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 ييام گو نهيسخت س واريبر د... آه

 كوبد يمشت م يناشناس

 اوست... باز كن در"

 "اوست... كن در باز

 م؛يگو يبه خود آهسته م من

 ايهم رو باز

 و درهم رهيسان، ت نيهم ا آن

 تلخ خواب ياز دارو ديبا

 نهم مرهم داريبر زخم ب عاقبت

 خسته را بر هم يفشارم پلك ها يم

 ام با خشم نهيسخت س واريبر د كيل

 كوبد يمشت م يناشناس

 "اوست... باز كن در"

 دهيدور، برچ نياز آن سرزم دامن

 دهيدشت ها را در نَورد بايناشك

 "اوست... باز كن در"

 دهيها را به دنبال تو گرد آسمان

 تاب يره خود خسته و ب در
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 دهييعشق، بو يها را به بو اسمني

 گرم يخسته اش را در تالش يها بال

 دهيرهگذر با مهر بوس ميهرنس

 اوست... باز كن در"

 "اوست... كن در باز

 بر نگاه من ندينش يحسرت م اشك

 دود در رنگ آه من يظلمت م رنگ

 م؛يگو يمن با خشم م كيل

 ايهم رو باز

 و درهم رهين، تسا نيهم ا آن

 تلخ خواب ياز دارو ديبا

 نهم مرهم داريبر زخم ب عاقبت

 خسته را برهم يفشارم پلك ها يم

 

 

 1 فصل

 

 .نشود دهينگه داشته بودم كه صورتم د يكاله شنلم را طور گريرا محكم در دست گرفته و با دست د يگل عروس دسته

من بودم كه از مردم فرار  نيا. نميكس را بب چيخواستم ه يهم بالعكس، خودم نم ديشا ايو  نديمرا بب يخواست كس ينم دلم

و بغض  كرديتا عمق قلبم را سوراخ م يخيشان كه مانند م يدر گوش يو ازپچ پچ ها شانياز چشمها شان،ياز نگاهها. كردم يم

 د،يدامن سف ،يعروس دنديد يشان بود كه مبار نياول نيا ديشا. آنها حق داشتند تعجب كنند. نشاند يم ميرا در گلو ينيسنگ

دود و  يهراسان، با سرعت هر چه تمام تر و نفس نفس زنان م نيچن نيلباس عروسش را باال گرفته و ا نيو سنگ نيپرچ
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كوچه به  كيكردم و از  يم در يگريپس از د يكيكوچه ها را . گذارد يرو را به سرعت پشت سر م ادهيپ يسنگ فرش ها

 يلبها و زبانم خشك شده و من حت. نداشتند دنيتوان دو گريد مينفسم بند آمده بود و پاها. شدم يوارد م گريد يكوچه ا

 .دادم يفرصت قورت دادن آب دهانم را هم نداشتم اما همچنان به راهم دامه م

 يسراعت م نيبا ا ،يپاشنه دار يكفشها نيبود كه با چن يبار نياول نيشدم، ا نيخورد و نقش زم چيراستم پ يلحظه پا كي

به دسته گلم  ينگاه. پراكنده گشتند نيزم يپر پر شدند و رو مياز گلها يخوردم كه تعداد نيچنان با شتاب زم. ميدود

آن را داخل  تيبا عصبان رم،يمحكم آن را در دست بگ نيچن نيداشت كه ا يچه لزوم يراست. انداختم كه هنوز در دستم بود

بود و من چقدر در آن  ييطاقت فرسا يگرما. كه آفتاب سوزان تابستان آن را خشكانده بود يآب يجو. آب پرت كردم يجو

 نيزم يشدن از رو بلندتوان . كردم يو گرما م ياحساس ناراحت ن،يهم سنگ اريلباس عروس كه دامنش چند طبقه بود و بس

نزده و لحظه  ييغذا چيدو روز بود كه لب به ه. بود دميشد يرسنگنشان از ضعف و گ ميو لرزش دستها جهيسرگ. را نداشتم

. بلند شدم نيزم ياز رو يبه گلها انداختم و به سخت گريد ياشك نگاه ياز پشت پرده . بود امدهيخواب به چشمانم ن يا

 .نمانده بود ياديراه ز گريد

 نيزم يرا كه از پا در آورده و در دست گرفته بودم رو ميو نفس تازه كردم كفشها ستادميا يكم دميكوچه كه رس سر

بود كه او را  ياديمدت ز. تنگ شده بود شيچقدر دلم برا. مهرنوش رفتم يو به طرف خانه  دميگذاشتم و دوباره آنها را پوش

 ميه درد دلهاب شهيكه سنگ صبورم بود و هم يكس. بود ميها ييتنها صحبتو تنها همدم و هم يمياو دوست صم. بودم دهيند

دوست در  كيرا به عنوان  يگريوقت به جز او حضور شخص د چيه. كرد يام م ييداد و راهنما يگوش م يبا دقت و دلسوز

اعتقادات  نيداشتم و همچن يبياخالق عج. ديفهم يكرد و افكارم را م يفقط او بود كه مرا درك م. ام حس نكردم يزندگ

زود جوش  يليخ يخودم را جوش بدهم و به عبارت يو از هر فرقه ا يتوانستم با هر كس يبود كه نم ليدل نيبه هم ،يخاص

با نگاه و  شهيهم ياش شكست خورده بود ول يدر زندگ كباري نكهيبا ا. بر عكسِ خود او كه سرشار از شور و نشاط بود. نبودم

 ياديكرد، دوستان ز يود را در دل همه جا منمود و به سرعت خ يالقا م انيرا به اطراف يخاص يادصورت شاد و خندانش ش

خواست فقط با من  يدلم م. كردميم يهم به جز من دارد، حسود يگريدوستان د نكهياز ا يگاه. اطرافش را گرفته بودند

هم با من  كباري ياو حت يگفتم ول يبه او م تممن هر چه داش نكهياز ا شهيهم. دوست باشد و فقط سنگ صبور خودم باشد
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ام را  يراز زندگ نيحاال من مهم تر يداند ول ينم يكردم مرا رازدار خوب ينكرده، از دستش ناراحت بودم و احساس م درددل

خوب  فتمگ يشده و م مانيچند بار خواستم از او بپرسم كه چرا از همسرش جدا شده اما هر بار پش. از او پنهان كرده بودم

از دستش ناراحت بودم، حاضر نبودم  نكهيبا ا. نكنم يخواهد گفت و بهتر است من كنجكاو ميخودش هر وقت بخواهد برا

 زيهمه چ. سر درد دلش باز شد. دميروز سؤالم را پرس كياما باالخره . خرابش كنم يرا با گله و ناراحت مانيشاد دوست يفضا

 .نبود ريتأث يت، بسرنوش نياو در دچار شدن من به ا زآن رو يگفت و همان حرفها ميرا برا

فكر كردم كه راه  ينه اما از جهت اياست  يكه كرده ام كار درست يدانستم كار يمردد بودم، نم. به در خانه انداختم ينگاه

 .ترس همه وجودم را فرا گرفت دم،يشيلحظه به عاقبت كارم اند كي. نداشتم نيبه جز ا يگريد

زدم و باز هم فكر كردم و فكر كردم  هيعاجزانه به در خانه تك. شده بود ريبرگشتن هم د يبرا گريبرگردم اما نه د خواستم

 .گرفت يام شدت م هيو گر دميرس يم جهيكردم كمتر به نت ياما هر چه فكر م

بودم كه هر چه رنگ و روغن به  ختهيآنقدر اشك ر. درآمده بودند اهيهم مانند سرنوشتم به رنگ س ميبار اشك ها نيا

 ديآ يم ادميكه  ييتا جا. شده بودم يشگيهم يپاك و ساده  يبايرفته و من باز هم همان ز نيصورتم زده بودند همه از ب

از درد  كدفعهيتا اشكم را پاك كنم كه  دميصورتم كش يرو يدست بودم يبوده و موافق سادگ يرنگها فرار نياز ا شهيهم

بود كه به  زميپدر عز يادگاري. كرديمتورم شده بود و درد م يگونه ام افتادم كه حساب يرو يكبود اديبه  دم،يكوتاه كش يآه

 يهماهنگ ميچشمان و موها ياهيگونه ام كه با س يپر از درد، رو ياهيتكه س كي. كرده بود هيمناسبت جشن عقدم به من هد

در  يچه فكر نديبب تيوضع نيتلخ زدم و فكر كردم اگر االن مهرنوش مرا با ا يفكر خودم پوزخند نياز ا! داشت يخاص

 المينگذاشته و دعوتش نكرده ام و حاال خ يعروس انيناراحت بودم كه چرا او را در جر شيپ يتا ساعت. مورد من خواهد كرد

بعد  يلحظات. زان زنگ را فشردملر يبا دست. نخواهد داشت تيگله و شكا يبرا يسر و وضعم فرصت دنيدراحت بود كه با 

 :دياش پرس يشگيهم زيآم طنتيكه با لحن شوخ و ش دميمهرداد را شن يصدا

 !ساعت سه بعدازظهر؟ هيك -

 نيكردم كه ا يفكر نم. بودم يزدم مانده بودم كه چه كار كنم مدتها بود از روبرو شدن با او فرار يحرفش لبخند كمرنگ از

 :گفتم يطوالن يپس از مكث نينداشتم بنابرا يچاره ا. آوردم كه امروز جمعه است اديما به ساعت روز او در خانه باشد ا
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 !بايمنم ز -

همه  نيساعت سه بعدازظهر در آن تابستان سوزان و بعد از ا. را پشت در داشت به جز من يانتظار بودن هر كس ديشا -

 يباشد با دستپاچگ دهياز خواب پر كدفعهيسكوت انگار كه  يپس از لحظات رايتعجب كرده ز يسال، مشخص بود كه حساب

 :گفت

 .خانم بايتو ز دييبله بله، بفرما -

چقدر دلم . به اطراف انداختم يعقب تر زده و نگاه يكالهم را كم. وارد شدم نيسرد و سنگ ييبا قدمها. و در را باز كرد -

 طنتيو چه ش ميبود دهيبا مهرنوش و مهرداد دنبال هم دو ابيز اطيح نيچقدر در ا. تنگ شده بود يميقد اطيح نيا يبرا

درون  ديزرد و سف اسي يمجنون، گلها يدهايو ب دهيكاج سر به فلك كش اندرخت دنياز د شهيهم. ميكه نكرده بود ييها

. شدم يم يكوچك سرخ رنگش غرق در لذت و شاد يها يباغچه و آن عطر مست كننده شان، آن حوض كوچك با ماه

. ميكرده بود تيكوچك را اذ يها يماه نيچقدر با مهرنوش و مهرداد، ا... بود مثل گذشته شيسر جا زيهنوز همه چ

شده و دستم را در آب فرو برده  زيخ ميكه ن يدر حال. كرده اند نميآنها نفر ديلحظه احساس كردم كه شا كيناخودآگاه 

 :ملب آهسته گفت ريبه آنها كردم و ز يبودم نگاه

من . ديريپس بگ نتونويكنم نفر يخواهش م. نكنم تتونياذ گهيدم د يقول م! د؟يكرد نميبدجنس چرا نفر يها يماه يا -

 ...خسته شدم تيوضع نياز ا گهيد

 كي. آوردم اديخود را به  تيو موقع دميكرد، از جا پر يبود و مرا نگاه م ستادهيآنطرفتر ا يگربه كه كم كي يويم يبا صدا -

به طرف . آن گربه مرا به خود آورد يشده بودم كه صدا مميلحظه در حس و حال خودم فرو رفته و غرق در خاطرات قد

شده  رهيو متعجبانه به من خ ستادهيساختمان ا يكه مقابل در ورود دميرا د نوشساختمان راه افتادم و فاطمه خانم مادر مهر

كرد پاسخ سالمم را داد و به داخل خانه دعوتم  يمرا نگاه م ريكه هنوز متحاو . به بغض نشسته سالم كردم ييبا صدا. است

مهرداد مقابل در اتاقش و . كنم ينمفراموش  چگاهيه دميكه در آن هنگام د يكه وارد خانه شدن و صحنه ا يلحظه ا. كرد

 يمحكم از رو يشگونيام، نشده  ياالتياول فكر كردم خ. بودند ستادهيآنطرفتر مهرنوش و محمد دوش به دوش هم ا يكم

 .داشت قتيحق دميد يبودم و آنچه م داريدرد گرفت، پس ب. دستم گرفتم
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 .را بستم ميرا از چشمانش برگرفتم و به حالت قهر سرم را از او برگرداندم و چشمها نگاهم

گذشته ها پرواز دادم و باز هم  يرا به سو اليخ يپرنده . سرم زده بود ميپس از سالها باز هم خودش برا. به دستم بود سرُم

. هم موفق نشده بودم يكرده و البته ذره ا شانيدر فراموش يسالها سع نيكه در تمام ا يخاطرات. زنده شد ميخاطراتش برا

فهمم  يدانم و م يكردم كه اكنون م يگذشتند و من حس م يچشمانم م ينما از جلويس يمانند پرده  دميكه كش ييها يسخت

 .است زارياز دختر ب كه چرا پدرم

 .مرا درك نكرد يكس چگاهيروح ه يسرد و ب ياشراف يآورم در آن خانه  يم اديكه به  ييجا تا

 .بودم يحال پخمه و دست و پا چلفت نيو در ع ريكم حرف و گوشه گ يدختر گرانيبه نظر د شهيهم

و گوشه  يخانواده ام هستند كه باعث كم حرف نيكردم ا ينسبت به خودم نداشتم و فكر م يتصور نيوقت چن چيمن ه اما

قائل  يارزش نيوجودم كوچكتر يدهند و برا ينشان نداده و نم يتوجه ميبه حرفها چگاهيآنها كه ه. من شده اند يريگ

 نيدختر ا نيششم قتيفرزند و در حق نيمن ششم. خانه دار است رماز تجار بزرگ فرش در تهران و ماد يكيپدرم . ستندين

هم دارم  گريخواهر د كيهم دختردار شده اند  يازدواج كرده اند و همگ يو مهوش همگ نايو سارا و م ميمر. ده هستمخانوا

پدر و مادرش، بر اثر  يفوت ناگهان ليمن است كه به دل يبلكه دختر عمو ستيخواهر من ن قتياو در حق. نام دارد سايكه پر

از من دوست دارد و  شترياو را ب يت، از او متنفرم چرا كه پدرم حتما بزرگ شده اس يتصادف وحشتناك، در خانه  كي

 ينشان م يشتريدانم كه آنها به او توجه ب يدانم، تنها م يترحم من نم كي اياست  يواقع يعالقه  نيمادرم، حاال ا نيهمچن

سال داشت و من سه سال از او  جدهياو ه رد،يتازه به خود بگ ييرفت تا رنگ و بو يمن م يدر آن زمان كه زندگ. دهند

 .كوچكتر بودم

رفتارم  نيخودم هم از ا. دادم يكند اما من جواب سالمش را هم به اجبار م كيكرد خودش را به من نزد يم يسع يليخ

در دل پدر و  يشتريب ياگر او نبود من جا ديكردم شا يفكر م شهياصالً دست خودم نبود، هم نكهيمثل ا يناراحت بودم ول

نعمت محروم كرده است بعد از وجود پنج  نيخداوند او را از ا يبه اوالد پسر دارد ول ياديز يپدرم عالقه . رم داشتمماد

 يكاكل زر يمادرم به قول خودشان پسر يباردار نيكنند تا خداوند در ششم يم ياديز يدختر در خانه، پدر و مادرم نذرها

 يگرياز آنها پسر و د يكيآمدند  ايدنكه بچه ها ب يشود وقت يمادرم دو قلو باردار م ازيهمه نذر و ن نيپس از ا. به آنها بدهد
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 يكه وقت يمن بخت برگشته ا. ماند يو دختر بدبخت كه من باشم، م رديم يتولد م نيدختر بود كه از شانس بد پسر در ح

و چهار  ستيگذارد و مادرم ب يخانه نم هفته تمام قدم در آن كي يشنود از شدت ناراحت يآمدنم را م ايپدرم خبر به دن

شوند در آغوشم  يحاضر نم يآنها به شدت از من متنفر بوده و حت. برد يو غش به سر م يهوشيدر حال ب مساعت تما

 نيماند و بارها ا يحتماً او زنده م ياگر تو نبود نديگو يدانند و م يشان م يچرا كه مرا عامل مرگ پسر كاكل زر رند،يبگ

. كرده بودند نيياسمش را هم تع يماند، حت يو احمد م يمرد يكاش تو م يگفتند ا يكه به من م دمياز زبان آنها شن جمله را

دهد،  ينشان نم يليو بزرگ كردن من تما يبه نگه دار يشوند كه كس يمتوجه م انيگذرد و اطراف يكه چند روز م يهنگام

و  رديگ يامرزم بر عهده ميكار را مادربزرگ خدا ب نيو ا اورنديبزرگ كردن من به خانه ب يبرا يا هيدهند كه دا يم شنهاديپ

شوهر و  شيهما خانم كه سالها پ يها هياز همسا يكيگردد و باالخره  يمن م يخوب و دلسوز برا يا هيبه دنبال دا تيبا جد

بار  نيكند و ا يم يكس بود را به او معرف يب از دست داده و تنها و يكارخانه ا يآتش سوز يتنها پسرش را در حادثه 

من . كند ياندازد كه مرا با جان و دل بزرگ م يزن مهربان و فداكار م نيكرده و آن چنان مهرم را به دل ا ياريخداوند مرا 

و  بانيكه پشت يسال ها تنها كس نيدر تمام ا. زدم يم شيوقتها مامان هما صدا يقلب دوست داشتم و بعض ميهم او را از صم

نشاند و  يزانوانش م يكه مرا به رو يدر حال ياو گاه ديآ يم ادمي. داد، او بود يمن بود و به من ارزش و بها م يشگيهم يحام

 :گفت يمهربان م يكرد با لحن يرا نوازش م ميموها

 يكنن؟ ب يتوجه يمثل تو ب يقشنگكه به دختر ناز و  ادي يكنم كه پدر و مادرت چطور دلشون م يواقعاً تعجب م! من يبايز -

هم  ،يخواهرات بهتر يبه نظر من تو از همه . خواد يمثل تو دل سنگ م يياحساس بودن در مقابل دختر كوچولو

خوب باشه دختر و  يفهمن كه بچه وقت يشن و م يم باهشونمتوجه اشت يپدر و مادرت روز. هم باهوشتر ،يخوشگلتر

 .كنه ينم يپسرش فرق

 :گفت يو م ديخند يشده باشد، م مانيپش شيخودش از حرفها نكهيبعد مثل ا و

 نيا يكس رو تو چياز تو ه ريكه به غ يدون يم. دوست دارم شتريب ايدن يدلم، من تو رو از همه  زيناراحت نباش عز يول

 .ندارم و دلم فقط به وجود تو خوشه يبزرگ نيبه ا يايدن

كرد تا غصه نخورم اما چه سود، آن همه  يم فيتعر ميها ييبايائم از محسنات و زداد و د يم يدلدار شيحرفها نيمرا با ا او
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از پدر و مادر و خواهرانم  يتوجه نيكه كوچكتر يخورد؟ در حال يبه چه درد من م كرديرا م فشيو هوش كه او تعر ييبايز

از محبت ناب خانواده ام را بچشم اما صد  يبدهم و در عوض آن فقط قطره ا كجايرا  ميها ييبايحاضر بودم تمام ز. دميد ينم

با من داشتند كه تا عمق  يزشت يتوجه بودند بلكه رفتارها يو آن ها نه تنها به من ب فتادين ياتفاق نيچن چگاهيافسوس كه ه

ام را  يگآن چنان سر باز كند كه همه زند يو روز نجامديدر دلم ب ميعظ يعقده ا جاديرفت تا به ا يسوزاند و م يوجودم را م

 شانيبرا گران،يكردن غرورم در حضور د ماليو پا تميخرد كردن شخص. مسخره كردن من بود حشانيتفر. به باد فنا دهد

 .كردم يشان حس م روزمندانهيپ ياز نگاهها و لبخندها يرا به خوب نيا. بود ايدن يكارها نيلذت بخش تر

واقعاً من كودن و خرفت هستم  ايكردم كه آ يدست و پا داده بودند كه خودم هم كم كم شك م يبه من لقب كودن و ب آنقدر

كه  يام و از نمرات يگونه نبود و من از برخورد معلم ها و دانش آموزان همكالس نيا تيكه واقع يباهوش و زرنگ، در حال اي

دارم اما  زين ييبلكه استعداد باال ستمين) مادرم به من يشگيتكه كالم هم(نفهم  تنهاكه نه  دميفهم يآوردم م يم ميدر درسها

از نمراتم سؤال كرده  ايباشد و  دهيندارم كه پدرم كارنامه ام را د اديبار هم  كي. رديمطلب را بپذ نيخواست ا ينم چكسيه

 .كارنامه ام بوده است يمامان هما پا يامضا شهيباشد و هم

بردم تا وارد سالن شدم،  يم ييرايرا به سالن پذ وهيظرف م سايپر ياز خواستگارها يكي يبرا يبار وقت كيكه  ديآ يم ادمي

ها هر كدام به  وهيشدم و م نيدر حضور مهمانها نقش زم وهيبه من زد كه با ظرف م ييچنان پشت پا مياز خواهرها يكي

 ياز مهمانها نگاه يكيكه  يطور هم شروع به مسخره كردن من نمودند، عدو ب دنديپراكنده شدند، آنگاه همه خند ييسو

 :مهربان و دلسوزانه به من كرد و گفت

 .فتهيممكنه ب يهر كس ياتفاق برا نيا د،يبهش نخند نقدريا گهيد هيكاف -

 .ها را جمع كردم و به سرعت به طرف اتاقم رفتم وهينشود، م ريكردم اشكم سراز يم يكه به شدت سع يحال در

دانم چرا بعد از پانزده  يو من نم كرديمرا دوست ندارد، چشمانم را پر از اشك م چكسيمسأله كه ه نيا يادآوري شهيهم

 شتريبود كه هر چه سنم ب نيا لشيدل ديشا. شد ينم يعاد ميمشكل برا نيو ا ديخشك ياشكم نم يچشمه  ختنيسال اشك ر

محروم  يكه از چه نعمت بزرگ دميفهم يم شتريت و برف يباالتر م دركمتر شده و  يشدم، احساساتم قو يشد و بزرگتر م يم

بود، اما  يكاف ميهما هم برا يمحبت ها. ستين يعاد ريغ يليمسأله خ نيكردم ا يكه كوچكتر بودم، فكر م يهستم تا وقت
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كه دوستان و  يهنگام خبره،چه  ايكه دن دميوارد اجتماع شدم تازه فهم شتريكه ب يبزرگتر شدم و به مدرسه رفتم، وقت يوقت

 رهيو غ ستينمره ب ي زهيمختلف مثل تولد و جا يكه پدر و مادرشان به مناسبت ها يمختلف يها هياز هد ميها يهمكالس

از دوستانم گفت كه من شبها تو بغل  يكي يمثالً وقت. گهيد يمحبت ها يلياز خ ايكردن  يم فيتعر دنيخر يبراشون م

آغوش مادرم را حس نكرده  يهم گرما يداريوقت در ب چيه يمن حت. ارميشاخ در باز تعجب  بود كيخوابم نزد يمامانم م

 كينداشتم  شتريآن موقع هفت هشت سال ب! كرد يم فيآغوش مادرش در هنگام خواب تعر يبودم، آن وقت او از گرما

 :به هما گفتم بش كيبود كه  نيبودم ا دهيكودكانشان شن يراجع به قصه گفتن مادرها برا ييزهايچ

 چه؟ يعنيمامان هما قصه  -

 :فكر كرد و گفت يكه از سؤال من تعجب كرده بود كم هما

 !چه يعنيقصه  يفهم يكنم، خودت م يم فيتعر يزيچ هيتو بخواب بعد من برات  -

 :كرد و آخرش هم گفت فيتعر ميرا برا ياو داستان! دميمن دراز كش و

 چه؟ يعنيقصه  يديحاال فهم -

 .آوردم نييسرم را پا دييمن به عالمت تأ و

اتاقم غم زده و  ياما فضا چك،يپ يبزرگ رو به كوچه باغ پر از درخت و گلها يداشت و پنجره ا ييباياتاقم منظره ز نكهيا با

 يم حيخانه مان ترج گريد يو خلوت را به جاها رياتاق دلگ نيمن ا. اتاق را پر كرده بود يو دلزدگ ييتنها يبو. روح بود يب

مطالعه  حميتنها تفر. در آن وجود نداشت تا به من سركوفت بزند و مسخره ام كند يكس كهبود  ييدادم، چون اتاقم تنها جا

و  هياول يانسانها يكه در مورد زندگ نقدريكرد، ا يخود جذب م يمرا به سو خيتار نقدريدانم چرا ا ينم. بود يخيتار يكتابها

وقتها  يبعض نكهيخاله و دختر عمه، نبودم و از ا دخترو  هيزن همسا يكنجكاو بودم، در مورد زندگ... و وشيركوروش و دا اي

 ينامه  يگفتم آخه زندگ يكردم و در دل م يكنند تعجب م يم يكنجكاو گرانيد يخواهرانم در مورد زندگ دميد يم

 !اشرف خانم و كوكب خانمه يجذاب تر از زندگ يليكه خ زيخسروپرو

 يرا م خيبزرگان تار يكه زندگ يداد، وقت يو خواندن اتفاقات گذشته بود كه به من آرامش م خيدر تار يزيدانم چه چ ينم

گرفته شدم، در طول  دهيكه ناد ستميفقط من ن نيگذرانم، ا يرا م يسخت يكه زندگ ستميفقط من ن نيا دميد يخواندم، م
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و  يو غربت با سع ييدر همان تنها يشدند ول يگرفته م دهيفراوان ناد يها تيبودند كه با داشتن قابل يدايز يآدمها خيتار

 كيبرسم به جز  ميآرزوها يتوانستم به همه  يپس من هم م. رساندند يم تيبلند موفق يتالش، خودشان را به قله ها

شد،  يخانه به من م نيدر ا يتو چه محب يكاش من پسر بودم، آنوقت چه توجه يبارها و بارها آرزو كرده بودم كه ا... آرزو

 يو همه دورم جمع م "پسر پسر قند عسل": گفت يانداخت، م يكه مرا باال م يحتماً پدرم در حال. كردند يچقدر همه لوسم م

 .بود يافتنيمحال و دست ن ميبرا ميآرزو نيكه ا فيشدند اما ح

 2 فصل

 يهمه در حال تكاپو و رفت و آمد بودند و در چشمانشان برق شاد. بر پا بود  يياهويمان شور و هشب در خانه  آن

 .كامال با آن نامانوس بود  ميدر چشمان من وجود نداشت و چشمها چگاهيكه ه ي، برق ديدرخشيم

 كنميفكر م شهيكه هم يس، ك شوميكه به شدت از آوردن نامش دچار انزجار م يكس سايپر يعروس. بود  يشب ، عروس فردا

به اصطالح  يو من از نگاهها رفتيفردا او م.  دانميام م يو ناخواسته او را عامل بدبخت شدميپس زده نم نقدرياگر او نبود من ا

