم غذا و داد مي او بهبودي از خبر رويش و رنگ اما زد نمي حرف ما با قبل مثل كه درسته
 /بود كرده پريشان و مضطرب را ما اين و كرد مي تغيير مرتبع دو اما بود خوب روزي چند ، مرتب نه اما فتر مي

 ، هستي خودت فكرت به فقط ، خودخواهي خيلي تو سارا:  كشيد داد او سر بلند صداي با و آمد حرف به نفيسه اينكه تا
 ، بگو چيزي يه خوب ، زنم مي حرف تو با دارم ، كري اي اللي ، كردي خورد اعصابمونو ، كردي ديوونموي روزه چند

 و كردم نگاه را نفيسه اخم با ، آمدم باال سريع بودم نشسته حياط در كه من نفيسه صداي با. نه يا زدي حرف باهاش
 تقصير مگه كشي مي داد سرش اينقدر چرا ، بده حالش دوني نمي مگر تري ديوونه كه تو ، گفتم و كردم دعوا باهاش

 .اونه

 را خودش نداشت شك اينقدر خودش به اگه ، خودشه تقصير كه معلومه:  گفت گريه با و انداخت پايين رو سرش نفيسه
 .اين از بهتر كي ، نداشت لياقتشو ، رفته اون كه جهنم به ، نبود اين روزش و حال االن كرد نمي حساب پايين

 ، دونم مي ناچيز را خودم و دارم شك خودم از ، نگو مزخرف:  گفت او زا بلندتر صداي با و كرد باز زبان هم سارا باالخره
 ، بودنمونه مادر و پدر بي ما گناه ، وضعمونه عمراين آخر تا بدبختها ما ، دارم فرق ها خيالي با چون. هستم هم واقعا چون
 كه شديم مبتال جذام به يا دلريم سل انگار كنند مي نگاهمون اي ديگه جور يه فهمند مي را ما وضع تا ف بودنمونه تنها
 تو.  ادميم ما كني مي فكي تو مهتاب خدا رو تو ، كنه مي تغيير شكلشان و حال ، ما ديدن با. گيرند مي فاصله ما از همه
 .مياد بدم همشون از ، شدم خسته ، واره آدم ما زندگي كني مي فكر

 ، بود پر دلم خودم. بود ماليدن زخم روي نمك من تاييد و كردن باز لب ولي گفت مي راشت ، داشتم قبول حرفاشو تمام
 خسته هم ما. كرد نمي درك و فهميد نمي اي ديگه كس خودمون بجز كه حرفهايي داشتم حرف عالمه يه هم من خود

 نمي ام گريه يعني كنم گريه توانستم نمي ولي بود گرفته دلم كه بود وقت خيلي.كردن زندگي و بودن اين از خسته بوديم
 .كرد مي داغونم درون از داشت و ريختم خودم توي ، آمد

 .كرديم مي بيان را دردهايمان و بوديم گرفته آغوش در را همديگر محكم سه هر

 ديگه و فهميد كه راحته خيالم ، زدم بهش را حرفهايم باالخره خجالت چقدر با دوني نمي ، دوني نمي مهتاب:  گفت سارا
 من به كردن نگاه از ديگه دونم مي.نياد طرفم به ديگه كه شد باعث حرفم.  فايده چه ديگه حاال ولي نميده عذابم اينقدر

 .متنفره هم
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 كسي ديگه جوري اين ، كنيم زندگي هم با وقتي تا راحتيم ما گفتم بهت چقدر ، خوندم روضه گوشت تو چقدر يادته -
 .كنه مون تحقير و بزنه كوفت سر عمر يك كه نيست

 .ناليديم و گفتيم هم دست دست در صبح خود تا بود فراري ما از خواب كه بود شبهايي از ديگه يكي شب آن

** ** ** 

 آشپزخانه به و دادم فشار را آيفون ، كيه بپرسم اينكه بدون زدند را خانه در كه شستم مي را ظهر ظرفهاي داشتم
 پله از سريع ، شد بلند زنگ صداي باز دقيقه پنج از بعد و نيامد باال كسي كه وقتي ولي ، است نفيسه كردم فكر ، برگشتم

 كه زدم حدس ، شدم جواني اقاي متوجه كردم باز را در الي كه كمي رساندم خانه در و حياط به را خودم و آمدم پايين ها
 : گفتم سالم از بعد و كشيدم خجالت بودم كرده معطلش در پشت اينكه از ، آمده سارا ديدن به كه باشد علي

 .ام شرمنده ، نيامدم پايين ديگر و هاست بچه از يكي كردم خيال كردم وعطلتون وقت همه اين كه خوام مي عذر -

 گفت و داد را پاسخم مودبانه خيلي ، بود پوش شيك العاده فوق و تيپ خوش بسيار و داشت بلند قامتي كه جوان مرد آن
 ...من: 

 .شود داخل تا خواستم خواست در و اصرار با و دهد مهادا نگذاشتم كه بودم شده زده ذوق اينقدر

:  گفتم و نگذاشتم من ولي كنم مي زحمت رفع و دهم مي انجام را كارم ، شوم نمي مزاحم:  گفت مي هم سر پشت
 .باال بفرمائيد كرديد خوشحالمون نهايت بي ، كنم مي خواهش

 را او دست با. آمد باال و شد راضي باالخره تعارف كلي با كه بيايد من همراه تا خواستم مي اقا ان از و رفتم مي جلوتر
 را سارا سايقه دلم توي ، گفت مي سخن مودبانه و ارام چقدر.  نشست اي كاناپه روي هم او و كردم نشستن به دعوت
 .كردم تحسين

 چه دانستم نمي كه بودم لخوشحا اينقدر اورد بيرون را سرش در به ضربه چند با و ايستادم حمام در پشت بود حمام سارا
 نمي هم را فكرش حتي كه دارم يقين.  دارم چكار بابهات بزن حدس ، گفتم لب بر لبخندي با ، بزنم حرف باهاش جوري
 .كني

 هيس:  گفتم و گذاشتم دهانش روي را دستم.  گي مي ايطوري و كردي صدا منو:  گفت و آورد باال را صدايش سارا
 .مهموني چه اونم ، اومده مهمون برامون ، مهميفه خبرته؟ چه ، يواشتر
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 نمي محلت هم ديگه و بندم مي را در بگويي را پرتها و چرت اين و كني معطلم ديگه كم يه اگه:  گفت حرص به سارا
 .گذارم

 طرف اخر ، نيفتي پس تا باش داشته خودتو هواي فقط باشه خواهي مي اينطوري كه حاال:  گفتم و انداختم باال را هايم شانه
 .ما با نه داره كار هم تو با مسلما و اومده

 ؟.گي مي جدي خدا به را تو مهتاب:  پرسيد متحير نكرده باور منو هاي گفته بود معلوم كه سارا

 بيچاره االنم. باال آمد و كرد قبول تا كردم بهش تعارف و اصرار اينقدر ، در دم بود آمده. ندارم شوخي تو جان: گفتم
 .بيا سريعتر هم تو بيارم چيزي يه ميرم من تا باش زود كم يه فقط ، تو منتظر و ستهنش همينطور

 باز ، هم تو شده چت سارا هي ، گفتم بهش. بود برده ماتش كه كردم سارا به رو رو باز در كه بودم نيامده بيرون هنوز
 .گويم مي افرين صد و تبريك سليقه حس اين به:  دادم ادامه

 مگه؟ ورچط:  پرسيد سارا

 .آمدم بيرون آن گفتن با و بگم بهت چي دونم نمي واقعا ، نزن راه اون به تو خود:  گفتم

 با و بود شده گرد چشمانش تعجب از. آمد من پيش هم نفيسه كه ريختم مي استكان در را چاي داشتم اشپزخانه در
 : گفت لحن و حالت همان

 كيه؟ اقا اين مهتاب

 .خبر بي جا همه از ، تو مثل منم: گفتم

 تو؟ اومد چي براي پس:  گفت نفيسه

 .داره كار سارا با دونم مي فقط نيستم خبر بي ديگه هم اينقدر ، بابا نه: گفتم

 سارا كه همونه اين پس:  گفت و داد مي فشار مرا هاي شانه خوشحالي شدت از ، آمد تر جلو نفيسه من حرف اين با
 .زد مي حرفشو

 .اتاق توي ببر را سيني اين بيا:  گفتم و مكرد تاييد را حرفش سر با

 . كن تعريف برام ديگه يكم اول ، برم مي حاال:  گفت و گذاشت ولي گرفت دستم از را سيني نفيسه
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 خودم يا بري مي را چايي اين حاال.  دونم نمي چيزي اينم از بيشتر ، گفتم بهت بود چي هر منكه ، بگم بهت چي:  گفتم
 .ببرم

 .كشم مي خجالت من ببر خودت:  گفت آرام بود مانده تعجب حال در كه او

 مي خيلي من:  گفت و كرد نگاهم مضطرب و ايستاد كنرم ، آمد بيروم حمام هز سارا كه بودم نگذاشته بيرون را پايم هنوز
 .خوره مي بهم حالم داره دلهره و ترس از. اونجا برم تونم نمي.  ترسم

 نشناخته رو تو امروز تا كه باش رو ما. كن بازي فيلم كم ، بردار دست دختر:  گفت اسار به خطاب و آمد ما پيش نفيسه
 كردند انتخاب هاش بهترين كه گشته اينقدر خانم بينم مي حاال اما. ساده و امل ، مايي مثل هم تو خودمون خيال به بوديم

 .ترسم مي ميگه حاال و

 .بزنم حرف باهاش تونم نمي كه من ، بود نيامده كاشكي:  گفت سارا

 عالم و ادم به و بودي گرفته عزا ديروز تا ، كن بروگوش فقط. بزني حرفي تو نيست الزم ، بزنه حرف اومده اون: گفتم
 بنده چقدر ديگه تو ، گي مي اينطوري آمده تو بخاطر و شده بلند بيچاره كه هم حاال ف كردي مي نفرين و ميدادي فحش

 .نيستي راضي هيچي به كه هستي ناشكري

 .نزدم حرفي باره اين در من ،ِ  يادم كه آنجا تا كرده پيدا كجا از را اينجا آدرس كه ماندم من:  گفت سارا

 را ها اينجا تا كرده رو و زير رو دنيا حسابي و بياره طاقت نتونسته ديگه كه شده تنگ تو براي دلش بس از حتما:  گفتم
 .نكردي نشپشيما آمدنش از تا برو حاال ، كرده پيدا

 .شنيديم مي را دو آن حرف صداي و مانديم همانجا نفيسه و من ، اتاق به او رفتن با

 ؟ معمولي و رسمي اينقدر ، زنند مي حرف اينطوري هم با تا دو اين چي براي مهتاب ببينم:  گفت نفيسه

 ميدي؟ گوش تو مگه:  گفتم تندي با و كردم او به رو

 ؟ چي خودت حاال ، ديگه ميشه شنيده خواسته نا و ياد مي اينجا تا صداشون خوب ولي بدم گوش خوام نمي:  گفت نفيسه

 در و گرفته صدايي با و انداخت من به را نگاهش غضبناك و افروخته بر اي چهره با.  آمد ما پيش سارا لحظه همان در
 .لوس و مسخره همينطور و مهتاب شعوري بي خيلي:  گفت آرام حال عين
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 به حتي بوديم نگفته سخن هم با اينچنين حال به تا ، بودم رنجانده خود از را او كه بودم كرده خالفي چه دانستم نمي
 .شوخي

 .خواد مي كليد ميگه ، داره كار تو با آقا آن:  گفت سارا

 .نزمي زير برم و كنه باز دهن زمين خواست مي دلم ، آبروريزي چقدر ، بودم كرده كاري چه ، اشتباه روي اشتباه

 از قبل ، رفتم آنجا خجالت و شرمساري با. بود معصومي آقاي پسر كه آقا آن به نه و داشتم را سارا به كردن نگاه روي نه
 : گفت و ايستاد من ديدن با او حرفي

 .گرفته صورت اشتباهي زدم مي حدس ، نكردم معرفي اول ازُ  خودم كه متاسفم من

 مي خواهش:  گفت و بريد را حرفم او كه...  رو شما آنقدر كه كنم خواهي عذر شما زا بايد من:  گفتم و انداختم زير به سر
 كنم مي فكر ، معصومي آقاي پسر هستم معصومي بابك من:  گفت حرفش ادامة در بعد و نيفتاده اتفاقي كه حاال ، كنم
 .بگيرم شما از را كليد تا اينجا ميام من كه باشد داده توضيحاتي پدرم ، من از قبل

 خجالت و نادم بودم شده مرتكب كه خطايي از هنوز. گشتم بر ها بچه پيش به ، او رفتن با ، دادم او به و آوردم را كليد
 .شدم بدتر سارا چهرة ديدن با و بودم زده

 هر امروز از قبل تا.  انداختم علي ياد به را او دوباره كه بودم من اين ، بود برگشته اول حالت به باز مغموم و عبوس سارا
 .امروز باز و بود شده بهتر هم او.  كنيم خارج علي فكر از را او كارهايمان و حرفها با تا كرديم مي را خودمان سعي دو

 ... كه شد باعث كوچك اشتباه يك فقط كن باور:  گفتم سارا به

 .كردي خيطم ، كني مسخره منو خواستي مي تو -

 مي دنبالشو چقدر ، كردم خواهي معذرت منكه ، كني سرزنشم خواهي مي كي تا ، ديگه بسه خوب سارا ، خدا به نه -
 كه بودم مطمئن مرد آن ديدن با منم ، نزده رو خون اين در كسي هيچ ، اينجاييم ما كه ماه چهار اين توي آخه ، گيري

 .ببخش منو ميگم بازم ، خودشه

 را خودش تند قدمهاي با و شد بلند بعد و بود غصه از پر هك داد تحويلم كوتاهي لبخند كرد دراز طرفم به را دستش سارا
 تا كرديم راضي او بسيار اصرار و خواست در با و رفتيم حياط به و شديم آماده دو هر نفيسه پيشنهاد به ، رساند حياط به
 .برويم بيرون به
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 .دبو كرده تر گرفته را ما گرفتة هميشه دل و بود كرده ناراحت را ما همة اتفاق اين

 چشم فقط كه بودم كالفه خودم دست از آنقدر منكه. رفتيم مي راه حرفي بدون و بوديم خيابانها در بيشتر يا ساعتي يك
 بزرگ حدي تا من اشتباه حقيقتا اما. كنم تنبيه خودمو خواستم مي من. نكردم باال سرمو اصال و بودم انداخته پايم جلوي به
 .شدم نمي راضي هم مخود كردن مالمت ساعت چند با كه بود

 

 ششم فصل

 را وقتمان كل كه بود ترم اواسط چون. بود درس كرديم مي فكر كه چيزي تنها به ما از كدام هر. بود چهارم ترم آخرهاي
 درس مانع نوعي به كدام هر كه بوديم كرده ديگه كارهاي و كردن مرتب و كشي اسباب هم بعد و خانه كردن پيدا صرف

 درسها همه و بود سخت خيلي حقيقتا كه چند هر ، كرديم مي تالش حسابي بايد ، امتحانها براي حاال و بود شده ما خواندن
 .كرديم مي آماده را خودمان بايد و نبود اي ديگه چارة ولي بود شده انبار

. دهد ادامه نداره قصد ديگه:  گفت و كرد تغيير مرتبه يك كه افتاد سارا براي باز اتفاقي چه دانم نمي امتحانها اوج در
 شد تمام ، بدم بايد امتحان تا چند مگه:  گفت مي جدي و خنسردانه خيلي بار هر او ، كرديم مي سوال ازش خيلي وقتي
 .ديگه

 تا سه يا دو از بيشتر و بود نگذشته روزي چند چون بوديم فهميده ما و ميداد جوابي يه ما سوال هر با و ، گفت مي دروغ
 .بود هنداد بيشتر امتحان

 .مانده ديگه روز چند فقط:  گفتم بهش ، ميداد را امتحانش بايد سارا

 .كشه نمي مغزم ديگه و شدم خسته:  گفت مي

 حاال ولي ، نده ادامه ديگه خواستي اگر هم وقت اون ، كني مي استراحت تمام ماه سه بعد ، كن تحمل هم روز جند اين -
 .كني اينطوري امتحان تا جند بخاطر آخرشم و يآمد و رفتي اينهمه كه حيف بخدا ،ِ  حيف

 سرش ، كردم دعوا باهاش ، ما حال به نه او حال به نه ، نداشت اي فايده هم ما حرفهاي و بود ايستاده حرفش روي او ولي
 .بزند را اخرش حرف و بگويد را دليلش تا خواستم ازش البه و عجز با و كردم مي گريه جلويش ، كشيدم مي داد
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 اصال ، خواد نمي دلم اصال بگم؟ كي بي ، بخونم خوام نمي ، اجباريه خواندن درس مگه:  گفت مي و داد نمي اهميتي او اما
 ضرر هم حال به تا و خواندم الكي. برسانم شما به را خودم كه چشميِ هم و چشم به فقط ، خوندم حاال تا زور به اولم از

 .كردم

 هوار و داد چقدر:  گفت عصبانيت و اخم با و امد بيرون ، ما صداي شدن بلند با ، دبو خواندن مشغول اتاقش در كه نفيسه
 ادامة در و باشه جمع حواسش آدم گذاريد مي شما مگه ، نخواندم هيچي هم حاال تا دارم درس عالم يك.  كنيد مي

 ها بچه مثل ، بكنه خواد مي كه كار هر بگذار و كن ولش ، داري چكار اين به تو مهتاب:  گفت و كرد من به رو ، حرفش
 رفتار طور اين با ما كه داد مي اهميت ما به انقدر كي ، كردي لوسش اينقدر كه تويي خود مقصر ، زنه مي سازي يه روز هر
 .نداره براش اي فايده هيچ خواندن ميگه راست ، خوانده درس چي براي نفهميده حال به تا خودش كه وقتي. كني مي

 خواد مي كه كاري هر بعد بده هم آخري امتحان تا جند اين حداقل ، ميگم كه اينه خاطر به زدن جوش: گفتم نفيسه به
 ... حاال ولي كنه پيدا خوب كار يك و كار سر بره تونه مي اونوقت ، بكنه

 ئنامطم ، زني مي كله و سر اين با همينطور كه نداري درس خودت تو مگه ، كني مي اذيت خودت چقدر ، كن ولش -
 نصيحت و موعظه قابل عقل كم آدمهاي من عقيدة به.  نداره اي فايده ديگر هم موقع اون كه شه مي پشيمان خودش
 ...پشيمانند هميشه هم عمر اخر تا و نيستهند

 ديگه رو تو حرفهاي به كردن گوش حوصله ، نكن سخنراني ر آنقد ديگه تو كنم مي خواهش:  گفت و امد حرف به سارا
 .ندارم

 مي كاري هر ، جهنم به:  گفت و آورد بيرون اتاق از را سرش.  رفت اتاقش طرف به و انداخت باال را هايش شانه فيسهن
 .بست را در محكم بعد و باال برديد را صداتون همينطور بكنيد منم مالحظة ولي ، بكن خواهي

 جان هر به بودم گرفته تصميم حال اين با بود گرفته درد هم خودم سر اينكه با ، باشم خيال بي نفيسه مثل توانستم نمي
 ، شدم پيروز هم باالخره. بكشد طول كه وقت هر تا حاال خودم كارههاي سراغ بروم بعد و كنم راضي را او بود كه كندن
 زدن غر چقدر با ولي خواند مي سارا. خوانديم مي و نشستم كنارش هم خودم و گذاشتم جلويش را هايش جزوه و كتابها

 .بشم مشروط و بيفتم را تمامش اينكه از است بهتر ندهم امتحان ، نميشه حاليم هيچي ، شدم خسته كه گذاشتن منت و

 تمام خودم ديگه طرفي از و كردم مي تمنا و اصرار و كردم مي تشويقش ن خواند به و داشتم را او هواي طرفي از
 نمره تنها بتوانم تا ماندم مي بيدار شب تمام بايد كه داشتم وقت ديگه ساعت هشت امتحان زمان تا و بود مانده درسهايم

 .بياورم قبولي
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 را هايمان نمره وقتي همه اين با.  شد تموم ما همة امتحانهاي ، رفتن ور اون و ور اين كمي با كه بود خرداد آخرهاي
 هاي نمره با كه بود سارا و بود مرز دم هبقي آنها تاي دو يكي از غير به بودم شده قبول من ، بود افتاده يكي نفيسه ، ديديم
 .بود شده ما از بهتر ولي عالي حد در اينكه نه بود شده قبول خوب

 .بود تو بخاطر اينها هماه:  گفت مي و كرد مي تشكر من از و آمد مي و رفت مي همينطور شد نمي باورش كه سارا

 .نبوديم اينچنين خودمان براي ، كرديم مي ذوق و شديم مي خوشحال همديگه براي كه اينقدر ما

 نگران ما و بود نشده خبري او از هنوز مدت اين تا اما ، گشت مي بر بايد ديگه يكماه بود گفته معصومي اقاي كه آنطوري
 پسر كه زماني.  شد مي افزوده ما غم بر ، روز هر گذشت با و شويم بلند اينجا از خواست نمي دلمان. بوديم دار غصه و

 .بزنم حرف باهاش و بروم او پيش كه گرفتم تصميم باالخره خجالت با بود آمده خانه به كاري براي وميمعص اقاي

. كرد سالم و امد جلوتر من ديدن با. آمد تا كشيد طول خيلي.  نشستم منتظر حياط در هم من بود ساختمان داخل او
 حرفهاي تا است منتظر كه بود معلوم نگاهش زا ، دوخت چشم من به و ايستاد جايش سر من صداي با كه برود خواست

 .بشنود مرا

 بخاطر االنم.  مانديم بالتكليف ما. گردند مي بر ديگه روز چند تا گفتند ما به كه اينطور پدرتان ، معصومي اقاي:  گفتم
 توانيم مي فعال اي و باشيم اي ديگه جاي يه دنبال و بكنيم را كارهامون بايد ما بپرسم تا شدم شما مزاحم مسئله همين
 .بمانيم جا همين

 درباره اصال يا و باشيد اينجا نيست كه مدتي همين توي فقط شما كه گفتند پدرم:  گفت لحن همان با ارام و زد لبخندي
 ؟ نزده شما به حرفي آن مدت

 .نگفتند هيچي -

 خوب ولي كنم زندگي و بيايم اينجا من كه داره اصرار خيلي پدرم و خاليه هميشه باال:  گفت و انداخت پايين را سرش
 توانيد مي شما ، تنهاست پدرم.  باشم راه توي فقط يكساعت از بيشتر بايد روز هر و است دور خيلي من كار محل به اينجا

 . رفت و كرد خداحافظي بعد و خوشحاليم ف شما بودن از هم ما. باشيد همينجا بخواهيد خودتان كه وقت هر تا

 .نوشتن خط يك براي بود شده تنگ دلم خيلي ، شوم كار به دست نوشتن براي هم باز داشتم قصد.  تمرف داخل به هم من

 حياط عرض و طول و شدم بلند جا از باز و نشستم كمي رفتم بيرون. كرد مي حال بي و سرد را ادم كه بود طوري اتاق جو
 رسيدم منيجه به كمتر زدم كله و سر خودم با چه هر ولي.  بودم نوشتن براي موضوعي جستجوي به و زدم مي قدم ارام را
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 كه قلمي با داشتم و نشستم زمين روي حياط وسط همانجا. رفت مي گيج و بود شده سنگين سرم ، بودم زده قدم بس از ،
 .ثابت چيز يك به نه ولي كردم مي فكي و رفتم مي ور بود دستم

 ها بچه ، پريدم جا از در صداي با كه بودم خواب چقدر دانم نمي.  برد خوابم همانجا كه داشتم درهمي و پيچيده افكار
 رفته بيرون خانه از زدن قدم و گشتن كمي براي هم با عصري و بود گرفته دلشان ، بودند گشته بر خانه به كه بودند
 .بودند

 شنيدي؟ نمي را در صداي بازم و حياطي توي تو:  گفت نفيسه

 زديد؟ در خيلي مگه:  گفتم و كشيدم اي خميازه

 . كنديم مي پاشنه زا را در كردي مي باز ديرتر دقيقه يك:  گفت نفيسه

 بوديد؟ در پشت وقت همه اين يعني:  گفتم و خنديدم

 .نداره ذوق ديگه اينكه ، داشته نگه در پشت رو ما كه امده خوشش چقدر:  گفت سارا

 .ديدم مي خواب داشتم دوني مي -

 .نميشه فراموش وقت هيچ كه دلنشين خوابهاي همون از ، شيرين خواب اي كابوس ، خوبي جه ، خب -

 .ياد نمي يادم اصال بود كه چه هر حال بهر. وبد خوب شايد ، دونم نمي -

 .ما از تو هم شديم دلخور تو از ما هم پس:  گفت سارا

 مگه؟ چطور ، گفتم و دادم تكانُ  سرم

 باعث ما آمدن موقع بي كه دليل ايت به تو و شديم معطل اينهمه و كردي باز را در دير چرا اينكه خاطر به ما:  گفت سارا
 .بشي كشيده حال دنياي به روياها شهر از تو كه شد

 .وقت هيج ، شم نمي دلخور شما از وقت هيچ من:  گفتم و گرفتم را دستش

 ، هستيم پرورشگاهي دختر يك چرا كه ناراحتم و گيره مي دلم وقتها گاهي:  گفت لبخند با و بوسيد را من گونة سارا
 نمي اورده انجا به من اگر گم مي خودم با وقت اون بعد. كشاند مي حال زمان به را من چشمانم مقابل تو كمرنگ تصوير
 بي من بودي، تو زد حرف من با كه نفري اولين مهتاب ياد مي يادت. بشم اشنا تو با و ببينم رو تو تونستم مي چطور ، شدم
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 ، بزرگترها مثل ولي بودي من همسن اينكه با تو ولي اوردم مي در نيش حتي و كردم مي اخم تو به و كردم مي اعتايي
 .ما همة از عاقلتر خيلي

 و زدي مي حرف من با هميشه مثل ، حاال مثل تو ولي ، خنديدند مي و كردند مي ام مسخره و كردند مي دعوا من با ها بچه
 كه چرا ، باشم دلگير و كنم فرار ام گذشته از هم خيلي نبايد پس ، داد پيوند هم به ما كه دبو محيط اين اره شدي، صميمي

 .بود ما ناگسستني پيوند آغاز سر ف تو آمدن ، روزها آن از يكي و گذشته اين

 را ايمگوشه چي هر و كنيد مي تعريف هم از ، حاال تا اونوقت از همينطور ؟ ام كاره چه وسط اين من پس:  گفت نفيسه
 .ايم غريبه خيلي ما ، انگار نه انگار اما ، بفهمم خودم از اسمي ، حرفي يه تا كردم تيز

 و هم عين عين ، كوچكتر اي ذره نه و بزرگتر نه ، هستيم هم مثل تا سه ما ؟ چيه حرفها اين:  گفتم و انداختم او به نگاهي
:  گفتيم و زديم لبخندي بوديم شده خيره هم به كه همينطور هس هر بعد و ؟ نيست اينطور ، مانيم مي هم با هم هميشه تا

 .جسم سه در روح يك

** ** ** 

 نور زير و رفتم بالكن به.  بنويسم را اي صفحه چند بتوانم امشب همين خواستم مي من. بخوابم را شب خواست نمي دلم
 افكارم صدايي با يكدفعه كه داشت مي باز نوشتن از مرا فكرها اين هجوم. كردم مي فكر فقط هم باز ولي نشستم مهتاب

 بيشتر ، آمد مي پايين از كه نوري با اما شده بلند ها بچه از يكي و باالست همين از صدا كردم مي خيال اول. ريخت بهم
 صداي تا رفتم مي راه يواش يواش ، كنم كاري توانستم نمي تنها دست.  بيفتم پس كه بود مانده كم و بودم كرده هول
 .كردم بيدار دادن تكان چقدر با را سارا و نفيسه ، نشود شنيده پايين از يمپا

 .بكنيم كاري يه بريم بياييد. مياد صدايي يه پايين از ها بچه -

 مي غش ترس از دارم منكه ، بشيم قايم بياييد ها بچه:  چي باال بيان اگر:  گفت بود شده گرد چشمانش ترس از كه سارا
 .لرزيديم مي و بوديم دهترسي ما همه ، كنم

 .بكنيم كاري يه بايد ، ميره آبرومون. كنيم مواظبت اينجا از بايد مثال ما گي؟ مي چي سارا:  گفتم

 نفرند؟ جند كه ديدي تو:  گفت نفيسه

 .شنيدم رو صداش فقط من نه -
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 .است گربه حتما خوب:  گفت نفيسه

 .شد روشن المپ بابا نه -

 و نيست دور خيلي هينجا تا پاسگاه ، بيرون ميرم خانه از من ، باشيد جا همين شما:  فتمگ و زد سرم به فكري يكدفعه
 .گردم مي بر سريع

 .كشنت مي شوي خارج خانه از خواهي مي تو ببينند اگر ، خُلي چقدر تو ، نرو نه:  گفت و چسبيد من به سارا

 بدتر حالم ، امدم مي پايين كه پله هر با. شوند نمي توجهم اصال.هستند ساختمان توي اونا. بيرون ميرم خانه از يواش خيلي
 تا دويدم مي خواست مي دلم ، بودم رسيده حياط به تازه. كردم باز صدا بي را در ، شد مي كنده جا از داشت قلبم ، شد مي

. كنم باز نتوانستم را در كردم كار هر ، رساندم خانه در تا را خودم پاورچين چين پاور درختها پشت از.بشم خالص سريع
 به و برگشتم بيشتر ترس با را آمده راه.  بودند آمده ديوار باالي از انگاري انها و بوديم كرده قفل را در كه افتاد يادم
 .كردند غش من ديدن با ها بچه ، رسيدم اخر پله به تا. رفتم داخل

 .برگشتي پس تويي؟:  گفت بريده بريده نفيسه

 .نبردم را كليد:  گفتم

 .ديگه نرو مهتاب. روند مي و كنند مي را كارشون ، ندارند ما به كاري كه اونا ، نرو -

. دويدم مي همينطور شدم خارج تا و رساندم خانه در به را خودم قبل مثل باز و برداشتم را ،كليد انها حرفهاي به اعتنا بي -
 پاسگاه به وقتي كه دويدم آنقدر باز و بودم نياورده خودم با هيچي ولي بزنم تلفني خواستم بود تلفن كيوسك خيابان سر

 .بزنم را حرفم توانستم سختي به و اومد نمي باال نفسم رسيدم

 ماشين سوار آنها همراه وقتي. باشد كشيده طول خيلي كنم نمي گمان اما رساندم اينجا به را خودم مدتي چه توي دان نمي
 وارد و كردم باز را در بود دستم كه كليد با و آمديم پايين ماشين از هم با همگي و شد راحت راحت خيالم ديگه شدم
 از يكي. بود ظلمات و تاريك.  شديم ساختمان داخل انها سر پشت جرات با ديگه ، بود خاموش همه چراغها. شديم

 .نبود ديگري چيز مبلها جر به و بود شده خالي همه اتاقها. كرد روشن را المپ مامورها

 را آنها كردم مي گريه كه همينطور نگران و دستپاچه ، نبودند هم ها بچه. رساندم باال به را خودم ناراحت و مكشيد مي داد
 .بودند شده قايم بالكن در ديدم كه كردم مي صدا
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 دهيد؟ نمي جواب شما كنم مي صداتون چي هر چرا:  گفتم و انداختم زمين به را خودم

 اومدي؟ دير اينقدر چرا. رفتند هم انها فتير تو تا متاب: گفتند گريه با دو هر

 .رسيدم مي من تا كرديد مي معطلشون كمي حداقل ؟ نكرديد كاري هيچ و نشستيد همينطور هم شما -

 كنيم؟ چكار حاال مهتاب ديديم، را انها شكل ، بودند نفر دو.  كرديم مي نگاهشون يواشكي فقط و بوديم ترسيده ما -

 شد؟ ابروريزي چه دونيد مي ، ها عرضه بي:  كشيدم داد سرشون ناراحتي و خشم با و بودم شده عصباني انها دست از

 ه شد بد خيلي. كرديم مي نگاه را ديوار و در همينطور ، هوا شدن روشن تا و نشستيم اي گوشه ناراحت ، ما از كدام هر
 مي چي را معصومي آقاي جواب.دهيم انجام انستيمنتو هم را كار اين ولي باشيم خانه مواظب كه بوديم امده اينجا ما ، بود

 از كردم مي فكر بيشتر چي هر. كنم كاري توانستم مي خودم شايد وقت اون و بودم نرفته بيرون خانه از كاش. داديم
 :گفتم مي مرتب و شدم مي عصباني بيشتر آنها دست

 بدهيد؟ انجام تونستيد نمي هم را كا ناي يعني ، بوديد بالكن توي شما.  بياد يكي تا نزديد داد چرا آخه -

 .كردند مي خفمون و آمدند مي باالست كسي فهميدند مي اگر:  گفت سارا

 .ميزني غُر و ميري غره چشم ما به يكبند هم تو ، نبوديم انعا حريف كه ما. ميگي چيز ما به اينقدر چرا حاال مهتاب -

 .برويم اگاهي ادارة به تا خواست ما از و آمد خانه در دم ماور يك كه بود صبح نه ساعت

 .كنند زندانمان خواهند مي و هستند شاكي ما از حتما:  گفت نفيسه

 : دزدها ، كي:  گفتم

 .گم مي رو معصومي اقاي:  گفت نفيسه

 شما چقدر كه فهميدم حاال تا ديش از:  گفتم حرفم ادامة در و نداره خبر هم روحش اصال كه اون:  گفتم و كردم نگاهش
 .خنگيد دوتا

 طاقت من اما شديم رد.  بود ايستاده ماشين كنار هم ماموري كه ديديم را وسايل از ماشيني پاسگاه در دمِ ، شديم كه وارد
 به تا گرفتيم را اينها:  گفت و بدهم ادامه نگذاشت كه... اثاثها اين:  گفتم اقا آن به رو و برگشتم و نزنم حرفي كه نياوردم
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 دوي هر ولي خنديدم بالند و كردم ها بچه به رو شادي و شعف با و زدم بهم محكم را دستهايم. هيمد تحويل صاحبشان
 نيستيد؟ خوشحال ها شما:  گفتم و زدم سارا شانة روي. نكردند اعتنايي و كردند من به پشت آنها

 كه واقعا ، شويم مي آسوده تو سرزنشهاي و زدن غر از كه دليل اين به هم فقط و خوشحاليم هم خيلي چرا:  گفت سارا
 .شنيديم مي سركوفت تو از بايد عمر يك وگرنه كرده رحم ما به خدا

 مي ، مياد در دهانت از كه هم چي هر و شي مي حالتي و شكل چه مهتاب ، هستي عصباني كه وقتي دوني نمي:  گفت نفيسه
 .زني

 چيز همه بخاطر اما.  بودم گفته انها به يزهاييچ چه دانم نمي درست ، فهميدم نمي را خودم حال و بودم عصبي من
 .بودند فهميده خودشان چون بخشيدند را من زودي آنها و كردم خواهي معذرت

 از نه ، دانستيم نمي او از چيز هيچ ما.  خواست را خانه صاحب هستيم مستاجر آنجا در ما شد متوجه وقتي آگاهي مامور
 .او از تلفني نه و كار محل

 .هست تلفن دفترچه در او از تلفني شماره حتما:  گفت سارا

 بود شماره دو و كرديم پيدا ، بود تلفن زير ميز كشوي در را تلفن دفترچه ، گشتن كمي با ، برگشتيم خانه به فكر اين با
 هك دوم شماره و نداشت بر را گوشي كسي گرفتم اول كه اي شماره.  بود شده نوشته بابك اسم هم دو هر روبروي كه

 و برداشتند را گوشي خودشان باالخره ، كوتاه دقايقي از بعد و برداشت خانمي زنگ سه از بعد ، بود كارش محل گويي
 اسبابها اوردن براي اينكه و گفتم ايشان به را موضوع تمام بعد و كردم معرفي را خودم ، احوالپرسي و سالم از بعد هم من
 .مانديم خانه در همانجا و نبود تياجياح ما به. بيايد آگاهي ادارة به بايد ،

 .جالب چقدر ، بوديد ترسيده خيلي شما مطمئنا:  گفت و كرد تبسمي ما ديدن با و آمد معصومي اقاي كه بود دوازده ساعت

 ؟ جالبه بوديم ترسيده ما اينكه شما بنظر:  گفت و امد حرف به سارا

 شركت انبار از ، شب همين درست پيش هفته ، نشويد ناراحت اشم نبود اين منظورم ، نه:  گفت و خنديد معصومي آقاي
 چندان اسبابها اين.  نشد پيدا بودند برده شركت از كه چيزهايي متاسفانه اما ، خانه در هم حال و بود شده ربوده چيزهايي
 .خود جاي كه هم پدرم ، كنم تشكر شما از بايد من و مهمه خيلي پدر براي خوب اما ، نداره ارزشي

 .رفتند بعد و گذاشتند حياط گوشة ودر آوردند بيرون ماشين از را وسايل تمام نفري چند



 

 

آغوش اميد هم     كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  38 

 ما و بود تنها دست معصومي اقاي اما ، ببينم توانستم نمي را چشمم جلوي و بود گرفته درد سرم كه بودم خسته بقدري
 .كرديم مي كمكش بايد هم

 يه ما از كدام هر ، رفتيم جلو. برد مي ساختمان به را آنها يكي يكي و بود آورده در را كتش او ، امديم پايين تايي سه
 و نزنيم انها به دست ما كه خواست اصرار با ، ديد را ما او كه كرديم بلند باشيم داشته را آن برداشتن قدرت كه چيزي
 اسبابها اما ، كرد مي صرارا و تعارف خيلي او.  نيست خانمها براي اصال كارها اين ، نزنيد دست كنم مي خواهش:  گفت
 هر ولي بود مانده هنوز.  كشيد مي طول زيادي ساعتهاي ببرد داخل به را انها تمام تنهايي خواست مي اگر و بودند زياد
 .نشستيم جايي ، خسته كدام

 چند عرض در بودند نفر دو كه انها چطور پس ، مانده چقدر هوزم تازه ، برد وقت اينهمه نفريم چهار كه ما:  گفت سارا
 .ببرند بيرون را وسايل اين تمام توانستند ساعتي

 تيز و تند ، وسوم دوم بار براي مسلما ، نداريم عادت و است اولمان دفعة ما چون:  گفت و خنديد سارا حرف به بابك
 .داره تالش و ممارست به احتياج خودش براي اي حرفه هر ثاني در.  دهيم مي انجام

 .خنديديم ، كار حين در ما همة و. سختي حرفة چه اونم:  گفت نفيسه

 زير آگر حتي و سنگينه خوابم خيلي من چون ، امديد شماها و نيامدم اينجا به من كه آورده شانس پدرم:  گفت بابك
 .شدم نمي بيدار هم باز ، داشتند مي بر را سرم بالشت و انداز

 .بيداره هميشه مهتاب آخه ، كرد بيدارمان مهتاب بوديم خواب هم ما:  گفت سارا

 بودم بالكن توي من:  گفتم و زدم لبخند

 شب؟ هاي نيمه:  پرسيد متعجب او

 خاطر به تا ، شبها براي گذارم مي را كارهايم بيشتر و روزها از بيشتر حتي ، دارم دوشت رو شبها من:  گفتم جوابش در
 .بمانم بيدار شده كه هم آنها

 .داديم را پاسخش و نه؟ هستيد، دانشجو همگي شما:  پرسيد بابك

. خوبه تمامش ، كردن زندگي دوستان با دوران ، بدانيد خيلي را قدرش ، خوبه خيلي سالها اين:  گفت و كشيد بلندي نفس
 ؟ نيست اينطور ، ارزه مي تمامش به ولي داره خودش براي مشكالتي كه چند هر
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 هم ان و دل گرفتگي هم باز.  بپوشاند را چشمانم اشك اي قطره بگيردو دلم يكدفعه ، شد باعث او حرف كدام دانم نمي
 .اندازه بي

 بدجوري و نداشتند ماندن پنهان خيال اشكها اين گويي اما. نشوند من متوجة كدام هيچ تا گذاشتم هم بر را پلكهايم
 .فشرد مي را گلويم

 پخش كدام هر ، دانشجويي دوران شدن تمام اب و بودند نفر سه هم اينكه از ، كرد مي تعريف دوستانش از داشت بابك
 اينطوري چرا ، چرا اخه ، دانم نمي هم خودم. شد مي بدتر من حال گفت مي بيشتر چي هر. طرف يك به كدام هر. شدند
 .لرزيد مي دستانم و شدم مي

 كه بودم نداشته بر يقدم چند هنوز ، گرفتم را آن طرف يك.  رفتم كمكش به.  كرد مي بلند بتنهايي را فالي داشت او
 دست كدام هيچ نگذاشتم. شدند جمع م دور هم بقيه و امد كنارم بابك.  افتادم زمين به و كردم رها را آن و لرزيد دستانم

 خودم انكه بي و گذاشتم صورتم روي را دستانم.  رفتم باال طبقه به پوزش با و شدم بلند سختي با خودم و بگذارند بهم
 خودم كنار را سارا و نفيسه كردم باز چشم وقتي. برد خوابم خستگي از كه ريختم مي اشك پي در پي بدانم را ان دليل
 .بودند خوابيده ارام كه ديدم

 از ، رفت مي ضعف دلم بودم گرسنه بس از هم حاال.  بودم نزده چيزي به لب حاال تا صبح از.  بود شب هفت ساعت
 در ، نبود ظرفشويي در هم كثيف ظرف يك حتي ، نبود گاز اجاق روي غذايي يچه اما رفتم اشپزخانه به و شدم بلند خواب

 مي وقت كه كدام هر ساعت سه دو از پس و شستيم نمي را ظرفها بالفاصله غذا خوردن از بعد وقت هيچ ما صورتيكه
 .شستيم مي ، كرديم

 من كه رسيد مي هم هفته يك به وقتها گاهي. مدادي مي انجام خواستيم مي كه كدام هر و نبود نوبتي ما براي خانه كارهاي
 بعضي همينطور و كرد مي جور و جمع و شست مي و كرد مي درست كه بود ها بچه از يكي و زدم نمي كاري هيچ به دست

 .رسيدند مي خودشان كارهاي به بقيه و كردم مي را خانه كارهاي همة كه بودم من روزها از

 غذايي خواستم.  نيست ان از اثري هيچ كه خوردند چي نهار اينها يعني:  گفتم خودم با ، بودم شده بيحال گرسنگي از
 هر براي.  نداشتيم هيچي خانه ي تو ولي بخورم بتوانم و بشه اماده زود خيلي هم و باشه شب شام براي هم تا كنم درست
 اما رفتم كيفم سر بودم شده كالفه.  داريم كم را چيزي يه كه ديدم مي و شدم مي بلند تا كردم مي را فكرش كه غذايي
 خيلي و برق و اب قبض تازه.گذرانديم مي هم را روز چند اين كم مقدار يك همين با بايد ، نداشتيم پول هم خيلي
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 خانه از اينها تمام با. ماند نمي خريد براي خيلي بنابراين.  كردم مي پرداخت مقدار همين با بايد هم را ديگه چيزهاي
 .برگشتم خانه به و كردم خريداري بود احتياجمان همه از بيشتر كه را انچه و رفتم فروشگاه به ، مامد بيرون

 انها به رو ، بودند شده بلند ها بچه امدم خانه به كه وقتي ، بردم ياد از را بودنمان گرسنه كردم رو فكرها اين كه بس از
 نيست؟ ان از اثري هيچ كه بوديد خورده چي غذا شماها ، گفتم و كردم

 خان بابك كه بوديم مشغول هنوز هم ما و بود گذشته ظهر از ساعتي چند. برد وقت خيلي اسبابها تمام چيدن:  گفت سارا
 ، نشدي بلند كرديم صدايت كه چي هر بودي شده بيهوش انگاري هم تو.  اوردند غذا برايمان بيرون از و كرد تلفن

 هنوز؟ نه يا خوردي را غذايت تو راستي

 ... منم براي مگه:  گفتم تعجب با

 سمت به و شد بلند ، شبِ نه ساعت ، بينداز ساعت به نگاه يك.  نخوردي هيچي االن تا بگي خواهي مي يعني:  گفت سارا
 .كنم مي درست را شام من بيرون بيا تو ؟ بكني چكار خواهي مي سارا:  گفتم و كردم بلند را صدايم.  رفت آشپزخانه

 .شام بعد و بخور ناهار اول. بيارم و كنم گرم را تو ناهار شب موقع اين خوام مي:  گفت سارا

 و مشغول را خودمان ان به تا كه نداشتيم هم كاري هيچ.  امد نمي خوابمون ديگه و بوديم خوابيده خيلي ما همة عصري
 .بكنيم سرگرم

 .بود دهكر خسته را ها بچه بيكاري اما ، گذشت مي تعطيالت از هفته يك تازه

 تو ميري كني مي فرصت تا. بدي انجام كه داري كارها خيلي هم باز.  تو حال به خوش مهتاب:  گفت من به خطاب نفيسه
 .رفته سر ام حوصله خيلي منكه ، چي ما ولي ، نوشتن فكر

 .بشويم كار مشغول و باشه شلوغ سرمان عصري تا فردا ميشه باعث چون. بياد دزد هم امشب كاش:  گفت خنده با سارا

 بازيهاي مسخره و ها گفته به. كردند پر را ما روز يك كه كنيم دعا دزدها براي بايد پس:  گفت حرف ادامة در هم نفيسه
 .خنديديم مي همديگه

 ، بالكن به چاي سيني با هم دو آن كه بود نگذشته ساعتي ربع يك هنوز ولي گذاشتم تنها را آتها و رفتم بالكن به من
 .آمدند من پهلوي



 

 

آغوش اميد هم     كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  41 

 ، بري تو كه جا هر و گذاريم نمي ما ولي ، بنويسي بتواني و باشي راحت ما حرفهاي و ما از تا اينجا آمدي تو:  گفت نفيسه
 .مياييم همراهت

 .آنها همة روي هم حاال ننوشتم كه وقت چند ، نداره اشكالي ، دادم جواب و زدم لبخندي

 شبها حاال تا من ، اينجا ميايي شب هر تو كه همينه خاطر به پس ، صفاست با و داره كيف اينجا چقدر واي:  گفت سارا
 .بيندازم اينجا رو جام ديگه دارم تصميم بعد به اين از. عاليه اينقدر دانستم نمي و بودم نيامده

 كه همينطور .تو به ببخشم رو اينجا و كنم كوچ اي ديگه جاي به بايد من وگرنه ، كنم مي خواهش:  گفتم و كردم رو او به
:  گفت سارا كه تعطيلي روزهاي اين به شد كشيده صحبت ، خنديديم مي و كرديم مي شوخي هم با و زديم مي حرف
. ماهه سه كوتاه دوره يك خياطي، آموزشگاه يك به رفتم مي.  آموزشگاه يك به بروم توانستم مي خواست مي دلم چقدر
 .رسيدم مي تمداش دوست كه آنچه به هم و شود مي پر وقتم هم

 روز چند هنوز اما ، كنم مي استراحت سير دل يك شد تمام وقتي:  گفتم مي خودم با بود كه امتحانها موقع:  گفت نفيسه
 . گذراندنِ وقت الكي و بيكاري از بهتر باشه چي هر. شد مي شروع درسها بازم خواهد مي دلم ، نگذشته

 

 هفتم فصل

 اش خانه به طوالني سفر اين از بزرگ معصومي اقاي و شد تمام هم هفته چند اين تا گذشتند و گذشتند روزها باالخره
 بويي هيچ ، بود داده قرار جايش سر را چيزي هر اول نظم همان به پسرش بابك چون شد خانه وارد وقتي.  برگشت
 .نزديم او به باره اين در حرفي هم ما و بود نبرده

 خيلي هم آن شدن تمام تا تقريبا و بنويسم بودم توانسته مدت اين توي. بود مانده تعطيالت پايان به اندي و يكماه هنوز
 .بود نمانده

 هاي آخر به.  دوازده ساعت حتي هم روزها از بعضي و يازده ، ده. شديم مي بلند خواب از دير خيلي روزها اين در
 همه اين با و ماندم مي بيدار وقت دير تا اشبه ، داشتم آن پايان و نوشتن براي بيشتري ذوق چون ، رسيدم كه داستان
 بهانه به نگردم بر رختخواب به وسوسه با و بپرد سرم از خواب اينكه براي و شدم مي بلند هفت ساعت هم صبحها
 ورزش كمي هم ، اصلي خيابان تا روي پياده كمي با. زدم مي بيرون خانه از ديگر چيزهاي و ورق تهيه يا و نان خريدن
 .گشتم مي بر خانه به بعد و بود پريده سرم از خواب حسابي هم و بودم كرده
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 بطوريكه كرد مي زياد را راديو بعد و دويد مي ها باغچه و حياط دور ساعتي تا و بود خيز سحر هم معصومي آقاي
 .آمد ما هم باال تا صدايش

 با.بود خونگرم و طبع شوخ ، داد مي ننشا اخالق بد و جدي مردي را او كه ظاهرش برخالف. بود سرحالي و سرزنده مرد
 او روزمرة كارهاي به خوب و بود آمده ما همة دست رفتارش و اخالق ولي آمده كه نيست روز چند از بيشتر اينكه

 .بوديم كرده عادت و داشتيم شناخت

 به و خريدم نان هم او رايب روز آن. برد مي كار به را دخترم و عزيزم كلمة هم وقتها گاهي و كرد مي صدا نام به را ما او
 را خودش بعد و داد را جوابم گرم خيلي ، من سالم با حالت همان در و دويد مي كه ديدمش و كردم باز را در. آمدم خانه
 .انداخت صندلي روي را

 : گفتم و گرفتم بطرفش را نان

 .بفرماييد گرفتم هم شما براي -

 .بخرم نان بيرون بروم و بپوشم لباس خواستم مي اتفاقا ، ممنونم دخترم:  گفت و كرد تشكر بلند

 و مطلوب و بيرون هواي صبحها.  گشتم بر حياط به و كردم عوض را لباسم.  باال من و پايين طبقه او ، رفتيم داخل دو هر
 .اورد مي كيف سر را آدم و بود انگيز دل

 چسبد نمي آدم به اصال تنهايي صبحانة:  گفت و دام من كنار به ، دست بر بزرگ باسيني كه بودم ننوشته بيشتر خطي چند
 .بخوريم هم با تا ، بيرون آوردم ،

 نگاه و لبخند با عوض در ولي نداد را جوابم. كشيديد زحمت شما چرا ، كردم مي آماده من:  گفتم و كردم تشكر
 .زد حرف باهام ، مهربانش

 مشغول و بود جلويت ورق تا چند ، بالكن توي يا ، حياط توي ديدم را تو بار هر كه من نويسي؟ مي چي تو دخترم ببينم -
 كني؟ مي چكار ، بودي

 .نيست شدني تمام نويسم مي چي هر كه زياده مشقهايم بس از:  گفتم و خنديدم

 .گويد مي شما به تكليف همه اين چرا كه كنم دعوا معلمتان با بيايم روز يك بايد پس:  داد را جوابم شوخي به هم او

 كنيد؟ مي زندگي تنها حاال تا كي از شما معصومي اقاي ، پرسيدم و شدم جدي ، كردن شوخي كوتاهي دقايق زا پس
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 .بودم تنها اول از من -

 نكرديد؟ ازدواج شما مگه:  كردم سوال باز حيرت با

 .شدم هم تنهاتر و بودم تنها باز ولي گرفتم زنم ، چرا:  گفت و داد تكان را سرش

 .كند رحمتش خدا:  گفتم آرام

 : كيه منظورت:  گفت و داد تكان سوال و تعجب حالت با را سرش

 .شما خانم:  گفتم

 .كنيم نمي زندگي هم با منتهي ، هستش ، نمرده كه اون اما.  ممنونم:  گفت و زد لبخندي

 اين از. داد مي خاتمه بعد و داد مي جواب كالم يك هم او.  كنم سوال او از هم سر پشت شد مي عث با كنجكاويم حس
 .داشت مرا كردن كنجكاو قصد كه بودم فهميده گفتنش طرز

 شديد؟ جدا هم از شما -

 .نگرفتيم طالق اما ، كنيم مي زندگي هم از جدا -

 .زنم نمي حرفي ديگه نداريد دوست شما اگر ، پرسم مي سوال اينقدر كه ببخشيد را من -

 بعدا ، بخور را ات صبحانه حاال ولي ، كردم اذيت را تو گفتنم اينطور با دانم مي ، شوم نمي ناراحت اصال برعكس نه -
 .كنم مي تعريف برات

 خواستم مي ، خوردم را ام صبحانه ، كالمي و حرف بدون خاطر همين به ، بگويد تا كنم اصرار نداشتم دوست اصال چون
 .بودم جا انهم و برخيزم من است نشسته او كه وقتي تا كشيدم مي خجالت ولي شوم بلند

 بيدار هنوز كه خوابند خوش خيلي دوستات انگاري ، خودت برعكس:  گفت و كرد باز را حرف سر باز معصومي آقاي
 خاطر به و ايد امده طرف يك از كدام هر يا هستيد شهر يك اهل سه هر شما:  داد ادامه كوتاهي مكث از بعد و اند نشده

 .شديد جمع اينجا دانشگاه

 مي ازم ها همين حوش و حول سوالي كسي هر و ديگه جاي هر و ها همكالسي ، دانشگاه در چه ، تمگف مي بايد جي
 .بودند من چون هم انها بلكه ، من تنها نه بدهم را جوابشان پي تا ماندم مي همينطور ، پرسيد
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 .شهريم يك براي سه هر ما:  گفتم اخر كه

 ؟ هستيد شهرستان كدام مال : پرسيد باز و داد ادامه را باره اين در بحث او

 .هستيم شيرازي:  گفتم و پريد دهانم از يكدفعه و بگويم اي تازه دروغ شدم مي مجبور او پرسش هر با

 .برود انجا به ديگه يكبار تا كرده شيراز هواي چقدر اينكه و كردن تعريف به كرد شروع او ، من حرف اين با

 اين از حتي ولي ، بودم فهميده هم چيزهايي يك ، بودم شنيده رو ها شهر اسم فقط حال به تا ، بودم گفته چي ، باش منو
 به خواسته نا هم ما كه كردند نمي سوال مورد اين در ما از و دانستند مي كاش. بودم نگذاشته بيرون را پايم هم شهر
 .بدهيم را جوابشان دروغ

 هم من تا ، شود بلند دليلي به كه كردم مي دعا دلم توي ، او سوالهاي از درمانده من و بپرسد هم باز اينكه از ترسيدم مي
 و شدم بلند او با همزمان هم من و خاست بر معصومي اقاي ، تلفن زنگ صداي شدم بلند با كه ، بروم خودم اتاق به بتوانم

 .امدم باال به

 بخواهم تا كرد نمي كار فكرم ، اشتمند را كاري هيچ انجام حال و بود رفته سر ام حوصله ، بودند خواب هم هنوز دو آن
 . بنويسم

 داد تكاني خودش به كرد باز چشم وقتي. كردم مي نگاهش و زدم چمباته او روبروي همينطور دقايقي.  رفتم سارا اتاق به
 كني؟ مي نگاهم اينطوري چرا ، چيه مهتاب:  گفت ترس با و شد خيره بهم تعجب با و

 ظهر لنگ تا كه هم شما ام شده كالفه خيلي ، شويد بيدار تا بودم منتظر ، هيچي:  گفتم و انداختم باال را سرم خونسردانه
 .خوابيد مي

 ، كردي جدا ما از رو خودت وقته خيلي كه تو.  گذاري مي محل ما به و هستي ما شدن بيدار منتظر تو كه شده چي امروز -
 .خودتي كارهاي مسرگر وقت تمام و زني مي حرف ما با نه و خوري مي ما با نه

 .جايي يه برويم بياييد ، گرفته دلم -

 ؟ كجا اما ، برويم باشه

 .همانجا برويم ، رويد مي كجا روزها بعضي ها شما -
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 مي بر پياده باز رو رفته راه هم بعد و بينيم مي رو ها مغازه داخل هم كمي ، خيابان سر تا پياده ، هيچي:  گفت سارا
 و نشينيم مي انجا نيمكتهاي روي ساعتي يك ، پارك ميرويم هم وقتها گاهي ، چرا اما. برويم نداريم جايي كه ما.گرديم

 .بريم هم حاال خواهي مي. خونه مياييم بعد

 خانه توي ؟ كسل و بيحال قدر اين ، شند مي اينطوري ادمها وقتها بعضي چرا:  گفتم و انداختم باال منفي عالمت به را سرم
 .خورده اعصابم خيلي. بروم خواد نمي دلم هم بيرون ماا ، بمانم ندارم دوست

 .شدي ديوانه ، نوشتي يا و بودي فكر يا فقط و نخوردي جم اينجا از كه بس از:  گفت سارا

 باشه؟ قبرستان، برويم تايي سه عصري:  گفتم

 .گيره مي دلش بيشتر ادم كه اونجا ؟ قحطيه جا -

 .روم مي خودم ، بياييد نخواهيد هم شما اگر ، نرفتم كه وقته يخيل ، جان خانم قبر سر بروم خواهم مي -

 . رفتيم خاك سر به و شديم اماده هم ما بود شده تر خنك هوا تقريبا هفت ساعت عصري

 آنجا از و شديم ماشين سوار. امديم بيرون زودي و نمانديم آنجا خيلي نفيسه اصرار به دعا خواندن از بعد و نشستم آنجا
 .باشيم داشته خريد قصد كه بوديم آمورده همراهمان پول اصال نه و بخريم چيزي خواستيم مي نه ، رفتيم ازارب تا پياده

 ديدن با يكدفعه كه شديم مي رد سريع و ديديم مي را ها مغازه.  بوديم آنجا ساعتي يك ، گذراندن براي همينطوري فقط
 .دادم مي فشار محكم و گرفتم را نفيسه دستهاي ، شدم زمين ميخكوب ، خانمي

 و بودم ايستاده جايم سر من كرد مي نگاهم هم خانم آن.  بودم شده خيره روبرو به همينطور زدن هم بر چشم بدون
 با بعد ، كرد نگاهم دقيق و آورد صورتم جلوي را صورتش و شد نزديكتر من به خانم آن.  نداشتم داشتن بر قدم قدرت
 !؟ مهتاب:  گفت اهسته صداي

 نمي كه كردم وانمود اما.  شناختم را او من اول نگاه در كه همانطور. بود شناخته مرا هم او ، انداختم زمين به را سرم
 .شناسمش

 شناختي؟ مهتاب ، جالل اقا ، پيش سال ده ؟ مياد يادت منو:  گفت و گرفت را دستم

 كمي اما داشت زيبا صورتي كه بود ايستاده دختري او كنار. بود چروك از پر چشمانش زير بود شده شكسنه و پير چقدر
 شانة روي را دستش است دختر ان نگاهم مسير كه ديد خانم معصومه.بود خانم معصومه از كوتاهتر هم ان فد و بود چاق
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 و رفتي كجا تو:  گفت غمگين و آرام لحن با ، حرفش ادامة در و بزرگم عروس ، عروسمِ اين:  گفت و گذاشت دختر آن
... 

 بر قدم سختي با و گرفتيد اشتباهي شما ، نيست مهتاب من اسم خانم:  گفتم و پريدم حرفش توي و دهد ادامه شتمنگذا
 .شدم دورتر و دور و داشتم

. رفتم مي راه تند خيلي بيندازم نگاهي را سرم پشت اينكه انها،بدون به اعتنا بي من ولي بودند ايستاده جا همان ها بچه
 .نبود دو آن از اثري ، كردم نگاه را برم و دور چه هر ولي ايستادم اي گوشه بازار از بيرون

 كنار خيابان در و نداشت اي فايده ولي كردم صبر همانجا دقايقي. بودم كرده گم را آنها بودم آمده سريع انقدر من
 از يك ولي كشيدم مي ابعذ انها به انديشيدن از.  رفت مي رژه چشمانم مقابل گذشته تمام ، ايستادم اتوبوس ايستگاه
 .رفت نمي يادم از لحظه

 موقع اون مقابل در ، بكشم هوار دل ته از خوام مي ، افتم مي كه وقتها اون سختيهاي و گذشته ياد.  بود ديروز همين انگار
 .زياد خيلي ، خوشبختم من ديگه حاال ها

 كه بود اين از ترسم ، ترسيدم مي هنوز اما.  باشم راضي و بدانم را حاال زندگي قدر بيشتر ميشه باعث گذشته اوري ياد
 كسي ديگه و بودم شده بزرگ خودم براي من ، اي احمقانه انديشه چه. برگردانند خانه ان به باز و كنند پيدا را من انها
 .كنه مجبور توانست نمي

 حياط در ، بودند نيامده ها بچه وزهن امدم كه خانه به.  انديشيدم مي اينگونه كه بودم ترسو چقدر داشتم عجيبي دلشورة
 به تا گذاشتم اول پله روي را پايم تا. نبود خبري هم انها از بودم حياط در كه بود وقت خيلي ف شدم انها منتظر و نشستم

 .كردم باز و رساندم در به را خودم دو با ، شد بلند در صداي ، بروم باال

 ، زد غيبت يكدفعه.  گشتيم بر و رفتيم بار صد از بيشتر را بازار تمام دوني مي:  گفتند هم با و بودند زده زل بهم دو هر
 شناخت؟ مي كجا از رو تو بود؟ كي زن اون ؟ شد چي

 اون ، ندارم را كردن فكر درباره حوصله اصال.  نزنيد باره اين در حرفي هيچ فعال كنم مي خواهش:  گفتم و گرفتم را سرم
 .كنيد بس گه،دي بود گرفته اشتباهي منو زن

 ...طور چه بعد شناخت مي خوب رو تو خانم اون ، چي براي دروغ ديگه ، نگو خوب بگي خواهي نمي:  گفت نفيسه

 ...كرديم حركت هم دنبال به و ، نه حاال اما ميگم:  گفنم و بستم را در
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 خوابي ديدن با كه نكشيد اي دقيقه به و برد خوابم زودي ، رفتم رختخواب به ، بخوابم بقيه از زودتر خواستم شب
 مي فكر ان به و بودم نشسته بسترم در همينطور ساعتي تا كه بود واقعي خواب اين انقدر ، شدم بلند جا از وحشتناك

 .كردم

 خواب. لرزيد مي دستهايم و بود كرده عرق بدنم تمام. بودم كرده وحشت چقدر. بود جوري يه ، نبود شبيه خواب به اصال
 ان به خيابان اين از پناه سر بي و خسته و گرسنه ، بودم كرده فرار خانة از كه روزي.  بود روزها مانه از تصويري من

 .داشتم اسفناكي وضع چه كه سوخت مي خودم براي دلم ، روزهايي چه. رفتم مي همينطور كوچه پس كوچه توي ، خيابان

 .افتاد مي فرو و غلطيد مي هايم هگون روي قطره قطره ، پلك زدن با و بود كرده پر را چشمانم اشك

 خوابم هوا شدن روشن تا ديگه اما برگشتم رختخواب به هم بودباز شب نيمه سه ساعت ، كردم نگاه ديواري ساعت به
 اي فايده ولي دادم تغيير را جايم بار چند ببرد خوابم تا انداختم مي را خودم پهلو ان به پهلو اين از همينطور ، نبرد

 .نداشت

 چون آمدم اشپزخانه به بعد و رفتم مي راه اتاق دور بود شده سنگين هم چشمانم. رفت مي گيج و بود گرفته درد سرم
 و كردم پيدا را مسكني قرص گشتن چقدر با تاريكي همان در شوند خواب بد هم بقيه تا كنم روشن را چراغ خواسنم نمي

 .رفتم بالكن به و زدم صورتم به خنكي آب هم بعد.خوردم

 خورد مي ان بر ، بودم نكرده خشك را صورتم چون و امد مي خنكي نسبتا باد. كرديم مي سپري را تابستان اخر روزهاي
 وقتي.  كردم نياز رازو خدايم با درون از صدا بي و سرم از باالتر ، كردم بلند را دستم دو هر. كرد مي بيشتر را ان خنكي و

 مشغول ارام و نميداد ازارم پيش لحظة دلشوره ديگه هميشه از بيشتر خيلي كردم مي ارامش و سبكب احساس امدم داخل
 .شدم كارهايم

 

 هشتم فصل

. كرد مي شروع را تدريس آنجا در و ميرفت اطراف دهاتهاي از يكي به بايد هم نفيسه ، ما درس از سال سومين شروع با
 هر رفتن موقع. نبود هم اي چاره اما باشيم هم پيش لقب از كمتر شود باعث كار اين يا و شويم جدا هم از خواستيم نمي
 روز از كه بود اين بر قرار. بود انگيز حزن ما پيش از او رفتن چقدر حقيقتا كرديم بدرقه را او اندوهگين و ناراحت كدام
 نفر چند با او كه بودند داده آنها به اي خانه آنجا در. بيايد خانه به را آخر روز دو فقط و بماند آنجا چهارشنبه تا هفته اول

 .كرد مي زندگي ديگر
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 ما پيش كمتر اينكه از فقط و راضيست آن جاي از و كارش از هم گفت مي خودش ، بود دوم و اول كالس معلم هم نفيسه
 .كرد مي شكايت و كرده دلخور را او است

 ، كرد مي شلوغ و زذ مي حرف ما از تربيش نفيسه ، كرديم مي را دلتنگيش حسابي هم ما ، بود شده خلوت خانه رفتنش با
 ديگه هم من و زد مي حرف كم هميشه مثل كه هم را سا.  بود شده كور و سوت خانه چقدر. بود خالي خيلي او جاي

 .نداشتم حوصله

 را شب تا بود كرده دعوت معصومي اقاي از سارا روز اون ، دادم چاپ براي را آن و كردم تمام هم را سوم كتاب باالخره
 او ديدن را شب است قرار پسرش كه دليل اين به را او خواستة معصومي اقاي كه وقتي اما باشيم هم دور تا بيايد باال به

 باال طبقة به را شب دو هر و كند دعوت هم را بابك تلفني تا بود خواسته ايشان از اصرار با سارا ف بود نپذيرفته بيايد
 .بود كرده دعوت را انها من به اطالع بدون و بود رفتهگ تصميم خود سر همينطور او.  بيايند

 هنوز ديديمش مي كمتر چون.  بود كرده تر دشوار و زياد را كارها بابك آمدن اما بوديم شده خودماني معصومي اقاي با
 مي نهاآ شد معلوم كه ظهر نزديكيهاي از. باشد خوب و مرتب چيز همه خواست مي دلمان و داشتيم بايستي در رو او با

 .بوديم مشغول يكسره آمدنشان تا و شديم كار به دست هم ما ايند

 كه بود اول بار داشتيم مي بر را چيزهايي يه كدام هر شديم كه فروشگاه داخل ، رفتيم بيرون خريد براي دو هر كار اول
 بين را كارها البته كه شديم خانه كردن تميز و پز و پخت مشغول ، خانه به بازگشت از پس ، بوديم كرده ولخرجي انقدر
 .بوديم كرده قسمت هم

.  دوختيم چشم هم به هراسان سارا و من زدند را خانه زنگ وقتي ، بوديم نشده آماده هنوز ما ولي ، بود شده غروب
 در.  بود مانده خودمان ضع و كردن مرتب همينطور و خانه كردن تميز از كمي چون بيايند زودي اين به نداشتيم دوشت
 در سارا. كرد معطل در پشت را آنها شد نمي اين از بيشتر منتهي كرديم جور و جمع عجله با و تند هم با دقيقه يك همان

 كه ديديم را نفيسه دو آن جاي به كه بوديم آنها ورود منتظر و بوديم ايستاده اتاق در روبروي دو هر ، كرد باز را
 .شد داخل و آورد در را كفشهايش

 .افتاده اتفاقهايي انگاري نبوديم ما ، شده خبري:  پرسيد و بود مانده مبهوت ما وضع و سر ديدن با

 تويي؟ نفيسه:  گفتيم هم با بلند و بوديم كرده تعجب او ديدن با هم ما

 .كرده ناراحتتان من آمدن و بوديد اي ديگه كس منتظر انگاري:  گفت ناراحتي با
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 حقيقتا ، هفته وسط اونم.  بيايي تو كه كرديم نمي باور ما آخه:  دادم جواب و گرفتم دستش از را كيفش ، رفتم طرفش به
 آمدي؟ امروز كه شده چي حاال.  بود اي منتظره غير ديدار

 ؟ بياد كسي قرار خبره، چه اينجا حاال ، كرديم تعطيل فعال روزي چند.  مدرسه بازسازي بخاطر -

 وضع تازه ، نداريم را خانه كردن تميز حال ديگه كه شديم خسته نقدرآ ، اومدي موقعي خوب چقدر نفيسه:  گفت سارا
 ؟ كني مي كمكمان.  نكرديم كار هيچ هنوز ، ببين هم را خودمان

 زنيد؟ مي را خودتان حرفهاي همينطور يا بياد خواد مي كي گوييد مي هم به باالخره:  گفت بلند صداي و خشم با نفيسه

 و معصومي آقاي هم ان كردند دعوت مهمان خودشان ميل به امشب خانم سارا ؟ نگفتيم بهت مگه... ا: گفتم و خنديدم
 .را پسرشان

 ؟ چي براي:  كرد سول و داد تكان را سرش نفيسه

 نتيجه اين به و كرديم را فكرامون ، تو خواستگاري بيايند خواهند مي ، داني نمي مگر:  گفت مزاح و شيطنت با سارا
 ؟ چيه نظرت حاال ، بيشتره هم وصلت اين گرفتن سر امكان همينطور و بهتره خيلي نباشي خودت اگر كه رسيديم

 حوصله و حال اصال امشب چون بيايند ديگه شب يك بگوييد بهشون:  گفت جوابش در و گرفت نيشگون را او گونة نفيسه
 .رفت حمام به حرفي بدون و كرد پرت اي گوشه را كدام هر و آورد در را لباسهايش بعد و ندارم را اش

 صدايمان بلندي تقريبا و رسا صداي با معصومي اقاي كه كرديم مي هم را كارهايمان خنديديم مي او به كه همينطور ما
 و بوديم نشسته هم دور همگي. كردم تعارفشان باال به گويي امد خوش و احوالپرسي و سالم از پس و آمدم بيرون. كرد
 گفت و نداشت بر كه گرفت معصومي آقاي جلوي اول. برگشت شربت سيني با و شد بلند جا از سارا اي دقيقه چند از بعد

 .كنم خودداري شيرين چيزهاي خوردن از توانم مي تا بايد دارم كه قند مرض خاطر به ولي بردارم خواد مي دلم خيلي: 

 حرف معصومي آقاي هم گهگاهي و كرديم مي نگاه را همديگر فقط ارام و ساكت همه بود همينطور ساعت يك تا حدودا
 به رسيد و شد كشيده وسط ديگه حرفهاي خيلي و او كار و نفيسه تحصيل حرف اينكه تا. داد مي خاتمه زودي و ميزد

 كردن تعريف به كرد شروع و داد خودش به تكاني ما از اصراري يا و سوال بدون بار اين كه معصومي آقاي قبل زندگي
 : كه

. رفتند دنيا از يكماه فاصله به قبل يكسال مادرم و پدر ، بودم نكرده ازدواج هنوز موقع اون تا ، مداشت سال سه و سي
 در من. بودم مانده مجرد من موقع آن تا كند مياني در پا تا نبود كسي چون هم و بود گرفته را وقتم تمام كه كار بخاطر



 

 

آغوش اميد هم     كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  50 

 از مهمانها تمام جون.  بود مفصلي مهماني ، دوستانه امالك مهماني يك به كردند دعوت را ما شبي كردم مي خدمت ارتش
 .بود كارمان حوش و حول آخر تا اول از هم بحثمان و صحبت كل بودند خودمان

 بود گرد آن شكل ، شيك و زيبا بسيار و بزرگ سالني ، برويم ديگري سالن به تا خواستند ما از نوشيدني صرف براي بعد
 .بود كرده برابر جند را آنجا قشنگي كه بودند كرده تزئين اي قهوه مخمل هاي ردهپ با هم را آن دور تا دور و