خودش در آغوش پدر و  يمسخره اش و از لوس كردنها ياز پندها و موعظه ها.  افتمينجات م زشيدلسوزانه و ترحم انگ

 ياو با مرد دلخواهش ازدواج كرده و به خانه بخت و خوشبختانه به كشور.  خوردميو كمتر حرص م شدميمادرم ، خالص م

 . رفتيم گريد

به خودش نداده من بودم كه در تمام مراحل ازدواج او خودم را در  يتكان نيكوچكتر يعروس نيا انيكه در جر يكس تنها

 يكه در اتاقم بمانم و از پنجره  دادميم حيخاطر او نداشتم ، پس ترجرا به  گرانيد يتكاپو دنياتاق حبس كرده و تحمل د

 .غرق شوم  ايحس كنم و در عالم رو ودرا با تمام وج يزييباران پا يبازش بو مهين

 دميچيبالفاصله پنجره را بستم و پتو را محكم دور خود پ. شدم  داري، از خواب ب دميلرزياز شدت سرما م كهيزود در حال صبح

 نيبنابرا! كه من بخواهم بخوابم ؟ داديخواب م ياجازه  يبه كس اهويكردم كه دوباره بخوابم اما مگر سر و صدا و ه يو سع

 : گفتيم يكه با مهربان دميهما را شن يتخت بلند شدم صدا يكردم و از رو زخوب كه گرم شدم پتو را از دورم با

 هي ديفرق داره ، با گهيد يبا روزها يكم هيو جمع كنن امروز  زيم خوانيمصبحانه بخور  نييپا ايبلند شو ب! جون  بايز!  بايز

 . يباش شهيخورده زرنگتر از هم
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در . ام او را بخنده وا داشت  يدر پ يپ يها ازهيپف كرده و خم يچشمها. در را باز كردم و به او سالم كردم  يحوصلگيب با

 ينازك كرد و با لحن با مزه ا يخاص خودش پشت چشم ي، با ادا و اطوارها رديخنده اش را بگ يجلو كرديم يسع كهيحال

 :گفت 

مشت آب به  هيزودباش برو !  كشهيم ازهيبازم خم دهيكله خواب هيساعت نه تا حاال  شبياز د يصد رحمت به خرس قطب!  وا

 ...ه ندارم حوصل زنهيمادرت ، دوباره غر م يجلو ياين يمدل ني، ا نييپا ايصورتت بزن ، بعد ب

 :را قطع كردم و گفتم  حرفش

 .حرص نخور  نقدريا ينيبيصبحانه م زيمنو سر م يتا ده بشمر اميچشم ، االن م... چشم ...  چشم

 .هما شروع به شمردن كرد  و

م و باز هم باز هم غرورم لگد مال شد و خرد شد.  دمياز او نشن يرفتم ، سه بار به مادرم سالم كردم اما پاسخ زيكه سر م يوقت

كه  يمواقع و چقدر درد آور است وقت نيكه چقدر سخت است وصف حالم در ا يوا. را بست  ميراه گلو يهمان بغض لعنت

 . ياحساست را بروز ده يضعف برود اما هرگز نتوان دنشيبغل كردن و بوس يبراو دلت  ينيمادرت را در مقابل چشمانت بب

 تينشوند و شخص ريسراز ميهما ناراحت نشود به زور چند لقمه خوردم و با هر لقمه بغضم را فرو دادم تا اشكها نكهيا يبرا

خودم  نيا قتيدر حق. باز هم در اتاقم حبس شدم  يتمام آن روز را از شدت ناراحت. خرد نشود  نياز ا شيلگد مال شده ام ، ب

 . كردميبودم كه حكم حبسم را صادر م

ام بود كه با بغض و  يشگيكار هم نيا يو در تمام پانزده سال زندگ شكستنديقلبم را م ديرفتار جد كيو  وهيش كيا روز ب هر

 تيوضع نيسالها به ا نينه تنها در طول ا نكهيبه اتاقم بروم و در را از داخل قفل كنم و چقدر متعجبم از خودم و از ا هيگر

 . شدميحساس تر هم م زعادت نكرده بودم بلكه روز به رو

كه روح خسته ام  كردميو من احساس م ديباريشدم كه همچنان م يزييباران پا ياتاقم نشستم و مشغول تماشا يپنجره  كنار

 .چقدر دلم گرفته بود و چقدر تنها بودم .  دهديرا با خود شستشو م

. در آخر كوچه باغمان قرار داشت  قتيقاتاقم و در ح يافتاد كه در كنار پنجره  يخشك زرد درخت يبه برگها چشمم

 ياز صدا رحميب يو انسانها شديعابران خرد م يپا ريبود كه بر ز فينازك و نح يبرگها نيمن درست مانند هم تيشخص
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 هيتشب عتيطب يها دهيپد نيو شكننده تر نيپژمرده تر بهدر افكارم غرق بودم و خود را .  بردنديخش خش آن لذت م

 .فرو رفتم  يقيشد و به خواب عم نيچشمانم سنگ كه كم كم كردميم

به شدت گرسنه بودم و سوزش . شدم  داريو رفت و آمد ها ب اهويو ه يشلوغ يسه بعد از ظهر بود كه دوباره از صدا ساعت

بدنم مثل چوب . بلند شدم  مياز جا. نهار هم مرا صدا نزده بودند  يبرا يانصافها حت يب.  كردميرا در معده ام حس م يبد

دستم »  برديخوابم نم يصندل يرو يكاشك« : ناله كنان گفتم .  كردميم حساسرا در مفاصلم ا يديخشك شده بود و درد شد

كه هما به اتاقم آورده  ييغذا ينيبه س ميناگهان پا رفتميو منگ به طرف در اتاقم م چيطور كه گ نيرا به كمرم گرفتم و هم

از  يكي يآب به رو وانيو ل بود ختهيفرش ر يتمام خورشتها رو! چه كار كرده بودم . شدم  نيو نقش زمكرد  ريبود گ

طور هاج و واج مانده  نيهم. برنج تا آن طرف اتاق هم پخش شده بودند  يشده بود و دانه ها يمورد عالقه ام خال يكتابها

 :گفت  رتيخشكش زد و بعد با ح آن صحنه بر جا دنيبودم كه هما در اتاق را باز كرد و با د

 !؟ يكرد يفوتبال باز نجايا! جان  بايز

 .شد  ينطوريكرد و ا ريپام بهش گ دميرو ند ينيس ديببخش

 . كنهيرو كوفتمون م يكه اگر مادرت بفهمه امشب عروس ميبلند شو با هم جمعش كن زود

چه به اتاق من آمده ، گفت  يافتاده بود برا ادشياو كه انگار تازه .  ميكرد يرو پاك ساز هايسرعت به كمك هما خرابكار به

: 

 قهيدق هيتموم شده و عروس حاضر و آماده منتظر دوماده ،  شگرهي؟ كار آرا يتماشا كن يايب يخواينم!  هيغلغله ا نييپا!  بايز

 . ميبر يدوباره برگرد به اتاقت و آماده شو كه ما هم به سالن عروس يچه خبره ، بعدش اگه خواست ني، بب نييپا ايب

به طرف باال جست و تعجب زده  رتيافتاد ابروانم از ح سايچشمانم به پر يوقت.  ميرفت نييدر دست هما به طرف پا دست

 :زمزمه كردم 

 يول! ها  گميم يحسود ياز رو يتو رو خدا فكر نكن! هما ...  دميعمرم د يكه تا حاال تو يعروس نيزشت تر نيمن ا يخدا

كه با هزار دنگ و  يشگريبود آرا نيا! قابل تحمل تره  يعنيخودش قشنگ تره ،  ظيغل شيآرا نيبدون ا سايباور كن پر

 اهيس كيماژ هيبا  دادنيرو درست كرده ؟ خوب همون پولو به من م سايگزاف پر متيفنگ آوردنش خونه و با اون ق
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 ! كردميصورتش رو رنگ م

 :و گفت  ديخند هما

 . يشيم ايعروس دن نيباتريعوض من مطمئنم تو ز در

به  يزياما چ ديگويم ينيريخود ش يرا برا نيحسادتم گذاشته و ا يرا به پا مي، چرا كه حس كردم حرفها دميحرفش رنج از

وقت خوب بودن  چيه:  گفتياو م. حسود بود  يهما مخالف سرسخت حسادت و آدمها. و لبخند زدم  اوردميخودم ن يرو

 يهر كس يعني،  يكه تو بد ستين نيكرد ، منظورش ا فيتو تعر هراز خوا يكياگر  شودينم يگريبر بد بودن د ليدل يكي

 چرا ؟ يدونيم ستين يانسان واقع كيبه من گفت كه آدم حسود  كباري. خودش را دارد  يهايخوب

خوشحال ،  گرانيد يو از ناراحت شهيناراحت م گرانيد يحسود كه از خوشحال گنيم يچون به كس: گفت  دونمينم:  گفتم

 يانسان واقع كي يشخص نيچن نيبنابرا!  شهيدلش خنك م شونيو در عوض از ناراحت نهيبب گرانويد يخوشحال تونهينم يعني

 .ناراحت بشود  گرانيد يخوشحال و از ناراحت گرانيد يو بزرگ ياست كه از خوشحال يكس يبلكه انسان واقع ستين

 حتيموجود مرا نص وهيش نيباتريآورد و به ز يم دشياثبات عقا يبرا يجالب يمنطق ها شهيسواد بود اما هم يهما ب نكهيا با

 .و خسته كننده باشد  يتكرار ميبرا شيحتهاينص نكهيبدون ا كرديم

و با چرخاندن اسفند بر دور سرش هزار ماشاء اهللا و صد قل هو  رفتيم سايپر يكه دائم قربان صدقه  دميمادرم را شن يصدا

 !بود  اديعروس ماشاء اهللا هم داشت ، چون احتمال چشم خوردنش ز نيخنده ام گرفته بود ا.  خواندياهللا م

هر و مادر داماد به اضافه خاله ها و عمه اش هلهله كنان داخل دختر خواهرم در را باز كرد و خوا. در به صدا در آمد  زنگ

 :هما گفت . سالن كردند  ي، عروس و داماد را راه خواندنديرا هم م ياشعار لوس كهيخانه شدند و درحال

 . شهيم ريبرو آماده شو داره د گهيتو هم د!  بايز

 .من به اتاقم رفتم تا آماده شوم  و

خواهرم لباس  نيبه اصطالح ، آخر يعروس يپدرم اجازه نداده بود برا. را برانداز كردم  ميكمدم را باز كردم و همه لباسها در

گشاد بود  يكيتنگ بود  يكيداشتند  يراديا كيهر كدامشان . كنم و من مانده بودم كه كدام لباسم را بپوشم  هيته يديجد

كه حداقل ده بار آن  يياز لباسها يكيكه چه كار كنم باالخره دست بردم و  دانستميمبغل دامنش شكافته بود و خالصه ن يكي
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لباس  يليم يبا ب نيبنابرا. را بپوشم  نيهم ديندارم باز هم با يچاره ا دميبه آن انداختم ، د يبودم برداشتم و نگاه دهيرا پوش

آنقدر  ميدرست بود فقط موها زيرا نگاه كردم همه چ مودو خ ستادميا نهيآ يجلو.  دميرا از چوبش جدا كردم و آن را پوش

 :را خوب نگاه كرد و گفت  ميهما وارد اتاقم شد و سر تا پا. آنها را درست كنم  ديچطور با دانستميبلند شده بود كه نم

 . يبه چقدر قشنگ شد به

 :گفتم  يبا ناراحت ديگويرا م نيناراحت نباشم ا نكهيا ياحساس كردم برا. شكست  دلم

. خودمو درست كنم  يبگن كه چطور چارهيبه من ب ومدنيكدامشون ن چيخواهر دارم ، ه نهمهيانصافه ؟ من ا نيهما ا آخه

 .چكار كنم  ديبا ستميآخه من فقط پانزده سالمه و بلد ن

 :محكم زد پشت دستش و گفت  هما

 فيهم قشنگه ، ح يليتره ، خ نيسنگ يزيدورت بر نيواسه سن تو هم!  كنهينم ليزامپيدختر كه مو م... خاك عالم !  اوا

 ! هايبعض كارنيباغچه رو سرشون م اديخوشم نم! پس كلت  يبچسبون يرو جمع كن يبلند نيبه ا يموها ستين

 :حرفش خنده ام گرفت و گفتم  از

 . ميبر ميتونيم گهيمن آماده ام د. بهتره منم قبول دارم  ينطوريا يگياگه تو م باشه

 :آمده خوشحال شد و گفت  ميلبخند به لبها ديكه د نياز ا هما

و  ياخم كن يول يهم خودتو درست كن ييايلبخنده ، اگه دن نيهم يصورت هر كس يبرا نتيز نيدختر خوب ، بهتر نيآفر

 . اديكس خوشش نم چيه يريخودتو بگ

 : گفتميكرده بود با خود مدر دلم آشوب به پا  يشگيهم يباز هم همان فكرها. داشتم  يراه حال بد در

؟  كننديراجع به من م يمردم چه فكر يبه راست.  شوميمردم كوچك م يآنها جلو يهايها و بد رفتار يمحل يباز هم از ب االن

؟ سر درد  رنديگيو از من فاصله م رنديپذيعروسم پس چرا آنها مرا در جمع خود نم ياز خواهرها يكيمن هم  نكهيمگر نه ا

نبود و  يچاره ا شديشركت نكنم اما نم يبه خانه برگردم و اصال در عروس شديكاش م يبود ، آرزو كردم كه ا دهيامانم را بر

 . رفتميم ديبا

و  مياز سالن رفت يبا هما به گوشه ا بهيمانند دو فرد غر ديرسيبه گوش م همانانيم يكوبيو پا يشاد يصدا.  ميسالن شد وارد
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به اتاق عقد رفتند و  كانياز نزد يبعد مراسم عقد شروع شد و عده ا يقيدقا.  ميراسم شدم يو مشغول تماشا ميآرام نشست

خودم حس كردم اما  يرا به رو ينيكه خطبه عقد خوانده شد ، چند بار نگاه سنگ ينگامه.  ميمن و هما هم به همان اتاق رفت

او آنقدر زرنگ  ايشده بودم  ياالتيمن خ دانمينم.  كندينگاه م گريد يهر بار سرم را بلند كردم ، متوجه شدم كه به گوشه ا

. در فكر فرو رفته  يتعجب كرده و حساب يزياحساس كردم از چ!  داديم رييبا سرعت جهت نگاهش را تغ نيچن نيبود كه ا

 :خودم انداختم و بعد رو به هما كردم و گفتم  يبه سرتاپا ينگاه

 ! هما

 ؟ بله

 ؟ ينيبيمدر من  يزيتعجب برانگ زيچ تو

 :كرد و گفت  نگاهم

 . رهيم شيو خوب پ هيعاد زيهمه چ.  ستين هيكمتر از بق تيچي؟ نترس بابا ه يخل شد باز

اما فعال وقت قهر كردن نبود . با من حرف بزند  يلفظ نياز او انتظار نداشتم با چن. خل ناراحت شدم : بهم گفت  نكهيا از

 :به طرف آن شخص كردم و گفتم  يدستش را فشردم و با چشم اشاره ا

 ! هما

 .زشته  يايچش و ابرو م نقدريدختر چرا ا هيچ

 ؟ شيشناسيم ستادهيسر دوماد ا يكه باال ياون

 ! هيك دونميچه م!  نه

 .ناراحته  يزيداره ، انگار از چ يمظلوم افهيق چه

. به چشمانم انداخت  قيعم ين كرد و نگاهدر ذهنش جرقه بزند رو به م يفكر نكهيمثل ا كرديكه داشت او را نگاه م هما

 :راجع به من كرده بود كه گفت  ييلحظه فكرها كيانگار 

 ! يكوتاه يليهم نكن تو واسه اون خ فكرش

 :كم سر به سرش بذارم گفتم  كي نكهيا يو برا نداختمياز حرفش تعجب كردم خودمو از تك و تا ن نكهيا با
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 ! ستميمن كه قد كوتا ن يول

 ريز يبذار هيچار پا ديبا يدر گوشش بگ يزيچ هي يموقع اگه بخوا هي يقد كوتاه يليگفتم واسه اون خ يگفتم كوتاه يك من

 .پات 

 :به خودش گرفت و گفت  يجد افهيدفعه ق كي ميديخنديم ميهر دو داشت كهيدرحال

راحت حرف  بهيمرد غر هيبشنوم راجع به  گهيدوست ندارم د چي، ه يباش يكن دختر خوب يبسه ، سع يشوخ گهيد خب

 :با تعجب گفتم . كارها افت داره  نيو با فرهنگ ا ليدختر اص كي يواسه .  يزنيم

 !نگفتم مامان هما  يزيمن كه چ يول

 كيبار يساده اس كه كار به جاها يحرفها نياز هم شهي؟ هم شهيشروع م ياز اولش چطور هاييآبرو يهمه ب يكرد فكر

 .به دنبال داره  يمونيعمر پش كيو  رهيآدم م تيثيعدش آبرو و حو ب كشهيم

 . دي، ببخش چشم

 ؟ يايبگم ، تو نم كيعروس و داماد و بهشون تبر كيبرم نزد خواميحاال من م خب

 .حوصله ندارم تو برو  نه

. كنم  ينگفتم ، فقط خواستم شوخ يزيمن كه چ! شد  يعصبان نقدريگفتم كه هما ا يمگه من چ. هما فكر كردم  يحرفها به

 توانستمي، چون بچه بودم ، ساده بودم ، نم دميفهميبود ؟ نم ي؟ منظور هما چ شهيم دهيكش كيبار يكار به جاها يچ يعني

از سنم نشان  شتريب يظاهرا قد بلند بودم و كم. بر خالف ظاهرم بود  ستدل و عقلم در. هما رو خوب درك كنم  يحرفها

آمدند ، از چهره بچه  يم كترينزد يكه تازه وارد پانزده سال شده ام اما وقت شديباورش نم ديدير كس از دور مرا مه.  دادميم

آخر هر . صادقانه تر بود  ميبهتر بگو يعني ،رفتارم از چهره ام هم بچه گانه تر بود . دارم  يكه سن كم شدنديگانه ام متوجه م

فراوان  يو سر و صدا يسالن خفه بود ازدحام و شلوغ يهوا.  اورميهما سر در ب يفهاچه فكر كردم نتوانستم از رفتار و حر

 اآن همه سر و صد كردميو مطالعه م نشستميخلوت م يتنها و ساكت در اتاق شهيمن كه هم يو برا ختيرياعصابم را بهم م

را كه به  فميك. بلند شدم  ميآورد ، از جا يبه من فشار م يحال خفگ يلحظه احساس كردم كه بد جور كي. قابل تحمل نبود 

بزرگ در مقابل آن  وانيا كياز در كه خارج شدم . رفتم  يكرده بودم برداشتم و به طرف در خروج زانيآو يدسته صندل
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باغ  نيبود كه وسط ا يدر واقع آن جا باغ بزرگ. باز آن جا شدم  يرفتم و وارد محوطه  نييپا وانيا ياز پله ها. وجود داشت 

و  زييبهار و تابستان مراسم ها در باغ و در پا يدر فصلها. داشت  ييبايز اريبس ينما. شكل ساخته بودند  يا رهيامارت دا كي

 يزرد و نارنج يكه اكنون درختانش پر از برگها اغدر ب يكم.  شديبود در داخل سالن برگزار م يزمستان كه هوا سرد و باران

آرام تر شده بود و من از برخورد قطرات  يخشك و رنگارنگ ، قدم زدم ، بارش باران كم ياز برگها دهيپوش نشيبود و زم

 شتري، صورتم را باال گرفتم تا ب كردميباز را با تمام وجود تنفس م يو هوا ژنيكه اكس يدر حال.  بردميآن بر صورتم لذت م

از  يكيبلند  يقالب كردم و آرام بر لبه  نهيس يرا بر رو ميادسته. سردم شده بود  يكم. آن حس كنم  ينم نم باران را رو

را نسبت به  گرانيتوجه د خواستميبشوم ، م ضيسرما بخورم و مر خواستيدلم م. از آب بود نشستم  سيباغچه ها كه خ

 يباال مادرم ديشوم شا ضياگر مر كردميفكر م. به خصوص مادرم بودم  گرانيد همحبت و توج يتشنه . خودم جلب كنم 

 دينگران شود و شا يهم كم دينوازشم كند ، شا ديشا. ام كند  هيام بگذارد و پا شو يشانيپ يرو ي، دستمال نم دار ديايسرم ب

 .گرم بر گونه ام بزند  يهم بوسه ا

قربون وقارت برم : لب گفتم  ريچشمم رد شد ، ز يهزار پا آهسته از جلو كيكه  دميبودم د مياهايكه غرق در رو نطوريهم

برش داشتم و  يله نشود با دستمال كاغذ كهيهزار پا جون آرام با نوك كفشم آن را كشتم و بعد طور يريبا ناز راه م نقدريا

 . بودمجانورها  نيعاشق ا. گذاشتم  فميداخل ك

از انواع عنكبوت  يقوط كيه ، پر از سوسك خشك شد يقوط كيبزرگ و كوچك  يهايكمد داشتم پر از قوط كياتاقم  يتو

اضافه شده بلند شدم و به  ونميعضو به كلكس كي نكهياز ا يرا بستم و خوشحال و راض فميدر ك... مارمولك و  يقوط كيها ، 

 ميمحكم از پهلو يشگونيهم متوجه شدند ن گرانيد كهيبه طرفم آمد و طور تيتا وارد سالن شدم مادرم با عصبان. سالن رفتم 

 :گرفت و گفت 

 . رهيبگ يادگاريباهات عكس  خواديم ساي، برو كنار پر ميگرديدنبالت م ميساعته دار هي؟  يبود يبه هوا كدوم گور سر

از درد اشك در چشمانم حلقه زده  كهيمادر گرفته بودم در حال شگونين يجا يكه هنوز از شدت درد پهلو ، دستم را رو من

 .س گرفتم و عك ستادميا سايبود كنار پر

انگار كه دختر شاه !  يچه شكوه!  يزي، چه م ميرفت يبه طرف غذاخور.  شدنديصرف شام آماده م يكم مهمانها برا كم
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شده بودند اما  دهيچ زيم يرو ييبايز اريبس ناتيرنگارنگ كه با تزئ يانواع و اقسام غذاها و دسرها. ، عروس شده بود  ونيپر

 زيمهمانها از سر م يبود كه وقت اديغذا ز نقدريا.  دميآب نوش يبغضم كم دنيخواب يلب به غذا نزدم و فقط برا يمن از ناراحت

غذاها خورده اند و  نياز ا همانيهمه م نيهمه شان تا آنجا كه توانسته ، خورده بودند ، مشخص نبود كه ا نكهيكنار رفتند با ا

را به  فميهما كنار من آمد ، ك. رفتند  شانيبه خانه ها هامهمان. آمده بود  اديغذا ز گهيد ينفره  ستيدو يمهمان كيبه اندازه 

 :دستم داد و گفت 

 كنهيبابات در خونه رو قفل م ميبجنب رياگه د!  ميهمه رفتن ، فقط من و تو موند مينخود هر كه رود خانه خود ، پاشو بر نخود

 . ميكوچه بخواب يشب رو تو ميو مجبور

 يرا در آوردم و آن وقت كم ميكفشها.  كرديبه شدت درد م ميكف پا. خسته و كوفته وارد اتاقم شدم .  ميخانه شد يراه

 ليبه دل.  دمي، شالن شالن از شدت پا درد ، به طرف تختم رفتم و دراز كش ميلباسها ضيپس از تعو. كردم  ياحساس راحت

 . شمينديو فرصت نكردم به اتفاقات آن شب ب رفتشد و خوابم  ني، زود چشمانم سنگ اديز يخستگ

بر  يطور كه استكان چا نيهم خوردميداشتم صبحانه م يوقت كرديصبحانه دعوت م يشدم كه مرا برا داريهما ب يبا صدا صبح

 :رو به هما كرد و گفت  ديكشيمرا م يمحكم موها كهيمادرم در حال كدفعهيلبانم بود 

 .بلند شده  ياديخورده كوتاه كن ، ز هيرو  دهيبر سيگ نيا يموها امروز

 :گفت  هما

 . فهيقشنگه ، ح يليخ! خانم  آخه

 .ذره از سرش كوتاه كن  هي، گفتم  يكه از ته بزن نگفتم

اصال بچه  يباورش سخت باشد كه مادر ديشا. ام هم نا مهربان بودند  هيبا دا يحت. لحن حرف زدنش با هما ناراحت شدم  از

عقلشان را كور  ي دهيكه اعتقادات پوچ و باطل د ييپدر و مادرها ادندياست و هستند و ز نيمادر من چن ياش را نخواهد ول

عقده  يد مادر من در دلش حس و مهر مادر به فرزند را نسبت به من دارا باشد وليشا كنديكرده و احساساتشان را منحرف م

 كهيساخته اند ، طور ديحس تلمبار شده اند كه كم كم آن را ناپد نيا يغلط ، آنقدر بر رو ديها و عقا يها و چشم و هم چشم

در جواب  كباريكه من  ينسبت به من داشته باشد و هنگام يكه بخواهد مهر مادر ستمياو اعتقاد دارد اصال من بچه او ن گريد
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 ادميو من » خفه شو « : بر گوشم نواخت و گفت  يمحكم يليس»  ستيخودت ن يهم بچه  سايخوب پر« : حرفش گفتم  نيا

 :بار به من گفت  نيبار و آخر نياول يكه آن روز هما برا ديآ يم

با او  دي، با ستيهم ن يو درست شدن ارهيبه تمام ع يروان هيمادرت  گميم... ها  يناراحت نش گميم يزيچ هيجان ،  بايز

 اميحاال برو آماده شو ، ب.  يو خدا را شكر كن يبر ديپرورشگاه نگذاشتند با ايتو را سر راه  نكهيو به قول مادرت هم يبساز

. به سر و روت بكش  يدست كيبعدش هم برو حمام و . كوتاه نكنم  شتريب متريسانت ارسه چه دميقول م. موهاتو مرتب كنم 

 . ينهار مهمان

 !كجا ؟! ؟ مهمونم

 . گهيد يكي ي، شب خونه  يكي يظهر خونه .  هي، ظهر و شب همش مهمون كهفتهيامروز به مدت  از

 !؟ يچ يبرا آخه

رو با  سايپر خوانيداماد ، م يبرن ، خاله ها و مادربزرگ و عمو رانياز ا خوانيم گهي، چون اونا هفته د گهيد سايخاطر پر به

 .خانواده پاگشا كنند 

 .قرار بود امروز برن  سايمحسن و پر اما

 .هفته عقب افتاد  كيامشب درست نشد  يواسه  ينعيكارشون درست نشد  يول بله

 ؟ ميدعوت ي، حاال امروز خونه ك خب

 .بزرگ داماد  مادر

 :گفتم  يانداختم و با ناراحت نييرو پا سرم

 . رميجا نم چيمن بدون تو ه! هما  مامان

رو به  هايمهمون نيكه پدرت اجازه شركت در ا يدونيكار كنم ؟ م ي، خب چ سوزهيحرف نزن ، دلم م ينطوريا كنميم خواهش

 .من ندادن 

 .دفعه رو اجازه بده  نيا ديشا حاال

كنم ، خودش باهام اتمام حجت كرد و من  شيمن بخوام باهاش حرف بزنم و راض نكهيباهام صحبت كرد قبل از ا شبيد.  نه
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 .بگم  يزيروم نشد چ گهيهم د

 .رم  يمن نم پس

 . ي، بدون من هم بر يه حتما بر، پدرت خواسته ك شهينم

من كه . زجر آورشون خسته شدم  يها يزيبرنامه ر نياز دست ا گهيد. كنن  تياونا فقط دوست دارن منو اذ! من  يخدا

 . رهيبدون تو حوصله ام سر م.  زننيمادر و خواهرام كه باهام حرف نم.  شناسميرو نم ياونجا كس

با خواهر داماد ،  يتونيم.  يو سر صحبت رو باز كن يآشنا بش يها چطور بهيبا غر يريبگ ادي ديبا.  ستين ييچاره ا گهيد خب

رو  وارهايو د ينيكه بش نهيبهتر از ا ياز تو بزرگتره ، بچه هم داره ول يليخواهر داره اسمش مهتابه ، البته خ هي.  يدوست بش

 . ينگاه كن

 كيرا انجام داده و آماده رفتن بودم و به قول هما فقط  ميكارها يهمه  ابيظهر بود كه تقر كيچشم و به اتاقم رفتم نزد گفتم

 .شد  ليكه مهرنوش به من زد تكم يكم داشتم كه آن هم با تلفن ميلبها يلبخند رو

ماه از سال را به  كيرفته بودند و فقط  يگريانتقال كار پدرش به شهر د ليمهرنوش به همراه خانواده اش به دل شيسال پ دو

دو سه  بايو تقر گردنديخودشان در تهران بر م يتلفن به من خبر داد كه به خانه  كيآن روز مهرنوش با . آمدند  يتهران م

 دنياو هم با د. فراموش كردم  يو هما را به كل يمهمان هيآن قدر خوشحال شدم كه قض. مستقر خواهند شد  گريروز د

مادر بزرگ داماد  يخانه . كرد  يمهمان يزد مرا راه ميشانيكه بر پ يبر لب آورد و با بوسه ا يتيمن ، لبخند رضا يخوشحال

 كردياز آنها عبور م يبه سخت نيبودند كه ماش كيبار نقدريا شيكوچه پس كوچه ها. تهران بود  يميقد ياز محله ها يكيدر 

.  ميرفت ادهيراه را پ ي هيو بق ميا همان جا پارك كردر نيكوچه تنگ بود كه ماش نقدريا گريد ميديسر كوچه شان كه رس

پدرم زنگ . بود كه معلوم بود تازه رنگ خورده است  يدر چوب كيبن بست آن  انيدر پا. بود  يبن بست و طوالن يكوچه ا

در فكر مهرنوش . باز كردن در آمده بود  يكه برا ميديشن اطيرا از داخل ح يشخص يقدمها يصدا يو پس از لحظات شردرا ف

در باز شد و لبخند بر لبانم  كدفعهيغرق در افكار خودم بودم كه . بر لبانم آمد  يخوشحال كننده ام لبخند االتيبودم و از خ

از  تمدانسيم. فكرش را هم نكرده بودم  يحت گريد يرا نداشتم بعد از شب عروس دنشيچرا اصال انتظار د دانمينم.  ديخشك

او  يول!  ديايباز كردن در او ب يبرا يهم حضور داشته باشد و حت يهمانيم نيكه در ا كينزد نقدرينه ا ياقوام داماد است ول
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.  كرديحس را به من منتقل م نينگاهش ا رزط شناختيسالها بود مرا م نكهيمن تعجب نكرده بود مثل ا دنيانگار اصال از د

او  نكهيمثل ا. آرام سالم كردم  يليانداختم و خ نييشب كتكم بزند فورا سرم را پا نكهيپدرم به شدت متعصب بود از ترس ا

داخل  بهكرد و آنها را  يبا پدر و مادرم سالم و احوالپرس زديلبخند م كهيدرحال. هم از نگاه غضبناك پدرم ناراحت شده بود 

 شيكه لبها يوقت يبودند ، حت نيغمگ شهيچشمانش هم. است  يكه لبخندش مصنوع دميفهميخوب م. ساختمان دعوت كرد 

 نيا. دارد  يچه نسبت سايبدانم كه او با محسن ، شوهر پر خواستيدر مورد او كنجكاو شده بودم و دلم م يكم.  دنديخنديم

 . شدميمكنجكاو  يبود كه راجع به كس يبار نياول

 ياطيكوچك ح يدر چوب نيبا ا يكيبار نيخانه در ته كوچه به ا نيا شدياصال باورم نم. شدم  اطيسر پدر و مادرم وارد ح پشت

 .باغ بود  كيمثل  اطشيح قتيدر حق! داشته باشد  يبزرگ نيبه ا

هم  زشييالبته پا.  نميباغ را هم بب نيبهار و تابستان ا خواستيدلم م. بودند  دهيبود و درختانش همه خشك زييكه پا فيح

از سطح آبش را پوشانده  ياديخشك شده قسمت ز ياز باغ قرار داشت كه برگها يدر گوشه ا ياستخر بزرگ. بود  يدنيد

هم كه از صبح آمده بود  سايخواهرانم با شوهراشون اومده بودند و پر. ساختمان پر از كفش بود  يپشت در ورود. بودند 

در كنار خود داشت و همه مشغول حرف زدن  يهم صحبت يهر كس.  ميشديكه وارد م ميبود ينفرات نيما آخر نكهيمثل ا

 نكهي، از ا دميجوشينم يداشتم و با هر كس ياخالق خاص ميگويبود كه م نيا. آمد  يخوشم نم شانياز موضوع صحبتها. بودند 

.  گرفتياست ، حرصم م شيدرمورد مد لباس و مو و آرا ايو آن و  نيا يحول و محور زندگ شانيصحبتها يهمه  دميديم

مردانه  ياز موضوع صحبتها. از آن كرد  يديبشود برداشت مف انيباشد كه در پا يزيدوست داشتم موضوع صحبت چ شهيهم

. خنده بود  دشيو برداشت مف گفتنديجك م گريكدي يگفتن نداشتند برا يبرا يكه حرف يوقتآمد ، حداقل  يخوشم م شتريب

ساكت .  كردميآنها شركت م يو در بحث و گفتگو نشستميدر جمع مردان م شهيمتعصب نبود هم نقدريمطمئنم كه اگر پدرم ا

من  ياو درست روبرو. گوش بدهم  آنها يبه صحبتها كردميم يدورتر بودم ، سع ياز مردها كم نكهينشسته بودم و با ا

 .لحظه نگاهمان در هم گره خورد  كينشسته بود سرم را بلند كردم و 

هر با سرم را بلند كردم نگاهش . نشاند  يبر لب م يتصنع يلبخند يو گاه كرديهدف اطراف را نگاه م يهم ساكت بود و ب او

بود كه اصال فكرش را هم  شيآال يقلبم پاك و ب نقدريا. اتفاق افتاد  نيكه نا خواسته ا كباريرا از من بر گرفت به جز آن 
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بود و بس ، دلم  يكه نسبت به او داشتم كنجكاو يتنها احساس. را به دنبال دارد  ييامدهاينگاهها چه پ نيكه ا كردمينم

به فكر فرو رفته و  كهيدر حال يگاه. بود  زيسوال بر انگ ميناراحت است ، سكوت مطلقش برا يزيبفهمم از چه چ خواستيم

 .نشان دهد  گرانيد يرا متوجه حرفها دخو كرديم يو بعد سع ديكشيم قيعم يمانده بود ، آه رهيخ يقال يچشمانش به گلها

نشسته بود نزدم آمد و در كنار  سايجوان كه تا آنموقع كنار پر ياز دخترها يكيساكت و تنها نشسته بودم كه باالخره  نقدريا

 : ديمحسن است و بعد با تعجب از من پرس يكرد و گفت كه دختر خاله  ياو خودش را ندا معرف. من نشست 

 ! يزنيبهتر بگم اصال حرف نم يعني!  يكم حرف يليخ! ؟ يزنيچرا حرف نم! ؟ يساكت نقدريچرا ا تو

 . دميصحبت كردن ند يبرا يگفتن نداشتم ، لزوم يبرا يحرف چون

 !آدم حرف نداشته باشه ؟ شهيم مگه

 !باشه  يكه گفتنش برام ضرور يحرف نيباشه نداشتم و همچن ديكه مف ي، حرف ادهيگفتن ز يحرف كه برا البته

 :را باال برد و گفت  شيابروها

 ! يچه منطق جالب...  اُ

 گرانيگوش دادن به صحبت د يپر چونه رو هم ندارم ، برا يحرف بزنم ، حوصله آدمها اديطور كه دوست ندارم ز نيهم

 .دارم  يمشخص تيظرف

 يطرف ناراحت نشه گاه نكهيا يگوش كنم فقط برا شيبه حرفها تونمينم گريصحبت كنه د تشياز ظرف شتريب يكس اگر

 يزده و من هم ب يحرف خنده دار فهمميم خندهيطرف داره م نميبيم يهم وقت يو گاه دهميتكان م دييسرم رو به عالمت تا

نداشته  يتيجذاب ميكه موضوع صحبت طرف ، برا ييبه زمانها بوطكارم فقط مر نيالبته ا!  دنيبه خند كنميشروع م يخود

گوش  شيو به حرفها رميگيهم قرض م گهيجالب باشد دو تا گوش دارم دو تا گوش د مياما اگر موضوع بحث برا. باشد 

 . دهميم

 :لب گفت  ريزد و ز يلبخند

 . يموفق باش دوارميام!  يدار ينو ظهور تيشخص

 . ندارم يتصور نيمن چن يباشه ول تميمانع موفق ي، كم حرف گرانيبه نظر د ديشا
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 اديبه نظرم جالب م يليخ تتيشخص. باهات آشنا بشم  شتريچرا دوست دارم ب دونمي، نم پرسميسوالها رو ازت م نيا ديببخش

 ؟ هيچ تيخونه سرگرم ي؟ مثال تو يعالقه دار ييزهايبه چه چ... 

 . شميدرس دارم كه با كمبود وقت هم مواجه م نقدريا فعال

من  اورديسر در ب تمياز شخص شتريبرعكس او كه دوست داشت ب.  دادميو من هم جواب سر باال م كرديسوال م يدر پ يپ او

حرفها و  دنيخانواده ام بودند كه هر بار با شن نكارميبازگو كنم و تنها عامل ا يكس ياصال دوست نداشتم اعتقاداتم را برا

من هم .  دنديخندي، قاه قاه م كردنديرا تكرار م مي، حرفها مسخره يبا لحن كهيدرحالمسخره ام كرده بودند و بعد هم  دميعقا

هم لذت  يليبردن به افكارم خ ياز پ گرانيد نكهيبازگو نكنم ، غافل از ا يكس يرا برا ميها دهيگرفته بودم كه ا ميتصم گريد

 كياگر ما هم صبح تا شب در  نديگويو م گذارنديم ودنمب يروان يرا به پا ميتنها خانواده ام هستند كه حرفها نيو ا بردنديم

سر و ته بود حرفها و  ياما به نظر من آنچه ب ميزديسر و ته م يب يو حرفها ميشديم وانهي، د مينشستياتاق در بسته م

كه اگر آنها  شتمدا نانيكنم و من اطم يخود آنها باعث شده بودند كه من خودم را در اتاقم زندان يآنها بود ، و حت يرفتارها

صعود  يپله  نياول نديگوياست كه م نيا. لحظه هم در اتاقم نخواهم ماند  كيمن  رندي، من را در جمع خودشان بپذ يببه خو

هم  گرانينكند د نكهيآن وقت من بدون ترس از ا كردنديكردن ، خانواده است اگر آنها افكار مرا مسخره نم شرفتيپ يبرا

 يگريپس از د يكيصعود را  يو پله ها كردميرا بازگو م دميداشته باشند عقا ميرا از حرفها اشتبرد نيرفتار و هم نيهم

داشتم آن را  يپرواز كردن به من بال و پر نداد و بلكه اگر خودم هم بال و پر يبرا يوقت كس چياما افسوس كه ه مودميپيم

در هر نوع  توانستميعات داشتم كه مآنقدر اطال دادميو خلوت انجام م ييكه من در تنها يقيبا آن همه مطالعات عم دنديچ

 رستانميدب يوقت خواستيدلم م. همه اطالعات دارم  نيخبر نداشت كه من ا يحت يوقت كس چيبرنده باشم اما ه يمسابقه ا

داشت من هر  داو اعتقا شديمانع از دانشگاه رفتم م يكنم اما تعصب پدرم حت شرفتيتمام شد به دانشگاه بروم تا در آنجا پ

. شود  اديكرده و در خانه آن را مطالعه كنم تا اطالعاتم ز يداريكتابش را خر توانميا كه بخواهم در دانشگاه بخوانم ، مچه ر

بلكه آنچه مهم تر از آن است انتقال دادن و رد و بدل كردن اطالعات است  ستين يكه تنها داشتن اطالعات كاف دانستياو نم

مثل  يفكر نينتواند آن را به جامعه و به فرهنگش ارائه دهد و اگر همه چن يرا بداند ول يزيچ يكه كس تبد اس يليخ نيو ا

 .نخواهد كرد  شرفتيوقت جامعه پ چيپدر من داشته باشند ه
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سوالش را درست پاسخ دادم  نيبود كه آخر نيشده بود ، ا يعصب يكم دادميجواب درست نم شيبه سوالها نكهياز ا انگار

 ؟ يكنيورزش م ديانداخت و پرس ميتاپاگذرا به سر ينگاه

 چطور مگه ؟... بسكتبال  بله

كرده ،  ييشدنت كمك به سزا پيكه به خوش ت يدار يپهن يشونه ها يول يستيچاق ن نكهيبدنت مشخصه با ا لياز است كامال

 فرم گرفته ؟ نقدريكه بدنت ا يكنيم يمگه چند ساله باز

 .شروع كردم  ياز هشت سالگ بايساله ، تقر هفت

 ؟ ديرسيقدت به بسكت م يبود كيكوچ يلياون موقع كه خ آخه

 . رفتميمخصوص بچه ها م ييجا

 :تا سوالم رو ازش بپرسم گفتم  دميفرصت رو مناسب د ميبا هم گرم گرفت نطوريا ميد يوقت

 ؟ يكن ينشستن رو به من معرف نجايكه ا يخواهش كنم افراد شهيم

 . لي، با كمال م بله

به افراد مورد اشاره  نكهيسرم را بلند نكردم و بدون ا اديمهم بود ز ميآنها چون فقط شناختن او برا يوع كرد به معرفشر و

 :كه گفت  دميرا شن شيصدا ديبه نقطه مورد نظرم رس يوقت دادميتكان م دييندا توجه كنم سرم را به عالمت تا

 !هم پدر بزرگمه  اون

 !پدر بزرگ ؟: بود چشمانم از تعجب گرد شدند و گفتم  نييكه سرم پا همانطور

سرگرم صحبت با ندا شده بودم كه متوجه رفتنش  نقدريا. كه به پدر بزرگ داده بود  دميرا د شيخال يرا بلند كردم جا سرم

تم آخه چطور و در دل گف فتميبود از تعجب پس ب كيتا سرم را بلند كنم نزد ديكه طول كش هيثان كي نيدر ا. نشده بودم 

گرفتم از ندا  ميلحظه تصم كيبه شانس بد خودم لعنت گفتم و ! ندا باشه  بزرگدو ساله پدر  يكيو  ستيجوونه ب كيممكنه 

از سوالم صرف نظر  نيدرباره ام بكند بنابرا يفكر بد دميترس يقبل آنجا نشسته ، كه بود ول قهيكه چند دق يبپرسم آن جوان

بود از  كينزد. كردن ندا تمام شد او برگشت و كنار پدر بزرگ ندا نشست  يمعرف نكهيعد از اب قهيدرست چند دق. كردم 

 !؟ رفتيو م شديبلند م ديكردن با يبدشانس بودم حاال درست موقع معرف نقدريكه ا رديام بگ هيدست خودم گر
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تنها  يبار خانه  نيا. بود  يهمانيفردا شب باز هم م. بودم و هر طور شده آن روز را پشت سر گذاشتم  يعصبان يآخر مهمان تا

مادر بزرگ محسن  يهمانينسبت به م. از او گذشته بود و شوهرش را هم از دست داده بود  يمحسن كه سن و سال يعمه 

 .رفتن مضاعف شده بود  يبرا اقمياشت ندفعهيا

از  يمهمان نيرفتن به ا يبرا يآن همه خوشحال دانستميو آماده شدم خودم هم نم دميرا پوش ميان لباسهاذوق و شوق فراو با

باز  خواستيگرم گرفته و دوست شده ، خوشحال بودم و دلم م يبا كس يمهمان كيبار در  نياول يبرا نكهياز ا دي، شا ستيچ

. را بداند ، خوشحال بودم  دميعقا خواستيبود كه م ليارزش قا ميبرا نقدريا نكهيا زو با او همصحبت شوم ا نميهم ندا را بب

 يخودم را آماده  اقيدوباره او و با اشت دنيد ديبه ام.  دميديمشتاق م ميحرفها دنيشن يرا برا يبود كه كس يبار نياول نيا

. رفت  نيو از ب ديدستور پدرم خشك داشت چون با يهاو بر لبانم بود عمر كوتا دنيد يكه از شاد يلبخند. رفتن نشان دادم 

 :گفت  يبود با خونسرد راهنشيپ قهيمشغول صاف كردن  كهيپدر در حال

 ! ييايتو ب ستيالزم ن امشب

كه  روزيد. شكستن دل من ساخته شده بودند  يآنها فقط برا نكهيذوقم خورده بود قلبم گرفت مثل ا يتو نينچنيا نكهيا از

 . رفتميم دي، نبا ديكشيپر م يمهمان نيا يبروم رفتنم اجبار بود و امشب كه دلم برا خواستمينم

 : دميبغض آلود پرس ييصدا با

 !چرا ؟ آخه

 .نبود  تيبود و تو اصال حال رونيب ياز پشت روسر ساتيدم گ ياز اول تا آخر مهمان روزيد نكهيا يبرا

، حواست جمع باشه ، وگرنه  زنميم غيتكرار بشه موهات رو از ته ت گهيدفعه د هيدر ضمن ...  يتا ادب بش ياي يامشب نم حاال

 . يكچل ينيبيكه م يايبه خودت م يوقت هوي

مبل انداختم و رفتن  يخودم را رو وسيناراحت و ما. سرم رو از ته بتراشه  يگفتم نكند واقعا موها ديدلم لرز رشيتعب از

خرو پفش تا  يو صدا دهيخواب دميد يباهاش درد دل كنم ول يهما تا كم شيدلم گرفته بود رفتم پ.آنها را نظاره گر شدم 

را  يو طوالن نيهر طور شده آن شب سنگ. كردم كه بخوابم  ياتاقم رفتم و سع بهمن هم  ني، بنابرا رهيآسمان هفتم باال م

 نياول نيدر تمام طول عمرم ا.  ميداشت شيدر پ گريد يهنوز سه مهمان. فرو رفتم  قيعم يفردا به خواب ديگذراندم و به ام
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از طرف پدرم  يبا چه برخورد دانستمي، نم بودم دينا ام بايروز بعد تقر.  رفتميم يهمه مهمان نيهفته به ا كي يبود كه ط يبار

غروب بود كه هما به  كينزد. نشان دهم  تفاوتيكردم خودم را ب ينه ؟ سع ايمرا با خود خواهند برد . مواجه خواهم شد 

 خودداشتند آن شب مرا هم با  ميرا عوض كنم و آماده رفتن شوم ، چرا كه آنها تصم مياتاقم آمد و گفت كه زودتر لباسها

آدرس را .  ميمحسن راه افتاد يها از خاله يكيبا كمك هما به سرعت آماده شدم و همراه پدر و مادرم به طرف منزل . ببرند 

 ينفرات نيبار ما اول نيبر عكس دفعه قبل ا.  ميپس از فشرن زنگ ، در باز شد و وارد ساختمان شد.  ميكرد دايپ يبه سخت

و  كيخانه تار.  ميمستقر شد ييرايمحسن و خانواده اش در سالن پذ يگرم خاله  ييوو با خوش آمد گ ميديكه رس ميبود

كم كم . مادرم با خاله محسن مشغول صحبت بود و پدرم با شوهر او و من طبق معمول فقط شنونده بودم . د بو يريدلگ

همه  بايتقر. وارد شدند  يگريدپس از  يكيكه زنگ در به صدا در آمد و بعد از آن مهمانها  رفتيداشت حوصله ام سر م

باالخره بعد از . در خانه آنها جا خشك كرده بود  يكه بعد از شب عروس ساياز خانواده خود محسن و پر ريآمده بودند به غ

 .آنها با هم آمدند  يقيدقا

كه به شدت حس  يهم وارد شد ، همان كس گرينفر د كيو مهتاب ، پشت سر آنها  سايبه همراه مادرش و پر محسن

تر شده با خودم  دهيالغر تر و رنگ پر يكم،  سايپر ياحساس كردم نسبت به شب عروس. بود  ختهيام را بر انگ يكنجكاو

. است  ليدل نياش هم به هم يو حتما ناراحت برديم نياز ب شتريدارد كه روز به روز او را ب يالعالج يماريگفتم البد ب

نسبت به او  خواستيدلم نم. دچار دل شوره و اضطراب شدم  نقدريكه راجع به او كردم ا يچرا به خاطر فكر بد دانستمينم

 .بهش فكر كنم اما دست خودم نبود  خواستمينم يحساس باشم ، حت

 نيا كردميفكر م. كشاند  ياو م يناخواسته و نا خودآگاه مرا به سو نياست كه چن ييرويچه ن نيكه ا دميفهميموقع نم آن

 يبا همه به گرم. خواهم كرد  يرا درباره او بدانم احساس راحت زيهمه چ نكهياست و به محض ا يحس كنجكاو كيفقط 

به  ينگاه. سرد و كوتاه كرد و بعد همانجا كنار مهتاب نشست  يسالم كندنگاهم  نكهيبدون ا ديبه من كه رس يسالم كرد ول

و سبزه رو  يمحسن موفرفر. هستند بر عكس محسن كه كامال با آنها متفاوت بود  هيچقدر به هم شب دميآن دو انداختم و فهم

كه  دميصحبتها فهم نيدر ب نيچنشك نداشتم كه او برادر محسن است و هم گريد.  ديرسيتاه تر از آن دو به نظر مو قدش كو

 زيرا ت ميگوشها دميشنيصحبتها كلمه ، محمد را م انيبه اسمش حساس شده بودم ، هر گاه م گريحاال د. اسمش محمد است 
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رفت  اطيكه بلند شد و به ح ياز او نبود اما از لحظه ا يابتدا صحبت در.  نديگويتا خوب بشنوم كه درباره او چه م كردميم

خود من بودند كه صحبت او را  يبه همراه دو تا از خواهرها سايندا و پر.  زننديكه چند نفر درباره او حرف م دماحساس كر

كه او قبال  دميفقط آنقدر فهم.  دميشنيرا م شانيصدا يهمهمه بود كه به سخت نقدريبود و ا اديفاصله شان از من ز.  كردنديم

 هم ازدواج كرده بود ؟ كباريمگر او چند سال داشت كه . ازدواج كرده است ، به فكر فرو رفتم  كباري

 ديفكر كردم شا. و كجاست  ستيبدانم همسرش ك خواستيحاال دلم م خورديو دو سال نم ستياز ب شترياش كه ب افهيق به

وقت  چيمن كه ه. حد فضول شده ام  نيكه چرا تا ا كردمياز خودم تعجب م. ناراحت است  نيزنش مرده و او به خاطر هم

سوالها به ذهنم برسد  نيباعث شده بود ا يزيآمد ، پس چه چ يكار بدم م نيهم از ا يليو خ كردمينم يكنجكاو يدرباره كس

 . زنديم ميكه متوجه شدم ، ندا كنارم نشسته و صدا كردميم يهامو در ذهنم حالج دهيها و شن دهي؟ داشتم د

 ! يدختر ، تو هم كه بدتر از محمد همش تو فكر ييخانم ، كجا باي، ز بايز

 :زدم و گفتم  ايرا به در دلم

 !كه چرا محمد آقا همش تو فكره ؟ كردميفكر م داشتم

آنقدر شاد و سر زنده بود كه  شهيالق تر بود هماز محسن هم شلوغتر و خوش اخ يحت چارهياون ب. نبود  ينطوريوقت ا چيه

چند ماه .  زنهيكس باهاش حرف نم چيه گهياما حاال د زدنيو باهاش حرف م شدنيهمه دروش جمع م يا يهر مهمون يتو

 .خودشو از چشم همه انداخت  يكرد كه نظر همه نسبت بهش عوض شد ، حساب يكار شيپ

پرس  يبرا يفرصت چيه گريد يمهمان انيتا پا. تمام موند  مهيصداش زد و حرفمون نمادر ندا  كدفعهيبپرسم چرا كه  خواستم

 :ندا رو به من كرد و گفت  يفقط موقع خداحافظ.  امدين شيپ شتريب يو جو

 . ميمنتظرت.  ايحتما ب.  نايشب خونه ما دعوت فردا

 : گفتم

 . ميرسيحتما خدمت م چشم

. طور هم شد  نيهم. ندا برم  ينگذاره به خونه  خواديكه م دميفهم. زد  يدار يبه صورت پدر انداختم لبخند معن ينگاه

ام به  ياعالم آمادگ يبودم تا همراه آنها بروم برا دهيرا پوش ميلباسها كهيدرست حدس زده بودم چون شب بعد درحال
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آغوش  نيا شهينبرده اند و باز هم مثل هممرا خبر كنند رفته اند و مرا با خود  نكهياتاقشان رفتم و متوجه شدم كه آنها بدون ا

 يبار نياول نيو ا رفتيم سايپر گريدو روز د.  داديم نيمهربان نوازشگر او بود كه دل شكسته ام را تسك يگرم هما و دستها

ادامه بدهم اما  ميها يو به كنجكاو نميندا را بب توانستمينم گرياز رفتن او ناراحتم چرا كه با رفتن او د كردميبود كه احساس م

 .را فراموش كنم  ميو من مجبور بودم ، همه سوالها رفتينبود او م يچاره ا

*** 

 )1( 3 فصل

 

 

 .بردم اديرا از  زيبه كمك درس و مدرسه همه چ ساياز رفتن پر بعد

 يشتم فكر مبودم و دا ستادهيدر مدرسه ا يجلو. پوش كرده بود ديزمستان شروع شده و برف همه جا را سپ يبرف يروزها

 .همه راه را تا خانه بروم نيمفرط چطور ا يخستگ نيو با ا ديبرف شد نيكردم در ا

 يم ادهيرا پ ستگاهيتا ا دينداشتم با يچاره ا يراه بود ول ياتوبوس خودش كل ستادهيگرفتم سوار اتوبوس شوم تا ا ميتصم