 با ، بوديم شده آشنا هم با افسري دانشكده در دو هر و بود ما سالة چند و چندين رفيق و دوست ملك آقاي خانه صاحب
 به بودند آمده آنجا كسانيكه.  بود بزرگتر خيلي من از سن لحاظ از هم و ارتش در مقام زمينة در هم او كه تفاوت اين
 كنارم و بزند حرف من با بيشتر ملك كه شد مي سبب تنهايي اين و بودند همسرانشان با همگي بودم تنها كه من از غير

 .بنشيند

 تصميمي براي كدام هر.  نداشتيم رفتن قصد كدام هيچ و بود شده كشيده درازا به ما بحث اما و بود گذشته شب از پاسي
 .كردند مي نقد و بودند ناراضي هم تائي چند دادند مي پيشنهادي و نظرات بود شده گرفته جديدا كه

 پدر كنار ، مهمانها تك تك با احوالپرسي و سالم از پس و پيوست ما جمع به داشت نام فريال كه ملك دختر حين آن در
 دختر ان از. نمود ترك را سالن پوزش با و شد دبلن جا از كوتاه دقايقي از بعد و كرد صحبت او با نجواكنان و نشست

. كند مي زندگي پدرش پيش و شده جدا شوهرش از كه است مدتي مثال كه بودم شنيده قبال دورغ و راست چيزهايي
 پشتش بر كه رنگ همان به موهايي همينطور و سياه و درشت چشماني با گونه گندم.  بود اندام الغر و بلند قد فريال
 .است خودم سال هم فهميدم بعدا كه دارد سال سي گفتند مي ولي امد نمي زياد سنش بنظر. بود كرده جمع ساده خيلي

 جايي به كردم مي فكر هم چي هر. كرد مي ام ديوانه داشت اين و چرخيد مي دختر آن حول ذهنم و فكر تمام شب ان از
 در دوستان از يكي با ديدار ان از بعد ماه دو و گرفتم را قطعي تصميم اخر. باشد ثمر مثمر برايم حداقل كه رسيدم نمي
 رسيد گوشم به ملك صحبت تا گذشت هم ديگر يكماه. كند صحبت موضوع اين درباة ملك خود با اينكه تا گذاشتم ميان
 .ندارد را مجدد ازدواج قصد او ولي زده حرف من ردربارة دخترش با كه

 تصميم و گرفتم سر از باز و ننشستم بيكار اما ، رفت نمي كار به دلم و دست قبل مثل ، بودم مايوس و اميد نا روزي چند
 .كنم صحبت حضورا خودم او با هشت طوري هر تا گرفتم

 بعد و گذشت يكسال تا ماندم معطل همينطور و شد نمي عايدم چيزي و افتاد مي عقب داليلي به كردم مي قصد كه بار هر
 به مرا كه هم اميد اي روزنه ، بود شده تمام برايم چيز همه ديگه.  رفته امريكا به و دهكر ترك را ايران فريال كه فهميدم
 از باز اميدي نا اوج در.  ساختم مشغول را خودم كارها با قبل چون باز مغموم و دلسرد و رفت دست از كشاند مي تالش
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 تاخير به ديگه. گردد مي بر دوباره التتعطي شدن تمام از بعد و بازگشته روزيست چند كه رسيد گوشم به آن و اين
 به خودش و برد باغ به مرا بود دريافته ورود بدو همان از را نيتم كه ملك.  رفتم ملك خانه به معطلي بي و نينداختم
 مي قدم همانجا اطراف دو هر و شد بلند ، كنارش به من رفتن با و بود نشسته صندلي روي انجا او. برگشت ساختمان

 نمي و بودم گرفته تصميماتي و بودم كرده فكرها روزي چنين براي چقدر. گفتيم مي چيزهايي حالمان وضع زا و زديم
 من به را چشمانش ، كشيدم وسط را خواستگاري موضوع هايم گفته الي به ال.  بدهم كف از بيهوده را فرصت خواستم
 داري؟ سال چند:  پرسيد من از بود شده حاكم بينمان كه طوالني تقريبا سكوتي از بعد و دوخت

 .سال سه و سي -

 ؟ كردي هم ازدواج حال به تا -

 ؟ ميداني را اين ، كردم ازدواج من:  داد ادامه او و دادم را پاسخش

 .دادم تكان مثبت عالمت به را سرم

 ؟ ميداني هم را اين ساله هفت دختر يك ، دارم هم بچه -

 .نكشيد هم ماه چند به حتي و شديد جدا شوهرتان از سريع شما بودند گفته من به اما:  گفتم تعجب با و دانستم نمي

 و چرخاند من به را ديدش مسير باز و شديم جدا كه بودم حامله را دخترم اما ، همينطوره:  گفت و كرد تصديق را حرفم
 منصرف يا و كني اجازدو داره هم بچه يك كه خودت همسال زني با داري قصد هم هنوز ، چي حاال خوب:  كرد سوال
 شدي؟

 دو از بعد ارزو اين كه اين تا برسم او به كه بود شده محال ارزويي برايم اين.بودم مصمم تصميمم در و داشتم دوستش
 .آمديم در هم عقد به او و من و پيوست واقعيت به سال

 به تا رفت مي و گذاشت مي تنهايم تيفرص هر در و ماه چند به ماه چند او.  بودم دلخوش من و بود كنارم مثال او سال ده
 .شديم مي باخبر هم وضع از تلفني بيشتر و ماند مي ايي هفته جند و يزند سر دخترش

 رسيده ما به دارائيش كل و بود كرده فوت ملك.  رفتيم امريكا به اقامت براي سه هر كه بود ساله سه و امد دنيا به بابك
 منوال همين به و نيست من كار به احتياجي داريم كه وضعي با:  گفت مي و نمنك كار من كه داشت اصرار فريال ، بود

 و شكل يك برايم چيز همه.  شدم خسته كردن زندگي اينطور از تدريجا اما بودم راحت اول. گذرانديم مي را زندگيمان
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 جا همين در هم بيتا دخترم .گرديم بر ايران به تا كردم راضيش باالخره من حد از بيش خواهشهاي با و بود شده يكجور
 .آمد دنيا به

 باز موقع ان از.  ديگه حرفهاي خيلي و كند ازدواج خواهد مي بود گفته فريال به تلفني بود ساله شانزده كه او دختر
 باز و ماند ماهي دو از كمتر بار هر در و آمد اخير سال چند اين در دوباري يكي. رفت و كرد بهانه را وطنش دختر دلتنگي

 ... هم

 ، دارد سال 14 االن بيتا دخترم ، بوديم جدا هميشه سالها اين كل در و شوهريم و زن مثال ما اما ، دارم دوست را همسرم
 و گريه با كردم ترك را انجا من وقتي اما نكردم اعتراضي هم من كنند تحصيل همانجا مان بچه دو هر داشت اصرار فريال
 خودش براي كسي هر ف ديگه خوب ، رو ما زندگي بينيد مي. آوردم خودم همراه هم ار او و نشد راضي دلم بابك زاري
 نمي ادم. داد تغيير كل به مرا سرنوشت ، مهماني يك. كوتاه هم برخي و طوالني قصة يك ها بعضي ، داره ماجرايي يك
 .باشد زندگيش در اي فاجعه و ضرر يا و اوست صالح به اين ايا و دهد مي رخ اتفاقي چه روزگار فرداي داند

 زندگي جدا و تنهايي اين باعث خودتان ها شما معصومي اقاي:  گفت سارا ، معصومي آقاي هاي گفته رسيدن پايان به با
 .زوجها از خيلي مثل باشيد هم با توانستيد مي.  بوديد كردن

 ، داره حق من مثل اونم. باشم اونجا يشههم براي توانستم نمي ، بود اينجا زندگيم و كار تمام. دارم دوست را اينجا من -
 به عملي انجام براي كدام هيچ ما. باشد ديگر طرف او و طرف يك من شده باعث اين و داره دوست را زادگاهش و شهر

 اوضاع اين باشيم زنده كه هم زماني تا و داشت ادامه هم حاال تا اين و امديم كنار هم با و نكرديم اجبار و زور ديگري
 .است

 نه؟ باشه ساله شصت حدودا بايد شما همسر پس:  گفتم

 .خودم مثل:  گفت ادامه در و داد را جوابم سر تكان با

 .ديدمشان مي خواست مي دلم چقدر:  گفتم

 نشان بهتان تا كنيد يادآوري ، است آلبوم در قديم از عكسهايي ، پايين بياييد خواستيد وقت هر:  گفت معصومي آقاي
 .دهم

 غافل انها از پذيرائي از كه بوديم دادن گوش محو بقدري هم ما ، بود ه كشيد طول ساعتي چند معصومي اقاي زندگي قصة
 ارام و خموش لحظه ان تا كه بابك.كرديم صرف صدا بي و آورديم هم كمك به را شام كه بود دوازده ساعت. بوديم شده
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 تميز از بعد ما از كدام هر. رفتند ما پيش از بخير شب گفتن و تشكر با و شد بلند پدر همراه به بود شنونده فقط ما چون
 زندگي از باز همانجا در و انداختيم دراز به دراز هم كنار و هال توي را رختخوابهايمان ، كردن جور و جمع و ظرفها كردن
 .بود هم عين هم نظراتمان و پرسشها سه هر و زديم مي حرف معصومي اقاي

 نويسي؟ مي ، بنويس معصومي آقاي زندگي درباره و بيا من نظر به مهتاب : گفت و كرد صدايم سارا

 بيشتر بخواهم بعد و باشه راضي معصومي اقاي خود بايد اوال بكنم را كار اين بخواهم اگر اما ، نوشتم شايد ، دونم نمي -
 كه اينطور.  دونم نمي خودم كه من گرنه و نگفت كه ديگه چيزهاي خيلي و افتاده كه اتفاقهايي تمام بده، توضيح برام
 .شه نمي صفحه پنج يا چهار از بيشتر داد شرح

 معصومي اقاي و بودند خوشبخت حقيقتا آنها ، شما خيال به:  گفت و كرد ما به رو و اورد بيرون پتو زير از را سرش نفيسه
 ...اينكه يا و داشته را خوشبختي چنين ارزوي

** ** ** 

 .خواند مي كتاب و بود انداخته پا روي پا و بود نشسته هميشه مثل معصومي آقاي. رفتيم نپايي سه هر شب آن فرداي

 اوني تا آمديم آماده و حاضر هم حاال و گرفتيم جدي به ما و كرديد تعارف شما معصومي اقاي:  گفت و زد لبخندي نفيسه
 .دهيد نشانمان داديد را قولش ديشب شما كه

 با ساعت يكربع از بعد. كرد نشستن به دعوت را ما ، كرديد خوب خيلي ، امديد خوش تنگف با و خنديد ما حرف به او
:  گفت شوخ لحن همان با و گذاشت ميز روي ما مقابل را ان و برگشت بود مينياتور طرح آن جلد روي كه بزرگ البومي
 .عهد به وفاي

 اده د لم بيدي درخت زير ديگري و رقصيد مي ستد بر جام انها از يكي ، بودند زن سه كه ديديم را ان روي طرح اول
 بود معصومي اقاي خود از بزرگي عكس اول صفحة در آن كردن باز با. داشت دست در تاري هم آنها از ديگر يكي و بود

 چهار اي خانواده.  بود خانوادگي عكس يك آن مقابل عكس و اوست جواني دوران و پيش وقت خيلي مال بود معلوم. 
 بود بابك خود هم پسر ان و معصومي آقاي پاي روي بر كوچك دختري.  بودند نشسته همسرش و معصومي ايآق. نفره
 باالي هم معصومي اقاي و بود نشسته صندلي روي عروس.  بود آنها عروسي عكس بعد صفحة ، بود ايستاده مادر كنار كه
 بقيه و بود عروسيشان به مربوط ان از تا شش يا پنج فقط عكسها كل از كه ديگر عكس چند همينطور و بود ايستاده او سر
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 اش چهره بود گفته كه خودش تعريف عين درست ، بود قديمي و سفيد و سياه آنها تمام. بود تكي يا خانوادگي عكسهاي
 .داد مي نشان اش حقيقي سن از تر كمسال

 بود جوان ، آره:  گفت و آورد باال را سرش بعد و انداخت ان به عميق نگاهي و گرفت ما دست از را آلبوم معصومي آقاي
.  نميشه تغييرات و گذشت اين متوجه خودش كه ميشه پير سريع چقدر آدم ، شده پير ديگه حاال ولي ، قشنگ هم خيلي
 در را او چيزي چه ياد و چيست انديشة در او دانست نمي كس هيچ ، كرد مي فكر و ماند خيره اي نقطه به معصومي آقاي
 .كرده قغر خود

 .كنيد فرار خواهيد مي نيامده هنوز زودي اين به چرا ، چيه:  گفت و آمد خودش به ، ما شدن بلند با

 .شديم مزاحمتان و انداخت زندگي و كار از هم را شما ، ما ة انداز از بيش فضوليهاي:  گفتم

 كتاب ، خواندم بار صد از بيشتر حال به تا كه خواندم مي را كتابهايي ، دادم نمي انجام بخصوصي كار:  گفت معصومي اقاي
 ، قديميه خيلي:  گفت و داد نشانمان را آن جلد و برداشت بود نشسته آن بر ما آمدن از قبل تا كه اي صندلي روي از را

 نداستا ، بخوانيد و برداريد را اين خواهيد مي اگر:  گفت و گرفت ما طرف به را كتاب آن حرفش ادامة در.  خودمان مثل
 .بيايد خوشتان كنم مي گمان ، جالبيست

 .اورم مي برايتان صبح فردا و خوانم مي امشب همين:  گفتم و گرفتم را آن و كردم دراز را دستم

 زياد كتاب اينجا ، ندارم اي عجله من بماند، پيشت داري دوست كه وقت هر تا ، چيه حرفها اين:  گفت معصومي آقاي
 .شديم خارج آنجا از خداحافظي و تشكر از بعد. برداريد و بياييد خواستيد كدام هر اگر ، است

 كتاب آن اول چاپ تاريخ. خواندن به كردم شروع و رفتم اتاقم به سريع و بودم عجول خيلي كتاب آن خواندن براي
 .بودم امدخ دنيا به تازه من كه روزهايي همان يعني. بود پيش سال دو و بيست به متعلق

 شادي و خوشي در غرق و دانسته مي زمين روي آدمهاي ترين خوشبخت را خودش كه بود دختري زندگي ان موضوع
 بود كشيده كه رنجهايي و شده وارد او بر كه محبتهايي از. شود مي او عليه بر و كند مي تغيير چيز همه يكمرتبه كه بود

 عرض در درست ، بود كرده پف چشمانم و دمبو كرده گريه بار چند كتاب آخر وتا سوزاند مي را آدم دل كه بود نوشته
 .خوابيدم و بستم را چشمانم شد راحت خيالم كه بعد و كردم تمام را آن ساعت هفت

 

 نهم فصل
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 هم ان ، سارا ورد با. شد او متوجة نگاهم در به انداختن كليد با كه خواندم مي و بود دستم در كتاب. رفتم مي راه حياط در
 بر محكم مشت با و كرد گريه بلند بلند و نشست زمين روي در كنار او. كردم نگاهش و يستادما مبهوت و مات حالت با

 هيچ و هيچي ديگه كه بود عصبي آنقدر. نتوانستم بگيرم را دستهايش تا كردم كار هر ، رفتم جلويش.  كوبيد مي زمين
 .شوند جمع رد پشت ها همسايه بود ممكن كه بود بلند حدي تا صدايش.  نبود جلودارش كس

 هم من.  نداشت اي فايده بياورد پايين را صدايش تا زدم حرف چي هر ، كردم صدايش ارامي با هرچي ولي بودم ترسيده
 و بود شده سرخ ، بود كرده گريه بس لز ، دوخت من به را چشمانش ، زدم صورتش به محكم اي كشيده يك حرص با

 .بود شده كرده پف

 من ، بكش منو كنم مي خواهش ، بكش منو مهتاب:  گفت و كرد صدايم زاري و تضرع با و گذاشت زمين روي را سرش
 .شدم خسته ديگه

 و شن و بود شده زخم ، ها موزائيك روي بر زدن محكم خاطر به را دستهايش.  بردم داخل به و كردم بلندش زور به
 شد نمي ارام اي لحظه سارا. بستم دستمالي با بعد و شستم ولرم آب با را دستانش.  بود رفته فرو آن در كوچك سنگهاي

 مهتاب.  بكش منو داري دوستم اگر. بكش منو خدا به را تو:  گفت مي هم سر پشت همينطور و بپرسم چيزي او از تا
 .شكنند مي را دلم و كنند مي اذيتم جوري يك همه ، ببينم را كس هيچ خواد نمي دلم ديگه ، باشم خوام نمي ديگه

 مثل اصال من.  داريم فرق هم با ما ، مهتاب نه:  گفت او ولي.  كنم آمش هم باز هميشگي حرفهاي همان با كردم سعي
 سعي باز سختيها تمام با ، نداره را من روز و حال كس هيچ. نيست ما مثل كس هيچ ، ترم بدبخت همتون از ، نيستم شماها
 .ببرم ياد از را روزها آن و كنم فراموشش كردم

 داشتم ، حرفي ن ، سالمي نه ، شديم مي رد هم كنار از ، بدتر ها غريبه از ، كرديم نمي نگاه هم به ديگه كه دبو مدتي
 روزي چند ولي كردم را خودم سعي هم باز و كردم فراموش را او سختي چه با ديدي و بودي كه خودت ، كردم مي عادت

 و داد نمي اهميتي او اما كردم اعتنايي بي چي هر.  كرد مي تكرار ار قبل حرفهاي باز و آمد مي پيشم ، بود كرده تغيير باز
 هم مال ما ، كنم جدا تو از خودمو ، تونم نمي ديگه سارا:  گفت مي و بكشاند خودش سمت به مرا قبل مثل كرد مي سعي

 خيلي و نبودم مقصر كه كن قبول اما ، كنم مي اعتراف ، كردم اشتباه دونم مي سارا ، بزن حرف باهام هم باز بيا ، هستيم
 .ديگه حرفهاي

 كنترل را خودم تونستم مي و بودم آدم كاش اي ، زدم حرف باهاش منم ، بگيرم را خودم جلوي نتونستم دوباره مهتاب
 مي ازم كنايه گوشه و دعوا با هم بعد و ماليمت با گاهي افتادند راه من دنبال مادرش و خواهر بعد به روز اون از ، كنم
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 پسر كه دونند نمي ، دونند نمي هيچي كه اونها ؛ تونم نمي ديگه ، شدم خسته ديگه ، بردارم علي سر از دست ندخواه
 شده فقط من براي خواندن درس اين. نداشتم كاري اون با منكه داده عيدها و وعده چه و زده حرفها بامن خودشان
 تا كنم حبس را خودم خونه توي خواهم مي. بم انصراف خواهم مي ، رم نمي دانشگاه به ديگه ، كشيدن زجر و دردسر
 .نيفته كس هيچ به چشمانم

 اين با و نكردم مجبورش من. شد نمي عايدش اي ديگه چيز ، كشيدن عذاب جز رفتن دانشگاه اين از ، گفت مي راست
 .ذاشتمگ راحتش تصميم اين انتخاب در ، كند مي بهتر را او حال ، ماندن خانه در و نرفتن كه خيال

 پيش روز چند. بودم دانشكده غروب تا صبح از زوج روزهاي و بود پيش ترمهاي از بيشتر كالسهايم ساعت ترم اين در
 كه كني مي گمان واقعا اگر:  گفت كه خواستم اجازه و پرسيدم ازش معصومي آقاي زندگي موضوع نوشتن مورد در

 .كنم تكمك حاضرم و ندارم حرفي من باشد خوبي و جالب موضوع
 

 دقت با و بنشينم معصومي آقاي صحبتهاي پاي و بروم پايين طبقة به ، بودم خانه در كه هم را روزهايي بود شده سبب اين
 و روز هر و نگذاشت بيرون خانه از پاشو ديگه ، بود شده نشين خانه و بود اده انصراف كه وقتي از هم سارا. دهم گوش

 اصرار و درخواست با وقتها گاهي.  كند مشغول را خودش ساعتي حداقل تا كرد نمي هم كاري.بود بيكار بيكار ساعت هر
 ، معصومي آقاي.  شنيديم مي دقيق و نشستيم مي معصومي آقاي مقابل دو هر و آمد مي پايين هم او ، من زياد هاي

 ساعت دو از بيشتر هم اروزه بعضي و كشيد مي هم ساعت پنج تا چهار به تعريفهايش ، داشت را اش حوصله كه مواقعي
 .ماند مي باز گفتن از و شد مي خسته زود خيلي و شد نمي

 كمي توانست مي تا ، را وقتش از كمي كردن پر براي ، دهم انجام كاري سارا براي توانستم مي خواست مي دلم چقدر
 .كند مشغول را خودش

 ماه هر شهري اما.  بنويسم را سارا اسم تا بپرسم را امن ثبت براي الزم مدارك خواستم مي ، رفتم آموزشگاه به تنها روزي
 مي خيال.  گفتم سارا به هم را موضوع و پرداختم را يكماه پول بود كه طوري هر همه اين با.  بود زياد من براي آنجا
 اين ف او اطالع بي من فهميد وقتي گمانم و حدس خالف بر ولي كنم مي خوشحالش و زده ذوق خبر اين شنيدن با كردم
 شادش اينكه تا دهد مي عذابش بيشتر من دلسوزيهاي اين كه:  گفت و كرد دعوا باهام و بود شده ناراحت كردم را كار
 .كند

 .ميشه مگه اخر ، بكني كارم همه خواهي مي ، مياد گيرت كه پولي مقدار يك اين با تو -
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 ، پرسيد ازم را آن شهرية وقتي و بود ناراضي حاال ماا.  برود خياطي كالس به داره دوست خيلي كه بود گفته خودش قبال
 برام اصال مقدار اين پرداخت اينكه و گفتم بهش بودم داده كه را مبلغ آن نصف ، بياورم بيرونش نگراني از اينكه براي
 خيلي بايد كار شروع براي دانستم مي. نبود طور اين حقيقتا ولي بپردازم توانستم مي بود اينم از بيشتر اگر و نيست زياد

 توانستم مدتها از بعد اينكه از ، خوب اما.  بود كرده مشغول را ذهنم تمام اين و كردم مي تهيه برايش هم ديگر چيزهاي
 حاضر كالسهايم سر توانستم مي راحتتر خيالي با بعد به آن از. كرد مي راضيم اين و بودم خوشحال ، بكشانم بيرون را او

 .نيست تنها ديگه و است مشغول هم او كه دانستم مي و نبودم او دلواپس ديگر و شوم

 هم سارا حتي كه بدهم و كنم جور را آن چطور كه بودم بعد ماه شهرية نگران من ولي بود مانده خيلي دم ماه به هنوز
 بعد و آمد نهخا به بود فهميده خودش او ولي. بورد آموزشگاه به و كنه قبول ديگه كه بود ممكن غير وگرنه نشود متوجه

 .كنم مي پنهان ازش را چيز همه و گم مي بهش دورغ و كنم مي رفتار باهاش ها بچه مثل چرا كه كردن قال و داد كلي از

 داده كه پولي خاط به فقط هم يكماه اين و بره خواد نمي ديگه كه كفش يك توي بود گرده پاشو ، گفتم بهش چي هر
 حرفهاي.  بودم باخبر او دل از. نداره هنر اين به اي عالقه هيچ وگرنه بشه حاضر كالسهايش در مرتب و بوده مجبور بودم

 .بود فاصله دنيا يك دلش حرفهاي با زبانش

 خواهيم مي كه كار هر بتوانيم كه نيست طوري ما اوضاع ديد مي ، نميشه وِ  سخت برام ديد مي چون ، برود كرد نمي قبول
 .دهيم انجام ،

 داشت دوست فقط حوصله و حال بي خيلي و نبود نفيسه يا و من خود مثل ، ديگر هاي دختر مثل ، دبو شده دلمرده سارا
 .بود شده هم حرفتر كم هم حاال و بود حرف كم.  بنشيند اي گوشه

 مي نفيسه كه وقتي از.  كرد نمي سرگرم خودشو هيچي با ، بعدا ، بعدا ، باشه گفت مي همش.  گفتم مي بهش چي هر
 مي كمتر خيلي من كار گشت مي بر خانه به كه نفيسه. برگرده و بشه هفته اخر تا كردم مي شماري لحظه ينطورهم ، رفت
 ديدم مي را سارا وقتي ، بنويسم كردم مي قصد كه بار هر. بروم كارهايم سراغ به توانستم مي راحت و شدم مي سبك شد
 كردم مي رها را كارم ، بنويسم را اي صفحه چند توانستم مي راحت خيلي و بودم بيكار كه را ساعاتي و شدم مي منصرف ،
 براي چيز همه و جا همه از ، بود افتاده كه اتفاقهايي از ، زدم مي حرف برايش.  نشستم مي كنارش و امدم مي او پيش به و
 عكس از اما. دنكن كسي بي و تنهايي احساس كه خاطر اين به فقط ولي نداشتم حوصله هم خودم و كردم مي تعريف او

 بيرون خانه از سارا و نفيسه ، نوشتم مي كه قبال ، نداره را من صحبتهاي به دادن گوش حال كه شدم مي متوجه العملش
 و كرد نمي تغييري او حال در باز ، آمد مي كه هم نفيسه حاال ولي رفتند مي ديگه جاهاي و پارك ، خيابانها به ، رفتند مي
 .كرد مي گيري كناره هميشه او و كفتيم مي باهاش و چسبانديم مي او به را خودمان كه بوديم ما اين



 

 

آغوش اميد هم     كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  58 

 به. است آن از و اين از همش كه ندارم را شما حرفهاي به دادن گوش حوصله اصال:  كفت مي رك خيلي هم وقتها گاهي
 زندگي از ميديد را او سك هر. دهيد مي ضيح تو برايم تاب و آب با شما كه كرده كار چه فالني كه داره ربطي چه من

 .من مثل هم او ولي ، كند كمكم خواستم مي و اوردم مي روي نفيسه به و بودم شده خسته هم من.  شد مي سير مردن

 برايش يكسال توي كه اتفاقهايي تمام.  رفتيم پزشك روان مطب به نفيسه با يكروز و بودم گرفته نوبت پيش روز چند از
 به كردن فكر و بودن تنها:  گفت ، دكتر دادن گوش و ما زدن حرف كمي از بعد.  كرديم يفتعر دكتر براي بود افتاده

 تجويز هم قرص يك حتي. ديگه توضيحات خيلي و شود اينچنين كه شده باعث ، افتاده برايش كه اتفاقهايي و خودش
 حتي نبايد كند مي بدتر را حالش ماندن خانه در ، ببريد بيرون را او بايد فقط و خورد نمي او درد به هيچي:  گفت و نكرد
 .بگذاريد خودش حال به را او اي دقيقه براي

 نگران را ما كه سارا بهبودي براي و زدم را درسهايم قيد روزي چند. رفتيم دهات به او همراه هم ما نفيسه پيشنهاد با
 .شود خوب او كه اميد اين و خاطر اين به فقط ، رفتيم آنجا به شديم آماده بود كرده

 .مانم مي جا همين من ، برويد خودتان:  گفت مي كالم يك و بود نشسته سارا و كرديم مي را كارهايمان عجله با و تند ما

 و بود نفيسه از بيشتر طاقتم و صبر من باز. گفت مي اينطوري او و رفتيم مي داشتيم او خاطر به ، بود ريخته بهم را اعصابم
 البته.  گفت مي چيز بهش و كشيد مي داد سرش و رفت مي غره چشم او به نفيسه ليو گرفتم مي را خودم جلوي

 .كرد مي راضي را او و ترساند مي را سارا ، نفيسه هاي بيداد و داد كه چرا است چيزي خوب مواقع بعضي عصبانيت

** ** ** 

 دو به برسد چه بود كم جا هم نفر چهار براي كه كوچكي خانه. رفتيم خانه به يكسره و رسيديم ما كه بود شده تاريك هوا
 مي قبال آنها از چيزهايي يه ، كرد معرفي ما به را دوستانش نفيسه. بمانيم انجا روزي چند خواستيم مي ما كه ديگهِ  نفر

 ابيحس آنها چون ، نداشتيم معرفي به احتياجي هم سارا و من. بود زده حرفهايي كدام هر از ، نفيسه بار هر چون.  دانستم
 بيدار خواب از بقيه از زودتر صبح. بود گفته انها براي هم ما خوردن اب از نفيسه ، خودشان گفته به. شناختند مي را ما

 ساعتي يكربع و كشيدم عميقي نفس.  ايستادم خانه در دم و امدم بيرون ساختمان از ، شدم بلند جا از درنگ بي ، شدم
 به كرد مي صدايم كه دخترها از يكي صداي با. كرد مي مدهوش را آدم ، انجا پاك خنك هواي و زيبايي. بودم همانجا
 چي براي:  گفت و كرد تبسمي دختر بخير صبح و سالم گفتن از بعد. كردم نگاهش و گرداندم بر را رويم ، امدم خودم
 بيرون؟ امدي

 همينطوره؟ هوايش هميشه اينجا. خوبي بوي چه ، بگيره بارون خواد مي انگار ، خوبه خيلي بيرون هواي -
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 .كنيم زندگي هم با همينجا و اينجا بياييد شما ، همينطوره هميشه ، آره -

 او. اينجا كنه مي صفايي چه نفيسه حال به خوش.  نميشه كه فعال اما ، بكنم را كار همين شد تمام درسم وقتي شايد گفتم -
 .بخرم نان ميرم دارم من:  گفت و ايستاد در بغل من كنار.  امد پايين خورد مي حياط به كه اي پله دو از

 .بزنم قدم باغها كوچه اين توي خواد مي دلم خيلي ؟ بيام باهات منم نداره اشكالي -

 راه توي بيشتر تا مياييم ديگه طرف يك از بعد ، نشده تمام پختش تا خريم مي نان اول اما ، نيست دور اينجا تا نانوايي -
 راه در اي دقيقه بيست.  آمديم ها كوچه پس كوچه از برگشت راه. رفتم او همراه به و كردم تشكر ؟ خوبه ، باشيم
 خانه از ، سارا و من بجز بقيه و خورديم را مان صبحانه هم دور. بود نيم و هفت ساعت تازه رسيديم كه خانه به. بوديم
 داخل كه داشتم دوست خيلي ، رفتم را بحيص راه همان و گرفتم را سارا دست هم من. رفتند مدرسه وبه زدند بيرون
 رفتيم اهسته و زنان قدم را راه همان. شويم گور و گم ترسيدم مي و نبود هم مثل ها كوچه تمام اينجا ولي ، بروم راه باغها

 .شهبا راضي جايش از و كنه تعريف آنقدر كه داشت حق نفيسه پس. بودم نيامده جايي چنين اين به حال به تا. برگشتيم و

 و بوديم كرده را كارهيمان همه ، گرديم بر زودي اين به خواست نمي دلمان.  گذشت باد مثل ، مانديم آنجا روزي چهر
 :گفتند و نگذاشتند آنها ولي.  بوديم شده آماده رفتن براي

 اگر وگرنه برويم باغ هب هم تا بمانيد هستيم تعطيل ما كه روزي دو اين ، باشيم شما پيش خيلي نتوانستيم حاال تا كه ما -
 .كردند تعارف خيلي آنها.  كنيد مي دلخور را ما برگرديد

 فردا اما ، نرفتم را كالسهايم كه است روز سه.  شه نمي ديگه ولي بمانيم هم باز خواهيم مي خدا از كه ما:  گفتم نفيسه به
 .برم بايد ديگه

 گويند مي راست ها بچه ، نميشه هيچي كه مطمئنم من ، آن روي هم فردا ، نرفتي روزِ سه:  گفت زدو ام شانه روي نفيسه
 .مانديم باز و بود افتاده آب دلمان آنها تعريفهاي با. باغ ميريم و كنيم مي جمع را بنديل و بار صبح از فردا بمانيد اگر ،

. باغ رفتيم و گرفتيم ستد چيزي يه كدام هر.  شديم بلند همگي زود صبح از بوديم نجا ما كه آخري روز يعني شنبه پنج
. بگوئيم اينكه تا داديم مي گوش بيشتر هم ما. كرد مي تعريف اي خاطره يه كس هر ، خنديديم و گفتيم نفري شش
 هم باز كاش ، بود ماندني بياد و انگيز خاطره برايمان تمامش بوديم اينجا كه روزي چند واقع در ، بود قشنگي روز حقيقتا
 همة از بود سخت خيلي زيبايي همه اين از و آنها از كندن دل.  بود دلگير خيلي رفتن لحظة. شد مي تكرار روزهايي چنين
 .بيايند همراهش هم آنها آمد نفيسه بار هر كه گرفتيم قول آنها
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 .روزها اون بخير يادش

 آروز جزء و دارد را لاو بار زيبايي همان تكرارها وقتها گاهي ، تكرار ، تكرار چيز همه ، قبل مثل چيز همه هم باز -
. فرساست طاقت و كننده خسته چقدر. زنه مي بهم را آدم حال ، ها تكرار اين هم وقتها گاهي و شود مي محسوب
 يك از دريغ ولي شده بهتر حالش و كرده تغيير سارا كردم مي خيال. تفاوت كوچكترين بدن ، است هم شكل ما روزهايي

 .بينديشم هم ديگري چيز به كه گذاشت مي سارا فكر مگه اما كنم متما را داستانم خواست مي دلم.  ذره

 

 دهم فصل

 اين از و شدم مي دلگرم آمدنش با. گرده مي بر نفيسه كه شدم بلند جا از ذوق و خوشحالي با اميد اين با فقط صبح امروز
 شده وابسته بيشتر هم به قعيتمو اين توي. بزند را خانه زنگ تا بودم دوخته در به چشم غروبي. آمدم مي در تنهايي
 كرديم مي حس را هميدگه وجود همينكه اما دهيم انجام ديگري براي توانستيم نمي هم كاري هيچكدام اينكه با و بوديم
 خودم هميشگي جاي بالكن به و كردم درست را غذا هم من بود خوابيده سارا. بود برايمان گاهي تكيه و اميد خود اين
 در را داستانم هاي صحنه ، بستم را چشمانم و گذاشتم ها نرده روي را پايم.  نشستم ان روي و مگذاشت صندلي. رفتم
 رساندم آشپزخانه به را خودم دو با بوي استشمام با كه بودم حالت همان در زيادي دقايق انگاري. كردم مي مجسم ذهنم
 ساعتي دو يكي هم امروز.سوخت دلم اقبالم بد ينقدرا اينكه از. بود سوخته غذا تمام و بود گذشته كار از كار ديگه كه

 از بعد و آمد نفيسه كه بود هشت ساعت.كردم مي درست غذا بايد هم باز و شد كاري دوباره بنويسم تا آمد گيرم فرصت
 . بودم مشغول حسابي و نيامدم بيرون اشپزخانه از اي ثانيه براي حتي من و رفت حمام به يكراست احوالپرسي و سالم
 سفره دو سه هر ، زدم صدا را سارا ، كرد مي خشك را موهايش داشت و امد بيرون حمام از هم نفيسه ، چيدم كه را سفره

 با نه سارا كه چرا شنيدم مي را او هاي گفته فقط كه بودم من واقع در. داديم مي گوش ما و زد مي حرف نفيسه.  نشستيم
 و گرفتيم مي را دستش اصرار و زور با آنهم ، غذا خوردن براي فقط .داد مي گوش را حرفها نه و زد مي حرف كسي
 .شد مي بلند باز و خورد مي مقداري ، كالمي يا نگاهي بدون او ، اورديم مي بيرون

:  گفت كردو من به رو ، او شدن بلند با.  داشت نظر زير را او و كرد مي نگاه سارا به چشمي زير ، گفتارش حين در نفيسه
 نه؟ ، نكرده يفرق هيچ

 اصال هم سارا.  بياوري بايد را خودش گفت مي ولي رفتم هم دكتر همان پيش:  گفتم و انداختم باال را سرم نفي عالمت به
 بيني نمي و رفتي اينجا از تو. چيه دوني مي كه هم خودش كارهاي. كنه مي را خودش كارهاي و گذارد نمي آدم محل
 .مياد بدم خودم از و شم مي خسته خودم از بكنم تونم نمي كاري هيچ بينم مي يوقت.  تنهام دست خيلي من. نفيسه
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 .بدتر ديگه هم حاال ، هستي ما نگران هميشه كه تو براي بميرم:  گفت و گرفت آغوش در را سرم نفيسه

 ما كارهاي اين و بردن دكتر زور به وگرنه كنه كمكش خدا بايد نداره، اي فايده ديگه هيچي ، كنيم دعا براش فقط بيا -
 .بزنم حرف باهاش خواهم مي ، اتاقش توي روم مي من:  گفت نفيسه. نيست موثر كدام هيچ

 .ديوانگيه ، اون با زدن كله و سر چون.  نكن اذيت را خودت الكي پس ، كنه مي صحبت نه ، كنه مي گوش نه اونكه -

 .كلمه سه- دو از بيشتر نه:  گفتم و تمگرف باال را سرم زنيد؟ نمي حرف هم با هيچ تا دو شما يعني -

 .چي براي بفهم و بدونم خواهد مي دلم خيلي.  شد عوض خيلي يكدفعه سارا -

 .بينم نمي دستش را دفتر اون ديگه حاال اما نوشت مي خاطراتش دردفتر افتاد مي براش كه اتفاقي هر قبل تا -

 .بخوانم تا شدم كنجكاو خيلي كنم پيدا را دفتر آن تا ، دمگر مي را جا همه و اتاقش توي ميرم من خوابيد كه وقتي -

 چه رفتي كمدش سر كه بفهمه اگه دوني مي. ندارم را اون تخم و اخم و دعواها حوصلة ديگه من ، بخدا را تو ، نفيسه -
 .حساسه حد از بيش سارا ، ميكنه بپا غوغايي

 به انديشيدن فقط ، چي به دانم نمي خودمم حقيقتا ، كردم يم فكي داشتم و بود او به پشتم من ، بوديم خوابيده دو هر
 ، كردم مي فكر كه نبود باري اولين اين ، بود پا بر جنجالي عجب. انداخت مي تشويش و دلهره به مرا ، چيزها بعضي
 افكار از هنفيس صداي با كه انداخت مي دلشوره و اضطراب به مرا اي لحظه و كرد مي خوشحالم و آرام اي لحظه كه چيزي
 .كردم او هاي گفته شنيدن آمادة را خودم گذاشتم بيرون پا ام پيچيده و درهم

 خودتي؟ توي يا كني مي گوش ، بزنم حرف باهات خوام مي مهتاب -

 .بگو توست با گوشم -

 بكنم؟ قبول من تو بنظر بياد من براي خواستگار اگه مهتاب -

 دوخته چشم من دهان به هم او شدم خيره چشمانش به و چرخيدم بطرفش عسري و دادم تكاني خودم به ، بودم خورده جا
 گلويم بغض. بزند حرفها اين از من با هم نفيسه يكروزي كه كردم نمي هم خيال حتي اصال.  بود من از حرفي منتظر و بود
 ...هم نفيسه كه بود نشده حل سارا مسئله هنوز ، داد نمي صحبت مجال و بود گرفته را
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.  كرد اكتفا همبن به و اورد پايين را سرش آمده؟ كسي نفيسه:  پرسيدم ناباورانه و متحير كوتاهي چندان نه مكث از پس
 كيه؟ كردم سوال ، بود مشخص صدايم از وضوح به كه لرزشي با

 ودشخ هم ديروز و بود كرده سوال من دربارة ها بچه از.  كنه مي تدريس و روستاست همان در خودم مثل ، معلمه -
 و سالشه هشت و بيست دوني مي.  گفت قبلش زندگي و خودش از ساعتي چند ، كرد صحبت من با و آمد كالس از بعد

 ... و كرده ازدواج

 هوو و كني ازدواج دار زن مرد يك با خواهي مي تو ، كن بس نفيسه:  گفتم بلندي تقريبا صداي با و دويدم حرفش بين ما
 ؟ بشي

. اند شده جدا هم از داشتند هم با كه اختالفاتي خاطر به ولي كرده ازدواج پيش سال چهار ، كنم تمام را حرفم بگذار ، نه -
 طاقت بي. بدهد او به را بچه نيست حاضر زن اون انگار.  مادرشه پيش بيشتر:  گفت مي اما ، سالشه دو ، داره هم بچه
 كردي؟ قبول تو ، چي تو خوب ، پرسيدم باز و بودم شده

 دانم نمي -

 مي هم را اين كه بود آخر روز دو اين به فقط دلخوشيم تمام.  بري اينجا از و كني ترك را ما داري قصد هم تو نفيسه -
 : گفت گريه ميان ، بود زده حلقه چشمانش در اشك كه نفيسه ؟ بگيري ما از خواي

 مي مگه. كني فكر اينچنين من دربارة يقتاحق كه اگر ، هستي بيرحم خيلي تو.  گيره مي دلم ، نزن حرفها اين از مهتاب
 مهتاب ، مهتاب.  رم نمي جا هيچ و مونم مي همينجا ، ميگي را اينها جدي اگه خدا به ، بكنم دل شما از راحتي اين به تونم
 .زياد خيلي ، انصافي بي خيلي تو

 ؟ زدي بهش را حرفهايت هم تو راستي:  گفتم و كردم عوض را حرف

 ؟ نگفتي جدي را حرفها اين كه بگو تو:  گفت و دوخت من به چشم

 بهش را چي همه خودت ، بگو تو حاال. شناسيم مي خوب را تو ما.  نشو ناراحت. كردم شوخي كن باور ، كردم شوخي -
 گفتي؟

 يچيزها و بودم كرده گم را پايم و دست شدم، روبرو باهاش وقتي ولي ، راحته كردم فكر اول راستش ، نه اما ، آره -
 خيلي كنيم مي زندگي همديگه با خواهرم دو و من و اند رفته دنيا از پيش سال خيلي مادرم و پدر:  كه گفتم اي ديگه
 .كشيد مي زجري چه سارا كه فهمم مي حاال نه؟ ، گفتم بهش دروغ
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 خودت نظر به ، يمهست تو خواهرهاي هم سارا و من و اند رفته مادرت و پدر اينكه ، گفتي بهش بود كه چي هر تو اما -
 دورغه؟ اينها

 هم و دوست هم دوتا شما. نداشتم دوستشان هم شما نصف نصف ، نه كه شما اندازه به مسلما داشتم خواهر اگر مهتاب -
 بيشتر سارا شهامت هم باز. كردم مخفي او از را هستم پرورشگاهي كه را اين ولي.  هستيد من زندگي تمام هم و خواهرم

 .بود من از

 كنيد نمي ول رو پرورشگاه اين شما چرا:  گفتم اختيار از خارج و نبود خودم دست ديگه ولي بزنم حرف بلند خواستم نمي
. گيريد مي را اش دنباله همينطور شما اما نكشيم عذاب اينهمه اينكه خاطر به فقط آمديد بيرون آنجا از كه وقته همه اين ،

 افكنده سر هم اسمش از بايد آدم كه ننگه و زشت آنقدر يعني.  ديگه است مدرسه يه هم اونجا ؟ كجاست پرورشگاه مگه
 باشه؟ زده خجل و

 ؟ بگم بهش نيست الزم يعني -

 اوهوم -

 ديگه ، شدم خسته شما دست از ديگه من ، برداريد من سر از دست فقط ، بكن خواهي مي كار هر.  نگو ، بگو اصال -
 در مرا نفيسه. دهيد مي عذابم اينقدر و كنيد نمي فكر من به هيچكدام چرا.  ارمند را هاتون ناله و حرفها شنيدن طاقت
 : گفت و گرفت اغوش

 ديگه من كرده خورد را اعصابت و كرده اذيت را تو سارا كافي اندازه به دونم مي ، دم نمي ادامه ديگه باشه، ، باشه -
 .خوشگلم خواهر ، ممنونم ازت ديدا گوش حرفهم به كه هم حاال تا ، گم نمي باره اين در هيچي

 من ، خدايا.  وحشت و دروغ و دردسر ،آنقدر چرا آخه ، كنه پيدا را سارا وضع هم نفيسه خواست نمي دلم ، ترسيدم مي
 .كن كمكمون خدايا ، كن كمكش ، همون مثل بشه هم اين عاقبت اينكه از ترسم مي ، ترسم مي

** ** ** 

 همين تا گرفته ازش را اينجا دقيق نشاني و آمده:  گفت و گشت بر نفيسه شنبه نجپ باز و گذشت شب آن از هفته يك
 و زد چيزي به لب نه ، بود آمده كه ساعتي چند اين نفيسه.بيايد همديگه بيشتر شناخت و آشنايي براي ظهر از بعد فردا
 تمام بر مزيد هم فكر اين و داشتمن او از بهتر حالي هم من. نگرانه خيلي كه بود مشخص حالتش از ، رفت حمام به نه

 هرشب مثل ، نبودم خواب اما ، بودم كشيده دراز بستر در. داد مي ازارم و لرزاند مي را درونم ، بود شده ديگر فكرهاي
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 و نشست مي اي دقيقه چند ، رفت مي راه گاهي ، كرد مي تابي بي كه ديدم مي هم را نفيسه ، ماندم مي بيدار ساعتي تا كه
 ، كنم خارج اضطراب و حال اين از را او حرفهايي با و بروم كنارش خواستم ، بودم دلواپس چقدر.  رفت بالكن به مه آخر
 صبح.  آمد داخل به ساعتي چه نشدم متوجه و برد خوابم ديگه. گذاشتم خودش حال به را او و كردم صرفنظر بار هر اما
 كه نفيسه وضع اين با چون.  رفت نمي كار به دستم ولي ، كنم اماده ار صبحانه خواستم ، رفتم اشپزخانه به شدم بلند كه
 .هيچ كه هم خودم و نداشتم را حالش من كه كردي مي التماسش چقدر بايد هم سارا ، خورد نمي

 و ميوه. آمدم بيرون و كردم را كارهايم سريع ، نداشتيم ظهر از بعد براي حسابي و درست چيز هيچ ولي رفتم يخچال سر
 و شد مي قبل از بدتر نفيسه احوال گذشت مي كه ساعتي چند هر.  بازگشتم خانه به و خريدم مقداري كدام هر از يرينيش

 به من دنبال به كه كردم حبس آشپزخانه در را خودم و شدم كالفه ، رفت مي راه بس از ، زد مي قدم يكسره همينطور
 من نياد اگر ؟ كني مي فكر چي تو مهتاب ، نياد نكنه ، نيامده هنوز ماا ، هفت ساعت:  گفت و ايستاد مقابلم و امد انجا
 .مونم مي جا همين و ندارم را آنجا به برگشت روي ديگر ، كنم چكار

 .رفته اشتباهي را آدرس حتما ، زني مي تو كه چيه حرفها اين آخه -

 ... كه دونم مي من مهتاب .باشه نكرده پيدا ممكنه غير ، بلد را خيابانها ، شهرِ همين مال نه -

 لحظه يه ، نشده دير كه هنوز ، نبودي طاقت بي اينقدر تو دختر ، گي مي پرت و چرت چقدر:  گفتم و بريدم را حرفش
 چرا:  كفتي مي و كردي مي دعوا سارا با يادته ببين.  باشه شده پشيمان كه نداره دليلي ، مياد كه مطمئنم من ، كن صبر

 اگر هم فرض بر ، شدي سارا وقت همان عين االن خودتم.  داره شك و كنه مي حساب دست يينپا و كوچك را خودش
 ميشه؟ چي مگر ، نياد

 .اونجا گردم نمي بر ديگه منكه ، فهمند مي ها بپه همه ، ميشه آبروريزي نياد اگه مهتاب نگو واي -

 شما دست از من ، بگيري پيش را سارا رهايكا بخواهي هم تو اگر باش مطمئن ، كردي اينجاشم فكر قبل از تو پس -
 .ندارم را طاقتش ديگه چون ، گردم نمي بر ديگه.  كنم مي فرار

 همين از ، نمياد ديگه كه بود شده مبدل يقين به ما شك.  بود نُه روي ساعت ، نشست طرف يه و گشت بر اتاق به نفيسه
 اتاقش از سارا.  كنه مي پيدا حالي و وضع چه خانه اين و ميشه يچ كه كنم تصور توانستم مي را بعد روزهاي و فردا ، حاال

 ، هستند هم مثل آنها همة:  گفت مي و گريست مي بلند و گذاشت ام شانه روي را سرش.  نشست من كنار و آمد بيرون
 پس ، نديد منو مگه ، بدند و رحم بي آنها همة نگفتي بهش چرا ، نزنه حرف كسي هيچ با كه نگفتي نفيسه به چرا مهتاب
 ...كرد تكرار را من اشتباه بازم چرا
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 مي بازي به را ما چرا ، كنند مي مسخره را ما چرا ، بكشم رو آدمها همة خوام مي ، گيره مي اتيش داره دلم خدايا -
 كنند؟ مي رفتار اينطور ما با چرا آخه ، من خداي ، من خداي. گيرند

 چرخيد نمي زبانم ، بودم مانده همينطور. بود ايستاده در دم گل سبد با آقايي. زدند را خانه زنگ كه بود نيم و نه ساعت
 به ، شده دير آنقدر اينكه از خواهي عذر و پوزش كلي و احوالپرسي و سالم از پس مرد آن. كنم تعارف داخل به را او تا

 اومد ، بشور را صورتت ، شو بلند:  گفتم آرام و كردم نفيسه به رو.  من سر پشت او و رفتم جلوتر من. شد وارد من همراه
 آن. رفت اتاقش به من كمك با بعد و خورد زمين به و شود بلند توانست نمي كه بود شده هول آنقدر نفيسه.  ديگه پاشو ،

 هم من.  نشست و آمد كوتاهي سالم با اي لحظه چند از پس هم نفيسه ، نشست صندلي روي ، بود آمده تنها مرد
 .نيامد بيرون و ماند اتاقش در سارا ماا.  همينطور

 براي ظهر از بعد. زد نبايد پيش از را حرف كه راسته قديميها حرف:  داد ادامه شرمندگي با باز و كرد نفيسه به رو او
 كمكش و ماندم هم من الجرم تنهاست دست چون و بود آمده مهمان برايشان اما ، رفتم پدرم خانه به ، بودم آماده آمدن
 را موضوع اين وقتي اتفاقا. كنه مي زندگي شهرستان در هم خواهرم و كرده فوت مادرم.  تنهاست تنهاي پدرم.  مكرد

 من ، كرد خواهي عذر بيايد نتوانسته اينكه از و برسد شما خدمت خواست مي دلش:  گفت و شد خوشحال خيلي ، فهميد
 ... شدو دير آنقدر كه خواهم مي پوزش شما از باز هم

. زدند حرف ايستادندو حياط در دقايقي هم با و رفت بيرون هم نفيسه ، رفتن ،موقع رفت زودي و نماند بيشتر ساعت يك
 مبارك:  گفتم و گرفت ام خنده او ديدن از ، كردم نگاهش. بود كرده فرق پيش ساعتي با چقدر و بود خوشحال نفيسه
 بريم ؟ زودي اين به ، نه:  گفت خنده با محضر؟:  گفتم تعجب با...  يمبر ديگه هم با تا بياد فردا قراره:  گفت نفيسه. باشه

 .عيد ايام براي باشه عروسي و عقد:  گفتم من. دهات

 اون كه شد خوب خيلي. بكنم بايد كارها خيلي هنوز ، بخرم الزمه كه چيزهايي و اثاث مقدار يه حقوقم با خوام مي ميدوني
 .باشه بعد يكماه كرد قبول هم

 ؟ چي براي:  گفت بِهم نفيسه.  گرفتم نفيسه طرف به را ان و برداشتم بود پول چقدر هر كيفم داخل از و شدم بلند سريع
 گفت و كرد رد را دستم نفيسه. نداره رو تو قابل. جديد زندگي يك آغاز براي خواهرم به من هدية:  گفتم و زدم لبخندي

 كمكت خواد مي دلم منم ، نيست زياد كه تو حقوق:  گفتم و انداختم پايين وسرم ؛ چيه كارها اين مهتاب ، گيرم نمي ، نه: 
:  گفت نفيسه.  كنه نمي رد باشه ناچيز و كوچك كه هم هرچند را اش هديه كه آدم ، كني مي ناراحتم نگيري اگر كنم

 كمك تونم مي هم من كه بودم كرده ذوق گرفتم حقوق اول بار براي وقتي ، دادي رو ما خرج تو مدت اينهمه مهتاب
 .توام سربار باز هم حاال اما ، باشم شما براي خرجي
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 تو ، نباشه كافي هم باز ، مياد گيرم كتابها بابت از كه را پولي اين كه كنيم مي خرج چقدر ما مگه ثاني در ، چيه سربار -
 اميدوارم. خوبيه پسر كه داستپي ظاهرش از.  همينطور هم سارا. خوشحالم خيلي خيلي من. باشه راحتِ  راحت خيالت

 .كنيم مي دعا برات ، بشي خوشبخت

 

 يازدهم فصل

 كالس به كالس يك از تاعصري. رفتم دانشگاه به و امدم بيرون من هم بعد دقيقه چند ، رفت خانه از نفيسه كه صبحي
 تخت روي را خودم يرونب لباس همان با كه بودم شده خسته انقدر ، آمدم خانه وقتي و درس و درس همينطور ، ديگه

 .بودم افتاده جان بي و حال بي همينطور لحظه چند تا و انداختم

 بايد ولي خوابيدم مي جا همين خواست مي دلم و شد نمي باز خستگي از چشمانم ، ميشد منفجر داشت درد شدت از سرم
 به و شدم بلند. نه يا خورده غذايي االن تا دانستم نمي و نداشتم خبري سارا از ، كردم مي درست چيزي شب شام براي
.  لرزيد مي و بود پريده رنگش ، ايستادم او جلوي ، بود كشيده دراز پهلو به و در پشت ، كردم باز را در.  رفتم او اتاق

 گذاشت هم روي بر باز و گشود را پلكش ، سوخت مي داشت تب از و بود داغ خيلي ، گرفتم را دستش و نشستم
 غش ترس از وگرنه بده جوابمو سارا. شدي اينطوري دفعه يك چي براي ، شده چت ، سارا ، سارا ، سارا كردم صدايش

 اصال ، بودم كرده گم را پام و دست ، بود بد خيلي حالش.  بست سريع و كرد باز را چشمانش باز. شده چي بگو كنم، مي
 تنش را لباسهايش خوابيده حال همان با.  دادم را خانه ادرس و سرويس تاكسي زدم تلفن. كنم چكار او با دانستم نمي

 ماشين تا نكشيد طول خيلي. شديم منتظر و تشستيم حياط در و آوردم پايين ها پله از را او وضعي و سختي چه با و كردم
 .شديم پياده ما مطب نزديكترين در و شديم سوار ، آمد

 روي همانجا نداشت ايستادن قدرت كه سارا. بودند ستهنش را سالن دور تا دور صندليهاي تمام و بود شلوغ خيلي مطب
 بريم ما آمد كه مريضي اين از بعد بگذاريد ، بده حالش خواهرم ، خانم:  وگفتم رفتم منشي خانم طرف ،به نشست زمين
 .داخل

 ادم وگرنه ، ضهمري مياد اينجا به كه كسي هر:  گفت بيندازد نگاهي نيم حتي يا و كند باال را سرش اينكه بدون خانم آن
 .بشه نوبتتون تا كنيد صبر بايد ، بقيه مثل هم شما. نمياد دكتر كه سالم

 سارا وقتي هم آقا آن.  برويم او بجاي ما كنه قبول تا خواستم التماس و خواست در چقدر با ، بود نشسته انجا كه آقايي از
 معاينه را او وقتي دكتر آقاي.  رسيد ما به نوبت ساعت مني از بعد و شد راضي ، نشسته زمين روي بر حالي چه با كه ديد را
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 هر بايد چون.  بگيريد را داروها شما تا باشد اينجا خانم اين:  گفت و نوشت اي نسخه بعد و كرد من از سوالهايي ، كرد
 پايين طبقة كه خانهدارو به و شدم خارج انجا از. ميشه بيشتر تبش دقيقه به دقيقه وگرنه كرد تزريق را آمپولها زودتر چه
 ولي كردم كيفم در دست.  گذاشت ميز روي مقابلم و پيچيد را نسخه.  رفتم نداشت فاصله بيشتر قدمي چند مطب با و بود

 با داشتم آن از بيشتر و بود شده ويزيت و تاكسي پول اندازة به فقط بود همراهم كه پولي كل.  نبود تومان چند از بيشتر
 ، بود كشيده دراز تخت روي كه سارا دست و بازگشتم مطب به و آمدم بيرون آنجا از و برداشتم ار نسخه ، خجالت چقدر
 باال و آمد اتوبوس باالخره تا شديم معطل و كرديم صبر چقدر.  شد تاكسي سوار د نمش ديگه. شديم خارج و گرفتم
 و نشستم او روبروي هم خودم.  خواباندم تخت روي را او و رفتيم باال ها پله از باز سختي همان با رسيديم خانه به. رفتيم

 پول ، دواها گرفتن براي چون ولي رسانديم دكتر به را خودمان وضعي چه با كه سوخت مي دلم. كردم گريه صدا بي
 به هيچكس ولي بگيرم قرض كسي از نسخه پول يك اندازة به تا كردم فكر چه هر.  گشتيم بر خانه به همينطور نداشتيم
 نبود كسي او جز و نبود اي چاره ديگر اما بگيرم معصومي اقاي از تا كشيدم مي خجالت و نداشتم دوست رسيد نمي ذهنم

 هر گفتم خودم با. نداد را جوابم كردم صدايش و زدم در چه هر ولي ايستادم در روبروي و آمدم پايين.  كند كمكمان تا
 حياط همان در. آمد مي خانه به شبها رفت مي كه هرجا هميشه. گرده يم بر ديگه ساعت نيم تا يكربع تا باشه رفته كه جا

 امشب حاال نداريم شانس بدبختها ما ، گذشت ساعتم نيم اما ، شدم منتظر و رفتم حياط در دم به باري چند.  تشستم
 اين و دادم مي فحش اقبالم و خودم به فكرها اين با و ماند مي رفته كه جا هر را شب معصومي اقاي هميشه، برعكسِ
 .كرد مي بيشتر را عصبانيتم

 اين با كه بود باال او تب حدي تا ولي كردم تكرار را كار اين ساعتي تا همينطور و گذاشتم پيشانيش روي را خنكي دستمال
 در ، ماشين صداي شنيدن با كه امدم حياط به بار صدمين براي باز و نداشتم را او ديدن طاقت. نداشت تاثيري هيچ كارها
 .بود رسانده را پدرش كه بود بابك ماشين ، كردم باز را خانه

 كاري نتوانستم منم ، بده حالش سارا جون اقا:  گفتم و كردم معصومي اقاي به رو سالم بدون كه بودم دستپاچه آنقدر
:  گفت بزرگ ميمعصو اقاي جاي به ، حرفهايم شنيدن و من ديدن با بود ايستاده پدرش كنار كه بابك.  بكنم برايش
 بعد و پايين اوردمش سريع و رساندم سارا به را خودم سريع و نشنيدم را حرفهايش ادامة...  ما ، بيارش برو حاال خوب
 .شديم ماشين سوار

 دانشكده غروبي تا من:  گفتم و...  ولي بردمش بگم خواستم نمي.  دكتر نبرديش زودتر چرا مهتاب:  گفت معصومي اقاي
 اينطور يكدفعه چرا آخه نميدونم نبود اينطور حالش رفتم مي كه صبح ، افتاده روز و حال اين به ديدم امدم هك وقتي بودم
 .شد
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 با و نباش نگران ، نيفتاده اتفاقي هم حاال.  ميشه بيمار و حال بد يكدفعه و خوبه روزي چند آدميزاد:  گفت معصومي اقاي
 .نداد ادامه ديگه ، حرف اين

 دكتر دست از را آن بابك ، نوشت اي نسخه بعد و كرد معاينه را او پزشكي.  رفتيم بيمارستان به و بود طيلتع مطبها تمام
 اي دقيقه بيست-  ربع يك از پس بابك كه بودم نشسته نيمكت روي من. شد خارج آنجا از من به تبسمي با و گرفت

 كيفم در را دستم شد؟ چقدر:  گفتم او از تشكر كلي از بعد و كردم دراز را دستم. گرفت طرفم به را داروها و برگشت
 .كردم مي تعارف الكي و كشيدم مي خجالت ولي خاليه خالي كيفم و ندارم هيچي كه دانستم مي.  كردم

 .بياييد هم شما ، ماشين توي ميرم من ، داد ادامه باز و نشده چيزي:  گفت فقط كالم يك هم او

 سرمش نيست معلوم ، نشويد معطل ديگه ، كرديم اذيتتان خيلي هم حاال تا ، برويد شما ، نه:  گفتم و شدم نزديكتر او به
 .بفرماييد و نكنيد شرمنده را ما اين از بيشتر كنم مي تمنا ، بكشد طول كي تا

 اش گفته شدن تمام با و هستم بيرون من پس ، كنم مي خواهش:  گفت كوتاهي مكث از پس و دوخت من به را نگاهش
 خيلي ظهر از بعد به نسبت ولي داشت تب هنوز سارا. نداد من به را زدن حرف اجازة ديگه عملش اين با و شد دور من از

 نگه را خودم سختي چه با موقع آن تا خورد مي دو ساعت بايد و ، بود ساعتي قرصش. بود خوابيده آرام و بود شده بهتر
 .خوابيدم صبح خود تا و افتادم طرف يك خستگي از و شد راحت خيالم دادم را قرصش كه وقتي.  نبرد خوابم تا داشتم

** ** ** 

 حالش شدم مطمئن كه وقتي تا زدم هم كالسم ساعت چهار از.  داشتم را او هواي و نخوردم جم سارا پيش از روز سه
 هيچ و بود بيمار هنوز حارو و بود يافته بهبود كه بود او ظاهر واقع در.  نيست دارو و دوا به احتياجي ديگه و شده خوب
 .شد نمي درمان هم چيز هيچ با و بود نكرده فرقي

 نشست كمي. كردم دعوتش باال به اصرار با من و بپرسد را سارا حال تا زد صدا مرا ها پله پايين از معصومي آقاي روز آن
 دراز سارا ، شد وارد هم او ، رفتم او اتاق به و شدم بلند.  ببينم را او خواهم مي باشد نداشته اشكالي اگر:  گفت بعد و

 اما ديد را ما سارا. ايستاد تخت كنار من مقابل طرف معصومي آقاي و طرف يك من ، بود باز چشمانش اما بود كشيده
 .نداد خودش به هم تكاني حتي ، نكرد سالم

 شكر را خدا ، بودي كرده نگران ار ما ، چطوره دخترم حال: زد مي حرف او با بلند بلند خونسردي همان با معصومي آقاي
 .شدي بهتر كه انگاري
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 وقت چند اين كه درست ، بودمش نديده اينگونه حال به تا ، بوديم مانده مبهوت و مات.  كرد مي نگاه جواب در فقط او
 معصومي ايآق به پشت اهميت بي ، باشد نشده ما حضور متوجه گويي... امروز اما ، داد مي را جوابم منتهي زد نمي حرفي
 .گذاشت هم روي را پلكهايش و كرد

 دو هر ، من به اشاره با مكثي از پس و انداخت من به را ديدگانش ، بود مانده متعجب سارا عمل اين از كه معصومي آقاي
 دوني؟ مي تو ، داره اي ديگه ناراحتي سارا:  گفت آهسته صداي با و ايستاد ورودي در دم.  شديم خارج اتاق از

 كنيد؟ مي فكر اينطور هم شما...  سارا يعني.  نبود اينجور ديگه اما ، مريضِ ، آره ، دادم پاسخ ضبغ با

 بوضوح اما انداخت پايين را سرش معصومي اقاي. شدم او از حرفي منتظر وحشت با و مضطربانه و گرفتم گاز را لبم گوشة
 .من خود عين درست ، كنه مي فكر چي به كه بود مشخص

 اين در ؟ هستند كجا شما مادر و پدر ، دخترم:  كرد سوال ازم پاسخ جاي به او و كنم؟ چكار من حاال:  پرسيدم نگراني با
 بين فرسنگها اينكه با. رفتيد شما نه و امد شما ديدار به كسي نه ، تعطيل روزهاي ، تابستاني ، عيدي ، بوديد اينجا كه مدتي
 ، بينم مي را او هستند همينجا در مادرتان و پدر خودت گفتة به كه شماها از ربيشت هم باز اما ، است فاصله دخترم و من
 زندگي در دخالت ونه دارم را رنجاندنت قصد نه پرسيدم ازت را سوال اين كه االنم و نداره ربطي من به اينها البته

 فهميد شد مي خوب خيلي فتارشگ طرز از.  نده را جوابم خواهد نمي دلت اگرم و كنجكاوي روي از فقط. شما دانشجويي
 حرفي خواستم ، انداختم زير به سر.  بود پوشانده را چشمانم اشك.  گفت دروغ شد نمي ديگه ، برده بو چيزهايي يه كه

 .كنم بيان انستم تو سختي به را كلمات و بود شده قفل هم روي لبهايم اما بزنم

 است اين به دلخوشيش.  زياد خيلي خيلي ، داره فرق خيلي ما با شما دختر معصومي آقاي:  گفتم غصه و درد عالم يك با
 اي ثانيه حتي سال به سال كه ما نه. كند نگاهش تواند مي سير دل يك و ماند مي پيشش پدرش وقت چند به وقت چند كه
 ء جز سه هر ، هستيم هم مثل سارا ، نفيسه ، من ، درسته شما حدس. نداريم اميدي مادرمان و پدر ديدن براي هم

 ...ما بروند بايد كجا والدينشان ديدار براي شما بنظر حاال. اند شده فراموش يا و ندارند كاري و كس يا كه همانهايي

 پدر مهتاب ، دادم نمي عذابت آنقدر و پرسيدم نمي ازت كاش:  گفت و دهم ادامه نگذاشت اين از بيشتر و بريد را حرفم
 مقابلم كالم بدون دقايقي او. كردم مي حس را نگاهش سنگيني ولي گذاشتم مصورت روي را دستانم. ببخش را پيرت

 .رفت و كرد ترك را اتاق بعد و كرد مي نگاهم بر برو و بود ايستاده

 مي جيغ زدي مي كه حرف باهاش.  كرد مي گريه ساعتها. شد مي بدتر گذشت مي كه روز هر ولي بود ارام اول سارا
 آقاي. كرد كنترل شد نمي و گريست مي بلند صداي با او. گرفت مي سر من مصيبتهاي كه شب از واي ، شبها. كشيد
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 و ببرم روانپزشك پيش معالجه براي را او كه كشيد مي وسط را سارا حرف ميديد مرا كه بار هر موقع آن از هم معصومي
 كاش ، چطور ، چي با ولي كنم بشخو خودم خواستم مي ، كردم نمي قبول من ولي. باشد بستري جا همان كامل بهبودي تا
 .توانستم مي

 را سارا دفتر گشتن چقدر با دو هر.  بود همين او براي فقط رما كا.  كرد مي گريه فقط من چون ديد را او وقتي هم نفيسه
 ثبت مه را او حرفهاي حتي.  بود نوشته را بود ديده را او علي كه روزهايي تاريخ كه را او خاطرات دفتر ، كرديم پيدا

 حرف فقط ، صفحه آخرين تا اول صفحة از. بود نوشته را انها تمام بود شده اشنا او با كه اولي روز از همينطور و بود كرده
 از كه نفيسه. ساخت مي كر را فلك هايمان ناله و آه صداي و سوخت مي جگرمان ورقي هر با. سارا عاشق ودل بود او از

 .اند كرده رفتار اينچنين او با كسانيكه و علي به گفت مي ناسزا و فحش لب زير ، بود شده خارج خودش حال

 شدن زياد بخاطر گفتند بهم كه شدم حاضر كالسم سر روزي چند از بعد. كرد غيبت و زد كالسها از شد نمي اين از بيشتر
 هم كردن خواست در و راراص و پذيرند نمي ، بياورم هم دليلي هر دانستم مي. اند كرده حذفم درسها از يكي از غيبتم
 بجاي حذف همن خاطر به. بود هيج آنها پيش ديگه اين و بودم غصه و غم در غرق كه هم من نداشت اي فايده ديگه
 هيچي اصال دلشورةزياد از بودم نشسته كالس سر كه دقايقي همان ، داشتم كالس را ساعتش دو فقط انروز ، ساعت شش
 نشسته خانه در دم سارا كه ديدم فاصله خيلي از. رساندم خانه به را خودم سراسيمه ، كالس شدن تمام با و نشدم متوجه

.  رساندم او به را خودم شتابان و گريه زير زدم ، افتاده روزي چه به حاال و بود چگونه كه قبل اوري ياد با و او ديدن با.بود
 بدون پيش روزهاي برخالف.برويم داخل به هم با ات شود بلند خواستم ازش ارام خيلي و خونسردي با و گرفتم را دستش

 .افتاد راه من دوش به دوش و شد بلند جا از مخالفتي و داد

 و رفتم زودي كند اذيت اينكه از ترسيدم ولي ببرم خودم با هم را او خواستم ، آمدم بيرون خريد كمي براي بعد روز
 و چيده ، بوده گل چي هر و بود رفته سارا كه افتاد ها چهباغ به چشمم گذاشتم حياط در پامو تا ولي گشتم بر سريع

 .بود ريخته خودش دور و بود كرده پرپر را تمامش

 ديگه ، ببيند را موضوع اين اگر دانستم مي و داد مي نشان حساسيت باغچه توي گلهاي به حد از بيش معصومي اقاي
 را ها باغچه و امد كه وقتي ولي.  بود حتمي اينجا از هم ام كردن وبيرون شود مي عصباني و افروخته بر و كند نمي تحمل
 حمام به كه بعد روز ك همينطور.كرد مي تاكيد سارا بردن براي بار چندمين براي باز فقط و نياورد من روي به اصال ديد
 حياط در دم به را خودم دو با و نبود باال اصال ، گشتم را جا همه نديدم اتاقش در را او امدم بيرون كه وقتي ، بودم رفته

 و دادو تكان را سرم و كردم نگاهش ، برگشتم عقب به معصومي آقاي صداي با كه بودم نكرده باز را در هنوز.  رساندم
 او از جلوتر.  ديدمش بااليي خيابان در كه بودم بيرون ، منه اتاق توي سارا:  گفت و امد سخنم بين ما كه...  بازم:  گفتم
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 دستش و نشستم پهلويش ، كرد مي تماشا داشت و بود نشسته تلويزيون به نزديك خيلي كه ديدم را سارا ، داخل به رفتم
 .بوسيدم و گذاشتم لبم روي را

. است ضررش به بودن اينجا ، كني كمكش بايد ، داري دوستش اگر تو مهتاب:  گفت و ايستاد سرم باالي معصومي اقاي
 از بدتر كن باور...  روزم به روز تازه ، نميشه خوب كه باشه اينجا اگر ، خودخواهيِ ، نيست داشتن دوست ، تو كارهاي اين
 .ببرش و كن قبول ، شدند خوب سارا

 تا.  كرديم سلب شما از را راحتي و اسايش ، اينجا گذاشتيم پا كه وقتي از ، كرديم اذيت خيلي را شما ما معصومي آقاي -
 .ممنون خيلي. داديد را ما ماندن اجازة كه مسپاسگزاري شما از نهايت بي هم حاال

. نيستي موعضه قابل اصال ، كرد صحبت تو با نميشه چرا ؟ داري تو اخالقيه چه اين:  كشيد داد سرم و برد باال را صدايش
 اگر تو. ميشه تباه داره ،زندگيش تو خواهيهاي خود براي كه بدبخت دختر اين بخاطر ، گم نمي خودم خاطر به كه من

 .كن كمكش ، بشه كشيده امروز به تا حتي شدي نمي حاضر ، هستي رفيقش

 فكر چرا ، كنم مواظبت ازش خوام مي خودم. كنند مي اذيتش ببينم تونم نمي كنم كمكش تونم مي جور چه من ، من -
 آره؟ ، خودخواهيه داشتن دوست خودخواهم؟ من كنيد مي

 قول اين من.  ميشه خوب حالش كه نميشه ماه دو يكي باش مطمئن.  كني مي فكر ها بچه مثل تو چرا ، چي براي اذيت -
 ؟ قبول.  دهم مي تو به را