 يكاپشنم را محكم بهم م ي قهيو دائم  دميلرز ياز سرما م. توان راه رفتن نداشتند ميخسته بودم كه پاها نقدريا. رفتم

. نداشت سرما تا مغز استخوانم رسوخ كرده بود يا دهيفا چيه نكهيدادم اما مثل ا يماساژ م گريكديچسباندم و دستانم را به 

 :و گفت ديكش نييلو را پاج ي شهيش. نگه داشت ميپا يجلو نيماش كيبودم كه  مودهياز راه را پ يكم

 .رسونمتون يم ديسوار ش! خانم  بايسالم ز -

بردنش تالش  ادياز  يهمه برا نيا. دميقاب پنجره او را د انيآوردم و از م نييپا يسرم را كم. به گوشم آشنا بود شيصدا

 .دميد يكرده بودم و حاال باز او را در مقابل چشمانم م

قلبم را  يصدا نميب يچرا هرگاه او را م دميفهم ينم. كردم يخودم تعجب م بياز حال عج زش،يسوال برانگ يهمان نگاهها با

 ميرا در صدا يخواستم جواب سالمش را بدهم لرزش يداشت كه هر وقت م گرانيبا د يمگر او چه فرق. شنوم  يبه وضوح م

 يرا رو يبار لبخند نيا. شناسد يست مرا مزد كه انگار سالها يحرف م منبا  ياو خونسرد بود، و طور يكردم؟ ول يجس م

كه  دميدفعه به خودم آمدم و تازه فهم كي. اش فرق دارد شهيهم يمصنوع يبا خنده ها يكه اجساس كردم كم دميد شيلبها
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بود او را به خنده  نماز تعجب فراوا يگرد شده و دهان بازم كه حاك يبه خود گرفته ام ، آن چشمها يمضحك افهيچه ق

 :آب دهانم را با سر و صدا قورت دادم و گفتم. واداشته بود

 .شم يممنون مزاحمتون نم يليسالم ، خ -

 .ديممكنه سرما بخور ابد،يها  يزود نياتوبوس به ا ستيشده ف معلوم هم ن ديبارش برف شد -

 يشده و پدرم م ليبعد فكر كردم چون او با ما فام يول. شود ياگر پدرم بفهمد عصبان دميترس يم. دانستم چه كار كنم ينم

 يبر فضا ينيدر تمام طور راه سكوت سنگ. را قبول كردم و سوار شدم شنهادشيپ نيبنابرا د،يآ ينم شيپ يشناسدش مشكل

خودم را  شهيش يرو يمعن يب يخطوط دنيكردم با كش يم يو من سع ته، بخار گرف نيماش يها شهيش. حاكم بود نيماش

 نيرا روشن كرد و به ا نيبود كه ضبط ماش ليدل نينداشت به هم يتيرضا تيوضع نياو هم از ا نكهيمثل ا. سرگرم كنم

 :گفتم ديكوچه مان كه رس كينزد. سكوت خاتمه داد

 .شم يم ادهيجا پ نيممنون من هم يليخ -

زد اما  يدلم شور م يشناسد ول يراحت بود پدرم او را م لمايخ نكهيبا ا ند،يما را با هم بب يوارد كوچه شود و كس دميترس يم

بود كه  نيكنم ا يكرد تعارف م يترسم فكر م يدانست من از چه م يبه حرفم گوش كند وارد كوچه شد، نم نكهياو بدون ا

 :گفت

در  يبخوره، من تا جلو زيممكنه پاتون ل ديبر ادهيزده اگر پ خيهم  نهايزم ديدار يا يطوالن يكوچه . ديكن يچرا تعارف م -

 .رسونمتون يخونه م

 يبود كه وقت دميپدرم حساب و كتاب نداشت بارها د يچون كارها. ديجوش يو سركه م ريدلم مثل س ينزدم ول يحرف ناچار

 "گفت ديكوچه كه رس يوسطها. رهيگ يچشماشو م يشه به قول خودش خون جلو يم يرتيغ

 پالكتون چند بود؟شناسم،  يمن در خونتون رو نم ديببخش -

 .داره يكاه گل واريخونه ، ته كوچه است كنار او باغ بزرگ كه د نيآخر 249پالك  -

فضولمان افتاد كه  يها هياز همسا يكيچشمم به . شدم ، از او تشكر كردم يم ادهيك پ يدر ترمز كرد و من در حال يجلو

دستش  يمحمد دور زد، به عالمت خداحافظ. بود ستادهيدر خونشون ا يجلو كاريبغلش زده و ب ريطبق معمول چادرش رو ز
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آهسته در گوشم . جلو آمد يكرد بعد از رفتن محمد كم يبود و نگاه م ستادهيكوكب خانم هنوز ا. تكان داد و رفت ميرا برا

 :گفت

 :گفتم تيبا عصبان! كرد يبا يچه بامزه باهات با. س افهيچقدر هم خوش ق... ماشاا! ؟يجون مبارك باشه نامزد كرد بايز -

را از او  ميرو! كمه ، من حاال حاالها قصد ازدواج ندارم كوكب خانم يليكارها خ نيسن من هنوز واسه ا.او نامزدم نبود  يول -

گفت كه من  يبلند م ييغرغركنان ، مخصوصاً با صدا دم،يرا شن شيصدا. محكم به طرف خانه رفتم ييبرگرداندم و با قدم ها

 :بشنوم

 !ينامزد كرد ميما بفهم شهيم يحاال مگه چ. تحفه ، انگار نوبرشو آورده! وا  -

هما را  يبعد صدا يساعت. به اتاقم رفتم يخسته و عصبان. ام دهيو وانمود كردم كه حرفش را نشن دميرا محكم به هم كوب در

 :گفت يكه از پشت در م دميشن

 .تو اتاقت؟ باهات كار دارم اميتونم ب يم ؟يكن يچكار م بايز -

 ينم يول ديبگو يزيخواست چ يانگار م. نشست يصندل يباز كردم و او وارد اتاقم شد و رو شيشدم و قفل در را برا بلند

 :دميپرس. دانست چطور شروع كند

 .يرس يشده؟ ناراحت به نظر م يزيچ -

كه هست به  يهرچ يقول بد ديبا. نه ايداره  قتيحق نمياز خودت بپرسم، بب اميگفتم ب. دميشن ييزهايراستش از مادرت چ -

 .يراستش رو هم بگ ،يمن بگ

با . كنم يرا از او پنهان م يزد كه انگار من راز يحرف م يطور. مينداشت كه به او بگو يزيمن چ. تعجب كردم  شيحرفها از

 :تعجب گفتم

 !بگم؟ ديرو با يزيچه چ قتيحق -

 :من من كرد و گفت يكم

گفت  يكرده ، مادرت م ياز پنجره شما رو نگاه م نكهي، مثل ا دهيبرادر محسن د نيماش يگه امروز تو رو تو يمادرت م -

 .ديزد يساعت با هم حرف م كيشما  ستاديخونه ا يجلو نيماش نكهيبعد از ا
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 :گفتم رتزدهيح

 .اعت طول بكشه، مادرم اغراق كردهس كيتشكر كردن  هيفكر نكنم . من فقط از او تشكر كردم! ساعت؟ كي! ؟يچ -

گفت آدم  يمادرت م يشناسم ول يو نم دميالبته من كه اونو ند ؟يكرد يازش تشكر م يشه بپرسم بابت چ يم ديببخش -

 .پشت سرشه اديحرف ز ست،ين يخوب

قد بلند  يلينشونت دادم ، همون كه خ سايپر يكه شب عروس يهمون ،يدي، تو اونو د هيخوب يليهما؟ اون آدم خ يچه حرف «

 .اسمش هم محمده. دميدونستم اون برادر محسنه بعداً فهم يالبته اون موقع من نم اد،ي يم ادتيبود، 

 :تكان داد و گفت نيسرش را به طرف هما

رو هم در  پسر ياسم و شناسنامه ! كشه يم كيبار يگفتم آخرش كار به جاها يديد! خاك بر سر غفلت زدت كنن هما  -

 .آورده

بود منتظر  ستادهيآمدم ا يبعد از ظهر كه از مدرسه م. ارمي يمامان هما؟ من كه از حرفات سر در نم يگ يم يدار يچ -

 ديخانم سوار ش بايو گفت ز ستاديپام ا يجلو ينيماش دميدفعه د هيمردم  يداشتم از سرما م د،يبار يم دياتوبوس ، برف شد

 .نداره يبيكه ع نيشناسمش ف سوار شدم ا يم دميخم شدم و د يترسونمتون، اول خودم تعجب كردم اما وق يم

دست پسره  شيجلو پ يرفت نكهي، از اون بدتر ا ستين يگن اون آدم خوب يكه م نهياولش ا بيع. داره بيچرا دو تا ع -

 .ينشست ي، تو كه سوار شده ، حداقل عقب م ينشست

 .ر كنم ، خودش در جلو را برام باز كردخب من چه كا -

 .كرد يداشت در عقبو باز م اي، اگه ح گهيد ستين يگم پسر خوب يكه م نهيد بفرما ، هم -

 .داشت گهيد يبد هينشستم  يكنه؟ خب عقبم م يم يچه فرق! مامان هما يزن يم يياَه چه حرفها -

 !؟يا يچه بد -

 :كم فكر كردم و گفتم هي

 !كرد ينگاهم م نهيآ ينشستم از تو يخب اگه عقب م -

 :شد و كالفه گفت بلند
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 .ارنيها برات حرف در م هيباشه و اگر نه همسا تيآخر يدفعه  ،يكرد يفهمم كه كار بد يم ينقدريا! دونم  يمن نم -

بود كار  خودياز پنجره نگاه كردن مادرم ب ي هيپس قض. شه  يدودها از كجا بلند م نيا يهم  دميها فهم هيگفت همسا تا

شد  يهمه جا پخش نم عيسر نقدريدادن ا يخبر رو م نيا نترنتياگه به ا يموفق يخودش بود، كوكب خانم ، عجب خبرگزار

 :تو دلم گفتم. كه حاال شده بود

 ! ياريواسه دختر مردم حرف در م يگذرم كوكب خانم ، الك يازت نم -

 يطوالن يمكالمات تلفن نكهيا ليخط تلفن جدا داشت به دل كياتاق من . رفت تلفن اتاقم زنگ زد رونيكه هما از اتاق ب يوقت

خط دائم اشغال  ديد يتلفن بزند م ييخواست به جا ياعصاب مادر را كه هر وقت م نيدوستانم داشتم و ا گريبه مهرنوش و د

 ريدرگ نقدريرا برداشتم مهرنوش بود ا يگوش. دنديخط تلفن جدا خر كيمن  يبراهما  شنهاديو به پ ختير ياست به هم م

 :گفت زيآم هيگال يفراموش كرده بودم ، با لحن يشده بودم كه مهرنوش را به كل ديمسائل جد

 !دنم؟يد يايب ديهفته است من اومدم ، تو نبا هيوفا ،  يب -

 .كنم يم يلحظه شمار تدنيد يدلم برات تنگ شده كه برا نقدريخودم ا. باور كن فرصت نكردم  ديببخش -

 :طعنه گفت با

 ...بله مشخصه  -

 ! ينيب يشه امروز ساعت پنج عصر در رو باز كن منو پشت در خونتون م ياگه باورت نم -

 با؟ًيز يگ يراست م -

 .دم يآره قول م-

 :گفت يخوشحال با

 .پس من منتظرم  -

دلم .  دميگنج يدر پوست خود نم دنشيبودم از شوق د دهيرا شن شيحاال كه صدا. ميكرد يخداحافظ گريكديپس از آن با  و

از ساعت سه بعد از ظهر گذشته بود، در اتاقم مشغول مطالعه  يكم. نميخواست زودتر ساعت پنج از راه برد و من او را بب يم

، با چشمان سرخ  دميپدرم را د. برخورد كرد واريبا شتاب باز شد و محكم به د رد دميد كدفعهيفردابم بودم كه  يدرسها ي
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از شدت . در دل به كوكب خانم لعنت فرستادم . ستياز چ تشيزدم عصبان يحدس م. است يبه شدت عصبان دميفهم. شده

خودم را عقب  يبودم ، كم ستهنش نيزم يكتابم را بستم و همانطور كه رو. بزند رونيب نهيبود كه قلبم از س بيترس عن قر

به طرفم هجوم  ديجو يرا م لشيكه از شدت خشم گوشه سب يوحشت زده نگاهش كردم و او در حال يبا چشمان دميكش

زد و باز هم  ميبه پهلو گريد يكردم ، لگد دايپ يندياحساس ناخوشا شيعرق پا يبر دهانم زد از بو يلگد محكم. آورد

 غيبر گوشم نواخت و من از شدت درد ج يمحكم يليس. حس كردم ميو لبها ينيرا رد ب ونخ يبه صورتم گرما گريد يلگد

 :ديكش اديزدم و او فر

 .خفه -

 :گفت انيو در پا يگريپس از د يكيگفت  يزد و ناسزا م يطور م نيهم و

االغ  ةكنم از اون پسر ي، تعجب م يكنيم يزياز بس كه تو آبرور! خوام  يتو آشغال ، پسر م يگم به جا يم ستين خوديب -

 .غلطا بكنه نيكنه بازم از ا يكه پشت سرشه چطور جرات م يثيهمه حرف و حد نيبا ا

رفتار ممكن را با من  نيتر نياو كه سنگ. زدند؟ او كه بد نبود يغلط؟ پدرم ، هما ، مادرم ، ندا، همه از چه حرف م كدوم

 انيزدند؟ باز از م يپس آنها از چه حرف م. دميد يدر نگاه او نم يزي، چ تيمگر او چه كرده بود؟ من كه جز معصوم. داشت

 :كه گفت دميپدر را شن يافكارم ، صدا

 

 ابونايكوچه خ يو تو يشد...  ةاون پسر نياون وقت سوار ماش ،يصد دفعه بعت گفتم خوش ندارم با نامحرم حرف بزن -

چه  تيكه دختر حاج اصغر عنا چهيپ يم هيپس فردا تو در و همسا ارن،يمردم هزار جور حرف در م يگ ينم ؟يزن يپرسه م

 اليخ. كنه يداداشش فرق م نيتا آسمون با ا نيكه محسن زم نهيرو به محسن دادم به خاطر ا سايپر ينيب يغلطا كرده؟ اگه م

 .تمومه يهمه چ گهيد يعني ميشد لينكن چون فام

 .بر شكمم زد و از اتاق خارج شد يگريمحكم د لگد

 يكردم م يحس م ميرا در لبها يديصورتم پر از خون شده بود سوزش شد. كردم يم و ناله ختمير يشدت درد اشك م از

 ياگر كار بد يدادم ، حت يعقوبت گناه نكرده را پس م. بلند شوم اما درد دل و پهلو توانم را گرفته بود  نيزم يخواستم از رو
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 .گذاشت ياخالق و رفتار من م ينامطلبو رو يپدرم اثر يكارها نياكنون ا ههم كرده بودم مشت و لگد راهش نبود چرا ك

توانستم از  ينم گريد نكهياز ا. اتاقم چشم دوخته بودم يواريبه ساعت د دانهيخودم لجم گرفته و ناام ياريو بدب يبدشانس از

 اجيحتكردم به به وجود سنگ صبورم ا يحاال به شدت احساس م. نداشتم هيبه جز گر يخانه خارج شوم ، ناراحت بودم و راه

او در سن و  يعني م،يتوانستم به همه بگو يرا نم زيهمه چ. دميترك يو اگر نه از غصه م دميد يحتماً مهرنوش را م ديبا.دارم 

گرفتم هر طور  ميتصم. داشتم ، مهرنوش بود ازيآنكه اكنون به وجودش ن. مرا درك كند ينبود كه بتواند همه حرفها يسال

بلند اسمش را آوردم اما او  يچند بار با صدا. دميشنن يهما را صدا كردم اما جواب. او بروم دنيشده از خانه خارج شوم و به د

و به اتاقم آمد و  ديرا شن ميكردن اتاق ها بود صدا زيباال مشغول تم يمادرم كه در طبقه  يخدمت ها شياز پ يكي. امدين

 :ديپرس

 د؟يداشت يبا هما خانم كار -

 ست؟يده؟ مگه تو اتاقش ن يآره چرا جوابمو نم -

 .مادرتون ازش خواستن كه بره نون بخره. رونيهما خانم رفت ب ر،ينخ -

 .اومد بهش بگو كارش دارم يوقت -

 .گم يبله خانم ، بهشون م -

 .عجله دارم ادينره ، بگو زود ب ادتي -

 .چشم -

بلند  يدستم را به كمر گرفته و به سخت. زدم يا نهروزمندايبود ، لبخند پ دهيكه به ذهنم رس يرا بست و رفت و من از فكر در

 ايخون ها پاك شده است  نميسرم را باال بردم تا بب. ميرفتم تا دست و صورت خون آلودم را بشو ييشدم ، به طرف دستشو

در . بلند شداز درد ناله ام . دميورم صورتم كش يرو يآرام دست. شد ياشكم جار گريد رصورت كبود شده ام ، با دنينه ، با د

 يو حالت راه رفتنم چادرش را به گوشه ا افهيق دنيبا د د،يد تيحال برگشتن به اتاقم بودم كه هما آمد و مرا در آن وضع

 :و گفت ديپرت كرد و هراسان به طرفم دو

طفل معصوم هم كه  نيخدا به خاطر ا يمرد افتاد به جون تو؟ ا نيسرت اومده؟ باز ا ييشده؟ چه بال يخدا مرگم بده ، چ -
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كتكت  شهياز هم شتريدفعه ب نيا نكهيهاشون خالص كن ، مثل ا يباز وونهيد نيبده و همه ما رو از دست ا نايپسر به ا هيشده 

 :شده بود؟ گفتم يزده ، مگه چ

 .از مدرسه برگشتنم ي هيسر همون قض -

 !بوده ، سردختر و پسر بودنت نبوده نه؟ يناموس هياهان پس قض -

مساله رو هم  نيوسط دعوا ا شهيهم كه باشه ، اون اعتراضشون سر جاشه و هم يا هيسر هر قض يدون يتو كه م! بابا هما يا -

 !به انتخاب خودم دختر شدم  چارهيكشن ، انگار كه من ب يم شيپ

 يهم كه م يگفت و بعد از هر جمله ا يم راهيكرد، به پدر و مادرم بد و ب يم يكه سر و صورت و بدن مرا وارس نطوريهم

 .دونم يكن ، من چه م تشونيخودت به راه راست هدا ايگفت خدا يكرد و م ياستغفار م كيگفت 

ام كرده و  يپدرم فعالً زندان يمهرنوش برم ول دنيكردم و گفتم كه قرار بود ساعت پنج به د فيتعر شيرا برا انيجر من

 نجايو از او دعوت كنم كه به ا اميتونم ب يمن خواستم به مهرنوش زنگ بزنم و بگم كه نم. گفته حق ندارم از خونه خارج شم

 .قطع كرده اند هممتوجه شدم كه تلفن اتاقم را  يول اديب

 ميگرفته برا ميپدر گفت تصم. رفتن به مدرسه اجازه خروج از خانه را دارم يرو گفت و فعالً فقط برا نهايخود پدر همه ا يعني

بوس به مدرسه  ينيصبحها هم ، با همان م نيگردم و همچن يبوس مدرسه به خونه بر م ينياز فردا هم با م.  رهيگي سيسرو

ساعت پنج . عوض شده مشيحاال تصم يول ايب ادهيگفت خودت پ يمن بده و م سيسرو يپول پا ومديم فشيتا حاال ح. رم يم

 ؟يكن يآنها برم تو كمكم م يبه خونه  ديمهرنوش منتظرمه، من حتماً با

 !اد؟ياز دست من بر م يچه كمك يآره ول -

 يچون ارتفاع ، كم يريف تو با دو دستت مرا بگ دميو هر وقت من پر يستيپنجره اتاق من با ريكوچه و ز يتو يبر ديتو با -

 !بشه يو ممكنه دست و پام بشكنه بدتر خرابكار ادهيز

كنه  ياز پنجره فرار م ياو ببند يو اگر همه درها را به رو رهيتونه بپذ يد رو نماز ح شيب تيگن آدم محدود يم درسته

شدم ، پانزده سال فشرده بودنم و حاال  يم ييدادند محكم تر آمده رها يفشارم م شتريشده بودم كه هرچه ب يمانند فنر

 .آماده رها شدن بودم
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 !تو  ياياز پنجره ب يتون ينم گهياون وقت كه د ؟يموقع برگشتن چ -

دو ساعت كه از رفتن من كه گذشت تو به . كشه يآنها كالً دو ساعت طول م يرفت و برگشت و نشستنم در خانه  يهمه  -

 .متوجه ورودم نشود يشوم كس يكه از در وارد م يمادر را از خانه خارج كن تا وقت يبهانه ا

 ؟يچ يستين نهيتو اتاقت و بب ادياگر مادرت ب -

 . دهيدر را قفل كرده و خواب بايتو هم بگو ز. برم يرا با خودم م دشيكنم و كل يفل مدر اتاق رو ق -

 .كنم يباشه كمكت م يترسم ول يم يليخ نكهيبا ا -

توانم از  يلرزان م يو دست و پا دهيد بيدل و كمر آس نيدانستم با ا ينم. شدم دنيپر يو آماده  دميرا پوش ميلباسها

پرده را كنار زدم و هما را از . شد يغلبه كنم نم ميكردم حداقل بر لرزش دست و پا يم ينه ، هرچه سع ايبپرم  رونيپنجره ب

همان لحظه  دميترس يم. بود دايكامالً از چهره اش پ يبهتر از من نداشت و نگران يالاو هم ح ستاده،يكه منتظر ا ددميپنجره 

لرزانم را بر لب پنجره گذاشتم و به كمك دستانم كه  ي، پا ستادميا يصندل كي يرو. نديوارد كوچه شود و من را بب يكس

پنجره نخورد از كمر خم  يسرم به باال نكهيا يبرا. ستادميپنجره ا يدو پا در لبه  يمحكم دو طرف پنجره گرفته بودم به رو

 :هما كه گفت يشدم، چشمانم را آرام بستم ، و با صدا

 .نصف عمر شدم گهيد ايب -

. ميديبوس يرا م گريكديو  ميديخند يهر دو خوشحال م. دميبعد خود را در آغوش هما د يا رها كردم و لحظه ابدنم ر آرام

 :گذاشت و گفت نيزم يهما مرا رو

 !منم بسكتبالم خوبه يديد -

-  به بسكتبال داشت؟ يچه ربط نكاريا... ا! 

 !ن؟يزم يخورد يدادم و م يم ي، خوب بود جا خال گهيدونم، باالخره گرفتمت د يچه م -

 .، خداحافظ اديب يكيدفعه  هيترسم  يزودتر برم، م ديمن با. دستت درد نكنه. ممنون يليخوب بابا ، خ يليخ -

از خواهرانم افتاد كه دست  يكي مينسبتاً دور چشمم به مر ياز فاصله ا دميبه سر كوچه كه رس. به سرعت از او دور شدم و

از  عيتند و سر يو با قدم ها دميصورتم كش يام را جلو يبه سرعت روسر. آمد ميدخترش را گرفته بود و به طرف كوچه 
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 دهيكردم كه مرا ند يدائم خدا خدا م. كه درد كمرم را فراموش كردم بودم دهيترس ميمر دنيبا د نقدريا. آنجا دور شدم

ببرد حاال كه مادر مهماندار شده بود  ميمر يمادرم را به خانه  ايخواست به بهانه  يافتاد كه ساعت هفت هما م ادمي. باشد

 :هما دعا كردم و گفتم يدر دل برا يبود، ول يسرگرم كردنش كار مشكل

 .كنه يشه و غرغر م يم يچقدر عصبان نهيرو بب ميبه هما كمك كن حتماً االن اگر مر ايخدا -

اتوبوس  كيبالفاصله  دميكه رس ستگاهيبخورم به ا زيبود، ل كيچند بار نزد. زده بود خيهم به شدت  نهايبود و زم يالنطو راه

صورت كبود و  يرا رو گرانينگاه د. ستميراه مجبور بودم با نيداخلش شلوغ بود كه تا پا نقدريا. نگه داشت و سوار شدم

 :خاص گفت يبود با لهجه ا دهستايكه كنارم ا يخانم. كردم يام حس م يزخم

 ؟يدختر خانم تصادف كرد -

 .رينخ -

آنها نگه  يجلوتر از كوچه  ياتوبوس كم. را برگرداند شينازك كرد و رو يغضبناك جوابش را دادم كه پشت چشم نقدريا

زنگ بزنم ف  نكهيبدون ا. ، ساعت درست سر پنج بود دميمهرنوش رس يخانه  يجلو يوقت. شدم  ادهيداشت و من پ

او خوشحال  دنيمن هم از د. و خودش را در آغوشم انداخت ديكش ياز خوشحال يغيمن ج دنيبا د. مهرنوش در را باز كرد

 :زد و گفت يلبخند تلخ د،يصورتم كش يرو يدست. شناختم يبودم و سر از پا نم

 .ي، بازم كتك خورد يدختر ششم -

 :دميپرس ارياخت يدانم چرا ب ينم. آوردم نييپا دييرا به عالمت تا سرم

 مهرداد كجاست؟ -

 زديمدت دو سال همراه خانواده اش به  نيهرچند كه او در ا. برادر دوستش داشتم كيمثل . او هم تنگ شده بود يبرا دلم

كه خودم از سوالم  نقدريا. نميخانه و تهران مانده بود اما من نتوانسته بودم او را بب نينرفته بود و به خاطر دانشگاهش در هم

 جواب داد يعاد يليتعجب كردم ، مهرنوش تعجب نكرد و خ

 .مييخونه ، فعالً من و تو تنها ادي يم گهيساعت د كي،  ديگرده ، مامانم رفته خر يرفته خونه دوستش ، شب بر م -

 :او گفت ميو مشغول صحبت شد ميهم نشست كنار
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 ؟يداد يچرا جواب نامه هامو نم! وفا  يب -

 ؟يفرستاد يمگه تو نامه م! نامه؟ -

 :كرد و گفت تعجب

 دن؟يكدامشون به دستت نرس چيه يعنيدو سال ، هفت هشت تا نامه برات فرستادم  نيا يتو -

 !نه -

 .كرده ريگمرك پدر و مادرت گ يحتماً نامه هام تو. نداره ، عذرت موجه يخب اشكال -: گفت

 ؟يازدواج نكرد:دميپرس ازش

 .راحت شدم يسالمه ، تازه از دست اول ستيشدم؟ بابا من فقط ب ريپ يبگ يخوا يم يعني! نه : گفت

 :دميپرس -

 !مهرنوش -

 .جانم -

 ...، پس چرا  ديبا هم نداشت يمشكل چيه د،يشما كه با هم خوب بود ؟يشد يچرا از رضا جدا ؟يتو چرا طالق گرفت -

 :آرام گفت ييرا قطع كرد و با صدا حرفم

 .ها را تحت الشعاع قرار داده بود يو راحت هايخوب يبزرگ كه همه  يليمشكل خ كي،  ميمشكل داشت كيچرا  -