 .پذيرفتم را هايش گفته سر دادن تكان با تنها و بزنم حرفي توانستم نمي و بود شده بسته گلويم راه

 يا بياورم طاقت توانم مي دانم ،نمي تنها تنهاي. ديواري چهار اين و ماندم من.  رفت هم سارا.  بود رفته پيشم از كه نفيسه
 كه بار هر ، بودم خانه كه روزهايي يا و كالسها از بعد يا دانشگاه به رفتن از قبل روز هر. كنم مي پيدا را سارا وضع منم
 مي ستانبيمار حاط به را او و گرفتم مي اجازه آنجا مسئول از ، بودم كنارش را ساعتي.  رفتم مي او پيش به كرفت مي دلم
 .بردم

** ** ** 

 او خاطر از من انگار.  بود شده ديگري طور من به نسبت تازه ، هيچ بود نكرده فرقي هنوز ولي بود گذشته اي هفته دو
 و زدم مي حرف باهاش زاري با ، بودم شده غريبه چقدر.  نبود هميشگي نگاه اون نگاهش حالت حتي ، بودم شده محو

 من گذاشتيد تنهام و رفتيد جايي به كدام هر كه وفائيد بي شماها چقدر ، شو خوب خدا به رو وت سارا ، كردم مي التماسش
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 ديدنت به كه ارزو و اميد چقدر با بار هر ، شدي محبت بي چقدر ، هستي راضي تو سارا ، كنم مي دق تنهايي از خانه توي
 رو روزها اون تو راستي. گرداني مي برَم تر ستهخ و مايوس ولي ، خونه كرديم مي بر هم با و شدي خوب ديگه كه ميام

 كله و سر تو و كرديم مي دعوا هم با چقدر يادته.  بوديم كوچك كه اونوقتها ، كني مي فكر بهش هنوزم و مياد يادت
 را خودمان سختي چه به صبح تا كه شبهايي. بخوانيم درس تا مانديم مي بيدار كه شبهايي مياد يادت. ميزديم همديگه

 دلم چقدر سارا واي. خنديديم مي و زديم مي گپ ، خواندن عوض در اما ، بخوانيم درس مثال كه داشتيم مي نگه بيدار
 شدم منم ، بدهي ادامه را وضع اين خواي مي كي تا بگو ؟ كني مي گوش حرفام به ، توام با سياه، دلم چقدر ، شده تنگ
 .بردي ياد از را چيز همه تو و هستم تو ياد به من ، خونه اون يتو من و اينجايي تو كه فرق اين با ، خودت مثل

 كه اي ثانيه باز كنم مي كار كه چي هر حاال اما ، زدم مي خودم كارهاي از كه بود شلوغ سرم بقدري بود سارا كه وقتي تا
 اشتباه نبايد ، كردم مي بند را خودم دست جايي يك جوري يك بايد.  كشه مي طول زيادي ساعات برام ، شوم مي بيكار
 .بگيرد ازم را عقلم ، تنهايي و افكار هجوم بگذارم و كنم تكرار را سارا

 بود حملش وضع موقع كه دبيرها از يكي اما. نداشت معلم به احتياج اي مدرسه هيچ موقع اين بود تحصيلي سال هاي آخر
. كنم پيدا كاري توانستم باالخره اينكه از شدم شحالخو.  بروم را ماه سه اين او جاي به كه خواست و گرفت تماس من با ،
. گرفت مي ، تدريس ظهر تا صبح از را بيكاريم روزهاي و بود جور من كالسهاي با كه بود طوري هم درسي برنامه قضا از
 مي بيرون خانه از و بياورم طاقت توانستم نمي باز حال اين با.  گذراندم مي خانه در را كمي خيلي ساعات طريق اين از

 .نوشتم مي بودم انجا كه چقدر هر گاه و طوالني گاه دقايقي و رفتم مي ك پار به. زدم
 

 مي پيش كُند خيلي و نداشتم ذوقي انچنان ، ان نگارش براي و بودم بيحال ولي بودم گرفته دست در را جديدي داستان
 مي چشمانم در چشم او و نشستم مي مقابلش.  كرد مي آرامم او با زدن حرف.رفتم مي سارا ديدار به هم بعد و رفتم

 ايا دانستم نمي اينكه با كردم مي تعريف برايش خواست مي دلم كه آنچه هر و كردم كه كارهايي از برايش من و دوخت
 خيلي ، كنم دل دردو راحت او با توانستم مي من و كرد مي نگاهم كه همين منتهي ، نه يا و فهمد مي چيزي هايم گفته از
 .كرد مي شادم و بكس

 كه بود وقت اون. كرد ترك مدتي براي را اش خانه و بست را سفر اسباب باز را سال دوم ماه شش هم معصومي اقاي
 .طلبيد مي شجاعت ماندن خانه

 جا از صدا كوچكترين با و برد مي خوابم آخر وحشتي چه با شبها ، اول روز چند تا ، كه بزرگ خانة در هم آن تنها ، شبها
 را ادم ظلمات و تاريكي در انها هاي سايه حتي كه بود درختها و ها شاخه خوردن بهم از صداها و سر بيشتر كه پريدم مي
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 آهنگ گوشم به.  داشت برايم را خواب از قبل الاليي حكم و گرفتم خو صداها اين با بعد ولي. انداخت مي ترس به
. دهد مي وفق موجود شرايط با را خودش آدمي سريع چقدر ، اشتمگذ مي هم بر چشم شنيدنش با كه بود شده دلنشيني

 .شود عادي برايم چيز همه سرعت اين با گنجيد نمي هم تصوراتم در حتي

 همينطور و بود كوتاه و زودگذر عمرش ، ما براي كه خوشيهايي و شاديها.  بود داده رخ روزها اين در ناگوار و بد اتفاقهاي
 ساعتي به عمرم تنهايي و غصه از كنند جدايم آنها از اي لحظه اگر كردم مي خيال ديروز تا كه عزيزاني نديدن و جدايي
 .ميرم مي من و كشد نمي

 حتي كه هستند غريب و عجيب چقدر خاكي موجودات اين.  نياوردم دم حال به تا و ديدم را اينها همة چشمانم با امروز اما
 .اند مانده حيرت در خود

 

 دوازدهم فصل

 عقب درسهاي و كردم روشن را اتاق المپ شدم بلند نبردو خوابم منتهي ، رفتم رختخواب به كه بود شب يك عتسا
 را ساعت.  بخوابم نتوانستم خواب و خستگي فشار از ديگه ، كشيد طول نيم و سه ساعت تا دقيق.  خواندم مي را ام افتاده
 نگاه و گرداندم بر را سرم عجله با شدم بيدار كه وقتي.  گشتم ازب بستر به و كردم خاموش را چراغ ، گذاشتم سرم باالي

 .بودم شده بلند ديرتر ساعت يك و نشده متوجه را آن زنگ صداي و بود هشت روي ساعت. انداختم ساعت به

 پايم ، خوردم زمين حياط هاي پله در هم اخر كه رفتم مي راه شتاب با انقدر. شدم آماده دقيقه چند عرض در سريع
 خوابيد دردش كه كمي.كردم مي گريه ها بچه مثل و نشستم همانجا درد شدت از. امد مي خون و بود شده ه خراشيد
 بِهِم آنقدر ، بود دستش كليد كه ديدم خود مقابل را بابك ، كردم باز را در. برخاستم جا از و گرفتم ها نرده به را دستم

.  كردم سالم عجله با و كشيدم عقب به را خودم. رسيد نمي هم قدم يك به حتي ما بين ما فاصلة كه بود شده نزديك
 من كنيد صبر لحظه يك درِ دمِ ماشين:  گفت و كرد من به رو كه بود نشده خارج هنوز.  شد رد كنارم از و داد را پاسخم

 .رسانمتان مي و ميام االن

 .روم مي خودم ، نيست راه خيلي:  گفتم و كردم تشكر

 ؟ نيست خوب حالتون شما:  پرسيد و انداخت من لنگان يپا به را چشمش
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 خارج من از جلوتر و امد طرفم به و زد لبخند من گفتة با هم او و خوردم زمين االن ، نيست چيزي:  گفتم و زدم لبخندي
 و است ترباال كوچه سه دو من مقصد ، ممنونم ، داريد لطف شما:  گفتم و نگذاشتم كه كند باز را ماشين در خواست. شد

 .خدانگهدار. رسم مي اي دقيقه ده ، پياده

 مدرسه به كه بودم مانده اول ساعت شدن تمام به يكربع. رفتم و گرفتم را راهم خيابان گوشة از و نكردم صبر ديگه
 ، عليك و سالم از بعد و شدند داخل دبيرها يكي يكي و خورد زنگ تا نشستم همانجا و رفتم دفتر به يكراست رسيدم،
 .شد شروع دوم ساعت و رد خو زنگ تا زدند مي حرف يا و كردند مي كاري كدام هر كوتاه دقايق اين در ، نشستند جايي

 روزي چنين در كه بودم كرده تاكيد هم بار چند و بودم گفته ، بود من با درسشان كه كالسها از تا سه به پيش روز سه از
 كه بودند خيال اين با ها بچه بقيه بودم نيامده اول زنگ چون و گيرم مي ف بودم داده درس كه جايي تا اول از امتحان
 آنها همگي چهرة از وضوح به ناراحتي و غم اثار بودندو مانده مات من ديدن با.  ايم نمي و كرده غيبت كل به امروز
 .بود نمايان

 كالسي هر از. بيندازم ديگري روز به را نامتحا تا كنند راضي مرا طوري تا زدند مي حرفي كدام هر و همهمهبود كالس در
 كردم مي تصحيح را اوراق همه اين بايد كه بود خودم ضرر به بيشتر ، من گرفتن امتحان و بودند خوانده كمي خيلي تعداد

 عتسا كل بلكه ، گرفتم امتحان نه و دادم درس نه روز آن بنابراين.  هيچ هم اخر در و زدم مي كالسها از هم را ساعاتي و
 مي صدايش تخته پاي به پرسش براي ، كرد مي صحبت و كرد مي تنبلي كدام هر و بخوانند تا دادم فرصت انها به را

 و گذاشتم مقابلم را كتاب هم من. بخوانند فقط صدايي و سر كوچكترين بدون همگي بود شده سبب من كار اين كه كردم
 .زدم مي عالمت و كردم طرح سوا دو يكي فصلي هر از

** ** ** 

 با روز آن عصر.  كردم كادو و خريدم هدايايي كدام هر نفيسه و سارا براي.  بود نمانده جديد سال به بيشتر روزي دو
 هر پيش سالهاي مثل خواست مي دلم بياورمش خانه به و بگيرم را سارا اجازة توانستم باالخره زدن حرف و رفتن چقدر
 مي تماشا را ها برنامه و نشستيم تلويزيون روبروي هم كنار تحويل سال به ساعت دو و امد هم نفيسه. باشيم هم كنار سه

 هفتة شده قرار اينكه و زد مي حرف مسعود از او و بوديم گفتگو و گرم بيشتر ما و ميديد كه بود سارا واقع در. كرديم
 آسوده نفيسه از خيالم. دهند رتيبت را عروسي و عقد مراسم پدرش خانه در هم عيد دهم و بروند بازار خريد براي بعد
 ديدم مليحش چهرة در را سارا لبخند مدتها براي داديم بهم را هايمان هديه وقتي. نبودم نگرانش هم ذرهايي و بود شده
 .كرد خوشحالم چقدر كه
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 قلب ته از و برد باال را دستهايش من چون هم نفيسه.  بود سارا بهبودي براي كردم كه دعايي تنها تحويل سال قع مو
 كه آمد نمي دلم شب آن. بود همينطور كاش اي و شود مي مستجاب كه داشتيم را اميد اين دو هر و گفتيم را حاجتمان

 شود مي آورده بر ساعاتي چنين در گفتن با باشم داشته كه اي خواسته هر كه خيال اين با و بخوابم و بگذارم هم بر چشم
 .نبود هم تا دو يكي كه گفتم استمخو كه انچه هر و ايستادم بالكن در

 مي بزرگتري خانه به عيدي براي ما كه بود سالي اولين اين ، رفتيم ديدني عيد به ورسومات رسم طبق ، عيد اول روز
 و خانم ، مسن مردي بجز ، شديم داخل كه وقتي. برد پدرش خانة به را ما و آمد مسعود ، نفيسه تماس با هم آن كه رفتيم
 .بودند مسعود خواهر شوهر و خواهر گويي كه بودند نشسته او كناري مبل در هم جواني آقاي

 آنها جمع در معارفه مراسم انجام از بعد و گفتيم تبريك و بوسيديم را همديگر صورتهاي و آمد جلو ما ديدن با خانم ان
 به نگاه يك و داشت نمي بر ما از چشم بوديم آنجا كه دقايقي تمام هم خانم آن و كرد مي پذيرايي مسعود. گرفتيم جاي
 خوشحالي و گفت تبريك او به باز و فشرد را نفيسه دست خانم آن شديم بلند كه وقتي. كرد مي من به نگاه يك و نفيسه
 جعبه كتش جيب داخل از او كه رفت مسعود پدر بطرف نفيسه. كرد او گونة از اي بوسه هم آخر در و كرد اعالن را خود
 نفيسه آينده روز چند تا اينكه از. كرد تكرار را دخترش اي گفته عين و گذاشت نفيسه دست در و اورد در رنگ سرخ اي

 و بود كرده خوشحال و زده ذوق را انها همة ، گذارد مي خانه ان به پا جديدش رندگي آغاز براي عروسش يگانه بعنوان
 .كردند مي سعادت آرزوي جوان زوج آن براي

 رو مسعود. گرفتم جاي عقب صندلي در هم من.  او دست كنار نفيسه و نشست فرمان پشت مسعود ، شديم خارج انجا از
 داخل از را آن بود افتاده يادش تازه كه نفيسه ، او حرف اولين با كه كني باز را جعبه خواهي نمي:  گفت و كرد او به

 ريزي رنگ قرمز هاي نگين كه شده بافته سگي بشكل بلندي خيلي بند گردن.  كرد باز را قفلش و اورد بيرون كيفش
 .بود گير چشم و زيبا بسيار بسيتر ، بود كرده پر را آن بين سوراخهاي تمام

 .قشنگه چقدر مسعود واي:  گفت حيرت با و كرد او به رو نفيسه

.  بود بزرگم مادر گردن به اول.  است پيش سال خيلي براي گردنبند اين:  داد ادامه و زد لبخندي جوابش در مسعود
 .پسنديدي هم تو كه خوشحالم. كند هديه را آن شوهر پدر كه شده رسم ، عروسي هر امدن با همينطور

 پايين سريع است در پشت مسعود كه خيال اين با نفيسه ولي كردم باز باال از من ، زدند را خانه در كه بود عيد دوم روز
 و اند ايستاده حياط همان در دو آن كه شدم مطمئن هم من بود امدهني باال هنوز نفيسه و گذشت اي دقيقه چند.  رفت
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 از ، اورد مي داخل به را او تعارف و اصرار با نفيسه كه گمان اين با و كردم جور و جمع را خانه عجله با.  زنند مي حرف
 .نبود نفيسه خود جز كسي منتهي انداختم حياط به نگاهي پنجره

 تا كردم خيال و فكر دنيا يك اندازة به دقيقه چند همين در.  خواند مي را چيزي نگارا كه داد مي نشان طوري حالش
 كارت ان به كه همانطور.  بود زيبايي العاده فوق و بزرگ كارت دستش در ايستادم كنارش و رساندم او پيش به را خودم
 ؟ بود آمده مسعود:  پرسيدم بودم دوخته چشم

 تو اسم كارت اين روي.  گرفت امضاء من از و داد را اين كه بود پستچي:  گفت و نداختا باال را سرش من جواب در او و
 .كن نگاه مهتاب است

 نه ، اسمي نه فقط بود من كوچك اسم هم آن اول كه بود شده نوشته انگليسي كوتاه جملة يك آن داخل گرفتم دستش از
 را كارت ان فرستندة توانستم مي طريق يك به هاتن بود مشكوك و عجيب چقدر. نامش اول حرف حتي يا ، فاميلي
 .بود پاكت پشت نشاني روي از هم ان و بشناسم

 كامل هم من داشت توقع و كرد مي سوال ازم هم سر پشت ف خبرم با چيز همه از خودم من كرد مي خيال كه نفيسه
 عصباني را او عمل اين با كه بود ايمه شانه انداختن باال فقط او پرسشهاي مقابل در من جواب اما ف بدهم را پاسخش

 .رفت پيشم از قهر با و بودم كرده

 به ديگري نوشتة ، جمله همان جز ولي انداختم نگاه را كارت و ان داخل ، پاكت روي دقت با هم باز ، بار چندمين براي
 .خورد نمي چشم

 قصد كسي كه است اين بر حدسم بيشترين و نميدانم هيچي خودم كه فهماندم او به ايه و قسم با و رفتم نفيسه بطرف
 براي مرا و ميزد ديگري حرف دلم ته منتهي كرده را كار اين شوخي و بازي مسخره براي و داشته را ما انداختن دست

 .كرد مي كنجكاوتر و تحريك ان فرستندة شناخت

 نمي و شد مي جور برايم چيزي يك بپردازم آن نشاني جستجوي به تا شدم مي آماده كه بار هر روز آن از متاسفانه
 .شد مي كشيده فردا و فردا به همينطور و توانستم

 و صدا و سر و نبود هم معصومي آقاي اينكه بخصوص دارم نگه جا همين نفيسه عروسي از بعد تا را سارا داشتم قصد
. بروند خريد براي تا آمدند نفيسه بدنبال خواهرش و مسعود بعد روز چند. كرد نمي مجبور بردنش به مرا او هاي گريه
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 سارا نميشد راضي دلم هم طرفي از و بروم او با خواست مي دلم طرفي از برود عروس همراه هم يكي كه بود اين بر رسم
 .بروم و كنم رها همينطور را

 تو تا گفت مي و بود ايستاده من جلوي هم او. ما منتظر و بود در دم ماشين ، بروم او با من كه اصرار روي اصرار هم نفيسه
 .بكنم بايد چه دانستم نمي و بودم افتاده گير وسط اين. روم نمي هم من نيايي

 از قبل و كردم آماده او با رفتن براي را خودم و نشدم سارا حريف آخر. بود نشسته تخت روي من اتاق در آرام سارا
 هم وقت هر ، بشين ،همينطور نخوري تكان جااين از ، بيرون ميريم داريم ما:  گفتم بهش و نشستم سارا كنار حركت
 .ميز روي گذاشتم ببين ، بخور را غذايت شد ات گرسنه

 كه چند هر ، ميشد كمتر او خاطر از نگرانيم ، گفتم مي را اينها اينكه ولي فهمد نمي را حرفهايم از هيچي كه دانستم مي
 و كردم قفل را خانه درِ و ساختمان به ورودي درِ همينطور و بالكن درِ آشپزخانه، درِ.  بود ثمر بي و زدند گول خود اين

 .آمدم بيرون

 .شديم سوار همگي احوالپرسي و عليك و سالم از بعد و شدند پياده ماشين از ، ما آمدن با خواهرش و مسعود

 كه آنچه هر و يمگشت مي همينطور ديگر، اي مغازه به مغازه يك ، ديگر خياباني به خيابان يك از كه شد مي ساعتي چند
 .خريدند مي بود الزم

 و زد مي شور جر بد دلم. بود مانده ديگر ريزهاي و خُرد و شمعدان و آيينه و طال خريد هنوز تازه و بود گذشته ظهر از
 و شديم پياده رستوراني مقابل و شديم ماشين سوار. رويم مي هم با االن ، ديگه كم يه گفت مي نفيسه و بودم شده نگران

 خوردند مي آنها.  گذاشتند ميز روي و آوردند را غذا تا كشيد طول زيادي دقايق داد را غذا سفارش مسعود.  رفتيم خلدا
 .بزنم لب نتوانستم زياد نگراني دل از من ولي

 مسعود.  گفتم را رفتنم دليل و كردم مسعود و نفيسه روبه ، شد بلند جا از دستهايش شستن براي مسعود خواهر وقتي
 او با و آمد هم خواهرش تا كردم صبر كمي و ندادم اهميتي ، زد مي را خودش حرف باز نفيسه ولي داد من به را حق

 .آمدم بيرون آنجا از و كردم خداحافظي

 هم ترسم شدم مي نزديكتر هرچه. دويدم مي خيابان گوشة از هم را راه بقية و آمدم تاكسي با بود رو ماشين كه جايي تا
 سرش و نشستم پهلويش. بود رفته خواب به جايش سر سارا.  كردم باز را در و رسيدم خانه به كه وقتي تا شد مي بيشتر

 آمده كه ساعتي از.  دارم دوستش و است عزيز برايم چقدر كه فهمم مي تازه.كردم بوسه غرق و گذاشتم پايم روي را
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 چرا ، باشد داشته را وضع اين بايد چرا كه سوخت مي دلم.  كردند مي فرو قلبم در خنجري گويي او به نگاه هر با بود
 غصه همه اين من و بود نفيسه چون هم سارا كاش. باشد داشته را روزهايي اينچنين ديگه هاي دختر و نفيسه مثل نبايد
 راسا همراهي ، روزي چنين مانند و گرفت مي سر دغدغه و دردسر بي هم علي با او شد مي كاش.  نبودم نگرانش و دار

 .بودم خريدش براي

 ، تعريف حين در اما.  كرد مي تعريف برايم هم او و كردم مي سوال او از من. آمد خانه به نفيسه كه بود شده تاريك هوا
 هر.  سارا به بود من نگاههاي چون نگاههايش.  داشت مي باز گفتن حال و شور از را او اين و بود سارا به نگاهش مسير

 .نگران ودل مشوش دو

 جشن. سارا و بودم من فقط هم عروس طرف از و شدند مي نفري 40 حدودا دامام طايفه از.  شد برگزار هم عروسي
 زيبا تولد شب همان مثل ، كردم كمرنگي ارايش را صورتش و كردم سارا تن بر را رنگ اي سرمه لباس همان بود خلوتي
 خبر او ناخوش احوال از شناختنش مي كه آنهايي جز چكسهي و بود كرده پنهان خود در را بيماريش ظاهر ، بود شده

 عذر با ، رفته سارا طرف به خانمي شدم متوجه كه زد مي حرف من با و بود نشسته كنارم نفيسه شوهر خواهر.نداشتند
 دور سارا از را خانم ان توانستم طريق اين از و او با كردم شروع و رساندم انها به را خودم و شدم بلند سريع او از خواهي

 .كنم

 نفيسه كه كنم خداحافظي خواستم و رفتم داماد و عروس بطرف هم من و رفتند يكي يكي مهمانها كه بود شب يك ساعت
 تنهايم نكنه ، دارم احتياج شما به هنوز من مهتاب:  گفت و فشرد محكم را دستم. داشت مي باز رفتن از مرا نگاهش با

 .ببريد ياد از را من و بگذاري

 آنها دوي هر با بعد و نيستم بشو خالص تو دست از عمرم آخر تا كه ميدونم را اين ، نه:  گفتم شوخي به و زدم بخنديل
 .شديم راهي سارا با و كردم خداحافظي

 بيرون به و بيايند ما بدنبال انها ديگر ساعتي تا بكنيم را كارهايمان:  گفت و زد تلفن نفيسه كه بود عيد سيزدهم روز
 هم من و كرد قطع را تلفن سريع خيلي او و كردم ابراز را مخالفم اولش گفتة همان با و دهد ادامه خيلي نگذاشتم. مبروي

 و نفيسه.  كردم باز را در ، زدند را خانه زنگ كه شستم مي را خودم و سارا لباسهاي داشتم.گذاشتم زمين را گوشي
 نكردي كاري هيچ هنوز كه تو... ا: گفت و شد رد كنارم از اي موذيانه لحن با زنان لبخند نفيسه كه بودند در پشت مسعود

 .شويد آماده زود گفتم منكه ،
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 ، بگذره خوش بهتون حسابي اميدوارم و برويد شما.  ايم نمي كه گفتم شما جواب در اول بار همان من ، خانم نفيسه گفتم
 .ممنون خيلي آمديد كه هم اينجا تا

 كه است ظلم اين و ماست پيش او كه روزيست آخرين امروز ، بريم مي را سارا ما ولي ، نيا تو شهبا:  گفت غضب با نفيسه
 فقط من مخالفت دليل حقيقتش. نتوانستم ديگر مسعود گفتة با كه بزنم حرفي خواستم.  داري نگهش خانه در بخواهي تو
 مي اماده را خودم داشتم و كردم قبول انها پافشاري با و كنم ايجاد انها براي مزاحمتي خواستم نمي كه بود خاطر اين به

 شده خارج شهر از تازه ساعت يك از پس و شديم سوار نفري چهار و كرد مي عوض را سارا لباسهاي هم نفيسه ، كردم
 به تيوق خصوصا. بود خوب خيلي اما ، افتابي گاهي و بود ابري گاهي نبود معلوم اصال هوا وضع.  افتاديم جاده به و بوديم

 .بوديم امده نفيسه دوستان تمام با پيش دفعة كه باغي همان.  كرد مي تر افزون را زيباييش ، رفتيم باغ ان

 مهتاب:  پرسيد نفيسه ، كردند من به رو دو هر ، من شدن بلند با ، كردند مي صحبت هم با داشتند كه مسعود و نفيسه
 بروي؟ خواهي مي جايي

 .بزنم قدم باغها كوچه در ميك و بيرون بروم خواهم مي -

 نگذاشتم و شنيدم را انها گفتة من.  كنه گم را برگشت راه كه ممكنه ، برو همراهش هم تو:  گفت نفيسه به خطاب مسعود
 و باشم داشته خاطر به هنوز كنم مي فكر ف ام آمده را راهها اين هم ديگه يكبار ، نباشيد نگران:  گفتم و شود بلند نفيسه

 اهسته و زنان قدم ، ها كوچه پس كوچه در تنها ساعتي نيم.  افتادم راه و شدم جدا آنها از ، گردم مي بر زودي گفتن با
 و بنشينيم نتوانستيم ديگه كه شد تند انقدر يكدفعه و گرفت نم نم باران كه بود پهن نهارمان سفرة هنوز. برگشتم و رفتم
 سريع مسعود و نشستيم هم خودمان و كرديم منتقل اتومبيل عقب وقصند به و گرفتيم دست اثاثي رفتن براي كدام هر

 .كرد روشن را ماشين

 زير همانجا بود خودم از اختيار اگر.  كرد مي بيخود خود از را آدمي و بود كرده پر را جا همه بويش و بود لطيفي باران
 اصل من نظر تنها كه نبودم تنها كه من اما. تمنداش را وضع ام از فرار براي سراسيمه و عجله همه اين و نشستم مي باران
 باز ولي شدند مي پرتاب صورتم به باران قطرات ماشين سرعت با.  كشيدم پايين را آن و بودم نشسته شيشه كنار. باشد
 .بردم لذت و بودم همينطور راه آخر تا و نرفتم رو از هم

 بر اما ، زدند مي حرفهايي ، متعرضانه بود كرده خراب را روز اين موقع بي باران اينكه از نفيسه و مسعود بازگشت هنگام
 سارا.  بود هوا انگيز دل وضع و باران بارش همين تنها هم ان دليل و بود گذشته خوش خيلي من به ، آنها هاي گفته خالف
 .نگيقش همه ان از غافل ، بود خوابيده برگشتن همينطور و رفتن راه كل و بود من شانة روي سرش كه هم
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. بودم خانه كه بود نيم و يك ساعت ، رفتم مدرسه به بعد و برگرداندم بيمارستان به را سارا مدرسه به رفتن از قبل صبح
 كمي و گرفتم دوش بعد.  كردم استراحت ، بخوابم بودم نتوانسته سارا بلند هاي گريه بخاطر كه ديشب عوض را ساعتي

 و آمدم بيرون خيال اين با بروم كارت ان نشاني گشتن دنبال به توانستم مي و ودمب شده بيكار امروز باالخره.  خوردم غذا
 زيادي گشتن به كردنش پيدا براي و بود راست سر عوض در اما بود زيادي راه.  بودم راه در تمام ساعت يك دقيق
 امده دانشگاه هاي بچه از ييك خانة به پول مقداري گرفتن قرض براي كه اوردم بياد ، رفتم كه جلوتر. نداشت احتياج
 .بود اش فاصله خيابان يك فقط و بود ادرس همين به نزديك تقريبا.  بودم

 طبقة بايد داشتم دست در كه نشاني اساس بر و رفتم باال ها پله از من اما بود اسانسور اينكه با ف ايستادم آپارتمان مقابل
 ، بودم هراسان طرفي از و زده ذوق طرفي از ، داشتم عجيبي حال ، بردم مي پي رازي به داشتم كم كم. رفتم مي چهارم
 اخه ، بود فرستاده كارت من براي خانه همين افراد از يكي ، بود آمده بند هيجان شدت از نفسم ، ايستادم كه در مقابل
 ...شايدم ، بوده چي منظورش ، چرا

 صبر اي دقيقه. بگشايد رويم به را در كسي تا شدم رمنتظ و داشتم بر زودي فشار كمي با و گذاشتم زنگ روي را دستم
 اي نتيجه اينكه بدون و بيايم تا شد پيدا فرصتي كه هم را امروز خواست نمي دلم ، نبود خانه آن در كسي گويي ولي كردم
 .گردم بر ، شود عايدم

 من نزديك و امد جلوتر ، تدوخ من به را ديدگانش. امد بيرون روبرويي واحد از ساله هشت هفت حدودا اي بچه پسر
 باور اصال ، بودم مانده مبهون و ،مات نام اين شنيدن با.  ميايد خانه به شب معصومي آقاي نيستند خانه:  گفت و ايستاد
 كرده سلب من از را عملي هر انجام قدرت و بود كرده خود به مشغول را ذهنم سوال يكصد ، من به چرا اخه ، نبود كردني

 .بود

 و گذاشتم ديوار به را دستم بدهم تكاني خود به توانستم نمي و بودند بسته زمين به را پايم انگار اما برگردم تمخواس مي
 .امدم پايين ها پله از اهسته

 روي.  رساندم خانه به را خودم باالخره وضعي چه با ، بود عجيب چقدر.  نداشتم را حركت ياراي و بود شده سنگين بدنم
 خيال و فكر در هنوز من و بود گذشته روزي دو.  نرسيدم اي نتيجه هبچ به ولي انديشيدم فقط اعتهاس و نشستم صندلي
 .بود دشوار بس كردنش قبول كه جدا. زدم مي پا و دست

 ساده چقدر كه بودم شده متوجه تازه و دقيقه به دقيقه بلكه ، بار چند نه ، يكبار نه خواندم را كارت داخل نوشتة هم باز
 : بود شده نوشته
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 " مبارك تولدت عزيزم مهتاب '

 مي و بود پيشم يكي كاش ، نداشتيم برخوردي هم با كه ما اما ؟ بود نوشته اينگونه كه بودم عزيز او براي من حقيقتا
 .داد مي پاسخ را سوالهايم هم او و بگويم را حرفهايم راحت خيلي توانستم

 يا و باشم خوشحال بايد ، دانستم نمي و بودم اطالع بي هم خودم از حتي زهنو ، كردن انديشه و رفتن كلنجار همه اين با
 .ناراحت

 

 سيزدهم فصل

 داشتم من كه وضعي اين با هم خط يك حتي نتوانستم و شد نمي اما داشتم نوشتن قصد و رفتم حياط به ظهر از بعد
 ، كردم پرت طرفي به را ورقها عصباني و هكالف هم آخر در و كردم صرف زدن خط و خواندن در را وقتم بيشتر و بنويسم
 .بستم را چشمانم و گرفتم باال به را سرم

 دقايق من و كرد مي پرتاپ صورتم و سر به را درشتش و ريز هاي دانه و گرفت باران هم باالخره و بود ابري هوا صبح از
 درختي تنة پشت را خودم سريع ابكب ورود و در شدن باز با كه بودم حالت همان در حركتي كوچكترين بدون بسياري
 .كردم پنهان

 با و كردم استفاده فرصت از رفتنش با:  رفت ساختمان داخل به آهسته و ارام گامهايي با بعد و ايستاد حياط وسط كمي
 تن بر ديگري لباس و آوردم در را خيسم لباسهاي. رساندم باال به را خودم شتاب با و كردم استفاده فرصت از رفتنش

 .شدم ميخكوب جايم بر او صداي با كه كردم مي خشك را ام چسبيده هم به موهاي همينطور و ردمك

 كه بودم ناچار اما.  بود خجالت از ترسم بيشترين حقيقتش ، شوم روبرو او با خواست نمي دلم اصال و بودم كرده هول
 .هستم خانه در من كه بود شده متوجه چون ، بدهم را جوابش

 داد را پاسخم هم او ، كردم سالم و انداختم او به نگاهي نيم ، آمدم پايين ها پله از آرام ارام و باشم خونسر كه كردم سعي
 مگه؟ چطور... نه،:  گفتم جدي خيلي و سريع امديد؟ من آپارتمان به كه بوديد شما پيش روز دو:  گفت ادامه در و

 نبوديد؟ شما پس:  گفت آرام و كرد تغيير گفتارش لحن

 .بود شما روي حدسم بيشترين بود داده همسايه پسر كه مشخصاتي با:  گفت او و كردم تكرار باز را ام قبلي گفتة
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 ... به بايد من چي براي:  گفتم كوتاهي تصنعي لبخند با و دادم تكان را سرم ، او صحبت ادامة در

 از بعد باالخره كردم مي گمان كه هستم خيال خوش چقدر:  گفت قبل از تر اهسته باز و كنم تمام را سخنم نداد فرصت
 .افتاد راه به خانه در سمت به و كرد من به پشت گفتن حين در و كردي ما از يادي مدت همه اين

 اين به و كردم مچاله را بود شده خيس خيس باران زير كه هايي برگه تمام حرص با و نشستم قبلم جاي در باز رفتنش با
 ، بودم ترسو اينكه از ، گفتم مي دروغ همينطور كه خودم از فقط منتهي بود گرفته دلم. تمانداخ مي طرف آن و طرف
 ، بود كسي چه دروغها اين مسبب.  نداشتم هم را راست حرف كالم يك بيان جرات حتي كه بودم عرضه بي ، بودم بزدل

 .باشم داشته وحشت آدمها همه از كه بود كرده اينگونه مرا افكارم و گذشته يا و بودم من خود اين ايا

 تدريسم روش و اخالق بود مشخص آنطوري و بودم كرده شروع مدرسه آن در را كارم من كه رسيد نمي ماه دو به هنوز
 نامه از را اين كردندو مي رضايت احساس كالس سه هر هاي بچه اكثريت تقريبا كوتاه مدت اين در كه بود اي گونه به

 با را او و بودند كرده انتقاد دبيرها از يكي اميز خشونت رفتار و اخالق از ها بچه كه فهميدم دمدي خانم و دفتر به هايشان
 به مرا اين و نشاند اعاليي خانم لب بر را رضايت لبخند كه بودند نوشته من از چيزهايي همينطور و نموده مقايسه من

 و تعريف من از چنين اين تا كنم نفوذ مدرسه هاي بچه دل در سرعت اين با كم زمان اين در توانستم كه انداخت شعف
 .كنند تمجيد

 كرده تمام را درسي كتاب كه بود مانده باقي نهايي امتحانهاي برگزاري به هفته دو تنها و بود تحصيلي سال اخر روزهاي
 كدام هر از من و ندخواند مي كه گفتم مي دوره براي را اي صفحه چند بار هر كتاب اول از باقيمانده مدت اين در و بود
 .گرفتم مي امتحان همه از اينكه يا و كردم مي سوال تايي سه دو

 دقايقي و گرفتند مي تماس گهگاهي و بودند گرفته من از را خانه تلفن شماره خواهش و اصرار با ها بچه از تايي چند
 فاصله عدم اين و بودم آنها تمامي با دوست يك مثل بلكه نبودم انها معلم تنها كه ميكرد خوشحالم اين.  زدند مي حرف
 زبان از كه بود ها بچه از يكي گفتة اين هم باز و شود ايجاد ما ميان بيشتري صميميت كه بود شده سبب انها و من بين

 .كرد مي گو باز تلفن پشت برايم ها بچه از خيلي

 طور درس كالس به گذاشتن پا با اما كردم مي امتناع رفتن از و بودم حال بي و خسته كالس به رفتن براي وقتها گاهي
 با انداخت مي ذوق به مرا كه بود اي گونه به كالس جو ، نداشت وجود من در ميلي بي و خستگي ديگر و شدم مي ديگري

 انگيز خاطره و نبود خوب هم ها آنقدر كه چند هر ما تحصيلي دوران ، افتادم مي سارا ياد به كردم مي صحبت كه آنها
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 ذهنم در را همكالس سه تصوير تنها و كرد مي كمرنگ برايم را روزها آن زشتيهاي دو آن با بودن همكالسي اما ، نبود
 .كرد مي زنده

 فاصلة كدامشان هر و من بين و نيستم نزديك آنها به ديگر كه چرا آورد مي درد به را دلم فكرها اين تمامي اكنون
 بود ريخته بهم چيز همه.  بود اخير ماه چند اين عرض در فقط ، بزرگي اين هب فاصله گيريِ شكل ، بود گرفته شكل زيادي

 .بود زيبائيها و دوستيها اين فروپاشي باعث كه بود زمان گذشت با و

 هم مرا كه كالس هاي بچه تمامي با مهماني يك. داشت مهماني برپايي قصد اش التحصيلي فارغ بخاطر ها بچه از يكي
 حتي و بودم كرده را كارهايم تمام قبل روز از. بروم حتما كه بود اين بر قصدم و كردم قبول را شدعوت.  بود كرده دعوت

 براي كه بود باري اولين گفت بشه شايد.  بودم داده هم را بزرگ گل سبد يك سفارش و بودم رفته فروشي گل به صبح از
 خبر بدون و تنهايي نفيسه كه بود ظهر از بعد سه ساعت اما. دادم مي نشان خود از رغبت و ميل ضيافتي چنين به رفتن
 اينجا به را او مسعود و بودند بيمارستان در هم حاال وتا اند آمده شوهرش پدر مريضي بخاطر گفت و آمد خانه به قبلي

 .باشد پدرش سر باالي شب خودش تا آورده

 ديدار به او اصرار با هم بعد و شنيديم مي و مگفتي مي همينطور استراحت بدون ساعتي تا دو هر و نزدم حرفي مهماني از
 و كرديم استفاده فرصتمان از بيشتر و كرديم درست ايي ساده غذاي هم با. گشتيم بر و رفتيم تاكسي با.  رفتيم سارا
 .گفتيم مي هم با جا همه و طرف هر از ، قبل چون

 كه بودم بيحال بقدري آمدم خانه به وقتي ، داشتم كالس ظهر از بعد سه ساعت تا. بود خودم كالسهاي نوبت انروز فرداي
 جا از خانه زنگ بلند صداي با كه بودم خواب در مدت چه دانم نمي.  برد خوابم تا كشيدم دراز بزنم چيزي به لب آنكه بي

 .كردم باز را آن و پريدم

 و اخم با.  بروم او مهماني به ديروز بودم نتوانسته من و بود گرفته ميهماني كه ها بچه همان از يكي بود سوده در پشت
 سر من با ، نيامد باال و ايستاد حياط همان در اما آوردمش داخل به اصرار با و دادم را جوابش هم من ، كرد سالم ناراحتي
 : گفتم و آوردم باال را سرش و گذاشتم اش چانه زير را دستم ، كرد نمي نگاهم حتي و بود شده سنگين

 ... منو شما بدقوليهاي:  داد را جوابم لحن همان با كوتاهي مكث از پس ؟ اي گرفته دراينق چرا شده، چي

 اما ، بيام خواستم مي كه كن باور ، كردي اخم اينقدر همين خاطر به فقط:  گفتم و گذاشتم تمام نا را او گفتة ام خنده با
 ؟ گذاشتم مي تنهايش يا كردم مي بيرونش كه ودب خوب تو بنظر ، آمد خانه به خبري بي روزي چند از بعد خواهرم. نشد
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 عصباني اينقدر كه نميشدم منتظر يا و بيندازم بعد روز به را مهماني توانستم مي. نگفتي قبلش روز را اين چرا:  گفت سوده
 .نگفتيد هيچي شما اما بشوم

 بود ايستاده من كنار كه سوده.  شد باز خانه در اثنا همين در كه ، بود آمده خبر بي كه گفتم ، مياد نميدونستم كه من -
 .شد وارد بابك كه بود شده خشك خانه در به نگاهمان دو هر ، كشيد عقب را خودش كمي

 انداخت من به نگاهي نيم بابك.  همينطور هم من و كرد سالم سوده ، بودم مانده هراسان ، شد مي كنده جا از داشت قلبم
 .شد ساختمان وارد و داد ار پاسخمان كوتاه خيلي و سردي با و

 پسر هم او و هستم مستاجر اينجا در من كه بگويم و كنم معرفي او به را بايك شدم مجبور سوده پرسشگر نگاه از
 يا ، بخشيديد را من بدقولي بخاطر شما حاال:  دادم ادامه و گرفتيم سر از را خودمان حرفهاي باز و باشد مي صاحيخانه

 لحظه آخرين تا.  كرديد خيط بقيه پيش را من شما ، ابدا:  گفت و انداخت باال را سرش ، باشد حتنارا خيالم بايد اينكه
 .آييد مي كه كردم مي فكر و بود در به چشمم

 تو چي؟ آنوقت كنم خواهي عذر و بگويم تو دوستان تمام جلوي را نيامدنم علت من اگر و:  گفتم و گرفتم را دستش
 ؟ شوي مي راضي

 وجود با كه بودم مطمئن من. شد بد خيلي ، امديد مي كاشكي ولي ، كنم مي خواهش ، نه:  گفت و زد بخنديل جوابم در
 .گذشت ديگه حاال ، ميشه خوب خيلي شما

 و آوردم پايين بودم گرفته تحويل صبح امروز ، ديروز بجاي كه را گل سبد و رفتم باال من كه بود ايستاده همانجا سوده
 .كرد تشكر و گرفت سبد به را دستش ، گرفتم او بسمت

 پس:  گفت و آمد بيرون بابك كه بودم نشده داخل هنوز ، كردم اش بدرقه در دم تا و كردم خواهي عذر او از باز هم من
 .برنجانيد و بگذاريد انتظار چشم را همه كه شماست اخالق اين ، باشم ناراحت خيلي نبايد من

 ؟ چي براي ، برنجانم من ، من:  پرسيدم

 را خودم جلوي نتوانستم ناراحتي از.  بست محكم را خانه در و افتاد راه و كرد من به پشت بدهد جوابي اينكه بدون او و
 با و كرد بلند را سرش من ديدن با ، كرد مي باز را اتومبيلش درِ داشت كه او.  كردم بيرون در الي از را سرم و بگيرم
 : گفتم بغض با آميخته صداي

 كنيد؟ مي ترك را اينجا من به كنايه و گوشه چقدر با آييد مي كه بار هر ، زنيد مي حرف اينطوري من با ماش چرا
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 ؟ ندارم هم تالفي حق يعني:  گفت و زد پوزخندي

 حرف او با دانستم نمي ، دل دو و مردد.  بودم مانده راهي دو ميان.  رفتم باال با و بستم محكم را در و آوردم داخل را سرم
 .بخواهم كمك او از تا ندارم را كسي هيچ اصال و كند كمكم تا نبود كسي هيچ ، بود چه من صالح ، نه يا بزنم

 افتاده برايم حال به تا كه اتفاقهايي تمام به و ايستادم ايينه مقابل ساعتي ، نداشتم خوبي حال ، بودم كالفه و حيران چقدر
 عالم يك. نداشتم احتياج صحبت هم يك وجود به اينقدر حال به تا ، بودم ندهما سردرگمي همه اين از.  انديشيدم مي بود

 گفته او جز كسي چه ، كردم مي دل و درد باز و رفتم مي سارا پيش حتما نبود شب اگر ، كرد مي سنگيني دلم در حرف
 .بزنم حرف برايش كه دارم او جز كسي چه و كند مي گوش را غمبارم و ياس از مملو هاي

 و اشفته خاطري با بعد و نوشتم هميشه از بيشتر هم شب آن و بنويسم توانستم مي بهتر گرفت مي دلم كه ارب هر
 چه من از دانم نمي درست ، گذاشت نمي آرامم و شد نمي دور ذهنم از اي لحظه بابك چهرة ، خزيدم بستر به مستاصل
 .بودمش رنجاده ودشخ گفتة به و داده زجرش من و بوده انتظارش در كه داشته توقعي

 ايد مي اش خانه به يكبار اي هفته بابك دانست مي اينكه با معصومي آقاي ، بدهم اب را گلها تا رفتم پايين طبقة به صبح
 حد از بيش عالقة او. بدهم اب را اتاق داخل گلهاي مرتب تا بود داده من به را ساختمان كليد بيشتر اطمينان براي هم باز
 .بود كرده پر ها سبزه و گلها انواع از را اتاقها تك تك حياط بجز و شتدا گياه و گل به

 تماس او با و بردارم را اش خانه شمارة پدرش تلفن دفترچه داخل از تا شدم وسوسه باري چند.  بود افتاده تلفن به چشمم
 قطع سريع و بخورد زنگ دو زا بيشتر نگذاشتم اما گرفتم شماره و برداشتم هم را تلفن گوشي حتي. بزنم حرف و بگيرم
 بعد اي دقيقه تا ، نكردم را كار اين كه بودم خوشحال و زدم نهيب خودم به بودم كرده هم را فكرش اينكه از حتي ، كردم

 .باشم دلخور و پشيمان

 صبح ودب امتحان روز هر.  بودم مراقب هم من و بود شده شروع نهايي امتحانهاي و گذشت خاصي اتفاق بدون اي هفته دو
 بود شده تالقي خودم كالسهاي با هم روزي چند ، گشتم مي بر يازده ساعت و شدم مي خارج خانه از نيم و هفت ساعت از
 مي ادامه اينطور اگر و نداشتم وقت خيلي هم خودم امتحانهاي تا ، شدم حاظر كالسهايم در و كردم واگذار ديگري به كه

 .بود حتمي درس چند از افتادن دادم

 .كردم مي مشغول درسها با را خودم توانستم مي كه جايي تا و داشتم بيشتري فرصت ، مدرسه شدن تمام با
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 كه امدند مي اينجا به شوهرش و نفيسه جمعه يا شنبه پنج هم ان يكبار اي هفته و رفتم مي سارا ديدن به بار سه اي هفته
 اين با و بودم سپرده فراموشي به را بابك موضوع كم كم.شتگذا مي تنها را ما و رفت مي زودي و رساند مي را او مسعود

 او. بود ام ديوانگي و سادگي از انديشيدم مي او به كه هم روزي چند همان.  كردم مي ارامش و سبكي احساس چقدر كار
 .شدم مي او حضور متوجه خان در صداي از تنها من و رفت مي سريع ئ داد مي انجام را كارش امد مي اينجا به كه بار هر

 كه كردم وانمود طوري. كرد مي پارك در مقابل داشت كه ديدم را او اتومبيل گذاشتم بيرون خانه از را پايم تا روز ان
 مجبور زور به مرا نيرويي گويي كه بودم نشده دور خيلي ، گرفتم را راهم و انداختم زير به را سرم ، نشدم او متوجة اصال
 او كه بودم شده مطمئن و بود گذشته اي دقيقه چند برگشتم عقب به اختيار بي ، بيندازم رمس پشت به نگاهي تا كرد مي
 از ، دوخته چشم طرف اين به و داده تكيه ماشين عقب به كه ديدم را او انداختم عقب به را نگاهم تا اما ، شده خانه وارد

 از زودتر هم همه از و دادم را امتحانم.  شدم جلسه ردوا زودتر همه از ، رفتم را راهم ادامة باز و گرفت ام خنده نگاهش
 .آمدم بيرون جلسه

 

 گرسنگي احساس. بود من با نگاهش امتحان حين در حتي نست مي لبانم روي لبخندي افتادم مي نگاهش ياد كه بار هر
 آنجا نيمكت روي شدم مجبور و خوابيده گفتند بهم اما.  رفتم او پيش به و خريدم ساندويچي خودم براي كردم مي

 .ظهر موقع اين در هم آن ، بود ده گرمش خيلي هوا.  بخورم تنهايي خودم هم بار اين هميشه مثل و بنشينم

 ساعتي بيمارستان حياط همان در دليل همين به. آنجاست هنوز او كه بود افتاده دلم به ولي برگردم خانه به خواستم مي
 همان كه كردم سوال ازش سارا حال از.  كرديم گفتگو هم با كمي و نشست و امد كنارم پرستاري.  نشستم هم ديگر
 .داد تحويلم را هميشگي و تكراري جواب

 شده خسته حسابي و كرد مي اذيت را صورتم آفتاب ، نداشتم را ماندن طاقت ديگر هم من ، پيشم از خانم ان رفتن با
 رفتن از.  بودم ه كرد تلف را خودم وقت بيخود ساعتي چند ، گرفتم پيش در را خانه راه و برخاستم هم آخر در و بودم
 بلند گمهاي يا و كشيدم بلندي نفس ، نديدم در دم را او اتومبيل پيچيدم كوچه به وقتي.  كردم مي امتناع و داشتم واهمه

 .رساندم خانه به را خودم تر

 كردم مي دنبال هفته هر و بود جالب برام كه بود يلميف تنها ، ميديدم را سريالي و بودم نشسته تلويزيون مقابل.  بود شب
 بچه مثل ديگه ديدم را بابك اگر بار اين كه بودم فكر اين در. كشيدم دراز و كردم خاموش را چراغها ، آن شدن تمام با. 
 ساعت به نگاهي ، زد زنگ تلفن كه... بگويد من با را حرفهايش راحت گذارم مي و ايستم مي مقابلش ، نكنم فرار ها

 گفتم خود با ولي ندهم اهميتي يا و بردارم شب موقع اين در دانستم نمي بود داشته برم ترس بود 12 روي دقيق انداختم
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 بدون هم من ، نزد حرف ولي برداشتم را گوشي خوردن زنگ چقدر از بعد ، افتاده اتفاقي سارا براي يا و باشد نفيسه شايد
 .كنم قطع را تلفن شدم مجبور باالخره اينكه تا نبود بردار دست ماا.  گذاشتم را گوشي سريع كالمي

 چقدر از بعدر و داشت ادامه هم او هاي كنايه شديم مي روبرو هم با كه بار هر ، ديگر روزهاي همينطور و انروز فرداي
 متقابال و كنم ازب لب خواستم كه وقت هر من و گفت مي چيزي يه دفعه هر ، شد مي رد كنارم از زدن كنايه و گوشه
 از پشيمان هم باز و رفت مي او تا كردم مي نگاهش فقط و گرفته را دهانم جلوي محكم كسي گويي بدهم را او جواب
 .بودم اش كنايه و نيش از پر هاي گفته شنونده فقط و نگفتم هيچي چرا اينكه

 گذاشت نمي كه بود همين و بود محبت و خواهش دلش حرفهاي ته كه فهميدم مي و كردم مي دقت كه وقتي ، خوب اما
 .باشم او جوابگوي عصبانيت و خشم با مقابل در هم من

 كاش:  گفتم دلم توي ، امد جلو من ورود با و بود نشسته صندلي روي كه افتاد او به چشمم و شدم حياط وارد تا روز آن
 بايد هم باز و نداشت اي فايده حرفها اين اما گشتم مي بر و شد نمي من متوجة او كاشكي يا و بودم آمده ديرتر يكم

 .بگويد برايم كرد مي سنگيني دلش در كه انچه هر و را حرفهايش او تا ايستادم مي او جلوي

 را حالم و كرد سالم كنم سالم من انكه از زودتر مهرباني بلكه عصبانيت با نه هميشه عكس بر و شد تر نزديك من به
 و متحير. شو سوار بيا داد ادامه اتومبيلش به اشاره با و دارم كار باهات لحظه يك:  گفت و كرد شروع مقدمه بي و پرسيد
 .بعدا باشه. جايي به بروم بايد من ، متاسفانه:  گفتم هراسان

 از بيشتر زده خجالت كه كرد بيان طوري را جمله واين گيرم نمي را وقتتان خيلي ، امديد راه از االن همين كه شما اما -
 .شدم سوار او با همزمان و دادم لباس تغيير و رفتم باال كوتاه خيلي مدتي در و ندانستم جايز را مخالفت اين

 را او من دروغ بهتر يا من حرف.  بودم نترسيده اينقدر بحال تا. كرد نگاهم هم او ، انداختم او به نگاهي چشم گوشظ از
:  گفت و كرد باز لب باالخره كه كنه چكار خواد مي نيست معلوم هك عصبانيِ اينقدر:  گفتم خودم با ، بود كرده خشمگين

 شدي؟ موضوع اين متوجه اصال ، توام دنبال تمام ماه دو

 به را سرش ؟ چرا ، هان ، كني مي رفتار اينطوري من با چرا:  داد ادامه فرياد با مكثي از پس هم او و ندادم جوابي هيچ
 .لرزيد مي وضوح به دستانم و بودم خموش و ساكت من ولي بود من از كالمي منتظر و چرخاند من طرف



 

 

آغوش اميد هم     كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  88 

 و دادم ترجيح را سكوت داشتم من كه حالي اين با اما ، بگم چيزي يه بهش و كنم بلند را صدايم هم من خواست مي دلم
 صدامو آسا نمخا ، اعتنايي بي و محلي كم كي تا... برد مي باال را صدايش گاهي و ميكرد صحبت آرام گاهي ، شنيدم فقط
 .بزني راه اون به خودتو يا و كني فرار من دست از جوري يه داري سعي هم باز يا شنوي مي

 صداي ، نيستم كَر:  گفتم و چرخاندم طرفش به را سرم ، كنم تحمل نتوانستم اين از بيشتر را او اميز توهين هاي گفته
 و زنيد مي حرف اينطوري من با جراتي چه به شما ، شود مي هشنيد ، بشنوم نخواد دلم هم اگر كه است بلند قدري به شما
 .زنيد مي حرف همينطور بينيد مي را من كه بار هر اصال ، كشيد مي داد سرم

 زدن حرف اينطور به را من شما كارهاي ولي بشود اينطور خواستم نمي ، داريد حق بله:  گفت و آورد پايين را صدايش
 روزي يه دلت به شايد تا نشستم منتظرت و زدم زندگيم و كار از ، شدم مي تر عصباني شما نديد با هربار ، كند مي وادار
 با ميتونه كي تو از غير به ، كردي مجبور را من كه بودي تو فقط ولي بگذارم منت خوام نمي.  بزني را ام خانه در و بيفته
 .بشناسي هم را كارت ان فرستندة نخواستي حتي كه بود اهميت بي برات حقيقتا يعني ، كنه اينطور من

:  گفت كه بود نشده تمام حرفم هنوز ؟ ميدونيد چي من از شما...  اصال من ، نيستم اينطور ، نه: گفتم و انداختم زير به سر
 .فهميدم بوده مهم برام باشه شما به مربوط كه هرچه يعني ، دونم مي را چيز همه

 زدند؟ شما به حرفي من از پدرتان ، كنيد مي اشتباه شما ، نه -

 .بگويد من به بخواهد كه نپرسيدم چيزي پدرم از من ؟ گفته مي بايد چي ، نه -

 موافقت با كه برساند جايي به مرا كردم خواهش او از فكر اين با و كنم تمام را كار امروز گرفتم تصميم خودم با آن يك
 راه در اي دقيقه ،بيست يكربع و انداخت ديگري خيابان در را ماشين داشت كه سرعتي با هم او و گفتم را خيابان نام او

 پياده داشت نگه را ماشين من گفتن به بنا كه اي لحظه تا ، بوديم دوخته روبرو به چشم سكوت در هم دو هر و بوديم
 .شديم

 قدم يك كه بوديم ولعج و مضطرب بقدري.  افتاديم راه هم با بعد و كند قفل را ماشين تا شدم منتظر و ايستادم كنارش
 را راهم ادامة باز بزنم حرفي آنكه بدون ف انداخت من روي بر را پرسشگر نگاه انجا به ورود با. رفتم مي راه او از جلوتر
 .رفتم داخل من و ايستاد منتظر اي گوشه در من گفتة با. بيايد همراهم تا خواستم او از سر تكان با و گرفتم

 مي:  گفتم و انداختم او به را نگاهم بود كرده مسدود را گلويم راه در بغضي با. امدم نبيرو و گرفتم را سارا دست
 ؟ مياد يادت ، زدي هم حرف باهاش حتي و ديديش قبال كه ميدونم ، شناسيش
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 مكث هم باز ولي بگويد چيزي تا كرد باز دهان تعجب حالت همان با بار چند.  بود زده زل سارا به حيرت و شگفتي با
 اينجا؟ چرا:  پرسيد من از كوتاه دقايق از پس و دكر

 ندارم دوست. كنم پيدا را اين وضع و اينجا بيايم خوام نمي دلم:  گفتم زار لحن همان با و نشد اما نكرد گريه شد مي كاش
 از ستد.  بشود اين از بدتر نگذار خدا به را تو ، راضيم هم باز هست طوري هر من زندگي. همين مثل بشوم روز يك
 ، باشه مواظب گفتم بهش خيلي وقتها اون.  بشوم سارا مثل نبايد من.  گذارم نمي من اما ، كرد اشتباه سارا ، بردار سرم
 براي فقط كارها و حرفها اين كه دونم مي من ، دونم مي من.  گذشته كار از كار ديگه. شد تمام ديگه اما ، نخوره گول
 هنوز و قشنگ حرفهاي چقدر با ميايد روز يك ، هستيد هم مثل همتون ، چي باالخره اام سالِ چند فوقش يا و كوتاه مدت
 .ميرويد ، نگذشته روزي چند

 مقابل هم او و كرد مي نگاهم هم سارا.  گرفتم دست در را حسش بي دستان و شدم خيره او به و نشستم سارا پاي پايين
 .بده ضيح تو تر واضح كم يه ، اينجا بيايي دباي چي براي ، فهمم نمي:  گفت و ايستاد من نزديك و

 به ؟ چرا دوني مي.  شد كشيده اينجا به پايش كه بود نكرده تازه نفسي هنوز ، بود خانه يتيم در سال ده دختر اين:  گفتم
 شونخجالت و ننگ باعث ديدند ، است پرورشگاهي دختر يك و نداره كار و كس فهميدند تا و بود شده ازدواج پيشنهاد او

 دور بود قشنگ روز يك كه هايي نقشه و حرفها اون تمام بعد و بگذارد آنها خانه به پا عروسي همچين يك كه است
 باورت ، هستم همانجا مال منم ، همينه مثل وضعم هم من خود چون گفتم را اينها.  شد آب بر نقش چيز همه و شد ريخته
 اينكه از پشيماني حتما ، كني چكار خواهي مي ، گفتم برات كه حاال خوب. كني تعجب بايدم كني، مي تعجب نه، ، نميشه

 نه؟ ، كردي تلف را وقتت ماه دو

 .گرفتم پيش در را خانه راه او اطالع بي خودم هم طرف ان از و رفتم همراهش به و گرفتم را سارا دست بعد

 .بودم هخست چقدر خانه به رفاتن براي و بود شده طوالني خانه راه چقدر بار اين

 من و شد مي گفته بايد روز يك باالخره كه بود حرفهايي اينها ، كردم مي سبكي احساس حاال و بودم ده راز حرفهايم تمام
 ماندن پنهان قصد اشكهايم درد و ناراحتي شدت از من خود ولي دارد حالي چه او دانم نمي.  گفتم را تمامش امروز

 يك با و نداشت را ماندن باز طاقت ديگر چشمانم گريستم و ناليدم بس از ، بود پوشانده را صورتم پهنة تمام و نداشت
 .گذاشتم زمين ير سر غصه و درد عالم

 .اوردم مي در دلش از بايد ، ناراحته دستم از حتما.  زدم مي بهش بايد كه بود حرفهايي ، رفتم سارا پيش باز فردا



 

 

آغوش اميد هم     كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  90 

 باور دادم؟ نشان را تو و اوردم اينجا به اونو كه ناراحتي دستم از ؟ يششناخت ، بود معصومي آقاي پسر بابك سارا:  گفتم
 چه به منو و گفت مي من به چي دوني نمي كه تو. كرد كار اين به مجبور منو حرفاش با كه بود اون ، خواستم نمي من كن

.  هستم محبتي بي و احساس بي و خودخواه انسان من اخه ، بگو تو ، خورد نمي من به اصال كه كرد مي متهم صفتهايي
 !!آره

 اما رفتند كه رفتند فهميدند را حرفهايي ما از وقتي و آمد جلو جا همه از خبر بي و دانست نمي ما از هيچي علي مثل بابك
 را او هم و زدم را حرفهايم.  رفت نشده هيچي هنوز كه هستم خوشحال خيلي اتفاقا ، نيستم ناراحت او رفتن از تو مثل من

 .را خودم هم و كردم خالص

 .ميشه مدفون روزه يك كه طوريه خواستنش كه فهميدم من اما ، داره دوستم:  گفت مي بهم دوني مي

** ** ** 

 كالسهاي مدرسه همان در ننشينم خانه در بيكار هم را تعطيلي ماه سه اين كه بود انداخته فكر به مرا بيكاري از هراس
 ، روز چهار ، هفته در روز دو بجاي ، بود كمتر روزها و بود فشرده خيلي تحصيلي سال به نسبت چون و گرفتم را تابستاني

 .بود كالس ساعت سه هم آن

 خاطر بهمين و است يادگرفتني درسهاي از كمتر خيلي هميشه شوند مي تجديد خواندني درسهاي از كه هايي بچه درصد
 .خلوت هم خيلي و بود كم تعدادشان بود من با تدريسش كه كالسهايي

 اتاق وارد بود پخش اتاقها تمامي در ها گلدان چون دادم مي اب را معصومي اقاي گلهاي داشتم و بودم ساختمان داخل
 او ديد از را خودم نتوانستم. شدم او متوجه كه دادم مي آب و كرده مرتب هم را پنجره كنار گلهاي داشتم و شدم خواب
 .شد بدل و رد پنجره طرق از ما بين كوتاهي احوالپرسي و سالم.  بودم ايستاده يمجا سر همانجا حركتي بدون.  كنم قايم

 خارج خواستم و گذاشتم زمين روي را پاش آب ، آمدم بيرون خواب اتاق از هم من و آمد ساختمان داخل به حياط از او
 .دارم شما از يسوال يه:  گفت و كرد صدايم نشست مي تلفن كنار صندلي روي بر حاليكه در او كه شوم

 سرمان دو هر و هستم صحبتش ادامه منتظر كه دادم نشان و نشستم فاصله با ، كرد وادار نشستن به الجرم مرا اش گفته
 .بپرهيزيم يكديگر به كردن نگاه از كرديم مي سعي ، بود زير به

 و دارم شما از كه كتابي تا چند همين بجز حقيقتش ، خواندم را شما كتابهاي من:  گفت مقدمه بي ديگري حرف بدون
 از انتقاد يك واقع در هم سوالم.آورد وجود به من در را رغبت اين شما داستانهاي و بودم نرفته كتابها اين طرف ، خواندم
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 اميدوارم. هستند هم مثل و شكل هم همه هايتان نوشته مرد هاي شخصيت اما ، خوبه شما داستانهاي. شماست هاي نوشته
 چرا؟ راستي ماا ببخشيد منو

 .شم نمي متوجه:  گفتم و پرسيدم من باز را او سوال

 دارند منفي نقش همه مذكر هاي شخصيت شما داستانهاي در:  گفت و داد توضيح بيشتر را صحبتش من سوال پاسخ در او
 .هستند هم مثل آدمها تمام كنيد مي فكر چرا ،

 موضوع شده باعث نوشتنم طرز دونم مي.  كنم مي فكر همينطور من درسته ، اره:  گفتم صراحت به سخنش شدن تمام با
 و بنويسم دانم مي آنها از كه همانطور خواهد مي دلم و بنويسم دروغ ندارم دوست اما.  باشه تكراري كل در داستانهايم

 .بفهمانم را اين هم ها خواننده به

 هم مثل زنها و ها دختر تمام:  گفت و گرفت خود به ديگري حالت و دارد باز كردن فكر اينطور از مرا داشت سعي بابك
.  ميشه پيدا هم خوب آدمهاي اما زيادند بد ادمهاي.  دارند اخالق و خوي يك هم مردها تمام كنيد مي فكر شما كه هستند
 ...همه از و بگيره قوت فكر طرز اينطور كه شده باعث شما خود هاي نوشته

 در چارچوب از را پايم هنوز. برخاستم پوزش با و باشم بيزار و متنفر انها همة از و:  گفتم و پريدم او سخنان ادامة در من
 : گفت مي بلند كه شنيدم اتاق آن از را صدايش كه بودم نگذاشته بيرون

 .كنم مي ثابت بهتون يكروز را اين من و كنيد مي فكر اشتباه داريد شما

 

 چهاردهم فصل

 دم همان آمد خانه به بيشتر اطمينان براي باز ولي كرد دعوت تولدش جشن براي امر تلفني و گرفت تماس من با سوده
 را حرفش سختي با كنان هن هن و بود آمده بند نفسش.  بشه پيش دفعة مثل نكنه كنم تاكيد باز آمدم:  گفت عجله با در

 .ميزد

 كنم معطلش خوام نمي ، ايستاده كوچه سر االنم. آمدم برادرم با ، ممنونم:  گفت او و تو بيا ، عجله اينقدر چي براي: گفتم
 .ده نمي گوش حرفم به ديگه و مياد در صداش وگرنه

 .خانم سوده نبودم شما زحمت به راضي اصال ، بودي گفته بهم كه تلفني ، اومدي راه همه اين چي براي آخه:  گفتم بهش
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 بعد و ببخشيد ، كرد اطمينان هم خيلي نميشه شما حرفهاي به اما. بودم گفته ، بله:  گفت و زد لبخندي هم او من لبخند با
 .رفت و كرد خداحافظي

 اقاي. دادم فشار را خانه زنگ ، رسيدم انجا به ساعت يك از بعد ، نپرسيدم ديگه و داشتم قبل از را آنها خانة آدرس
 بودم نداشته بر بيشتر قدمي چند.  ردك تعارف داخل به مرا بسيار گويي امد خوش و سالم با و كرد باز برويم را در جواني

 تبريك و بوسيدم را او ، دادم دستش به را ام هديه.  امد جلوتر من امدن با و بود ايستاده كه ديدم ايوان در را سوده كه
 در من باديدن ، كرد معرفي مادرش را او سوده و بود ايستاده ورودي در كنار هم خانمي ، شديم وارد هم اتفاق به ، گفتم
 .گفت آمد خوش و كرد احوالپرسي ، دخترش كنار

 هم ديگر دختر چند بودند خودم شاگردان از كه هايي بچه از تا سه دو از بغير و بودند نشسته جوان مرد چند سالن در
 مدتي از بعد باالخره و دادم دست تكشان تك با اما شناختيم نمي را همديگر كدام هيچ اينكه وجود با كه بودند نشسته
 نمي صدا به صدا و داد مي ازار را گوش كه بود بلند بقدري نوار صداي.  نشستم ها بچه كنار صندلي در احوالپرسي و سالم
 .رسيد

 همان در ، رقصيدن به كردند شروع سالن وسط در و شدند بلند هم با همه يكدفعه كه بود نگذشته اي دقيقه چند هنوز
 برادر. بنشينم و كنم تحمل اينها تمام با بودم ناچار اما بودم گرفته سرسام شلوغي و صدا و سر از بودم انجا كه كوتاه مدت
 من از و كرد دراز را ،دستش شد خم كمي مقابلم ، شد نزديك من به بود گشوده برويم را خانه درِ كه آقايي همان سوده

 .بود افتضاح چقدر ، برقصم او با كه خواست

 اكتفا انها كردن نگاه به فقط و كردم رد را او دست.  خواست مي من از برادرش و رقصبد مي برادرش دوست با سوده
 به اعتنايي بي با و نداشتم را آنها مسخره و مضحك حركات تماشاي و نشستم طاقت. خنديدم تمامشان به دل در و كردم
 .آمدم بيرون و كردم خداحافظي مادرش با فقط بقيه

 را آنجا و خواستم را عذرم دروغين بهانة عالم يك با هم من و بمانم تا خواست من از اصرار و تعارف چقدر با او مادر
 . بمانم اين از بيشتر تا خواست مي من از و بود گرفته محكم را دستم كه افتادم سوده گير تازه كه كردم ترك

 وگرنه بود همين فقط دليلم.  يبخوان قول بد منو قبل دفعة مثل خواستم نمي چون آمدم ، عزيزم:  گفتم او به مهرباني با
 .بيايم نميشد اصال
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 لحن با ادامه در باز و ، بيندازم عكس خوام مي تازه.  نخورديد را من تولد كيك هنوز شما:  گفت معترضانه سوده
 يدباش راه در وقت اينهمه و برويد خودتان اينكه بجاي و ديگه يكم فقط ، كنم مي خواهش ، آسا خانم:  گفت اي ملتمسانه

 .برساند خواهيد مي كه كجا هر را شما فرشاد ميگم ،

 .عزيزم خداحافظ.  باشه.  نكن اصرار هم اين از بيشتر ديگه. ميرم خودم اصال ، نه ، نه -

 دبير همه آن بين از چرا و ام آمده چرا اينكه از. دادم مي پس جواب و سوال و زدم مي كله و سر خودم با همينطور راه در
 .بودم پشيمان و نادم ، بودم آمده من فقط

 .بود گرفته درد خيلي سرم ، نداشتم عادت و بودم نرفته شلوغ مراسم اينجور به حال به تا كه من

** ** ** 

 اين.  بود كرده احت را خيالمان و بود كاسته ناراحتيمان از كمي اين و بود شده بهتر خيلي اول روزهاي به نسبت سارا حال
 بودم كرده سوالهايي او دربارة پرستارش از.  كنم صحبت باهاش و بروم او پيش هميشه از يشترب كردم مي سعي روزها

 به را او توانم مي اينده روز چند تا كه كردم پيدا اطمينان هايش گفته با و داد مي تحويلم اي كننده اميدورا حرفهاي كه
 سر از را مان گذشته روزهاي و كنيم زندگي و باشيم هم با توانيم مي هم باز كه فكرها جور اين. بياورم خودم پيش خانه

 باالخره تا ، كردم مي شماري لحظه همينطور موقع آن رسيدن فرا تا و ميكرد ام زده ذوق و خوشحال اندازه بي ، بگيريم
 .كنم پيدا نجات تنهايي عالم اين از كه بيايد زوي

 با ، رساندم حياط به را خودم ورودش بدو با ، گشت باز اش خانه به معصومي اقاي كه بود تابستان فصل آخر هاي نيمه
:  گفت و نگذاشت ولي بگيرم بود گرفته دستش در كه كوچكي چمدان تا كنم كمكش خواستم ، پرسي احوال و حال كلي
 .بياورم داخل تا توانم مي خودم ، نيست سنگين خيلي

 مي قفل را ماشين داره بيرون بابك ، نبند را در:  گفت معصومي آقاي كه ببندم را آن تا رفتم در بطرف.  بود باز نيمه در
 .كنه

 سارا از معصومي آقاي كه گردم بر خواستم ، ميداد دست من به عجيبي حال اسمش شنيدن با. بابك هم باز ، بابك هم باز
 اجازه ديگه روز چند ات و شده بهتر حالش كه شكر را خدا كه تعريف به كردم شروع شادي با هم من كه كرد سوال من از

 .گردانم بر خانه به را او كه دارم
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 و در شدن بسته صداي با هايش گفته بين ما ، كه گفتم ديدي ، رسيدي حرفم به حاال:  گفت و زد لبخندي مي معصو آقاي
 .ماند تمام نا معصومي آقاي سخنان او شدن داخل

 و ساده هميشه چون و داديم تكان سر همزمان هم با دو هر و انداخت من به را ديدگانش اما ايستاد ما دوي هر مقابل
 .داديم جواب را همديگه سالم كوتاه

 اتفاقا. بود خوب حالشان هم آنها ، دخترم ممنونم:  گفت جوابم در كه پرسيدم را دخترش و همسر حال معصومي اقاي از
 .كنم تشكر تو از آنها قول از خواستند و رساندند خيلي خيلي هم را تو سالم

 ؟ چي براي تشكر:  گفتم و دادم تكان سر تجب با

 البته كه خواندند هم انها و بودم برده خودم با را تو كتاب ، بودي نوشته فريال و من زندگي از كه داستاني همان بخاطر -
 من امدن عموق كه بود گذاشته اثر فريال روي خيلي كتاب اين خواندن ميكنم گمان من.  بود آمده خوشش خيلي خانمم
 و بوديم هم از جدا هميشه كه خورد مي را گذشته افسوس خيلي گفت مي ، دوني مي. ايران بيايد داره دوست:  گفت

 .شديم پير كه حاال تا گذرانديم را روزهايمان اينگونه

 ...اينكه يا بياد ميخواد هميشه براي مادر:  گفت و كرد پدرش به رو بابك

 را مادرت خوب كه تو. گيره مي تصميم يه لحظه هر فريال ، دانم نمي:  گفت و انداخت االب را هايش شانه معصومي آقاي
 .شناسي مي

 : گفت و گرفت باال طرف به را دستانش جمله اين بيان حين در

 .تو بريم بياييد ، شدم خسته چقدر

 كنان نجوا صداي با كه بروم خودم اتاق به تا شدم بلند او دنبال به هم من ، كرد حركت آهسته و خاست بر جايش از بعد
 .بشنوم واضحتر را حرفش تا چرخاندم او طرف به را سرم بابك

 با كه...  شخصيت كه دليل اين به فقط هم آن و بود شما كتابهاي بقية از بهتر شما كتاب اين ، گويد مي راست پدرم:  كفت
 داخل او همراه خواست مي ما از كه كرديم گوش او هاي گفته به.  گذاشت تمام نا را حرفش معصومي آقاي كردن صدا

 .كردم خداحافظي آنها دوي هر با و كردم تشكر.  شويم
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 خوب را حرفش آخر تا و فهميدم من ولي كند رها نصفه را حرفش شد باعث بابك صحبت ميان معصومي آقاي صحبت
 .آورد در مرا حرص اين از بيشتر تا نداد ادامه كه بهتر چه پس خواندم

 و شد تمام خانه اين در بودن تنها روزهاي باالخره اينكه از بودم خوشحال هم من و بودند هم كنار پسر و پدر شب آن
 اين در تنها تنهاي مدت همه اين كه داشتم شهامتي چه فهمم مي گذشته كه حاال. گشت بر اش خانه به معصومي آقاي
 بيحالي و خستگي از تا نشستم مي بيدار صبح نزديكيهاي تا راسيه و ترس چه با اول روزهاي نرفته يادم اما.  بودم خانه

 .برد مي خوابم

** ** ** 

 صدايم معصومي آقاي ، شدم مي خارج خانه از خريد مقداري براي وقتي بعد روز دو درست ظهر نزديكيهاي چهارشنبه
 ادامة ، بپرسم را منظورشان تا كنم باز لب من اينكه از قبل و بروم خواهم نمي جايي به ظهر از بعد كه پرسيد ازم و كرد

 و باشي داشته را وقتش اگر البته ، ببينمش شده بهتر حالش سارا كه حاال خواهد مي دلم:  گفت و گرفت را حرفش
 .باشم همراهت تا كني صدا هم را من اگر شوم مي خوشحال ، داري رفتن قصد هم خودت اگر همينطور

 .ام آماده من بخواهيد شما كه وقت هر. حتما ، چشم:  دادم پاسخ وشحاليخ و رضايت با و دادم تكان را سرم

 .بود سارا دلخواه مورد كه غذايي پختن به كردم شروع و بودم خانه ربع سه عرض در و نبرد چنداني وقت خريدم

 بيرون جلهع با بودم كرده آماده را خودم قبل از كه من ، معصومي آقاي زنگ تك با كه بود شش ساعت حوش و حول
 .افتاديم راه و آمدند تا ايستادم منتظرشان حياط در كوتاهي دقايق و آمدم

 و گذاشتم جلويش را غذا ظرف ، ميزد ما با هم حرف حتي او ، داد را ما سالم جواب و شناخت را معصومي آقاي ، سارا
 .ببين ، آوردم برايت داري دوست كه غذايي:  گفتم

 .كرد اميدوارتر بهبوديش به مرا لبخندش و نگاه با او

 سارا كنار از من شدن بلند با ، كرده تغيير چقدر سارا ديد مي و بود اينجا هم معصومي آقاي اينكه از بودم زده ذوق چقدر
 .ميداد را جوابش يا و ميخنديد او جواب در گاهي هم وسارا كرد صحبت او با دقايقي و نشست جايم سر معصومي آقاي ،

 متوجه هم او شايد ، نميدان...  كه حرفهايي ، زد مي حرف باهام معصومي آقاي ، برگشتن راه كل شديم اجد سارا از وقتي
 براي و نداشتم نگهش خانه در و آوردم اينجا به را او اينكه از ، كشم مي خجالت سارا نگاههاي از چقدر من كه بود شده
 .نكردم كوتاهي سارا حق در كه ماندبفه من به هايش گفته با داشت سعي معصومي آقاي همين خاطر
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 .راضيه ازم و داشتم دوستش كه بود اين براي كردم كاري هر من كه فهمه مي بعدا سارا -

 تمام اندازة با كه دوستي يه ، داره خوب دوست يه ، كسي هر بجاي كه باشه خوشحال بايد سارا:  گفت مي معصومي آقاي
 .است دلواپسش دنيا

 را اين هم سارا و نكردم كوتاهي دوستيم در كه داد من به را اميد و اطمينان اين و كرد قانع مرا امآر نا دل او صحبتهاي
 از قبل معصومي آقاي بوديم ايستاده ساختمان دوردي در كنار كنار دو هر وقتي.  نيست دلخور من از و فهمد مي و ميداند
:  گفت كه ، دادم پاسخ و برگشتم ، كرد صدايم باز شدبا اورده خاطر به را چيزي يكدفعه گوئي شوم داخل من اينكه

 مي ، كنم گو باز را ام خواسته اينكه از قبل و بكنم خواهشي يك خواهم مي واقع در ، دارم كمكت به احتياج ، دخترم
 .بدهي را جوابم ، تعارف يا و بايستي در رو بدون خواهم

 ذهنم توي اختيار بي ، شد مي كنده جا از داشت قلبم زياد يجانه از ، شدم حالي يه يكدفعه معصومي اقاي صحبت طرز با
 .نكردم ثانيه چند همين در خيالها چه و رفتم كجاها به تا

 را دوستانم از تا دو ، شب فردا براي:  گفت كه كنم هايش گفته متوجه را حواسم كردم سعي صحبتشان ادامة با اينكه تا
 خانه اين توي كه ميشه سالي چهار سه كنم مي فكر.  باشم داده مهماني خانه ناي در باز مدتها از بعدر تا كردم دعوت
 معده ديگه پيرمردها ما دوني مي بهتر خودت اما بدهم سفارش بيرون از غذا كه بود اين بر قصدم اول ، نيامده مهماني
 دست اما ، شلوغه سرت خيلي تخود دارم قبول ، كني مي كمكم ، بگو تو حاال.  نداره سازگاري بيرون غذاي با هايمان

 .گيرم نمي را وقتت زياد و نيستي تنها

 را شما به كمك باز بود كاري هم اگر البته و ندارم كاري هيچ فردا اتفاقا ، راضيم ميل كمال با من:  گفتم و كردم او روبه
 .بروم پايين به غذا پختن براي رظه فردا من كه شد براين قرار تعارف و صحبت چقدر با باالخره كه...  و دادم مي ترجيح

 و هميشگي غذاي نوع چند همان جز به من اما كنم درست جديدي و خوب خيلي غذاهاي بتوانم فردا داشتم دوست
 اين به كردن فكر چقدر با باالخره همين بخاطر.  نبودم بلد اي ديگه جور و بودم كرده درست زياد بحال تا كه معمولي
 با توانستم بود انجا به وابسته كه اي كتابخانه از و كردم هم را كار همين كه بروم مدرسه به حصب فردا كه رسيدم نتيجه
 مي انتخاب و خواندم مي را آنها و بود دستم بر كتاب ، ساعتي تا و امدم خانه به.  بگيرم را اشپزي كتاب ، گشتن كمي
 .كردم مي حفظ را آن پخت طرز و كردم

 الزم كه چيزهايي جاي كه رفتيم آشپزخانه به معصومي آقاي اتفاق به و آمدم پايين به بودم گفته كه ساعتي همان دقيقا
 .بخره هست نياز آنچه هر تا مياد ديگر اي دقيقه چند تا هم بابك:  گفت شدن خارج هنگام بعد و داد مي نشانم بود
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 اقاي دست به بيايد بابك اصال اينكه از قبل و كردم يادداشت بود الزم كردن درست براي كه انچه هر كوچك اي برگه در
 متوجه اصال كه بودم كرده كارها جمع را حواسم حدي تا ، كردم مشغول را خودم زود خيلي و بدهد او به تا دادم معصومي
 و خورد زمين به و شد رها بود دستم بر كه ظرفي ترس از آمد سرم پشت از كه صدايي با دفعه يك نشدم او حضور

 همينطور و شد خم ، آمد طرفم به ظرف شكستن با ، گذاشت مي ميز روي را بود آورده كه چيزهايي اشتد او.  شكست
 .شديد آمدنم متوجه كردم فكر ، ترساندم را شما اگر متاسفم:  گفت داشت مي بر دستش با را شده خورد هاي تكه كه

 من...  من:  گفتم و كردم باز لب سختي به و گرفتم طرفش به را سرم ، كارم اين از خجالت و شرمندگي عالم يك با
 .ببخشيد ، متاسفم

. نيست مهم اصال ، شكسته ظرف يك بخاطر فقط:  گفت داشت لب بر كه تبسمي با و انداخت صورتم به را مهربانش نگاه
 او كه كنم كمكش انجا كردن تميز در هم خودم تا شدم خم. كنم جمع را اينها من تا بايستيد تر عقب كمي شما فقط

 كه كردم مي نگاه او حركات به تنها و ايستادم ديگري طرف اش گفته از اطاعت به و كنم دراز را دستم حتي نگذاشت
 .ميداد انجام احتياط با و آهسته چگونه

 انجام را كارها تمام ، بيايند مهمانها اينكه از قبل تا توانستم حوصله و دقت با و شدم مشغول باز اشپزخانه از بابك رفتن با
 دسر نوع يك و غذا نوع دو مدت اين توي توانستم و بودم اشپزخانه توي كه شد مي ساعتي پنج - چهار تقريبا.  دهم
 نكنه كه آن ناراحتي و جوش ، طرف يك از اينها تمام كه بودم كرده كار و رفتم راه وقت تمام ، زود صبح از. كنم اماده
 نمي.  رفتم بخواب كه نكشيد اي دقيقه به و بود شده ام خستگي بر ديگر،دليل طرف از بيايم بر آن عهده از خوب نتوانم
 .كرد بلند جا از مرا آمد مي باال تا بوضوح پايين از كه مهمانها صداي با كه بودم خواب چقدر دانم

 اي گوشه در حركت بي و رفتم آنجا به شب آخر و بروند انها تا كردم صبر باز اما بروم بالكن به خواستم باري چند
 ترس شروع براي اما بنويسم داشتم دوست ، بود زده سرم به نوشتن هوس باز دفعه يك چرا دانم نمي.  زدم چمباتمه
 .داشتم

 

 پانزدهم فصل

 دكتر. برسانم انجا به را خودم كه خواست من از و گرفت تماس من با سارا معالج پزشك روزيكه ، رسيد روز ان باالخره
 و خوبه خيلي حالش كه گفت سارا از و كرد صحبت برايم تمام يكساعت تقريبا بود انجا پزشكان روان از يكي كه عزيزي
 يك حتي و باشم مراقبش خيلي كه بود اين ايشان تاكيد بيشترين و ببرم خانه به را او توانم مي و نيست نگراني جاي ديگه
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 هم يكبار اي هفته و بدهم او به ، است الزم كه اقعيمو در تا كرد تجويز داروهايي ، دكتر. نگذارم تنهايش ام لحظه
 .كنم مطلع سارا حال وضع از را ايشان تلفني يا و حضوري

 .بوديم زده ذوق خبر اين از دو هر.  گفتم هم او به را موضوع اين و گرفتم تماس نفيسه با شب همان

 را او و رساندم مي آنجا به را خودم شبانه مينه ، توانستم مي و بود خودم دست اگر كه بودم عجول و هول بقدري كه من
 ، زدم بيرون خانه از هوا شدن روشن با.  نگذاشتم هم روي پلك خوشحالي و ذوق از صبح خود تا. آوردم مي خود همراه
 گل شاخه دو باغچه از معصومي آقاي. ايستادم جايم سر بر معصومي آقاي صداي با كه بودم نبسته سرم پشت را در هنوز
 بود بسته لبش بر كه لبخندي با كوتاهي مكث از پس. سارا براي هك يكي و تو براي يكي: گفت و گرفت طرفم به و دچي

 .گم مي تبريك بهت و خوشحالم منهم:  گفت آهسته

 دستهاي فشردن از پس و ايستادند كنارمان ، بوديم شده آشنا هم با مدت اين در كه پرستارها از تا دو ، آنجا ترك موقع
 كرد مي حركت ما نزديك كه اتومبيلي بوق صداي با كه رفتيم مي رو پياده از. شديم خارج و كرديم خداحافظي مديگره

 طبق چرا كه من از شكوه و گله به كرد شروع نفيسه ، ننشسته هنوز. شديم سوار نفيسه و مسعود ديدند با. ايستاديم
 .آمدم تنهايي به خودم و نشدم رمنتظ ، بياييم هم با تا بوديم گذاشته ديشب كه قراري

 تا من بخاطر اينهمه كه كردم خواهي عذر آنها دوي هر از ، بودم كرده فراموش را چيز همه زياد دستپاچگي از كه من
 .بودند رفته خانه

 كه يرستوران به نهار صرف براي نفيسه و مسعود پيشنهاد با بعد و گشتيم مي خيابانها در ظهر موقع تا سارا خواستة طبق
 خاطري با و دوستانم جمع در مدتها كه بود غذاهايي بهترين و لذيذترين از من براي غذا آن.  رفتيم بود آنها خانة حوالي
 .خوردم مي راحت

 ديگر هرجاي و سينما به را پارك سارا ، رفتيم مي بيرون هم با ظهر از بعد روز هر بود آمده سارا كه مدتي اين توي
 آمد و رفت. زد مي حرفي و داد مي نظري او اينكه از خوشحال و بودم او هاي خواسته مطيع كه هم من. داد مي ترجيح
 احساس او تا كرديم مي را مان سعي ما واقع در ، شد مي همراه ما با اوقات گاهي و بود شده قبل از بيشتر هم نفيسه

 دليل همين به ببرم مدرسه به خود همراه يا و بگذارم خانه در تنها را او توانستم نمي كه من.  نكند خستگي و دلگيري
 .نخوردم جم او پيش از وقت تمام و گرفتم مرخصي مدتي يك براي

 مي برايش سارا از من كه حرفهايي با هم دكتر و رفت مي پيش عادي روال طبق چيز همه كه شد مي اي هفته سه - دو
 .كرد مي خوشنودي و رضايت احساس گفتم
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.  كرد مي ام كالفه و بود كرده مشغول خود به مرا خيال و فكر اين و شد شروع سارا عجيب حرفهاي هم باز...  اينكه تا
 و تلخ گذشتة به ، برگردد قبل اتفاقهاي به سارا فكر مرتبه دو كه شد باعث چي دفعه يك كه نفهميدم اصال و دانم نمي

 از را او كه بزنم حرفهايي كردم مي سعي.  داد مي شزجر و بود برگرفته در را او ذهن تمام كه اي كننده ناراحت و زشت
 .داد مي ربط و كشاند مي قبل روزهاي و اتفاقها به را هايم گفته تمام و گذاشت نمي او خود اما كنم دور فكرها اينگونه

 وراند به رفت مي يكروز.  شد مي تر نزديك و نزديك اش گذشته به عوض در و شد مي بيشتر حال با اش فاصله روز هر
 دعواهاي و خوردنها كتك از همينطور و زده مي را مادرش و كرد مي دعوا پدرش كه گفت مي وقتهايي اون از و كودكيش

 .ميزد حرف پرورشگاه هاي بچه

 مي و بود راضي سارا حال وضع از دكتر ، بودم آشفته و نگران انقدر كه من برعكس اما گرفتم تماس عزيزي دكتر با
 را خودش بهتر ميشه باعث و بياره ياد به ، بوده او به مربوط كه اتفاقهايي تمام كند مي سعي او كه بهخو خيلي اين:  گفت

 .دارد بسياري تاثير او كامل بهبودي در و بشناسه

 به ، كنم كمكش بوده آنچه هر يادآوري در و نگذارم تنهايش و بنشينم او هاي گفته پاي هم من خواست من از دكتر
 بزنه حرف خودش از تا داره اصرار ، خودش از دوري مدتها از بعد او كه بودم مي خوشحال بايد نگراني ايبج ايشان گفتة

 .نبود دلواپس و پريشان او ديدن با شد مي مگه ولي پذيرفتم را دكتر سفارشهاي ،

 و بود داده اب را ها هباغچ معصومي اقاي. داديم تكيه در به و نشستيم.  رفتيم بالكن به هم با و گرفتم سارا دست شبي
 و گرفتم باال به را صورتم.  بود كرده زيباتر را شب وزيد مي كه خنكي نسيم با و بود شده پخش جا همه آن خوش بوي
 .كرد تكرار مرا كار همين هم سارا ، كشيدم عميقي نفس

 منتظر آنكه از پيش و بخوابيم هم پيش جا همين خواهي مي:  پرسيدم ازش. خنديد هم او ، خنديدم و كردم روبهش
 همان با سارا كه كردم مي پهن را او جاي داشتم و آمدم بيرون دست بر رختخواب و رفتم داخل سريع باشم جوابش
 مي را جاها هم با.  رفتيم مي بام پشت به مادرم و من كه وقتها اون مثل:  گفت و كرد نگاهم داشت لب بر كه لبخندي
 مي خوابم من تا كرد مي بازي موهايم با آنقدر و كرد مي موهايم الي را دستش يك.  مخوابيدي مي هم كنار و انداختيم

 .برد

 را او و كرد مي گريه بلند سارا ، پريدم بالكن به او بلند صداي با كه بياورم هم را خودم رختخواب تا رفتم داخل به باز من
 .نشنود را صدايش معصومي آقاي تا آوردم اتاق به
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 ، زد جيغ مادرم كه بود برده خوابم.  بخوابيم تا باال رفتيم شب اون:  گفت مي و بود كرده زل من طرف به را چشمانش
 و كشيد مي جيغ فقط مادر ، كردم مي گريه ، بودم ترسيده خيلي من. كند پرتش باال از خواست مي و بود گرفته را دستش

 خودشون خانه به را مادرم و من و اومد منصوره باباي تا زد را مامان انقدر.  زد مي كتك را او و داد مي فحش همينطور پدر
 .كردم مي گريه و بودم نشسته پهلويش هم من ، كرد مي گريه صبح تا مادر. برد

 .پيشش برم خوام مي ، كنند دعوا هم با نكنه ، شده تنگ براش دلم

 .بخوابد و كنم ارامش ميك تا زدم مي حرفهايي ريختم، مي اشك خودم كه همينطور و نشستم او روبروي

 مي كجا:  گفتم و ايستادم جلويش و پريدم جا از.  بود پوشيده بيرون لباس كه ديدم را او شدم بيدار خواب از كه صبح
 ؟ بري خواهي

 به اعتنا بي او و بشم آماده منم تا كن صبر:  گفتم فقط و ندارد اي فايده كردن اصرار دانستم مي.  نداد را جوابم سارا
 شدم خارج خانه از او دنبال به و كردم تنم به حركت در و عجله با و گرفتم دست را لباسهايم.  رفت پايين ها پله از فمحر
 .رفتيم مي راه بگوييم چيزي كدام هيچ اينكه بدون و

 سرش به سر خواستم نمي ، او همراه به هم من و رفت مي و بود گرفته را مستقيم راه همينطور كه شد مي ساعتي نيم
 ما عزيزم ، جان سارا:  پرسيدم مهرباني با و آرام و گشودم لب آخر و بده انجام خواد مي چكار فهميدم مي بايد اما بگذارم

 ؟ گي مي بهم را اين ، ميريم داريم كجاها االن

 ...خونه اون... خونه اون ، بود كجاها نمياد يادم:  گفت و داد تكان را سرش

 !!؟ آره ، بوديم قبال كه انجاهم ؟ خونه كدوم:  پرسيدم

 .باشه ، بريم هم با بيا ، بمونه ما پيش بياد داره دوست ، اينجا ميارم را مادرم:  گفت مكث چقدر ار بعد باز او

 و انداختم زمين را آن بود شده خراب ديدم كه بدم بهش خواستم را بود مانده دستم توي همينطور خانه از كه سارا قرص
 .برگردانم خانه به را او توانستم سختي و التماس و زدن حرف چقدر با

 بچه عين و بودم شده خسته ، بيرون زد مي كاسه از داشت چشمانم و بود گرفته درد سرم بودم زده حرف باهاش بس از
 .كنند مي پافشاري خودشون هاي گفته روي فقط و فهمند نمي را حرفي هيچ كه كوچك هاي
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 يكروز بجاي و داد تغيير را داروهايش دكتر ، انداخت مي راه صدا و سر و ميكرد گريه هاساعت ، مريضي اوايل همان مثل
 انگاري ، شد مي شروع او كارهاي باز و بود روز چند به محدود كدام هر تاثير اما.  بدهم او به شب هر بود گفته ميان در

 خواستم نمي كه بود كاريهايي پنهان بخاطر من مشكل و سختي ديگه طرفي از ، اينها از گذشته.  نبود نشدني خوب اصال
 اين سارا خود كاش اي و ببرم آسايشگاه به را او و باشم مجبور باز تا بشه متوجه معصومي آقاي بخصوص اي ديگه كس
 .فهميد مي را

 مي يكترنزد حال زمان به روز هر گذشت و برگ هر زدن با كه بود قصه كتاب يك مثل من براي سارا تعريفات و ها گفته
 مورد رشتة در انتظار چقدر از بعد و خوانديم مي كنكور براي كه بود شده كشيده موقعي آن به او افكار امروز و شد

 .گريه و غصه و افسوس هم باز رفته دست از هاي روز آن خاطره با.  بود شده قبول خود دلخواه

 و گريه به ميشد ختم هم آنها تمام آخر و زمانها آن به انديشيدن اول كه بودم كرده عادت او روزي هر كارهاي به من
 .بعد روز يك هم باز و خوابيد مي قرص چقدر خوردن با من التماس و اصرار با بعد

 خاطر به را اش گذشته لحظه به لحظه زياد فكر با تا كنه مي تالش سارا:  گفت مي كه بود صحيح باره اين در دكتر سخن
 را چيز همه سارا ، روزها آن تمام به انديشيدن با آخر در:  گفت مي كه بود درست هم انايش ديگر گفتة كاش اي و آورد
 هم باز و كردم مي صبر كه بود اميد اين به تنها من و كنه مي عادت و بياد كنار خود تازة زندگي با بايد جور چه فهمد مي

 .تحمل

 چي هر توانستم نمي ديگه بعد به اين از اما گفتم مي او به داشتم خاطر در كه آنچه هر و آمدم كنار او با حال همين با
 او خاطر در باز علي با آشنايي و دانشگاه روزهاي آن خواست نمي دلم.  شد مي بيشتر هم من وحشت آمد مي جلوتر سارا
 ...اما ، ترسيدم مي خيلي.  نرسيدم مي اونوقتها ياد برابر در سارا العمل عكس از. شود زنده

 متوقف بود آمده كه جا همين تا و بگيرم را او جلوي تا داشتم را اين قدرت من آيا و آمد مي بر من دست از كاري چه اما
 .كنم

 تا خواستم و گفتم را او مخالفت من و نكرد قبول سارا ولي.  برويم آنجا به را فردا تا خواست من از و زد تلفن نفيسه شبي
 را هواش وقت تمام اينكه از ، كرد دعوا باهام حسابي سارا صبح روز آن. اشيمب جمع هم دور همه تا بيايند آنها ما بجاي
 رفتارم چرا كه كشيد داد سرم موضوع اين سر و بود كرده ناراحتش ، ماندم مي او كنار در باز خواب هنگام حتي و داشتم

 راه قال و داد كلي از بعد و هدد انجام را كارهايش تنهايي به خودش تا دهم نمي را اجازه اين و شده اينطوري او با
 .بروم همراهش تا بدهد من به فرصتي انكه از پيش زد بيرون خانه از انداختن
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 از معصومي آقاي هم را اجازه اين كه بود گريه شود آرام و خنك دلم كمي تا دهم انجام توانستم كه كاري فقط او رفتن با
 شد نمي ديگه اينبار اما ، دهم پاسخ پرسيد مي كه انچه هر شدم ورمجب و كشاند پايين به مرا صدايش با و كرد سلب من

 ، نگفت هيچي معصومي ،آقاي من ترس همه اين با كه گفتم را او مريضي دورباره باز الجرم ، گفت دورغ و كرد مخفي
 نگاه از و ودمب انداخته زير را سرم زدند حرف حين در ناراحتي و خجالت از من ولي نگفت سخني هم سارا بردن از حتي

 .گرفته دلم چقدر ، خدايا واي بود گرفته دلم چقدر ، كردم مي پرهيز ايشان به كردن

 يك و بود گرفته من از را قرار و آرام كه بود بحدي من دلشورة ، نبود خبري او از هنوز و بود گذشته ظهر از يكساعتي
. نداشتم ايستادن طاقت ديگه كه بودم رفته پايين و باال را هل پله اين بقدري. خانه در دم پام يك و بود آشپزخانه در پام
 . بود نيامده هنوز بود ظهر از بعد پنج حدودا كه االن تا و بود رفته ده ساعت صبح از

 هم ان من ديدن با دويشان هر كه ديدم را مسعود اتومبيل ، بودم دوخته خيابان به چشم و بودم ايستاده در كنار همينطور
 ؟ كجاست سارا مهتاب:  پرسيد ترس و شتاب با و رساند من به را خودش عجله به نفيسه. بودند ترسيده ، حالت آن با

 ؟ هان ؟ ايستادي اينجا چي براي ، شده چي

 حتي كه او...  تا منتظرم هم من و بيرون رفته سارا ، نشده چيزي:  گفتم.  بدهم را جوابش خونسرد و آرام كردم سعي
 گذاشتي هم تو ، چي يعني:  گفت و انداخت من به را عصبانيش و متعجب ديدگان ، كنم تمام را خنمس من تا نداد فرصت

 . بره تنها او تا

 به اصال و دهد مي انجام بخواهد كه كاري هر سارا ، گي مي چي تو نفيسه:  گفتم و كردم تر بلند او صداي از را صدايم
 با من گفتن با مسعود كه...  بگيرم را جلويش بخوام تا نميشم او يفحر كه من.  نميده اهميتي من والتماسهاي حرفها
 نكرده روشن را ماشين هنوز منتهي.  شد سوار خود و داشت باز بحث دادن ادامه از را ما دوي هر دنبالش ميرم ماشين

 متوقف ، آمد مي ما سمت به و داشت مي بر قدم آهسته آهسته كه ديدم كوچه طرف آن از را سارا كه من صداي با كه بود
 .بوديم انداخته او را نگاهمان حركت بي سه هر.  شد

 به را ما توجه وقت هر كه شناختم مي خوب را سارا اخالق كه چرا نزنند او به باره اين در حرفي هيچ تا خواستم انها از
 .كرد مي لجبازي بيشتر و ميشد عصباني ديد مي خود

 را صورتش خواستم مي شادي از بود ايستاده مقابلم سالم و صحيح و برگشته او ، حال و بود مورد بي نگرانيم اينكه از
 مي عصباني دستش از داده جوش و حرص را من چقدر حاال تا صبح از كه افتم مي يادش وقتي طرفي از و كنم بوسه غرق
 . شدم
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 مي بحث و جر سارا با مدتي تا و بياورد طاقت نتوانست او اخر اما ، نگذارد سارا سر به سر تا بودم خواسته نفيسه از انكه با
 . شود كشيده دعوا به آخرش كه ترسيدم مي ، خوردم مي حرص بيشتر من ولي كرد

 هم نفيسه كه بكشم را غذا خواستم و بود گرسنه هم خيلي بود نخورده هيچي سارا اينكه بخصوص و بود آماده غذا چون
 .امد اشپزخانه به من ردنك كمك براي و كشيد دست زدن حرف از باالخره

 و نشستند ما پيش هم ديگر يكساعت مسعود و نفيسه ، كردن جمع و خوردن از بعد و آورديم را غذا هميشه از زودتر
.  بروند فردا و بمانند هم را امشب تا كردم تعارف و اصرار چقدر.  شد بلند هم نفيسه ، او شدن بلند و مسعود اشارة با بعد

 .برسد كارهايش به فردا تا بيفتند راه شبي همين كه بود مصمم مسعود اما ، بود حاضر و نداشت حرفي نفيسه

 مرا رختخواب ، سارا ديدم كه بياورم را رختخوابها خواستم و كردم تميز را آنجا و رفتم اشپزخانه به هم من ، آنها رفتن با
 بعد و كرد اكتفا كوتاه لبخندي به فقط او و كردم تشكر حال اين با.  هم از جدا بلكه ، خودش اتاق در نه اما.  كرده پهن
 .رفت خودش اتاق به خواب براي

 جا از هراس و هول با ، خانه زنگ صداي با يكدفعه كه كشيدم دراز جايم در و كردم خاموش را سرم باالي چراغ هم من
 روي ساعت و بودم خوابيده كه شد يم ساعتي يك تقريبا ، انداختم ساعت به نگاهي و رفتم چراغ طرف به اول.  پريدم
 به معطلي چقدر از بعد.  كرد مي نگاه مرا و بود ايستاده در كنار ، بود شده بلند زنگ صداي با هم سارا.  بود نيم و يك

 هنوز چشمانم اينكه بخصوص.  بدهم تشخيص چيزي توانستم نمي تاريكي توي اما.  كردم خم را سرم ، رفتم بالكن طرف
 كه كردم باز كمي را حياط در و امدم پايين اهسته خيلي ترديد و ترس با آخر و برگشت داخل به.  بود آلود خواب و تار
 بود ايستاده مسعود كنار هم نفيسه.  كردم باز بيشتر را آن و رفتم كنار در جلوي از.  ديدم خود مقابل را مسعود در الي از
:  گفت شوخي با و كرد سالم خنده با نفيسه بگويم چيزي و بگشايم لب مخواست تا و بودم زده زل آنها به مبهوت و مات. 

 .داده نمي نگه در پشت را مهمانش اينقدر كه ادم

 كرديم؟ بيدارتان خواب از:  گفت من به جواب بجاي مسعود و ؟ برگشتيد چرا ، شده چي -

 و ندارم ايستادن طاقت ديگه لحظه يك منكه:  گفت و گشود لب اعتراض با نفيسه كه كردم تكرار را پرسش همان باز
 بوده ما قسمت انگاري:  گفت مسعود باالخره كه آمديم باال به مانده جواب بي سوال و زياد كنجكاوي با. مينشينم همينجا

 هل راه چقدر تا ، نشد روشن هم ديگه و شد خراب ماشين كه بوديم رفته راه هاي نصفه تا.  خوابيم مي همينجا شبي كه
 منكه:  گفت نفيسه.  آمديم اينجا تا پياده خودمان و كردم قفلش خيابان كنار همان هم آخر و نداشت اي فايده ولي داديم
 .بخورم تكون جام از تونم نمي هم ديگه روز سه تا كه گرفته درد پاهام اينقدر
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 .باشي خواهرت پيش هم فردا تا كه شده تو براي خوبي بهانة اينهم:  گفت و خنديد مسعود

 كه بيندازم رختخواب هم آنها براي تا شدم بلند من خنديدند مي خودشان كارهاي به و زدند مي حرف انها كه همانطور
 ... و ميكنم پهن را خودمان رختخواب من و بخوابيد بريد شما:  گفت و شد بلند جا از مسعود

 ديگه نگذاشت باران صداي صبح اما ودمب خوابيده دير خيلي اينكه با.  خوابيديم همگي ديگه كه بود شده سه ساعت
 تماشاي براي انقدر.  رساندم بالكن به را خودم سراسيمه و كنم پوشي چشم قشنگي اينهمه از امد حيفم راستش:  بخوابم

 فقط منتهي ، ببينم توانيم نمي ديگه و ميشه تمام كنم معطل ديگر دقيقة يك اگر كردم مي خيال كه بودم شده حريص آن
 .بزنم قدم باران پاي به پا و بيرون بزنم بودم كرده هوس و كرد نمي عمقان ديدن

 و كرد جلب خود به مرا نگاه كرد مي وارد اتاق پنجرة بر كه محكمي ضربات با بود ديده مرا شدن خارج هنگام كه نفيسه
 ؟ روي مي داري كجا سحر كلة:  گفت بلند

 ؟ باران اين توي:  گفت.  خوري هوا روم مي دارم:  گفتم خنده با و گرفتم باال طرف به را سرم

 .دارم ذوق كه همينه بخاطر تنها:  گفتم

 شدي؟ احساساتي باز ، تو بيا دختر:  گفت نفيسه

 آن انتهاي تا ، شدم خارج خانه از ، دهم ادامه را گفتگو اين ديگر انكه بي و بردم باال خداحافظي براي را دستم من و
 .گذشت مي زياد سرعت با اتومبيلي گاهي هاز و بود خلوت خلون ، هميشه برعكس.  رفتم خيابان

 تازه چون و رفتم نانوايي به راهم سر.  بود اينطوري همشه هوا و بياد باران هميشه كاش:  گفتم خودم با ، بودم كرده حظ
 اختيار به اگر ، افتادم راه باز بودم ايستاده آنجا كه بسياري دقايق از بعد و شدم معطل زياد شد مي آماده اول پخت براي
 مفصل صبحانة شوند بيدار انها آنكه از قبل و برگردم خانه به كه فكر اين با اما.  رفتم مي هم باز داشتم دوست بود خودم

 . امدم تندتر و بلند قدمهاي با اما چياده هم باز را خانه راه كنم آماده را

 راه خيال اين با و بيرون برود خواهد مي و گذاشته باز مسعود كردم گمان ، باز كه ديم را در اما داشتم فاصله خانه تا هنوز
 .دويدم سرعت با را مانده

 قدم يك داشتن بر قدرت حتي و بود شده سست پاهام بود جمعيت از غلغله كه ديدم را حياط داخل رسيدم كه در مقابل
 با كه افتاد نفيسه چشم به چشمم. بروم جلوتر كهاين از داشتم وحشت ، ميزد شدت به قلبم ضربان.  نداشتم هم ديگه
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 افتاده ها سنگفرش روي كه ديد اي جنازه تنها نگاهم و رفتند كنار بودند ايستاده من جلوي كه جمعيتي او شيون صداي
 .بود

 اركن بود آن صورت روي كه اي پارچه لرزان دستان با و نشستم زمين روي. كردم نزديكتر ان به را خودم كشان كشان
 را سرش هم خودش و بود گرفته را نفيسه چشمان جلوي مسعود.  گرفتم باال به را سرم و كنم نگاه ترسيدم اما ، زدم

 .ديدم كه بودم من تنها و همينطور هم بقيه ، بود برگردانده

 ديدگانم لويج از را او وقتي تازه ، بود خون به غرق و شده له صورتش ، بود مانده صورت روي مات و ثابت من چشمان
 .بود سارا خود ، نداشت سارا با شباهتي هيچ كه زشت صورت آن ، وحشتناك صورت آن كه فهميدم من بردند

 فايده اما كردم مي گريه ، كشيدم مي جيغ ترس از.  ديم مي را او صورت وحشتناك تصوير باز كردم باز چشم كه بار هر
 ديدن با گذاشتم مي هم روي چشم تا اما بخوابم و كنم فراموشش ردمك مي سعي.  ديد مي را او فقط چشمانم ، نداشت اي

 ارام در سعي آلودش اشك و بار ماتم ديدگان با خود كه ديدم مي خود كنار را نفيسه بار هر كه ميپريدم جا از كابوس
 .داشت من كردن

 جلوي از كنم مي كاري هر.  يديد زمين روي را سارا جنازة هاي خونابه ، بود شده زشت چقدر ، ديدي هم تو نفيسه -
 .ترسم مي من نفيسه ، نميشه دور چشمانم

 و محزون لحن با و انداخت چشمانم توي را چشمانش و نشست من به نزديكتر ، كرد قفل دستم توي را دستش نفيسه
 . كني مي اينطوري خودت با چرا ، كني مي فكرشو اينقدر چرا:  گفت مهرباني

 .نبود سارا شكل اصال ولي.  ديدم خوب خيلي اما.  نديدي هم تو حتي ، نديد را اون كسي هيچ:  گفتم

 نحوي به كرد مي سعي ، ديد مي را من كه كسي هر.  نرفتم او خاك سر بر اصال من و بود گذشته او مرگ از هفته يك
 همراه به هم من امروز نهمي كه كرد اصرار و زد حرف باهام چقدر و آمد اتاقم به معصومي آقاي هم آنروز ، كند ارامم
 .بروم گورستان به بقيه

 و گريه و بغض با و انداختم زير را سرم او هاي گفته با.  مرده سارا كه كنم باور بايد را اين:  گفت مي معصومي آقاي
 اين از من با چقدر.  كنم باور خوام نمي هم هيچي و نميام جا هيچ من:  گفتم ، بود شده خفه و مانده گلوم تو كه صداي
 .زنيد مي حرفها
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 منه بينواي ساراي شده مدفون خاك ها خروار زير حاال كه اوني و رفته پيشم از سارا راستي كه كنم باور خواست نمي دلم
 خواستم مي من.  نكرد خوشبختي احساس هم لحظه يك حتي...  حتي ، نبود راحت وقت هيچ و كشيد زجر هميشه سارا. 
 همان از.  نداد بهم فرصت سارا ، كرد خراب را چيز همه او اما ، داشتم خودمان براي كرهاف خيلي من ، كنم شبختش.خ

 مي و مونه نمي قولش روي كس هيچ ديگه حاال ولي باشيم هم پيش باد تا بوديم داده قول هم به بوديم كوچك كه موقعها
 .ذارند مي تنها منو همه چرا آخه.  شدند اينطور ادمها همة ، چيز همه زير زنند

 راحت االن سارا ، باشي خوشحال بايد االن پس ، خواستي مي را اون خوشبختي گي نمي خودت مگه:  گفت معصومي آقاي
 را فرصت اين اجل لي و داشتند زيادي اميد بودن براي هنوز كه ريخت اشك و سوزاند دل كساني مرگ براي بايد ، شده
 و سرده خاك برويم پاشو ، هستند تو منتظر پايين ، شو بلند دخترم ؟ بود چي خوشيش دل ؟ چي سار اما.  گرفت انها از

 .كند ارام را دارم غصه و شكسته قلب كمي تا توانست معصومي اقاي هاي گفته.  پاشو ، بره مي خودش با را محبت و مهر

 .كرد زنده برايم را مادر مرگ خاطرات تمام خواندن دعا و ها گريه و او مزار سنگ كنار نشستن و خاك سر بر رفتن با

 بودم نشسته كنارش من و بود بسته جان خانم چشمهاي دارم ياد به خوب گذشته كه حاال ولي فهميدم نمي و بودم سن كم
 باز را آنها صورت اين به و بودم گذاشته چشمانش پلك روي دستمو ، كنم بيدارش خواستم مي زيادي صداي و سر با و

 افتاده گريه به و بود كرده عصبانيم جان خانم كار اين ، نكرد باز را چشمانش باز كردم مي كاري هر ولي ، داشتم نگه
 .شدند جمع ما دور و آمدند همسايه زنهاي من فرياد صداي با ساعتي دو يكي از بعد اينكه تا بودم

 دوست.  گيره مي دلم و مياد بدم حاال و روزها اون تمام از ، بتركه خواد مي درد و غصه از دلم افتم مي كه وقتها اون ياد
 بازم يا منه عمر آخر هاي لحظه زشت روزهاي اين يعني.  برسه اخر به روزها اين همة و بشه تمام زودتر چيز همه دارم
 .كرد صبر و ماند بايد

** ** ** 

 وقتي رفتن لحظة.  ببرد خود همراه را من تا داشت اصرار همين بخاطر بماند من پيش توانست نمي اين از بيشتر نفيسه
 اينجا من ، برگردي و بشي خوب زودتر چه هر كن سعي:  گفت و ايستاد مقابلم بابك بشوم ماشين سوار خواستم مي

 تو مثل منم بخدا ، تنهام من مهتاب...  اما شدم مي پرستارت خودم خواست مي دلم چقدر ، برگردي تا مانم مي تو منتظر
 به قدمي چند ، حرفها اين گفتن از بعد.  برگرد زود خيلي ، بشه كشيده زيادي وزهاير به و بشه طوالني نگذار ، تنهام
 .ايستاد كنار و رفت عقب
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 گفتم و كردم نفيسه روبه آنها شدن سوار با و بود كرده مشكل برايم را رفتن ، او هاي گفته اما بمانم اينجا توانستم نمي
 .ميشم پياده من ، برويد خودتان نميام من كه

 راضي پيش دقيقه يك تا كه تو ؟ چي براي آخه:  پرسيد و داد تكان را سرش بود كرده تعجب من حرف از كه يسهنف
 بايد تو ، نشو بچه ، مهتاب:  گفت تندي با و كم باز را ان نگذاشت و گذاشت در دستگيرة روي بر را دستش بعد.  بودي
 .برم من و باشي اينجا تو كه نمياد دلم اصال و باشي تنها تو گذارم نمي من ، بيايي

 كه خواستي و شدي خسته وقت هر:  گفت و كرد من طرف به را سرش ، بود نشسته ساكت لحظه ان تا كه مسعود
 اينكه بي سخنش دنبالة در و نيست هم تاثير بي آمدن اين ، من بنظر. باش روزي چند اما.  اورم مي را شما من برگردي
 هم او.  ديدم را او و چرخاندم عقب به را سرم ، ماشين افتادن راه با.  آورد در حركت را نماشي ، باشد من از حرفي منتظر
 هم به دو هر و كردم تكرار را او كار هم من.  كرد خداحافطي ديگر بار و آورد باال را دستش ، شد من نگاه متوجه وقتي

 .خنديديم

 و زيبايي همه اين از و بمانم بيشتر توانستم مي و نداشتم يكار خواست مي دلم ، بودم آمده اينجا به كه باري سه -  دو
 .برگردم حاال همين كنند قبول خواستم مي انها از نبود خجالت اگر و نه ديگه حاال اما ببرم لذت آرامش

 بلند او با هم من. كرد مي آماده را خود داشت كالس سر به رفتن براي نفيسه زود صبح كه گذشت مي آمدنمان از يكروز
 ميري؟ داري:  كردم سوال ، كردم مي نگاه حركاتش به كه همينطور و شدم

 ؟ كردم بيدارت:  گفت و كرد تصديق را او گفته سر تكان با او

 كه اميدوارم:  گفت من حرف دنبالة در نفيسه و خوابيدم زود خيلي ديشب ، بيدارم كه وقته خيلي:  گفتم و شدم بلند جا از
 .باشي خوابيده هم خوب

 بيام؟ همراهت تونم مي:  گفتم و كردم داشص

 . كند مي ات خسته اما ، بيا داري دوست اگر:  گفت و زد كوتاهي لبخند

 !!؟ طوالني مرخصي چه ؟ شده تنگ مدرسه براي دلم چقدر ؟ خسته چي براي: گفتم

 از كه سازي تازه و كوچك مدرسة.  نكشيد طول بيشتر اي دقيقه هشت - هفت انجا به رسيدن تا ما آمدن بيرون از
 همگي كه ديدم مدتها از بعد هم را نفيسه دوستهاي ، آنجا به ورودمان با.  نداره بيشتر كالسي چند بود مشخص ظاهرش
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 كالس سر به انها همة اينكه تا زديم حرف و كرديم احوالپرسي هم با داشتيم فرصت دقايقي و بوديم شاد ديدار ان از
 . كردم مي تماشا را اطرافم و نشستم اب جوي كنار و زمين روي ودرسه ساختمان پشت اآنج از بيرون هم من و رفتند

 . بود كرده كمرنگ برايم را زيباييها تمام من زشت فكرهاي اما بود قشنگ اينجا

 !؟ نميشد چرا اما ، بزنم خوب حرفهاي بتوانم و باشم راحت ، باشم شاد خواست مي دلم

 كالسهاي رفتم انها پيش به و شدم بلند جا از نفيسه صداي با كه نفهميدم را ساعت گذشت اصال و بودم ور غوطه افكارم در
 .شديم جدا هم از زود خيلي و بود كوتاه ما مسير.  افتاديم راه هم با همگي.  بود شده تمام انها

 شد خوب چقدر:  گفت و خنديد نفيسه خوردم را غذايم اشتها با و كردم حس را گرسنگي امروز ، بسياري روزهاي از بعد
 خانه در و شدم نمي تو حريف اگر كنم مي كه هم را فكرش حتي ، كردي فرق چقدر روز يك همين توي ببين ؛ آمدي كه
 با و گذاشتم سر روي را دستانم...  از بعد و سارا مثل شدي مي هم تو اونوقت چون ، ميشه خورد اعصابم ماندي مي تنها

 و ناراحتي شدت از سارا كه افتادم روزي اون ياد به.  گريستم او خاطر با و داشتم باز حرفش دنبالة از را او بلند صداي
 اين از منو خدا اي بكش منو گفت مي التماس و زاري با و بود كرده زخم بدجوري و زده زمين به را دستانش عصبانيت

 .كرد را كار اين خودش و داد دست از را طاقتش هم آخر.  بده نجات دنيا

 نمي كدام هيچ پرسيدند مي ما از را او حال و زدند مي حرفي سارا از كدام هر ، امدند پايين نفيسه دوستان كه هم عصري
 نفيسه حرفهاي شدن تمام با آنها و فهماند انها به هايش گفته با نفيسه كه دادند مي زجرمان سوالهايشان با و دانستند
 .رفتند و شدند بلند دزو خيلي و گفتند تسليت اندوهگين و گريان

 تا بودم مجبور اما بروم خواستم مي و كرد نمي راضي بودن به مرا انها خواست در و تعارف ديگه و بودم مانده روزي پنج
 .برگردم انها با شنبه پنج تا بمانم هم ديگر روز يك

 

 شانزدهم فصل

 وقت در هميشگي احساس و حال همان با مه باز خواند مي مرا صدايش با غروبي كه گذشت نمي ساعتي چند آمدنم از
 كوتاهي سكوت از پس و ايستادم او از فاصله قدمي چند با و امدم حياط به ترديد دنيا يك و معطلي كمي با ، او با رويايي
 .سكوت هم باز بعد و پرسيد را حالم او و كرديم سالم هم با همزمان اهسته خيلي
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 و صدا بي اما هم مقابل دو هر كه شد مي اي دقيقه و نداشت دادن ادامه قصد نگارا اما بگويد را حرفش او تا بودم منتظر
 كاري من با شما ، معصومي اقاي خوام مي عذر ؟ پرسيدم و گشودم لب من باالخره اينكه تا ، بوديم ايستاده حرفي

 !داشتيد؟

 مهربانش و صميمي لحن و ديدم را او ندلبخ تنها كه برگشتم زود خيلي و انداختم او بصورت را نگاهم حرف اين گفتن با
 باال را سرم و گرفت ام خنده اش گفته از.  بپرسم را شما حال خواستم مي حقيقتش...  امدم ، بله:  گفت كه شنيدم را

 .ممنونم اقعا و امديد كه شد خوب خيلي:  گفت و دوخت چشمان به را ديدگانش او كه گرفتم

 و كشاند مي خود سوي به مرا كه بود نوري و اميد را غمگينم هميشه و تنها وجود و ردميك نفوذ قلبم اعماق تا كالمش لحن
 .كرد مي تحريك زيستن دوباره براي را كسلم و خسته روح

 معذرت و كفتم مي او به اشتباهم از بايد.  شدم نمي رحت خيالم گفتم نمي تا و داد مي آزارم كه بود مانده دلم در حرفي
 در به چشم همينطور و نرفتم بيرون خانه از هم اي لحظه حتي و امدم كه است روزي سه امروز اب.  كردم مي خواهي
 گفتگو حياط در پدرش با كه شنيدم را صدايش ظهر سر كه بود چهارم روز اينكه تا ، شوم خبر با امدنش از تا بودم دوخته

 رفتن با و بودند هم با پسر و پدر اخر لحظة تا اما مبگوي او به را حرفم بتوانم اينبار كه كردم مي خدا خدا.  كردند مي
 .امد داخل هم معصومي اقاي كه بود بابك

 لرزان دستاني و تشويش پر دروني با ، بود شده تمام طاقتم و كنم صبر نتوانستم ديگه اما ، گذشت هم ديگر يكروز
 كه كنم معرفي را خودم تا داشت اصرار و نددار جلسه معصومي اقاي:  گفت و برداشت خانمي ، گرفتم را او شركت شماره

 .كردم قطع را تلفن ، كيرم مي تماس بعدا گفتن با تنها من

 بودم گرفته كه اي عجوالنه تصميم اين از گاهي.بودم دودل.  بود واداشته انديشه به مرا ساعتها اي ثانيه چند تلفن يك
 كه هم بار اين اينكه از عصباني و ناراحت هم گاهي و نشد دليل بهر اينكه از بودم خوشحال و كردم مي مالمت را خودم
 .نشد صورت اين به بودم كرده اماده او با كردن صحبت براي را خودم

 را ها شماره هم سر پشت مكثي و معطلي بدون و رفتم تلف طرف به اراده بي باز دلتنگي و گرفتگي فشار از جمعه غروب
 .شنيدم گوشي طرف ان از را صدايش كه بود نخورده زنگي هنوز گرفتم

 خيلي و كرد بلندتر را صدايش تن كنم معرفي را خودم انكه از بيش حتي و من سالم با بعد و بفرمائيد:  گفت اهسته اول
 .كرد احوالپرسي من با صميمي و گرم
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 من نكنه ، اشتيدبرد نخورده زنگي تك هنوز كه بوديد كسي تلفن منتظر شما انگار:  گفتم ديگري حرف هر شروع از قبل
 و نيست ديروز و امروز مال فقط من كشيدنهاي انتظار حقيقتش ، نه يا بودم منتظر بگم بايد دونم نمي:  گفت او كه... 

 مشغول را ذهنم االن كه فكري ميخواهد دلم ، گرفتيد مرا خانه تلفن شما كه نميشه باورم هم حاال ، منه با كه مدتهاست
 .باشه اينگونه ما دلهاي احقيقت و باشه واقعي كرده

 آخري گفتة اين از را شما منظور من اما ، معصومي آقاي بخشيد مي:  پرسيدم بودم نياورده در سر او حرفهاي از كه من
 .نشدم متوجه

 حرف باهات عالمه يك و بگيرم را شما تلفن كه بود اين قصدم و گرفتم دست به را تلفن گوشي االن همين ، ميداني-
 دقيقا ،...  شايدم يا و اتفاق حسب بر گفت بشه شايد ، لحظه همان درست كه ، گرفته حالم بدجوري غروبي دم اين. بزنم
 .متشكرم ، گم مي كالم يك فقط بگم بايد چي دونم نمي

 با بلكه ، ترديد با نه منتهي بگويم خواستم مي من را آنچه بود كرده سكوت او وقتي و شنيدم جان گوش با را حرفهايش
 : گفتم ، فرصت اين از خوشحال و هايم گفته بر كامل طمينانا

 حاال من راستش ، بگم خوام مي.  كردم اشتباه كه كنم اعتراف خواهم مي ، كنم خواهي عذر شما از خواستم مي من
 ، شما.  كنم فكر درست و بريزم دور را قبل خيالهاي و فكر تمام خواهد مي دلم ، نيستند هم مثل آدمها همة كه فهميدم

 كنيد؟ مي كمكم راستي شما

 كن باور حرفمو مهتاب:  گفت بلند صداي همان با كه شنيدم زبانش از بار اولين براي را نامم ، من حرفهاي شدن تمام با
 االن كه حرفهايي تمام و شنيدم مي را صدايت حضورا اونوقت ، بودم تو پيش االن كاش ، نبودم زده هيجان آنقدر بحال تا

 .كردي مي تكرار هم باز را گفتي برايم

** ** ** 

 و داشتم زيادي هيجان و ذوق درسها شروع و كالس به رفتن براي كوچك هاي بچه چون. امد هم پاييز اول ماه باالخره
 اتومبيل آمدم بيرون كه دانشكده از.  بودم نگران و داشتم دلشوره هم طرفي از و بيايد فردا زودتر تا نبود دلم توي دل
.  نگريست مي را روبرو و بود داده تكيه ان از بيرون خود و بود كرده پارك اصلي خيابان همان در كه ديدم را كباب

 و شد سوار سالمم پاسخ ادامة در.  رفتم خيابان طرف ان به.  خنديديم هم روي به دو هر و انداخت صورتم به را نگاهش
 .شوم سوار تا خواست من از اشاره با



 

 

آغوش اميد هم     كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  111 

 راه و است طرف ان از شكا مسير صورتيكه در بروم طرف اين از بايد من ، شوم نمي شما مزاحم:  فتمگ و كردم تشكر
 .ميشه طوالني خيلي شما

 .كنم مي خواهش ، اسا خان:  گفت و گشود را كناري در و شد پياده ، من هاي گفته به توجه بي

 يك:  گفت و كرد روبهم كرد مي روشن را ماشين يكهحال در.  شدم سوار او با هم من و شدم اطاعت به تسليم نگاهش با
 است؟ اجازه ، كوچولو سوال

 طرف آن از من خانة كه دانيد مي كجا از شما:  گفت كه پذيرفتم را او سوال سر دادن تكان با و خنديدم كالمش لحن به
 راه؟ خيلي هم اينجا تا و است

 از اينكه وبراي دانم مي خوب را منزلش ادرس كه بود شده توجهم بودم زده كه حرفي با و بودم داده لو را خودم خودم
 .بدهم جواب را سوالش تا خواست ازم بشنود خودم زبان

 ...كه آمدم هم شما خانة دم تا داشتم كه كنجكاوي بخاطر من حقيقتش:  گفتم

 .بگشايم عزيز مهمان تنها بروي را در تا نبودم اقبال بد منِ كه:  گفت و گرفت مرا گفتة دنبالة

** ** ** 

 .ديدم مي دانشگاه خروجي در روبروي را او شدنم تعطيل با را غروب بار هر و بود هفته در روز سه من كالسهاي

 در و بوده طرف اين مسيرش چون:  گفت اول بار ، ميزد حرفي و داد مي توضيح جوري يك امدنش براي بار هر بابك
 كه...  ديگر روزهاي همينطور و ديده مرا تصادفي:  گفت دوم دفعه.  برساند مه را من تا خواسته داشته كاري خيابان اين
 .خنديد مي اورد مي دليلهايي هم سر پشت اينكه از گفتن حين در او خود

 ... اما باشي شركت بايد موقع اين:  پرسيدم او از روز آن

 را آنها تنها و بفهمد را زندگيش اصل و هدف ايدب ادم ، فرعند همه آنها:  گفت و داشت باز حرفم ادامه از مرا نگاهش با
 .بچسبد

 ، بروم تونم مي خودم من. شود وارد شما كار به اي لطمه كوچكترين خواهد نمي دلم و نيستم حاضر من:  گفتم اعتراض با
 ...كن باور
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 را باره اين در بحث گفتارش طرز با و خواهد مي دلم هم خيلي و دارم دوست من اما:  گفت حرفم روي جدي و قاطع
 .داد خاتمه

 مرا كه شد مي باري نُه.  داد دستم به و خريد سرخ گل شاخه يك فروشي گل از و زد كناري را اتومبيل ، خانه به نرسيده
 .بود كرده پر را تختم سر باالي گلدان كه بود داده من به هم خريد سرخ گل نُه ، روزها تعداد به و بود رسانده

 كنم شركت بود كرده دعوت را اش قديمي دوستان از تن چند كه ايي مهمان در بعد هفته تا خواست من از بابك روز آن
 .باشم او براي هم كمكي و

 تمام و او با بودن بود شده فقط امالم و خيال تمام ، شديم مي تر صميمي و شد مي بيشتر هم ما آشنايي روز هر گذشت با
 به و داد مي اميد زيستن به مرا و زد مي حرف من با عالم يك بار هر كه ديشيدمان مي او نگاههاي به را تنهاييم لحظات
 كوچ اش گذشته دنياي از اكنون كه مهتابي ، غمگين هميشه و تنهاِ  مهتاب ، نيستم مهتاب آن ديگر.  انداخت مي شعف
 كردن سپري براي ديگر و رددا مي دوست را لحظاتش تمام و را روزش هر كه كند مي سير ابرها و آسمانها در و كرده
 هميشگي كه كاش اي و... كاش اي و ها تابي بي رفتن و انتظار امدن سر بعد روز و بود منتظر روز يك. نيست عجول آنها
 .بود

 بر ساعت از چشم.  بشتابم او سوي به و بگذرد هم دقايق اين تا نبود دلم توي دل ، بود مانده كالس پايان به ساعتي يك
 كرده اش خسته حركت كه بود من ساعت فقط انگار.  گذشت مي تا رسيد مي لبم به جانم دقيقه يك هر رايب و نداشتم

 شايد كه اميد اين با پرسيدم را ساعت ام دستي بغل از و نبودم قانع همين به ، داشت مي بر قدم خيال بي و آسوده و بود
 .شود تمام زودتر و باشد خراب من ساعت

 اين در. ايستادم كرد مي پارك را اتومبيلش او كه هميشگي جاي در.  آمدم بيرون و نياوردم طاقت هممن ، استاد رفتن با
 اولي بار اينك و ايستاد مي من منتظر و امد مي زودتر هم وقتها گاهي و ساعت سر دقيق بود امده دنبالم به كه وقتي چند
 باز اميد نا شدنشان نزديك با كه ديدم مي دقت با را ماشينها دور از و بودم دوخته خيابان به چشم انتظارش در من كه بود

 .بودم منتظر

 را خانه راه اندوهگين و پريشان.  نبود بابك اتومبيل كدام هيچ اما كردم صبر ديگر دقايق باز و ساعت نيم ، دقيقه بيست
 مي من دنبال به و زد مي كارش از ينكها از.  نداشت اي فايده ماندنم هم اين از بيشتر و بود شده تاريك هوا ، گرفتم پيش
 هم اخر در و گذاشت انتظار در مرا بسياري دقايق خبر بي هم امروز ولي گفتم مي او به هم بار هر و شدم مي ناراحت امد

 .نيامد
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 به چه هر و شدم داخل.  ديدم در مقابل را او ماشين كه رساندم را خودم كوفته و خسته بود كرده ملولم و رنجانده
 انكه بي ، رفتم باال و انداختم ورودي در به را كليد. شنيدم مي بيشتر را انها ي گفتگو صداي شدم مي نزديك ساختمان

 ام آسوده و بود نفعم به كه انطور را مغشوشم افكار و انداختم صندلي روي را خودم بدهم انجام كاري يا دهم لباس تغيير
 من و داشت ادامه هنوز انها صحبتهاي و گذشت ساعتي دو ، نخوردم تكان جايم زا باز اينحال با اما.  كردم مرتب كرد مي
 هاي گفته ميان در را خودم اسم چون دارد من به هم ارتباطي هست چه هر كه شدم متوجه را اين فقط آنها حرفهاي از

 .فهميدم مي را حرفهايش كل خواست مي دلم چقدر.  شنيدم مي انها

 هاي نصفه و رفتم بستر به بعد و خوردم مختصري ، كردم آماده سريع و ساده خيلي غذاي و شدم بلند گرسنگي شدت از
 پايين به مرا معصومي آقاي عصري.  گذاشتم هم بر چشم منهم كردند خاموش را چراغها و خوابيد انها صداي كه شب

 .كرد دعوت مقابلش در نشستن به هم را من و بود نشسته صندلي روي حياط در ، خواند

 مي ، بگذارم ميان در باهات را حرفهايي تا بيايي خواستم ازت حقيقتش:  گفت سپس كرد من ، من كي صحبتش اول
 كه زدم مي حدسهايي كارهايش و حرفها از و اينجا به او زياد امدهاي و رفت كه بود مدتي.  بگويم برايت بابك از خواهم
 كه بود اين بابك حرفهاي كل.  زد حرف برايم تو از ساعتها و كرد عترافا و پيشم امد ديروز اينكه تا شده تو خواه خاطر

 كدامتان هيچ صالح به وصلت اين ، شماست دوي هر خاطر براي من مخالفت.  نكردم قبول من اما بيايد تو خواستگاري به
 جلوي توانم نمي هم من ، ببيند را تو نبايد بابك اما هستي چگونه نميدانم و نه تو از اما دارم خبر بابك دل از من.  نيست

 ...پس نيايد اينجا كه بگيرم را او

 .روم مي من باشد ، فهمم مي خوب را منظورتان -

 .هستي متوجه كه خودت ، نيستم تو رفتن به راضي اصال من كه كن قبول دخترم -

 گفته يافتن پايان با و زد را ايشحرفه همة ساعت يك در معصومي اقاي.  كردم اكتفا همين به تنها و آوردم پايين را سرم
 .خواستم را آنجا ترك اجازة و شدم بلند جا از هايش

 .شدم مجبور مهتاب ، ببخش مرا دخترم:  گفت و كرد صدايم مرتبه دو كه بودم نرفته هنوز

 سال يك و هستم مستاجر يك اينجا من و نكنيد ناراحت من خاطر به را خودتان:  گفتم و زدم رنگي كم لبخندي زور به
 .متشكرم خيلي ، كرديد نحمل مرا بودن مدت همه اين اينكه از و ام مانده هم قراردادمان وقت از بيشتر هم

 .كردم مي را او دلتنگي كمتر كنارم در شما بودن با هستم دخترم از دور كه من و بوديد خودم دختر مثل همگي شما -
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 .داريد لطف شما -

 كردم مي احساس خوشبخت را خودم تازه.  ريختم اشك دل نه از ارام و رفتم باال و كردم خداحافظي مكثي بدون بعد و
 خوشي و ها شادي دانستم مي.  بود كوتاه چقدر سعادت اين اما دانستم نمي خودم همپاي را كسي كه خوشبخت آنقدر
 مستاصل چنين اين امروز ثلم كه گرفتم خو زود خيلي وضع اين به كه كردم سادگي باز و است كوتاه و بوده كم من هاي

 .بگريم خود زار حال به پريشان و

 .اميد نا و گرفته ، مايوس ، خستگي و ندامت احساس همان ، هميشگي حال همان باز

 خاطر از را چيز همه رسيده ما نوبت كه حال چرا ، بوده عاشق خود روزي زد مي حرف من با اينگونه كه معصومي اقاي
 .گفت مي سخن كردن فراموش و رفتن از اسان اينقدر و برده

 او از دل ، كنم پاك خاطرم از را حرفهايش چگونه ، كنم فراموش را بابك ، ايشان هاي گفته راحتي همين به توانم مي ايا
 نابود را ما داشتن دوست اينگونه و پنداشت مي ما عشق از بزرگتر را خود جواني عشق معصومي اقاي چرا. بروم و بكنم
 .زد مي اتشم و شد مي تر افزون بودن او با هاي لحظه به انديشيدن با من ها ناله و آه.  كرد مي

 اول روزهاي اندازه همان به من براي ولي.  بود داده دست از را اش زيبايي و سرخي و بود شده پژمرده تختم باالي گلهاي
 بودند شده بو بي و تيره و خشك تمامشان ، مزد بوسه آنها تك تك به و گرفتم دست بر را آنها.  بود قشنگ و طراوت با
 معصومي آقاي هاي گفته با فقط نه اما بودم شده خُرد كه من خود مثل ريخت مي زمين بر و شد مي خرد نوازشي با حتي و

 ضربة اين با اكنون و كردم نزول خوشبختي و سعادت اوج از چگونه كه خودم هاي طاقتي كم و ها تابي بي ديدن با بلكه
 .ام رسيده ارزويم به و شده مستجاب دعاهايم باالخره كردم مي خيال كه من بر واي.  بودم شده شكسته عظيم و مگينسه

 حاال ، داره وجود تو و من بين گفتي مي كه هم فرقي ،ديگه خودت عين شدم حاال كه بيني مي مرا تو يعني:  عزيزم ساراي
 شد مي كاش.  نكشم نفس و نباشم ديگه تا كنم پرت باال اين از را خودم خواد مي دلم منهم.  تو مثل شدم ، رفته بين از

 فنا خاكي موجودات ما.  امدم مي تو پيش و داد مي نجات بودن از مرا زود خيلي گرفته سفت را گلويم كه بغضي اين
 دسته آن جزء خواهد مي دلم رفت بايد باالخره ، رفت بايد.  زود يا دير.  خواه نا يا خواه ، رويم مي روزي و پذيريم
 .كنم كوچ ديگر سرزمين به دوش بر باري كوله با و كرده رها را اينجا و بيايد سراغم به زودتر اجل كه باشم افرادي

 و كردم حبس خانه در را خودم غروب تا صبح از. نبينم را او كه دليل اين به فقط و كردم غيبت را كالسهايم كل روز آن
 خاطر به كنم پيدا اي خانه توانم نمس سرعت اين به كه دانستم مي.  كردم جور و جمع را وسايلم خانه اين از رفتن براي
 را او و زدم چمباتمه ساعت مقابل ظهر از بعد. كنم پيدا را جايي تا بروم نفيسه پيش روزي چند فعال كردم قصد همين
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 امدن انتظار به دانشگاه ورودي در روبروي او ، زنم مي پا و دست اينگونه اميد نا و جان بي من كه اكنون كردم مي تصور
 و برد مي ياد از مرا بايد هم او ولي.  انداخت مي شعف و شور به و داد مي تغيير را احوالم هم او خيال حتي.  ايستاده من
 رها شدم مي او بدبختي و شكست باني و باعث كه مرا و داد مي انجام بود صالحش به كه را آنچه پدرش نصيحتهاي بر بنا
 .كرد مي يم

 مي قطع و خورد مي زنگ هشت هفت از بيشتر هم بار هر كه زد زنگ تلفن يازده حتي و نه ، نيم و هفت ، هفت ساعت
 و اوست خود كه بودم مطمئن.  انداخت مي لرزه به مرا و امد مي در صدا به هم من قلب زنگها صداي تك تك با و كرد

 ، بودم نشسته تلف از دور و ديگر اتاق در بار اين نشستم مي تلفن كنار منتظر و زنگ به گوش كه هميشه برخالف
 .نكند مجبور برداشتن به مرا اخر آن صداي تا گرفتم محكم را گوشهايم و بسته را جشمانم

 و آور جرز روز چه.  كردم سپري درد و اندوه از پر عالمي اندازة به روز يك.  او ايندة نگران من و بود من دلواپس بابك
 زنگ صداي با دفعه يك كه رفتم هوش از خستگي فشار از و خزيدم بستر به تازه كه بود شده روشن هوا. بود ايي طوالني
 بيرون به نگاهي پنجره از.  كنم باز را در و بردارم قدم توانستم سختي چه با و بودم منگ و گيج ، پريدم جا از خانه

 در به او بلند هاي ضربه با.  داشت مي بر قدم ساختمان سمت به و بود شده حياط داخل كه شدم بابك متوجه كه انداختم
. داد را اجازه اين من به حتي نه و كرد سالم نه گرفتم طرفش به را سرم جا همان از.  رفتم بالكن با و نيامدم پايين هم باز

 : پرسيد قاطع و محكم لحن با و سريع

 ؟ ينرفت دانشگاه ديروز چرا ، كجايي تو

 .نداشتم حوصله:  دادم جواب خونسرد خيلي و انداختم باال را هايم شانه

 ؟ دي نمي جواب را تلفن چرا -

 .نبودم خانه ديشب -

 دي نمي را جوابم درست چرا ، مهتاب:  گفت و كرد بلندتر را صدايش تن ؟ بودي بيرون تو شب دوازده ساعت تا يعني -
 .نيست خوب حالت انگار ، چته تو ؟

 و پرس اينقدر من نرفتن كالس ؟ كني مي سوال اينقدر چرا:  پرسيدم اعتراض با و افتاد تنم به رعشه او صداي و جذبه از
 ؟ داره جو
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:  گفت كوتاهي مكث از پس و بودم شده نگران من اما.ميگي راست تو ، خوام مي معذرت:  گفت و اورد پايين را صدايش
 !!؟ هست يادت ، ميكني كمكم ميايي امروز بودي هگفت ، نكردي فراموش كه را قولت مهتاب

 خداحافظي يك با و ببخشيد.  بيايم توانم نمي هم امروز و نيست خوب حالم گفتم منكه:  دادم جواب و دادم تكان را سرم
 .آمدم اتاق داخل به و برگشتم سريع سرد و كوتاه

 ...باشه يادت فقط نبود من جواب اين:  گفت مي عصبانيت با كه شنيدم مي را صدايش هم جا همان از

 و كردم مي گريه زار زار او جلوي و دادم مي كف از را طاقت ديدگانش مقابل در امدم مي داخل به ديرتر دقيقه يك اگر
 بتوانم و باشم داشته صبر كه بود شده اين دعايم حاال تا ديشب از. شد مي ثمر بي م ديروز زحمات و سختيها تمام آنوقت
 ديشب دوني نمي كه تو.  دادي نمي آزارم اين از بيشتر ديگه تو.  گفتي نمي اينطوري ديگه تو ، بابك كاش.  كنم تحمل

 هاي اذيت و آزار تمام از تر سخت برايم تو حرف كالم يك بخدا.  نداري خبر هيچي از كه تو ، گذشت برايم جوري چه
 مجبور من. كنند جدا هم از را ما خواهند مي جور چه و اند گرفته ما براي تصميماتي چه ديگران كه نميدوني. است بقيه
 .دلخور چقدر و هستي عصباني حتما. بدهم را جوابت اينطور شدم

 بابك اتومبيا آمدم مي داشتم:  گفت و امدم بيرون. زد صدايم معصومي اقاي كه بود نگذشته بيشتر اي دقيقه بابك رفتن از
 ؟ نه ، اينجا بود آمده:  پرسيد حرفش مةادا در و خيابان در پيچيد كه ديدم را

 .رفت زود خيلي اما بود آمده -

 ؟ زد حرف هم تو با -

 .كنيد باور را اين ، نزدم حرف باهاش من اما -

 .كنم مي باور -

 .آئيد مي در نگراني از ديگه هم شما و ميرم اينجا از من ديگه ، فردا و است امروز همين تا هم شما نگرانيهاي -

 باز ، بزرگ خانة اين در تنها تنهاي من.  شوم مي پشيمان بروي اگر كه است تر روشن برايم روز از:  گفت عصوميم اقاي
 بابك خوب ولي.  كردم نمي تنهايي احساس خيلي و كند مي زندگي اينجا در هم ديگري من بجز كه بود راحت خيالم هم
 ... قبل روز از بيشتر روز هر تو بودن با

 .باشيد دلواپس كه داريد قح شما:  گفتم
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 سارا مرگ.  بود امده پيش ما سة هر براي زيادي اتفاقات بودم اينجا كه مدتي اين در ، كردم مي وداع بايد هم خانه اين با
 .من خود براي همينطور و نفيسه ازدواج ،

** ** ** 

 براي دانم مي.  كنم محو خاطرم از توانم نمي عمر آخر تا هرگز كه ماندني بياد روزي. ما اشنايي روز فروردين چهاردهم
 اشك قطرات تنها و كردم ترك را آنجا.  كنيم قبول را هميدگر از دوري و زيستن جدا تا ناچاريم اما است سخت هم او

 .كرد مي همراهي رفتن براي مرا كه بود

 درمانده و آشفته مهتاب همان ، كننده خسته و آور كسل.  بود شده بيهوده و تكراري روزها باز و شدم تنها ديگه حاال
 !!خوشحالند؟ همديگر از ما افتادن دور از كه انهايي با يا ماست با حق راستي

 

 هفدهم فصل

 كه گشتم مي بر غروب و ميزدم بيرون اي خانه كردن پيدا قصد به خانه از صبحها ، بودم نفيسه خانة را جمعه و پنجشنبه
 از تر پايين خانه تا دو رفتن طرف اون و طرف اين چقدر با هم اخر كه ميكرد كمكم كمي هم مسعود.  نداشت اي فايده
 پيش بيشتر من.  بود شده واقع كوچه انتهاي در كه بود اي خانه اخرين اين و بود بست بن كوچه. كردم اجاره انها خانة