 ؟يچه مشكل -

مساله رو نشه  نيها اسم ا يلياصالً به نظر خ ديشا اديحرفم به نظرت خنده دار ب ديشا بايز يدون يم! ازدواج بدون عشق  -

. دلم نداشت يتو ييوقت جا چيه. وقت نتونستم دوستش داشته باشم چيه. بود يمن واقعاً درد بزرگ يمشكل گذاشت اما برا

جز  يزيكنم چ ينه ، آنچه كه حس م دميد يكردم م يبه دلم رجوع م يكردم ، دوستش دارم اما وقت يوقتها احساس م يبعض

 يم. در دلم باز كرده  ييكردم جا يم اليخ يگاه ليدل نيمن فقط به او عادت كرده بودم و به هم يعني ستيعادت ن كي

 ه؟يازدواج بدون عشق چ يبد يدون

 .نه تا حاال اصالً بهش فكر نكرده بودم -
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 ه؟يعشق چ هيخوب يدون ياصالً م -

 .فكر نكرده بودم نمينه به ا -

ها  ياز بد يليبهتر بگم ممكنه خ يحت اي نهيب يمعشوقشو نم يها يها و بد بيعاشق شد ع يكس يكه وقت نهيا شيخب خوب -

 :گفت يجو م بيبه قول مجنون كه به ع.  نهيهم بب يرو خوب

 ينيمجنون نش ةديدر د اگر

 ينينب يليل ياز خوب ريغ به

 مو چشيو من پ ينيب يمو م تو

 ابرو يابرو ، من اشارت ها تو

 ناز ةو من جلو ينيب يقد م تو

 چشم و من نگاه ناوك انداز تو

 حوابش رو داد؟ نينچنيد كه اگفته بو يجو به مجنون چ بيع يدون يم آخه

 گفته بود؟ يچ! نه  -

از او در شهر فراوونه ، خب  باتريدر شهر فراوونه ، ز يليبهتر از ل ؟يمجنون شد نيچن نيا يليگفته بود چرا تو به خاطر ل -

هم داره ف و  ياديز يها بيدر وجود خود نداره بلكه ع ييبايحسن و ز چيه نكهيعالوه بر ا يليبرو ، ل يگريسراغ شخص د

 .به او داد يجواب نيبر آشقت و چن نونكه مج ليل يها بيشروع كرد به شمردن ع

 .تو داشت ي هيبه قض يچه ربط نيخب حاال ا -

 دميد يكه م راهاشويو ا بيع ينسبت به رضا نداشتم همه  يچون عشق يعنيبود كه حاال من برعكس مجنونم  نيربطش ا -

 .تونستم تحملش كنم ينم ليدل نيو به هم دميديم  يهاشم بد ي، تازه خوب چيه

 اون تو رو دوست داشت؟ ؟ياون چ -

 .نه مطمئنم كه منو دوست نداشت -

 ؟يآخه از كجا مطمئن -
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من اونو دوست ندارم پس مطمئنا او  يگن دل به دل راه داره واقعاً درسته ، وقت يكه م نيا. كنم يچون به دل خودم نگاه م -

 .نفر عاشق باشه و طرف مقابلش فارق كيشه كه  ينم يعنيهم منو دوست نداره ، 

 .دميد اديطرفه ز كي ياما من عشق ها -

 !عادت ايهوسن  اي ستنيخب اونا عشق ن -

 !نكنه به زور شوهرت دادن؟ ؟يخب چرا باهاش ازدواج كرد يحاال تو كه دوستش نداشت -

 يبود و فقط م يجواب من منف يكه اونا اومدن خواستگار يوقت... برات بگم  يچطور يعني. نبود يطور نينه اتفاقاً اصال ا -

كه وارد  يوقت. خواد باهام حرف بزنه يشب پدرم منو به اتاقش صدا كرد و گفت كه م هيگفتم نه نه نه دوستش ندارم اما 

 :ا شروع كرد او گفتاتاقش شدم به نشستن دعوتم كرد و صحبتش ر

 ميتصم يدر مورد زندگ ديكه با يتو هست نيو ا. ميكن ليازدواج را به تو تحم نيا ميخواه يما نم! مهرنوش جان  نيبب -

لحظه به  كي يتن به وصلت نده يتوان يم ياگر حرفم را قبول ندار. بهت بكنم يحتينص كيخواست  يفقط م. يريبگ

 ياون وقت شك ندارم كه همه . كرد يباهام صحبت م ينطوريپدر من هم ا يمهرنوش غبطه خوردم و در دل گفتم كاشك

 :مهرنوش همچنان به صحبتش ادامه داد و گفت. كردم يچون و چرا قبول م يحرفهاشو ب

 :فترا ادامه داد و گ شيحرف پدرم سرم را تكان دادم و پدرم حرفها ديعالمت تائ به

 يكه بعد از آغاز زندگ يكس قبل از ازدواج شوهرشو دوست داره ؛ عالقه ا چيه. ستين يمنطق ليدوستش ندارم دل -

 نيكم دوامه زود هم از ب اريو بس ستين يكه قبل از ازدواج وجود داره واقع ي، عشق هيو واقع داريپا ادي يمشترك به وجود م

 .شه يخودش درست م يكي نيفكر كن ا گرشيد يفكر نكن به جنبه ها هيقض يجنبه  نيتو اصالً به ا. ره يم

 :گفتم

 !پدر؟ يگريد يمثالً چه جنبه ها -

رفته ، خونه داره ،  شويو با فرهنگه ، سرباز لكردهيداره ، خودش تحص يخوب رو داره ، خانواده خوب طيرضا شرا نكهيا -

 .خوشبختت كنه يتون يداره و از همه جهت م نيماش

 :گفتم
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 يا گهيد يتونم هر سخت يدوستش داشته باشم م يمن وقت.مهم تره  گهيد يها نيا يجنبه از همه  كياما به نظر من ، اون  -

 .ستميكار ن نيصورت قادر به ا نيا ريرو پا به پاش تحمل كنم اما در غ

 .ادي يخود به خود به وجود م ندهيشه ، در آ يگفتم بعداً درست م. ستيمن نگفتم مهم ن -

 .زد و مرا در اتاق تنها گذاشت تا خوب فكر كنم يمن سخت به فكر فرو رفته ام لبخند ديكه د پدر

حس كردم  ديگويبه دلم نشست و احساس كردم كه درست م حتشيلحظه نص هيرا در ذهنم تكرار كردم و  شيحرفها

 يم شترياما هر چه ب. جواب مثبت را دادم  به وجود خواهد آمد ، يعشق ندهيدر آ نكهيا دياست و به ام يحرفش كامالً منطق

 .كردم ينم داياصالً پ ميبهتر بگو اي كردميم داياز عشق در وجودم نسبت به او پ يگذشت اثر كمتر

را از ذهنم  يغرق در افكارم شده بودم ، خاطرات قبل از ازدواج و مراسم خواستگار يليروز كه خ كياز دو سال  بعد

 يگفت؟ اگر او درست م ياو درست م ايآ. بود يپدر منطق حتيواقعاً نص ايآ. پدرم افتادم حتينص دايلحظه به  كيگذراندم و 

آمد و آن وقت  يبه نظر م يگفت پس چرا طاهراً حرفش منطق يم اشتباهو اگر  وستينپ قتيگفت پس چرا گفته اش به حق

و منطق فقط با عقل  هيمنطق يمساله  كيحرف  نيكردم و در دل گفتم ا دايفكر كردن ، خودم جواب سوالم را پ يپس از كم

 بايدر حد لفظ و گفتاره ز يتجرف وق نيكه ا لهيدل نيشه و به هم ينم دايمساله پ نيدل در ا يبرا ييجا چيسر و كار داره و ه

 .شه ينم ينداشته عمل يگاهيجون دل در آن جا ادي ياجرا در م يبه مرحله  يرسه اما وقت يو درست به نظر م

رسه  يو دور از احساسانه كامال اشتباه به نظر م يكه كامالً عقل يبا فرمول منطق يو قلب يمساله احساس نيحل كردن ا نيبرابنا

در  يعشق يروز نكهيا دينشستن به ام نكهيو آن ا دميهم رس گريد ي جهينت كيآن به  يو در پ دميرس جهينت نيبه ا يو وقت

 .گرفتم و باالخره پس از هزار مكافات از او جدا شدم ييبه جدا ميتصم نيبنابرا .اشتباه است يشود كار داريدلم پد

 چر با هزار مكافات؟ -

را گذراندم تا باالخره موفق شدم و از  يسخت يروزها نيبنابرا. نبود و حق طالق با من نبود يمحكمه پسند لي، دل لميدل چون

 .افتميروح نجات  يسرد و ب يآن زندگ

بعد از  يعني. خوشبختند يليپدر تو ازدواج كرده اند و حاال هم خ ةديعق نيكه با هم دميها رو د يليمن خ !مهرنوش  يول -

 .عالقمند شدن گريمشترك به همد يشروع زندگ
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بخش باشد و  جهيبزرگه كه ممكن نت سكير هيكار  نيا قتيدر حق يعني. در مورد من كه صادق نبود يممكنه ول نميخب ا -

،  يدياون هارو د يگ يكه م يافراد نياز ا يكه بعض ميرا هم بگو نيالبته ا. بود جهينت يمن ب ة، كه دربار جهينت يب اي

كنن،  ياونا فكر م نكهيا يعني. عادت يگريو د تياحساس مسئول يكي ليبه دو دل. كنند يم يو فقط زندگ ستنديخوشبخت ن

احساس با  نيكنند و ا يم تيشون ، همسر و بچه هاشون ، احساس مسئول يبمونن چون مسوول هستند و در مقابل زندگ ديبا

 يعنيعادت كردم  مسرشوناز اونها هم فقط به ه يليخ.  نهيآنها عج يپوست و خون و استخوان آنها و با فرهنگ خانوادگ

با آدم ممكنه به  يزيچ و هر يهر كس نيعادت ب نيا يشن ، ول يبراش دلتنگ م ننيكنند كه اگه چند روز اونو نب ياحساس م

اتاقم دارم عادت كردم و دوست دارم كه  يكه تو يونيزي، مثالً من به شدت به تلو ستيوجود عشق ن ليو دل اديوجود ب

براش دلتنگ شده بودم ، حاال به نظر  يليدر مواقع امتحانات مجبور بودم اونو خاموش نگه دارم خ يتروشن باشد و وق شهيهم

 !هستم ؟ ونميزيتو من عاشق تلو

مهرنوش خنده مان گرفت و بعد مهرنوش بلند شد تا به آشپزخانه برود كه من مانعس شدم و گفتم كه  ريتعب نيدو از ا هر

. ساعت راه هم تا خانه داشتم ميندارم چون ن ي، فرصت شتريموندن ب يبرا گريد دميبه ساعت انداختم و د ينگاه. عجله دارم

دردل كنم  شيخواستم برا يكه م نيبا ا. او نگفتم  يآن روز برا انياز جر يزيچ. مكرد يخداحافظبلند شدم و با او  نيبنابرا

از شدت ترس . خانه شدم يبا عجله راه. به من نداده بود يمن درد دل كرده بود و فرصت ياو برا شهيبار برعكس هم نيا يول

 ينم. را در قفل انداختم  ديلرزان كل يدستان اه رساندم و بهر طور شده خود را به در خان. كرده بود خيو دلشوره تمام بدنم 

وارد ساختمان شدم و محتاطانه . باشد دهيرا فهم زيمادرم همه چ دميترس يمواجه خواهم شد م يدانستم االن با چه صحنه ا

برده و  ههما او را به آشپزخان دميكه مشغول صحبت با هما بود فهم دميمادر را از آشپزخانه شن ياطرافم را نگاه كردم صدا

 :كه گفت  دميرا شن ييسوم چهارم بودم صدا يكه به اتاقم بروم، پله  دميسرگرمش كرده با عجله به طرف پله ها دو

 عجله؟ نيكجا با ا! خانم خانم ها  -

مادرم شباهت داشت  يبه صدا بيعج شي، صدا ستادهيپله ها ا نييكه پا دميرا د ميبرگشتم و مر. ام حبس شد نهيدر س نفس

دوباره نگاه از او  نيخواستم زودتر به اتاقم برسم بنابرا يسالم هم نكردم فقط م يبه حرفش اعتنا نكردم، از ترسم حت

 :به اتاقم كه آمد گفتم. را صدا زدم مي، در را باز كردم و مر دميام را پوش يگخان يلباسها. دميبرگرفتم و به طرف اتاقم دو



 

 

كتابخانه نودهشتيا             برقعي شيرين  –يعني همين عشق 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٤

از  دميداشتم ، ترس وتريمن كالس كامپ يول يبر رونياز خونه ب يخوام پدر گفته بود حق ندار يعذرت مبابت رفتارم م -

 .مادر ينگو حت يزيكس چ چيكنم به ه يخواهش م. رفتم كالس و برگشتم  يواشكي نيدرسم عقب بمونم واسه هم

پس ! گفتم  يو م ومدمي يم دمتيخواستم بگم همون موقع كه سر كوچه د ياصالً اگه م! نگم  يزيكنم چ يرو م ميباشه سع -

و  دميكش يقيدانم به هر حال نفس عم ينم! بود؟ دهيچطور مرا د دميصورتم كش يام را جلو يروسر نكهيبود با ا دهياو مرا د

 .ديگو ينم يزيراحت شد كه چ الميخ

 **** 

 )1( 4 فصل

مدرسه عادت نكرده و اكثر روزها  سيسرو طيهنوز به شرا. شد  ياسارت من تمام نمگذشتند و پنج ماه  يم يبه كند روزها

در  دي، حق مدرسه رفتن نداشتم و آن روز را با دميرس ينم سيكه به سرو ييبود كه روزها نيمساله بدتر ا. ماندم  يجا م

هر طور شده خودم را با . بلند شده بود  مياعتراض معلم ها يو صدا اندهعقب م ميبه شدت از درس ها. ماندم  يخانه م

 يها بتيخواندم ، خصوصاً كه به خاطر غ يشه درس م ياز هم شيب ديفصل امتحانات بود و من با. وفق دادم  ديجد طيشرا

 يبود و هوا رو به گرما م ردادماه خ. رساندم  يم هيخودم را به بق ديدرس ها عقب بودم و با شتريمكررم در كالس ها ، از ب

 ليدفتر و كتاب و وسا. مهرنوش بروم  يو آزادانه به خانه  يتوانستم به راحت يام تمام شده و اكنون م مهيرفت ، پنج ماه جر

مجبور بودم ،  يول ستيخوب ن شياضيدانستم مهرنوش ر يم. خانه آنها شدم  يرا برداشتم و راه مياضيمربوط به درس ر

و آهسته  دانهينا ام. را نداشتم  گرميد يكدام از دوست ها چيجز او حق ارتباط با ه به.  رميفردا از او كمك بگ انامتح يبرا

در فكر  نقدريا.  مودميپ يخانه مهرنوش را م ريكردم و مس يرا نگاه م يبهار يبايهدف مناظر ز يداشتم ، ب يآهسته قدم بر م

فاطمه خانم مادر مهرنوش در را .  دميخانه شان د يچطور خودم را جلو دميزد كه نفهم ميبودم و دلم شور  ميامتحان فردا

با  يمشغول سالم و احوالپرس. خندان مرا به داخل ساختمان دعوت كرد  يخوش و لبها يباز كرد و طبق معمول با رو ميبرا

ش از مهرنو.  ديرس يبلند و مكرر شدم كه از اتاق مهرداد به گوش م ييصحبت و خنده ها يمهرنوش بودم كه متوجه صدا

 : دميپرس

 !؟ ديمهمان دار-
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 . نجاستيوقته ا يليباشه چون خ يكم كم رفتن گهيناراحت نباش فكر كنم د. دوست مهرداده .  ستين يآره كس-

 . ميكن يبعدش درس و شروع م. بخور  يزيچ هي نيبش حاال

.  ديخنده بر لبانم خشك دنشيكه در اتاق باز شد و مهرداد همراه دوستش از اتاق خارج شدند باز هم با د دمينشستم د تا

وقت او را در آنجا  چيبا خانواده مهرنوش ه ييهمه سال آشنا نيا يكردم محمد دوست مهرداد باشد ، ط يفكرش را هم نم

 يبود كه صدا يبار نياول نيقهقهه از او بود ؟ ا يهمه صدا نيپس ا. با هم دوست شده بودند  يبه تازگ ديشا. بودم  دهيند

مجسمه را هم به  شيهاينبود او با مسخره باز ديالبته از مهرداد بع.  دميد يو صورتش را شاداب م دميشن يخنده اش را م

 .انداخت  يخنده م

ما شده بود و من  ليردم ، باالخره او وفامك يبا او سالم و احوالپرس يعاد يليكردم به خودم مسلط باشم و مودبانه و خ يسع

كردم نتوانستم تعجبم را از  ياما هر چه سع.  دميحال ندا را هم از او پرس يحت. كردم  يتر با او برخورد م مانهيصم يكم ديبا

 :بود كه گفتم  نيا. حضور او در آن جا پنهان كنم 

 ! ديكردم شما با آقا مهرداد دوست باش يفكر نم-

 :بود باال آورد و گفت  نييرا كه تا آن موقع پا سرش

 ....خانم و  سايهرداد باعث شد كه پر»خوب راستش اصالً -

محمد او را از ادامه  يحرفش را تمام نكرده بود كه متوجه شدم مهرداد ، با اشاره چشم و ابرو و ضربه آرنجش بر پهلو هنوز

پدرم و هما افتادم  يحرف ها اديشد اما به  شتريهم ب مي، تازه كنجكاو چيپاسخ سوالم را كه نگرفتم ه. حرفش منصرف كرد 

ناراحت شده و به فكر  يزيبه مهرنوش انداختم و احساس كردم كه از چ ينگاه.  دميندحرف زدن با او صالح  نياز ا شتريو ب

 :گفتم  اورميب رونياو را از فكر كردن ب نكهيا يبرا. فرو رفته است 

 !؟ فردا صبح امتحان دارم ها  ميشروع كنرو  ياضيمهرنوش ر-

 :مهرنوش پاسخم را نداده بود كه مهرداد گفت  هنوز

 ي، شما اگه سوال ستادهيمن ا يپهلو نجايا ياضيمخ ر!  سنينو يم ييرو با چه ر ياضيدونه ر يمهرنوش ؟ مهرنوش اصالً نم-

 !بهتره  ياز محمد آقا بپرس يدار
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 :شده بود رو به مهرداد كردم و گفتم  يبه مهرنوش كردم ، رنگش سرخ شده و انگار از حرف مهرداد عصبان ينگاه

بلد  يكه چند تا از درسها رو به كل نهيبودم ا بيرو غا ياضير يمن چند جلسه از كالسها يعني.  ستياخه فقط چند تا سوال ن-

 . ستمين

 .ده  يم ادتونيمحمد همه رو  نيهم.  ادي يرنوش بر نماز دست مه يكار چيبدتر ، ه گهياه اه اه د-

 :به من كرد و بعد از آن رو به مهرداد گفت  ي، نگاه شهيشده بود به همان محمد اخمو و ناراحت هم ليكه حاال تبد محمد

 .زودتر بروم  ديكار دارم با يي، من جا ديببخش يليرفتم ، خ يمن داشتم م يول-

 :آمد و گفت  رونيآشپزخانه ب يكه از تو دميفاطمه خانم را شن يصدا. با عجله به طرف در رفت  و

فقط شما از هر . نداره  ياديز حيبه توض يازين.  هيدختر باهوش و با استعداد بايز. كنم  يمحمد اقا من ازتون خواهش م-

 . هيكاف ديحل كن شيمساله برا هيفرمول ، 

 شتريخواهد كمكم كند و از التماس فاطمه خانم ب ياحساس كردم ، مخصوصاً نم نكهيحرف محمد ناراحت شده بودم ، از ا از

 :بود كه باالفاصله گفتم  ليدل نيناراحت شدم و به هم

 شيدرسها رو مهرنوش سه چهار سال پ نيدرسته كه ا. بشم  شونيخواستم مزاحم ا يمن از اولش هم نم. نه فاطمه خانم -

 .كنه  كنم بتونه كمكم يفكر م يخونده ول

 :زد و گفت  يلبخند تصنع مهرنوش

 .تونم كمكش كنم  يگه ، من خودم م يراست م-

 :به مهرنوش كرد و گفت  يبه خودش گرفته بود ، اخم يجد يا افهيمهرداد كه حاال ق اما

 ....اگه فردا امتحاناتشو بد بده و نمره اش كم بشه تو -

 :و گفت حرفش تمام نشده بود كه محمد وسط صحبتش آمد  هنوز

 .ساعت  كيفقط  يباشه قبوله ول-

 :بود كه گفتم  نيا. خواست قبول كنم  يبودم و اصالً دلم نم يكرد ، عصبان يخودش را دست باال گرفته بود و ناز م نكهيا از

 .من با مهرنوش راحت ترم  يول-
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 :كالفه شده بود ، گفت  يحساب گهيكه حاال د مهرداد

 ! يبش ديتو تجد ياضير يخوا يمگه م.  ارهي يسر در نم ياضياز ر يزيگه مهرنوش ، بابا مهرنوش چ يباز هم م! بابا  يا-

بود  يسكوتم نشانه ا. كرد  يم يو حل مشكالتم دلسوز مي، درسها ميكارها يبرا يمثل برادر واقع. طور بود  نيهم شهيهم

او را ناراحت كرده ،  يزيچه چ دميفهم يكردم نم يه فكر مهرچ. مهرنوش نگران بودم  يفقط از ناراحت. اعالم موافقتم  يبرا

 :گفت  يبه شوخ ودمهرداد كه طبق معمول فكرم را خوانده ب

 !شه  يكنم ناراحت م يخانم رو م بايز يمن طرفدار نكهياز ا شهيمهرنوش هم نيا-

 :رو به مادرش كرد و گفت  بعد

 يو آرزو م ديبه هزار ام چارهيب يباي، ز ميبود واريبه د واريد هيهمسا باي، پدر ز تيعنا يمامان ، اون موقع ها كه با آقا ادتهي-

كرد ، اون  ينم مياز عروسكاشو قا يكيكرد ، فقط  يم ميشو قا هايكنه اما مهرنوش اسباب باز يكه با مهرنوش باز نجاياومد ا

من  يبعد وقت. تار مو تو سر اون عروسك بدبخت نمونده بود  هي گهيكه د دنيكش يدست هم م زا نقدريدونه رو هم ا هي

 ...اتاقش  يرفت تو يكرد و م يدادم ، مهرنوش قهر م يم بايگرفتم و به دست ز يعروسكو م

 :مهرداد خنده اش گرفته بود گفت  يخانم كه از حرف ها فاطمه

 .كنن  يكارها م نيبچه ها از ا يه بود ، هم كيكوچ يليمهرداد ؟ خوب اون موقع مهرنوش خ يگ يم هيچ نايا-

 :گفت  مهرنوش

در . ده  يحق رو به مهمونش م شهيكه آدم هم هيعيطب نيشم ؟ خب ا يتو ناراحت م يگفته من از طرفدارها يبله ، اصالً ك-

هاش ندارم كه محمد آقا با يمخالفت چيه نميهم يخوام برا يرو مثل خواهرم دوست دارم و صالحشو م بايضمن من خودم ز

 . ديايبه وجود ب يمشكل بعداًترسم  يشناسم م يكار كنه ، فقط چون پدرش و م

 . ادي يبه وجود نم يمشكل چينترس ه-

بعد فكر كردم كه چاره  يشدم ول مانيرا راه انداحته ام ، پش ياوضاع و احوال نيآنها رفته و چن يبه خانه  نكهيلحظه از ا كي

 .نداشتم  نيجز ا يا

 :خانم رو به محمد كرد و گفت  فاطمه
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 . ديو شروع كن ستونيو تدر اطيح يتو ديبر ديتون ي، م هيعال يليخ رونيب يآفتاب رفته و هوا-

 :زد و گفت  يلبخند محمد

 يحرف چيه يرفت و من هم ب اطيكنه و به طرف در ح يكمك م يريادگيبه  يلي، خ يبهار يآزاد ، اون هم هوا يبله هوا-

 يدلم م. كردم  ينم ينبودم ، با او احساس راحت يآمده راض شيپ طياز شرا. رفتم  اطيرا برداشتم و پشت سر او به ح فميك

 يبر لبه . كردم  يرا تحمل م طيشرا نيساعت تمام ا كي ديو با. نداشت  ودوج ياما راه فرار. شد فرار كنم  يخواست ، م

لحظه  كي. نشستم  شيمن هم روبرو. مجنون قرار داشت ، نشست  ديب ي هيسا ريز اطياز ح يكه گوشه ا يا يتخت چوب

. مشغول ساختم  ميكتابهاباالفاصله نگاهم را از او برگرفته و خودم را به باز كردن دفتر و . نگاهمان در هم گره خورد 

ساده  نقدريا. شده اند  ، سرد سرد خي كهيت كيمثل  مياحساس كردم ، صورتم داغ شده و گل انداخته و بر عكس آن ، دستها

ام از او  دهيكه درباره اش شن ييكردم به خاطر حرف ها يفكر م.  ستيحاالتم چ رييهمه تغ نيدانستم كه علت ا يبودم كه نم

. شده بودم  رهيخ اطيمتحول شده ام سرم را بلند كردم ، به حوض كوچك وسط ح نياست كه چن ليدل نيبه ا اترسم و تنه يم

از من ، كامالً متوجه شده بودم كه از  شتريب يحت. موجود ناراحت است  طيگفت ، او هم از شرا يبه من م يدانم چه حس ينم

 يليبه ساعتش انداخت و خ ينگاه. مادر بزرگش  يدر خانه  يهمانيدرست مثل آن شب م. رود  ينگاه كردن به من طفره م

 :خونسرد و آرام گفت 

 ؟ ديكل داركدوم فرمول مش ياز همه تو شتريخب ب-

صفحه . نلرزد  ميبر خودم مسلط باشم تا در موقع حرف زدن صدا شتريكردم ب يزدم ، سع يكتاب را ورق م كهيمن در حال و

 :نوشته شده گذاشتم و گفتم  يجمله  يانگشت اشاره ام را رو. مورد نظرم را آوردم  ي

سرش را  دييكتاب انداخت و به عالمت تا يرو قيدق يمختصات نگاه يبا محور ها يسهم يو نقاط تالف يراس سهم....  نجايا-

 يم يآرام او را به سخت يصدا انيقلبم بلند بود كه از آن م يتپش ها يدادن ، آن قدر صدا حيتكان داد و شروع كرد به توض

 : دميشن

از روش مربع  ميتون يراس م مختصات نييتع يبرا. مهمه  يراس سهم نييتابع درجه دوم تع كيدر رسم نمودار  دينيبب-

 .........و  ميكن ياستفاده م..................... نوشتن تابع به شكل  يكامل كردن برا
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بپرسد و من نتوانم جواب  ياز من سوال دميترس يم. گوش كنم  حاتشيكردم با دقت به توض يم يگفت و من سع يم او