 بلند تنهايي به توانست نمي حتي كه بود شده سنگين بقدري و گذراند مي را اخر روزهاي و بود حامله او چون بودم نفيسه
 وضع موقع لي و است حامله قلو سه كه بودند داده تشخيص دكترها ، بود شده انجام كه ازمايشهايي با.  برود راه يا و شود
 نزد نفيسه ها بچه آمدن دنيا به با.  شدند ناز دختر و پسر يك صاحب مسعود و نفيسه و آمد دنيا به مرده انها از يكي حمل
 ام خنده مسعود پدر كارهاي از ميرفتم انجا به بار هر بطوريكه ، بود كرده پيدا بيشتري قرب و ارج شوهرش رپد

 .بود عزيز و كرد مي عزتش چقدر و ميگفت سخن او با چگونه كه ميگرفت

 مي ارجخ دانشگاه از طرق يك به بار هر كشيدم نقشه و دردسر چقدر با داشتم كالس خودم كه روزهايي مدت اين در
 دلتنگي از روز ان.  گذشت مي بودم ديده را او كه روزي اخرين از اي هفته سه اينها تمام با.  نبينيم را هميدگر تا شدم
 با اخر و ببينم را او بتوانم طريقي به تا بودم افتاده فكر اين به كه شد مي روزي چند.  بودم داده دست از را طاقتم بسيار
 انكه بدون. بروم بود پزشكان مجتمع كه دانشگاه روبروي ساختمان به كه رسيدم نتيجه اين به كشيدن نقشه و خيال چقدر
 بودم ايستاده پا سر همانجا كه شد مي ربعي يك ايستادم پنجره كنار سوم و دوم طبقة بين ما راهروي در ، شوم مطب وارد

 شدت از قلبم ضربان.  ديدم را او من و آمد بابك هباالخر اينكه تا بودم دوخته خيابان به را ام خسته و منتظر چشمان و
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 دلم چقدر.  كردم مي نگاه را او فاصله با و ماندم باال همان در من بود ايستاده بابك موقعيكه تا و بود شده تندتر هيجان
 .بود شده تنگ برايش

 چشمانم اينكه از داشتم رست. ديدم خودم جلوي دانشكده از آمدن بيرون هنگام را او من و گذشت هم ديگر هفتة يك
 .بود كرده ميخكوب جايم بر مرا نگاهش طرز ولي دهم ادامه را راهم خواستم ، بيندازم او به را

 فرار؟ چرا مهتاب:  گفت جوابم بجاي او اما كردم سالم آهسته

 دعوا باهام.  دادم وشگ او هاي كنايه و گوشه به فقط و نداشتم گفتن اجازة ولي داشتم او با دادن جواب براي حرف چقدر
 با. دهد ازارم هايش گفته انكه بي كردم مي ارامش احساس شنيدم مي را صدايش مدتها از بعد اينكه از من و كرد مي

 و بود اورده در را او حرص هم من عمل اين گويي اما شنيدم مي فقط خاموش من و گفت مي سخن افروخته بر و غضب
 بگو اصال.  گي نمي هيچي چرا كردي ديوان ، بگو چيزي به هم تو خوب:  گفت باالخره كه كرد مي عصبانيش بيشتر
 . بگي كه داري حرفي

 از پس و بود شده ارامتر ، خشم با و پيش لحظه چون نه اما كرد مي نگاهم هم او ، دوختم او به را اشكم از پر ديدگان
 : گفت و چرخيد من طرف به گرفتيم جاي ماشن در دو هر آنكه از پس ، شوم ماشين سوار او همراه تا خواست ازم مكثي

 مي دلم كه بودم عصباني انقدر ببينمت اينكه از قبل تا. ام كالفه چقدر دوني نمي ، بده جواب را سوالهايم كنم مي خواهش
 را مونحرفا قبال كه ما ؟ چرا بگو فقط ، كرد تكرار باز و گذاشت تمام نا را قبلش حرف... فقط ديدمت روزي اگر خواست

 .بده را جوابم مهتاب.  بوديم زده

 . باش نداشته كاري من با ديگه كنم مي خواهش. پشيمانم ديگه حاال و بودم كرده اشتباهي قبال -

 .فهمم نمي را منظورت من ؟ چي يعني -

 .باشم راحت خوام مي.  باشم زده را حرفم كنم مي فكر -

 مگر مهتاب ميدونم من.  گي نمي جدي را اينها تو:  گفت بود دوخته نم به را اش زده بهت و غمگين چشمان كه همانطور
 ؟ نه

 ئيگه كردم كاري هر ، جوري چه اخه ، بابك ، بابك ، بابك.  ميگم دروغ دارم ،بخدا نه:  گفتم و انداختم زير به را سرم
 خودمو و كنم فرار تا كردند مجبور ، بزنم حرف اينطوري تو با تا كردند مجبور را من ، گرفته خيلي دلم ، كن كمكم.  نشد
 . كنم گور و گم
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 ؟ گفتند بهت چي ، خواسته تو از كي -

 .هستند فكرت به و دارند دوستت كه اونهايي ، هستند تو نگران كه هايي همان -

 ياينطور من با نيابد تو!  چي من مهتاب.  رفتي ، بگي من به حتي اينكه بدون و دادي گوش را حرفاشون هم تو و -
 .برگشتم مايوس بار هر و امدم ديدنت به اميد چقدر با ميدوني.  ميكردي

 .توست صالح به اين ، رسيدم نتيجه اين به تا كردم فكر خيلي.  خودت بخاطر ، تو بخاطر -

 قيافة بي دختر يك با كه دانند مي اين در را من صالح ، هستند من دلواپش كه آنهايي:  گفت و زد پوزخندي من حرف با
 من صالح به وصلت اين كني مي فكر تو ، كنم ازدواج است من از بزرگتر حتي و نيست بلد هم كردن صحبت كه لوس
 گفتنش حتي كه واي...  مراسم همانجا و تركيه بريم همگي او درس شدن تمام با گذاشتند قرار سوئد االن دختر ان.  است
 .كني مي فكر بقيه مثل هم تو يا كني مي كمك تو ميكنه بد را حالم هم

 .دادم قول من:  گفتم

 .دادي قول هم من به تو باشه يادت اگر -

 .نيست راضي كس هيچ اخه ، ترسم مي خيلي من ، ترسم مي -

 آره؟ مهتاب ، ميكني ازدواج من با تو ؟ هستي راضي تو ، چي تو خود -

 مي جاري ديدگانم به را حسرت سرشك انيادآوريش با و بود شد آرزويم كه قشنگي تكرارهاي همان قبل روزهاي مثل
 .سوزاند مي را قلبم و ساخت

 هم با كوتاه دقايقي آنكه با ايستادم مي هميشگي قرار و جا همان در و رفتم كناري خيابان به شتابزده شدنم تعطيل با باز
 .كرد مي مشغول را خيالم ساعتها خواب هنگام شبها كه بود قشنگ و خوب بقدري اما بوديم

 .بيرون برويم تا دنبالت يام مي زود صبح فردا:  گفت خداحافظي هنگان روز آن

 ! زود صبح چرا حاال اما باشه:  گفتم

 .باالها باال اون بريم هم با داري دوست هم تو ، كردم كوه هواي كه وقته خيلي:  گفت بابك



 

 

آغوش اميد هم     كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  120 

 طور همين اميدوارم.  ماست انتظار در بخشي تلذ و خوب خيلي روز كه مطمئنم حاال از اما نرفتم كوه حاال تا منكه:  گفتم
 .رفت و كرد خداحافظي بعد.  باشه

 و برخاستم خانه زنگ صداي با الطلوع علي صبح. ماندم بيدار ذوق اين با را شب و بود كرده ام زده ذوق فردا فكر حتي
 .انداخت راه را ماشين بابك ، شدم سوار او با همراه و آمدم بيرون آماده

 ؟ نمياد كه خوابت:  پرسيد من از كوتاهي كثم از بعد

 !! آلودم خواب و كسل منم ميكني خيال كه چي خودت:  پرسيدم او از ادامه در و.  اصال:  گفتم و دادم تكان را سرم

 صداي اينكه از قبل حتي صبح بودم بيدار وقت دير تا را شب اينكه با است باري اولين اين كني مي باور:  گفت خنده با
 .پريدم جا از خودم شود بلند ساعت گزن

 هايم دندان كه بود خنك بقدري آنجا هواي.  افتاديم راه ماشين كردن قفل از پس بعد و رفتيم بود رو ماشين كه جايي تا
 .انداخت كتفم روي و آورد در لباسي اش پشتي كوله داخل از بابك.  خورد مي بهم لرز و سرما از

 واقع در.  كرديم مي صحبت و بوديم آنجا ساعتي چند. داديم ادامه را راهمان باز ، سنگي هتخت روي استراحت كمي از بعد
 .زد مي حرف بودنمان هم با از بعد روزهاي از و گفت مي خودش از كه بود بابك

 بودم دهترسي حسابي و رفت مي سياهي چشمانم پايين به انداختن نگاه با و بود رفتن باال از تر مشكل كوه از آمدن پايين
 .گذاشت مي سرم به سر و خنديد مي بلند بلند من حال ديدن با او كه

 ؟ خندي مي و كني مي ام مسخره همينطور تو و افتم مي دارم من:  گفتم اخم با

 .گيرد مي ام خنده تو پريده رنگ ديدن با فقط ؟ چيه مسخره:  گفت خنده ميان بابك

 و ها خنده از بهتر باشه چي هر. مانم مي جا همين و خورم نمي تكان جايم از اصال:  گفتم و برگرداندم او از را رويم
 .جنابعاليِ كردنهاي مسخره

 .كنيم مي اغاز را جديدمان زندگي تو و من آدمها همه از دور ، بهتر چه:  گفت بابك

 ، نگراني و ترس چهي بي و همه از دور كوهستاني كلبة يك ، شد مي خوب چقدر راستي:  گفتم و كردم تاييد را حرفش
 .صفا و عشق از مملو و ساده زندگي يك
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 ؟ نگراني هنوزم تو:  گفت بابك

 دلم ، نده ادامه را بحث اين:  گفتم و نگذاشتم بزند حرفي كه كرد باز لب تا و دانم نمي:  گفتم و انداختم باال را ام شانه
 پيشم تو كه وقتهايي آن نه و هميشه نه اما هستم نگران من كه درست. بشه تباه امروزمان حرفها اين با خواهد نمي

 .هستي

 .خنديدم او پاسخ در منهم و كرد اي خنده صورتم به جذابش و نافذ چشمان با بابك

 باز بابك ، داغ چاي خوردن از بعد و نشستيم تختي روي بيرون همان.  قشنگ اما ساده ، رفتيم همانجا در رستوراني به
 كه اينه داره كه عيبي تنها فقط.  خوبيه فكر راستي.  كردم مي فكر تو پيشنهاد به داشتم:  تگف و كشيد پيش را كوه حرف
 .زمستان به برسه چه زنيم مي يخ باال اون هم تابستان توي حتي

 .باشي نگر آينده حد اين تا كردم نمي فكر:  گفتم خنديدم مي بابك هاي شوخي و حرفها به كه همينطور

 .ديدي كجاهاشو هنوز:  گفت جوابم در بابك

 جدا و كرد پياده خانه دم مرا گشتن و زدن دور كلي زا بعد. برداشتيم قدم آهسته خيلي را اتومبيل تا رستوران بين فاصله
 كردن باز قصد و بود ايستاده در پشت من همچون او كه ديدم را مسعود كه بودم نكرده باز را خانه در هنوز. شديم
 را ها بچه و نفيسه حال تا نداد فرصت حتي.  شد داخل و داد را سالمم پاسخ سر دادن تكان با و كرد نگاهم عجيب.  داشت
 خدا و بود كرده من دربارة دقيقه چند همين در خيالهايي و فكر حتما و بود ديده بابك اتوميبيل در مرا او مطمئنا.  بپرسم

 و بودم كرده درست دردسر خودم براي انها به نگفتنم اب دانستم مي.  گفت خواهد نفيسه به من از حرفهايي چه داند مي
 .گفتم مي چيزهايي مختصر او و خودم از و كردم مي معرفي آنها به را بابك اي عجوالنه رف و فكر هر از قبل بايد

 خلدا به مرا سنگين سر خيلي و گشود برويم را در مسعود ، رفتم آنها خانة به سريع لباس تغيير بدون اما بودم خسته
 ارام را آنها دوي هر پيشاني و شدم خم.  بودند خواب هم كنار ها بچه.  رفتم نفيسه پيش به و شدم وارد.  كرد تعارف
 شدن تمام با كه دادم ضيحاتي تو برايشان خودمان از زده شتاب و سريع خيلي مقدمه بي و كردم آنها به رو بعد و بوسيدم

 گويي؟ مي را معصومي اقاي پسر ، بابك:  پرسيد بود زده زل من به متعجب كه نفيسه هايم گفته

 باور و بود تعجب حالت در هنوز كه نفيسه.  كردم اكتفا همين به تنها و زدم هم بر را چشمانم ، حرفش تاييد عالمت به
 زهنو... او خود فرستادة هم كارت آن حتما پس:  گفت و گذاشت هايم شانه روي را دستانش و آمد جلوتر ، كرد نمي

 !ممنون واقعا ؟ بگويي من به بايد حاال تو:  گفت ناراحتي با و كرد تغيير اش قيافه يكدفعه كه بود نشده تمام حرفش
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. كنم ناراحتت خواستم نمي چون نگفتم چيزي تو به اوردم پناه اينجا به كه بود معصومي اقاي صحبتهاي خاطر ه:  گفتم
 .شده امتم چيز همه اينجا به امدنم با كردم مي خيال

 سامان سرو داري هم تو اينكه بخاطر خوشحالم. كردي خوشحالم خيلي مهتاب اما. كردم شوخي ، بگذريم:  گفت نفيسه
 .نميكرد شادم اندازه اين تا خبري هيچ كن باور. گيري مي

 

 هجدهم فصل

 مدير اعالئي خانم كه رفتم دفتر به زنگ خوردن با بود دوم ساعت.  داشتم كالس ها سومي با زنگ سه هر روز آن
 مجددا گفتند هستيد كالس سر گفتم وقتي. خواستند را شما و كردند تلفن اقايي دقايقي:  گفت و كرد صدايم دبيرستان

 .كردند قطع و گيرند مي تماس

 ؟ نگفتند چيزي هم خودشان يا و نپرسيديد را اسمشان شما:  پرسيدم اعالئي خانم هاي گفته تمام با

 يكي دبيرها كالس زنگ خوردن با ساعتي ربع يك از بعد. كرد قطع را تماس و نداد فرصت بپرسم مخواست تا راستش -
 كه بودم نشسته تلفن صداي منتظر همچنان من اما رفتند كالسهايشان به و كردند ترك را دفتر و خاستند بر جا از يكي
 آن كنار كه را گوشي و رساندم آنجا به را خودم سراسيمه و عجله با.  كردند صدا تلفن براي مرا كه نكشيد طول هم خيلي
 با ، افتاد تنم بر رعشه بزرگ وعصومي اقاي صداي شنيدن با كه كردم سالم سريع. گرفتم دست بر بود شده گذاشته ميز

 : دادم جواب ترس

 آورده گير را نجااي شمارة طريقي چه به اينكه توضيح و احوالپرسي كمي از پس.  هستم مهتاب ، بفرماييد معصومي اقاي
 .دارم كار باهات ، اينجا بيا سر يك تواني مي اگر كه بگويم خواستم مزاحمت از غرض:  گفت

 .دهم مي گوش من بفرماييد شما:  دادم جواب بريده

 را ما قيافة ديدن حوصلة هم اي دقيقه براي حتي يعني نيست زيادي راه كه اينجا تا:  گفت حرفم ادامة در معصومي اقاي
 .اريند

 باشد داشته تواند مي كاري چه ، كرده پيدا را اينجا شمارة و مدرسه نام زحمت همه اين با اينكه از دانستم مي خوب خيلي
 غصه و متزلزل افكاري با و بود داده تغيير كل به را حالم اي دقيقه چند كوتاه مكالمة اين.  پذيرفتم را اش خواسته الجرم
 .بازگشتم كالس به دار
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 حواسم ، نفهميدم را توضيحاتم از اي كلمه حتي خودم حقيقتش اما دادم مي توضيح را درس و كردم باز جلويم ار كتاب
 كالس حسابي و كردند مي شلوغ بيشتر بودند شده من حالي بي متوجة كه هم ها بچه. كالس محيط از غير به بود جا همه
 .نباشم رفتن به مجبور اما نمبما كالس در همينطور ساعتها بودم راضي.  بود ريخته بهم

 نفيسه حرف اول دقايق تا. رفتيم داخل به هم با و كرد استقبال من از رويي گشاده با و كرد باز برويم را در معصومي آقاي
 .گفتم مي برايش دوقلوها ار من و بود كرده گرم را گفتگويمان كه بود

 اصلي حرف گفتن از بود معلوم.  ببينمشان تا ببري مرا تماح روز يك كه شد واجب تو تعريفهاي با:  گفت معصومي اقاي
 با شما:  پرسيدم ، نداشتم را كردم صبر حوصلة ديگر كه منهم و انداخت مي حرف روي حرف همينطور و رفت مي طفره
 ! نيست اينطور ، داشتيد كاري من

 خواستم ازن و زدم صدايت چه براي كه داني مي خوب خودت:  گفت و انداخت من به را نگاهش ، ماليد بهم را دستانش
 .بيايي اينجا به تا

 .شدم صحبتهايشان منتظردنبالة و كردم اكتفا همين به كالمي بي و دادم تكان را سرم

.  كن دورش خودت از هايت محلي كم با ، كن اعتنايي بي بهش ، نزني حرف بابك با كه خواهم مي ازت ملتمسانه دخترم
 .كنه نمي قبول را حرفي هيچ اصال. كنه مي چكار داره كه فهمه نمي بابك

 و برسي خودت داد به بايد خودت. ميشه تو ضرر به چيز همه كه انوقته و ميريم اينجا از ما و مياد نامزدش ديگه ماهه چند
 كسي تو.  دبمان تا كني التماسش بايد كه تويي بعدا ولي توست دنبال به بابك االن كه دارم قبول.بگيري را جلويش حاال از
 بابك. نصيحته و موعظه فقط هم من قصد ، كنه باز را گوشَت و چشم و بگه برات راست و رك را حرفها ايتن تا نداري را

 حرف باهات و تو پيش مياد شراره دلتنگي از فقط پسر اون ، داره دوستش هم خيلي و كرده انتخاب خودش را نامزدش
 .بگير فاصله او از و كن رحم خودت به باشه داشته را تو با واجازد قصد اون كه كنم نمي فكر من زنه مي

 ترك را انجا گريه با و خداحافظي بدون.  نفهميدم هيچي ديگه من اما زد مي حرف و ميزد حرف همينطور معصومي آقاي
 روم مي درست دمفهمي نمي ، كرد نمي كار عقلم و بودم منگ و گيج.  گرفتم پيش در را خانه راه درد پر و مغموم.  كردم

 و جوش بدون راحت چقدر. سوزاند مي را جگرم و چرخيد مي سرم توي همينطور معصومي اقاي هاي گفته. خطا يا
 اقاي حرفهاي. ردم مرور ذهنم در بارها را بابك حرفهاي تمام.  داد تحويلم و اورد زبان بر بود دلش تو انچه هر عصبانيتي
 ، داره حق اقاي.  داشت فرق دو آن حرفهاي چقدر راستي. شد مي تكرار برايم و رفت نمي يادم از اي لحظه هم معصومي

 زاللي و نشست مي دلم به حرفهايش.  بود پاك و صادق هايش گفته در ، نگفته دروغ من به كه اون ؟ چي بابك اما
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 تصميمي هرگونه و بودم افتاده گير وسط اين راهي دو بين كردم مي بايد چه. كرد مي بيان را گفتارش حقيقت چشمانش
 .كردند مي سلب من از طريقي به را

 بهتر پس. كرد مي پيدا مرا زود خيلي كه چرا بود ممكن غير اين ولي كنم پنهان را خودم تا داشت اصرار معصومي اقاي
 افكار اين با و بود ربوده من از را خواب ، خيال و فكر شب ان. بگويم او به را حرفها همة كاري مخفي بدون كه بود اين

 راز خدايم با درد عالمه يك با.  امد مي بيرون بسختي و بود گرفته صدايم كردم گريه بس از.  ميداد ام شكنجه مغشوش
 خواب به همانجا حرفهايم كل گرفتن پايان با و كرد مي ايجاد تحول ادمي در عجيب خدا با زدن حرف.  كردم نياز و

 .رفتم

** ** ** 

 نتيجه اين به هم اخر كه ، نه يا بگيرم تماس بابك با تا زدم مي كله و سر و رفتم مي كلنجار خودم با همينطور ظهر تا
 به ساعت نيم عرض در را خودم كه بود نيم و دوازده ساعت. بپردازم گفتگو به او با حضورا و بروم شركت به كه رسيدم

 اتاقش در او كه بود نگذشته اي ثانيه هنوز و كرد طلع امدنم از را بابك تلفن با و پرسيد را نامم منشي خانم.  رساندم انجا
 .شدم بلند صندلي روي از منهم و ايستاد من به نزديك خيلي. امد طرفم به و كرد باز را

 خوشحالم چقدر امدنت با داني نمي امدي خوش:  گفت داشت لب بر كه تبسمي با و انداخت صورتم به را مهربانش نگاه
 .ميام الساعه.  كن صبر لحظه يك:  گفت و داد تغيير را كالمش نلح ادامه در. كردي

 موقعي خوب اتفاقا گفتن با او. بشه تمام كارت كه وقت هر تا مانم مي منتظر جا همين ، شوم نمي كارت مزاحم:  كفتم
 !؟ ناراحتي چرا:  گفت پرسشگرانه لحن با و برگشت من سمت به باز كه رفت اتاقش به و برگرداند من از را رويش آمدي

 جوري چه و ميكردم شروع كجا از بايد دانستم نمي. برگردد تا نشستم سرجايم و زدم كمرنگي لبخند سوالش مقابل در
 شد مي مگر ولي ، بزنم را حرفهايم از خيلي بتوانم كه بده من به را اجازه اين و نگيره را جلويم بغض كاش.  گفتم مي

 را او دل بخواهم كه نيستم نامهربان من اما شكستند را من دل كه درسته. كرد جدايي و رفتن از صحبت او نگاههاي مقابل
 ، كنم تحمل چگونه دهد نسبت من به را صفتهايي آخر در كه زدم حرفهايي ديگران خواستة به و ناچارا اگر.  بشكنم
 .مناراضي خودم و كردند مجبورم ه بگو او به تو الهي. بياورم طاقت توانم مي چكونه

 تو مهتاب:  گفت من به خطاب و كرد باز را خودش سمت در شديم خارج هم با منشي به سفارشهايي دادن و او امدن با
 .هستي چوري يه ؟ چته
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 جوري؟ چه مثال:  گفتم لبخندي با

 .عصباني همينطور ، ناراحت ، اخمو كمي -

 .باشه اينجوري من حال كه داري اصرار امروز چرا:  گفتم جوابش در

 را تو من ، بگو را راستش:  گفت و زد لبخند كوتاهي سكوت از پس. شد خيره من به و گذاشت اش چنه زير را دستش
 ؟ دلخوري چي از. خواندم را آخرش تا ديگه افتاد تو جشمان به نگاهم كه اول همان از.  شناسم مي

 و برگرداندم شيشه طرف به را سرم ، كرد يم حركت ما به نزديك و زياد سرعت با كه اتومبيلي پي در پي بوق صداي با
 احوالپرسي و سالم به كردند شروع طرف ان به نظر يك با او كه دارند كار ما با انگاري ، كن نگاه بابك:  گفتم او به خطاب

 ، عرفان:  گفت و كرد من به رو روبوسي و دادن دست از بعد و شدند پياده و كردند متوقف را اتومبيلشان دو هر. 
 .وستمد

 باال را سرم شدم مجبور بابك صداي با كه نشود من متوجه آقا آن كه كنم پنهان او نگاه از را خودم يكجوري خواستم
 .نامزدم ، مهتاب:  گفت من به دست اشارة با و نمايم احترام اداي و بگيرم

 به كرد شروع و كرد بابك به ور ما دوي هر به باش شاد و تبريك از پس و انداخت صورتم به نگاهي نيم جوان مرد آن
 و گرفتند همديگر از نشاني كردام هر هم آخر در. كردند شوخي و زدند گپ هم با بسياري دقايق و گذاري گله

 ؟ نه ، شدي معطل خيلي ام شرمنده:  گفت بزنم حرفي اينكه از قبل و نشست كنارم.  كردند خداحافظي

 همه تو نشده هيچي هنوز كه خاطرِ اين به من ناراحتي بابك.  شدن معطل خاطر به نه اما هستم عصباني دستت از آره -
 .نامزديم ما كه كردي پر را جا

 خود كنار را او همينطوري من و نداره من با نسبتي هيچ خانم اين گفتم مي كه بود درست ، گفتم مي چي من تو بنظر -
 .نشاندم

 .كردي مي يمعرف نبايد هم طوري آن اما بابك ، دانم نمي ، نه -

 ...فقط مگه ثاني در ، نگفتم دروغ كه من ، داره اشكالي چه ، شده چي مگر حاال -

 .ميشه ناراحت چقدر برسه پدرت گوش به اگر داني مي:  گفتم و كردم قطع را سخنش

 زده؟ حرفي تو با پدرم باز -
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 .نميشه شاد ما نامزدي خبر شنيدن از كس هيچ كه دانم مي من اما ، نه -

 خواهيم مي كه هستيم ما كه بفهمند بايد آنها. ببينم خوشحال را بقيه كه نيست مهم برام:  گفت بلند صداي و صبانيتع با
 غصه و ناراضي ما امثال و باشند راضي وصلتي براي عالم تمام اينكه نه ، داره اهميت خودمان نظر فقط و كنيم زندگي هم با

 .دار

 گفته در غرق من اما. كرد مي فكر چي به او دانم نمي طوالني سكوت يك ، رديمك سكوت دو هر بابك حرف شدن تمام با
 هميشگي دلشورة از كمي تا كنم پيدا خواستم مي كه را آنچه حرفهايش الي به ال از كردم مي سعي و بودم شده او هاي
 .بكاهم خودم

 در ، نداره وجود وسط اين ديگه كس هيچ تا دو ما جز به انگار ميزني حرف طوري.  ميشه چي او تكليف پس بابك -
 .هست كه صورتي

 پدرمِ؟ منظورت-

 ...اونوقت ، مياد يكروز كه توست نامزد تنها من غصة و فكر ، نه -

 ربط بهم را ما و وسط نكش را اون حرف انقدر:  كشيد داد سرم افروخته بر كه بود كرده عصبانيش انقدر من حرف اين
 .نده

 بدي؟ بهش جوابي چه كه كردي فكر اصال تو:  گفتم گريه با

 نمي فكر خودمان جز احدي هبچ به من.  كنم نمي فكر نيستند من فكر به كه كساني به من خدا به ، نكردم فكر من ، نه -
 .كنم

 .داشتي دوستش تو اما -

 .بقيه مثل هم اون. نفرت نه و داشتن دوست نه ، باشم داشته او به نسبت خاصي احساس وقت هيچ كه نمياد يادم -

 .كردي انتخابش خودت تو گفت مي پدرت -

 الكي الكي ، هيچي قراري و قول نه ، بود شده زده خانواده دو بين پيش ماه چند كه بوده حرفي فقط ، نيست اينطور اصال -
 .دادند كشش هم حاال تا
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 آن براي كه درست انتخاب يك ، كرده را انتخابش ميگه دلم:  كن گوش پس بدوني خواهي مي را دلم حرف اگر مهتاب
 ديگه و خودمه مال ديگه كه باشم مطمئن عشقم بابت از كه بياد وقتي اون خواهد مي دلم ، خوشحالم و بالم مي خودم به

 آره ؟ كرد عملي زود خيلي را خوش خواب و خيال اين ميشه ميكني فكر تو ، نميشه زده ما بين تلخي و زشت حرف هيچ
 .بخواهي و باشي حاظر تو فقط اگر ، ميشه

 من ، ترسم مي ميشه درست تو براي كه دردسري از فقط من ، نيست خودم دست ، كنم ناراحتت خواهم نمي من بابك -
 .هستم نگرانت فقط

 را خودم حاال از كه من ، دازه را ارزشش و قشنگ تو بودن بخاطر دردسرشم:  گفت و انداخت صورتم به را مهربانش نگاه
 بيشتر را تو غصة و فكر خواستم نمي.نكن را هيچي فكر ديگه كن، باور را من فقط تو. حاظر و حي و آماده .ام كرده آماده
 ، كنيم صبر كي تا.  دهيم مي دست از را فرصت داريم ما.  كنيم تمامش ديگه بيا. كردم را كار اين خواسته نا انگار اما كنم
 ...فردا همين توي كه كن لقبو مهتاب ، هستيم چي نتظر ما كه است معلوم اصال

 هر و بود انداخته چشمانم به را نگاهش هم او.  دوختم او به چشم ، بابك مترقبة غير سخن اين از مبهوت و ناباوري با
 .نداشتيم را بيانش جرات حال به تا كه زديم را حرفهايي كالم بي و سكوت در كدام

 فردا مهتاب پس:  گفت كنم باز را در خواستم تا و گرفتم ستد در را كيفم.  داشت نگه را ماشين كنري در كوچه سر
 .بريم تا دنبالت ميام

 .بگذره هم ديگه روز چند بذار بابك ، نه:  گفتم و كردم مخالفت

 .ميشه درست كار ما انداختن عقب اين با باالخره ميكني خيال تو ، چي براي آخه -

 .كنم فكر بايد -

 خبري يه تا باشم منتظر كي تا ميگم من. زنم نمي حساب نا حرف من. كن فكر من گفتة به بيشتر ولي.  كن فكر ، باشه -
 .بشه

 .دونم نمي -

 مهتاب -

 ؟! چيه -
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 .خدانگهدار فعال منتظرم ، نره يادت.  بيدارم من شد شبم نصف اگر حتي بزن زنگ بهم كردي فكراتو كه وقت هر -

 را او هاي گفته آنها دوي هر.  گفتم هم انها براي را بابك حرفهاي و رفتم نفيسه پيش يكراست بروم خانه به آنكه بي
 او به فردا خواستم. آمدم خانه به بعد و داشت ادامه باره اين در ما بحث كه شد مي ساعتي دو به نزديك. داشتند قبول
 صداي تا و برداشت را گوشي سريع. زدم تلفن كه بود يازده ساعت شب و نداشت صبر طاقت آرامم نا دل اما ، بزنم زنگ
 ؟ كردي فكراتو ، شده چي:  پرسيد اي ديگه حرف بي شنيد را من

 .كني خوشحالم كه بزن حرفي مهتاب جان:  گفت او من مكث با

 با منتهي. كرديم خوشحالي چقدر و زديم حرف چقدر.  داشتيم حال به تا كه بود تلفني ترين طوالني ما تماس شب آن
 ما كار ، ميشه چي آخرش كه سوالها هم سر پشت و ريخت مي بهم را چيز همه دقايقي براي نينگرا و وحشت اينها تمام

 ... نكنه ، درسته

 مي چيزهايي و ميكرد نگاهم غضب با كه ديدم مي را معصومي آقاي خواب دائم ، بود زده را حرف اين بابك كه وقتي از
 از. بود نگذاشته خوشحالي اي ذره براي حالي و جا من لشورةد. آمد نمي يادم به اصال پريدم مي خواب از وقتي كه گفت
 بود داده دست بهم عجيبي لرز شب آن. باشند همراهمان و بيايند ما با صبح شنبه پنج تا بودم خواسته هم مسعود و نفيسه

 صحبت فردا از طوري او. كردم مي راحتي و امنيت احساس ميزد حرف من با و بود گرفته تماس بابك كه دقايقي فقط و
 .حالت همان باز تماس قطع با اما. انداخت مي شعف به هم مرا گفتارش لحن كه كرد مي

 داالن يك مثل كه داشت كوچك خيلي حياط يك فقط. نداشت هم كوچه يا و حياط به رو پنجرة ، نداشت بالكن خانه اين
 باز من تا شود صبح خواست نمي دلم داشتم كه ياضطراب از.  نشستم پله روي بيدار صبح تا حال اين با بود تنگ و باريك

 .ميداد را اجازه اين من آشفتة و مغشوش ذهن اين مگر اما ، باشم داشته كردن فكر براي فرصت هم

 كه نفيسه. نشستم آنها پيش بودم شده آماده پيش ساعت نيم از كه هم من ، آمدند شوهرش و نفيسه نيم و هشت ساعت
 باهاش چقدر كه است يادم. روزها آن آوردن ياد به و خودش از صحبت به كرد شروع رمندا خوبي حال بود فهميده
 پيدا نجات حالت اين از تا كنه كمكم ، بزنه حرف برام تا داشتم كسي به احتياج و بود شده خودم نوبت حاال و زدم حرف
 .كنم

 و بود ساعت به نگاهم طرفي از.  بود شده سرد نمت تمام ، ميزد سختي به قلبم ، بود مانده نه ساعت به اي دقيقه چند هنوز
 بيرون خانه در از را سرم باري چند. بود نيامده بابك هنوز اما گذشت هم نه از ساعت.  بودم شده خيره در به طرفي از

 .نداشت بر را گوشي اما گرفتم را اش خانه شمارة مسعود گفتة با.  نبود خبري ولي كرئم



 

 

آغوش اميد هم     كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  129 

 سر به من زياد اصرار به شدن معطل ساعتي دو و بابك كردن دير با بود گرفته مرخصي رسهمد از ساعتي دو كه مسعود
 .ماند پيشم و نرفت ولي ، هايش بچه پيش برگرده كه خواستم هم نفيسه از.  رفت كارش

 و حرص از راستش. نكردم گريه ولي بودم ناراحت و عصباني.  بكنم تواستم نمي فكري هيچ بابك قولي بد ان براي
 عين هم بابك يعني كه كرد مي نگاهم چشمي زير كه ديدم مي و زد نمي حرف نفيسه.  آمد نمي ام گريه اصال ناراحتي

 .نبودم ناراحت هم اي ذره حتي باره اين در همين بخاطر. شناختم مي خوب را او من ولي. نگرده بر كه رفته علي

 بابك به هم سر پشت و گريه زير زد نفيسه كه برگرده كه كردم خواهش ازش. بود من پيش هنوز نفيسه و بود شده ظهر
 .داد مي عذاب را من بيشتر و بود دلسوزي سر از كه او هاي گفته ، گفت مي ناسزا

.  ميكني قضاوت زود آنقدر چرا ، نيست اينطور بابك:  گفتم بهش ، كنم بلندش تا گرفتم را دستش شدم نزديك بهش
 .بيايد توانستهن كه آمده پيش برايش كاري حتما

 كه تو مهتاب ، بوده اهميت بي براش اينقدر يعني. چيه ديگه مهمتر اين از كار ، اي ساده تو چقدر:  گفت پزخند با نفيسه
 ؟ خوردي گول كه شد چي ، كردي مي نصيحت را ما خودت

 ، نيستي هايت بچه نگران اصال تو ببينم.  زني مي كه چيه حرفها اين ، كن بس خدا به را تو ، ديگه كن بس نفيسه ، آه -
 اينجا؟ آمدي كه ساعته چند دوني مي

 را خودم عمر يه بعد تا گذارم نمي تنها را تو من.  بيايي باهام بايد هم تو ، بوم بخواي اگر يا مانم مي تو پيش اينجا من -
 .كنم مالمت

 مي چون نيست بابك از ناراحتيم اصال من ، داره خنده حرفات چقدر ، ام بچه من مگه ، چي يعني ، بردار دست نفيسه -
 خانه به تا كنم متقاعدش توانستم او براي بابك از زدن حرف چقدر با باالخره و داره فرق بقيه با اون كن باور ، شناسمش

 .برگردد اش

 و بودم برده ديا از را عصبانيتم شدم منتظر بس از.  گيره مي تماس باهام باشه شده كه وقت هر تا امروز كه بودم مطمون
 گوشي كه وقتي ، فايده چه ولي گرفتم را اش شماره و رفتم تلفن طرف بار صد از بيشتر.  بزنه زنگ تا كردم مي خدا خدا
 .داشت نمي بر را

 تلفني تماس يك نتوانسته يعني.  شد مي باورم نفيسه حرفهاي داشت كم كم ديگه ، بردم سر به انتظار در تمام روز يك
 ...بابك يعني ، بگيره كوچك
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 مثل تنم تمام كه بودم آورده جوش بقدري.  شود خبر با من حال از تا زد مي زنگ دقيقه به دقيقه كه بود نفيسه او بجاي و
.  ببرد دكتر به را من تا داشت اصرار نفيسه و بودم گرفته شديدي لرز و تب. سوخت مي و بود شده داغ آتش گلوله يك
 .زاري و گريه بود شده من كار شب و روز ، ساعات تمام

 و زدم بيرون خانه از ، كنم صبر اين از بيشتر نتوانستم ديگه ، شد تمام باالخره كشيدن زجر چقدر با هم ديگر يكروز
 بروم شركت به خواستم. بود ثمر بي در پشت ايستادنم و رفتن ولي زدم مي حرف باهاش بايد. رفتم اش خانه به يكراست

 .بود كرده سد را راهم جلوي كسي انگاري اما

 و رفتم تلفن سمت به اراده بي زود صبح بعد ز.ر.  شد سپري غصه عالمه يك و خبري بي در قبل روز عين هم امروز
 آقاي گفتن با اول كه گرفتم را بابك سراغ سريع و مقدمه بي منشي خانم صداي شنيدن با. گرفتم را شركت شمارة

 : گفت ديد مرا اصرار كه بعد ولي داد خاتمه ندارند تشريف معصومي

 ...شما اگر اما هستند بستري بيمارستان در و كردند تصادف معصومي آقاي متاسفانه

 به را خودم تاكسي يك با و زدم بيرون خانه از سراسيمه و كردم قطع را تلفن گوشي بود شده خراب سرم روي دنيا انگار
 قدمهاي با و پرسيدم را اتاق شمارة. كنم مي چكار فهميدم نمي حتي . فهميدم نمي را خودم حال اصال. رساندم بيمارستان

 به و كردم مي باز را اتاقها تك تك در و بودم كرده فراموش را اتاق شمارة كه داشتم دلشوره اينقدر.  رفتم مي راه بلند
 رفته طرف آن و طرف اين به بس از.  بخوانم را آن روي هاي نوشته تا كرد نمي كار عقلم. كشيدم مي سرك ان داخل
 شوم داخل خواستم تا بود باز نيمه در. پرسيدم را شماره ديگه يكبار و آمدم پايين به باز و بودم شده خسته ديگه بودم

 با و كشيدم عقب را خودم سريع. ببينم را بابك صورت نتوانستم حتي كه بود شده خشك طوري معصومي اقاي به نگاهم
 .كردم كتر را بيمارستان گريه و بغض

 از پشيمان و ناراحت هم نفيسه و كردم مي گريه من. گفتم هم او براي را بود افتاده اتفاق را آنچه و رفتم نفيسه پيش به
 .كرد مي همدردي من با خود هاي گفته

 صداي با كه بود شب هشت ساعت ، شدم خبر با او حال از كه بود امروز بدتر آن از و بود بد گذشت كه روزي سه آن
 بيشتر را او اينكه براي اجبار به اما نداشتم برداشتن حال همين بخاطر است نفيسه هم باز كردم مي فكر.  شدم بلند لفنت
 بود مانده كم ، شدم حالي چه داند مي خدا فقط خط پشت از بابك صداي شنيدن با. برداشتم را گوشي نكنم نگران اين از
 چطوره؟ حالت بابك ، پرسيدم عجوالنه ، كرد مي صدا را نامم مرتب كه او صداي با. بيفتم پس ناباوري از
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 چه كه بودم فكر اين توي و نزني حرف باهام ترسيدم مي بزنم زنگ اينكه از قبل تا.  خوبي تو جان مهتاب.  متشكرم -
 زودتر مخواست مي.  نيستم قول بد من تو جان.  زني مي حرف خوب من با تو كه خوشحالم حاال اما كنم قانعت جوري
 .شد نمي اما بگيرم تماس باهات

 ؟ خوبه حالت بگو فقط ، كن تمام را حرفها اين بابك -

 پرسي؟ مي مرا حال اينقدر چرا تو -

 بد؟ خيلي حالت ، بگو را راستش ، ببينمت نتوانستم ولي آمدم من ، بيمارستاني تو هم هنوز -

 .نباش نگران ، خوبه حالم كه فعال ، اصال -

 .ببخش را من بابك ، گفتم گريه با و كرد باز سر گلويم در مانده بغض كه بود او حرفهاي و صدا با

 اينطور اگر ، كردم اذيت را تو اينقدر احتياطي بي بخاطر كه كنم خواهي عذر بايد من. ميزني كه چيه حرفها اين عزيزم -
 تنگ برايت دلم ، باشيم نگران هميشه بايد ما ارانگ اما ، بود شده راحت خيالمان ديگر كه شد مي روزي چند االن شد نمي
 .كردم نمي صبر هم لحظه يك وگرنه توانم نمي و است بسته پايم و دست اما. ببينمت خواهم مي ، شده

 جاهاي در چه و بيمارستان در چه بودم محروم او ديدن از كه من براي منتهي بود شده مرخص بيمارستان از او كه درسته
 پيش را او هم معصومي اقاي و داشت نياز استراحت روز پانزده به حداقل او كه چرا. اي فايده نه و داشت فرقي نه ، ديگر
. زديم مي حرف و ميزد تلفن باالخره ، من انتظار چقدر با يازده تا هشت ساعت بين شب هر مدت اين در ، بود برده خود
 قانع او قشنگ حرفهاي و صدا شنيدن به تنها دلم ديگه وقت ههم اين از بعد كه چرا. شد مي بدتر من حال او زنگ با اما

 .كرد مي دگرگون را حالم نديدنش و نبود

 مي متوجه هم من كرد مي خطاب ديگري نام با مرا حتي و شد مي عوض صدايش لحن مرتبه يك تلفن پشت وقتها گاهي
 .كرده مجبور كردن صحبت اينگونه به را او معصومي آقاي حضور كه شدم

 .بگذرانيم را روزها بايد اينطور اينكه از سوزه مي دلم:  گفتم او به

ِ  روشن دلم كه من. هستيم هم پيش ساعتمان هر و روز هر ، روزها اين عوض در كه كن فكر بعد به ، نكن را حاال فكر -
 .ميرسد هم ما نوبت خرهباال كن صبر جان مهتاب ، كرده ام زده ذوق حاال از دارم كه قشنگي تصميمات و خياالت اين با و
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 دوباره ، افتد مي مقابلم ديوار روي بر كه او حرفهاي سايه دوباره ، بيقرار دل اين تپش دوباره ، ديگر شب يك دوباره
 ...اما دارد گفتن براي درد و حرف هزاران كه نگراني و آشفته ذهن

 تو من و شوند پنجره همه روبرويم ديوارهاي خواهد مي دلم. است داشته نگه بيدار را تنها دلها اين كه توست ياد دوباره
 و دردها از بسياري و كردند گريه نبودنت و تو از دوري براي و كشيدند را تو انتظار كه چشمهايي. بنشانم چشمانم در را

 و كرده كز گرفته و خلوت هميشه اي گوشه در كنارم در تو نبودن از غمگين باز. نياوردند زبان به حرفي و ديدند را غمها
 به گوشه از و كنم معنا برايت را ام تنهايي توانستم مي كاش.  خورم مي افسوس ام نشسته تنها اينكه از ، انديشم مي تو به

 .بخوانم و كنم زمزمه برايت گرفته غم و غريب هاي كوچه و شهر گوشه

 اين باد تا كه بگذار.  بگذارم ميان در تو چشمان با فقط را حرفهايم و كنم درمان تو دستهاي با فقط را دردهايم بگذار
 .تابست بي و مشتاق عجيب ديدنت براي كه نكن رد را چشمها اين ، بكشند را تو انتظار من چشمان

 را كسي خدايا.  نكن خالي او مهربانيهاي از مرا زندگي خدايا" ، روم مي خواب به دعا اين با ديگر شبهاي چون هم امشب
 غريب دياري راهي و بربست من دل از را سفر بار او روزي اگر خدايا ، نگير من از هيچوقت ، اديد هديه من به روزي كه
 روز هر كن كمكم خدايا.  مدار نگه زنده او خيال و او انديشة بدون ، او بي مرا اي لحظه الهي.  بگير هم مرا عمر ، شد

 "تو اميد به الهي ، باشيم عشقمان وسعت بيشتر چه هر شاهد

 

 نوزدهم فصل

 ، صبر جز كه من خب اما ، شدم مي تر حريص ديدنش براي و ميشد بيشتر هم من دل بيتابيهاي گذشت مي روزها چه هر
 تماسهاي از يكي در كه بود روزي آن براي انتظار تنها و بدهم انجام توانستم نمي هم كاري واقع در.  نداشتم اي چاره
 ان تا و خواست مي كه انچه به دلم هفته سه از بعد الخره با.كند مشخص قرار براي را جايي و بزند ديدن از حرفي تلفني
 شده اميد نا ديگه كه وقتي ، خداحافظي از قبل ، آخري تماس در بابك. رسيد ، بود نياورده رو به و كرده صبر فقط لحظه
 .گفتيم را قرارمان و كشيد وسط را فردا حرف بودم

 خنديدم مي درون از ، نبودم حوصله بي و خسته ،ديگه بود آورده وجود به من در ظيمع تحولي فردا فكر ، بودم خوشحال
 روي و بودم حال بي و رمق بي هميشه دادنشان انجام براي مدت اين در كه را كارهايي آن تمام ، كردم مي خوشحالي و

 خانه كارهاي و مرتب نا و نانوشته هاي جزوه. دادم انجام برد وقت كه ساعتي چند هر تا رغبت و ميل با بود شده انبار هم
 داشتم احتياج فردا براي كعه لباسهايي و شستم را ها چرك لباس شب همان. گرفت را وقتم ساعت دو از بيشتر خود كه
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 پناه خياالتم به باز داشتم دوست.  بكشم دراز خواستم ولي آمد نمي كه خوابم. رفتم خواب اتاق به بعد.  كردم اماده را
 گذاشتم اتاق اين به پا تازه انگار اما ، بودند گرفته فاصله و افتاده دور من از روزي چند كه خوبي و قشنگ خيالهاي ، ببرم

 .ديدم مي را آنجا و

 جزوه ، ها بچه امتحاني هاي برگه ، داستان ورقهايي ، كنم جمع را آنها تا نشستم ، ورق از بود پر تختم روي حتي ، جا همه
 از حتي و شناختن براي ، دلم كردن سبك براي ، خودم خاطر براي دلتنگي موقع كه هايي نوشته طورهمين و خودم هاي

 .كردم مي كاغذ وارد عصبانيت

 ، بخوانم اندوه و زار حال آن در نگارش از پس يكبار حتي آنكه بي را خود قديمي هاي نوشته و كردم مرتب را آنها همة
 كه من.  كرد متالشي را قشنگم افكار ، باران بارش آن از بعد و وبرق رعد صداي. تمرف بستر به بعد و كردم خورد و پاره
 دلم ، آمد مي باران كه وقت هر ديگه حاال بود باران نواز دل آهنگ برايم صدا قشنگترين كه من ، داشتم دوست را باران

 سياه روز آن ، بردم لذت باران ريزش و صدا از كه باري آخرين. باشم ناگواري خبر شنيدن منتظر انگار ، افتاد مي شور به
 .گرفت شكل آن همراه به بد خبرهاي و باراني روز هر براي ذهنم تعميم روز همان از.  بود وحشتناك و

 دو را گوشهايم.  بود ام گذشته روزهاي وحشتناك و تلخ خاطرات آن احياء و ميداد زجرم بيشتر تازه ، نبود كه لذتبخش
 از خواست مي دلم. بگيرد را چشمانم جلوي روزها آن باز خواستم نمي ، فشردم هم به را چشمانم ، گرفتم محكم دستي

 .نشد ولي ، كنم فراموش و برود ياد

 شيشه با باران برخورد. داشت نگهم بيدار شب از پاسي تا كه بود وحشت اين و نبود هيجان و ذوق از ديگه من خوابي بي
 .كرد مي تر افزون را وحشتم و هراس وبرق رعد با يختهآم شب موقع آن در گير نور هاي

 به چيزي ، گشودم پلك كه دوباره.  خوابيدم وباز نشده صبح هنوز كردم فكر ، بود تاريك اتاقم كردم باز كه را چشمانم
 هم باران. دخور مي سحر به بيشتر ، نكرده طلوع هنوز خورشيد گويي كه بود تيره و گرفته آنقدر هوا ولي بود نمانده ظهر
 شده جمع اول پلة لب اندازة به اب.  بود گرفته حياط چاه ، آمدم بيرون اتاق از.  نم نم گاهي و تند گاهي ، امد مي هنوز
 و آشپزخانه از توانستم ، گشتن چقدر با. باشد كوچك حياط اين برابر چند كه استخري يا و آب حوض يك مثل ، بود

 بردارم را چاه در ميله آن با توانستم سختي چه با و برگشتم حياط به باز.  كنم پيدا يكبار و بلند اي ميله ظرفشويي پشت
 را خودم شتاب با. لرزيد مي تنم تمام و بود شده حس بي و كبود ، يخ زمينهاي و خنك آب آن با تماس بخاطر دستم و پا. 
 مي عادي حالت داشتم تازه و افتاد تنم لرزش تا كشيد طول بسياري دقايق ، خزيدم رختخواب به و رساندم داخل به

 را او خود صداي نه و دادم تشخيص را او زنگ صداي نه اصال ، بود بابك.  شوم بلند شدم مجبور تلفن صداي با كه گرفتم
 .شناختم گوشي پشت از
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 ... امروز خواي مي ، سرده خيلي هوا:  گفت حرفش ادامة در و است آهسته خياي صدات مهتاب ، خوبه حالت:  پرسيد

 فرصت اينكه از قبل او جواب در عجله با ، بزند هم بر را امروز قرار ترسيدم مي و بودم شده ناراحت او تلفن از كه من
 : گفتم ، كند تمام را اش گفته تا بدهم

 .بيايم تونم مي و نيست مشكلي هيچ من براي ، بابك نه

 .كرديم قطع را تلفن زدن حرف يگرد كمي از بعد خوب ، دنبالت آيم مي من پس:  گفت بابك

 مي اتو بود نشده خشك هنوز ديشب كه را خيسم نيم و مرطوب لباسهاي داشتم من و بود مانده خيلي پنج ساعت به
 .كشيدم

 كه چرا.  دهم تشخيص اتومبيل صداي از را او آمدن باشم توانسته من انكه از قبل ، شد بلند زنگ صداي پنج به دقيقه ده
 در يا و در دم طاق زير تواسنت مي اينكه با ، بود ايستاده همينطور. گرفت مي را صدايي هر جاي ارانب تند بارش

 .شود منتظر اتومبيلش

. رسيد مي نظر به هميشه از ساهتر و بود چسبيده پيشانيش و سر به و بود شده خيس موهايش ، داشت تن بر سياه باراني
 من نه و او نه. اول روزهاي عين ، كشيدم مي خجالت و بود سخت و سنگين مبراي او نگاههاي باز مدت همه اين از پس
 كه اكنون و داشتم حرف او با بودن براي و بودم كرده دلتنگي چقدر. نزديم همديگر حال پرسيدن از غير به حرفي هيچ
 و روها پياده.  كردم مي هنگا او دلنشين و رئوف نگاههاي به پاسخ در فقط و بوديم خاموش و ساكت دو هر ، نشسته كنارم

 .بوديم ما فقط كه انگار بود جمعيت از عاري خيابانها

 مي اگر ، نيست كه سردت:  گفت و كرد من به رو.  بود پوشانده را جا همه سفيديِ  نازك الية و بود مخلوط باران و برف
 حرفهاي ولي زد حرف خودش از ، گفت يمبرا روزها ان از. بود او هاي گفته آغاز حرف اين و!  كنم زياد را بخاري خاهي
 پياده خواستم و بوديم رسيده من خانة به وقتي ، بودنمان آخر لحظة و خداحافظي موقع هم آخر در و نگفت مرا دلخواه
 تر دور دور و رفت پيشم از و گذاشت گاز پدال بر را پايش منتظرم صبرانه بي و مشتاق بعدي ديدار براي گفتن با شوم
 .شد

 حتي.  نگفت چيزي قبلي قرار از اصال ، زديم مي حرف هم با تلفني يا و ديدم مي را او كه موقع هر بعد به روز آن از
 بوده آنجا بابك كه مدت اين در معصومي اقاي هاي نكته كه فكر اين. كرد نمي حرفها آن به هم اي اشاره كوچكترين

 دگرگون را حالم زيادي دقايق تا و انداخت مي لزره به را بدنم ، زده هم بر را قبلي قرارهاي و قول تمام و زده را رايش
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 داشته حاال تا يعني...  هنوز چرا ، نگرده تغيير من با رفتارش هنوز چرا پس ، باشد طور اين اگر گفتم خودم با. ساخت مي
 اين از را خودم توانستم مي تا شد مي كاش.  محاله بابك از بينم مي ، كنم مي فكر كه بيشتر ، نه اما ، داده مي بازي منو

 ، مهتاب. كنم مي خيانت خودم خياالت در كسم عزيزترين به حتي كه شده سياه دلم چقدر. كنم آسوده پوچ خياالت
 است من گردن به زشت افكار اين ، بيندازي كي گردن به را تقصير خواهي مي خودت توجيه براي ديگه بار ،اين مهتاب

 آيا كه بفهمم توانستم مي كاش. اند آورده بار مرا اينگونه ام شده كارهايشان شاهد و ام بوده كه زامرو به تا كه انهايي يا
 ...؟؟؟ چيست جدايي اين دليل كه ديگر پرسشي باز و. شدم جدا همه از من يا و هستند من مثل آدمها همة

 كه اميد اين با ، نشد خبري كه ظهر تا اما ، بينم مي را او هم امروز كه بود افتاده دلم به شدم بلند خواب از كه صبح از
 .نديدم را او كردم نگاه كه طرف هر به ولي شدم خارج دانشكده از كالسهايم شدن تمام با ، آمده او حتما

 سمت به و نشدم منتظر اين از بيشتر ، شد مي تاريك زود خيلي هوا و بود كوتاه روزها ، بوديم پاييز فصل در هنوز
 بي لحظه آن در من خوشحالي. برگرداندم را سرم ، گوشم كنار از آشنايي صدايي شنيدن با كه افتادم راه ساتوبو ايستگاه
 .الوصف زايد شاديم و بود اندازه

 : گفت اعتراض با بابك شدم كه سوار.  نداشتم اطرافم به توجهي هيچ و ديد مي را او فقط چشمانم

 .نداشتي توجهي هيچ شما اما بودند آمده حرف به ملت ةهم من رانندگي طرز و اتومبيل بوق صداهاي با

 ؟ مگه چطور ؟ پرسيدم ، بودم نياورده در سر او حرفهاي از كه من

 كنم مي صدايت و زنم مي بوق هم چي هر ، كنم مي حركت آهسته تو پشت و كنار از طور همين كه است دقيقه چند -
 . انگار نه انگار

 خاطر اين به تنها من توجهي بي:  گفتم و گذاشتم تمام نا را حرفم خنده با و...  من سر پشت كه بوديد شما پس:  گفتم
 .نديدم را شما اتومبيل كردم نگاه چي هر قبلش آخه. دارد اذيت قصد و است مزاحم كردم مي فكر كه بود

 گفته اين براي منكه و ؟ نيستم مزاحم شما براي كه باشم مطمئن توانم مي ، چي مي:  گفت من حرف شدن تمام محض به
 پاسخ و دادم ترجيح را كردن نگاه تنها و سكوت ، نداشتم هيچي او به دادن جواب براي اما ، حرف تا هزار دلم در اش

 .گذاشتم او خود اختيار به را سوالش

 نا حرفهاي خيلي مثل يا و فهميد آيا.  شد مي متوجه نداشتم را بيانش قدرت من و است دلم توي كه هماني داشتم دوست
 .شود فراموش و محو و كهنه زمان گذشت با و بماند بايد گفته
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 اتوميبيل آن ، بود شده عوض كه شدم اتومبيل متوجه ازه بود شده حاكم ما ميان دقايقي تا كه سنگين سكوتي از پس
 .بود داده ، بود قيمت بي و ارزش بي آن مقابل در كه معمولي ماشيني به را خود جاي قيمت گران و شيك

 دانم نمي. نداد ادامه ديگر خريدم را اين و فروختم گفتن با تنها جوابم در او كه ؟ كيه ماشين اين ؟ كو خودت ماشين -
 به نگاهم ، برداشتم را آن و كردم دراز را دستم ، كرد مي خودنمايي داشبورد روي قشنگي و كوچك عروسك ؟ چرا

 : گفت كه بود شده خشك عروسك

 را اتومبيل سرعت. شدم حرفهايش ادامة شنيدن منتظر و انداختم او به چشم. بزنم حرف باهات خواهم مي چون ، آمدم
 ...من ببين ، مهتاب:  گفت من طرف به نگاهي نيم از پس و كرد كمتر

 راحت و صريح اش گفته و قاطع و جدي كالمش لحن ، بود كرده نگرانم نگفتنش روزي چند كه زد را حرفهايي همان و
 .بود

 ، شنيدم را او اتومبيل صداي كه كردم مي را كارهايم هنوز داشتم و بودم اتاق در ، نداشتم را پيش دفعه دلهرة ديگر
 ماشين سوار تاي چهار هر و آمدند هم مسعود و نفيسه ، من شدن خارج با زمان هم.  آمدم بيرون و شدم آماده سريع
 . شديم

 هراز فقط و زد نمي حرفي هم بابك ، بودم ساكت من ، كردند مي صحبت نفيسه و مسعود بوديم راه در كه اي دقيقه چند
 امروز از ، ما امضاي و حلقه كردن دست ، عقد خطبة كردن جاري با. كرد مي تاييد را آنها هاي گفته سر تكان با گاهي
 .بود سادگي همين به ما ازدواج ، آره.  شديم يكي هم با ما و رفت بين از ما ميان فاصله ، شد يكي هم ما زندگي

 ، ما دوي هر به شادباش و تبريك گفتن با و گذاشت دستم در كوچك اي جعبه ، بوسيد را صورتم و امد طرفم به نفيسه
 روي به دو هر كه زد حرفي ارام و ا گوش در بعد و بوسيد را او صورت و گرفت را بابك دست هم مسعود.  ايستاد كنارم
 .خنديدند هم

 اينجا به كه بود بار اولين همگي ، بود دانشكده خيابان همان نزديك.  رفتيم كافه به بابك پيشنهاد به كارها شدن انجام با
 نفيسه اول زياد تعارف با.  بودم نديده را آنجا حال به تا و بودم آمده بسيار را راه آن چون ، بود افتاده راه تازه. آمديم مي
 رنگ به ، خورد مي چشم به آنجا در كه چيزي هر و بود قشنگي جاي. شدند وارد بابك و مسعود ما دنبال به و من بعد ،

 حتي و ها صندلي و ميز ، چراغها.  بود پوشانده پيچك درختان را ها پنجره و سقف حتي و ديوارها تمام. بود سبز
 گفتة به هم شايد.  بود خلوتي خيلي جاي. رنگ خوش و ماليم سبزي ، بود سبز رنك به همگي ميز روي دستمالهاي

 چراغهاي زير ستون كنار در.  كه جمع را خودش هاي مشتري نتوانسته هنوز ، شده باز كه است كمي مدت چون ، مسعود



 

 

آغوش اميد هم     كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  137 

 به ، كردند شروع را گو و گفت آنها باز ، دادن سفارش بعد و سكوت كمي از بعد ، نشستيم آن به چسبيده و شمعداني
 كردن فكر خاطر به نه ، فهميدم نمي هم را بابك صحبتهاي حتي. نبودم كدام هيچ هاي گفته متوجة اما كردم مي نگاه آنها
 .بود بس هم حاال تا و شده تمام ديگه نه ذهنم بودن مشغول و

 را آنجا مجدد تبريك و خوشحالي ابراز از پس باز و برخاست هم مسعود ، ها بچه بهانه و نفيسه اشارة با ربعي سه از پس
 بلند آنها رفتن از بعد دقايقي ، كرد مي نگاهم و داشت مرا هواي مدت تمام كه او ، بابك و ماندم من حاال.  كردند ترك
 پنج به شايد ما بين فاصله. كرد من به نزديكتر امكان حد تا را اش صندلي و شد خم باز اما.  نشست من كنار و آمد و شد

 هميشه از تر تند قلبم ، بودم شده ديگه طور بود كرده فرق خيلي ديگر روزهاي با من حال امروز ، رسيد نمي هم سانت
 و كردند مي رفتار چگونه هم با ازدواجشان اول روز در كه بودم افتاده داستانهايم شخصيتهاي ياد به ، زد مي ام سينه در

 مردي كنار اي فاصله و بند و قيد هيچ بي كه ديم مي را خودم. بود شده تبديل واقعيت به ذهنم هاي پرادخته امروز
 او به خواستم مي. بود بيشتر شاديم اما داشتم واهمه كار اين عاقبت از كمي هنوز دلم ته.  ام خواسته خودم كه ام نشسته
 از بيشتر و نداشتم هم را نگراني ذره اين خواستم مي ، كنم تالفي حاال ها غريبي و ها تنهايي آنهمه عوض در و كنم تكيه
 بروي را دستش ، نمود مي هميشه از تر مهربان چشمانش ، چرخاندم او صورت به را سرم.  كردم مي خوشحالي اين

 نگاهم تر دقيق. بود او نفس ، خورد مي گوشم به كه زيبايي صداي تنها و صدا بي جا همه ، بود سكوت. گذاشت دستانم
 .بوده محبوس و كرد مي يسنگين اش سينه در زيادي مدتهاي انگار كه كشيد بلندي نفس دقايقي از پس و كرد

 داري؟ مرا حال همين هم تو ؟ چي تو... مهتاب.  خوشحالم چقدر!  من خداي:  گفت و برد باال طرف به كمي را سرش

 مثل كاش:  گفت و گرفت را حرفش ادامة آهسته و نرم صداي و لحن همان با باز كه بوديم شده خيره هم چشم در چشم
 .شد مي راحت خيالم آنوقت بود من ندازةا به هم تو خوشي كاش ، بودي من

 بيشتر.برد لبهايش طرف به را دستم و زد لبخند رويم به لب گوشة با.  فشردم محكم را دستانش و دادم دستم به حركتي
 به وقتي كه بود شده قفل هم در دقايق گذشت از خبر بي و غافل كه بود ما نگاههاي بيشتر و نزديم حرف كالم دو از

 دستم به و برداشتم كنار صندلي روي از را كيفم. بودند شده پر تمامشان كه شدم ميزها متوجة انداختم اهنگ اطرافم
 در و امد او تا بودم داده تكيه اتومبيل به.  شد خارج من از ديرتر كمي كردن حساب از پس او و رفتم جلوتر من.  گرفتم

 .شديم سوار دو هر و گشود را

 كجا ؟ پرسيدم آنجا ي آشنا نا خيابنهاي مشاهدة با من كه بوديم ساكت دو هر ، بوديم راه در كه بود اي دقيقه بيست
 رويم؟ مي داريم
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 كني؟ مي فكر چي:  گفت و داد حركت را سرش و انداخت نگاهي نيم

 !!رويم؟ نمي تو خانة مگه -

 .،نه...من خانة -

 ...كجا بابك ، من نه است طرف اين از تو خانة مسير نه چون دانم مي -

 .نمانده چيزي فهمي مي االن ، كرد قطع را حرفم اش گفته با كه

 هم. رفت پاركينگ داخل به و كرد حركت باز مكثي از پس.  كرد متوقف را اتومبيل زيبايي و بزرگ ساختمان مقابل در
 .افتاديم راه و كرد قفل را در تا ايستادم كنارش.  امدم پايين هم من او شدن پياده با زمان

 ؟ كجاست اينجا حاال ؟ پرسيدم و كردم او به رو اول پلة به گذاشتن قدم با

 .رسيديم ديگه بفرماييد شما:  گفت و گرفت پشتم به را دستش

 را آن و ايستاد دري مقابل باالخره.  كشيد مي تير و بود گرفته درد پايم هاي ماهيچه ، رفتيم باال همكف جز به طبقه سه از
. بود پوشانده را ساختمان داخل رنگي زرشكي پردة با كه بود پيدا كوچكي راهروي فقط در دم و يرونب همان از. كرد باز
 پردة آن و گذاشتم داخل به پا حرفي بدون و كردم اطاعت هم من شوم داخل تا خواست من از چشمانش و سر حركت با

 .ايستاد و آمد كنارم خود و كرد روشن را سالن چراغهاي تمام كليدي زدن با بيرون همان از.  زدم كنار را باريك

 را اطرافم و دور جايم سر همان. بود شده چيده زيبا منزل اثاثية و بود شيك اما نبود بزرگ خيلي ، بود شكل مربع سالني
 اتاقهاي خواهي نمي:  گفت بابك كه بيايد جلو كسي تا بودم منتظر و كرده باز زا در او كه نبود حواسم ، كردم برانداز
 !!!ببيني؟ هم را ديگه

 بود در سه آن مقابل و چپ راست سمت. رساندم بود ديگري راهروي كه سالن انتهاي به را خودم و برداشتم قدم آهسته
 و شد مي ديده روبرو فقط ولي ، انداختم نگاهي بيرون همان از و رفتم راست سمت به. بسته يكي و بود باز آن تاي دو كه

 ميز آن روبروي و بود ديورا به چسبيده آن باالي كه وسط در خوابي تخت.  ايستادم و رفتم رجلوت.  نبود مشخص چيزي
 را بالهايشان كه حوره دو بزرگ منبت. بود شده منبت زيبا و چشمگير بسيار آنها باالي و تاج در كه داشت قرار آرايشي
 بسيار ادكلنهاي پايين قسمت در و آرايش وازمل از بود پر آرايش ميز روي. بودند گرفته اغوش در را هميدگر و گشوده

 به بيشتري زيبايي ، پرجين و بلند تو هاي پرده با كه داشت قرار تخت كنار در اي پنجره. مختلف و رنگين هاي شيشه با
 شكل به اي نفره هاي پايه با خوابي چراغ آن روي كه داشت قرار تخت كنار عسلي ميز يك. بود بخشيده خواب اتاق
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 داشت قرار بيشتري فاصلة با كه ديگري عسلي ميز همينطور و ساعت آن كنار در و بود گرفته كوچكي حباب كه دستي
 خاتم اتاق گوشة در.  بخوانم را انها نتوانستم من كه بود نوشته كمرنگي خط آن زير كه مينياتوري عكس قاب آن وروي
 .بود شده گذاشته ايستاده بصورت مجنون و ليلي طرح با معرق تابلوي با كاري

 !!توست؟ خانة اينجا:  پرسيدم ، بود ايستاده اتاق در چارچوب در كه برگشتم او طرف به

 خوشبختي زوج ، ما براي.  توست مال اينجا نه... نه!! ؟ من خانة:  گفت و داد تكان را سرش باري چند سوالم پاسخ در او و
 .ديد نخواهند را غصه و غم رنگ وقت هيچ يگهد امروز از و نشسته هايشان شانه روي سعادت هماي كه

 .امدم بيرون باشم او از حرفي منتظر آنكه بي ام گفته دنبال به و قشنگ خيلي:  گفتم و زدم لبخندي

 تا داشتم عجله. رفتم ها پنجره طرف به همه از اول ، بيندازم سالن به نگاهي باز ديگر اتاقهاي ديدن از قبل خواستم مي
 مبل دو ميان از توانستم كه بود مبلها سر باالي در هم به نزديك تقريبا و بزرگ پنجرة چهار ، ببينم را ونبير انداز چشم
 تا و خورد مي ساختمان پشت محوطة به قسمت اين.  بزنم كنار هم با را ها پرده دو و كنم نزديك آن به را خودم هم كنار
 به نگاهم و برگشتم.  نبود جالبي و زيبا منظرة آنچنان و شد يم ديده بزرگ ساختمانهاي اسكلت تنها كرد مي كار چشم

 هر كه ديگر تزئيني هاي اثاثيه همينطور.  بود قشنگ بسيار ولي ساده انها طرح كه افتاد ديوار بر شده نصب تابلوهاي
 .كردند مي خودنماوي نوعي به كدام

 خاطر به آن ارتفاع و خورد مي باال به پله دو ، بود ديورو در راهروي به نزديك تقريبا كه ديدم را آشپزخانه هم آخر در
 .بود خانه ديگر قسمتهاي از كمتر پله دو همين

 صورتش به ، شده جمع آن در اشك و شده سرخ چشمانش زير كه شدم متوجه اما بپرسم سوالي تا شدم او به تر نزديك
 !!؟ چيه بابك ؟ پرسيدم نگراني با و شدم خيره

 .نيست چيزي:  گفت و داد تحويلم تلخي لبخند

 ؟ بگويي من به خواهد نمي دلت بابك:  گفتم

 و سرور اين شاهد عالم همة كه طوري به بگيرم جشن برايت خواست مي دلم:  گفت غمگيني لحن با و لبخند همان با باز
 ... كه بگيرم جشني آنچنان خواستم مي. باشند ما شادي

 .ارزشي با من براي چقدر كه نيببي خودت تا كنم كاري داشتم دوست مهتاب
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 از و رسيدم خواستم مي كه آنچه به من ، ندارم دلم توي را گويي مي تو كه مراسمي چنين حسرت اصال من خدا به:  گفتم
 .خواهم نمي هيچي ديگه و ممنونم خودم خداي

 براي باشكوه جشنهاي همان از يكي نبودم تو زندگي در من اگر كه دونم مي خوب رو اين اما ، كن باور رو حرفهام بابك
 ...بابك تو خود و ها فرشته يك مثل زيبا لباسي در تو عروس.  بود تو

 جاي به و ندارد ارزشي هيچ وگرنه باشد داشته وجود اي عالقه و عشق اگر البته:  گفت و داشت باز سخنم ادامة از مرا او
 به.  اند گذاشته پا جهنم به و كردند سياه را دنيايشان ودخ پاي با نفر دو كه كنند برپا عزاداري مجلس بايد عروسي آن
 ؟؟ مهتاب نه.  ارزد مي اينها تمام به توست و من بين كه عشقي اين خدا

 و گشود لب بوديم دوخته هم چشم در چشم كه همينطور.  شد حاكم ما بين سنگيني سكوت كه بود او حرف اين با
 .كنم نمي تعوض هم دنيا تمام با خدا به:  گفت آهسته

 

 بيستم فصل

 اين قبول گنجايش من ، ايست ديگه مشكل كار هر انجام از تر سخت حتي كردنش باور بخدا ، كنم باور توانم نمي
 دل در حتي را كردني آروز چنين جرات كه چرا نبود هم آرزوهايم در روزي حتي عظيم خوشبختي اين.  ندارم را سعادت

 .كند تغيير حد اين تا من مثل آدمي وضع يكروز تنها يكروز توي ممكنه چطور حاال نداشتم هم

 جور يك عمرت اخر تا و هميشه براي تو سرنوشت كردي مي خيال كه بودي هماني تو ، گذشت روزها چطور بيني مي
 .تيره و سياه است

 كه درسته گذشت هم تو تلخ و سرد فصلهاي ببين. نداري اي چاره آن قبول جز و برگشته دنيا از بختت كردي مي فكر
 سال همه آن عوض در بايد كني استفاده بايد حاال. شد تمام ديگه رفت ديگه اما گذشا آهسته كه درسته ، بود سخت
 تو نكردي فراموش كه را ها گريه و خوردنها غصه ، كردي بيتابي چقدر است يادت.  ببري لذت و بفهمي را كردن زندگي

 اينطور تو هاي بنده چرا ، من خوب خداي ، هستيم اينطور آدمها ما چرا راستي . ادمها همة مثل نره يادت خدا به را
 .هستند