آنگاه خودكار را به دستم . نوشت  ميبرا يد ، دفترم را باز كرد و مساله اتمام ش حاتشيتوض نكهيپس از ا. به او بدهم  يدرست

 :داد و گفت 

 . ديحلش كن-

 نيلرزش دستم ا سميكردم خوش خط و خوانا بنو يم يهرچه سغ. را از دستش گرفتم و شروع كردم به نوشتن  خودكار

تا من . معطوف كرد  يگريشده بود كه نگاهش را به سمت د ميانگار او هم متوجه لرزش دستها. داد  ياجازه را به من نم

 يموها. را با دقت نگاه كرد  ميدفتر خم شد و نوشته ها يرو.  ذاشتماو گ يمساله را حل كردم و دفترم را جلو. راحت باشم 

را بلند كرد و گفت  سرش. كند  تيو مدام مجبور بود با انگشتانش آنها را به سمت باال هدا خوردنديم زيهم ل ياش رو يمشك

: 

 ؟ ديحل كن گميد يكي ديخواه يدرسته ، م نيآفر-

 . گهيدرس د هيسر  مي، بهتره بر هينه كاف-

 .خوبه  يليگفت ، استعدادتون خ يفاطمه خانم درست م-

 : دميپرس كدفعهيشد كه  يدونم چ ينم

 ؟ ديهست ياضيشما معلم ر-

 :زد و با تعجب گفت  يلبخند

 .من فعالً دانشجوام .... نه ! من ؟ -

 : دميگل كرد و پرس ميحس كنجكاو دوباره

 ؟ يچه رشته ا-

 . يپزشك ليوسا يمهندس-

 : دميپرس

 سخته ؟ يليخ-
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 !مهرداد آره  يبرا-

 ؟ ديدون ياز كجا م-

چند دفعه تا حاال به  .ذاره من درس بخونم  يخونه نه م ينه خودش درس م! شه  يامتحاناتو با تقلب قبول م يچون همه -

 .اون منم سوختم  شيآت

آنها فرق  يتا آسمان با گفته ها نياز زم دميد ياما آنچه من م. ندا افتادم  نيهما و پدرم و همچن يحرف ها اديهم به  باز

 شيپ قهيكاسته شد و نسبت به چند دق جانمياز ترس و ه يكه در نگاه و گفتارش بود مقدار يادب و نجابت دنيبا د. داشت 

خواست بدانم چرا از همسرش جدا  يدلم م. نداشتند  يانگار تمام ميها ياما سوال ها و كنجكاو. كردم  يم ياحساس راحت

 ياش م ييو دو سال داشت و دو سال از جدا ستياو تازه ب.  رديازدواج كرده و بخواهد طالق بگ يزود نيشده و چرا اصالً به ا

 !ازدواج كرده بود ؟ ينوزده سالگ يعنيكرده ،  يسال هم با همسرش زندگ كيگذشت 

 يدانست ، اما نه اگر از مهرنوش م يرا در باره اش م زيمهرنوش افتادم و حتماً او همه چ ادي. در ذهنم زنده شد  يا جرقه

 !راز دلم ؟خواست مهرنوش راز دلم را بداند ،  يبود كه دلم نم يبار نياول نيا. راجع به من بكند  ييفكرها ديشا دميپرس

و  يمن اول بدبخت يدانستم كه عشق برا يم. خواستم باور كنم كه عاشق شدم  ينم..... نه ! در دل داشتم ؟ يمن چه راز مگر

به من و خواهرانم گفته بو كه دوست ندارد  شهياو هم. كرد  يپوست از تنم جدا م ديفهم ياگر پدرم م. است  يزيآخر آبرور

برده و در  يما را به اتاق يآ مد همه  يآمد كه هر وقت مهمان مرد به خانه مان م يم ادمي.  ميجواب سالم نامحرم را بده يحت

كرد ، همه مان را به باد كتك و  يباز م مانيدر را كه به رو شيهم بعد از رفتن مهمانها يگاه. كرد  يقفل م مانيرا به رو

من عاشق شده  ديفهم ياگر م يپدر نيحاال چن. صحبت و خنده تان از اتاق خارج شده است  يگرفت كه چرا صدا يناسزا م

؟ آن هم محمد كه پدرم  يعاشق چه كس. كشت  يهم مرا م ديشا ايكرد و  يم رونيمرا از خانه ب ديكرد ؟ شا يام با من چه م

اما چگونه مگر دل و . كردم  ياحساسم را سركوب م ديبا. شدم  يعاشق م دينبا...... نه .... دارد  تياسمش حساس دنيبه شن

 احساس دست خود آدم است كه بشود سركوبش كرد ؟

لحظه با خود فكر  كي. بدانم  يزياش چ يخواستم راجع به زندگ ينم گريد يحت.  نمياو را نب گريبود كه د نيراهش ا تنها

. كه پدرم از او متنفر است  يكنم ؟ با كس يحل م ياضيدر مقابل او نشسته ام و مساله ر نجايا يكردم اصالً من به چه اجازه ا
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اما به هر حال پدر من بود و . اشتباه بود  دشياز عقا يبعض ديشا. پدرم زده ام  اعتقاداتبه  ييكارم پشت پا نيحس كردم با ا

و  دميدفترم را از دستش كش كدفعهيكه شد كه  دمينفهم. شدم  ياز دست خودم عصبان. كردم  يم ياز او نافرمان دينبا

 گهي، من د ديرا برداشتم و گفتم ببخش فميشدم ك يتخت بلند م ياز لبه  كهيرا جمع كردم و در حال لميوسا ي هيباالفاصله بق

كرد ، سر از  يم يكرد هرچه سع ياو مات و مبهوت نگاهم م. برم  ديبا گهياما من د ديممنون كه كمكم كرد يليخ. برم  ديبا

كردم  ينگاهش م دينبا گريروشن تر شده بودند نه ، د ديرنگش در مقابل نور خورش يشمي يچشمها. آوردم  يرفتارم در نم

 :گفت  يكه م دميفاطمه خانم را شن يصدا. رفتم  يسرم را برگرداندم وبه طرف در خروج

 ....؟ تازه براتون شربت آوردم  ير يكجا م! جون  بايز-

 :كه با او داشتم بلند گفتم  يدور يله فاص از

 .خداحافظ . برم  ديممنون ، من با يليخ-

كردم و از  يفرار م ديدانستم كه رفتارم دور از ادب است اما با يم. در را محكم بستم و دوان دوان به طرف خانه مان رفتم  و

 يكه اصالً نم ي، همان كس يشگيهم يپاك و ساده  يبايبشم به همون ز ليخواستم تبد يم.... از دل ..... از احساس ..... عشق 

 يگريد يآرزو چيكاش پسر بودم و ه يبود كه ا نيا شيفكر و ذكر و آرزو يهمه  هك ي، همان كس ستيدانست عشق چ

 يرفتم با من بود ؟ اما من همچنان م يكردم از دل ، آنچه كه هرجا م ياز چه فرار م. بود  هودهيفرارم ب يول. نداشت  نيجز ا

توانم از  يدر وجود من است و هرگز نم اساحس نكهيكردم در حال دور شدن از احساسم هستم ، غافل از ا يو تصور م ميدو

 .آن دور شوم 

ه امتحان كردم فكرم را ب يبه طرف اتاقم رفتم و بعد هم سع كراستيهما ،  ينزدم حت يكس حرف چي، با ه دميخانه كه رس به

كدام از  چيفكرم آشفته بود كه ه نقدريا. داشتم كه حل كردنشان را بلد نبودم  نيتمر ياديهنوز تعدا ز. فردا مشغول كنم 

بود كه  يبار نياول نيو ا ديفردا از راه رس. پرت كردم  يدانه كتابم را بستم و به گوشه اينا ام.  رميبگ اديآنه ارا نتوانستم 

 .شدم  يامتحان حاضر م يجلسه درس نخوانده ، سر 

مثل  قاًياز سوالها دق يكيرفته بود فقط  ادميرا كه قبالً بلد بودم  ييانها يحت. توانستم جواب بدهم  يكدام از سوالها را نم چيه

 ديمن كه تجد دهيچه فا« : شدم و با خود گفتم  مانيكه پش سميخواستم جوابش را بنو. داده بود  ميبود كه محمد برا ينيتمر
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امتحانم را به  يبود كه ورقه  يبار نياول نيا. را فشرد  ميبغض گلو»  سميو چه ننو سميو بنو نيتمر نيشم ، چه جواب ا يم

كه طبق معمول  دميشدم ، فهم ابانيوارد خ يوقت. ناظر امتحانات گذاشتم و از درسه خارج شدم  زيم ينفر رو نيعنوان آخر

 دميشيبه روز گذشته اند. كردم  هينشستم و سر بر زانو گر وزدم  هيتك واريبه د ديخسته و نا ام.  مراجا گذاشته است سيسرو

همان موقع به خود قول دادم كه فراموشش كنم و . امتحاناتم را چطور خواهم داد  ي هيفكر آشفته بق نيدانستم با ا ينم. 

 دميرا شن شيبستن با خودم بودم كه باز صدا مانيمشغول عهد و پ. بازهم مثل گذشته فقط به فكر درس ها و امتحاناتم باشد 

فكر  دمي، مقابل چشمانم د نيزم يرا رو يبلند ي هيرا تار كره بود سا دميكه د ياز پس اشك. زانو برداشتم  يسرم را از رو. 

سرم  اطيبا احت.  دميبلند را د ي هيچشمانم را محكم به هم فشردم و دوباره باز كردم ، باز هم همان سا. شده ام  ياالتيكردم خ

 نقدريا ديبا دنشيد يومن كه نشسته بودم برا ستادهيباغچه هم ا يلبه  يكه با قد بلندش رو دميو او را د گرداندمرا بر

 !احساس درد كردم  يو كم ديبردم كه سرم از پشت به گردنم چسب يصورتم را به طرف عقب م

لرزانم  يپاها يآهسته بلند شدم و رو. شده كه راه نفسم را بستهاست  نيسنگ نقدريكردم قلبم از كار افتاده و ا يم احساس

 :از احساس گفت  يخال يآهسته و با لحن يليو جواب سالمش را دادم خ ستادميا

 .تونم كمكتون كنم  يم وريامتحان شهر يبرا-

از تمسخر در چهره و نگاهش نبود ،  ينه نشان.  ستميسرم را بلند كردم و به صورتش نگر. كند  يكردم مسخره ام م حس

 : دميپرس. بود  يبلكه كامالً جد

 .شم  يم ديكه تجد ديديشما از كجا فهم-

 ! ديگذاشت يك يامتحانتونو جلو يكه ورقه  ديكه اصالً متوجه نشد ديبود يناراحت و عصب نقدريا-

 :را باال انداختم و گفتم  ميتعجب ابروها از

 گذاشتم ؟ يك يمگه جلو-

 !چشم من  يجلو-

 ؟ ديشما ؟ مگه شما كجا بود-

 !ناظر امتحانات  زيپشت م-
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 ؟ ديكرد يشما اونجا چه كار م!  دميمن اصالً شما رو ند يول-

 شيآقا با ر كيكار بود ،  نيالبته فقط امروز ، تا امروز دوست من مسئول ا! ناظر امتحان بودم  گهيخوب معلومه د-

 گم ؟ يگرد ، درست م نكيو ع يپروفسور

 يليخ شونيا.  ديهم دوست باش يصادق يكردم شما با آقا ينبودن ؟ فكر نم شونيچطور امروز ا!  يصادق يبله ، بله آقا-

 .رسن  يشما به نظر م مسن تر از

كم  كي دميها د مكتياز ن يكيشما رو پشت  يوقت! مدرسه باشه  نيشما ا يامتحان يكردم كه حوزه  يالبته من هم فكر نم-

حداقل اون .  نيبد ديكردم ورقه تو رو سف يفكر نم يول.  ديتا راحت تر باش دينيكردم شما منو نب يمخصوصاً سع. جا خوردم 

 . ديداد يپاسخ م ديحل كرد يبه اون خوب وزريرو كه د يسوال

 :ام شدت گرفت و گفتم  هيگر.  دميبود خجالت كش دهيورقه ام را د نكهياز ا-

 .كردم  يكار نيبود كه چن يبار نياول نيدر تمام طول سالها ا-

 :و گفت  ديكش يقيعم نفس

 .قصد نداشتم ناراحتتون كنم  ديببخش-

 ؟ ديشد كه شما امروز ناظر شد ياصالً چ-

را با دست عقب راند و  شيشد موها يكالفه و ناراحت م ياش كه وقت يشگيطبق عادت هم.  دياز حرف من رنج يكم انگار

 :گفت 

البته  نجايا امياز من خواهش كردن كه امروز به جاشون ب شونيا. اومد  شيپ يصادق يآقا يبرا يخوب راستش امروز مشكل-

 .دن  يرا نم يكار نيچن ياجازه  يه هم با من آشنا بود و گرنه به هر كسمدرس ريمد

 :گفتم  ارميلجش و در ب شتريب نكهيا يبرا ليدل نيبردم به هم يدانم چرا از ناراحت كردنش لذت م ينم

 ...شه انشاء اهللا  يفردا كه مشكلشون حل م-

 :حال گفت  نيدر هم. احساسش را از من پنهان كند  گريد يكرد با معطوف كردن نگاهش به سمت يسع شهيهم مثل

 .چون دانشگاه دارم .  امي ينم گهياگر هم نشه من د. شه  يبله اگه خدا بخواد تا فردا مشكلشون حل م-
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بود كه نسبت  يبار نيدوم نيتا حاال ا روزياز د. شدم  مانيكه زده بودم پش يكرد ورفت از حرف يخداحافظ شهياز هم سردتر

 نيب يجدال سخت. كرد  يام نسبت به رفتارم با او م يمانياز پش تياما باز حرف دلم حكا. دادم  يرا نشان م يرفتار بد به او

عقلم را  دينداشتم و با نيجز ا يچرا كه راه چاره ا.  دميشياند يشدن عقلم م روزيپ بهعقل و دلم در گرفته بود و من فقط 

 ادهيهمه راه را تا خانه پ نيرساند تا من مجبور نباشم ا يكاش مرا به خانه مان م يدر دل آرزو كردم كه ا. كردم  يم روزيپ

 :و گفت  اشتنگه د ميپا يرا جلو نشيماش دميداشتم كه د يآهسته قدم بر م. بروم 

 .رسونمتون  يد من م يسوار ش.  نيش يگرمه ، گرما زده م يليهوا خ-

 .شم  ي، مزاحم نم ممنون يلينه خ-

 . ديدونم خسته ا ي، م ديتعارف نكن-

 :سوار شدم و گفتم  ناچار

 . ديكن ادهيجلوتر منو پ ابونيخ كيكنم  يپس خواهش م-

 .كار و نكردم  نيكنم كه البته ا ادتونيكوچه جلوتر پ هي دياون دفعه گفت ادمهي ي؟ ول ابونيخ كي-

 .شدم  ينوش جان كردم و بعد هم پنج ماه در خانه زندان يفصل كتك حساب كيمحبت شما بنده  نيبله ، به خاطر هم-

او عاقل . زدم  يحرف را م نيا دي، متوجه شدم كه نبا ديد يو تعجب او را م رتيحرف را زده بود و حاال كه ح نيا ناخواسته

راه  انيو تا پا. كرد  يبحث خوددار يه شد از صورتش خواند ، از ادام يرا م يكنجكاو نكهيبا ا ليدل نيتر از من بود و به هم

 . ام كرد  ادهيجلوتر پ ابانيخ كي بودمهمانطور كه خواسته . سكوت كرد 

 5 فصـل

 

حاالتم شده بود اما هر  رييهما هم متوجه تغ. ببرم اديكردم به درسها و امتحاناتم فكر كنم و او را از  يسع شتريآن روز ب از

درد دل كنم و  شيتوانستم برا يم شهيهم. شود يبرطرف م يامتحانات است و به زود يگفتم خستگ ي، فقط م ديپرس يچه م

نبود كه بتوانم  يبار درد دلم درد نيا يكرد ول يآرامم م تيتوان يكه م ييتا جا مشگر يو نوازش ها بايز يها حتياو با نص

كنم ،  يفراموش كردنش تالش ياما هر بار خواستم برا .كردم يخودم هم از آن فرار م يبود كه حت ي، درد مياو بگو يبرا
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 .برگزار كردم ودكه ب يامتحانم را با هر مشقت نيآخر. سرنوشت مانع از به ثمر نشستن تالشم شد

. كردند يم يخداحافظ گريكديشوند با  يسه ماه از درس و مدرسه رها م نكهيشاد و خندان از ا ييدوستانم با چهره ها ي همه

و ناراحت  ريدلگ يرفتن از آن خانه  رونيب يشدن مدرسه ناراحت بود من بودم كه تنها بهانه برا ليكه از تعط يتنها كس

نكند دوباره او را  نكهياز ترس ا. كردم يآن سه چهار ساعت را هم در اتاقم سر م ديادادم و از آن روز ب يكننده را از دست م

 دتم قدغن كرده بودمخو يمهرنوش را هم برا يرفتن به خانه  نميبب

 يعبوس و گرفته از مدرسه به خانه بر م يبا چهره ا. آورد يدر م ييآمد و مرا از تنها يم دنمياوقات او به د يفقط گاه و

زد  يم اديبود و مدام فر دهيچ شيپا يكتاب جلو ينشسته بود و تعداد ابانيافتاد ، كنار خ يا دهيگشتم كه چشمم به پسر ژول

 ...فالنامه حافظ. بدو قحافظ آعاش عاش. امه بدو بدو فالن: 

 : دميآگاه به طرش رفتم و پرس ناخود

 حافظ چنده ؟ يفالنامه ! آقا پسر  -

 سه هزار تومن -

 گفتم اما من فقط هزار و پانصد تومن دارم يرا باز كردم و با ناراحت فميك -

 بردار كشيكوچ يكينداره از اون  ياشكال -

 يرا در قفل انداخته و وارد ساختمات شدم ، صدا ديكل يوقت. را به او دادم و كتاب را برداشتم و به طرف خانه رفتم  پول

 :زد و گفت  يخانم را صدا م يهمه و صغر يكه با خوشحال دميمادرم را شن

 ...ميرسه هزار جور كار دار يم سهيفردا صبح پر ميكار دار يلي، خ ديزود باش -

قصد برگشتن كرده به طرف هما رفتم و  يطود نيبه ا يچ يبرا! گذره  يتازه هفت ماه از رفتنش م! ؟ ايپرس: تم خود گف با

 : دميپرس

 !؟  اديقراره ب سايپر! هما  -

 :و گفت  يخند

 ! ياول سالم ، بعد فضول -
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 : گفتم

 قراره برگرده ؟ يچ يبرا سايپر نميحاال بب. سالم  ديخب ببخش -

 هيهفته ا هي طشيبل. اد  يموندن نم يبرا! نترس  -

 :و گفتم  نيكشد يراحت نفس

 راحت شد الميآهان ، خ -

 .گفت و رفت ييزهايلب چ ريز داديتكان م نيكه سرش را به طرف يهم در حال هما

 شدم ونيزيتلو يرا عوض كردم و مشغول تماشا لباسم

 كيبرنامه كودك سرگرم كردم كه  دنيآسوده خودم را به د يندارم و با فكر يفردا درس يراحت بود كه برا الميخ گريد

دستش را به كمر زده و با دست  كيكه  دميسرم را برگرداندم مادرم را د. را خاموش كرد ونيزيتلو يدفعه متوجه شدم كس

 :و گفت  ديكش اديبزنم سرم فر يگرفته تا خواستم حرف ونيزيكنترل را به سمت تلو موتير گريد

 ؟ يكن يآشغاالرو تموشا م نيا يپونزده سالته قدت از بابات بلندتره اون وقت نشست! ؟ خرس گنده  يكش يخجالت نم -

 :انداختم و گفتم  ريرا ز سرم

 خودمو سرگرم كنم زايچ نيا ايندارم ، خب مجبورمو  يا گهيد ياما من كه سرگرم -

 :كج كرد و گفت  يرا به شكل خاص شيها لب

 ...ببند دهنتو ، پررو -

كه  دميرا شن شيآورده بود از دستم گرفت و به طرف آشپزخانه رفت و من صدا ميكوچك گوجه سبز را كه هما برا كاسه

 :و گفت  زديم اديرحمانه بر سر هما فر يب يچطور

 ...بده ادشيذره حرف زدن و آداب معاشرت  هيبرو  يقدر لوسش كن نيا نكهيعوض ا -

ذره هم ادب و  هيخوب  يدوسش دار نقدريسپر كنه ؟ تو كه ا نهيط قد بكشه و سكالس بسكتبال كه فق شيبرد ي؟ ه نيهم

 ...بده ادشينزاكت و چهار تا كار خوب 

 انيكه م يمحكم به طرف آشپزخانه رفتم و در حال يبا قدم ها. مهربانم نداشتم يرا به هما شيها نيتوه دنيطاقت شن گريد
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 :زدم  اديبودم فر ستادهيچهارچوب در آشپزخانه ا

داه منو  فهيكه وظ يكس ستميشماست كه من آداب معاشرت بلد ن ريتقص...ستيهما ن ري، اگه من بدم تقص گهيد ديبس كن -

 ...نه هما دييكنه شما بيترت

 :دفعه به طرفم حجوم آورد و گفت  كيتما شنشده بود كه  ميحرف ها هنوز

 ...ينكن دايپ يجرأت زبون دراز گهيكه دكنم  تتيخواد آره ؟ چنان ترب يم تيپس دلت ترب! هان  -

. دميكش غيبلندش ج يناخن ها يكه از شدت سوزش جا ديبه گونه ام كش يداد و چنان پنجه ا يم ميو ناسزا ديرا كش ميموها

كه دو  دميهما را د. سرم در دستش بود يموها يدسته از تارها كي. آوردم  رونيب شيدست ها انياز م يخودم را به سخت

 .كند يم هينشسته و گر نيزم يزانو رو

كردن هم نداشتم  هيو شوكه شده بودم كه قدرت گر يعصب نقدريو ا ديلرز يتمام بدنم م. ستادميا نهياتاقم رفتم و مقابل آ به

تم باز به صورتم انداخ ينگاه نهيدر آ. شدم يموفق نم رميآرام بگ يشوند تا كم ريسراز ميكردم اشك ها يم يو هر چه سع

 يشدن ناخن ها دهيكه احتماال از كش دهير آن دو خراش قرمز رنگ از خون خشكيو كبود شده و در ز اهيچشمم س ريهم ز

 نهيچهره ام در آ دنيشده بودند از د ديخشك و سف ميرنگ صورتم زرد و لب ها. شده بود  جاديصورتم ا يبلندش رو

 :لب گفتم  ريزدم و ز يپوزخند تلخ

 ! يندار يخانه آزاد نيهم در ا ونيزيتلو دنيد يبرا يحت! بدبخت  -

 به كجا ؟...شد از آنجا فرار كنم يم كاش

او كه . سوخت  ياز خودم شتريهما ب يدلم برا. كردند يام م يكرده و بدتر از قبل زندان ميدايدو روز نشده پ. را نداشتم ييجا

 يزدن هم نداشت م كيجرأت ج يو حت ديشن يبه خودش مآن عا را نسبت  يها نيخورد و هم توه يغصه مرا م ديهم با

 .دانست

بود كه در  نيا. خواهد شد  ابانيكوچه و خ يكنند و او آواره  يم رونياگر دست از پا خطا كند بالفاصله او را از خانه ب كه

 كرد يو سكوت م ختير يآنها تنها اشك م يزننده  يمقابل رفتارها

مهربان  يو با لحن ديزخم صورتم كش يدر دستش بود نگاهم كرد و آرام انگشتش را رو يپماد كوچك. به اتاقم آمد هما
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 ؟ ديپرس

 سوزه نه ؟ يم يليخ -

 هياو گر يحاال كه دوست نداشتم جلو.  رميرا بگ مياشك ها زشير يكردم جلو يم يسع. تكان دادم دييرا به عالمت تأ سرم

زخم  ياز پماد رو يكم. شدند و من توان مهار كردنشان را نداشتم يم ريسراز يگريپس از د يكياشكم  يكنم قطره ها

 :و گفت  ديصورتم مال

 شه ياالن سوزشش آروم م -

 :آخر شب بود كه پدرم به اتاقم آمد و گفت . آن روز نه ناهار خوردم و نه شام. انداخت و رفت ريبعد سرش را ز و

 فرودگاه ميبر ديامشب زود بخواب ، فردا صبح زود با -

 :گفتم  يناراحت با

 ره يهمه م يآبروم جلو. اميكشم ب يو كبود خجالت م يصورت زخم نياما من با ا -

 :كرد و گفت  ياخم

 يب. يزينر رونيب يبلد يو هر چ يريچاك دهنتو بگ يجلو يخواست يم يپررو نباش نقدريا يخواست يم. خودته  ريتقص -

 !ار همه بفهمن كتك خورت ملسه زنه اصال بذ يحرف م يشعور آدم با مادرش اونطور

كرده كه پدر كامال  اديهم روغن داغش را ز يدانستم كم يكرده م فيتعر شيرا برا زيمادر همه چ دميفهم شيحرف ها از

مرا با آن وضع  گرانيكردند كه اگر د يرفتم فكر نم يم ديبا ييايب ديپدر مف گت با ينداشتم وقت يچاره ا. حق را به او بدهد

در مورد افكار و رفتار اشتباهشان به آنها  يكرد حت يكس جرأت نم چي، اما ه نم يرود نه آبرو يخودشان م يآبرو ننديبب

 .نديگو يهمان است كه آنها م تيرا دارند و روش درست ترب ايدن ديعقا نيكردند بهتر يبدهد چرا كه فكر م يتذكر

تختم را  يوجودم را فرا گرفته بود و توان بلند شدن از رو خواب همه. شدم داريهما ب يپنج صبح بود كه با صدا ساعت

 .بخورم گريمحكم د يدو تا پس گردن ديصبحانه با يبجنبم به جا ريدانستم كه اگر د ينداشتم اما م

از . از صبحانه نبود يبه طرف آشپزخانه رفتم خبر. را عوض كردم  ميبلند شدم و لباس ها ميبود كه به زحمت از جا نيا

كه از  يپدر و مادرم را از پنجره ا يصدا. سوخت ينخورده بودم و معده ام به شدت م يزيصبح تا آن موقع چ روزيد
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كه پشت در پنهان شده  دميهما را شن يصدا. رفتم  اطيبه طرف ح گرسنهو  دينا ام دميشد شن يباز م اطيآشپزخانه به طرف ح

 :كنارش رفتم مرا پشت در كشاند و گفت . كرد يم ميو آرام صدا

 چشمات گود افتاده ريز ينخورد يچيتا حاال ه روزياز د. رو بخور كيك نيا ومدنيزود باش تا خانم ن -

 : گفتم

 !؟ شهيم يخورم چ يم كيدارم ك ننيمگه اگه بب -

نشدم بساط صبحونه رو جمع  فشيردم حرك يصبح هم هر كار. كاسه گوجه شبز چه كار كرد هيسر  روزيد كهيديبابا د يا -

 ! رهيم يبخوره نترس نم يزيگفت الزم نكرده چ يم. نكنه 

 كي. ميهوا هنوز كلمال روشن نشده بود كه به طرف فرودگاه حركت كرد. رفتم نيرا خوردم و به سمت ماش كميعجله ك با

 :كه گفت  دميپدرم را شن يبودم صدا ميناخن ها دنيسرگرم جو. در سالن فرودگاه نشستم يساعت

- هم اومدن يمنوچهر يآقا...ا 

 يليبود ؟ پس چرا فام ياو منوچهر يليفام. دميسرم را برگرداندم و پدر محسن را د! كه بود ؟  گرياو د! ؟  يمنوچهر يآقا

 بود ؟ يزديمحسن و محمد ا

را پوشانده  نشييلب پا يبلند شده كه تا روآن قدر  شيها ليبيس. آنها باشد يناپدر ديكه او با دميفكر كردم و فهم يك

 يبار او را به عنوان پدر محمد نگاه م نيپرا كه ا. كردم يدفعه با دقت تر نگاهش م نيبودم اما ا دهيقبال هم او را د. بودند

 كردم نه محسن ، محمد ؟

شاد و  يكه با چهره ا دميد يرفتار ممكن را با او كرده بودم و حاال او را م نيادبانه تر يبودم و ب دهياو را د شيهفته پ دو

 .ديآ يپدر و مادرش از دور م يخندان شانه به شانه 

 خوشحال بود ديد يبعد از هفت ماه دوباره تنها برادرش را م نكهيبعد از ا حتما

. بوده است دهيفا يدوباره اش احساس كردم ب دنيد ايبه نظرم آمد  شهيجذاب تر از هم دميد شيلب ها يكه رو يلبخند با

 صورتم افتادم يو زخم ها يكبود اديبه 

 نيشد و هر لحظه با واضح تر يتر م كينبود او لحظه به لحظه به ما نزد ياما چاره ا نديوضع بب نيخواست او مرا با ا ينم دلم
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و سالم  مياستقبال از آنها چند قدم جلوتر رفت ينه ما هم به نشا. شد يچهره ام رفته رفته لبخند از صورتش محو م دنيد

و  ستادهيهم ا يكرد و مادرم با همسر او و من و محمد روبرو يم يداد و روبوس يدست م يمنوچهر يپدر با آقا. ميكرد

 .ميكرد يرا نگاه م نيزم

 :صورتمگفت  دنيبا د كدفعهيكند كه  يبه طرفم آمد تا با من روبوس مادرش

 ؟ يشد يچ! خانم  بايخدا بد نده ز...اوا -

 :بزنم مادرم بالفاصله گفت  يمن حرف نكهياز ا قبل

شد ورزش هر وقت از  نميرو انتخاب كن آخه ا گهيورزش د هيبسكتبال  يجون خب به جا بايز: صد دفعه بهش گفتم  -

 شده ينطوريوا نيزمبا صورت خورده  ندفعهيحاال ا. هيو خون يدست و صورتش زخم ادي يورزشگاه م

 ياضيآن روز بعد از امتحان ر. است يگريد زيچ قتيدانست كه حق ياو خوب م! را بلند كردم نگاهم به محمد افتاد  سرم

فهمد  يدانستم دروغ مادرم را م يم نكهيرا لو داده بودم و حاال از ا هيقض نيكه در ماشن او نشسته بودم ناخواسته ا يوقت يوقت

بود پشت  دهيراجع به او شن يتلخ به او زد و مادر هم كه اخبار بد يو پوزخند داختبه مادرم ان ينگاه. دميكش يخجالت م

كه  يمنوچهر يآقا يصدا. تفاوت نشان دا يخودش را ب گرينازك كرد و با منحرف كردن نگاهش به سمت د شيبرا يچشم

داد همه به طرف آن دو  رييد جو موجود را تغكر يسالم م سايبه محسن و پر شهيداد و از پشت ش يدستش را تكان م

 يم ياو حسود دنيد يمادرم ، برا يهمه خوشحال نياز ا نديآ يكه خوشحال و شاداب به طرف ما م ميديو آنها را د ميبرگشت

دلم  يليخ. ميديد ميآن نشاط اول صبح را در چهره محمد ن گريشد اما د يتر م قيعم سايام نسبت به پر نهيكردم و باز هم ك

كرد  يو خونسردانه برخورد م يحداقل نظرش را را جع به خودم بدانم اما او آن قدر عاد ايخواست احساس او را بدانم  يم

نسبت به  يمنف ينظر گرانيخواست بدانم او چه كار كرده كه د يحداقل دلم م. شد از رفتارش حدس زد  يرا نم زيچ چيكه ه

 او دارند

من  اي دنيد ميرا ن يهمه خوب نيگفتند مگر كور بودند كه ا ياو را م يپس آنها كه بد. بود يوبهمه خ دميد يكه هر چه م من

. خوانده بود ميجو برا بيكه از مجنون و ع يحرف مهرنوش افتادم و شعر اديبه  دميفهم يكور بودم كه اشكال او را نم

در فكر فرو رفت  نقدريبروم و نظر او را بپرسم ا يرازيخواجه حافظ ش سراغكردن جواب سؤالم  دايپ يگرفتم برا ميتصم
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شام به  يكه مادرم خانواده محسن را برا دميحرفها شن انيو فقط در م دميفهم مين يزيآن ها چ ياز صحبت ها گريبودم كه د

 .شحال بودمخو نميآمد تا او را بب يم شيپ يباز هم فرصت نكهياز ا. دميگنج يدر پوست خود نم يخانه مان دعوت كرد از شاد

 نيدر احساس من است و در وجود من ، بنابرا قتيبودم حق دهيفرار كنم چرا كه فهم قتيكردم از قبول حق مين يسع گريد

با احساساتم وجودش را حس كنم و  كردميم يكردم فقط سع مينگاهش هم ن يحت گريد. ممكن است ريفرار كردن از آن غ

كردم و همراه پدر و مادرم و محسن  يخداحافظ دياو را خواهم د وبارهشب د نكهيا ديبود به ام يقلبم كاف نيتسك يبرا نيهم

 :كردم و گفتم  تيحافظم رفتم و ن يبكراست به طرف فالنمامه  ميديكه به خانه رس يوقت ميخانه شد يراه سايو پر

 تونم فراموشش كنم ؟ ي؟ به نظر تو م هيچ هيقض نينظر تو راجع به ا يرازيخواجه حافظ ش اي -

 :اشعار پاسخم را داد  نيرا باز كردم و حافظ با ا كتاب

 

 

 رهيگ يبر نم يقيطر انيجز مهرو دلم

 رهيگ يدر نم كنيدهم پندش ول يِ هر در م ز

 گو يساغر و م ثيگو جد حتينص نيرا ا خدا

 رهيگيخوش تر نم نيما از ا اليدر خ ينقش كه

 چشم از او بردوز ييدلكش تو گو نيچن يو چشم سر

 رهيگ يمرا در سر نم يمعن يوعظ ب يكال سرو

 بنازم چشم مستت را يدلم كرد ديخوش ص چه

 گرد يخوش تر نم نيرا از ا يكس مرغان وحش كه

 بدست آرم سكندوار يرا روز نهيآن آ كن

 رديگ يور نم يآتش زمان نيا رديگ يم اگر

 

 



 

 

كتابخانه نودهشتيا             برقعي شيرين  –يعني همين عشق 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٦٢

 :لب گفتم  ريرا بستم و ز كتاب

دوست  نكهيخوشحال از ا!  ستين شياصال حال. ريگ يدر نم كنيدهم پندش ول ياز هر در م!  يگ يآره حافظ جون راست م -

 چيراز را به جز حافظ به ه نيگرفتم ا ميتصم. گذاشتم  زميم يو رو دميفالنامه را بوس. كردم دايهمچون حافظ پ يو هم صحبت

به  يبا پند و موعظه ها ديفهم يكگرد و حرف دلم را م يام م ييراهنما استخو يكه دلم م يو او آنطور مينگو گريكس د

 :گفت  يمخالف بود و م يمعن يقول خودش ب

 

 يز عشق و مست يدم خال كيدل مباش  يا

 يو هست يستياز ن يبرو كه رست وانگه

 

 يرا كه شب عروس يياز عكس ها يكيو  دميكش رونيرا ب زميم يكشو. بودم افتهيرا در دلم  يعشق و مست نيحاال من ا و

از سوسك ها  يكي ليبيبه به س يخشك شده ام برداشتم دست يجعبه سوسك ها يانداخته بودم از رو سايمحسن با پر

با  شيچند ماه پ يبايدوست داشتم باز هم همان ز. بود شدهگذشته ام تنگ  تيشخص يچقدر دلم برا. و لبخند زدم دميكش

 يزيمن چ يدانستم عشق حداقل برا يم نكهيبودم با ا دهيد هودهياما تالشم را ب. كوچك باشم ياآن افكار كودكانه و آرزوه

 نيبا ا ديادانستم چطور ب يبچه گانه ام نم يعاشق شده بودم و با آن سن و سال كم و سادگ ستيو اندوه ن بتيجز مص

 دينسبت به من داشته باشد كامال نا ام ياو احساس نكهيمن از ا ياحساس برخورد كنم و حافظ شده بود تنها مشاور و راهنما

را هم از من  شينگاه ها يبودم او حت دهينظر مثبتش نسبت به من باشد از او ند يكه نشانه  يرفتار نيبودم و كوچك تر

 يگرماآن  نيدر خانه رساند و همچن يكه مرا تا جلو يمن در آن روز سرد و برف ياو برا يها يفقط نگران. كرد يپنهان م

 يعيرفتار او كامال طب نيگفتم ا يبا خود م دميشن يم يكرد البته باز وقت يفكرم را مشغول م ياضيطاقت فرسا بعد از امتحان ز

احساس او  دنيفهم يبرا يواضح ينشانه  نياهم ممكن است داشته باشد و  يگريمحبت را به كس د نياست چرا كه ا

زودتر شب شود و او  نكهيا يام برا ختهياعتنا به افكار بهم ر يفشرد و من ب يمبهم قلبم را م يا ندهياز آ يو باز نگران ستين

 كردم يم يلحظه شمار ديايب

 دميآورده بود پوش ميبرا يبه عنوان سوغات سايرا كه پر يبلوز و شلوار. غروب بود و هر لحظه ممكن بود از راه برسند  گريد
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بود  دايكه از اطراف چسب پ نيبتاد يگونه ام چسبانده بودم و كم قيخراش عم يكه روبود  يصورتم پسب زخم نتيو تنها ز

از عفونت زخم ها انجام داده بود با  يريجلوگ يبرا سايپر شنهادياز فرودگاه به پ آمدنمكار هما بود كه بعد از  نهايا يو همه 

 خو يحت. . كردم يتعجب م همه محبت او نيداشتم از ا سايها كه با پر يياعتنا يآن رفتارها و ب

كرد و جمالت  يم فيآنها تعر ييبايبافت دائم از ز يكه آنها را پشت سرم م يشانه زد و بعد هم در حال ميرا برا ميموها دش

 نكهيهم از ا يزبان دو زانو مقابل او نشسته بودم و گاه ياحساس و ب يب يكرد اما من همچون مجسمه ا ينثارم م زيمحبت آم

 يهما كه روبرو. محكم آنها را بكشد نقدريا ستيكردم كه الزم ن يدم و اعتراض ميكش يم يغيگرفت ج يرا سفت م ميموها

از او از رفتارم ناراحتم اما دست خودم نبود،  شيدانست خودم ب ينم. كرد و رفتار زشتم را گوشزد كرد يمن نشسته بود اخم

و پريسا خودش به خوبي اين ! بود كردهرا اين چنين عصبي و پرخاشگر تقصير من نبود، محبت هاي بي دريغ پدر و مادرم م

اين بود كه كوچكترين اظهار ناراحتي اي از كار هايم نمي كرد و حتي سعي مي كرد با محبت و . مطلب را درك مي كرد

ي را در چشمان هما كارش كه مام شد تشكر سرد و كوتاهي از او كردمو باز هم نا رضايت. مهرباني بيشتر، كمي آرامم كند

اينكه بيش از اين ناراحتش نكنم،بلند شدم و در آينه نگاهي به موهايم انداختم و دوباه تشكري گرمتر از پريسا  ايديدم و بر

 :كردم و در حالي كه آرام روي بافت موهايم دست مي كشيدم گفتم

 .خيلي خوبه، متشكرم -

هميشه با نگاه، رفتار هاي بدم را گوشزد مي . را بر روي لب هايش ديدمهايم را به سوي هما چرخاندم و لبخند رضايت  چشم

آرزويش اين بود كه من مودب ترين و با وقار ترين دختر دنيا باشم اما . كرد و خوب مي دانست كه نگاهش را مي خوانم

در مقابل كوچك ترين نا  .اجازه را نمي داد تا او را به آرزويش برسانم نحيف كه عقده هاي دروني ام هيچگاه به من اي

ماليمي زود از كوره در مي رفتم و آنوقت هيچ چيز جلودارم نبود و براي كساني هم كه قلبا آنها را دوست نداشتم، نميتوانستم 

او مي گفت . مسئله هما را ناراحت مي كرد يننقش بازي كنم و نا خواسته آنچه را كه در قلبم بود با رفتام نشان مي دادم و ا

ين كارهات هر تاييد روي اعتقاداتي كه در و مادرت نسبت به تو دارند مي زني اما گوش هاي من يكي در بود و يكي با ا

دروازه، حرف هاي او را كه مي شنيدم چشم بلندي مي گفتم و روز بعد همه را فراموش مي كردم و باز همان زيباي لجباز و 

 .ني كه خودشان مرا اينگونه، بار آورده بودند چنين واكنش هايي داشتمپرخاشگر قبلي مي شدم البته بيشتر در مقابل كسا
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كم شب شده و آمدن مهمانها نزديك بود، طبق معمول بوي دستپخت خوشمزه ي هما در خانه پيچيده و اشتهاي همه را  كم

رت محمد از فاصله نيم رخ صو. باز هم عكسي كه از عروسي محسن و پريسا داشتم برداشتم و نگاه كردم. تحريك مي كرد

فكر كردم شايد هما . گرماي دستي را روي شانه ام حس كردم ظاتيپس از لح. ي نسبتا دور در گوشه اي از عكس پيدا بود

بدون اينكه به چشمان حيرت زده ام توجهي نشان بدهد، خنديد . باشد اما وقتي سرم را برگرداندم، پريسا را باالي سرم ديدم

فهميدم متوجه نشده كه به . خيالم راحت شد! چرا تو، توي اين عكس دست به كمر ايستاده اي؟عكس قشنگيه اما : وگفت

اينقدر تصوير چهره ي محمد در آن گوشه ي آن عكس ريز . حق هم داشت متوجه نشود. كدام گوشه ي عكس خيره شده ام

وقتي خيالم راحت شد . و چه كسي استو نا واضح بود كه فقط يك نگاه حساس مي توانست آن را ببيند و تشخيص دهد كه ا

 :كشيدم و گفتم عميقيكه پريسا متوجه ي چيزي نشده، نفس 

لحظاتي قبل از گرفتن اين عكس، مادر نيشگون محكمي از پهلويم گرفته بود كه دردش برام قابل تحمل نبود عكس را از  -

م به چيزي شك كرده، براي دقيق تر ديدن احساس كرد. دلم شور مي زد. دستم گرفت و نگاه دقيق تري به آن انداخت

 :عكس چشمهايش را كمي تنگ كرده بود، پرسيد

 !حاال بعد از اين همه وقت، چطور شده اين عكسو نگاه مي كني؟ -

 :چطور شد كه از دهنم پريد نميدونم

 !اين همه وقت نيست كه اين عكس كنار بود، من روزي صد بار آن را نگاه مي كنم -

 آخه براي چي؟ -

اين بود كه لبخند . كنجكاوي او حرصم گرفته بود اما براي اصالح حرفم مجبور شدم،چيزي را كه دوست نداشتم، بگويم از

 :مصنوعي بر لب نشاندم و گفتم

 

 !آخه دلم براي خواهرم تنگ ميشه -

 :شد و گفت اينكه بعد از اينهمه سال جمله اي محبت آميز نسبت به او گفته بودم، خوشحال از

پس خواهش مي كنم اين عكسو بده به من، آخه من از اين عكس ندارم، قول ميدم به جاش يه عكس خيلي بزرگ از خودم  -
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 !بهت بدم

. تنها خوشي ام را ميخواست از من بگيرد و من نمي دانستم براي منصرف كردنش چه بايد بگويم. بود گريه ام بگيرد نزديك

 :ستش كشيدم و گفتمنا خود آگاه عكس را از د

 .امكان نداره من اين عكس رو به هيچكس نميدم -

 :پرسيد متعجبانه

 آخه چرا؟ مگه اين عكس چي داره كه اينقدر دوستش داري؟ _

 :من من كردم و گفتم كمي

 !آخه تو اين عكس خوشگلتر از هميشه هستي -

كمي ناراحت به نظر مي رسيد با شنيدن صداي زنگ در كه به نظر مي رسيد، ديگر حرفي براي گفتن ندارد در حالي كه  پريسا

صداي آقاي منوچهري را واضح تر از بقيه مي شنيدم كه با كلماتي بلند و كشيده . مرا تنها گذاشت و به استقبال مهمان ها رفت

داشت جعبه ي . از گوشه ي در اتاقم نگاهي به بيرون انداختم و محمد را ديدم. كرد يبا پدر و مادرم سالم و احوالپرسي م

يكدفعهنگاهش به من افتاد كه مانند دزد ها سرم را از الي در بيرون برده و . شيريني را كه در دستش بود به محسن مي داد

تا آن موقع براي . در آن حالت مضحك ديده بود اراما ديگر فايده اي نداشت، او م. فورا در را بستم. آنها را نگاه مي كردم

هر چه سعي مي كردم كمي بر خودم . آمدنشان لحظه شماري كرده بودم اما حاال ديگر خجالت مي كشيدم از اتاق بيرون بروم

 .مسلط باشم، نمي توانستم

آن امنتحان رياضي افتضاح و رفتار  كالس رياضي زير درخت بيد مجنون و. اتفاقات گذشته ملنند خوره به جانم افتاده بود ياد

مي ترسيدم در ميان صحبت . هاي بي ادبانه ام با او به يادم مي آمد و من از شدت خجالت روي بيرون رفتن از اتاق را نداشتم

فتم اما كمي كه فكر كردم، با ود گ. مهرنوش بگويد يا از امتحاناتم حرفي به ميان بياورد هها چيزي از تدريسش به من در خان

او عاقل تر از اين حرفهاست كه با به ميان آوردن اين مسائل سر من را به باد بدهد ولي با همه ي اين احوال باز هم مي 

و از اين رو ممكن است چيزي بگويد و پدرم  يستترسيدم چون فكر مي كردم او با خلق و خوي پدر من و تعصباتش آشنا ن

. ه بود از اتاق بيرون آمدمو با قدم هايي لرزان خودم را به سالن پذيرايي رساندمبه هر سختي اي ك. را به جان من بيندازد
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خانم،  مينسي. صورت داغ و گداخته ام را كمي باال آوردم و آرام سالم كردم. انگشتان دو دستم را در هم قالب كرده بودم

، چند قدم جلو رفتم و بعد از آن پاسخ مادر محسن و محمد و همچنين مهتاب از جايشان بلند شده و من براي بوسيدنشان

او كه صبح به فرودگاه نيامده و مرا نديده بود از . احوالپرسي هاي آقاي منوچهري و محمد را دادم و در كنار مهتاب نشستم

 .تعجب زده شده بود اشتمپانسمان كوچكي كه روي صورتم د

وسرس ام را كمي جلوتر آورده، مقداري از پانسمان را به ر. نگفت، اما من اين را از نگاه دقيق و پرسشگرش فهميدم چيزي

مهتاب كه . اين وسيله پوشاندم هرچند مي دانستم اين كار بي فايده است اما نا خود آگاه دائم سعي در پوشاندن آن داشتم

دن هما كه متوجه ي خجالتم شده بود نگاهش را از من گرفت، سكوت سنگيني در جمع حكمفرما بود و تنها صداي چاي خور

مادرم پي در پي به او چشم غره مي . طبق عادت هميشگي چاي اش را با سر و صدا هورت مي كشيد، سكوت را مي شكست

! اي هماي نا قال« :گفتمدر دل . رفت اما هما خود را بي تفاوت نشان مي داد و با جويدن قندش سر و صدا را بيشتر مي كرد

 »!ها خوب بلدي چطوري ثريا خانمتو حرص بدي

و پريسا براي شكسته شدن سكوتمدام تعارف مي كردند و من همچنان محو تماشاي هما بودم كه متوجه شدم پدرم مي  مادر

خوب كه دقت كردم فهميدمكه نا خواسته روبروي محمد نشسته ام و حاال پدر از من . خواهد با اشاره، چيزي را به من بفهماند

بد بود كه يك دفعه بي دليل جايم را . ن پا و آن پا كردم، نمي دانستم چه كار كنمكمي اي. مي خواهد جاي ديگري بنشينم

اين بود كه تعارف كردن شيريني را بهانه كردم و بلند شدم . عوض كنم، شايد مهتاب فكر ديگري مي كرد و ناراحت مي شد

را به من اشاره مي كند  طلبيپدرم مديدم باز هم . پس از آنكه ظرف شيريني را سر جايش گذاشتم، در جاي ديگري نشستم

وصله اي كه پانزده سال خانواده ام به من چسبانده . و متوجه شدم كه اينبار باز هم نا خواسته كنار آقاي منوچهري نشسته ام

دست خودم نبو اينقدرافكار گونا گون ذهنم را احاطه . بودند آن شب به حقيقت پيوسته و من واقعا حواس پرت شده بودم

كه من اصال هيچ كس و هيچ چيز را نمي ديدم و اصال متوجه ي كار هايم نبودم و حتي حساسيت هاي پدرم را هم  ده بودنكرد

دلم . نگاهي به اطرافم انداختم. از نگاه غضبناكش فهميدم كه امشب كتك مفصلي نوش جان خواهم كرد. فراموش كرده بودم

نگاهم تمام شد از اينكه همه را مشغول صحبت ديدم و  خشقتي چرو. نمي خواست كسي متوجه ي اشاره هاي پدرم شود

دقايقي بعد هما را . فهميدم كسي چيزي نديده نفس راحتي كشيدم و براي رهايي از نگاه غضبناك پدر به آشپزخانه رفتم
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 :ديدم كه دست به كمر مقابلم ايستاده و مي گويد

 !تو مثل اينكه تازه دختر بابات شدي! زيبا -

 !بله؟ -

 دختر بعد از اينهمه سال هنوز نمي دوني وقتي مهمون نا محرم داريد بايد كجا بشيني كه آقات عصباني نشه؟ -

 :گلويم را فشرد و گفتم بغض

 تو هم منو دعوا مي كني؟! مامان هما -

 !نه دعوات نمي كنم، ديگه طاقت ندارم ببينم آقات زير مشت و لگد سياه و كبودت مي كنه، مي فهمي؟ -

پس حداقل سعي كن تا جايي كه مي توني كمتر بهونه دستش . كه مي دوني پدرت دنبال بهونه مي گرده كه تو رو بزنه وت

 ...بدي

مادر يكي يكي در قابلمه ها را . ورود مادرم به آشپزخانه حرفش را قطع كرد و خودش را مشغول هم زدن غذا ها نشان داد با

 :سپس رو به هما كرد و گفت. وارسي مي كردبر مي داشت و مثال وضعيت غذا ها را 

اون امشب بايد توي اتاقش غذا . در ضمن براي زيبا هم يك ظرف جدا بكش... همه چيز خوبه، نيم ساعت ديگه شامو بكش -

 .بخوره و تا آخر مهموني هم حق نداره بياد جلوي مهمونا تا تنبيه بشه

 :گفت هما

 !آبروريزي ميشه ها، اگه بپرسن زيبا خانم كجاست؟ يا چرا شامو جدا مي خوره بده ها! اما ثريا خانم -

 .ما خودمون مي دونيم چي بگيم كه آبروريزي نشه، تو نمي خواد به ما درس آبرو داري بدي -

نشان دهند كه هيچ نيازي به  اينقدر قشنگ بلد بودند، با دروغ هايشان قضايا را آنطور كه دوست دارند. مي گفت راست

 .نصيحت هما نمي ديدند

سختي مانع ريختن اشكهايم مي شدم و سعي مي كردم خودم را بي تفاوت نشان دهمو خواستم از صندلي بلند شوم كه  به

بار ديگر سعي كردم و بلند شدم خوب مي دانستم كه از شدت ضعف و . سرگيجه مانعم شد و دوباره مرا روي صندلي نشاند

رفتن به فرودگاه كه كيكي كوچك، آن هم به محبت هما خورده بودم  زاز صبح زود قبل ا. گرسنگي چنين حالتي پيدا كرده ام
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دستم را به ديوار . ديگر تا آن موقع به هيچ چيز ديگري لب نزده بودم و حاال از شدت ضعف، آشپزخانه دور سرم مي چرخيد

پله ها را يكي يكي باال مي رفتم و هر لحظه بيشتر سرم . و بعد به طرف اتاقم رفتم گرفتم و آرام آرام از آشپزخانه خارج شدم

ساعتي بعد كه چشم باز كردم، هما را . گيج مي رفت، تا پله ي آخر كه رسيدم چشمانم سياهي رفتند و ديگر نفهميدم چه شد

لبهايم را آرام تكان دادم و با صدايي ناالن . از شدت بدن درد كوچكترين تكاني نمي توانستم به خودم بدهم. باالي سرم ديدم

 :دمپرسي

 .چي سرم اومده؟ همه ي بدنم درد مي كنه! هما -

 :نوازشي بر سرم كشيد و گفت دست

من داشتم ميز شام و مي چيدمكه يكدفعه ديدم تو مثل توپ قل قل قل از پله ها . چيزي نشده نترس، فقط بدنت كوفته شده -

 .سون به طرفت دويديم و فهميديم كه اول از حال رفتي و بعد هم از پله ها افتاديافتادي پايين، همه هرا

هيچ مي دوني دو روز يا شايد هم سه روزه لب به غذا نزدي؟ من اگه جاي تو بودم . همينه كه اينقدر بدنت درد مي كنه براي

 .فقط از حال رفتي! تا حاال مرده بودم، بازم خوبه تو هنوز زنده اي

 :گفت. با حرفهايش لبخند كمرنگي روي لبهايم نشاندهم  باز

نمي . همين سرمي كه اآلن دستته خودشون برات زدن. آخرش هم با نگراني رفتن. شام رو كوفتشون كردي! بيچاره مهمونا -

 غلط كرده، مگر از رو: دوني چه اوضاعي داشتيم سر اين سرم زدن، پريسا مي گفت محمد بلده سرم بزنه پدرت مي گفت

بيچاره . جنازه من رد بشين كه بذارم اين پسره به ناموس من سرم بزنه تا اينكه باالخره با هزار مكافات راضيش كرديم 