 آنقدر است نكردني باور و عجيب ما براي آنقدر برسيم ان به اينكه از قبل تا داريم آروزيي و خواهيم مي چيزي وقتي چرا
 باشيم داشته را آن حسرت بايد فقط و ماست دلهاي آن جايگاه فقط انگار نيست دسترسي قابل هرگز گويي كه بزرگ
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 چرا ، داده عادت را ما روزها گذشت با اينكه يا هستيم اينطور دانم نمي ، شود مي عادي ديگه شد برآورده وقتي منتهي
 معمولي اتفاقهاي تمام عين رود مي كجا وقتها آن زيبايي و ذوق ؟ دهد مي دست از را اش قشنگي ؟را نيست عجيب ديگر
 .كنم چكار ندارم دوست اينطور كه من كنم چكار من ، ديگر

 .درياب مرا الهي ، محتاجم هميشه از بيشتر كه كن كمكم من خداي

 تا رفتم اشپزخانه به.  نشد بيدار اما زدم صدا هم را بابك و شدم بلند معطلي بي ، دير خيلي شدم بيدار خواب از دير صبح
 در داشتم كار در كه اي عجله با.  كردم صدايش بلند صداي با همانجا از كردن آماده حين در و كنم آماده را صبحانه
 ولي ، بابك بابك ، كردم صدايش باز و برگشتم خواب اتاق به. چيدم مفصلي صبحانة با مرتب خيلي را ميز ربع يك عرض
 بي اين به توجه با. زد غلتي كند باز را چشمانش كه ان بدون اما دادم تكانش دست با نشستم روبرويش ، انگار نه انگار
 و روزها او چهرة به نگاه با بودم شده خيره صورتش به ، نداشتم اي چاره اما كنم بيدارش نيامد دلم داشت كه خوابي
 هم دلهاي از را حقيقت خوب خيلي كدام هر كه ما كردنهاي بحث و لجيازيها ، شد زنده برايم ديگر يكبار قبل هاي صحنه

 با.  نميشود باورم باز دوختم او به چشم و نشستم پيشش كه هم حاال حتي دايدم مي ادامه را ثبح باز ولي فهميديم مي
 .برگشتم حال به و فرستادم خود هميشگي جايگاه به را قشنگم خاطرات پلكهايش گشودن

 !شدي بيدار باالخره -

 .بخوابه نمياد دلش آدم ديگه تو نگاههاي با:  گفت خود به حركتي حين در و الود خواب صداي با و خنديد رويم به

 .است سنگين خوابت اينقدر دانستم نمي زنم مي صدات دارم كه است ساعت نيم درست -

 .بوسيد و گرفت صورتش طرف به را وسرم كرد موهايم الي را دستش بعد و نشدم بلند صدات از اما -

 بر سيني با بعد و داد انجام را كار اين و دش بلند من بجاي و نگذاشت او كه كنم عوض را شده سرد هاي چاي خواستم
 بگويم چيزي خواستم. بود نه ساعت صورتيكه در خورد مي را اش صبحانه آهسته و خونسر خيلي نشست مقابلم ، دست

 .برويم هم با شو آماده:  گفت كه

 !رفته يادت ندارم كالس امروز من اما:  گفتم

 رفتنم دير شده ديرم اينقدر كه حاال تا بيايي همراهم خواهم مي ولي است يادم نه،:  گفت و داد تكان باري چند را سرش
 و گرفت ام خنده گفتنش طرز و حرفها از اما خورد نمي شوخي به اصال گفتارش لحن.كني كمكم كارها در و كني موجه را

 .گرفته شوخيت تازه و شده ديرت!  خونسردي چقدر:  گفتم
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 .بكن را كارهايت ، كنم مي صحبت جدي دارم نه:  ادد ادامه لحن همان با باز بابك اما

 .ها ميام و ميشم بلند جدي بابك:  گفتم

 نتوانم و باشد ضررم به آمدنت اگر حتي حاضرم من كه باش مطمئن ، بترساني را من ميخواهي:  گفت و خنديد صدا با
 .بدهم انجام كاري امروز اصال

 نكنه.  ريم نمي چرا پس:  پرسيدم مسير تغير با راه هاي نيمه در بودم ردهك باور را او حرفهاي كه من شديم سوار هم با
 از دلم يكدفعه.  بود آنجا در معصومي آقاي خانة كه افتاد آشنا خيابان آن به نگاهم كردن صحبت حين كه شدي پشيمان

 : گفتم نگراني با و شد كنده جا

 ...خواهي مي نكنه بابك

 پاركي خيابان اين در ، دادم دست از را عقلم مگر:  گفت و كرد راحت را خيالم سر تكان با و بريد را حرفم او لبخند با كه
 .پاركهاست تمام از تر قشنگ من چشم به كه است

 هم را من سمت در و شد پياده و كرد پارك اي كوچه در را اتومبيل نبود زياد چندان معصومي اقاي خانة تا آنجا فاصلة
 .بود راه اي دقيقه پنج حدودا پارك اصلي در ات.  رفتيم هم با و گشود

 ؟ آمدي اينجا پرسيد ازم

 .است پارك همان حتما آره.  آمدند مي سارا و نفيسه كه باشد پاركي همان كنم مي فكر اما نيامدم من ، نه -

 هم باري چند بوديم دهآم ها بچه به باري سه دو كردم مي زندگي بابا با كه وقتهايي آن ، امدم مي زياد من توِ  عوض در -
 .است ساكت و ارام خيلي دارم دوست خيلي را اينجا ، زدم مي قدم يا و نشستم مي ساعتي دو امدم تنهايي خودم

 ،لُژ بيني مي را قسمت ان:  گفت رفتيم كه جلوتر بود خلوت پارك جا همه عكس بر روز موقع اين در گفت مي راست
 .خانوادگيِ

 از زيباتر بسيار حتما قسمت آن كردم مي فكر خودم با بروم پارك انتهاي به هم من اشتمد دوست و بودم شده كنجكاو
 .داريم اجازه ديگه حاال برويم هم با خواهي مي:  گفت من به خطاب و است طرف اين
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 جدا را متقس آن اي قهوه و سبز رنگهاي از تركيبي با چوبي بلند هاي نرده.  رفتيم انجا به من خوشحالي اظهار و تايد با
 لُژ( بود شده نوشته آن روي و بود كرده مشخص را ورودي در ، بود شده نصب آن باالي در كه عالمتي با و بود كرده

 ) خانوادگي

 سمبل و سبز هميشه درختاني.  نداشت خاصي امتياز لحاظ اين از و بود پارك ديگر قسمتهاي همچون آنجا قشنگي
 ، زرد ، سفيد رنگارنگ گلهاي از مملو گلهايي حصاري در ديگر سمتي در و بود كرده احاطه را آنجا دور تا دور استقامت
 داشت ادامه هم آن زديم قدم ما كه جايي تا كه داشت قرار آبراهي هم وسط در تقريبا داشتو قرار...  و نارنجي و ، بنفش
 . نبود آن در آب اي قطره حتي و بود خشك ولي بود طويل بسيار

 نكردم سرما و لرز احساس هيچ اما امد مي تندي سوز اينكه با. نشستيم داشت قرار هم روبروي كه درخت تنة دو روي بر
 .بود نكرده تن بر هنوز بوديم شده پياده ماشين از كه وقتي از و بود گرفته دست در را پالتويش چون همينطور هم بابك

 در چشم كه همينطور و زد لبخندي فقط من جواب در هم ا . قشنگه و سرسبز خيلي تو كار محل كه حقيقتا:  گفتم خنده با
 كجا تو مهتاب:  پرسيد و شد عوض گفتارش طرز ادامه در و روم نمي شركت روزي چند:  گفت بود دوخته چشمان
 .گويم مي عسلمان ماه براي ؟ هان ، برويم داري دوست

 !حاال؟ -

 امروز همين اصال ، آره -

 ، بعد براي بگذار بودي نرفته شركت تصادف بخاطر كه بود يكماه تو. بعد وقت چند يبرا بگذاري نيست بهتر بابك -
 .باشه

 كردنم رد نميدانم هم خودم. بود من حرف پذيرفتن از سكوت اين يا و بودم كرده ناراحتش دانم نمي بود كرده سكوت
 مي و داشتم شك و بودم نكرده عادت وضع اين به هنوز هم شايد بودم كارها و شركت نگران واقعا ايا و بود چه براي

 .ببرد بويي معصومي آقاي ترسيدم

 .داد مي نشان را ديگري وقت ظاهر به كه بود طوري هوا چون فهميدم ساعت روي از را اين و بود شده ظهر

 .خورديم را ناهارمان همانجا در كه بود رستوراني پارك ورودي سمت در
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 يكم و بيست فصل

 اينكه با. رساند مي مرا و شديم مي خارج خانه از هم با بروم مدرسه به خواستم مي يا داشتم سكال من كه صبح روز هر
 خانه و خودم كارهاي به و باشم خانه در او از زودتر ساعتي نيم حداقل كه بودم كرده كارهايم در ريزي برنامه طوري
 .اوردم مي كم وقت باز ولي برسم

 تمام زودتر هم دانشگاه درسهاي اين خواست مي دلم و كشيدم مي زور به آخري ترم اين كه بود شده شلوغ خيلي سرم
 .شود

.  بگذارم كنار مدتي براي الاقل را تدريس و مدرسه تا داشت اصرار و بود نگران ديد مي اينطوري را من وضع كه بابك
 بود ناراضي من خواستة از كه عالييا خانم. گذاشتم ميان در اعاليي خانم با روزي سه دو از پس و پذيرفتم را اش گفته
 در هنوز كه من. كنم رها را كارم آنوقت جديد دبيري اوردن از پس و بمانم اول نيمة امتحانهاي تا حداقل داشت اصرار
 .كنم صحبت باك با اعاليي خانم هاي گفته از بعد خواستم مي تازه و بودم نگرفته تصميمي مورد اين

 حرفي كدام هر و بودند كرده شلوغ و بودند گرفته مرا اطراف و دور كه بودند ها بچه مدرسه از امدن بيرون موقع روز آن
 باالتر بقيه به نسبت هايشان نمره و دادند مي بيشتر اهميتي من كالس و درس كه هم تايي چند ، زدند مي من ماندن براي

 منصرف رفتن از مرا خود گرفتة هاي چهره با و بودند ايستاده طرفي ها بچه آن از جدا من از دلخور بود خوب بسيار و
 .بمانم هم باز خواستند مي و كردند مي

 و درگير را همه اين چطور جان مهتاب ببين:  گفت و كرد من به رو تعريفهايم از پش ، گفتم باك براي را اينها همة وقتي
 طرفي از رسيده راه از تازهِ  من و باشي شانپيش باز سابق مثل كه خواهند مي تو از طرف يك از انها ، كردي خودت دربند
 .ندارم را تو خستگيهاي ديدن تحمل من.  بگذاري اختيارم در را وقتت اين از بيشتر كنم مي تمنا تو از ديگر

 اثر از بودم گرفته سارا از پرستاري براي كه مرخصي ترم يك خاطر به و كردم مي تمام را درسم پيش ترم بايد
 بابم مدت اين در. شد شروع آخري امتحانهاي ازدواجمان از بعد ماه دو ، بودم افتاده عقب خودم ةدور هم دانشجويان

 روزي بيست تقريبا كه امتحان تا هشت پرداختم مي سهايم در به اسوده خيال با من و كرد مي كمكم هميشه از بيشتر
 .شد تمام انها دادن با هم من دانشگاهي درسهاي و كشيد طول

 هم من اتفاقا. كنيم پا بر كوچگي جشن تا بود كرده دعوت شوهرش و نفيسه از من التحصيلي فارغ بخاطر كباب شب آن
. تر بانمك و قشنگ ، بودند شده عوض خيلي قلوها دو مدت اين در. بودم نديده را هايش بچه و نفيسه كه بود وقت خيلي



 

 

آغوش اميد هم     كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  145 

 خرابكاري يكدفعه تا داشتند نمي بر انها از چشم شوهرش و نفيسه و رفتند راه يكسره همينطور بودند امده كه وقتي از
 .نكنند

 دست از كردم لخت و خالي را خانه ، برداشتم انها دسترس از بوده كه چي هر چون راحتم خودمان خانه:  گفت مي نفيسه
 و است شلوغ خيلي نجااي اما ميدادند انجام من جاي به يكروزه تا دو اين مطمئنا كردم نمي را اينكار من اگر چون ، اينها
 .بشكنند را چيزي و بياورند بار به خرابكاري آخر ترسم مي

 از وگرنه بكنند دارند دوست كاري هر و باشند راحت ها بچه بگذاريد:  گفت مي كه بود آمده خوشش آنها از اينقدر بابك
 .اورند نمي تشريف اينجا ديگه و شوند مي دلخور ما

 .دارد دوست را ها بچه انقدر وا دانستم نمي امروز به تا من

 دارند ذوق چقدر و افتادند راه تازه:  گفت مي و خنديد مي بابك ، بودم گرفته سرگيجه آنها بجاي من ها بچه رفتن راه با
 .فعالي هاي بچه عجب ، بنشينن ايد نمي دلشان هم اي ثانيه حتي كه

 ديوار به و ايستاد كمي اول. امد پيشم به باش داشته را تا دو اين هواي جان مسعود گفتن با هم نفيسه ، رفتم خانه اشپز به
 لبخند هم به دو هر و برگرداندم طرفش به را سرم ، بود شده خيره من به و نشست صندلي روي بعد و بود داده تكيه
 .زديم

 ، كمكت بيايم:  گفت

 كه است وقت خيلي ، بزن حرف برايم نفيسه.  ندارم كاري ، نه:  گفتم و نشستم هم من و كشيدم عقب را او كناري صندلي
 ؟ كني مي چكار نديدمت

 بگو خودت از تو ، شده برابر چند ها بچه افتادن راه با كه تكراري كارهاي همان ، هميشه مثل:  گفت و داد تكان را سرش
 .ميگذره خوش ،

 را لياقتش تو ، عزيزم جان ابمهت ، خوشحالم خيلي ، تو براي خوشحالم:  گفت اهسته سكوتم و لبخند به جواب در
 .داشتي

 .بشم تو فداي -

 .بود شده تنگ برايت دلم افتم مي قبل ياد خيلي روزه چند -
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 . بود خاطر اين به امدنت و ها تلفن همه اين پس:  گفتم شوخي به -

 سريع رسم مي رهايمكا به كمي يك تا.  شد نمي فرصت اصال اما بيايم خواهم مي كه است روز چند كن باور ، مهتاب نه -
 .خانه گردد برمي شب و رود مي زود صبح حاال ولي كرد مي كمكم و بود خانه بيشتر مسعود قبال شود مي شب

 .بوديم هم حال به كمكي هم و ديديم مي را هميدگر بيشتر هم آنوقت نبود درو هم به هايمان خانه انقدر كاش -

 .منه از شلوغتر سرت كه تو -

 .ميروم مدرسه به صبحها هفته در روز سه فقط شده كمتر خيلي ايمكاره ، ديگه نه -

 ، گويم مي را شوهرم خواهر فتانه شوهر.  كند عوض را كارش خواهد مي ف شده خسته كار اين از هم خودش مسعود -
 براي سرمايه و است پدرش و مسعود مال كارگاه يعني دارد توليدي ، كنند كار هم با و برود مسعود تا دارد اصرار خيلي

 را او قرضهاي تمام پدرش و مسعود كه بكشد زندان به كارش بود نزديك حتي و بود اورده باال قرض پيش سال. او
 ميخواند مسعود گوش توي كه است وقت چند فتاده شوهر.  شدند شريك هم با توليدي در عوض در و كردند پرداخت

 . شده سنگين هم كارها و تنهاست دست گفته ، كنند اداره را آنجا هم با و برويم ما تا

 ؟ چيه توليدي پرسيدم

 پوشاك -

 نه؟ باشه خوبي كار بايد -

 .ندارم دوست من اما خوبه كارش اره -

 چي؟ براي -

 .بروم بايد ولي باشم همينجا دارم دوست چون -

 برويد؟ اينجا از-

 .ساري برويم ، اوهوم -

 !نه؟ -
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 .كرده قبول يگهد حاال ولي نبود راضي مسعود كه اول-

 !برويد؟ ميخواهيد حاال -

 شوهرم خواهر ، ما رفتن بجاي موقع آن ، كند مي شروع را كار جا همين در و فروشند مي را توليدي بود گفته مسعود -
 گفته شوهرش اما. برگردد دوباره خواهد مي خدا از فتانه چون ، انها براي هم و بود خوب ما براي هم ، اينجا امدند مي
 جا حسابي حاال كارشان كه صورتي در بگيرد كار انجا در كه معلوم كجا از ، كرد بازي نميشود سرمايه همه اين با دبو

 .افتاده

 كردي؟ قبول تو حاال:  پرسيدم ناراحتي با

 .گرديم مي بر كه داده قول من به مسعود -

 كي؟ يعني -

 قصد هم خودش مسعود اينكه يعني اين و فروشيم نمي را نهخا اما...  هم وشايد برگرديم ديگر يكسال شايد دانم نمي -
 .برگردد كه دارد

 !كني؟ مي شوخي داري نفيسه:  گفتم او حرفهاي شدن تمام با

 .ام فروخته هم را طالهايم تمام ببين ندارم شوخي حوصله اصال گويي مي چه -

 مي هم را مسعود صداي او تعريفات حين در رفت نمي كار به دستم ديگه كخ بود كرده ناراحتم آنقدر نفيسه حرفهاي
 اين از كه من برخالف و داشت ادامه مردها بحث هم غذا ميز سر.  كردند مي گفتگو باك با مورد همين در كه شنيدم
 .كرد مي تشويق كار اين به را مسعود بابك بودم ناراضي آنها عمل

 نفيسه. نخورند سرما ها بچه تا كند گرم را ماشين تا بود رفته زودتر اي دقيقه چند مسعود آنها خداحافظي و رفتن موقع
 ، گرفتم آغوش در هم را نفيسه ، بوسيدم را انها.  بودند خواب دو هر و بود بابك بغل پوريا و بود كرده بغل را پديده
 بابك دخندي رويم به حرفش شدن تمام با. شدي خوشگلتر و شده عوض قيافت بگم بهت رفت يادم راستي:  گفت نفيسه
 گفت بابك به دادن دست با مسعود رفتيم آنها بدرقة براي هم پايين تا ما. كردم نگاه تنها من و برگشت من طرف به هم

: 
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 كه وقتي و امد طرفم به خداحافظي براي ديگه يكبار ماشين در ها بچه دادن جا با هم نفيسه و سرده هوا ، تو بفرماييد
 لحظه حتي نمياد دلش كه داري شوهر تو ، راحته تو از خيالم ديگه منكه:  گفت هستها خيلي بوديم كرده بغل را همديگر

 ... ناراحتيت هم تو بردارد تو از چشم اي

 رويد؟ مي كي:  گفتم و گذاشتم تمام نا را كالمش

 .هيمبد انجام را كارهايم تا ديگه هفتة سه يا دو احتماال دانم نمي دقيق:  گفت و انداخت باال را هايش شانه

 بود وقت دير اينكه با.  امديم باال هم ما ، رفتند و گرفت جاي ماشين در هم او بعد ميرومو همينطوري كردي خيال حتما -
 پر را ذهنم خيال و فكر ، بود زده سرم به خوابي بي اينطوري كه بود اولي شب ، مدت همه اين از بعد نبرد خوابم هم باز

 كه انداختم او چهرة به را نگاهم ، بگذارم هم بر چشم آسوده خاطري با پيش شبهاي چون گذاشت نمي و بود كرده
 . بود رفته خواب به پيش دقايقي

 روي بر كنم روشن چراغي انكه بي و بود كافي پايم جلوي دين براي مهتاب نور. رفتم روبرويي اتاق به و شدم بلند جا از
 اما كنم باز را پنجره خواست مي دلم.  شدم خيره پنجره از يرونب به و گذاشتم ام چانه زير را دستم ، نشستم صندلي
 .كردم بسنده دور فاصله از نگاه همان به و داد نمي را اجازه اين هوا سردي

 گشودم پلك تكاني با.  رفتم خواب به و شد سنگين چشمانم كه كردم مي فكر چب به دانم نمي درست و بود شلوغ ذهنم
 به تكاني و كردم بلند را سرم. بگذارد بالشتي و آورد بيرون سرم زير از را دستم داشت سعي كه ديدم كنارم را بابك و

 شدي؟ بيدار هم تو:  گفتم بزند را حرفش او اينكه از قبل و دادم خودم

 اين ، شو بلند اينجا؟ آمدي چرا تو:  پرسيد و شد خيره من به تاريكي ودر نشست صندلي پايين در من به نزديك و روبرو
 خوبه؟ حالت:  گفت كوتاهي سكوت از پس و خوري مي سرما و است سرد اتاق

 .همينطوري ، اينجا آمدم نبرد خوابم ، نباش نگران خوبم اره:  دادم جواب آهسته

 .ميدهي عذاب خودتو انقدر چرا بخوابي نگذاشت كه كردي مي فكر چي به بگو راست -

 اگر:  گفت بود زده زل من چشمهاي به نگراني با همينطور و گرفت دستهايش توي را دستم ، بردم طرفش به را دستم
 . كنم مي خواهش مهتاب.  نكني اذيت را خودت كه خواهم مي ازت است مهم برايت من حرفهاي

 .بپذيرم را حرفش كه دادم قول او به نگاهم با هم من
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« :بود نوشته آن روي بزرگ ، شده خشك آينه روي به نگاهم كه شدم بلند نبود جايش سر او كردم باز چشم كه صبح
 آن ، داشت قرار پاكتي روي يادداشت ، بود داده نشان را يادداشتي ميز روي و پايين به عالمتي با و»  بخير صبح دلم عزيز

 : بود نوشته كه برداشتم را

 تو فداي.  گذاشتم آماده مه تو براي نباش نگران ، خوردم ام صبحانه من كنم بيدارت نخواستم و بود برده خوابت تازه «
 »بابك

 منصرف اوست كارهاي به مربوط كه فكر اين با و كنم باز نخواستم بود شده موم و مهر برداشتم را پاكت آن خواندن با
 برايم اول. بود خانه اين سند ، كردم باز را آن است گذاشته من براي را آن انگار كه فهميدم كردن دقت با ولي شدم

 اين اينكه بخاطر نه بود شده برابر صد تعجبم ، بود شده حك آن بر من اسم ديدم را آن داخل وقتي ولي بود عجيب
 من؟ چرا كه دليل اين به فقط بلكه گذاشته اينجا چرا و چيه پاكت

 را او و بودم مانده خواب هم صبح مه خاطر اين به شايد بود هميشه از تر سخت و بيشتر او آمدن براي من امروز انتظار
 پدرش به زدن سر براي خواهد مي كه:  گفت و گرفت تماس من با و آمد روز هر از ديرتر هم او عكس بر. بودم نديده
 .ايد مي ديرتر كمي و برود

 .ترسيدم مي خيلي لرزيد مي دلم شنيدم مي كه را معصومي اقاي اسم

 .گشت مي بر زود و ميزد سري رفت مي پدرش ديدن به دوبار اي هفته بابك

 دادم او به مسكن قرص. خواست را قرصي و ميكند درد سرش كه گفت ، نمود مي خسته اش چهره آمد خانه به كه تيوق
 او كنار در هم من و بنشين بيا خواهم نمي هيچي االن:  گفت كه شنيدم را او بيحال صداي كه بياورم را غذا خواستم و

 .ترف خواب به زود خيلي و گذاشت پايم روي را سرش. نشستم

 حرف هم با و بود شده خوب حالش.  خورديم ناهار تازه ما كه بود ظهر از بعد شش ساعت بعد و خوابيد تمام ساعت سه
 با و توست مال من زندگي تمام:  گفت ، دانست مي را حرفم انگار نكرده باز لب هنوز كه بگويم چيزي خواستم زديم مي

 تلفن صبح پدر:  گفت و كرد عوض را بحث خود و ندهم ادامه باره اين در تا خواست من از مهربانش و خندان چشمان
 .نيستي گيرم مي را ات خانه شمارة كه وقت هر چون!  مان مي شركت در را وقت تمام:  پرسيد ازم.  شركت بود زده

 ؟ را اينجا تلفن:  گفتم نگراني و تعجب با

 اپارتمان ان ، نه -



 

 

آغوش اميد هم     كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  150 

 مي خب ، خريدي را اينجا چرا ديگه پس:  دادم ادامه باشم جواب منتظر انكه بي و !!داري؟ هنوز را اپارتمان آن مگه گفتم
 .كرد مي فرقي چه همانجا رفتيم

 خوبه حالت مهتاب -

 مگه؟ چطور -

 خانه اين خريد براي. ببرد بويي پدر نخواستم ولي بفروشم را آنجا خواستم مي اول دارد پدرم را خانه ان شمارة و كليد -
 من كه مدت همه اين در پدر كه چند هر. آنجا به رفتن نه و بود درست خانه آن فروختن نه. شد دير مان يعروس كه بود
 .است بهتر اينطور احتياط براي باز ولي آمد بار دو تنها كردم مي زندگي آنجا

 كه امد خودم به او صداي به كه!! ؟ كي تا ، ميكرد مشوش و آشفته را ذهنم و بودم پرسيده خود از بارها كه سوالي باز
 چيه؟:  گفت

 خاطر به هم را اتومبيلت:  پرسيدم و كردم عوض را حرف باشم كرده فرار فكرها آن از و كنم راحت را خودم اينكه براي
 !نه؟ فروختي اين

 

 در نيست پذير تكرار ديگر خطا كوچكترين با حتي كه چيزي باشد داشته را ارزشش كه كند حفظ را آنچه بايد ادم -
 .ناقصِ جمله اين:  پرسيدم نشست ما دوي هر لب بر كه لبخندي با. است جبران قابل ديگري چيز هر كه صورتي

 .تو نوشتة به نه ، گفتم خودم زبان به فقط ، درسته -

 حلقه كمرش دور را دستانم. ترِ چسب دا و قشنگتر هم خيلي و:  گفتم و گرفتم را حرفش ادمة شدن بلند حين در من و
.  فهميدم مي را نگاهش بسته چشمان باز ولي گذاشتم هم روي را چشمانم گذاشتم اش شانه روي را سرم و زدم

 .را ها ناگفته حتي شنيدم مي را حرفهايش

 بيان قابل كه بفهم را حرفهايم ندارد نيازي فكر به كردن توصيف ديگه نيست راحت گفتن دل از ديگه عزيزم بابك
 .... نيست

 

 دوم و بيست فصل
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 براي را امروز تا بود شده هماهنگ نيز دبيرها اكثر با و بودند كرده كرده اعالن پيش روز چند از و بود هفته روز آخرين
 .بود شده كم اي دقيقه بيست كالس ساعتهاي از خاطر اين به و كنند برگزار جشني نمونه پژوهان دانش

 بودند ديده تدارك ها بچه كه اي برنامه تماشاي براي رهادبي همة رفتن با دقيقه چند عرض در و بود شلوغ بسيار دفتر
 و شديم سالن داخل يكديگر به تعارف با سه هر كه اعاليي خانم و شيمي دبير رضواني خانم ، بودم مانده من و شد خالي

 .پيوستيم بقيه جمع به

 بقدري. نشستيم بود شده چيده طخ يك در رديف كه صندليهايي روي بر انها سر شت هم ما و بودند نشسته ها بچه تمام
 رضايي و ناصر خانم مدرسه معاون دو. شد مي ديده حتي نه و شد مي شنيده چيزي نه اصال كه بود همه هم و صدا و سر
 يكبار حتي و بود خارج كنترل از و امد مي صحبت صداي باز ولي ميكردند نظارت و بودند ايستاده سالن يكطرف كدام هر
 اجراي جلوي ، بشنود حرفي صداي كوچكترين ديگه يكبار اگر كه كرد تهديد و نمود متوقف را امهبرن رضايي خانم هم

 .شد ارام و ساكت سالن يكدفعه كه بود او گفتة اين با.  گرداند مي باز كالس به را ها بچه و گيرد مي را برنامه

 الزم ها بچه بعضي براي ايشان تند اخالق قعاوا كه را رضايي خانم بدهد خير خدا:  گفت آهسته گوشم كنار رضواني خانم
 .است

 ، سالن ديوارهاي روي ، بود انداخته ها بچه نظر از را او رفتارش همين پسندم نمي را ايشان تند برخورد اصال من منتهي
 به كه بود ناسزا و فحش درشت و ريز خط با بود همه ديد جلوي درست كه درها روي حتي و كالسها ديوار و ميز روي
 .ميكردند خالي را خود حرص و عقده طريق اين به و بودند كشيده را او چاق هيكل و شكل يا و بودند داده رضايي خانم

 ، بودند كشيده بسياري زحمت آن تهية براي بود واضح و بود هم خوبي برنامة واقعا ديدم و نشستم هم ساعتي نيم تا
 هواي و بود كرده دم انجا هواي جمعيت همه اين با اينكه خصوص به باشم شلوغ جاهاي در نداشتم عادت كه من منتهي
 حياط ، ايستادم حياط در ها پله باالي كمي. كردم ترك را سالن انها از خداحافظي و دبيرها بقيه از اجازه با ، بود شده بدي

 كه بود هم مدرسه باباي آنجا در من از غير به.  بودم نكرده نگاه ان به دقت اين با حال به تا و بود بزرگ بسيار مدرسه
 .داشت مي بر انداز خاك با را ها باغچه كنار در شده ريخته برگهاي و اشغالها داشت

 در به ديگر طرف از كه بود بلندي ستون آن طرف يك.  نشستم داشت فاصله اول پلة با سانتي چند كه سكويي روي
 بلند شتاب با.  نبود عحيب برايم ديگر كه داد دست بهم اليح بابك ياد با دفعه يك نشستم كه كمي.  خورد مي ورودي
 .دويدم خروجي در دم تا را حياط تمام ها بچه مثل و شدم
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 را خودم.  شدم سوار و ايستاد پايم جلوي تاكسي دقيقه همان كه افتادم راه باز و ايستادم كمي ، بودم افتاده نفس نفس به
 به تا بگويم او به ، نه اما برويم خانه هم با بار اين خواستم مي بود مانده بابك امدن به ساعتي يك هنوز رساندم شركت به

 را سرش بود نشسته ميز پشت كه دختري وردم با ؟ چرا دانم نمي ببينم را انجا خواست مي دلم خيلي.  برويم او آپارتمان
 روي.  كنم غافلگيرش خواستم مي بشوم وا منتظر جا همان داشتم دوست.داد را جوابم من سالم با و برگرداند طرفم به

 آسمان تا زمين بودم آمده كه قبل دفعة به نسبت حالم و حس ، بزند حرفي او آنكه بي.  نشستم دختر آن مقابل صندلي
 با. است كردن فكر حال در ميداد نشان كه طوري انداخت صورتم به را نگاهش ديگر يكبار خانم آن. بود كرده تغيير
 .است نگفته چيزي هم بابك و شناسد نمي مرا كه شدم مطمئن بياورد خاطر به مرا داشت سعي كه او گفتة و نگاه

 .اشناست كمي من براي شما قيافة-

 مي روبرو شما با كه است اولي بار كنم مي فكر.  ام نديده را شما حال به تا اصال من اما:  گفتم او پاسخ در تامل كمي با
 .شوم

 تمام شركت وقت و دارند مهمان معصومي اقاي:  گفت و كرد من به رو ميكرد اماده رفتن رايب را خودش داشت كه او
 .بدهم خبر تيشان به رفتن از قبل من تا بگوييد را اسمتان شما خواهيد مي.  اند كرده مرخص هم مرا ، شده

 كشد؟ مي طول چقدر حدودا ايشان جلسه دانيد نمي شما خواهم مي عذر:  پرسيدم

 بيشتر اي دقيقه چند. هستند پدرشان ، نيست جلسه:  گفت گذاشت مي كيفش داخل را هايي ورق داشت كه طورهمان او
 ... و بگيرم تماس من خواهيد مي اند آنده كه نيست

 و برخاستم جا از اجل مثل.  بودم كرده گم را پايم و دست شد عوض حالم آن يك باشند ريخته تنم روي خنكي اب انگار
 .شدم خارج انجا از معطلي بي گفتم چي نفهميدم اصال كه حرفهايي با

 گردم بر اينكه از و دويدم مي همينطور. است سرم پشت هم االن و ديده مرا معصومي اقاي كردم مي فكر و بودم ترسيده
. شد يم رد و بود پر امد مي ماشيني هر باز و بود شده ظهر ، شدم ماشين منتظر.  داشتم وحشت ببينم را سرم پشت و

 و شد سوار من با بودم ديده شركت در كه منشي همانخانم اتفاقا من شدن سوار با.  امد تاكسي باالخره تا ايستادم خيلي
 و نبود مهم برايم.  كند مي خود با فكرهايي چه حاال نبود معلوم و بود شده عوض من به او نگاه حالت. نشست كنارم
 و بود شده راحت خيالم بودم گرفته را ، بگيرد صورت بود نزديك كه بدي پيشامد جلوي و امدم انجا از موقع به كه همين

 .بودم خوشحال
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 براي داشتم و انداختم مبل روي را خودم. زد مي مرتب نا قلبم ضربان و نداشتم عادي حالت هنوز رسيدم كه خانه به
...  افتاد مي من صورت به معصومي اقاي مچش وقتي ، رفتم مي بابك اتاق به ورودم بدو همان اگر كردم مي تصور خودم
 .شكر بار هزار ممنونم.  ممنونم تو از خدايا. ريخت مي هم به چيز همه ديگه شد مي چي من خداي واي

. گرفت ، بدهد تغيير عمرش آخر تا را آدم سرنوشت ممكنه حتي كه بدي و ناگوار اتفاقهاي جلوي هميشه شد مي كاش
 .داديم مي تشخيص را آن اي فاجعه هر امدم پيش از قبل تا داشتيم را قدرت و نيرو اين ما كاش

 و باشيم صبور بايد ما پس دارد دوست را هايش آفريده او ، ماست فكر به لحظه هر و هميشه كرده خلق را ما كه خدايي
 .باشيم شكرگزار و كنيم ستايش را خود معبود حال همه در

 آشنا نا و غريب مكان ان به تازه و بوديم كوچك ما همة ، مانده يادم به روز آن سخنراني از كه است ايي جمله تنها اين
 .بوديم شده وارد

 و داشتم نمي بر او از چشم كه من.  زد مي حرف ما با قشنگ و ارام چقدر ، كرد صحبت ما براي ساعتي كه بود جواني مرد
 بود مهربان. بخشيد تسلي را كوچكمان گرفتة غم يدلها كه زد حرفهايي ساده كلمات با چگونه.  بودم شده سخنانش محو

 .زد لبخند رويمان به و بوسيد را ما تك تك و

 به اتفاقي هر.  شدم مي آشنا بابك با چگونه اصال كردم نمي زندگي معصومي آقاي خانة در اگر ، نبود اين وضعم من اگر
 .بريم مي انها به پي ما كه روزهاست گذشت با و ماست صالح

 عصباني. خنديد مي من تعريفهاي ادامة در او و گفتم او براي را چيز همه من ، آمد هم بابك من آمدن از بعد دزو خيلي
 . بودم شده

 اين اگر ، نه هم من جاي اصال ، ترسيدي نمي بودي من جاي اگر خودت تو يعني ميگيره ام خنده كردي كه كارهايي از -
 ترسيدي؟ نمي باز افتاد مي اتفاق

 .كنم تشريح را حالم بعد بگيرم قرار موقعيت ان در بايد نمنميدا -

 !بابك؟ -

 .ميشي ناراحت زود چقدر كردم شوخي -
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 من چشمان هم شايد.  ميداد نشان خلوت و اثاث كم اما بزرگ ساختمان اول نگاه در رفتيم بابك قبلي آپارتمان به هم با
 .نمود مي اينگونه برايم ديگر جاي هر و بود گرفته خو خانه آن شلوغي به

 همان در خوري ناهار ميز و داشت قرار حال وسط در درست ، رنگ اي نقره گلهاي و برگ با سياه زمينه كاناپة يكدست
.  بودند شده پخش طرفي در كدام هر ديگر هاي صندلي و داشت صندلي يك تنها كه بود آشپزخانه ديوار به چسبيده اتاق
 همه از بيشتر انچه.  كند نمي زندگي اينجا در كسي كه كرد مي مشخص و بود نشسته رغبا اي اليه اثاثها تمام روي بر

 شده گذاشته بيشتر اي فاصله با تقريبا و اتاق ديگر سمت در و بودند كشيده را ان روي كه بود پيانويي گرفت مرا چشم
 .بودند

 مي پيانو كه بودي نگفته بهم بابك ، پرسيدم متحير و نشستم صندلي ان روي ، رفتم طرف ان به بابك به كوتاه نگاهي با
 زني؟

 و ايستاد سرم باالي ، امد طرفم به گفتن حين در و ام نرفته طرفش كه است وقت خيلي ، زنم نمي خوب ديگه چون -
 رستاندبي وارد تازه ، پيشه سال چند مال داني مي ، داد مي آموزش ما به ها بچه از يكي پدر ، پور مهران استاد داد ادامه
 . مادره هدية اين:  گفت پيانو به اشاره با و بودم شده

 بزن برام:  گفتم و كردم باال را سرم

 كني قبول كه تو خاطر به اما گفتم منكه ، زنم نمي خوب اصال:  گفت لبخند به آميخته و گذاشت ام شانه روي را دستش
 .باشه

 و نواختن در مسلما تو كنار در بودن ، اسوده خاطري ، بنشين: تگف و نگذاشت اما بنشيند من جاي به تا شوم بلند خواستم
 آهنگ شروع و تميرن براي اول. كرد دراز را دستش دو من سر پشت همان از و نيست تاثير بي اي ديگه كار هر يا

 آرامي گآهن بار اين كه كرد شروع دوباره شدم نمي متوجه اصال من كه لب زير اي زمزمه با مكثي از پس و زد كوتاهي
 كه است اولي دفعة كه من مثل كسي براي اصال.  شد مي زيبتر كم كم و بود قشنگ بسيار من براي كه خورد مي گوش به
 . بود بخش لذت خيلي ديدم مي را پيانو نواختن خودم چشمان با

 .داد ادامه باز و كردم قاطي:  گفت صدايي با خندة با و برداشت را دستش زد كه كمي

 ميدي؟ يادم بابك بزنم تو مثل دارم دوست:  گفتم و كردم او به رو آن نشد تمام با

 .دارم نياز مجدد آموزش به منهم. خوب استاد يك پيش ميريم هم با -
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 سخته؟ ، بگيرم ياد تو از خواهد مي دلم:  گفتم و كردم مخالفت

 ... اما ،اصال نه -

 بزنم؟ اينطور روز يك توانم مي من يعني -

 .بزني تواني مي تو اينها ار بهتر خيلي كه باش مطمئن -

 را آن از نيمي تا كه بود من كتابهاي باال قفسة در كه داشت وجود قفسه پنج با ديواري كتابخانة شدم او خواب اتاق داخل
 مي كتاب صورت به را هايم نوشته كه است اولي باز انگار كه طوري بودم آمده وجد به.  من كتابهاي همة.  بود گرفته
 كردم سعي كه بود تاريخي آن روي ديدم را آن اول صفحه ، كردم باز و نشستم زمين روي و اوردم پايين يكي يكي. ديدم

 خورده تاريخ هم ديگر كتابهاي اول صفحة روي بلكه نبود كتاب آن فقط ولي بياوم خاطر به را وقع آن تاريخ آن حسب بر
 .خنديد صورت آن به آنهم من ديدن با و آمد پيشم او.  بود

 برگشته قبل به و است فكر در داد مي نشان كه اي چهره با و گشود و برداشت را آنها از يكي و شد خم شد تر نزديك
 داستان و بيداري شبها بيشتر تو كه گفت دوستت وقتي هست يادت پدر خانة دزدي ، خواندم ازتو كه كتابي اولين:  گفت
 را اجازه اين خواست مي دلم داشتم سوال خيلي تو از خواندم را كتابت وقتي ، فهميدم تازه موقع آن من.  نويسي مي

.  پرسيدم مي راحت بود گرفته شكل ذهنم در كتابهايت خواندن از كه را سوالهايي آن و بنشينم پيشت تا باشم داشته
 هم را ديگر كتابهاي بود شده كشيده ها جمله از بعضي زير كمرنگي خط كه آورد را ديگري صفحة و... ببين ا اينجار
 .بود كرده مشخص صورت همين به كه داد نشان

 تمام تا ام نشسته مقابلت من و موقعهاست همان كن خيال و خانه اين در هستم شما خدمت در و اينجا حاال من:  گفتم
 .ام آماده من. بدهم جواب را تو پرسشهاي

 تو از خبر بي و بودم اشفته و تاب بي كه روزهايي به ، عقب به برگردم خواهد نمي دلم ، نه:  گفت و داد تكان را دستش
 راحت خيالت. كنم متمركز گذشته در را فكرم اي دقيقه براي حتي و كنم رها را حاال كه ام داده دست از را عقلم مگر
 .كرده عدممتقا و خوشحال كه پاسخهايي ام كرده پيدا جواب حاال قديمي پرسشهاي آن تمام براي خودم من كه باشد
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 حرف با ، اينجا در بودنم با كنم مي احساس و دارم دوست هم را اينجا من بابك برخالف مانديم انجا در هم را شب ما
 زودتر كاش ، نبوديم تنها و هم از دور هيچكدام و بوده او با هم ام گذشته اي ديگه كار هر و رفتن راه حتي او با زدنم

 .محتاجيم هم به حد اين تا كه يماي بوديم كرده پيدا را هميدگر

 ، كردند صدايم تلفن براي كه بود اول تفريح زنگ.  رساند مدرسه تا هم را من و رفت شركت به او طرف همان از صبح
 .كند خبرم تا زده زنگ و روند مي امروز همين گفت و بود خط پشت نفيسه

 تعطيل زودتر را كالس ربعي يك حال اين با ، شد مي متما نيم و ده ساعت تا و بود دوم و اول زنگ من امروز كالسهاي
 و برنداشت اما بردارد را تلفن او خود كه كردم مي دعا ، بگيرم تماس بابك با تا رساندم خانه به را خودم سريع و كردم
 هم رآخ اينكه از ترسيدم مي ، نشوم شناخته تا كردم عوض را صدايم چقدر شد مي شنيده كه بود او منشي صداي باز

 تا خودش بودم خانه كه وقتهايي يك و گرفتم مي را شركت شماره كم خيلي كه بود همين براي ببرد بويي و كند شك
 هم او.  نشدم تلفنش منتظر و داشتم عجله ديگه امروز منتهي بگيرم تماس من نبود احتياجي ديگر كه زد مي تلفن حدي
 به يا و پرسيد مي مرا حال يا هم سر پشت همينطور داشت فقط مدت چند تا بود كرده تعجب من صداي شنيدن با كه

 .زد مي حرفهايي جدي و شوخي

 بزنم؟ حرفي هم من ميدي اجازه چان بابك -

 .كنم مي خواهش هستيم شما فرمايشات منتظر ما ، بفرمائيد خانم مهتاب -

 .بروند سه ساعت خواهند مي كه گفت و زد تلفن نفيسه بودم كه مدرسه ، بيايي خانه زودتر كمي تواني مي امروز -

 .رسانم مي خانه به را خودم يك ساعت تا حتما باشه -

 ... خودم گرنه و نيست مشكلي و نداري كاري اگر اما -

 .هستم انجا يك ساعت تا من باش اماده تو -

 خدانگهدار فعال ، ممنونم -

 خدانگهدار ، تو فداي -

 در آمد و رفت حين در باري چند كه خانمي ، بااليي طبقة صاحب و شد بلند انآپارتم زنگ صداي كه شدم مي اماده داشتم
 . بود آمده ، بوديم شده رد هم كنار از اي ساده و كوتاه احوالپرسي و سالم حد در و بوديم كرده برخورد هم با پله راه
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 داشت و ايستاد تلفن ميز كنار در و شد داخل من تعارف با. بزند زنگي خواست مي و نشده وصل هنوز تلفنشان گفت مي
 شد بلند نكشيد طول هم زياد كه تلفني مكالمه از بعد. نشست هم او خودم نشستن و تعارف با كه گرفت مي را اش شماره

 مزاحم موقع بد و است ظهر سر: گفت كردو تشكر ، بنشيند هم ديگر كمي او تا كردم مجدد تعراف. رفت در سمت به و
 مي زندگي مادرش با كه گفت خودش از ، بودند آمده ما از بعد كه كشيد وسط اينجا به را مدنشانآ بحث ادامه در و شدم
 خانه در وقتها بيشتر من:  گفت و پرسيد مرا اسم ، نكرده ازدواج هنوز داشت را سي بود مشخص كه سن اين در و كند

 شده شروع تعارفها تازه صحبت همه اين از دبع. باشم داشته آمد و رفت شما با شوم مي خوشحال ، تنهام خيلي و هستم
 بيشتر و دادم مي جواب او سوالهاي به تنها من و گرد مي صحبت و ايستاده در دم كه شد مي ساعتي نيم حدود و بود

 .نبود اصال حواسم و بود افتاده شور به دلم حقيقت در كه چون بودم شنونده

 يكساعتي بود كرده مشخص كه زماني چون باشد شده دير آنقدر دمكر نمي فكر ديدم كه را ساعت بود كرده دير بابك
 دوباره و آوردم در ، بود شده گرمم رفتم راه بس از و بودم پوشيده را بيرون لباسهاي كه بود وقت خيلي.  گذشت مي

 .پوشيدم

. بود او خود براي يمنگران ديگر بود گذشته نيم و ساعت يك كه وقتي ولي نيامده چرا كه بودم شده عصباني اول درسته
 .بزنم زنگ بايد كجاها به و كنم چكار بايد دانستم نمي ، زد مي شور جوري بد دلم

 در كنار كه رساندم او به را خودم و شدم سرازير ها پله از سرعتي چه با آمدند تاخير همه اين از بعد خان بابك باالخره
 .بود ايستاده

 آورديد؟ تشريف گفتيد كه انچه از زودتر خيلي كنيد نمي فكر شما:  گفتم لنديب كمي صداي و عصبانيت با ديدم را او تا
 .نداره اي فايده رفتن ديگه ، تو بفرمائيد:  گفتم و رفتم كنار در جلوي از حرفم دنباله در و چي براي عجله همه اين

 ...من مهتاب -

 : گفتم آلودي بغض صداي با مخلوط و داشتم هنوز كه حرصي با

 .شركت زدم زنگ همين براي من ، رفتم مي خودم ، بيايي تواني نمي گفتي مي ، ببينم را نفيسه استمخو مي من

 زياد خيلي سرعت.  شوم سوار خواست هم من از و رفت اتومبيل سمت به و نزد باره يان در حرفي اصال و نگفت هيچي او
 .راند مي سرعت انهم با و نداد اهميتي او ولي.  تر يواش بابك:  گفتم ترس با ، بود
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 بود تر خلوت كمي ديگر ساعتهاي به نسبت خيابانها.  كنم نگاهش خواستم نمي و بود كرده تغيير بسيار او چهرة حالت
 وقتي.  ديوار توي برويم بود مانده كم كه رفت مي طوري ها پيچ سر.  بود حتمي ما تصادف رانندگي وضع اين با وگرنه

 با نفيسه.بود شده گذاشته زمين روي در هم كنار هم چمدانها.  بودند ايستاده حياط در مسعود پدر بعالوه آنها رسيديم
 .رفتم انها پيش بشوم بابك امدن منتظر انكه بي هم من كه زد لبخندي چنان ما ديندن

 .مهتاب كردي شادم چقدر داني نمي بودم شده اميد نا امدنتان از -

 با را حرفش كه ، بيايم ما خواستيم مي كه بودم شده ناراحت آنقدر نفيسه : گفت من به خطاب او حرف ادامه در مسعود
 همديگر كه بود اولي بار كه بابك و مسعود پدر خصوص به آنها عليك و سالم.  كرد تمام او به دادن دست و بابك آمدن

 .كرد جدا ما از را مردها كردند مي مالقات را

 .گرديم مي بر انشاءاهللا.  بوده ضروري كه را چيزهايي آن فقط مانده هنوز كمي كي نبرديم كه را اثاثها:  پرسيدم نفيسه از

 رفتن موقع نزد حرف من با هم اي كلنه حتي بابك.  رفتيم آنها اتومبيل دنبال به هم ما و شدند سوار آنها تاكسي امدن با
 ؟ شده حرفتان مه با مهتاب:  گفت و بود من كنار نفيسه همه گرفتن جا و قطار شدن پر تا انها

 ؟ مگه چطور:  گفتم و كردم تعجب او سوال از

 .نيست هميشگي بابك اين ، كن نگاه را شوهرت -

 .داره دوستت خيلي بدان را قدرش:  گفت نفيسه بود طرفم به او رخ نيم كه بابك به نگاهم فاصله در

 نفيسه هنوز.  كرديم خداحافظي هم با بود پركرده را دويمان هر چشمان كه اشكهايي با و گرفتيم آغوش در را همديگر
 و برگشت او كه بود نمانده چيزي قطار حركت تا. رفت سرعت با باشد اورده ياد به را چيزي انگار بابك كه بود نرفته باال

 .هاست بچه براي بده را اين:  گفت و كرد دراز طرفم به را بزرگي تقريبا جعبه

 ها بچه براي اي هديه:  گفتم و دادم را جعبه ان و اندمرس نفيسه به را خودم نبود حرفي فرصتي

 ؟ مناسبتي چه به -

 .بزن زنگ خدا به را تو شود مي تنگ برايتان دلم ، دارد دوست را تو تپل كوچولوهاي كه است بابك من از بيشتر -

 صدايش. نينداخت هم ينگاه نيم حتي بود نزده حرفي من با او هنوز.  شديم اتومبيل سوار هم ما قطار حركت از بعد
 ؟ زدم صدايش باز ، نداد را جوابم اول ، كردم
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 مشكل برايم زدن حرف آنقدر حال به تا ، بود رفته يادم اصال بدهم ادامه را حرفم نتوانستم ، داد تكان را سرش... بابك
 همان و نياورد خانه داخل ار اتومبيل او رسيديم كه خانه به. بگويم خواستم مي چي كه نپرسيد هم او من سكوت با. نبود
 !نميشي پياده:  پرسيدم ، نشسته همينطور كه ديدم را او وقتي و شدم پياده ، داشت نگه در دم

 . گفت جوابم در را همين فقط.  دارم كار جايي:  گفت

 و شد پياده خودش بخواهم را كليد و بروم او طرف به من اينكه از قبل و بودم نياورده را كليد اما كنم باز زا در خواستم
 را در.  بيايد داخل كه داشت قصد و شده منصرف رفتن از اينكه از شدم خوشحال ، بود كرده خاموش هم را ماشين.  امد
 دليل چون بود مورد بي من آني خوشحالي.  بود ايستاده او ولي شدم وارد. كرد باز بود ماشين سوئيچ به وصل كه كليدي با

 بس ديگه حاال ، ببخشيد... بابك:  گفتم و كردم بهش رو.  او نرفتن خاطر به نه بود در كليد بخاطر ماشين كردن خاموش
 را كيفم داشتم كه عصبانيتي تمام با و رساندم اتاق به را خودم. فت و گذاشت تنهام باز ناراحتم دانست مي انكه با او اما كن

 عوض بيشتر همه از و بودم تنها از ، نفيسه رفتن از دلم.  گريه زير زدم بود گرفته دلم كه بس از ، نشستم و كردم پرت
 .بود گرفته او اخالق شدن

 مي قهر الكي كه حاال لوسي خيلي بابك ، بودم دلواپسش خوب. شد اينطور من حرفهاي آن خاطر به فقط:  گفتم خودم با
 كار چه براي ، كرده خواهي رعذ چرا اصال كه بودم شده پشيمان انقدر لحظه يك توي. شم مي خودت مثل منهم كني

 .خالفي

 تنم لباسهايم هنوز كه من ، منتظرم ماشين توي من ، پايين بيا مهتاب:  گفت شنيدم ر بابك صداي آيفون از ، زدند زنگ
 .شتافتم او پييش به و امدم پايين ها پله از تندي چه با بود

 ؟ انجام داشتي كه كاري:  كردم سوال حال اين با ، نداشته كاري اصال هم شايد ، نداده انجام را كارش دانشتم مي

.  ميشه هم بعدا نبود مهم يعني اره:  گفت كند پنهان من ديد از را اش خنده كرد مي سعي كه صورتي در جوابم در او
 !باال ميايي

 كرده تباهاش دو هر ، شنيديم مي را هميدگر هاي گفته و زديم مي حرف هم با.  شدم سوار ديگري پرسش و حرف بدون
 نفيسه براي تنها كردنم صحبت بلند همينطور ، من ناراحتي و حرص بود كرده خيال كه بود بابك من از بيشتر و بوديم
 بينم مي را خودم بابك هاي گفته و فكرها اين با و است شده مي كم صحبتمان و ديدن از اي دقيقه امدنش دير با كه بوده

 نبود قادر زبان هرگز كه فهميدم را چيزهايي بلكه شوم نمي دلگير تنها نه او يتهايحساس و حسادت از حتي كه فهمم مي و
 .كند بيان برم مي لذت ديدنش از من كه را چه آن
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 سوم و بيست فصل

 حدس ، بروم انجا به تا خواست و گرفت تماس من با اعالئي خانم كه گذشت مي مدرسه شدن تعطيل از روزي چند تاره
 مخالفتم و بودم كرده صحبت ايشان با باره اين در قبال من حاليكه در است ميان در تابستاني كالسهاي موضوع باز زدم مي
 ديدنشان به امروز همين كه بودند كرده ناييد كه خواستشان در به بنا باز ولي بودم كرده اعالم كالسها اين پذيرفتن در را

 در من تا خواستند مي اعالئي خانم و نبود درس و كالس سر اصال موضوع خيالم خالف بر ، رفتم و شدم اماده ، بروم
. باشم ها بچه همرا ، بودند كرده ريزي برنامه حسابي و بود صحبتش هم امتحانات از قبل حتي پيش هفتة چند كه اردويي

 فقط و اشتندد مشكلي كدام هر ولي شده صحبت هم دبيرها بقية با كه گفتند و كردند اصرار ايشان ولي نكردم قبول اول
 شيطان پسر اين با اما باشم هم خودم خواست مي دلم داد ادامه.  نكنيد رد مرا خواست در شما اميدوارم كه مانديد شما
 .شود نمي بند جايي كه كنم چه

 !!هستم؟ من تنها:  پرسيدم:  بود شده بسته زبانم ايشان اصرارهاي مقابل در كه من

 .هستند هم تريبتي مربي پرواز مخان و شيمي دبير رضواني خانم نه -

 معاونها؟ پس -

 .دارند را من مشكل همين هم رضايي خانم است بيمارستان در مادرش بيماري خاطر به ناصر خانم متاسفانه -

 كنم مي صحبت شوهرم با من باشه:  گفتم

 را اردو اين كه است هفته يك النا.  بگذاريد جريان در مرا زود بود مشكلي اگر هم باز ، كنند مي قبول كه اهللا انشاء -
 .نميشه ديگه.  اند شده معترض همه ها بچه.  ايم انداخته عقب مشكل همين براي

 !اعالئي خانوم ببخشيد:  زدم صدا كه بودم نشده دور قدمي چند هنوز خداجافظي از بعد و بوديم هم با مدرسه دم تا

 !جانم؟ -

 است؟ روزه چند -

 روز چهار -
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 وايسي در رو توي و بود سخت هم خودم براي دانستم نمي هم را نظرش و بودم نزده حرفي او با هنوز كه كباب از غير به
 .بودم افتاده

 حرفي من ، داري دوست خودت كه طور هر:  گفت هستم او جواب منتظر كه گفتم و كردم تعريف بابك براي وقتي ظهر
 .نگفت چيزي باز اما بود اندهم مردد من خود مثل گفتم را آن مدت وقتي اما.  ندارم

 ولي نبودم راضي دلم ته بود ايستاده كنارم اتوبوس افتادن راه تا و رساند مدرسه به مرا بابك صبح شش ساعت يكشنبه
 .كرد كاري شد نمي آخر لحظة اين تو ديگه

 !! هان برويد، و بگذاريد تنها را ما داريد قصد شما پس خانوم مهتاب -

 .نروم خواهي مي گفتم كه من وگرنه رديك قبول خودت بابك -

 و شود بند دلت ديگه كه آنقدر نه اما بگذره خوش بهت خيلي اميدوارم ، برو ، كردم شئخي بابا:  گفت و زد لبخندي
 .برگردي نخواهي

 .دانم مي خودم ، گذره نمي خوش بهم اصال كه باش مطمئن:  گفتم ناراحتي با و گرفتم پايين را سرم

 .مانديم خبر بي شما ديگه هنر اين از ما و هستيد پيشگو شما -

 ...ها داري نمي بر شوخي از دست اخري دم اين كه هم تو -

 و ها بچه بستن صف از پس كند حركت اتوبوس نيم و شش ساعت و شوند جمع همه شش ساعت كه بود اين بر قرار
 .فتاديم راه و شدند سوار همه انها به دادن توضيح

 با اينكه تا بوديم راه در ساعتي سه.  بودند نشسته سكت هم بقيه و بودند خوابيده ها بچه بيشتر اول ساعت دو يكي تا
 انداز زير ، رفتيم جنگلي پارك به و شديم پياده همگي و ايستاديم جاده كنار ها بچه رضايت و راننده آقاي پيشنهاد
 .بود صبحانه براي غذا امردن بيرون لمسئو كه رانننده اقاي جز به نشستند همگي و كردند پهن بزرگي

 جايگاه نشده تاريك هوا تا كنيم حركت زودتر بايد گفت راندده آقاي اما بمانيم آنجا اين از بيشتر داشتند اصرار ها بچه
 .كنيم معلوم را خودمان

 .شدند پخش چادرها در مساوي طور به ها بچه و گرفتيم چادرهايي و شديم مستقر طاهر بابا پارك در را شب
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 دو همين در و نداشتم خوشي حال كه من.  بود چادرها در ماندن از گرمتر بيرون هواي. شديم بلند همگي زود خيلي صبح
 .بود شده مشكل برايم بودن اينجا ، خانه به رفتن براي ميزد پر روحم روز

 .شده جورييك حالم هم من چون نداشتي عادت كه است ماشين خاطر به حتما:  گفت مي پرواز خانم

 .بود گرم خيلي راه توي و حاال ديشب برعكس چون ، شدي زده گرما هم شايد:  گفت رضواني خانم

 و دانست مي ضعيفي تنها مرا ناخوشي دكتر اقاي كه رفتيم دكتر به رضواني خانم و من و شدند بذه سنگي كوه به ها بچه
 .كرد تجويز تقويتي كپسولهاي مقداري

 بودم انها با دقايقي كه هم من بردند قديمي هاي بازار و ها محله به شهر اين دستي هنرهاي دين ايبر را ها بچه آخر روز
 خوشحال و داده تغيير مرا حال كلي فكر همين و گشتيم برمي بايد.  بردم پناه اتوبوس به حالم بودن ناجور بخاطر باز

 با تا شدند پياده هم پرواز و رضواني خانم دو هر بزند تلفن تا شد پياده و ايستاد خيابان كنار در راننده اقاي وقتي بودم
 خانه بابك ولي رفتم انها همراه و شدم پياده آخر بودم دل دو ، بروم خواستم مي هم من بگيرند تماس هايشان خانواده

 .برگشتم و نگرفتم شماره ديگر هم من ، بود شركت در روز ساعت اين مطمئنا نبود
 

 وقتي. بيايد دنبالم به تا زدم تلفن بابك به.  شدند پياده همه مدرسه در دم و رسيديم مقصد به كه بود شب هشت ساعت
 آهسته و مهربان لحن با و انداخت صورتم به عميق نگاهي بيندازد راه را ماشين اينكه از قبل نشستم او كنار و شدم سوار
 چرا؟ عزيزم:  پرسيد و دادم تكان را سرم تنها او جواب تصديق در ؟ شدي الغر چقدر ميداني جان مهتاب:  گفت اي

 .شد بد حالم يكدفعه و بيخود چرا دانم نمي -

 پدال روي را پايش باشد من از حرفي منتظر آنكه بدون و دكتر برويم نداري خوبي حال هم هنوز انگار ، چي حاال -
 .شد كنده جا از ماشين و گذاشت

 چيزي رفتم دكتر من ، بابك خانه برويم:  گفتم گرفت طرفم به را شصورت وقتي و گذاشتم اش شانه روي را دستم
 .نيست

 خوب انگار شوم مي اينطور چرا كه بودم مانده تعجب در هم خودم نداشتم حالتي چنين اين حال به تا بود بد حالم هنوز
 .رفتم دكتر به باز و بود تاثير بي قبلي دكتر تجويز و نبودم شدني

 ؟ داري بچه:  كرد سوال ازم من حرفهاي شنيدن و نهمعاي از پس دكتر خانم
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 !!نه -

 .شوي مي خوشحال بدهم را تو حاملگي خبر من اگر حتما پس -

 .بودم زده زل او به همينطور و بود امده بند زبانم

 ؟ رفتي هم اي ديگه دكتر ، نويسم مي ازمايش برايت بيشتر اطمينان براي -

 .فيهضعي خاطر به گفت اما ، رفتم بله -

 نفهميدي؟ ، چي خودت تو:  گفت و چرخاند طرفم به را نگاهش ، نداده تشخيص چطور -

 .اينطوريه اول شكم:  گفت حرفش ادامة در

 همين خواست مي دلم ، ناراحت يا باشم خوشحال بايد خبر اين شنيدن از دانستم نمي حقيقتا.  بودم مبهوت و گيج هنوز
 حقيقت دكتر گفتة كنم دعا دانم نمي.  شدم مي قطعي جواب منتظر بايد.  نبود معلوم هك هنوز اما بگويم هم بابك به االن
 .نباشد چيزي اگر حتي نگويم او به اورد نمي طاقت دلم كه دانم مي ، اشتباه يا باشد

** ** ** 

 به خبر اين نيدنش از پدر ولي كي نيست معلوم هنوز ، ايران بيايد داره تصميم گفته و گرفته تماس مادر:  گفت بابك
 خانه مدل حتي.  كند عوض خواهد مي تماما را بودند چسبيده دلش به كه وسايلي و اسباب و خانه كه شده زده ذوق قدري

 . را كهنه هاي اثاث و

 ؟ گردند مي بر هميشه براي ديگه -

 دلش باز ولي گرفته ها ميمتص اين از خيلي حال به تا.  نيست مشخص مادر كارهاي:  گفت و انداخت باال را هايش شانه
 مي هم پدر كرد رفتن قصد باز اگر ولي هيچي كه ماند مادر اگر ماند نمي تنها ديگه گفته پدر. كند ترك را انجا كه نيامده
 .رود

 ؟ چي تو انوقت:  پرسيدم دستپاچگي با

 .باشي تو كه هرجا -

 !؟ بابك... تو ؟ بياوري انها براي تواني مي دليلي چه ماندن براي -
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 ؟ چيه ، بابك جان -

 .بماني تنها اينجا تو كنه نمي قبول پدرت -

 هم به دو آن رسيدن براي كه نيستم هم تنها ، نيستم بچه ديگه حاال.  نيست مهم آنها از كدام هيچ خواستة ، نيست مهم -
 حاال و نبود مهم من نظر ، دگردن مي زندگي همديگه از جدا و رسيدند تفاهم به دويشان هر كه وقتها اون ، كنم خوشحالي

 !انهاست؟ خواستة و انهاست با حق هميشه ميگي تو بپردازم را تاوانش من بايد باز هم به آنها رسيدن براي

 من ندارم قبول من ولي ، گويند مي اينطور كه خودشان دارند دوست را همديگر مادر و پدر:  گفت سكوت كمي از پس
 ممكنه ، باشند خودخواه باز دارند باور را خود داشتن دوست كه كساني ممكنه مهتاب ، پسندم نمي را عالقه و تفاهم اين
 عقيده بخاطر فقط هم از جدا عمر يك ، بگذارند تنها را همديگر ، دهند ترجيح را آن و بچسبند فرع به و كنند رها را اصل
 !! ؟هان ممكنه مهتاب ؟ سازگاره خودخواهي و غرور با عشق ، عشق يعني انها داشتن دوست...  هاي

 و اخالق دربارة كه كنند مي زندگي جور يك كدام هر و دنياست اين توي جورواجور آدمهاي آنقدر دانم نمي بابك -
 .آنها نه حقيقته ما عشق. دارم قبول را خودمان حرفهاي فقط من ، داشت ثابتي گفتة نميشه ديگه آدمها ما دربارة

 زنده عشقش كه وقتي تا و نميشه آنها مثل وقت هيچ هست كه وقتي تا نشسته كنارت هك بكي با.  باش مطمئن را اين -
 .توِ عشق اسيره ، اسيره من دل آخه ، كند نمي رها را او است

 ...پدرشان مثل نه باشند داشته قبول را ما عشق انها و باشه ما مثل نظرشان شدند بزرگ كه ما هاي بچه اميدوارم -

 ها بچه كه نيست شكي باشند خوب اگر مادر و پدر:  گفت و گرفت را بحث ادامة بود نفهميده را من منظور هنوز كه بابك
 .ما خود حاالي مثل خوشبختند ما هاي بچه ، شوند مي خوب هم

 خودخواهي و راضي خود از پدر عجب:  گفتم شوخي به و خنديدم او گفتة به

 اورد مي در پر داشت خوشحالي از... مگه مهتاب:  گفت و كرد نگاه من به تعجب با بود فهميده را من منظور تازه كه بابك
 بابك قول به تا باشم منتظر و كنم شادي او مثل بايد كه فهميدم منهم ، بود گذاشته تاثير هم من در او زياد خوشحالي. 

 .بياد دنيا به زودتر چه هر كوچولو

 وجود با ، پرسيد را نيامدن دليل و زد تلفن اعالئي خانوم قتيو. بروم مدرسه من كه خواست نمي بابك ولي بود ماهم دو
 براي و نيست مشكلي كه حاال خوب:  گفت اعالئي خانوم.  كردم تعريف برايش را بابك گفتة نداشتم حرفي خودم اينكه
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 را همين اول از پس:  گفت خنده با او و كردم تكرار را بابك حرف دوباره من. داد خواهند مرخصي شما به آخر ماه سه
 .داره فرق همه با شوهرت كه بگو

 

 نمي خوب اصال و بود كم تمرينم باز اما كرد مي كمكم پيانو نواختن در كرد مي فرصت بابك كه وقتها گاهي روزها اين
 كردن نگاه را دستش حركات و ايستادن او كنار تنها موقع ان در.  كشيدم مي دست و شدم مي كالفه و خسته زودي ، زدم
 .ميكرد آرامم سپردن گوش او زمزمة به و

 و بود انداخته هوس به مرا باز ننوشتن مدتي كه جديد داستاني.  ميدادم اختصاص داستان نوشتن به را بيكاريم وقت بيشتر
 .ميكرد ترغيب و وسوسه كار اين براي را من هم بيكاري

 دادن ادامه و نوشتن حين در ، ميكردم انتخاب را موضوع يك دفعه هر و بود سخت برايم شروع قبل هاي داستان مثل
 .بود دلخواه موضوعي دنبال به جستجويم و فكر باز و نبود جالب برايم اصال

 به ماندن خانه اين من نظر به ، بده مرخصي خودت به روز نصف الاقل هستي عجيبي دختر تو كه واقعا:  گفت مي بابك
 .كرده زيادتر هم را ايتكاره بلكه ، نداره اي فايده تنها نه تو حال

 اينطور خودم. باش مطمئن را اين نيست مشكل برايم اصال و دارم دوست خودم كه دهم مي انجام كارهايي من اما:  گفتم
 تماس عشق با خودم كه صورتي در نوشتم مي عاشقي و عشق از وقتها آن من بنويسم توانم مي بهتر حاال كه كنم مي فكر

 خدا كه بود شبيه اي معجزه به تنها زندگيم در ورودش با بود عشق عادي آدمهاي خيلي مثل هم من فهم و ديد ، نداشتم
 .خواست مي

** ** ** 

 را من درس:  گفت مي كه بود مدرسه از حرفهايمان بيشتر كرديم صحبت هم با دقايقي و زد زنگ من به رضواني خانم
 را سراغت دبيرها از خيلي:  گفت مي و بروم مدرسه به تا واستخ مي من از ، گرفته اسماعيلي اقاي نام به مرد دبير يك
 .كنند مي سوال تو از بينند مي مرا كه بار هر بوديم هم با بيشتر ما دانند مي چون كالست هاي بچه راستي ، گيرند مي

 .بزنم سري ميخواهد دلم خيلي وگرنه نميام خاطر همين به هم من-

 .بيايي كالسها ساعت ميتواني خب ولي ،نميشه ميگي راست-
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 ديگه؟ جاي يا است مدرسه آن كالسهايت فردا-

 !بيايي فردا هستم،ميخواهي همانجا نه-

 .ببينم را ها شما خواهم مي هم من بيايم كه كنم مي سعي آره-

 .كند پياده را من تا خواستم او از اصلي خيابان سر. بودم آماده هم من رفت مي داشت بابك وقتي زود صبح

 ؟ اينجا ،چرا مانده راه همه اين هنوز هتابم: گفت

 .بدهند اجازه آقا اگر دادم ادامه شوخي به و كنم روي پياده كمي خواهم مي:  گفتم

 .شماست دست ايشان ،اجاره دهند مي اجازه آقا حتما: گفت خنده با بابك

 .دنبالت ميام ظهر:گفت كه بودم نشده پياده هنوز كردم باز را در

 .خداحافظ گردم مي بر خودم مانم نمي نجااي خيلي:  گفتم

 .خانم خداحافظ-

 ايستاده هنوز ،بابك خاندم چر عقب به را سرم رفتم كه كمي بود خلوت هميشه مثل خيابان آن رفتم و گرفتم را رو پياده
 .كرد حركت بعد و خنديد رويم به كنم مي نگاهش كه ديد وقتي و بود

 بودم افتاده نفس نفس به و شدم بودمخسته آمده كه راه كم يك همين با هم حاال و بودم نكرده روي پياده اصال مدت اين
 راه وسط يكدفعه كه بودم آمده دقايق اين در را راه نصف تازه االن رفتم مي دقيقه ده عرض در قبال كه راهي همان

 ديدم را او فاصله اين با من و آمد مي من روبروي از معصومي آقاي ، افتادم مي پش داشتم وحشت و حول از ، زد خشكم
 و بگيرم او از را نگاهم توانستم نمي چرا دانم نمي بودم ،ترسيده نبود طرف اين به نگاهش اصال معصومي آقاي حاليكه در

 را احوالم گرم خيلي و بشاش و داد را جوابم و كردم سالم. شد نزديكتر و ديد مرا هم معصومي آقاي بالخره تا بروم
 شادي. بود برايم خوبي خيلي خبر و شدم خوشحال خيلي داد ادامه و گفت تبريك كرد مي نگاهم كه ورهمينط و پرسيد
 كه خودش براي فقط دل توي حقيقتا اما بود من براي هرا ظا كه خوشحالي ابراز داشتم قبول خبر اين از را او بسيار

 بدهد جواب اينكه از قبل و پرسيدم را شدختر و همير حال كنم عوض را حرف اينكه براي. بود شده آسوده خيالش
 : گفت
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 نفس سوالم دنباله بعد و زدم مي قدم ايشان همراه به جرم ال هم من و آمد مي كه راهي خالف بر و گردم مي بر هم من
 . آيند مي هم وبابك من فرهاي مسا آينده روز سه دو همين توي: گفت و كشيد عميقي

 بغض نگفتم هيچي و بود شده بسته دهانم ولي بگويم چيزي ظاهريم خوشحالي دندا نشان در كلماتي بيان با خواستم
 نبودم خوبي شنونده اصال اما شنيدم مي من و گفت مي معصومي آقاي بوديم همراه هم با كه جايي تا و بود گرفته را گلويم

. 

 هميشه گردم مي بر و آيم مي پياده حهاصب را مسير اين كه سالهاست من ولي نيست زياد راه تقريبا خانه تا اينجا از: گفت
 داده قول بهم ،راستي ديدم را تو كه شد خوب خيلي نرفتم بيشتر راه هاي نصفه استثنا امروز اما رفتم مي خيابان سر تا

 .نيامديد اما بياييد پيشم هايش بجه و نفيسه با يكروز كه بودي

 چيزي من به هيچوقت انگار كه طوري بوديم اش خانه در هك يي وقتها آن بود ها گذسته مثل معصومي آقاي گفتار لحن
 عوض را خود سريع آنقدر توانند مي آدمها چطور.كنم فراموش توانم نمي و است گوشم توي هنوز كه حرفهايي نگفت
 ميايي؟ مدرسه اين ،هنوز پرسيد من از.  كنند

 مقابلم بگويم چيزي من اينكه از قبل بوديم يدهرس مدرسه به.  نميام ديگه كه است وقتي خيلي ، بزنم سري آمدم: گفتم
 نصيبش كه سعادتي اين براي و برسان اقبال خوش مرد آن به مرا سالم ، ببينم را همسرت دارم دوست: گفت و استاد
 .رفت بعد و بگو تبريك من قول از باز شده

 خيال نبود حواسم اصال.  برگشتم را آمده راه و گرفتم ماشين روبرو همان و نگذاشتم مدرسه داخل به قدم و ايستادم كمي
 ترس از هنوز شايد ، بود چه دليلش دانم نمي كه اي گريه بودم افتاده گريه به ، كنم مي زندگي قبل در هنوز كردم مي

 وا دل از اينكه با ، بابك كردة سفر ايشان بقول ، مسافرها امدن از ، ها بعد از هم شايد و بود معصومي آقاي با رويارويي
 .شناختم مي را بابك خودم از بهتر و داشتم خبر

 ، نشستيم دو هر و كردم مشغول غذا كشيدن با را خودم شود بدل و رد ما بين كه كالمي بدون امد خانه به بابك كه ظهر
 . بود افتاده شركت در كوچك اشتباه يك اثر بر كه اتفاقهايي ، زدند حرف به كرد شروع او

 راستي:  گفت بابك كه كنم جور و جمع را ظرفها تا شدم بلند و نداشتم هم غذا به ميل ، اشتمند حوصله و بودم ناخوش
 .كن اماده شنبه پنج براي را خودت مهتاب

 ؟ چي براي -
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 ...كه شوهري پدر و ايد نديده را همديگه هنوز كه شوهري مادر براي -

 بيرون هم او رفتم او پيش از و كردم ترك را زخانهآشپ بعد و ندارم شوخي حوصلة:  گفتم اخم با و پريدم حرفش وسط
 بگويي؟ هم به را دليلش ميشه:  گفت و ايستاد مقابلم و امد

 ؟ چي دليل:  گفتم و گرفتم طرفش به را سرم

 ؟ نداري مرا كردن تحمل طاقت امروز تو كه را اين -

 ! گفتم اينطوري من بابك -

 واي:  گفت و گرفت باال را صورتم و گذاشت من چانة زير را دستش شگفتن حين در و كردي فرق امروز تو حال بهر -
 ؟ افتاده اتفاقي مدرسه توي:  پرسيد و شد جدي سكوت كمي از پس و اخالقي بد دختر چه

 ؟ آره...  خبرم بي هم خودم كه كردم ناراحتت من حتما پس:  گفت و دادم تكان را سرم جئابش در

 نه -

 ! كنم باور حرفتو -

 گم نمي دروغ بهت -

 ؟ شده چي پس -

 .بگويم من كه نيست خبري بزن ديگه حرف يك ميكنم خواهش بابك -

 از خواستم نمي. نداديم ادامه بار آن در و كرد قبول را حرفم سر تكان و چشمان حركت با كرد مي نگاهم كه همينطور
 دارم او به كه اطميناني و بابك كارهاي تمام با هاينك از كنم ناراحتش و نگران خواستم نمي ، بزنم حرفي او با پدرش ديدار
 معصومي اقاي كه اخري جملة از بغير ، گفتم او براي و نشد بند دلم توي هو حرف اين اخر اما ترسم مي دلم ته هنوز ولي

 .بود گفته مسافرها درباره

 كه عرضه بي ادم يك ، باشم طوراين من دارد دوست!  ميكنه خيال چي خودش براي پدر:  گفت بعد و فكر توي بود رفته
 مي دلم و زنه مي سرم به وقتها گاهي.  شعور بي و هوسباز جوان يك ، بگيرد تصميم خود زندگي براي تواند نمي حتي
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 بدست خواهم مي كه را كسي تا دارم را اين جرات هم من كه بفهمه ، شود متوجه را چيز همه پدر تا كنم كاري خواهد
 .پدر مثل نه دارم نگهش خودم براي و باشيم هم پيش عمر يك و كنم زندگي باهاش ، آورم

 .گفتم نمي تو به را حرفها اين كاشكي:  گفتم

 ! كنيم قايم هم از تو و من و باشد چيزي يعني -

 .كنم ناراحتت خواستم نمي -

 .آمد خوشم خودم از بيشتر زده پدر كه حرفهايي با شدم خوشحال اتفاقا:  گفت و زد لبخندي

 راضي خود از هميشه مثل:  گفتم و نديدمخ

 .بودي ناراضي و ناشكر چرا پس است مراد وفق بر چيز همه وقتي! ناراحتي چرا:  گفت و داد تكان را سرش

 را او آنقدر من بارداري خبر.  گرفت تماس من با خودشان خانه از بار اين و بود شده وصل اشان خانه تلفن نفيسه
 را تو و بيايم شده كه هم روز يك براي اگر تا كنم مي راضي را مسعود شده طور هر:  گفت مي كه بود كرده خوشحال

 كرده تغييري صورتم كنم نمي فكر كه خودم ، شدم شكلي چه چي يعني:  گفتم.  شدي شكلي چه ببينم خواهم مي ، ببينم
 .باشد

 .ميشه زشت آدم شكل و مياره باد صورت باشه دختر اگه چون پسره حتما پس ميگي جدي...ا:  گفت نفيسه

 اين كه بس از:  گفت ، دانستم نمي اصال منكه داري اي قوي اطالعات عجب نفيسه:  گفتم و گرفت ام خنده او حرفهاي از
 .بياد دنيا به بچه تا كشند مي ادمو كه اخر ماههاي خصوص به ميفهمي هم تو كن صبر. گرفتم ياد منم گفتند آن و

 ديوانه تو گفتة به كه بينم مي را كسي ونه روم مي جايي نه كه خودم حال به خوشا مورد اين در پس:  گفتم شوخي به
 .شوم

 .شنود مي آدم حرفهايي عجب:  گفت مي و خنديد مي بلند بلند بابك گفتم بابك براي را نفيسه حرفهاي وقتي ظهر

 ؟ الكيه همه اينها ميگي تو يعني:  گفتم

 من اينبار. خانوم مهتاب متاسفم ولي دادم مي تشخيص را اينها اشتباه و درستي بودم ماما اگر شايد دانم نمي:  گفت بابك
 .رفتم او پيش از لوس باباي گفتن با و خنديدم بلند صداي با او گفتة به
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 بد روزهاي براي كنيم مي شماري روز و قراري بي هستيم منتظرش كه خوبي روزهاي و لحظات آمدن براي كه همينطور
 شود تمام و بگذرد سريع و بيايد زود داريم دوست. هستيم عجول دانيم مي را امدنش خبر قبل از كه هم آينده خوش نا و
 .داد مي ازارم فكرش كه بود شنبه چنج اين من بد روز و بود طور همان هم من حال. 

 را شركت به رفتن امروز گفت كباب وقتي باز ولي دانستم مي اينكه با.  بودم گرفته خيلي ، بودم شده بلند كه ازصبح
 كه همينطور.  بود داده خبر تو به من از جلوتر كه پدرم. فرودگاه بروم بايد:  گفت او و كردم سوال او از ، كرده تعطيل
 طوري ، بزنم حرفي اينكه ار قبل و كرد كوتاهي خنده و انداخت نگاهي من به خود مقابل ايينه از شد مي آماده رفتن براي
 چقدر ، بريم بيا هم تو مهتاب:  گفت داشت لب بر كه تبسمي با.  نشست نزديكم ، باشد آورده ياد به را جيزي رانگا كه

 بامزه هم اصال گفتم او حرف به تفاوتي بي با.  شناسد مي هم را تو كه پدر خصوص به ، ببينند هم با را ما وقتي ميشه بامزه
 .نيست

 يعني تو حضور كني نمي فكر:  داد ادامه ماندن خيره و كوتاهي مكث از پس و مبري هم با شو بلند ، ميگم جدي دارم -
 بر ايران به دارند امروز اميدي چه با كه شود مي شوهرتان خواهر و شوهر مادر دلخوري باعث خانواده اين عروس يگانه
 .!! گردند مي

 .ديگه روز يك براي بگذار را ها شوخي اين ، ديگه كن بس بابك -

 يه از امروز من خانوم:  گفت و گذاشت دستم روي را دستش كه شوم بلند خواستم و گرداندم بر او از را رويم اخم با
 ! بدانم دارم دوست خيلي من و دلخوره چيزي

 كسي مثل ، زد مي راه ان به را خودش وقتها گاهي ولي چيه از من ناراحتي كه دانست مي خوب خودش كه بودم مطمئن
 .من خود عين ، كنه فرار خواهد مي و كنه مي شناراحت حقيقت كه

 !كنم؟ چكار من ميگي شما ، بروم و بگذارم را تو كه نمياد دلم: گفت و كرد تر نزديك را صورتش

 داشت كه بابك. ببرند را تشريفشان نگراني هيچ بدون و بيايند كوتاه را امروز كه ميگم شما دل به من اما دادم جواب
 مشغول را خودم او رفتن با.  بودم زده زل او به و بودم نشسته او سر پشت كاري بدون من و ردك مي مرتب را موهايش
 خوابم اي لحظه چند كه كشيدم دراز.  بودم افتاده خيال و فكر توي حسابي.  نداشتم هم چنداني كار ، كردم خانه كارهاي

 گفت و زد تلفن بابك دقيقه همان كه پريدم جا از وحشت با يكدفعه ، غريب و عجيب و درهم خوابهاي ديدن با و برد
 .بپرسه را حالم تا زده زنگ همينطوري
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 .كرد قطع كوتاهي مكالمة از بعد و نشده خبري هنوزم و آمديم كه است ساعتي نيم ، فرودگاه:  گفت ؟ كجايي:  پرسيدم

 مي حرص و كردم مي بدي فكرهاي جهت بي و خود بي.  بود شده هم بدتر حالم تازه بعد به غروب از و نبودم آرام اصال
 اين.  شنيدم نمي را او اهستة صداي كه بود شلوغ آنقدر انجا ، بود شب نه ساعت حدودا زد زنگ مرتبه دو بابك ، خوردم

 نتوانستم ولي امد مي خوابم اينكه با و بود ناراحت خيالم.  كرد قطع و زد حرف من با اي دقيقه چند قبلي تلفن مثل هم بار
 و سر بي و انداخت در به را كليد تا بودم مانده بيدار همينطور و بودم كشيده دراز تخت روي فقط بگذارم هم روي چشم
 .آمد خوا اتاق داخل به يكراست و شد وارد صدا

 ؟ بيداري هنوز تو:  گفت اهسته من ديدن با

 تا داشت اصرار مامان ، امدم كلكي چه با نميداني:  گفت كه كردم مي نگاه را او كارهاي حرفي بدون و نشستم جايم سر
 اين تا صبح از بابا ، بگم و برود در دهانم از بود نزديك مهتاب جان ؟ ميروي چي براي:  گفت مي و بمانم همانجا را امشب
 !!؟ بود هم شراره:  پرسيدم او حرف وسط هوا بي... بروم بگذاريد ديگه حاال مانده خانه توي خانمم شب موقع

 و زدم مي غنج خوشحالي از دلم ته.  شده ماندگار آنجا فعال اونم شده بستري بيمارستان در و است بيمار آژند اقاي -
 .شده بستري و مريض كه كردم شراره پدر به را دعايش

 به بود شده راحت خيالم كه حاال كشيدم بلندي نفس و گذاشتم زمين را سرم من و شد خارج اتاق از زدن مسواك براي او
 .خوردم حرص چقدر و كردم چكار خودم با حاال تا صبح از همينطور و پيش روز چند از كه خنديدم مي دمخو

:  گفتم اعتراض با شركت بروم بايد قراري براي كن بيدار هفت ساعت را من مهتاب:  گفت بخوابد اينكه از قبل بابك
 ؟!جمعه بابك

 گردم مي بر زودي -

 ديگه شب يعني -

 .اي دقيقه چند كوتاه مالقات يك فقط و دارد پرواز نه ساعت من حساب طرف. امدم ساعت مني عزيزم ، نه -

** ** ** 

 .شدم پيانو نواختن در تمرين مشغول هم من و كند درست بود قرار بابك را ظهر غذاي

 ؟ جوره چه:  گفتم و زدم صدايش
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 .نيست بد ، اي:  گفت و داد تكان را سرش

 .كردم مي تمرين قطعه يك همين روي طفق داشتم صبح از تازه -

 ميزني خوب داري جدي ، نه -

 برام را آهنگ همين بابك:  دادم ادامه بزند حرفي خواست او تا و كني خوش را دلم ميخواهي:  گفتم و ايستادم مقابلش
.  كرد شروع و داد مدست به بود آورده خود با كه را آشپزخانه دستمال چشم روي به گفتن با و آورد پايين را سرش. بزن

... عاليه اين:  گفتم و كردم باز تحسين به لب من و گذاشت كتفم روي را سرش و خنديد رويم به نواخت مي كه همينطور
 .سوخت غذا واي ،

 و سوخته تمامش كه غذايي ديدن با و برداشت را ظرف در بابك.  رسانديم آشپزخانه به را خودمان زده شتاب دو هر
 شد؟ اينطور چرا اين ا،:  گفت بود شده سياه

 .ببين را غذا زير شعلة:  گفتم و خنديدم

 شد چي ديدي -

 براي و آوردم بيرون را ديگري ظرفي حرفم دنبالة در گفتن حين و كردي محروم دستپخت اين خوردن از مرا امروز كه-
 .شدم كار به دست كردن درست

 .باشم كرده كمكت خواستم مي مثال -

 خانه از ظهر از بعد.  كنيم مي آماده دوباره را سوخته غذاي همان هم با و كنيد مي كمك شما هم االن ، نباش ناراحت -
 و گشتن كمي از بعد و رفتيم بود شده داير خودمان خيابان همان در كه عكاسي نمايشگاه همان به را سر ، آمديم بيرون
 تئاتر ديدن براي من پيشنهاد به هم نيم و هفت ساعت.  رفتيم ، بود نزديكي ان در كه سنتي خانة قهوه به ها مغازه ديدن
 .رفتيم

 گفت من حرف با بود نشسته تلفن كنار خود كه او و! ؟ بزني مادرت به تلفني خواهي نمي:  گفتم رسيديم خانه به كه وقتي
 .گرفت شماره و برداشت را گوشي و بزنم زنگ خواستم مي چرا: 
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 هنگام اين در ، گرفت شماره باز بيشتر اطمينان براي و دارد نمي بر را گوشي كسي:  تگف و انداخت من به را چشمانش
 برود انجا به بود نتوانسته اينكه از كرد مي خواهي عذر. مادرش با هم بعد و كرد صحبت او با اول.  برداشت را گوشي بيتا
 .بود رفته دوستش خانة به خاطر اين به و ميداده انجام بايد كه داشته كارهايي گفت مي و

 از من انكه بي نشست كنارم ، كرد قطع را تلفن وقتي ، كرد مي صحبت اينطور او كه گفتند مي چه او به فهميدم نمي
 .شدند نگران گفت مي ، بودم كجا پرسيد مي مادر:  گفت كنم سوال چيزي انها مكالمة

 ! نگران چي براي -

 االن گفتم وقتي.  گرفتند را شركت شمارة نيستم من ديدند وقتي گرفتند را خانه تلفن بار چند صبح از كه گفت مي مادر -
 .نداشتي بر را گوشي چرا پس گرفتم مي را ات شماره داشتم تو تلفن از قبل گفت مي بيتا ، بود كرده تعجب هستم خانه

 افتاده؟ اتفاقي -

 گفتم بودند رفته من دنبال هم خانه آن دم تا مباش انها همراه هم من داشتند دوست و بروند بيرون خواستند مي ، نه -
 .بگيرند را شركت تلفن دارند كار من با وقت هر و است خراب خانه تلفن

 ذهنم توي سوال همان ، قديمي حرف همان هم باز ، كردم ترس و امني نا احساس ان يك و لرزيد دلم ته صحبتها اين با
 .موقت زندگي يك اين ، ماند نمي ينطوريا ابد تا وضع ؟ چي باالخره مهتاب ميشد تكرار

** ** ** 

 اين از بهتر هيچي من براي كه بوديم شده زده ذوق و خوشحال قدري به همديگر ديدن با ، آمدند اينها نفيسه هفته آخر
 .گذاشت تنها هم با را ما و رفت شان خانه به زدن سر براي بعد و نشست ساعتي مسعود.  نبود

 كو؟ خاله ني ني پس مامان ميگه هم سر پشت همينطور امديم وقتي از ؟ ميگه چي گوشم در پديده ميداني:  گفت نفيسه

 ...كردم نوازش و گرفتم دستهايم توي را كوچكش دستهاي و بوسيدم را موهايش و نشاندم پايم روي را او

 زيباتر اما الغرتر كمي ها بچه كنم لبغ بود نشسته او كنار كه هم را پوريا كه فهماند من به ابرو و چشم اشاره با نفيسه
 اون كني بغل بيشتر را كدامشان يك اگر حساسند خيلي تو به نسبت تا دو اين:  گفت گوشم كنار آرام نفيسه. بودند شده
 .گويند مي تو از چيزهايي چه خانه توي كه نميداني ، ميكنه دق يكي

 .عالمه يه دارم دوست هم اندازظ را اينها دوي هر من اما:  گفتم بفهمند را صدايم انها دوي هر كه طوري بلند
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 بچه ، ديگه حرفهاي خيلي و اينجا بياره مرا و ببينم را تو خواهم مي گفتم مسعود به روزه چند اين من بس از:  گفت نفيسه
 كدام هر كه ببيني را ساكم اگر ، كنند بازي باهاش حتي و ببينند را تو بچه توانند مي اينجا بيايند اگر كردند مي فكر ها

 .است ماهت چند راستي:  گفت و كرد عوض را حرفش ادامة در و اوردند برايش بازي اسباب چقدر

 ماه شش -

 .كند نمي مشخص خيلي كه هستش پهلوهات در بچه ، ماهته چهار يا سه ميكردم فكر من ، ميگي جدي -

 زدند مي گپ هم با مسعود و بابك غذا خوردن از بعد.  دام خانه به زودتر كمي آمدند ها بچه و مسعود فهميد وقتي بابك
 مو رنگ و لباس هاي مدل از صحبتمان بيشتر و زديم مي حرف بوديم ظرفها كردن خشك مشغول كه همينطور هم ما و

 .بود...

 !نه؟ ، ماندگاريد جا همان هميشه براي ديگه شما:  گفتم و اوردم زبان به بود ذهنم در كه آنچه حرفها ان از جدا

 مي بر شد بهتر وضع و افتاد غلتك روي كه كارش داده قول بهم مسعود ، نكنه خدا:  گفت كشيد هم در را ابروهايش
 .نميدادم گوش حرفش به بود كه هم جور هر رفتم نمي اصال من وگرنه گرديم

 كوه به زود خيلي صبح رداف و شويم آماده كه رسيديم توافق اين به خان مسعود و من:  گفت و آمد آشپزخانه به بابك
 .برويم

 .كنند نمي همراهي را ما ، چي ها خانم:  گفت شوخي لحن با و انداخت من به را نگاهش

 .دارد خود جاي كه مهتابم و بچه تا دو با من بيابم است واجب كه من براي حتما:  گفت خنده با نفيسه

 .هستيم عازم گروهي صبح فردا و نيست مشكلي ديگه پس:  گفت مسعود به خطاب داخل همان از و خنديد بلند بابك

 

 فراهم فردا كوهنوردي براي را چيز همه ديگه كرده باريدن به شروع فعال كه هم برفي اين با:  گفتم و زدم كنار را پرده
 . جان بابك نه شد

 گفت بلند صداي با بود هانداخت بيرون به نگاه كه همينطور و كشاند طرفم به را خودش شتاب با نفيسه من حرف اين با
 .برگرديم ميخواهي جور چه ،فردا ببين را برف مسعود:

** ** ** 
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 اي فايده آنها ماندن در بابك و من اصرارهاي باريد مي همچنان باران و برف شدند آماده رفتن براي آنها بود جمعه عصر
 .برويم بايد هست طوري هر:  گفت مي مسعود و نداشت

 .خطرناكه خيلي رانندگي وضع اين توي كنيد حركت صبح فردا انيدبم را شب:  گفت بابك

 نفيسه كه بود سرد قدري به هوا.  رفت بايد ،بالخره نيست بردار دست ها حاال حاال باران و برف اين پيداست كه اينطور -
 . كرديم خداحافظي جا همان از و بروم آنها بدرقه براي پايين تا من نگذاشت

 . باشيد داشته مپلي و توپول خوشگل بچه تا دو بينيم مي را همديگر كه بعد دفعه... ا انشاء-

 . بينيم نمب را همديگر ما ديگه سال چند تا مگه:  گفتم تعجب با

 . بهتره قلو يك همان ، سخت كردن بزرگ هم با تا دو ، نه: گفت نفيسه

 . كردم مي مرتب بوديم داده ييرتغ هايش بچه خاطر به كه را چيزهايي داشتم كه همينطور آنها رفتن با

 اين براي كردند مي شيطنت و رفتند مي راه اتاقها دور چقدر گرفتم سام ،سر ها بچه اين دست از واي:  گفتم خود پيش
 .آپارتمان اين نه خورد مي درد به وياليي خانه همان ها

 و جنب پر بچه از من چون: داد ادامه من به نگاه با و باشم وياليي خانه يك فكر به بايد پس:  گفت شدن بلند حين بابك
 .مياد خوشم بيشتر جوش

 

 چهارم و بيست فصل

 به بابك رفتن از بعد يكساعت. است ازدواجمان سالگرد سومين امروز و گذشت ما ازدواج از سال دو باد سرعت به
 سر تا و ديدم را بااليي طبقه خانم همان مژگان ها پله راه در كه كنم خريد مقداري تا آمدم بيرون خانه از هم من شركت
 هم با بعد و كنم خريد كمي خواهم مي هم من اتفاقا:  گفت آمدم بيرون خريد براي فهميد وقتي. آمديم هم با كوچه
 . گشتيم بر و رفتيم

 گرا بگيرم ياد را كيك نوع اين دارم دوست: گفت و كنم درست كيك خواهم مي كه فهميد بودم خريده كه هايي چيز از
 .بپرسم شما از را اش تهيه طرز تا ميام بعدا نيست زحمتي

 .بگيري ياد و بيايي تواني مي داري دوست اگر كنم درست خواهم مي االن من-
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 .نيستم مزاحم-

 .بگذارم را اينها تا باال ميروم من پس-

 سواالتي هم گهگاهي و ميكرد نگاه بودم كرده آماده كه موادي به و بود نشسته صندلي روي من مقابل او ميكنم خواهش
 درست مناسبتي چه به نگفتي راستي: پرسيد او زديم حرف هم با ،كمي فر از كيك آوردن بيرون موقع تا. پرسيد مي

 !،همينطوري كردي

 .است ازدواجمان سالگرد امروز نه-

 ؟ كردي دعوت هم كسي-

 نه-

 . نگفتي را كسي هيچ شوهرت نه و خودت فاميل از نه يعني-

 .دادم خاتمه جا همين در را بحث و دادم را قبل جواب همان باز

 . زدند را خانه زنگ كه كردم مي تزيين ديگر هاي ميوه و شكالت با را كبك روي داشتم

 كردم باز و رفتم در طرف به سريع و آوردم بيرون دست از را دستكشها. دنبالم آمده كه است مادرم حتما:گفت مژگان
 . كردم تعجب ديدنش با و اشدب بابك كردم نمي ،فكر

 .عزيزم مهتاب بر سالم: گفت بلند صداي با

 !؟ ،نه زدي زنگ كه كردي گم را كليدت حتما-

 .كند باز برويم دررا قشنگم همسر دارم دوست وقتها ،گاهي نه-

 هم با آنها و رفتيم خانه آشپز سمت به هم با دو هر و اينجاست بااليي طبقه يه همسا: گفتم آرام خانه آشپز به اشاره با
 . رفت خواب اتاق طرف به بابك بعد و كردند احوالپرسي و سالم

 بروم تا خواسته من از و زده زنگ پدر: گفت و ايستاد من به نزديك و بود كرده تن بر ديگري لباس آمد طرفم به كه باز
 برم: گفت مكثي پس و انداخت صورتم به نگاهي بعد و آنجا
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 . شدي آماده كه تو-

 ...مهتاب جان ،به نميرم بخواهي اگر-

 به نگهدارت،رو خدا بنشينند،برو پسرشان با ساعتي و ببينند را تو دارند حق مادرت و پدر: گفتم و كردم قطع را حرفش
 .بپذيريد را خواهشم اگر شم مي ،ممنون بمانيد مهتاب پيش را ظهر تا كنم خواهش توانم مي:گفت و كرد مژگان

 قطعٍ؟ تلفن مهتاب: يدپرس رفتن از قبل و

 !مگه چطور-

 .بودم شده نداشتي،نگران بر را گوشي ولي زدم زنگ باري چند صبح از-

 و شده قطع منطقه اين ،تلفنهاي معصومي آقاي بله: گفت و آمد حرف به مژگان نبودم خانه صبح كه بگويم خواستم تا
 .دارد ادامه هم ساعت هشت و چهل تا گفتند

 .است پيشت كسي ميام وقتي تا كه شد راحت خيالم:گفت ادامه در باز و ميام مانم،زود نمي يخيل: گفت بابك در دم

 از او بود زيادي حرفهاي بيشتر آشنايي براي. كرديم مي صحبت و نشستيم مژگان با و بود شده تمام داشتم كه هايي كار
 شدم كار به مشغول كامپيوتري موسسه دريك درسم شدن تمام از بعد سال سه كه گفت مي و كرد مي تعريف كارهايش

 كرد مي ام خسته و نبود سازگار من حيه رو با آنجا محيط چون ماندم آنجا سال دو فقط ولي داشتم كه پارتي چقدر به تازه
 دلم اونجا دارم دوست بيشتر را كار هستم،اين برادرم شهاب بوتيك در كه است وقتي چند هم االن بيرون زدم آنجا ،از
 .گرفت مي

 ؟ كني نمي ازدواج چرا-

 يك تشكيل من سال و سن هم دختري براي كني نمي فكر ام،شما لو چو كو هنوز من مامان قول به: گفت و زد لبخندي او
 .باشه زود زندگي

 !!؟ كني ازدواج خواهد نمي مادرت پس: گفتم بودم كرده برداشت جدي را او گفته كه من

 .زند مي من به را حرفها اين حرص از امانگرفتي،م جدي: گفت و خنديد من حرف به



 

 

آغوش اميد هم     كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  178 

 ايراد هاي دختر اين كنياز فكر ،نكنه نبوده قسمتم هنوز شايد:  گفت و گرفت خود به جدي حالت كوتاهي مكث از پس
 دارم قبول را اين من ندارد زيادي اهميت من براي ظاهر كن باور نه... يه و لباس نوع يا و مو طرز خاطر به كه هستم گير
 ؟ چي را آدمها درون ولي داد تغيير توان مي را ظاهر فوقش كه

 آدمها وجود عمق به حاالت و صحبت طرز از كه روانشناسي ،نكنه ميشي خبر با آنها ياطن از جور چه اول نگاه در تو و-
 . كني مي سفر

 كه همان نمياد چشم به دها ايرا و عيب و شود مي بسته آدم دهان باشد قسمت اگر كه دارند قبول را حرف اين ها خيلي-
 مي و است نظرت در كه شخصي همان كنم مي دعا گفتن با من.  نيامده است قسمتم در كه را كسي آن هنوز من گفتم

 . شدم بلند غذا كشيدن براي كني پيدا نجات تكليفي بال اين از تا بياد ها زودي همين به خواهي

 مرا وقتي ، من با زدن حرف با خود گفته به هم مقابل ،طرف شدم مي صميمي كسي هر با زود خيلي كه بود طوري اخالقم
 ساعتي چند اين ما و كردند مي دل و د در هم گاهي حتي و گرفتند مي گرم هام با ديدند مي قبلشان تصورات خالف بر
 مژگان مادر كه بود غروب نزديكيهاي ، گفتيم مي سخن چيز همه و جا همه از و بود شده داغ بحثمان بوديم هم پيش كه
 پذيرايي آنها از قهوه و كيك با عصرانه براي هم من. نشست ما پيش و شد داخل من زياد تعارف با و آمد او دنبال به

 .كردم

 .دنبالمان مياد كرده،گفت دعوتمان شب براي و زد زنگ شهاب: گفت دخترش به خطاب خانم مهين

 ؟ مياد كي حاال:  پرسيد مژگان

 .آمده اونم شوي آماده تو تا حاال ، ديگه ساعت دو گفت زد زنگ كه موقع اون:  گفت

 . كرديد لطف واقعا ، متشكرم ازت جان مژگان: گفتم و فهميدم را نگاهش ، انداخت به را نگاهش مژگان

 .باشي تنها نيست خوب وضع اين با ثاني در. بمانم پيشت نيامده وقتي تا كه گرفته قول من از شوهرت-

 !مانده ديگه ماه چند هنوز ميداني ، جوره چه من وضع مگه:گفتم خنده با

 جور هزار نيايي اگر شناسي مي كه را زنداداشت ولي كردم نمي اصرار بود اي ديگه كس هر مهماني اگر: گفت خانم مهين
 . شه مي دلخور پوچ و هيچ سر و كنه مي فكر

 . بگذره خوش وارم يدام:  گفتم مژگان به خطاب و كردم تشكر آنها دوي هر از الز من
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 داداش زن اخالق ولي دهم مي جيح تر اجباري رفتن به را ماندن شما با و اينجا كه خودم: گفت آرام مادر نگاه از پنهان او
 . ديگه همينه... 

 و دبو شب نه ساعت و آمد در آب از اشتباه بار اين من يقين اما خانه گرده مي بر تاريكي از قبل تا ديگه كه بودم مطمئن
 . بود نيامده هنوز او

 ي سالها مثل ميشه كردم مي ،خيال داشتم ها نقشه و بودم كرده ريزي برنامه چقدر روزي همچين براي پيش روز چند از
 هنوز چرا دانم نمي ولي نبرده خاطر رااز امروز بابك كه مطمئنم ديگه را اين اما بگيربم جشن روز اين مناسبت به پيش
 كردم مي فكر بيشتر هرچه.  بود گرفته خودم نفع به را چيز همه و گذاشت نمي او فكر براي جايي نم عصبانيت نگشته بر
 دل طرفي از ولي بخوايم تا گذاشتم زمين روي را سرم و نداشتم غذا به اشتهايي شد،هيچ مي افزوده عصبانيتم شدت به

 .ودب ربوده چشمانم از را خواب ناراحتي و خشم اين ديگر طرف از و ضعفه

 كه باشد خيال بي حد اين تا او كردم نمي فكر.  برگشتم اتاق به باز و خوردم غذا مقداري ضعفه دل رفع حد تا و شدم بلند
 شنيدم را در شدن باز صداي اينكه تا بگذارم هم روي چشم نتوانستم كردم كار هر برنگردد هم دوازده ساعت تا حتي

 گذاشتن و مچي ساعت آوردن در ، لباس تعويض همينطور. اتاق اين به دنآم و شدن تر نزديك و نزديك و قدمها صداي
 .تخت روي كشيدن دراز هم بعد و ميز روي

 سنگيني اما كردم خواب به وانمود بودم بيدار اينكه با و ببينمش خواستم نمي كه بودم شده دلخور بقدري او دست از
.  خوابيد خود و انداخت رويم و برداشت پايم زير از را پتو ، نكردم باز چشم باز و كردم مي حس صورتم بر را نگاهش

 اما برگشت زود خيلي و شد بلند يكبار كه ديدم و بود او به حواسم ، برد نمي خوابش و بود شده من مثل هم بابك انگار
 ديدم كردم برص چي هر اما بزنم حرف باهاش خواستم نمي ، بود كرده دير برخاست جا از ساعت نيم از بعد كه دوم بار

 طاقت آخر دلي دو و ترديد چقدر با بخوابد توانست نمي كه بود شده چي دانم نمي نداشت را آمدن قصد ديگه انگار
 كردم روشن را چراغ آنجا به ورودم با. بود نشسته صندلي روي و آشپزخانه در تاريكي توي.  رفتم او دنبال به و نياوردم

 ؟ شدي بيدار چرا عزيزم:  گفت و برگشت و شد من متوجه كه

 ...تو بابك

 .ام شرمنده آمدم دير خيلي:  گفت و كرد قطع را حرفم او
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 تمام او كالم يك با. بود كرده برداشت اشتباهي او و كنم سوال امدنش دربارة او از خواستم نمي اصال من صورتيكه در
 چرا تو بابك:  كردم تكرار را قبلم تمام نا حرف ازب و...  آن جاي باز و ريخت بيرون دل از باره يك ناراحتيم و عصبانيت

 ؟ اينجا امدي چي براي ، خوابي نمي

 خاموش را چراغ و بخوابيم بريم:  گفت و امد طرفم به و شد بلند بعد و همينطوري:  داد جواب و انداخت باال را سرش
 از و دارد فرق هميشه با فهميدم مي او تهايحال از ولي همينطور اوهم گذاشتم بالشت روي را سرم.  رفتيم اتاق به و كرد

 .باشد لبخند با من براي حرفهايش هميشه مثل كرد مي سعي كه هرچند شده ناراحت چيزي

 شده؟ چي بابك -

 .بخواب هيچي -

 ميگي؟ دروغ من به داري -

 .بگويم دروغ تو به بخواهم اگر من به لعنت: گفت و كرد نزديكتر من به را صورتش و گذاشت سرش زير را دستش

 !!هان چته؟ تو پس -

 .كنم ناراحتت خواهم نمي و شناسم مي خوب را تو اخالق چون كه خاطر اين به گم نمي هم اگر ، نيست چيزي -

 برايم خواستم او از سر تكان با نگران و متوحش لرزيد، دلم يكدفعه باشند ريخته تنم روي سرد آب انگار او حرف اين با
 هنوز ولي كنم آماده ناگواري خبر هر شنيدن براي را خودم كردم مي سعي فاصله اين در و ودب كرده سكوت. بگويد
 .توانم نمي كه ميدونستم ، بودم كرده پيدا بدي وضع نگفته

 اومده؟ اينجا چرا آخه دونم نمي: گفت و بود گرفته خودش به خشمگين حالتي صورتش

 آمدش؟ -

 تا هم من كردند مي خيال خودشان حساب به هم بقيه بود داده خبر را دنشآم روز و بود گرفته تماس پيش روز چند -
 كه بودم كرده فراموش اصالً من صورتيكه در كنم مي شماري لحظه او آمدن روز تا كه ام زده ذوق و خوشحال حدي
 زبان بودند شده همه و دادند او به من جاي به گلي دسته ديدند خالي دست را من وقتي ، اونجا رفتم كه ظهر. مياد امروز
 آنها هاي گفته و كارها از آنقدر. برسانم را خودم او استقبال براي نتوانستم چرا كه كردند مي عذرخواهي او از و من

 با آنها كه همانطور خواست مي دلم كنم خالص را خودم و بگويم را چيز همه حرص از بود نزديك كه بودم شده عصباني
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 اشاره با و گوشم در چقدر كنم عصباني را آنها خودم از بيشتر تا بگويم را چيزهايي هم من دنددا مي آزار مرا حرفهايشان
. بدهم انجام داشتند توقع من از بقيه كه آنچه هر نتوانستم چرا كه بياورم در او دل از و بروم پيشش تا خواستند من از

 .نداره اشكالي: گفت و كرد من به را رويش اطفار و رتكب چقدر با كرد مي عذرخواهي او از من بجاي مامان وقتي ميدوني

 و ديد مي كه بود نزديك من به آنقدر او ولي بفهمد صورتم روي غلتان هاي قطره از را ناراحتيم بابك خواست نمي دلم
 شتگذا صورتم روي را دستش ام كرده پيدا حالي چه من او تعريفهاي با دانست مي. فهميد مي دلم از را چيز همه خوب

 خيلي خيلي كه هستش پوچ و بيخود فكرهاي اون براي اگر چيه؟ اشكها اين دليل« :  گفت و كرد پاك را اشكهايم و
 به جواب در و. بيشتر ام خيلي ، دارم دوستت بيشتر خيلي من بگم بايد است داشتن دوست براي اگر اما و كردي دلخورم

 .زد ندلبخ برويم من قدرداني و محبت و عشق از مملو نگاه

 هاي گفته بود سرم توي حرفها آن هنوز ، باشم كرده صدايش من آنكه بي بود رفته او كه بودم شده بلند دير انگار صبح
 .شده شروع باز كه چي من دلشورة اما ، درست بابك

 به ار خودم توانستم سختي چه با و گرفت پهلوهايم توي شديدي درد يكدفعه كه كردم مي مراب را آشپزخانه داشتم
 دردم و شدم آرام كمي تا كشيد ساعتي به و آمد مي باال سختي به نفسم درد شدت از.  بيفتم تخت روي و برسانم اتاق

 درد يك فقط و بود مانده خيلي هنوز ولي. كنم چكار تنهايي من و باشه زايمان درد نكنه كه بودم ترسيده اول. خوابيد
 خانه به بابك وقتي. نتوانستم و بود كرده حالم بي و رمق بي درد اين ولي شوم بلند جا از خواستم. بود معمولي خيلي

 ولي بنشينم تا خواست من از و چيد خودش را ميز گرفت غذا بيرون از ، رسيدم خانه كارهاي به و شدم بلند تازه برگشت
 .بخورم تا واستخ و كشيد طرفم به را غذا ظرف. كردم مي گوش فقط من و زد مي حرف او ، نزدم غذايم به لب

 .آمدم سالن به و شدم بلند او غذاي شدن تمام با و ندارم ميل -

 .گذارند نمي ما محل ديگه كه باشه يادشون خانمها خانم: گفت و كرد بلند را صدايش

 فقط من ، داره ربطي چه اصالً:گفت. انداخت چشمانم در چشم و ايستاد سرم باالي كه بدهم را جوابش تا كردم باز لب
 .بيحالم ميك

 .باشي شده جورهايي يك من به نسبت هم شايد و نداري را من حوصلة باز نكنه -

 .نكنه خدا ديوانه -
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 كه هست روزي چند ، هيچي:  گفتم و انداختم باال را سرم خبر؟ چه تمرين از: گفت و كرد عوض حرف و نشست مقابلم
 .نزدم دست

 رسيدي؟ كجا به چي داستان -

 خسته زود خيلي و بدهم انجام كاري سابق مثل تونم نمي ديگه روزه چند ، مانده راكد همينطور هم ناو كه نپرس چيزي -
 .شوم مي

 .نداري قبول را كس هيچ حرف تو ولي بگيري مرخصي خودت از را ماه چند اين بايد كالً تو گفتم بهت كه من -

 را؟ كس هيچ حرف: گفتم و انداختم چشمانش به را نگاهم اخم با

 به را زنجيري و كرد جمع را موهايم و ايستاد پشتم داد، دستم به و برگشت ميوه آب ليوان با و برخاست جا از خنده با
 چطوره؟: گفت و بست گردنم

 .زياد خيلي قشنگ،:  گفتم زيبا و بلند زنجير آن ديدن از تعجب با

 فكر خواهم نمي بود، ديروز همان مختص فقط يا داره را خودش ارزش آيا دانم نمي شد داده امروز كه ديروزِ هدية -
 نشد خوب ولي هستش پيش يكهفتة براي من هدية اين مهتاب جان به.  افتاده يادم امروز و بودم كرده فراموش كه كني
 ... تا

 عالمِ هدية بهترين و چشمگيرترين همچنين و است ارزشتر با چيزي هر از من پيش تو بودن -

******* 

 به درد شدت از و نبود شدني آرام ديروزي كارهاي همان به كه بود شديد آنقدر و گرفت ديروزي ددر همان ، صبح از
 من داشت درد اين بودم افتاده نفس نفس به درد از ، بودم افتاده اي گوشه و بخورم تكاني حتي نميشد ، پيچيدم مي خود
 گفتند ولي خواستم را بابك سريع حرفي دونب و گرفتم را شركت شمارة و كشيدم تلفن بطرف را خودم.  كشت مي را

 .بيرون رفته

 را امرتان شما بيرون رفتند پيش ساعت نيم نيستند معصومي آقاي بخدا: گفت ديد را من خواهش و الماس وقتي و
 .گويم مي ايشان به حتماً من بفرماييد
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 يك هر از سختي و زجر چه با و بودم دهچسبي دستي دو را ها نرده. كند كمكي يكي تا آمدم بيرون گذاشتم، را گوشي من
 تا پله همان از يكدفعه كه بنشينم همانجا تا كردم رها را نرده كه بودم دوم پلة روي هنوز كشاندم پايين به را خودم پله

 ...رفتم هوش از و افتادم پايين

 مي تير بدم تمام ، پاهام ، كمرم ، دلم ؟ چنده ساعت حاال اصالً و اوردند بيرون زايمان اتاق از از مرا ساعتي چه دانم نمي
 و داند نمي بابك هم هنوز كردم مي فكر ، بودند پيشم خانم مهين و مژگان. ريختم مي اشك درد و سوزش از و كشيد

 .بخره چيزهايي يه برايت تا بيرون رفت االن همين و بود اينجا حاال تا: گفت او كه گرفتم مژگان را سراغش

 داري؟ درد خيلي معزيز: گفت خانم مهين

 را پرستار برم: گفت مي كه شنيدم مي را مژگان صداي ، گذاشتم هم روي را پلكهايم باز و دادم تكان را سرم آرام خيلي
 .شده تمام دستش سرُم.  كنم صدا

 .بگير را ينا بيا ، ها نخوردي هيچي اصالً بخور، را آبميوه اين بيا: گفت چشمانم كردن باز با و زد صدا را من خانم مهين

 بلند را دستم خواستم ، بودم بيداري و خواب توي. گذاشتم هم بر را سنگينم چشمان باز خسته و بيحال و خوام نمي االن -
 . مياد در سوزن يكدفعه آرامتر،:گفت و گذاشت زمين و گرفت را دستم يكي كه انداختم حركت از سوزشي با كه كنم

 لبخندي من با ، كرد مي بيداد را آن اندوه و غم كه انداختم صورتش به را نگاهم ، دمكر باز را چشمانم او صداي شنيدن با
 بابك ، پرستار شدن داخل با. كرد مي نگاهم و بود ايستاده سرم باالي همينطور. بوسيد را پيشانيم و شد خم آورد، لب بر

 :گفت محزوني لحن با و آورد مي بيرون چيزي يخچال داخل از داشت و رفت

 !دانستم؟ مي چه من ، خوردم نمي جم پيشت از قبل يكماه از گيره مي دردت ماه هفت توي دانستم مي من راگ

 ، نمياريد اصالً را بچه:  گفتم و كردم پرستار به رو بودم نپرسيده بچه از چيزي و نبود حواسم اصالً كه من او حرف با
 .ببينمش ميخوام

 افتاده كه نيستيد بيماري همان شما مگه: گفت سوالم به پاسخ در و اشتگذ اثر هم من در پرستار آن متعجب صورت
 .بچه آن به برسد چه بود كم خيلي هم خودتان بودن زنده اميد رساندند بيمارستان به را شما كه وضعي آن با ، بوديد

 شكر رو خدا بايد :گفت و كرد بابك به رو شدن خارج از قبل و ميزد كارهايش انجام حين را حرفهايش راحت و صريح
 .كنيد
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 خيلي دلم شد، نمي باورم. ببينم و بياورند را ام بچه تا بودم منتظر و بودم خبر بي هنوز كه بودم من فقط و دانست مي بابك
 آخرم درد همه اين با. نگفت هيچي ، نزد حرفي اما نشست تخت روي كنارم باز بابك.  بودم افتاده گريه به و سوخت مي
 و كردم نمي باز را چشمانم مادرم حمل وضع موقع خواستم مي و كردم من كه آرزويي ، مرد كه بهتر اصال نيامد دنيا به

 شايد شد راحت ، شده من بچة نصيب من آرزوي حاال ولي آمدم مي بدنيا مرده و ديدم نمي را دنيا اين هم ثانيه يك حتي
 .نيست معلوم كه ما وضع ، بهتره اينطور حتماً يا و

 دوي هر صالح به اين ، نيامد دنيا به خوبه پس باشد محروم كدامشان يك از اگر ، خواهد مي را خودش مادر و پدر بچه -
 .ماست

 ... مهتاب زد مي صدايم پي در پي و عصبانيت با

 .ميشه ختم چي و كجا به نيست معلوم هم آخر و ميفته داره اتفاقها خيلي وقته چند اين -

 چيزهاي اين به اصالً چرا ، نزني حرفها اين از ديگه ندادي قول بهم مگه ، زني مي حرفها اين از دوباره باز چرا مهتاب -
 ما ، نكرديم ختم خواستم مي دلمان كه همانطور ازدواجمان با ما مگر ، ميشه ختم كجا به چي يعني...  ميكني فكر بيخودي

 .برگردانديم داشتيم دوست كه آنطور به را قسمت كه

 بر را چشمانم بود كرده گير گلويم در كه بغضي با ، كردم حس بودم چسبانده صورتم بر كه دستم روي را او اشك گرمي
 .نبينم مقابلم را او تا گذاشتم هم

 شركت به ديروز مامان اگه ، آمد نمي اگه ، ريخت هم به را چيز همه و آمد كه اونه تقصير تمامش: گفت مي حرص با
 ... شدم نمي خارج شركت از نم اگر اصالً ، بود نيامده

 براي تونم مي من ، كرد نمي فرقي هيچ و داد مي رخ اتفاق همين هم باز: گفتم آرام بسته چشمان با او صحبت دنبالة در
 ... اونوقت باشه پدرش پيش خواست مي اگر. نه بچه اون بجاي اما مجبورم يعني بگيرم تصميم خودم

 من ميدي، زجرم حرفات با اينقدر چرا ، بگي من به ميخواي چي تو ، كن بس كنم مي خواهش ازت ، مهتاب كن بس -
 وقتي ، آمده بدم خودم از خدا به كني مي بيشترش هم تو و كشم مي خجالت و دارم شرم تو روي به كردن نگاه از خودم
 .مياد يادم را تو وضع آن

 و ذوق همه آن با چرا كه كشيدم مي خجالت من. ستيمه جور چه ما ، برگرداندم او از را سرم و نداشتم دادن ادامه ناي
 .من از بابك و بياورم بدنيا سالم اي بچه ديگر هاي خيلي مثل نتوانستم بابك اشتياق
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 مهين و مژگان. كرد نمي باز طريقي هيچ به را ام بسته گلوي و ميكرد بدتر و بدتر را حالم خودم درد بر اضافه درد اين
 با. برگشت ساعت نيم از پس و رفت بيرون است پيشم كسي ديد وقتي بابك ، آمدند من مالقات به هم بعد روز باز خانم
 .رز هاي غنچه و اركيده گلهاي از قشنگي بسيار گل سبد

 و فهميدم نمي را خودم وضع كه بود پرت حواسم و بودم هول آنقدر روز دو اين: گفت خنده با و گذاشت تختم كنار را آن
 خوشحالم: گفت و انداخت صورتم به را نافذش نگاه خانم مهين و خنديديم سه هر او گفتة با. كنم چكار بايد دانستم نمي
 پس دقايقي از بعد آنها و داد تكان را سرش بابك او صحبت تائيد در. كنند مي مرخصت امروز ديگه انگار.  شدي بهتر كه
 .رفتند ما طرف از ، بسيار تشكر با بابك آمدن از

 از خواستم مي وقتي. بودند گرفته گچ زانو تا مچ از را پايم اما و بود شده كبود بود خورده كه اي ضربه اثر بر چپم دست
 تا را ها پله اين تمام و كرد بغل مرا او اما بگيرد را دستم فقط و كند كمك تا خواستم بابك از بيايم باال ساختمان هاي پله
 كنارم و بود كرده تعطيل هم را شركت او ، نخورد تكان پيشم از اي لحظه حتي تمام هفته يك. آورد را من خواب اتاق
 .ماند

 ديگر چرا ، كند مي ناراحت رابيشتر من اين و افتادي عقب كارهايت از ، بروم راه توانم مي خودم ديگه من بابك -
 روي؟ نمي شركت

 ماندني ياد به سفر يك. سفر برويم واهمخ مي شد راحت خيالم و شدي خوب حسابي وقتي تازه: گفت و كرد بلندي خندة
 !موافقي؟ چطوره؟ ، باشد نرفته حال به تا هيچكس كه

 ترتيب تا رفت شركت به ، رفتنمان از قبل و صبح كرد مي برقرار تماس شركت با تلفني فقط كه مدت همه اين از بعد
 بابك ، كردم پر بود الزم هرآنچه و او و خودم لباسهاي از را چمدان هم من. كنيم حركت امروز همين و بدهد را كارها
 بر ها زودي اين به و نيست قول خوش اصالً او كه دانستم مي ولي گردد مي بر زودي كمك و كردن جمع براي بود گفته
 آمده پيش او براي كه اتفاقهايي و كارها كه هرچند.دادم انجام را كارها تنهايي خودم بشوم او منتظر آنكه بي و گرده نمي

 .نبود اينطور حيقتاً و بود ساخته بدقول من ذهن در را او ودب

 راه مكثي و معطلي بي و آمد باال چمدان بردن براي فقط شود داخل آنكه بي و آمد هم او كارهايم شدن تمام با همزمان
 زنانه كيف اين:  مپرسيد بردارم را آن اينكه از قبل بود عقب صندلي در كه افتاد كيفي به چشمم گفتگو حين در. افتاديم
 كيه؟ براي
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 همان ، شركت بود آمده مامان ظهر ، مانده جا كه باشه شراره مال شايد: گفت و انداخت عقب به نگاهي روبرو آيينه از
 .رساندم خانه به را آنها من و بود شده خراب اتومبيلشان حوالي

 به فقط ديد مرا كنجكاوي وقتي او و ببينم را آن داخل تا دادم اجازه خودم به آخر و بود شده برانگيخته كنجكاويم حس
 قرار مدارك ديگر جاي در آرايش لوازم مقداري و اُدكلن ، كوچك كيف آن داخل نگفت، چيزي و زد لبخندي رويم
 اين كردم نمي فكر انداختم عكس آن به دقيقي نگاه ، ببينم مدارك عكس روي از را او قيافة توانستم مي من كه داشت
 .نداشت زشتي صورت اصالً او بود گفته بابك آنچه برخالف و شدبا شكلي

 .شود مي احتياجش كيف اين داخل مدارك درصد صد وقت آن برود بخواهد او نيستيم ما كه روزه چند اين نكنه بابك -

 براي بقيه و خود خام خيال به و دارند تشريف جا همين فعالً و حاالها حاال ايشان: گفت و زد پوزخندي من حرف اين با
 .رود نمي تنها برگشت

 . كند راضي را تو تا آمده بگي خواهي مي يعني -

 براي من كند مي خيال و است مطمئن خودش به چقدر دانم مي و ديدم را او چون كنم نمي فكر اينطور اصالً من نه -
 كه هست كارهايي براي فقط مانده كه هم حاال تا و روم مي سر با زياد ذوق از ، هيچ كه خودم پاهاي با او با همراهي
 كن باور نميدانم...  يا و رسانده اطمينان اين به را او كه ديگران ظاهرا به و دروغ حرفهاي دانم نمي. بدهم انجام مجبورم

 همينطور و ديدن براي ايران به سفرش خودش گفتة به ، بدانم باره اين در چيزي كه خواهد نمي دلم و خبرم بي هم من
 كند مي رفتن قصد او زودي و راحتي همين به كردم مي فكر و زدم را حرف اين اينكه از.  است ناتمامش اطالعات تكميل

 شده خشك كيف آن بر ثابتم نگاه و بودم خياالت در كه همينطور و خنديدم مي حرص با درون از خودم خيالي خودش به
 او چهرةآشناي خورد مي چشم به همه از بيشتر ،آنچه داشتمبر را ،آنها گرفت را چشمم عكس چند مداركها بين از ، بود
 باشد مي پيش سال چند براي عكس اين كه فهميد شد مي خوب خيلي و بودن نشسته هم كنار كه شراره و بابك.  بود

 .شدند عوض چقدر حال به نسبت ولي بودند تر جوان آنها هردوي كه زماني

 دو هر كه وقتي ، كردم تعريف برايت كه هاست موقع همان مال: گفت بود شده عكس آن به من نگاه متوجه كه او
 آخر تا وگرنه نگرفت صورت كه خوشحالم چقدر و من اقبالم خوش چقدر واقعاً و داشتند تمايل وصلت اين به خانواده

 .كردم مي مالمت را خودم اشتباهي چنين انجام در بايد عمر

 .شدي رگتربز اشتباه يك مرتكب ، اشتباه يك ترس از -
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 من خواهي مي. ميزني را حرفها اين باز چرا پس ، ميداني كه خودت: گفت ديد را سكوتم وقتي و خنديد صدا به حرفم به
 داري قبول خودت گذشته حرفها اين و امتحان مرحلة از ديگه نشسته تو كنار كه بابكي اين بگم بايد ولي كني امتحان را

 مهتاب؟

 عقب به را كيف و گذاشتم جايش سر كوتاه نگاه يك با فقط بود او خود خود چهرة تنها كه را ديگر عكس دو من
 مهتاب بخدا: گفت بابك كه دادم خاتمه بحث آن به سكوتم با و باشد داشته ادامه حرفها اين نداشتم دوست.  برگرداندم

 .حله چي همه ديگه ببينند هم با را ما آنها فقط باشي راضي و كني قبول فقط تو اگر

 .نده ادامه باز بابك. نميام من نه: گفتم غيض با

 برميگردد هم شراره آنوقت.  كنم مي اعتراف را چيز همه آنها پيش و ميرم خودم من نيا اصالً تو باشه ، كن نگاه مهتاب -
 .ماند نمي منتظر اينجا بيخود و

 تو هرچي ، باشه: گفت و داد تكان باري چند را سرش هم او و كند تمام را حرفها اين خواستم او از ملتمسانه نگاهم با
 .هستيم مطيع ما ، بخواهي

 در و مغشوش فكرهاي با و چرخاندم شيشه سمت به را سرم گرفته و بيحال و بود ريخته هم به را اعصابم او صحبتهاي
 .بود كرده منقلب و مغموم مرا و خورد نمي چشم به پيش ساعت زيبايي ، جاده آن در ديگر و بودم مشغول خود هم

 كه يادته ها پيش وقت چند كه كرد مي تعريف و بيندازد خنده به مرا ميزد كه حرفهايي و شوخيها با كرد مي سعي بابك
 روي بر كارت تا دو ما كاريهاي پنهان اين از خبر بي دانست مي را ما ازدواج كه پژمان. است دوستم پژمان جشن گفتم
 بر كه خواند مي را كارتها پشت وقتي. بود آمده انجا به من نبود در آنروز پدر سعك بر اتفاقاً بود گذاشته شركت ميز
 ، داني نمي ، بود كرده دعوت جداگانه را پدر ديگر كارت روي بر و بود شده نوشته تو با همراه من اسم آنها از يكي روي
 كار اين كه كنم قانع را پدر تونستم يحتوض چقدر با ، بود زده زل بهم جور چه و بود شده اي قيافه چه ديد پدرم وقتي
 .بخوابانم را پدر غضب و خشم شدم موفق باالخره و بوده بازي مسخره براي و شوخي فقط پژمان

 روزي واقعاً اگر كه برد مي واقعيت و مطلب عمق به مرا بلكه انداخت نمي خنده به او خود چون مر تنها نه تعريفهايش
 .كند مي چه من با و شود مي چگونه ببرد حقيقت به پي معصومي آقاي

 

 پنجم و بيست فصل
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 و بود مسافرتي عجب حقيقتاً.  آسوده و سرحال و شاد شدم، او چون هم من و بود اول ساعت ند همان در تنها هم ناخوشي
 را سفري چنين كسي حال به تا كنم نمي گمان كه ماندني ياد به و قشنگ. آمد در آب از درست بود كرده او كه بيني پيش
 .هفته يك اين بود انگيز خاطره چقدر و گذشت خوش چقدر ما سفر. باشد كرده

 براي من كه بود عصباني آنقدر برگشت وقتي. رفت مادرش و پدر ديدار به بابك كه گذشت مي آمدنمان از روز يك
 مي. بردارم قدمي او اههاينگ مقابل در توانستم نمي حتي كه طوري به ترسيدم او برافروختة چهرة ديدن با بار اولين

 من حرف هر وضع اين در كه دانستم مي باز و بود كرده اينچنين را او كه بود بقيه و معصومي آقاي حرفهاي تاثير دانستم
 مانده خيره ميز روي گلدان به و بود گذاشته پيشاني بر را دستش.  نشستم مقابلش ساكت بنابراين. كند مي بدتر را او

 مي گوش به كه بود بابك پي در پي و تند نفسهاي صداي سكوت اين در و بود شده حكمفرما ما بين يطوالن سكوت. بود
 آن نهيب صداي با كه زد ميز روي طوري را گلدان و شد بلند يكدفعه كه كرد مي تندتر هم مرا قلب ضربان و رسيد
 مثل و بودم پريده جا از آن تناكوحش صداي و ترس از كه من. شد تكه دو ميز روي شيشة و شسكت ، بزرگ گلدان
 ميگه پدر: گفت فريادي با كه بود مانده خيره او دهان بر چشمانم و بودم ايستاده روبرويش ثابت و خشك اي مجسمه

 چرا ، باشم الل و بگذارم دست روي دست همينطور و نگم هيچي گي مي چرا بزنم را حرفهايم نميگذاري چرا ، بروم بايد
 .مياد بدم ازش و روم نمي جا هيچ كه بگم همه روي پيش و اون ودخ جلوي گذاري نمي

 .ديگه شو بلند خوب ، ببر منم خواهي مي اگه پاشو بگو، داري دوست كه هرچي اصالً ، بگو برو: گفتم گريه ميان در

 آرام را من تا خواست دلسوزي و مهربان لحن با و گرفت را دستم و آمد طرفم به من لرزان دستان و احوال ديدن با بابك
 بودم بيدار كه وقتي تا و ريختم مي اشك صدا بي او حال به و بود افتاده گير وسط اين در كه سوخت مي او براي دلم. كند
 ولي بخورد غصه و ببينم را او ناراحتي خواست نمي دلم. كند كمكمان خواستم مي تضرع با و ملتمسانه و كردم مي خدا خدا

 .شدم راضي و آمدم كنار دلم با كردن فكر و رفتن كلنجار چقدر با. بكنم بايد ركا چه فهميدم نمي خودمم

 ، بگرديم كمي خواستيم زديم بيرون خانه از غروب ، كرديم گفتگو ساعتها كاري هيچ انجام بدون ما و بود جمعه روز
 ، انداخت من به را نگاهش ، برويم خواهي مي حاال همين:  گفتم بابك به ماشين توي بود گرفته غم و دلگير هم شهر

 ... باشي راضي تو اگر حاال ، برويم كه ام ،آماده من: دادم ادامه نگفت هيچي

 ميگي؟ جدي -

 .اوهوم -
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. بودم دوخته رو به رو به چشم مستاصل و نگران و افتاد شور به دلم يكدفعه شديم آنها خيابان وارد تا اما نبود طوري حالم
 كرده بخ بدنم تمام. بروم آنجا به خواستم نمي و نداشتم مساعدي حال اصالً راستش ولي كنم عوض حرفمو خواستم نمي
 مي را اش رانندگي طور همين حرفي هيچ بدون بابك. بگذريم بار اين و شود منصرف بابك خود خواست مي دلم بود
 .كرد

 نگاه بابك. ايستادم در دم او نارك و آمدم پايين هم من و كرد قفل را خودش سمت در و شديم پياده رسيديم آنجا به
 تصنعي لبخند او جواب در ترس و دلشوره عالمه يك با هم من. نشست لبش بر تبسمي و انداخت چشمانم به عميقي
 .دادم تحويل

 وارد در شدن باز با و داد فشار را زنگ.  نشوم روبرو آنها با و بيفتد اتفاقي يك يا و نباشند آنها خواست مي دلم چقدر
 چند و بيتا همه از جلوتر. شديم ساختمان داخل همراهش به سست گامهاي با من و مطمئن و بلند قدمهاي با بابك. مشدي
 شراره. شدند وارد جمع آن در هم فريال و معصومي آقاي كه نكشيد اي دقيقه به. بودند نشسته سالن در شراره او قدمي

 .شناخت مي خوب هم را من كه بود ميمعصو آقا او از بيشتر و بود مانده مات ما ديدن با

 ديد من طرف به را همه متحير و غضبناك نگاه وقتي بابك. بودند زده زل ما به فقط و زد نمي حرف كالمي كس هيچ
. كرد سالم همگي به و شكست هم در را فضا سكوت كه بود بابك بلند و رسا صداي هنگام اين در. فشرد محكم را دستم
 و كرد من طرف به را رويش بگويد چيزي كسي آنكه از قبل و كردم سالم آنها به آرام خيلي و سر تكان با هم من

 .. مهتاب همسرم:گفت

 .گذاشت ناتمام را اش گفته هم بابك فريال بلند صداي با و سالن از معصومي آقا شدن خارج با كه

 حالي هم بابك. كردم مي خفگي ساساح آنجا سخت و سنگين جو آن در. بنشينم كناري مبل روي بر تا خواست من از
 يه شراره گذاشت تنها سالن آن در را من و رفتند ديگر اتاقي به او از خواهش و فريال به خطاب. نداشت من از بهتر

 ها ثانيه باالخره و گذشت مي برايم يكساعت اندازة به آنجا در ثانيه يك هر. ديگه جور يه بيتا و كرد مي نگاهم طوري
 را آنجا او دنبال به و گرفت را دستم آمد طرفم به. شدم بلند جا از آمدنش با. آمد او تا كشيد ساعت نيم به و گذشتند

 .باشيم كرده خداحافظي هيچكدام از حتي آنكه بي كردم ترك

 حوصلة من نه و داشت را تكراري حرفهاي آن بازگوي حال بابك نه نزديم حرفي كدام هيچ رسيديم خانه به كه موقعي تا
 ، ديگه خب: گفت و دوخت من به را انديشناكش نگاه و كرد رها مبل روي را خود او خانه به شدنمان داخل با. نيدنش

 با كه مسلم. بدهيم حق آنها به بايد ما مهتاب داد، ادامه مكثي از پس باز و فهميدند هم آنها ديگه حاال. شديم راحت
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 مي آرام و شوند مي چيز همه متوجه خودشون كم كم كن صبر ولي ندشو دلگير و بخورند جا مترقبه غير خبر اين شنيدن
 .شوند

 ، زد لبخند بود شده نزديك من به خيلي صورتش ديگه حاال. شد خم كمي و گرفت زانو به را دستهايش آمد من نزديك
 بر سابق روال به ازب چيز همه او رفتن با.  گرده مي بر شراره كه خوشحالم اين از: گفت و بود حقيقي او خندة اينبار

 نميگي؟ هيچي چرا چي؟ تو...  مهتاب. شوند مي راضي هم بابا و مامان كه مطمئنم را اين من ف ميگرده

 بود؟ عجوالنه ما كار اين كني نمي فكر تو بابك. كنم متمركز را فكرم تونم نمي اصالً دونم نمي -

 مي متوجه و كنند مي قبول را واقعيت كم كم هم آنها .است شراره برگشتن فقط من نيت و قصد. ميشه درست چيز همه -
 .است اين من صالح كه شوند

 .كاستيم مي زيادمان دلشورة و بيقراري از وكمي داديم مي اميد خود به كه بود حرفها و خيال اين با

 ناراحتي و ترس از خبر اين شنيدن با. كردند بستري دربيمارستان را معصومي آقاي كه دادند خبر بابك به روز آن فرداي
 مي مقصر را بابك و خودم چون ، باشه نيفتاده اتفاقي و باشه نشده طوري كه كردم مي خدا خدا. كردم مي سكته داشتم
 .دانستم

 شكر را خدا چقدر و شد راحت خيالم چقدر گفت برايم شدنش بهتر از وقتي و ماند پدرش پيش را روز آن تمام بابك
 .كردم

 بهتر پدر كه حاال: گفت و زد تلفن بيمارستان از ظهر از پيش بابك. گذشت مي معصومي آقاي دنبو بستري از روز دو
 بيايي؟ خواهي نمي شده

 و ايي شده شناخته اينها براي ديگه تو من عقيدة به اما ، مايلي كه طور هر ، باشه: گفت فهميد سكوتم از را ترديد وقتي
 !!آنهاست؟ به احترامي بي تو نداشتن حضور و نيامدن كني نمي فكر ف هستي خانواده عروس

 .ميام باشه بهتره آمدنم ميگي تو اگر خُب... من آخه -

 .دنبالت ميام پس -

 .ميام خودم من اونجا باش تو ، نه -
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 و بود گذاشته زمين را گوشي او..  باز من ديدن با پدر كه مطمئني تو بابك: گفتم و زدم صدايش تلفن قطع از قبل باز
 .نشنيد را حرفم ديگه

 لبخندي من ديدن با و بود نشسته اتاق در به رو و تخت كنار كه بود بابك افتاد او به نگاهم كه كسي اولين ايستادم در دم
 فريال و بيتا. شدم داخل هم من و گرفت بود دستم بر كه گلي دسته امد طرفم به و شد بلند و نشست لبش بر رضايت از
 .كردند مي را كارشان تفاوت بي و ندادند را پاسخم آنها از كدام هيچ ولي ردمك سالم آنها به. بودند هم

 اين اما...جا پدر: گفتم و كردم باز لب بودم شده بقيه از نزديكتر معصومي آقاي به من ، داد من به را خودش جاي بابك
 بر من از را رويش كه بود معصومي آقا بار اين و..  كه خوشحالم واقعاً معصومي آقاي: گفتم و چرخيد نمي زبانم بر كلمه
 .رفت خودش شراره: گفت فريال به خطاب و گذاشت ناتمام مرا جملة و گرداند مي

 .كنه گم ممكنه: داد ادامه بدهد كسي به جواب فرصت آنكه بي گرفته و بم صداي همان با

 .رساند را او بابك عزيزم: داد جواب فرياد

 .بود داده تكيه ارديو به و بود ايستاده كناري بيتا

 را اتفاق جلوي موقع به و نيست مشكي هيچ گفت كردم صحبت دكترتان با. هستيد مرخص شما ديگه فردا: گفت بابك
 صداي و تندي با و كرد ثابت بابك روي به را نگاهش بعد و انداخت من به چشمي گوشة و آمد حرف به بيتا كه گرفتند
 دارم تازه كه خوشبختي اين مانع تو دهم نمي اجازه بودم جدا حاال تا من اما بودي پدر پيش تو بابك: گفت آلود بغض

 ... خواهي مي تو كه هركاري گذارم نمي من ، بشوي كنم مي احساس

 كردم خداحافظي آنها با بابك بدنبال.  كرد ما به پشت و رفت پنجره طرف به و كرد قطع را حرفش او بابك بلند صداي با
 ناراحت را او اين از بيشتر تا خوردم فرو را بغضم.  شدم منتظر من نه و دادند جوابي آنها نه كه مشدي خارج آنجا از و

 . داشتند من با را رفتار اين بقيه چرا كه ميكرد عذرخواهي من از او و نكنم

 بيتا: گفتم بكبا جواب در و دانستم نمي تقصير بي هم را خود اما بود آور زجر و سخت برايم آنها حرفهاي تحمل هرچند
 قبول كه بودم من خود االً شايد ، بوديم ما بانيش و باعث فقط پدر مريضي كه كني قبول بايد هم تو بگه هرچي داره حق

 كنم مي دعا بزنم، حرف ا با خواهم مي پدرت پيش ميروم تنهايي خودم روز يك. شود كشيده اينجا به تا گذاشتم و كردم
 من. انصافيه بي زندگي اين و ما مقابل در آنها ناراحتي و عصبانيت وگرنه كنم آرامش و مبگير را رضايتش يكجوري بتوانم
 .خواهم نمي اينطور
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 .رويم مي هم با بعد ، بگذرد روزي چند كن صبر پس: گفت من حرف تاييد در بود گذاشته كنار را لجبازي كه بابك

 .ميكنه حرصي و خشمگين بيشتر را هم با ما ديدن چون ، بهتره اينطوري بروم خودم خواهم مي نه: گفتم و كردم مخالفت

 تمام خواستم مي دلم كردم مي مرور را حرفهايم و بودم كرده آماده را خودم. بروم خواستم مي و بودم مصمم تصميمم در
 ما حال و قبل از اگر. بفهمد را حقيقيت هم او و بخوابانم را معصومي آقاي عصبانيت و حرص و بزنم داشتم كه حرفهايي

 شوم سست تصميمي در نگذاشتم ، نه يا برم كه دل دو مهتاب همان باز. رفتم آنجا به.شوند مي راضي مطمئنا شوند خبر با
 نگاه را جا همه اول قدم همان در. بود نشسته ديوار به چسبيده بزرگ باغچه كنار حياط در معصومي آقاي شدم داخل
 ايوان در و آمدند بيرون هم شراره بعد دقيقة چند و بيتا شدنم نزديك و آمدن با و بود فريال معصومي آقاي پيش. كردم

 و متحير همه نگاهها. آمدم تنها خودم من كه فهميدند گذشت كه دقايقي اما شود وارد هم بابك تا بودند منتظر ايستادند
 او صورت بر را نگاهم من و نبود قهر من با كه بود فريان چشمان جمع آن در ، نه اما. بود آلود غضب و تند حال عين در

 .كردم ثابت

 آقاي به خطاب فريال ، آنجا در من وجود به اهميت بي و تفاوت بي ، شد دور ام چهره از همه نگاهها من شدن نزديك با
 بود كناري صندلي در كه پتويي و شد بلند شوهرش مخالفت با و داخل بريم شده خنك هوا عزيزم: گفت معصومي
: گفت معصومي آقاي كه كند شيرين را آن خواست و كشيد نزديك را قهوه فنجان. انداخت او هاي شانه روي و برداشت

 .گرفت دست بر را فنجان و نكن شيرين من براي

 ها گل آن من الاقل تا بودند نداده اجازه آنها و بود دستم بر گل دسته هنوز ولي نشستم صندلي روي بر آنها تعارف بدون
 .بودم جدا آنها همة از آنها از من كه انگار زياد خيلي ، بودم ترسيده ، بدهم را

 كلمة هنوز كردم باز لب.  نشوند بودنم غيرعادي متوجة آنها تا كنم مهار را صدايم و دست لرزش توانستم سختي چه با
 مثالً خواستم فيستكا پشتم صد براي و كردم غلطي يكبار بيرون برو: گفت كه بود نچرخيده زبانم در معصومي آقاي

 مي و بود نقشه همه آمدنتان كه دانستم مي چه ، دادم راه ام خانه در را كارها و كس بي شما كه باشم كرده كارخوبي
 ...كنيد بازي من آبروي با خواستيد

 دستم بر كه گلي ناراحتي و عصبايت از ، هيچي ديگه حرفهاي حاال كنم دفاع خودم از حتي شد نمي و بود شده قفل دهانم
 من به خواست مي هرچه بيتا و فريال ، شراره جلوي معصومي آقا.  دادم مي فشار مشتم در و كردم تكه تكه و پرپر بود

 به را اش گفته اينكه براي فقط خواست مي چه هر كه بددهان و دروغگو آدم يك بود شده اي ديگه طور اصالً ، گفت
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 بزنم خواستم مي هم حرفي اگر حتي كه بود بلند آنقدر سرم بر يشصدا. زد من به تهمت و دروغ به بنشاند كرسي
 .رسيد نمي صدايم

 بر را شديدي درد و سوزش كه كنم اعتراض تا كردم باز را دهانم حرفهايش شدن تمام با و بودم افتاده نفس نفس به
 آنها به غضب و نفرت از لبريز آلود اشك چشمان با و گذاشتم صورتم بر را دستم. شدم الل باز و كردم حس صورتم
 حتي بود داده دست من به كه منگي حال آن با كه زد حرفهايي گوشم در و ايستاد كنارم آمد جلو شراره ، دوختم چشم
 .خواند مي نشستن به را او و گذاشته معصومي آقاي شانة بر را دستش هم فريال. گفت مي چي كه نفهميدم اي كلمه

 هنوز كه معصومي آقاي صداي كه شوم خارج خواستم بود دويدن شبيه بيشتر كه بلند مهايقد با و كردم آنها به را پشتم
 آن پول ، بري بايد تو ، گفتم چي فهميدي بود، اشتباه ببك زندگي توي تو آمدن: گفت مي و رسيد گوشم به بود بلند هم
 .احمق پسرة كن،ن بدبختش اين از بيشتر. ميري اينجا از و برميداري كرده نامت به كه را خانه

 تحمل و بسوزه بايد و نداره اي چاره كه ميكنه فكر و هست پشيمان هم حاال مطمئنم و داده دست بهش جنون آن يك
 كاش. نميگذارم من ولي كنه

 و بود كرده استفاده سوء من تنهايي از معصومي آقاي. كند صحبت من با اينطور پدرش داد نمي اجازه بود اگر بود بابك
 .بخشمش نمي هيچوقت. گفت بهم آنها جلوي خواست هرچه و ديد بسته مرا دهان

 يك ناي ديگه آمدم خودم به وقتي كه رفتم راه آنقدر. ميرفتم فقط و روم مي كجا دانستم نمي بود بريده را امانم گريه
 آنقدر. نبينم را كسي تهيچوق تا ببرم پناه جايي به ميخواست دلم ، همه از بيزار و بودم خسته. نداشتم هم برداشتن قدم
 با تالفيش امروز ، آنها با او لجبازيهاي ، آمد مي بدم و بودم عصباني هم بابك از حتي كه بودم شده طاقت بي و بود پر دلم

 .آمد فرود شخصيتم و سر روي بر پتك يك مثل و شد خالي من سر بر حرفهايشان

 دست بدون ، را خود شخصي وسايل حتي بردارم چيزي آنكه بي نداشتم ماندن قصد ديگه ولي رساندم خانه به را خودم
 مي دلم. كنم مي چكار فهميدم نمي و بودم ناخوش. آمدم بيرون و برداشتم را نفيسه خانه كليد فقط چيزي به زدن

 .بودم شده حفظ كه بود شده تكرار اينقدر ولي كنم محو ذهنم از را حرفها آن خواست

 زمين بر حال بي ساعته چند هاي گريه و ضعف از كه كردم گريه آنقدر گفتم ناسزا و فحش آنها همة به بلند بلند آنقدر
 .افتادم
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 فرار همه از خواستم مي داشتم گريز قصد و گذشته هم عشقم از حتي بيفتد آنها به چشمم هيچوقت ديگه نداشتم دوست
 هنوز و نيستم ببينه وقتي اول ساعت چند تا. انستمد مي را بابك اخالق. بگذارم بيابان به را سرم آدمها اين دست از و كنم

 و كردم قهر او با چرا اينكه از برسه كه يكروز به او گشتن ، مياد دنبالم به برسه فكرش كه هرجا و ميشه نگران برنگشتم
 او و داشتمن جايي اينجا جز كه من ، دوم روز اما و نياورد خود روي به كند مي سعي و شود مي عصباني چيست براي فرارم
 سياه روز آن دانست مي كسي چه. گريختم مي هم آنجا از بدهم را او آمدن اجازه اينكه از قبل. آمد مي و دانست مي هم
 مدتي ديگر آدمها چون هم من و بودم گرفته خود به را اسم اين تازه كه بود زندگيم در او حضور روز آخرين زشت و

 .پاشيدند هم از را ما عشق كلبة و ندادند اجازه ولي كرديم زندگي عاشقانه هم ما كه بود خبر با كسي چه ، زيستم

 

 ششم و بيست فصل

 .ميشد قطع هم كشيدن نفس به هنوز جسمم اما بود مرده روحم فهميدم نمي هيچي من اصالً ، فهميدم نمي را شب و روز

 خوبه؟ حالت جان بمهتا: پرسيد ، ديدم را نفيسه و گشودم را چشمانم سرم روي دستي احساس با

 چطورند؟ ها بچه: پرسيدم و دادم تكان آرام و سختي به را سرم جوابش در

 .گيرند مي را سراغت ميام كه بار هر و شده تنگ خيلي تو براي هم دلشان ، خوبند -

 هستند؟ كجا االن -

 .شوهرم خواهر پيش گذاشتمشان بيام خواستم مي -

 .شوم نمي تو مزاحم من

 شدي؟ اينطوري چرا آخه ، بشو خوب تو خدا به رو تو: گفت دلسوزي با و بود كرده پر را شمانشچ اشك هاي قطره

 . خوبم من -

 .شد خارج اتاق از زود وِ  معلوم -

 ديگه ، رفتم خوش از و خوابيدم بستم را چشمانم ، نداشتم را چشمانم داشتن نگه باز توان و كرد مي سنگيني پلكهايم
 .آمدم نمي هوش به ديگه اگر ميشد چي. رفت كي نفيسه نفهميدم
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 ديگه... ا انشاء ، شده بهتر روت و رنگ: گفت ديدنم با آورد مي غذا برايم خانه از هربار و آمد پيشم نفيسه ديگر روز باز
 .ميشي مرخص

 ماندم مي همراهت روز و شب و رفتم نمي تو كنار از هم لحظه يك نداشتم را ها بچه مشكل اگر خدا به: داد ادامه باز
 .راضيه و نداره حرفي هم مسعود

 .ممنونم ، همينطور هم مسعود ، خوبي خيلي تو -

 .نكرديم تو براي كاري كه ما -

 .ميكنه خوشحال خيلي منو است من پيش فكرت و ميايي كه همين -

 :گفت و نشست نفيسه صورت روي بر تلخي لبخند

 .بوسيد را صورتم و شد هم و بمانيم هم پيش بايد نداريم را كسي همديگه از غير كه ما

 بمانم آنها پيش تا داشت اصرار نفيسه. داد را شدنم مرخص اجازة يكهفته از بعد و بودم شده بهتر دكتر وگفتة تشخيص با
 .بودم آنجا آمد گيرم مناسب جايي كه وقتي تا فقط من اما همينطور هم مسعود. كنم زندگي آنها با و

 در نفيسه بروم خواستم مي وقتي حال اين با اما بود اش فاصله خيابان يك فقط آنها با ودمب كرده اجاره كه اي خانه
 مي. مانم نمي آنها پيش و كنم نمي گوش را حرفش چرا كه كرد مي دعوا باهام و ميكرد گريه بلند ها بچه مثل آغوشم
 .اصرار روي راراص همينطور و نبود كننده قانع نفيسه براي دليل اين اما باشم تنها خواستم

 جايي به تا خواستند من از و گرفتند تماس بودم داده كه تلفني با روزي چند از بعد و كردم معرفي تدريس براي را خودم
 .بود راه ساعتي سه دو آنجا با كه كوچك شهري.  بروم ديگه

 گذاشتند اختيارم در وياليي. رفتم و پذيرفتم را آنها خواستة مخالفتي يا و شكوه بدون ، باشم كجا كرد نمي فرقي من براي
 .بود شده داده معلمها به طرف آن هاي خانه تمام كل در بود راه كمي مدرسه آن تا كه

 از بعد ، بود صبح ثابت بودند داده من به كه را كالسهايي. شدم كار مشغول و استخدام موقت طور به آنجا دبيرستان در
 لحظه حتي بيكاري موقع در توانستم نمي و كرد مي ام خفه خانه گرفتگي ، رفتم مي بيرون تنهايي و بيكاري از هم ظهرها

 نرم شنهاي روي و ميرفتم دريا به يا من و بود راه ربع سه فقط پياده دريا تا. بيرون زدم مي ساعتي چند ، بمانم آنجا در اي
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 مي باز را رفته راه همان تاريكي از قبل زبا و رفتم مي و گرفتم مي را نامعلوم مسيري خانه در از يا و نشتم مي ساحل
 .گشتم

***** 

 روز آن خواب توي گاهي و ديدم مي خواب همينطور شوم بيدار كه وقتي تا گذاشتم مي هم روي را چشمم تا هم شبها
 .ام گذشته زندگي از هايي صحنه هم گاهي و شد مي تكرار برايم جدايي او با ديدار آخر

 مغموم و گرفته اش چهره ، بودم مانده خيره او به و نشسته مقابلش خانه همان در كه ديدم مي را او خواب باز شب آن
 به را نگاهش خواست مي دلم چقدر.  بود ديگر سمتي چشمانش مسير و نينداخت من به هم نگاهي نيم حتي ولي بود

 .كرد ترك ار آنجا و شد بلند جا زا اما شوم نزديكتر او به تا برخاستم ، انداخت مي من صورت

 .ريخت مي اشك و ميزدم زار من و كردند مي بدتر ساعتي چند تا را من بد احوال و بودند زشت خوابهايم تمام

 چقدر...  خدا اي بياورم طاقت جور چه كنم آرامش جور چه ، كنم چكار هايش تنگي دل با ، گرفته و درد پر دل اين با من
 .سخته

 اينجور به من. رسيد اينجا به و شد تمام هم آخر و بود موقت نيست من مال زندگي اين دانستم مي اول همان از كه من
 من نصيب اشتباه روي از هم آن ، كوتاه مدت براي تنها خوشبختي و سعادت ،آن دارم تعلق زندگي اين و اجباري بودن
 خانم ميداني ، كني مي فرار چي از تو ، كني باور خواهي نمي چرا مهتاب ، نشده نوشته تو پيشاني روي سعادت بود شده
 خوشي كه آدمهايي تمام عمر اندازة به كه سالي سه ، كرد زندگي سال سه واقعيت و رفت كه داشت را تو سال و سن جان

 عجيب و قشنگ ايام آن ماند مي يادم هميشه ، بردي لذت بيشتر تو هم باز ، داشتند باور را خودشان خوشبختي و كردند
 .برگشت هم آن به و بود ديگري به متعلق واقعيت در و بود شده من براي اتفاقي چون ، را

 كه آنچه به تو چيه؟ ديگه خوردن غصه و حماقت پس بروي يا بماني ميخواهي ، بگو راست ، خواهي مي چه ديگه
 ، شد بديلت سال به كه ديدي ولي باشي باخبر او دل از و باشي او پيش لحظه يك فقط داشتي آرزو ، رسيدي ميخواستي

 ، نه خداحافظي نه ، كنم خداحافظي باهات بيام خواستم. مهتاب دل عزيز ميسپارمت خدا به...  بود قشنگي آرزوي عجب
 و فكر از تا كنم كاري ، شدم خسته و زدي را دلم ، ندارم دوستت ديگه كني باور كه بزنم حرف باهات طوري ميخواستم

 چه مقابل در كردن بازي و سختي نقش چه هم آن كنم بازي نقش نيستم بلد كه دانم مي ولي ، بيرون بگذارم پامو دلت
 مي زانو مقابلت و شدم مي سست. نداشتم رفتن طاقت خودم ، تو فهميدن از جدا ، افتاد مي چشمانت به كه چشمم. كسي
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 يك با را اسيرم و بند در دلِ تو ولي كرده رفتنم به محكوم منطق و عقل ، كني كمكم وضع اين توي تا خواستم مي و زدم
 .كني مي ترغيب بودن به باز نوازش و احساس از پر و مهربان نگاه يك ، خواهشگر نگاه

 كنم مي دعا دلم ته ، كند مي گرفتگي و تنگي احساس سينه اين در و رود مي ضعف برايت حسابي دلم بابك داني نمي
 تو از ، نداره را چيزها اين گفتن طاقت دلم نيست من براي اصالً حرفها اين نگم دروغ ولي ببري ياد از منو. كني فراموشم

 آن از هم ذره يك حتي باشه من پيش و من مال خيالت و فكر تمام و باشي داشته دوستم هنوز خواهد مي دلم ولي جدام
 .نداره سودي ما حال به ديگه ، دو هر عذاب جز كه فايده چه ولي نشه كمتر وقتها

 بيشتر فاصلة باز ولي كرد مي بيشتر هامو تنگي دل و بدتر را حالم اينجا ابري هميشه هواي اما ، شنگق خيلي قشنگه اينجا
 .بود تر راحت آنجا در ماندن از ، او از بودن دور و

***** 

 شكنجه و كندن جان كس هيچ ، نفهميد طوالني مدت اين در مرا حال كس هيچ ، گفتن راحتي به نه ، گذشت يكسال
 باز ولي كنم مي را مرگم آرزوي بار هزار صد گذارم مي زمين سرمو كه شب تا شوم مي بلند كه صبح از. يدند را شدنم
 .شوم مي بيدار ديگر صبح

 شكلي اين چرا تو: پرسيد ، بود مانده مبهوت و مات من صورت به نگاه با آمد ديدنم به نفيسه وقتي هفته چند از بعد
 شدي؟ ني مثل الغري از ميدوني شدي؟

 كردي؟ كوتاه موهات تو مهتاب ببينم -

 .نداشتم را اش حوصله و بود سختم -

 .كني اينطور را قشنگي آن به موهاي اومد دلت جور چه -

 ، ميشه تو عين باشه تنها خانه اين توي تو مثل كه هم كسي هر ، داري حقم اي ديوانه تو: گفت و كشيد داد سرم هوا بي
 ... اي گوشه يك اومدي آدمها از دور

 و هستند تو منظور كه آنهايي ، باشم تنها دارم دوست ، كن ولم ، زني مي حرفها اين از و دادي گير من به دوباره نفيسه -
 من نگران تو ، راحتم اينجا من:  گفتم و آوردم پايين را صدايم و زنند مي هم به را حالم باشم جمعشان در منم خواهي مي

 .نباش
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****** 

 و گاليه كلي با هربار و آمد مي ديدنم به زودتر، هم وقتها گاهي و يكبار هفته دو بود، كرده بيشتر را مدشآ و رفت نفيسه
 :گفت ام كرده فراموش را او چرا و روم نمي آنجا به من چرا كه اعتراض

 شدي عوش خيلي ، شدي محبت بي چقدر كه واقعاً آيي نمي ديدنم به تو باز نيام هم ماه چند من اگر ، مهتاب دونم مي
 :گفت سرش تكان با حرفش دنبالة در و نبودي اينطور تو اصالً

 كني؟ مي چكار اينجا تو مثالً

 . زندگي: گفتم و زدم تلخي لبخند او جواب در

 ِ؟ جورش چه ديگه اين -

 اين از استمخو او از و كنه مي زندگي جور يه كسي هر: گفتم و دادم بيرون را بود شده حبس ام سينه در كه بلندي نفس
 .نداد ادامه ديگه من خواهش به هم او و بگذريم حرفها

 .خبرم بي تو از ديگه كه من نويسي؟ مي داستان هنوزم: پرسيد و كشيد وسط را ديگري بحث

 جواب يك با فقط سريع و بودم شده حرف كم و حوصله بي. كردم بسنده نه عالمت به سر تكان با تنها او پاسخ براي
 مي جس خودم ديدم مي را او و آمد مي پيش نفيسه كه روزي فقط روزها تمام از ، دادم مي خاتمه را يحرف هر كوتاه
 .نداشتم را شنيدن و گفتن زياد حوصلة و حال هم باز ولي هستم تر سرحال و هميشه از بهتر ، كردم

 خيال دوباره باز مدتها از بعد شد باعث و آورد بوجود من در اي جرقه من نوشتن و كتاب مورد در نفيسه روز آن صحبت
 .بنويسم را خودم زندگي داستان خواست مي دلم ، بزند سرم به داستان

 خواسته به بنا و خياالت نه كردم حس و داشتم حضور خودم آنچه ، واقعيت يك ، االن تا هست يادم هرآنچه بچگي اول از
 .ها

 صفحه. بكشم دست آن بقية نوشتن از يا و بگذارم كنار امدني دلم باز شدم پشيمان و منصرف بار هزار ولي كردم شروع
 !!بود؟ واجب عذاب و سر درد همه اين با نوشتن انگار ، نكند ترم خسته و نياورد در مرا اشك كه نبود اي
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 دانستم نمي ولي بودم رسيده آخر به ، شد گفته دلم حرفهاي همه خُب اما بود سخت حقيقتها نوشتن چقدر و بودم ميل بي
 رفتن كلنجار چقدر با هم آن رساندم پايان به جا همين در را كتابم آخر فصل همين براي و كنم تمامش كجا در و چگونه

 .خودم با

 نفيسه. بودند خوشحال همه ، برگردند كه بود گرفته تصميم هم مسعود كه بود ها موقع همان كشيد، طول يكسال درست
 او برخالف و روزها آن برعكس من و گنجيد نمي خود پوست در شادي از يدبگو من به را خبر اين خواست مي وقتي كه
 .بودم ناراضي و ناراحت آنها رفتن از

 خبر اين شنيدن با من چرا كه بود كرده تعجب و روم مي آنها با و مانم نمي اينجا ديگه هم من كرد مي فكر نفيسه
 باز آنها رفتن با حتي و نشد من حريف هم كسي هيچ رمبگذا شهر آن به را پايم ديگه خواست نمي دلم نشدم خوشحال

 .نكرد وضعم در فرقي هيچ و ماندم من هم

 دعا اما نميدي گوش را كس هيچ حرف نخواهي خودت تا ميدانم و لجبازي و يكدنده چقدر كه شناسمت مي: گفت نفيسه
 .برگردي خودت رضايت با و شوي زده اينجا از كنم مي

**** 

 طوفاني گاهي و آرام گاهي ، رفتم مي دريا به عادت طبق سرما و باران بارش اين در حتي من و رفت مي خنكي به باز هوا
 .شد نمي ديده احدي هيچ ميكرد كار چشم كه جايي تا و بودم من فقط انگار آنجا در ، زيباست دريا چقدر ، پرموج و

 دردهايمان ، ميزدم حرف او با من ، مقابل در و شنيدم مي را دريا صداي ، ديدم مي من فقط را زيباييها آن و بودم تنها من
 .فهميدم مي و شد نمي پنهان كه بود بزرگ و سخت حدي تا

 آنجا از رفتم من اما كرد مي باز را دلم كه بود قشنگي و عظمت همه آن ديدن تنها ، داديم سر ها ناله و گفتيم هم با رازها
. آورد درد به را دلم كه جايي خواستمش نمي كه جايي به ف شدم راهي هم من نفيسه رفتن از بعد ماه هفت رفتم، هم

 .كشاند مي خود سمت به را دلم باز ولي داد مي عذابم ، نبود شدني فراموش كه دردي

 .ناراضي خود و اجبار از بلكه ، ذوق و خوشحالي با نه ميرفت كه بود من دل اين و نبود من قدمهاي

 

 هفتم و بيست فصل
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 توي ، خيابان توي. كند شادم كه نيست كاري هيچ و كنم دنبال كه نيست هدفي هيچ ، شده بيخود و پوچ ايمبر زندگي
 باز. هيچم من ، ام مانده تنها من ، غريبم و بيكس كه هستم من فقط كنم مي حس بينم مي را آدمها كه هرجا ها مغازه
 .ميدهد ارمآز تكرار اين چقدر ، ايام آن تكران باز و اول روزهاي همان

 داشت هميشه از بيشتر مسئله اين و پيچيدم مي خود دور وار ديوانه كه بودم سردرگمي كالف مانند شدم بلند كه صبح از
 ديگه كنم صحبت باهاش كه داشتم كسي به احتياج ، بود آمده من به سرزدن براي هايش بچه با نفيسه. كرد مي ام ديوانه
 را چيز همه و نگفتم كسي به هيچي ، نكردم گله ، نزدم حرف حاال تا ، كرد مي ريبيقرا عجيب و نداشت صبر طاقت دلم
 .بخوابانم را هايم بيقراري و شود آرام دلم كمي شايد تا گويم مي حاال ولي داشتم نگه دلم در

 .زديم حرف و نشستيم نيمكت روي هم ما و كردند مي بازي ،آنها برديم پارك به را ها بچه همين براي بود دلگير خانه

 طوري كرد مي سعي بود نديده اينطور مرا حال امروز تا كه نفيسه ، كردم گريه هق هق و گذاشتم اش شانه بر را سرم
 باور شايد بزنم حرفي اگر. است منتظرت اون كني مي فكر هنوز اگر ديوانه و خُل تو: گفت مي سرهم پشت ، كند آرامم
 نداره را ارزشش هم مثقالي كه كسي براي را زندگيت داري جوري چه بفهمي تا ميگم بهت من ولي بشي ناراحت و نكني
 .كني مي تباه

 را ما او اما داد نشانم و ديد را بابك مسعود كه بخريم لباس پرهام و پديده براي تا بوديم آمده مسعود با پيش وقت چند
 و داشت بلندي قد ، ديدم خوب خيلي را دختر آن قيافة اتفاقاً. رفتند مي راه هم كنار جوان دختر يك با و نبود تنها ، نديد
 اگر ، نباشي منتظرش و بكني دل او از تا ميزنم تو براي را حرفها اين كني فكر كه گن نمي دروغ خدا به مهتاب...  شكل
 .شاهد هم مسعود نداري باور را من حرف

 .كرد مي صحبت من براي اينطور كه كرد مي خوبي كار خودش خيال به نفيسه

 .كنم تر تازه را دلم داغ حرفها اين با اينكه نه كنم درددل امروز خواستم مي مثالً ، نداشت طاقت دلم كه من

 و بزنم حرف ميخواستم من ، ميگفتي من براي نبايد بود هم واقعيت اگر حتي ، منتظرم من ، زدي آتشم خدا به نفيسه
 .كردي افزونترش تو و نشد كم دلم از چيزي ، دادي آزارم بيشتر و گفتي تو ولي شوم سبك

 به ديگه انگار ، بود نمانده باقي اميدي هيچ ديگه ، روزها اين و امشب مثل نه ولي كردم سپري را بدي روزهاي و شب
 .رسيدم آخر
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 تعريف هقص برايشان يا كردم مي بازي آنها با كه وقتهايي. بيام در تنهايي از تا پيشم بود آورده را پرهام و پديده نفيسه
 .بود من لحظات بهترين ميكردم

.  بروم خانه آن از هم من خواستم مي رفتند مي پيشم از وقتي كه بودم شده محتاجشان و بود كرده عادت دو آن به آنقدر
 و كجا هيچ. نداشت من ماندن براي قشنگي جاي هيچ كه دنيا اين مثل زشت و تيره ، بود غم رنگ جايش همه كه اي خانه
 .گرفت نمي مرا چشم و دل يچيز هيچ

***** 

 يكروز فقط آنها تمام بين از ، نبود قشنگ هيچكدام فصلها و روزها ، من تنهايي از ديگر فصلي باز و شد تمام هم تابستان
 داشتم دوست را روز ،آن بودم زده بيرون آنها هدية تهية براي قبل روز دو از شوق و ذوق با كه بود ها بچه تولد هم آن و

 در تنها را آن و بگريزم پيشش از تا كردند مجبورم ولي كردم حفظش من كه عشقي بود من عشق تولد رو همان چون
 با ولي ميرم مي من نباشي اگر گفتم ، اومد ولي نيا گفتم ، ندارم را طاقتش بودم گفته اول روز از كه من ولي دارم نگه دلم
 بستن دل نقشم فقط بودم هيچكاره من وسط اين ، نبود من دل اختيار به كدام هيچ. شد كشيده اينجا به حرفها اين همة
 .اند گسيخته هم از هم را او كه بود

***** 

 به مسيرم كه بود وقت خيلي. كنم تقديم قلوها دو به را هديه قشنگترين كع باشم من خواست مي دلم بودم رفته بازار به
 كادو از بعد و كردم انتخاب رنگي سياه و بزرگ تقريباً كوكي نماشي اول فروشگاه همان در ، بود نخورده طرفها اين

 مثل زيبا عروسكي انتخاب براي ، رفتم ديگر طرفي به ها مغازه گشتن براي و آمدم بيرون مبلغش پرداخت و آن كردن
 .كردم صرف بيشتري وقت عروسك همه اون بين از انتخاب براي پديده خود

 اي مغازه پلة روي را كادوها رو پياده گوشة كه افتاد مي داشت و خورد ليز كتفم وير از كيفم و بود دستم كادو دو هر
 جلو دو هر ، خوردم جا مردي كنار در هم اون نفيسه دوست شيما ديدن با يكباره كه كنم جور و جمع را خودم تا گذاشتم
 .كشيديم آغوش در را همديگر غيرمترقبه ديدار اين از خوشحالي با و رفتيم

 :گفت و كرد معرفي را نامزدش بپرسم سوالي من اينكه از قبل و داشتند دست بر بسياري كادوهاي من مثل هم ود آن

 .ايم آمده عروسي خريد براي امروز -

 .بشيد خوشبخت اميدوارم. گم مي تبريك -



 

 

آغوش اميد هم     كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  202 

 ميكنه؟ چكار خبر؟ چه نفيسه از راستي ، ديدمت كه شد خوب چقدر خدا به -

 بشود ماشين سوار تا كن دعوت دوستت از: گفت شيما به كردن رو حين در آهسته و شد زديكترن ما به جوان مرد اون
 كالمش آخر در و بيفتيم راه است بهتر ، شلوغي اين به جايي در و است پر دستمان سه هر كه وضع اين با و اينطوري
 :گفت و انداخت من به را نگاهش

 .بفرماييد ميكنم خواهش -

 :گفت شيما اما كنم خداحافظي خواستم و ريفتمنپذ را آنها تعارف

 .كرد شدن سوار به مجبور مرا باالخره و باال بيا ميكنم خواهش ، دارم كارها نفيسه و تو با من -

 :گفت و چرخاند من و عقب طرف به را سرش اول ازهمان او

 و بود كرده ناراحتم خيلي موضوع اين و بودم كرده گم را نفيسه آدرس ولي بدهم كارت شما به عروسي براي ميخواستم
 :گفت و برگشت شوهرش طرف به ، باشد نكرده پيدا و گشت مي چيزي دنبال كه گويي و كرد كيفش در دست بعد

 بگو بهم را نفيسه و خودت آدرس گفتن با و برگشت طرفم به باز كاغذ گرفتن از بعد و هست همراهت كاغذ تكه يك
 .كرد آماده نوشتن براي را خودش

 :گفت شيما آن شدن تمام با و دادم را شانين

 كردي؟ ازدواج اصالً ببينم! داري بچه ، ميكني چكار خودت نگفتي راستي

 .ندادم ادامه هم ديگه و ، نه: گفتم جواب در مكث و ترديد كمي با

 و نديدم را او كه تهوق چند ميداني ، دوقلوها براي بخصوص ، شده تنگ براش دلم خيلي ، ميكه چكار نفيسه: پرسيد باز او
 .خبرم بي ازش

 »پروين ، مريم ، ژاله«  كدام هر بردن نام با او و نداشتم خاطر به خوب را اسمهايشان كه گرفتم را ديگر هاي بچه سراغ
 :گفت
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 واقع در ، هستم آخري من و اند كرده ازدواج هم آنها سة هر كه دانم مي فقط ندارم چنداني خبر هم آنها از كن باور
 تمام را حرفش زد رويم به كه لبخندي با و افتي مي عقب داري زودباش ، اي مانده هنوز تو كه نكن فراموش آنها شپي

 .كرد

 از كه من اما ، برساند خانه به مرا داشت قصد ، بود فهميده شيما به دادن آدرس هنگام را ام خانه آدرس كه او شوهر
 .شوم مي پياده همينجا من ، متشكرم خيلي: گفتم بودم شده آنها منظور متوجه ديگر خيابان به او پيچيدن

 نميروي؟ خانه مگه اينجا چي براي:  گفت شيما

 باز را در حرفم دنبالة در و شدم مزاحمتان رسانديد اينجا تا را من كه ممنونم واقعاً ، دارم كاري اينجا ولي ، چرا: گفتم
 .شدم حرفش شنيدن منتظر و دمكر صبر شيما صداي با كه شوم پياده خواستم و كردم

 به من طرف از نشد فرصت هم اگر ولي بيايم نفيسه دعوت براي خودم باز ميكنم سعي: گفت و گرفت طرفم به كارت دو
 .ميشوم دلخور دستتان از حسابي نياييد اگر ، هفته همين شنبة پنج ، كنيد فراموش نكنه ، بگو او

 اعالن را موافقتم نشاندم لب بر كه لبخندي با و نزدم حرفي او حرف روي ولي ومر نمي اصالً كه بودم مطمئن حاال همين از
 .گرفتم پيش را راهم و كردم خداحافظي آنها از من بسيار تشكر با و ديدار اين از دو هر خوشحالي ابراز با و كردم

 من به خطاب طوالني مكثي زا بود؟پس نكرده ازدواج هنوز شيما يعني: پرسيد تعجب با گفت نفيسه به را موضوع وقتي
 :گفت

 چيه؟ شوهرش اسم نفهميدي

 آنها سريع كارتها يادآوري با حرفم ادامة در و نبود حواسم من ولي كرد صدا باري چند را شوهرش ، نمياد يادم ، نه:گفتم
 .كردم پيدا را جوابش آنها به كردن نگاه با و آوردم در كيفم داخ از را

 .امين و شيما -

 :گفت بود مشهود اش چهره در حيرت حالت همان نوزه كه نفيسه

 .كند ازدواج خواهد مي گفت مي ها پيش وقت خيلي كه شيما حاال؟ چرا آخه

 و كرده صبر حاال تا چرا كه باشد داشته تواند مي داليل خيلي ، نداره تعجب ديگه كه اين چيه؟ حرفها اين نفيسه: گفتم
 .است عروسيش االن
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 و بود شده تكراري او براي ها بهانه. بروم جشن اين به او همراه هم من حتماً كه اصرار روي اصرار و نبود كن ول نفيسه
 .پذيرفت نمي را دليلي هيچ

 مغلوب كه بودم من هم آخر و خوانديم مي يكدنده و لجباز را يكديگر كنيم نمي قبول را هم حرف اينكه براي دو هر
 .ورمجب رفتن عروسي اين براي و شدم

 .برسيم تاالر به هم با و ساعت همان در تا گذاشتيم را قرارمان قبل روز چند همان از نداشت تلفن من خانة چون

 .دنبالت مياييم: گفت نفيسه

 نمي اصالً كه است دليل اين به آنها با رفتن براي من نكردن قبول كرد مي فكر او ، نكردم قبول ديگه را اين من ولي
 .پذيرفتم كه اوست خواستة و اصرار از شدن رها براي فعالً و بروم خواهم

 ...باشي گفته دروغ بهم و نيايي اگر كه كشيد مي نشان و خط هم سر پشت بود پيشم كه آخر لحظة تا

 خانه در همان از ، بودم حال بي ، كرد نمي ياريم رفتن براي دلم اصالً وگرنه نداشتم را نفيسه بعد هاي تخم و اخم حوصلة
 .رفتم يكسره تاالر تا و گرفتم تاكسي

 آن در ولي گشتم مي نفيسه دنبال به.  بروم جلوتر كشيدم مي خجالت كه بود همهمه و شلوغ آنقدر شدم وارد وقتي
 هم ديگر نفر چند من از غير به ، شدم آنها از يكي داخل من كه بود اتاق چند ديگر سالن در. ديد را او شد نمي شلوغي
 ايستاده بود اتاق دورتادور كه ديواري آيينة جلوي هم ديگه نفر دو و پيچيدند مي را هم موهاي ايشاندوت كه بودند آنجا
 .كردند مي آرايش را خود و بودند

 با ، آمدم بيرون زود خيلي و رسيدم صورتم و موها وضع به كمي و ايستادم آينه جلوي آنها چون و آوردم در را رو بازهاي
 .نيافتم را او باز ولي آمده هم نفيسه االح تا حتماً كه اميد اين

 گقتم تبريك او به و فشردم دستم در را دستش و رفتم جلوتر من و شد بلند ديد مرا وقتي شيما ، رفتم عروس جايگاه به
 پشتم بر دستي سنگيني با كه بودم سالن وسط ، آمدم پايين بعد. زد مي حرف من با شيما و ايستادم باال همان در كمي و
 .كنم مهار را هيجانم توانستم نمي و بود آمده بند نفسم ، بودم شده خشك او ديدن با ، رگشتمب
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 كوچك هاي بچه مثل من و هميشگي لبخند همان. زد لبخند رويم به لبهايش و نگاه با و زد صدا را نامم مهربان و آهسته
 .بدهد نجات وضع اين از را من و بيايد او ات گشتم مي نفيسه دنبال به چشم با باشند شده گم خيابان شلوغي در كه

 او متوجه نگاهم و ترسيدم ديد وقتي بوديم شده شوكه هم ديدن با دو هر و نبود من از بهتر هم او نداشتم عادي حالت
 او صداي و نفيسه آمدن با يكدفعه كه ، انداختم بود شده ثابت رويم به كه او چشمان در را چشمانم. زد صدايم باز نيست

 .بود مانده متعجب همه چشمها ، برگردانديم را سرمان دو هر

 .خانم نفيسه سالم -

 .كرد دور او از مرا و گرفت محكم و حرص با را دستم و داد او پاسخ در كوتاهي و خشك سالم نفيسه

 به باره اين در يحرف هيچ ديگه آخر تا كند مي چكار اينجا او گفتن با فقط نفيسه. رفتم مي او دنبال كالمي بدون هم من
 . نگفت من

 سالن به غذا صرف براي وقتي حتي گشتم مي او دنبال به چشم با و زد مي تند قلبم ضربان بوديم آنجا كه ساعتي تمام
 بفهمد چيزي او خواست نمي دلم و بودم نشسته نفيسه كنار طوريكه بودم او جستجوي به ازدحام آن در من رفتيم ديگري

 .ببيند ديگر بار را او تا ميكرد سعي هم يسهنف كه فهميدم مي اما

 با ، ناليدم مي و ريختم مي اشك او ياد به بودم هوش به كه وقتي تا و صبح خود تا كه چرا بنامم گريه شب بايد را شب آن
 مي شكنار و كردم مي پيدا را او تا گشتم مي را شهر تمام نبود شب اگر بودم شده پريشان و تنگتر دل او ديدن اي لحظه

 .نشستم

 وضع حاال حتماً كرد نمي دور او از مرا نفيسه اگر ، باشم او پيش نگذاشت چرا كه دادم مي فحش نفيسه به دلم توي چقدر
 به چشمم كه اي لحظه ، ام ديوانه واقعاً ام ديوانه من ، ميشد من آشفتة وضع اين از بهتر باز بود كه هرچه ، داشتم ديگري

 ... حاال اما بياد يكي يا نفيسه خواست مي دلم و بودم ترسيده افتاد او

 هر و روز هر من جاي به كسي چه و كيست پيش امشب همين يا و مدت اين در من بابك فهميدم مي و دانستم مي كاش
 .حسادت از مردم خدا اي ميشود، همگام او با و كند مي زيارت را او ساعت

 حتي و شراره از ، كردند مي خوشحالي ما جدايي براي كه آنهايي از ، او يكاننزد از انزجارم و نفرت گرفتن جان او ياد باز
 خيال آمدن تنها و بودم بيزار چقدر. انداخت مي چندش و لرزه به مرا هم او نام بردن كه بود معصومي آقاي از او از بيشتر
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 و خسته قلب و طلبيد مي را او رديگ هركس به انديشيدن جاي به و كرد مي خاموش را آتش اين كه بود ذهنم در بابك
 .انداخت مي طپيدن به باز را ام شكسته

 از بعد را مسعود نفيسه بروم بخواهم اينكه از قبل واقع در رفتم نفيسه خانة به ها بچه ديدن براي شب آن از بعد روز سه
 .بروم زود خيلي تا بود خواسته و كند دعوت امشب براي مرا تا بود فرستاده كارش

 بود پنج حدوداً ساعت ، خريدم شكالت برايشان راه سر و نرفتم خالي دست ها بچه ديدن براي هميشه مثل هم ارب اين
 ظرف ميز روي ، زد مي برق تميزي از خانه ، شدم آنجا تغيير متوجه گذاشتم داخل را پايم تا رساندم آنجا به را خودم كه

 بود كارهايش و كردن جور و جمع مشغول دستپاچه و تند آنقدر سهنفي. بود شده چيده شيريني ديس و ميوه از پر بزرگي
 .بپرسم سوالي من تا شد نمي بند جا يك هم لحظه يك حتي كه

 ميز روي و كرد ي پاك را آنها داشت و آمد بيرون دست به كارد و بشقاب او بزنم حرف خواستم تا و رفتم آشپزخانه به
 .گذاشت مي

 ايد؟بي خواهد مي كسي نفيسه پرسيدم

 .دارد مهمان كه فهماند من به سر تكان با تنها و نشست لبش بر مرموزي لبخند من سوال با

 !بيام؟ گفتي من به چرا پس: گفتم اعتراض با

 تو اگر ، هستي كار اصل تو عزيزم: گفت كشيد مي دستمال را ميز زير و رو كه همينطور بيندازد من به نگاهي آنكه بي
 .شد نمي برپا مهماني اين اصالً كه آمدي نمي

 !داره؟ ربط من به: پرسيدم تعجب با

 .كني انتخاب بايد كه تويي ، جان مهتاب تو به فقط آره:گفت

 براي و داده راه خواستگار او كه لرزيد تنم تمام وحشتناك فكر آن با و رسيد ذهنم به فكري يكدفعه او حرف اين با
 نتوانستم داشتم دليِ  دق شب آن از هنوز چون و بودم شده عصباني ينقدرا او كار اين از. بيايم تا خواسته من از همين
 .كردم ترك را اتاق بغض با و بگيرم را دهانم جلوي

 توي من بگويي خواهي مي يعني مهتاب: گفت غمگين و محزون حالتي با و ايستاد در جلوي نفيسه كه بودم حياط در
 .هستم تو نگران كه هستش اين بخاطر فقط كنم مي كاري اگر دابخ ، فضولم من يعني ، كنم مي دخالت تو كارهاي
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 را در و شدم خارج ها بچه به اعتنا بي نروم، و بمانم آنها پيش تا خواستند مي من از و بودند ايستاده كنارم پرهام و پديده
 .بستم سرم پشت

 برايش من ، بود باخبر من دل از كه او ، ندبك را اينكار خواست مي نفيسه چرا كه كنم قانع را خودم توانستم نمي جور هيچ
 .دانست مي را چيز همه خوب و بودم زده حرف

 آنكه بي ، بودم برگشته خانه به كه وقتي از. گذاشت نمي آرامم نفيسه عمل اين و ميشدم داغون خيال و فكر از داشتم
 من خستگي بخدا ، بود گرفته خيلي دلم. تمدوخ آسمان به چشم و نشستم حياط پله روي ساعتها ، كنم باز را اتاق در حتي
 .نداره اندازه

 به كسي هر.  دارند كار من به همه ولي ندارم كاري كسي به من ، كرد مي نوازش را صورتم پهنة صدا بي اشك قطرات
 ينطورا من كه بفهمند خواهند نمي چرا دارند نمي بر سرم از دست چرا ، باشم راحت گذارند نمي چرا ميده عذابم نوعي

 .بده نجاتم... خدا اي...  خدا اي.  راحتترم

** ** ** 

 را در. خانه در زنگ شدن بلند صداي كوتاه اي دقيقه از بغد و شنيدم خانه در نزديك را اتومبيلي كردن خاموش صداي
 .انداخته يرز را سرش و ايستاده ناراحت كه ديدم را نفيسه آنها پشت و ديدم را پديده و پرهام خودم جلوي كردم باز

 چرا كردي، قهر مامانم با چرا خاله: گفت اعتراض با كودكانه قشنگ لحن با پديده ، بوسيدم را آنها گونة و شدم خم
 !برنگشتي؟ اومديم دنبالت هرچي

 را سالمش جواب بود ها بچه به نگاهم كه همانطور و ايستادم نفيسه سالم با ، بوسيدم و كشيدم موهايش روي به را دستم
 .بيايد مسعود تا گذاشتم باز نيمه را در.  شوند داخل آنها تا رفتم كنار و دمدا

 !ناراحتي؟ من دست از هنوز: گفت نفيسه نشستيم هم دور همه وقتي

 .شدم بلند چاي كردن درست براي و زدم لبخندي زور به

 بغل را پديده ، بودند نشسته مسعود نارك صدا بي و آرام كه بودند شده ما ناراحتي متوجه هم ها بچه انگار بود ساكت خانه
 .بردم آشپزخانه به خود با و كردم
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 چند از بعد هم نفيسه ، نشست آن مقابل و كرد روشن را تلويزيون و شد بلند كوتاه آهي كشيدن با مسعود من رفتن با
 اگر اما وقت دير يدانمم: گفت ميكرد نگاه مرا و بود داده تكيه كابينت به كه همينطور و آمد پيش گذشت كه دقيقه

 ... من ها بچه جان به مهتاب برد، نمي خوابم شب ناراحتي از آورد نمي را من و كرد نمي قبول مسعول

 منم خود مقصر خُب اما ، ميشد ناراحت بود من جاي كه اي ديگه كس هر ، نكردي كاري تو: گفتم و كردم قطع را حرفش
 هم خودم و دادم نفيسه دست به را سيني چاي فنجان سه ريختن با بعد و نيفتاده ياتفاق كه هم حاال.  دارم فرق همه با كه
 .آمدم بيرون آشپزخانه از پديده همراه به

 .شدند بلند مسعود خستگي خاطر به كه بودند ننشسته ساعتي نيم هنوز

 پدر همراه به و كردند ظيخداحاف من بوسيدن با هم دو آن و دادم ها بچه دست به را بودم خريده ظهري كه شكالتهايي
 .شدند ماشين سوار

 .ميكرد من من و بود سخت برايش كه بزند حرفي خواست مي انگار نفيسه بودم مانده در دم

 بگي؟ خواهي مي چيزي تو نفيسه -

 ... دارم كني خيال و كنم ناراحتت باز ميترسم ولي آره -

 .بگو نفيسه ، نه -

 .بروي او پيش و كنم راضي را تو تا كرده خواهش من از معصومي آقاي مهتاب -

 !معصومي؟ آقاي:گفتم و كردم تكرار را حرفش ، او كالم اين از مبهوت و شده گرد چشمان با

 را معصومي آقاي اصرارهاي و خواهش خواستم فقط ، ميداني صالح خودت كه طور هر ، بروي كه خواهم نمي تو از من -
 .باشم رسانده تو به

 دلم ولي شدم مي هم آماده رفتن براي حتي ، بروم كه بود اين قصدم روز هر بود داده بهم را پيغام آن سهنفي كه وقتي از
 به و گرفتم جدي تصميم ديگه روز آن اينكه تا كشيد هم هفته يك به من نرفتن. نداشتم رفتن قواي و كرد نمي ياري
 آن به ديدم كردم كه نگاه و نشدم متوجه را رفتهِ  راه الًاص داشتم دلشوره بس از و آمدم بيرون خانه از نيت و قصد همان
 بي شد باز در كوتاه اي دقيقه از پس و زدم زنگ ، رساندم آنجا به را خودم باالخره نمانده چيزي ديگه و رسيدم خيابان
 ولي بيايد يكي تا شدم منتظر كردم باز نيمه تا را آن و گذاشتم در روي بر را دستم ، باشد كسي يا و بيايد صدايي آنكه
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 انجام را كار اين خواستم مي تا و برگرد ، نديدند را تو كه هنوز برگرد و بيا مهتاب گفت مي بهم يكي انگار ، نبود خبري
 .ميكرد اجبار ماندن براي مرا و ميشد مانع ديگه يكي دهم

 .بزنم صدا را كسي چه بايد دانستم نمي.  رفتم جلو قدمي چند و بستم را در ، شدم داخل

 كه شوم خارج خواستم و برگشتم و گرفت قلبم فكر اين با بودم ترسيده بودم ايستاده مردد حياط وسط در همينطور
 .بود فريال خورد، گوشم به اي زنانه صداي

 را رويم و گرفت آغوش در مرا گرم خيلي بود نشسته لبش بر كه اي خنده با و شد نزديكتر ، آمد پايين من ديدن با
 .رفت خود و كرد نشستن به دعوت و برد داخل به مرا و گرفت پشتم به را دستش .بوسيد

 .زياد خيلي بود كرده فرق چيز همه ، بودم نيامده اينجا به حال به تا كه بود ديگري خانة گويي خانه اي

 با قلبم ربانض هنوز ، شد مي نزديكتر و نزديك اتاق اين به كه شنيدم را معصومي آقاي صداي كه نكشيد طول خيلي
 ، شناختم مي و ديده قبالً كه معصومي آقاي آن نه ام شدند وارد فريال و معصومي آقاي. داشتم اضطراب و ميزد شتاب
 .شد نزديكتر من به فريال كمك با و بود نشسته چرخدار صندلي روي

 عميق نگاه متوجة بودم نشسته سرجايم همينطور و كنم سالم نتوانستم حتي و بود آمده بند زبانم ايشان وضع ديدن با
 .بود زير سرم هنوز ولي شدم برخود ايشان

 چطوره؟ حالت دخترم -

 .شدم بلند جا از سختي به

 لحن با و داد خود به حركتي معصومي آقاي سكوت اي دقيقه چند از بعد و باش راحت ، بنشين: گفت و كرد من به رو
 چند. شد خواهي روبرو گذشته معصومي همان با ميكردي گمان و بينيب اينطور مرا كردي نمي فكر: پرسيد ازم اي گرفته

 .شد گيرا ها نفرين و دعاها باالخره آمدم در وضع اين به كه است ماه

 .نكردم نفرين را شما من اما: گفتم گرفته و آلود بغض صداي با

 كه خوشحالم خيلي: گفت و ددا تغيير را صدايش لحس رادامه د و چي؟ شكسته دلهاي پس: گفت و داد تكان را سرش
 .آمد نمي و كرد مي رد مرا درخواست اين بود تو جاي به اي ديگه هركس مسلماً آمدي
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 حالت آن ديگه و بودم كرده بغض وضع اين تاثير تحت منهم و ديدم مي معصومي آقاي چشمان در را اشك هاي قطره
 .بودم مضطرب نه ترسيدم مي نه. نداشتم را آمدن از قبل

 سه بابك: گفت كوتاه مكثي از پس باز و دادند بهم را دنيا انگار خوشحالي از نكردي ازدواج هنوز فهميدم نفيسه از يوقت -
 !ميداني را اين ، كرد ازدواج پيش سال

 . دانم نمي هيچي من: گفتم تر آهسته بعد و نه: دادم جواب و بود محزون و گرفته غم صدايم

 دهد نمي اهميتي او به بابك اما دارد دوست را بابك: گفت مي و بود نشسته جا ينهم برود خواست مي شراره كه روزي
 خواسته ازش بابك خود گفت مي ، ميرود خانه آن به ها موقع بيشتر او نيست مهم بابك براي اصالً نبودش و بود گفت مي
 .نيست بلد محبت و ندارد احساس اي ذره حتي او گفت مي بكند را زندگيش و برود تا

 احتياج بهت و تنهاست خودت مثل اونم ، بابك پيش ميري مهتاب ، فرستاديم را او ما ، رفته شراره كه ميشه چندماهي
 .داره

 ملتمسانه اي چهره با و گرفت را دستهايم ، ايستاد مقابلم و شد بلند بود نشسته من مقابل صندلي در لحظه آن تا كه فريال
 .بروم تا خواست من از

 ؟!بروم كجا من!  من: گفتم بريده و ريختم مي اشك بهاري ابر مثل و نبود آمدني بند من گرية

 . خودت خانة: گفت فريال

 از بعد روزهاي از و خود نسنجيده كار از ، ميزد حرف قبل از كه بود معصومي آقاي بيشتر ، زدند مي حرف من با آنها
 .من رفتن

 خواست مي دلم نه ، بدوم را راه تمام خواست مي دلم كه بودم زده هيجان آنقدر ولي كردم مي گريه كردم ترك را آنجا
 .برسم زودتر تا كنم پرواز

 .برد وقت زياد دقايقي خود بپيچد برايم را آنها فروشي گل تا خريدم گل شاخة چند

 ديگر يكروز فقط ، روز يك تا بردم مي حسرت كه باصفايي و قشنگ خانة به ، اميد و عشق كلبة همان به رسيدم آنجا به
 .برگردم زمان آن به و باشم آن در بتوانم

 .برسانم ساختمان آن به را خودم تا كردم طي را ها پله وهيجاني شور چه با ، دارم حالي چه من فهمد نمي كس هيچ
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 ، ندنيست خانه اين صاحب ، خانم:گفت من به خطاب آمد مي باال ها پله از داشت كه خانمي بردم زنگ طرف به را دستم تا
 .بيرون رفتند كه بود هفت ساعت حدوداض كنم مي فكر

 .كردند آنها جايگزين را هميشگي انتظار باز و انتظار گرفتند من از را اينها همة انگار ، اميد شور، ، هيجان حرف اين با

 كردم مي تصور ار او چهرة خودم براي كردم مي آماده او با شدن روبرو و آمدن براي را خودم و نشستم ها پله روي بر
 .كند مي چه و شود مي شكلي چه ديد اينجا را من و آمد وقتي كه

 داشت انتظار اين ، ميكردم شماري لحظه و ميرفت ضعف پراحساس و خواستني چهرة آن براي دلم چقدر كه واي
 ساعت نيم تا كرد مي اصرار دلم ولي بروم تا شدم بلند ، بود برنگشته او هنوز و بود ونيم نه ساعت ، كرد مي زجركشم

 .نيامد هم باز اما بماند هم ديگر

 شمارة كردم خواهش ميكرد زندگي روبرويي واحد در كه خانم همان از و گذاشتم در دستگيرة روي بر را گل دسته
 .بگيرد من براي را سرويس تاكسي

 ماند من پيش ماشين آمدن تا هم خانم ،آن شدم منتظر بيرون همان در و كردم تشكر كرد، تعارف داخل به مرا خانم آن
 داريد؟ معصومي آقاي با نسبتي چه شما بپرسم توانم مي بودم نديده را شما حال به تا من: گفت و

 بودم آمده مهمي كار يك براي. هستم ايشان همكار من: گفتم و كردم فكر كمي بدهم او سوال در جوابي چه بودم مانده
 راننده به را ام خانه آدرس و كردم خداحافظي خانم آن با ، آمد هم ماشين اثنا همان در و نشدم هم موفق متاسفانه كه

 .دادم تاكسي

 .ناراحت و دلسرد گاهي و خوشحال گاهي بودم كرده كز اي گوشه خيال و فكر دنيا يك با مغموم و كالفه

 ، كرده پرالتهاب را تو آنقدر كه چيست ، دل اي بگيري آرام تواني نمي چرا امشب،ِ  شبي عجب ، شه نمي صبح امشب چرا
 و ام بسته بار كوله هم باز من محبوب ، بگذاري بيرون بيروح و سرد و خشك كوير اين از را پايت خواهي مي كه بگو او به

 سگيني خواهم مي كه ده پناه را مسافرت ، اند كرده بنا عاشق دو روزي كه سرزميني و ديار همان به سفر ، سفرم عازم
 .بگويم رازها تو با و بكاهم تو ديدار با را اندوه و درد همه اين

 با و است من نزديك اميد كه چرا ، بهتر خيلي بود پيش روزهاي و ديروز از بهتر برايم باز اما نداشتم خوبي حال اينكه با
 رفتن براي مرا ملتمسانه امروز بود مخالف روزي كه او خود وقتي ، زد برايم را حرفها آن معصومي آقاي وقتي. است من

 يك و قدرداني نشانة به اي بوسه ، بزنم بوسه آنها بر و بگيرم را دستهايش خواست مي دلم كرد مي ترغيب بابك پيش
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 و فرستم مي خود قبل و تلخ هاي گذشته به هم را سال سه اين من اما شد تباه عمرم از سال سه كه هرچند ، محبت عالمه
 .برم مي خاطر از را آنها تمام

 .گفتم مي نفيسه براي مو به مو را ساعت چند اتفاقهاي اين تمام تا داشت تلفن خانه اين شكا

** ** ** 

 بابك گفتم خودم با آمدم بيرون خانه از و شدم آماده ، شدم بيدار باز و برد خوابم ساعتي دو يكي تقريبا صبح نزديكيهاي
 را گامهايم فكر اين با و بروم باز تا هستش منتظر و نشسته هخان در حتماً آمده من فهميده ديده در پشت كه را گل دسته
 حال اين من ، داشتم را ديشب حال همان ، رساندم را خودم و خريدم گلي دسته ديروزي مغازه همان از برداشتم بلندتر

 .داشتم دوست را

 اينكه با بروم نيامد دلم .مانده در دستگيرة روي هنوز كه ديدم را ديروزي گل دسته رسيدم كه ساختمان در مقابل
 چه ولي نگذارد منتظرم اين از بيشتر و بگشايد برويم را در تا زدم زندگ باز ولي نيامده خانه حاال تا ديشب از ميدانستم

 .پوچي خيال

 سراغ كوتاهي عليك و سالم با من و برداشت را گوشي منشي گرفتم را شركت شمارة خيابان همان در تلفن كيوسك از
 .گيرند مي تماس شما با حتماً ايشان كنيد معرفي را خودتان شما دارند كار فعالً معصومي آقاي گفت كه گرفتم را بابك

 خانم و نبود قبلي منشي آن هرچند نداشتم وحشت آنجا كاركنان بقية و منشي ديدن از ديگه بار اين رفتم شركت به
 اتاق آن به را من ورود اجازة منشي كه بروم بابك تاقا به خواستم خودم معرفي ضمن. بود نشسته او جاي در ديگري

 .نداد

 .نبود ولي گشودم را اتاق در او به اعتنا بي

 نيست؟ چرا پس هستند معصومي آقاي گفتيد تلفن پشت كه شما: گفتم ناراحتي با

 .بگيرند تماس داًبع معضومي آقاي تا بگوييد را كارتان گفتم شما به كه من:  گفت من به غضبناك نگاهي با خانم آن

 .كنم صحبت ايشان با خواهم مي حضوري من: گفتم

 . بياوريد تشريف آمدند كه وقت هر بفرماييد هم شما ، نيستند ايشان اما: گفت تفاوتي بي با و انداخت باال را هايش شانه

 . هبرميگرد كه ظهر تا باالخره بياد تا نشينم مي جا همين: گفتم خود با نشستم آنجا صندلي روي



 

 

آغوش اميد هم     كتابخانه نودهشتيا 

w W w . 9 8 i A . C o m  213 

 .آيند نمي معصومي آقاي بنشينيد اينجا هم فردا پس تا شما اگر: گفت شده عصباني من دست از بود معلوم كه خانم آن

 !آيند؟ نمي -

 .هستند مسافرت ايشان بله -

 هست؟ گفتي چرا پس -

 هم را ارشانك و بپرسم را نامشان زد تلفن كس هر خواستند من از خودشان چون ، گفتم ايشان فرمايشان طبق من -
 .نزنم حرفي نبودشان از ولي كنم قبول

 لحن با كه گيود مي را دروغ اين بروم آنجا از تا كند راضي را من اينكه براي ميكردم فكر و نداشتم باور را حرفهايش
 .گردند مي بر روزه پنج كه گفتند ما به ، شيراز رفتند ، گويم مي راست كنيد باور: گفت آرامتري

 داشتم كه عصبانيتي و حرص با بيرون همان و گرفتم را آن. گلتان دسته خانم: گفت و زد صدايم كه بيايم بيرون خواستم
 .ريختم آب جوي توي و كردم پرپر را تمامش

 رفتي تنها بار اين چرا پس بوديم هم با رفتيم كه شيرازي اون ، آمدم كه من برد مي خودت با هم را من كاش بابك
 .برگردي تو تا ميرم مي كه من...  روزه دو اين چقدر ميداني

** * * ** 

 مي گوشم به باران صداي كردم باز را چشمم كه وقتي از رسيد فرا موعود روز جمعه باالخره و گذشت هم ديگه روز سه
 .بود آسا سيل و تند كه خورد

 خارج خانه از و كردم تن بر را ام پشمي پالتوي كردم مي حس را هوا سردي هم همانجا از حتي ايستادم پنجره پشت
 .شدم

 جا يك. شدند مي رد سرعت با و بودند پر همه هم ها تاكسي و نبود خبري اتوبوس از اما شدم ماشين منتظر خيلي
 هم آنها از خيلي و بودند باز ها مغازه توكي و تك رفتم، و گرفتم را راهم رو پياده در و بود كرده خيسم بيشتر ايستادن
 .بودند بسته هنوز روز وقت اين تا كه نداشتند را بازكردند قصد امروز اصالً گويي
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 چشمانم خورد مي صورتم به كه سوزي اما نبود سردم ، نياوردم طاقت اين از بيشتر و كردم روي پياده ساعتي نيم تقريباً
 من و بودند مرد مسافرها امتم ، شدم سوار من و ايستاد پايم جلوي تاكسي. ايستادم منتظر خيابان كنار باز ، سوزاند مي را
 .بودم چسبانده در به را خودم توانستم كه جايي تا

 آخر و شدم سوار چرا اينكه از شدم پشيمان بودم نشسته كه وضعي اين با من و نداشتند شدن پياده قصد انگار هيچكدام
 .شدم پياده بقيه از زودتر كه بودم من

 ، شدم داخل هم من و كرد باز را در خود اتومبيل كردن خارج براي آقايي كه بزنم زنگ خواستم ، رسيدم ساختمان در به
 شدن باز قصد در اين انگار هم باز اما كند باز تا شدم منتظر.  زدم زنگ و ايستادم در مقابل و رفتم باال آرام را ها پله

 .نداشت

 روي را دستم حرص با ، بود برانگيخته را عصبانيتم ، است فايده بي باز هم من امروز آمدن و نيامده هنوز كه فكر اين
 .ميدادم فشار همينطور و گذاشتم زنگ

 مانده باز نيمه دهانش من ديدن با كه آلود خواب اي چهره با ديدم خود مقابل را او شد باز برويم در كه نبود حواسم اصالً
 حرفي او آنكه بي و نداشتم توان يگهد قدمي برداشتن براي ، بود شده گشاد امكان حد تا حيرت فرط از چشمانش و بود
 نامم پي در پي او و ميزدم حرف گريه و اعتراض با بلندبلند و كردم رها آغوشش در را خودم اراده بي و شدم وارد بزند
 .كرد بوسه غرق را ام خورده باران و خيس موهاي و صورت و ميزد صدا را

 چندبار فقط ميدونه خدا ، گشتم دنبالت چقدر داني نمي ، بينم مي رو تو بيداري توي يا خوابم نميدانم عزيزدلم ، مهتاب -
 خبر هر با و گرفتم را سراغت و رفتم ها مدرسه توي چقدر نكرد باز برويم را در كس هيچ ولي رفتم نفيسه خانة در

 آن ياد به نبود هتابم اون ديگه انگار بودم چكاره اينجا من پس ، بروي و بگذاري آمد دلت جور چه.پيش روز از نااميدتر
 ... خواستم مي كه شدم مي حرصي اينقدر كردم مي فكر تو كار اين به وقتي ميافتم كه وقتها

 .كرد بلند را دستش حرفش دنبالة در و

 بابك قول به و سالها اين دادن هدر و اشتباه همه اين عوض در وجود تمام با و گذاشتم هم روي را آلودم اشك چشمان
 . شدم بابك تنبيه منتظر ، بود كه هرچه دانم نمي...  يا و ترس از فرار ، من يبچگ و عقلي بي

 .شد آرام تا كرد نگاه بايد فقط را صورت اين اما: گفت آهسته و گذاشت هايم گونه روي را دستش او ولي
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 مي خدا خدا.  ياينجاي االن و شهر اين به برگشتي كه بودم خوشحال فكر اين با فقط ديدمت جشن آن توي كه روزي -
 قبول تا گفتم خودم از و زدم حرف او براي چقدر. كنم پيدات تر راحت طريق اين به و باشد خانه همان در نفيسه كردم
 .كند دعوت روز آن فرداي براي را تو كرد

 عصباني كارش اين از: گفت و ايستاد در دم نفيسه وقتي برگشتم را آمده راه وضعي چه با و آمدم حالي چه به روز آن
 .رفتي قهر حالت با و شدي

 نشدم نااميد هيچوقت ، داد نمي ذهنم به را فكر اين ورود اجازة حتي بيزاري من از آنقدر كه كنم باور توانستم نمي كه مي
 اوست پيش دلم ، كردند رفتنم به مجبور و داشتم دوستش بودي نوشته كه هستم تو كتاب مديون فقط را روحيه اين و

 ...است من براي هم باز باشد كه كسي هر پيش او و باشم كه هرجا حاال

 به و ندارد ربطي هيچ او به ما كارهاي: گفت مي و نشدم او حريف ولي بدهد را تو نشاني تا كردم اصرار نفيسه به چقدر
 .كند دخالت خواهد نمي ديگه تو قول

 فكر اين به ديدم را جديدت كتاب كه روزي ، اشتمگذ بيرون شهر از را پايم هركس و جا همه از كالفه بودم شده داغون
 تمام و خط به خط اينكه از غافل ببرم درونت به پي و بفهمم را تو احساس هايت نوشته طريق از بتوانم شايد تا ميكردم

 .خواندم را آن وقتي بردم لذت چقدر ماست خود داستان قطور كتابِ اين

 شدن نزديك اميد ، بود زندگي و اميد از سرشار من براي اما ميشد دلگير و افسرده ميخواند را كتاب اين كسي هر شايد
 و تشويق ماندن براي باز مرا ولي ميشد ختم اوهام و خياالت به تنها اگر حتي تو پيش بودن و محبوبم ديدار اميد ، تو با

 .خنده چشمم يك و بود گريه چشمم يك ، بخشيد مي اميد

 قبيله و تبار اين از دختري خواستي من از رفتنت با چطور: گفت من از پرسشي حالت به و داد تغيير را صدايش لحن بابك
 ، دهم انجام راحت را كار اين نتوانستم و بودم احمق من يعني. كنم ذهنم و دل جايگزين روياهايم قشنگ دختر جاي به را
 ... من

 با باشد قشنگ برايمان بايد كه روزهايي بيا ، شد تمام هك حاال زنم نمي منم ، نزن حرف قبل از ديگه خدا به رو تو بابك -
 .ندهيم دست از گذشته غصة و سوزش

 .ببينم را خانه جاي همه خوب تا شدم بلند. كنم درست چاي ميروم گفت

 ميني؟ نگاه داري چي به: گفت كه شنيدم مي آنجا داخل از را صدايش
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 ، خانه بيرون از غير به ، اضافه اسبابي نه و شده كم چيزي هن وقتها همان عين نكرده فرقي هيچ كه خانه اين به -
 .كردند قشنگتر را خيابان نماي و شدند تمام بودند كاره نيمه كه ساختمانهايي

 خانه به اي ديگه كس آمد نمي دلم ، اينجا آمدم كه بود شراره رفتن از بعد نبود اينجا كسي چون: گفت و آمد نزديكم
 و نشستن ساعتها و اينجا به آمدن با فقط كرد مي را تو هواي دلم و گرفت مي دلم كه هروقت لسا چند اين ، بزنه دست
 وجود تمام با و فهميدم مي را اين من و ميداد را تو بوي اينجا تمام انگار. شد مي بهتر حالم كمي شدن ها گذشته در غرق

 .بوديم خانه همان در ما وگرنه آورد مي جا را حالم و بود مانده برايم تو از اين تنها كردم مي استشمام

 را حرف اين شنيدن طاقت باز ولي بود رفته شراره اينكه با لرزيد مي دلم و شد مي فشرده هم به لبهايم حسادت موقع
 .كرد مي منقلب را حالم و ببرد بكار را ما كلمة ديگري كس و خود بين ببينم توانم نمي نداشتم

 اينجا حاال و كردم مي دق غصه از شبانه وگرنه نديدم او با را بابك و گريختم شهر اين از من كه شد خوب چقدر خدايا
 .نبودم

 اسم تنها كه رفتم بابك كار اتاق به اول شدم مشغول اتاقها ديدن به ذوق با باز و بودم كرده دور ذهنم از را فكرها اين
 چيز مطالعه چراغ يك اضافة به بود ميز روي كه زهاييچي مقدار يك و صندلي دو و ميز يك از بغير و داشت را كار اتاق

 مات بود تخت روي آنچه ديدن با يكدفعه كه گذاشتم خواب اتاق به قدم آن از بعد و خورد نمي چشم به آن در ديگري
 ، كشاندم جلوتر را خودم كمي و گذاشتم ديوار به را دستم بعد و ايستادم سرجايم حركت بي دقايقي بودم مانده ومبهوت

 لبة بر او پيش و زدم كنار را بود افتاده صورتش روي كه را كالهش بندهاي و شدم خم بود تخت گوشة كوچك اي بچه
 .ماندم خيره كوچولو صورت آن به و نشستم تخت

 بلند را سرم وقتي. بود ايستاده بيرون همان و نشد داخل اما آمد آنجا به من بدنبال كرد مي صدايم كه همينطور بابك
 ... بچه اين ، بابك: پرسيدم ديدم را او و دمكر

 شده كنجكاو ، چرا دانم نمي ماندم آنجا اي دقيقه چند هم باز من و رفت كنار در جلوي از و انداخت پايين را سرش او اما
 تا بابك صورت حالت نشستم او روبروي و آمدم بيرون ببينم را چشمهايش تا شود بيدار زودتر خواست مي دلم و بودم
 .بود كرده تغيير خيلي پيش اي لحظه

 صحبت به شروع ، كند نگاهم آنكه بي مقابلم در چاي فنجان كشيدن جلو با كه بزند بچه آن از حرفي خواست نمي انگار
 .بود كرده پيدا تداخل بچه بلند صداي با كه كرد
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 گريه همينطور او ولي افتاد راه اتاق در و كرد بغل را او بابك رفتيم اتاق آن به دو هر و شدم بلند او با هم من شد بلند او
 .ميكرد

 .باشد گرسنگي بخاطر شايد -

 و دادم انجام را كار اين سريع هم من.  بياورم را بچه شير شيشة يخچال داخل از تا خواست من از و داد تكان را سرش او
 باشه؟ شده خراب نكنه: گفتم بگذارم بچه دهان بر اينكه از قبل را شيشه

 .گذاشته يخچال توي آماده را شير و آورده را بچه بيتا زود صبح: گفت و انداخت باال را سرش

 هر و خوابند تخت روي را او بابك ، بود بابك چشمان رنگ كه ديدم را چشمانش من و بود بچه صورت به نگاهمان دو هر
 .نشستيم او كنار دو

 .زيباست و بانمك چقدر بچه اين صورت -

 .گرفت من از را نگاهش زود خيلي و نزد حرفي هيچ ولي انداخت ام چهره به را نافذش نگاه او گفته اين با

 نيامد بند او گرية باز ولي گرفتم آغوشم در را او من بار اين كرد، مي گريه باز ولي بود خورده را شيرش اينكه با بچه
 و مامان پيش بيشتر ، كنه مي گريه هم من بغل توي وقتها خيلي ، كنه مي غريبي: گفت و گرفت دست از را او بابك

 .بروند خواستند مي جايي حتماً رفته و آورده را بچه كه بودم خوا صبح ، بيتاست

 براي انگير خاطره و خوب بسيار ولي كوچك جشني. شد داده جشني ترتيب كه بود پدر آن از بيشتر و فريال خواستة به
 .بود بابك و من

 بود شده گذاشته جايي و گوشه هركدام كه بزرگ و كوچ سبدهاي. بود شده رنگارنگ گلهاي از مملو بزرگي آن به سالن
 .بودند چيده ميزها بروي و كرده جدا هم را آنها زيباترين و

 .نبود روياهايم طاليي خواب به شباهت بي من براي ها قشنگي اين و روزي همچين

 بي برايمان كه شاديي بودند شاد و مسرور همچون هم بقيه ، من لباس همرنگ ، بود كرده برتن سفيد شلوار و كت بابك
 .بود اندازه

 .شد تكميل جشن اين ، ها بچه و مسعود كنار در نفيسه ورود با
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 سعادت اين باالخره: گفت شوهرش و نفيسه به خطاب و كشيد سرآنها بر دستي پرهام و پديده ديده با معصومي آقاي
 .شدند بزرگ چقدر... ا ماشاء ، ببينيم را دوقلوها اين تا شد هم ما نصيب

 بود بابك هدية آخر در و همينطور هم نفيسه ، دادند من به و كردن باز را شان هديه كه بودند كساني اولين پدر و فريال
 .بود گرفته عمرم در كه بود اي هديه ترين قشنگ و ترين ارزنده برايم كه

 متعجب چشماني با بچه آن ديدن با پرهام و پديده. گرفتم دستش از را او ، مديد بيتا آغوش در را او ، بود شده بيدار بچه
 توست؟ بچة اين خاله:پرسيدند هم با و آمدند جلو

 قشنگه؟: گفتم و دادم نشان آنها به را بچه و شدم خم و جون خاله آره -

 .دارم دوستش من ،ِ  كوچولو چقدر: گفت و داد تكان چندباري را سرش پديده

 در و بودم گذاشته بچه روي بر بابك خواستة به را بودم كرده انتخاب من قبالً كه را اسمي چيه؟ اسمش: رسيدپ پرهام
 .عسل: گفتم دو آن جواب

 هر فريال و پدر خداحافظي موقع. داشت ادامه مراسم و ضيافت اين و بوديم جمع هم دور هنوز و بود گذشته شب از پاسي
 شده مطلع آنها تازه كه بود جديدم كتاب براي ديگر هاي تبريك از جدا تبريك اين يول گفتند تبريك من به هم با دو

 .بودند خوانده اخير روز چند همين در و بودند

 .كشيدم خجالت خيلي گفت تبريك كتابم براي پدر وقتي: گفتم بابك به

 گفت؟ چي بهم پدر دوني مي داد امهاد و داره قبول خودش هم پدر ، نوشتي را حقيقت گفتي را بوده كه هرچي تو: گفت او

.  بخشيدم نمي گناه اين خاطر به را خودم وقت هيچ وگرنه رسيديد هم به شما كه خواندم وقتي را مهتاب كتاب گفت مي
 خودم با حقيقتاً را شما دلهاي تا بدهم انجام بايد كه كارهاست خيلي كه هرچند ، كرده كمتر را گناهانم بار مهتاب آمدن
 پراحساس آدمي كه بقبوالنند خود به توانند مي ها خواننده از يك كدام گفتم خودم با خواندم وقتي. بكنم رنگيك و صاف

 از پس و بود شده خيره هم به ما چشمان. باشد كتاب اين در سنگدل و رحم بي آدم همين همين كتاب آن در عاشق و
 به تو بوديم گذاشته خانه آن به پا تازه كه روي ، اول وزر اون مياد يادت مهتاب: گفت و شكست را سكوت اين او دقايقي

 يا هست يادت االن دانم نمي كه ، ديگه حرفهاي خيلي و باشم داشته را جشني آنچنان توانم مي من گفتي ، گفتي چي من
 نه؟

 .يادمه:گفتم و دادم تكان را سرم بوديم گفته كه حرفهايي و روزها آن ياد با
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 توصيف برايم تو كه مراسمي آن مهتاب بگم بهت كنم ثابت تو براي را روزم آن گفتة آن و كنم پيدات خواست مي دلم -
 .نبود قشنگ اصالً ولي داشتم من بودي كرده

 بي چقدر محبت و عشق وجود بدون تجمالت و جالل و شكوه بگم بهت خواهم مي ، نداشت برايم اي جلوه هيچ كن باور
 .ها زيبايي و گل از عاري باشد داشته اسم تنها اما هستند آن منتظر همه كه بهاري ، بهار مثل معناست

 سالهاي حتي را رنگ بي و زشت بهار آن كه هست كسي آيا ، دارد دوست را آن كسي و دارد قشنگي و جلوه بهار آن آيا
 متوجه تو و دمكر بيان خواستم مي كه طور آن را دلم حرف دونم نمي ، زشت اي خاطره جز. باشد داشته خاطر در بعد

 نه؟ يا شدي

 صورتش به را دستم بابك و توست عشق جايگاه قلبم: گفتم و دادم فشار محكم خيلي و گرفتم را دستش او پاسخ در
 .زد بوسه و گذاشت لبهايش روي ، كرد نزديك

 !پايان
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