 پسره خودش هم رفت داروخانه برات گرفت، مثل اينكه دكتره؟

 !يپزشك ليمهندس وسا... دكتر نه -

 :به خودم مسلط شدم و گفتم! دهيور پر يدون يماصال تو از كجا ! شه؟يمگه دكترم مهندس م! ه؟يمهندس پزشك! ؟يچ -

 !بهم گفته بود سايپر گهيدوما خوب معلومه د يخود پزشك ينه برا شهيمهندس م يپزشك ليوسا ياوال برا -

 :و گفت ديكش يراحت نفس

 .است بهيغر كنهيآدم فكر م« پسره نيا»گهينبودم، از بس پدرت بد جور م سايپر ادياصال  ،يگيآهان راست م -
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شد آن سرم به  يكاش م يكردم ا يآرزو م. به دستم انداختم ينگاه. گذشت ريكه به خ دميراحت تر كش يمن هم نفس و

كار را  نيچطور ا دميد ينبودم و م هوشيكاش حداقل در آن لحظه ب يا ايتا آخر عمر در دستم بماند و  ،يادگاريعنوان 

تا از او تشكر  ديايب شي÷ يخواست فرصت يدلم م. نميدرآن لحظه بب ااش ر هافيخواستم ق يم قتيدر حق يعني. دهديانجام م

كردم كه متوجه شدم هما از كنارم رفته و مرا در  يبه دستم نگاه م رهيهمچنان خ. ستميادب ن يكنم، كه بداند آنقدر ها هم ب

 .حال خودم تنها گذاشته است

تمام  يكردم كه بخوابم ول يسع يليو بعد از رفتنش من خ ديشب بود كه هما خودش سرم را از دستم كش مهيدو ن ساعت

بر من  يهمچنان احساس گرسنگ. ربود يگذشت و خواب را از چشمانم م يچند ماه افتاده بود، از ذهنم م نيا يكه ط ياتفاقات

 يم گرفتم و به سختتخت يلبه  زيدستم را به كنار م. دميد يدر خود نم راتخت  يآورد و من توان بلند شدن از رو يفشار م

 واريد يدستم را به لبه  اطيبا احت. نكرده بود ميرها جهيهنوز سرگ. آهسته قدم برداشتم. ستادميا ميدو پا يبلند شدم و رو

 يبرا د،يكه با ياز وقت رتريد يلحظه ا. دميد يرا م ميپا يجلو يبود و به سخت كيهمه جا تار. گرفته و به طرف پله ها رفتم

 يط هيثان كيو تعادلم را از دست دادم، باز هم آن همه پله را در عرض  دميداشتم پله را د يپله قدم برم نيرفتن از اول نييپا

 :زنم يم اديشده و مدام فر نيكه نقش زم دنديد يو مرا در حال دنديدو رونيمن همه از اتاقها ب غيج ياز صدا. كردم

 ...ديبه دادم برس... پام يآ...پام يآ -

بلند شد اشك  ادميگذاشت باز هم فر ميپا يدستش را رو نكهيفورا چراغها را روشن كرد و به طرفم آمد و به محض ا اهم

را از  نيا. دردسر و مزاحمت كرده بودم جاديخاننواده ام ا يصورتم را پوشانده بود و من باز هم نا خواسته برا يپهنا

را گم  شيدست و پا يدر چشمانش نبود هما بود كه حساب يگريد زيچ ينكه جز نگرا يو تنها كس دميفهم يم شانينگاهها

 غيبرسانند، فقط ج مارستانيكه مرا به ب يتا لحظه ا. ديچرخ يرفت و دور خود م يطرف و آن طرف م نيهدف به ا يكرده، ب

 يساعت ليدل نيبه هم راستم شكسته بود و يپا. شدت حس نكرده بودم نيرا به ا يكردم تا به آن روز درد هيو گر دميكش

 .دميفرو رفته د نيسفت و سنگ يبعد آن را در گچ

 نيو انگار نه انگار كه دخترش تا ا دهيكه راحت خواب دميمادرم را د. ساعت هشت صبح بود. به دست وارد خانه شدم عصا

از آن موقع به . ه برگشته استبازوانش به خان ريبر ز ييگچ گرفته و عصا ييبرده و حاال با پا يبه سر م مارستانيلحظه در ب
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باال  يتوانستم به اتاق خودم كه در طبقه  ينم تيماندم، چرا كه با آن وضع يم نيياپ ياز اتاقها يكيدر  ديمدت چهل روز با

صحبت  يظهر بود كه از صدا كيرا همان جا در خواب گذراندم و نزد يو ساعات دميكاناپه دراز كش يرو دانهينا ام. بود بروم

 .شدم داريمادرم ب يبلند و پر سر و صدا يها

زند و  يهر چه بلندتر با مادر محسن حرف م يسر من نشسته و با صدا يكه باز كردم متوجه شدم تلفن به دست، باال چشم

 يدر راه است و ساعت يمهمان كيكه باز هم  دميفهم شيحرف ها ياز ال به ال. كند يخنده اش فضا را پر م يهم صدا يگاه

كه در اطراف تهران دارند دعوت كرده اند و قرار  يبار، ما را به باغ كوچك نيكه آنها ا دميهما فهم حاتيز آن از توضبعد ا

 .مياست فردا از صبح به آنجا رفته و غروب برگرد

د، بو ميداشت و من كه نگاهم به گچ پا يصورتم گذاشته را برم يزخم ها يرو روزيكه د يدو باند كوچك اط،يبا احت هما

 :زدم و در دل گفتم يپوزخند

 !يبرو يبه مهمان دتريجد پيت كيصورتتو بردار، فردا قراره با  يباند ها! خانم بايآره ز -

كنند كه من  يكنند بعد هم تصور م ياول تعجب م ننديدوباره مرا عصا به دست بب يبعد دوباره فكر كردم كه حتما وقت و

 !نهيبيم بيبدنم آس يجا هيهستم كه هر روز  يا يعجب دختر دست و پا چلفت

 رينبود و ز يخبر ميگونه ها يرو ياز سرخ گريد. لحظه خودم را نشناختم كي نم،يبه دستم داد تا صورتم را بب يا نهييآ هما

خود  ام دهير÷آنها را پوشانده بود، در صورت رنگ  يرو يدو خراش كه خون خشك شده ا. افتاده بود اهيس يچشمانم هاله ا

 يكرده بودم حاال آرزو م يلحظه شمار دنشيرس يرا كه تا آن لحظه برا يا يهمانم. را فشرد ميبغض گلو. كردند يم يينما

را از  نهيام شده بود آ يناراحت يهما كه متوجه . نديبب افهيمرا با آن ق يخواست كس يدلم نم. شد نروم يكاش م يكردم كه ا

 :دستم گرفت و گفت

 .يروزه غذا نخورد ؟سهيانداخت يخودتو به چه روز يديد -

 :را به طرفم گرفت و گفت ييغذا ظرف

 ؟يفردا خوشگل باش يخوا يبخور، مگه نم -

دستم را . دميد يبود كه من م نيزم يموجود رو نيكه او مهربانتر يبه راست. حرف دلم را خوانده بود شهيهم مثل هم باز
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 :رداندم و گفتمظرف غذا گرفتم و سرم را برگ يجلو

 ندارم ليم -

 يبخور ديبا -

 .كنه يدرد م يليپام خ! نيخواهم، فقط هم يقرص مسكن م كيهما من  -

تا ! بهش اضافه بشه؟ گميد يكي يخوا يم يكه معده ات سوراخ بشه؟ كم درد و زخم دار يقرص بخور يا با شكم خال -

 .ستين ياز قرص خبر يغذاتو نخور

بند آمده بود  مياز غذا را خوردم از بس غذا نخورده بودم انگار راه گلو يچار بشقاب را از دستش گرفتم و به زور مقدار نا

 :گذاشتم و گفتم زيم يظرف را رو

 .رميم يكنم قرصمو بده، دارم از درد م يخواهش م -

كردم كه چطور از او تشكر  نيبا خود تمر. دميشيفردا اند يپس از رفتنش به مهمان.دارو ها را به دستم داد و رفت ي سهيك

كردم اگر با  يفكر م. دميترس ياز پدرم م. اورميخودم ن يگفتم اصال بهتر است به رو يشدم و م يم مانيهم پش يكنم و گاه

است  يادب يب يليكردمخ يهم احساس م ياما از طرف. ديحسابم را خواهد رس متشكر، پدر كيدر حد  يمحمد حرف بزنم حت

كتك خوردن را  ،يادب يكتك خوردن و ب نيبر پا بود و باالخره ب يافكار گونا گونمجنجال انيم. اورميخودم ن ياگر به رو

 يوقت. نكنم يزيمعقول داشته باشم و حواسم را جمع كنم كه دوباره آبرور يكنم رفتار يگرفتم سع ميانتخاب كردم و تصم

 .بر لب آوردم يراحت شد و لبخند الميجمع و جور كردم، خ يافكارم را كم

زده بودم تا  جانيه شتريهم ب ديشا. دميام را به كمك هما پوش يمهمان يلباسها يريوصف نا پذ يروز بعد، با خوشحال صبح

خواستم نسبت به او  يهر چه م. توانم كنترلش كنم يكجاست كه من نم جانيهمه ه نيمنشا ا دميفهم يخوشحال، خودم نم

 .فرستادم يلعنت م فميضع ي دهارا نيبه ا يتوانستم و گاه يم نمتفاوت باش يب

با عقل و اراده ام نداشت تا من بتوانم به او دستور  يسر و كار چيدلم بود كه ه جانينداشت چون منشا آن همه ه يا دهيفا اما

 .رفتم ينا خواسته به دنبال دل م ياراده ا چيه يب يعروسك كوك كيبدهم و من مانند 

 يهما هم كنارم نشست و تا لحظه . جا گرفتم نيماش يصندل يرو يرفتم و به سخت نييرا پا اطيح يكمك هما پله ها با
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اما من . بنشاند ميلبها ياگر چه كمرنگ، رو يبود كه لبخند نياش به ا يتمام سع. گوشم پچ پچ كرد ريبه مقصد ز دنيرس

 يم ميلبها يكه لبخند رو يزيخنداند و تنها چ ياو هم مرا نم ياهيمسخره باز گريآنقدر سرد و افسرده شده بودم كه د

 .داد يم رييام را تغ هيهر چند كوتاه روح يلحظات يفال حافظم بود كه برا يكننده  دوارينشاند، اشعار ام

كاش حافظ را آورده بودم تا در  يبودم افسوس خوردم و در دل گفتم ا اوردهيفال نامه ام را همراه خود به باغ ن نكهيا از

 .مادر و خواهر محسن در امان باشم يآن مشغول كنم و از سوال و جواب خسته كننده  ياز باغ خودم را به مطالعه  يگوشه ا

حوصله . خواست برگردم يشناختم دلم م يدر بود كه آنها را نم يهم جلو گريد نيچند ماش. ميكرد دايپ يرا به راحت باغشان

خوشبختانه . علت آن زخم ها را بداند يدوست نداشتم كس. خود يكنجكاو حالم به هم م ياز نگاهها. ها را نداشتم هبيغر ي

 يكردند همه  يو تصور م دنديد يهر چه كه در من بود از چشم بسكتبال م حسنم يبود كه خانواده  نيكه آوردم ا يشانس

را خواهند داد، پشت سر  بهيمحسن جواب آن افراد غر يكه خانواده  ديام نيبا ا. است دهيها در ورزش به من رس بيآس نيا

و گوجه سبز ، گوجه ها از دور به من  وكوچك و ساده و پر از درخت آلبال. بود ييبايباغ ز. در و مادرم و هما وارد باغ شدم÷

 يلمان آمد و با سالم و احوالپرسبه استقبا يمنوچهر يآقا. تفاوت از كنار آنها بگذرم يزدند و من مجبور بودم ب يچشمك م

بود  ييبا صفا وانيمقابل ساختمان ا. كرد ييكه در سمت چپ باغ قرار داشت راهنما يگرمش، ما را به طرف ساختمان كوچك

 انيدر م. بردند يلذت م يمحمد يآن همه درخت و عطر گلها يو سرسبز ييبايها در آنجا نشسته و از ز همانيم يكه همه 

 دداخليبا خود گفتم شا. دميآنها ند انيهر چه دقت كردم، او را در م يگشت ول يانم به دنبال محمد مجمع آنها چشم

 :گفت يكه م دميپدرش را شن يصدا يساختمان است اما بعد از لحظات

 .ادي يمحمد با چند تا از دوستانش رفتن كوه، امروز نم -

 :شدم و در دل گفتم مانينم پشكردند كامال از آمد يسرم خال يرو ،يپارچ آب سرد انگار

با دوستاس  مييآ يدونست ما م يدوستم داره؟ اگه دوستم داشت امروز كه م يگفت يچرا الك ؟يدروغ بگ يبود كاريب! حافظ -

 !رفت كوه ينم

جمع فرار  انيخواست هر طور شده از م يدلم م. به سر تا سر باغ انداختم يبودم نگاه ستادهيهمان طور كه ا زانيآو ييلبها با

 :بود كه رو به هما كردم و گفتم نيا. كنم
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 .نميمجنون بش دياون درخت ب ي هيسا ريرم اون طرف باغ، دوست دارم ز يهما من م -

 .يبعد بر ينيبش نجايساعت ا ميكه حداقل ن كنهيادب حكم م ر،ينه خ -

گذشت  يساعت م كيبه سان  مياش برا قهيساعت هر دق ميآن ن. به ساععتم انداختم يكنار اون نشستم و نگاه يصندل يرو

آنان را  يبه طرف مردان كرده و صحبت ها ليآمد، خودم را متما يزنان خوشم نم يو من طبق معمول از موضوع صحبت ها

آوردم، مات و مبهوت  يآنان در نم يو من كه سر از جك ها دنديخند يگفتند و بلند بلند م يجك م. دادم يگوش م

 يدستم را به شانه . توانستم به آنطرف باغ بروم يساعت تمام شده و حاال م ميبه ساعتم انداختم ن ينگاه. كردم ينگاهشان م

مجنون  ديبزنم، به طرف ب يحرف نكهيبازوانم زده و بدون ا ريرا ز ميهما گرفتم و آرام بلند شدم و سپس به كمك او عصا

 يدر خانه  زيخاطره انگ ياضيآن كالس ر اديبود كه مرا به  نيا لشيدل ديدرخت آن باغ بود شا نيتر بايبه نظرم ز. رفتم

آن روز لبخند  يآور ادي. نوشته بودم ياضير نيمجنون نشسته و تمر ديدرخت ب ريانداخت كه همراه محمد ز يمهرنوش م

گشتم كه  يم يزيدنبال چ نم،يدرخت بنش ريخواستم ز يم. خودم غرق كرد يدر حال و هوا رابر لبانم نشاند و م ينيريش

بشكه، چند  ايدانستم سطل آشغال است  ينم. آنطرف تر قرار داشت يافتاد كه كم يچشمم به بشكه ا. باشد يمانند صندل

توجه آنها را از درون بشكه  يشده، ب رهدفتر پا كيدرون آن نبود به جز چند تكه كاغذ مچاله و  يزيقدم جلوتر رفتم، چ

 .درخت گذاشتم ريبرگرداندم و زو آن را  ختمير رونيب

كم كم نسبت به آن . فكر كردم و باز هم نگاهم به آن دفتر افتاد يكم. دادم هيدرخت تك يآن نشستم و سرم را به تنه  يرو

 يكم ميبوده، با نوك عصا يخواست بدانم آن دفتر مطعلق به چه كس يكردم، دلم م دايپ يپاره احساس كنجكاو يورق ها

هم بر  شياز جمله ها ياره بود و بعض÷ شيورق ها شتريب. برداشتم نيزم يو خم شدم و آن را از رو دهيكش دفتر را جلوتر

مشكل بود اما سخت كنجكاو بودم كه از مطالب نوشته شده در آن  ميهر چند خواندنش برا. اثر رطوبت كمرنگ شده بودند

 ...آغاز شده بود نگونهيشروع به خواندن نوشته ها كردم كه ا نيبنابرا. اورميسر در ب

 6 فصل

هفته از شروع  كي بايتقر.داشتم و تازه وارد داشگاه شده بودم  شتريكه نوزده سال ب يوقت شيگرد به سه سال پ يبر م هيقض

كال آدم .كردم سرم تو الك خودم بود  يكالس نم يبچه ها يهايو مسخره باز هايخودمو شلوغ باز اديز. دانشگاه گذشته بود 
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 ياديكردند ز يرفتار خاصم بود كه همه در نگاه اول فكر م اي افهيشكل و ق اطربه خ ديدانم شا ياما نم ستمين يمغرور

 يهم هستم نظرشان سبت به من عوض م يبه وقتش اهل شوخ دنديد يشدند و م يمغرورم اما بعد كه با من همصحبت م

 يهمون رروزها زا يكي.گرفتن مخصوصا استادم  يم لميهمه تحو يخوديدونم چرا ب يدرس خون نبودم ام نم اديز.شد

كه از استادم داشتم  يسوا دنيپرس يشدند برا يكه بچه ها كم كم از كالس خارج م يكالس وقت انيترم اول در پا نيتخست

 وارد كوچه شدم يوقت.از همه از دانشگاه خارج شدم  رتريد ليدل نيبه كنارش رفتم و با او مشغول صحبت شدم و به هم

توجه ام را جلب كرد سرم را به عقب برگرداندم و در ته كوچه كه بن بست هم بود چند دختر و  يا يريدعوا و درگ يصدا

و !در دل گفتم به من چه ؟.شود  يشده اند و فحش و ناسزاست كه رد و بدل م ريدر گ گريكديكه به شدت با  دميپسر را د

دانستم خوب  يبود نم اديز فاصلهآشناست چون  مياز دخترها برا يكيلحظه احساس كردم چهره  كيخواستم برگردم كه 

 يام م ياز دخترها هم كالس يكيكه  دميدقت كردم و فهم شتريب يچند قدم جلوتر رفتم وكم نيبدهم بنابرا صيو تشخ نميبب

رو به دخترها . دعوا كردم ريجلوتر رفتم و خود را درگ نيان سه جوان مزاحم دخترها شدند وبنابرا ديباشد وفكر كردم شا

 :تمكردم و گف

 .تونم كمكتون كنم يمزاحم هستند من م ونيخانم ها اگر اقا ديببخش-

 :و گفت دياز پسرها قاه قاه خند يكي

 !نه اقا اشتباه متوجه خانم ها مزاحم ما شدن-

 :به تته پته افتاد و گفت دختره

 ...اول اومدن جلو و مزاحم شدن! گه به خدا يدروغ م-

 .خالصه دعوا باال گرفت و

برنگشتم و .در كنارم نشست يلحظه احساس كردم كه كس كي.دانشگاه مشغول مطالعه بودم اطيدر ح يآنروز وقت يفردا

 ديجو يآدامس م يبه شكل لف يدر حال. دميام بود را د يكه چهره اش به نظرم آشنا آمده و همكالس يروزيهمان دختر د

 :گفت

با  يكن يو كتك كار يبش قهيدست به  نكهيبدون ا! يبا كالس يليخ.خوشم اومد  يديبه موقع رس يليخ يمرس روزيبابت د-
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 !كارش  يرفت پ يكرد چشونيحرفات ساندو

از آدامس را از دهانش  يميحر زدن مدام با انگشتش ن نيزد و در ح يحرف م يالت يليخ. لحن حرف زدنش بدم امد از

كه من كامال خشك و خونسرد باهاش  يدر حال. گذاشت يداد و دوباره آن را در دهان م يم چشيپ كيو  ديكش يم رونيب

 .خوب باشد بهش رو نشون بدم ديمن فكر كردم شا.بود يخودمون اريكردم او بس يرفتار م

 .داشت يآب زير بايچشمان تقر.بود  يمعمول يلياش خ چهره

هر . زد  يحرف م كسرهياومد اما اون ول كن نبود يازش خوشم م.داشت  ينازك يو لبها دهيو كش كيبار ينيدبيسف پوست

اسمش را گفت و از من .كرد  يم تيميزد و ابراز صم يمن م يگفت با دستش محكم به شانه  يهم كه م يچند جمله ا

 :باهاش حرف بزنم بلند شد و گفت ستمين ليمن ما ديد يوقت.بود ايكنم اسمش رو يخواست كه خودم را معرف

 ...شم درستو بخون يمزاحمت نم گهيخب د-

كرد  يسر صحبت را با من باز م يهر روز به بهانه ا.اما داستان به همان روز ختم نشد بلكه تازه از ان روز آغاز شد. ورفت

 حوصله يخسته و ب يروز مخصوصا با لحن كيمثال ...و يسواالت درس دنيروزه به بهانه پرس كيجزوه  يروز به بهانه  كي.

 ...ندارم

كه  يحرصش گرفت در حال نكهيمثل ا.نگفتم  يزيمن چ يرسونتمون ول يبود بهش تعارف كنم و بگم كه خب من م منتظر

 :خاص گفت ياش پنهان كند با عشوه ا انهيرا د پشت لبخند موز تشيكرد عصبان يم يسع

 !شه مزاحم شما بشم؟ يم-

 :گفتم نيبد بود بگم نه بنابرا گهيد

 .ديينداره بفرما ياشكال...كنم يخواهش م-

 :دميو من حركت كردم و پرس ميسوار شد.كردم  ييراهنما نمياو را به طرف ماش.

 از كدوم طرفه؟ رتونيمس-

 كيو پس از  رفتميمن نپذ يشد تعارف كرد و به خانه شان بروم ول ادهيپ يآدرسشو گفت و من رسوندمش وقت اون

 يالعمل يچه عكس ديدانستم با يبودم و نم يدماغم شده بود عصبان يمو نكهيدم از اكوتاه به سرعت از او دور ش يخداحافط
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داره  دميد ميديخونشون كه رس كينزد.من شد نيپدرش را بهاه كرد و سوار ماش امدنيچند روز بعد دوباره ن.نشان بدهم 

 :دميكنه ناراحته شدم پرس يم هيگر

 1شده؟ يچ-

 :گفت

با  ادي يچرا زورت م ه؟يرفتارت با من واسه چ يو خشك يهمه سرد نيا! يبشه؟قلبمو له كرد يخواست يم يچ گهيد يچيه

 اد؟ي ياز من بدت م نقدري؟ مگه من چكار كردم كه ا يمن حرف بزن

 !اديمن از تو بدم نم-

 !اره از رفتارت مشخصه-

 يستين يا گهيد زيچ يساده ومعمول يسهمكال كيمن به جز  ينسبت به تو داشته باشم؟تو برا ديبا يخاص يمگه چه احساس-

 !داره؟ يدارم نسبت به تو هم همان حس را دارم از نظر تو اشكال ميها يهمكالس يرا كه نسبت به همه  يو من احساس

 :اش شدت گرفته وگفت هيگر

با  ديتو با.كنم  يتونم دور از تو زندگ يمن عاضق توام نم هيهمكالس معمول هياز  شتريب يلياحساس من نسبت به تو خ يول-

 !يمن ازدواج كن

 :زده نگاهش كردم و گفتم رتيج يچشمان با

 ...متوجه نشدم!بله ؟-

 كنن؟ يبار هم زنا از مورد عالقه شون خواستگار هيداره  يمگه چه اشكال-

 ؟ادي ياون خانم م فيلط هيبهتر بگم روح ايبه سر غرور  ييچه بال يدون يباشه م ياگر جواب اون مرد منف يول-

 !دونم يمن م ستين يمنف-

 :نگاهش كردم گفتم تيعصبان با

 .هيچرا منف-

عمر خونم به گردن توست و مطمئنم كه  هياون وقت . كنميم يمن خودكش يكشم اگه تو با من ازدواج نكن ياما من خودمو م-
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 .بره نييده كه آب خوش از گلوت پا يعذاب وجدان اجازه نم

 :در خونشون ترمز كردم و گفتم يجلو

 .زميتو رم بر يفردا چه خاك نميامشبه رم تحمل كن و خودتو نكش تا بب!شو  ادهيحاال فعال پ-

در راه .كرد و من هم به طرف خانه حركت كردم  يزد و خداحافظ يباز شده بود لبخند شيبه رو دياز ام يا چهيكه در او

ان نوشته  يشعر رو تيب كيكاغذ تا شده را برداشتم تنها .اش گذاشته و رفته بود  يصندل يشدم كه رو يمتوجه تكه كاغذ

 .شده بود

 جهان را كه سرشتند گلشان انيخوبرو

 اندر گلشان بود كه آن شد دلشان يسنگ

كنم من انستم چه كار  ينم. بود ختهيبه هم ر ياعصابم حساب. زدم وبه فكر برو رفتم ينوشته بود پوزخند ميكه برا يشعر از

 هيشه  يم يچطور هيدونستم عشق چ يمن اصال نم.تازه نوزده سالم تمام شده بود.كه مناسب ازدواج باشه نداشتم يهنوز سن

احساس در دلم  يذره ا يدانستم و حت ينم يزيچ يكرد از همسردار يز زندگ كيبا  ديبا ينفر رو دوست داشت چه طور

تحمل  ايرا مثال به خاطر عشق رو يزدگ يها يسخت ايرا بزنم  زيهمه چ دينداشتم كه بخواهم به خاطر عشق او ق ايرو يبرا

و  ستاديمادرم جلو راهم ا شدموارد خانه .وجود نداشت ايرو يبرا ييكردم در دلم جا يرو م روينه هر چه احساسم را ز.كنم

 :گفت

 !شده پسر؟ چرا اخمات تو همه؟ يچ-

 :گفتم يلگحوص يب با

 ... نيخسته ام فقط هم يچيه-

گرفتم كه فردا  ميتصم دمينرس يا جهيتمام آن روز را فكر كردم اما به نت.را باال انداخت و رفت و من به اتاقم رفتم  ابروانش

طر تو تونم به خا يمن نم. ادي يبر نم يبكش از دست من كار يخودتو بكش يخوا يندارد تو اگه م يبه من ربط ميبه او بگو

خوام درس  يم.ازدواج ندارم  ياصال آمادگ. رو اداره كنم  يزندگ كيدارم كه بتونم  يمن هنوز سن. را خراب كنم ميزندگ

كنند فعال قصد ازدواج  يناز م شايخواستگارها يشده بودم كه برا ييفكر خنده ام گرفت درست مثل دخترها نياز ا... بخونم
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 !خوام درس بخونم يندارم م

 يجالت را تكرار م نيا يخاص يرا مثل دخترها نازك كرده بودم و با ادا ميصدا نكهيبود و از ا ستادهيپشت سرم ا مادرم

 .مادرم به خود آمدم يخنده  ياز صدا!ديخند يكردم بلند بلند م

 تكمادر گف.انداختم  رياخمهام تو هم رفت و سرم را ز. دميبود خجالت كش دهيحالت د ياو مرا در ا نكهيا از

 !؟يكن يناز م يدختر خانم مگه خواستگار برات اومده كه دار-

كه هنوز لبخند به لب داشت  يشك كرده بود در حال يبود كه سكوت كردم مادر كه كم نيا.بدم  يچه جواب ديدونستم با ينم

وبا  دميتا صبح نخوابخورد  يبه بن بست م ميآن شب تا صبح فكر كردم اما هر كدام از فكرها و نقشه ها .مرا تنها گذاشت

كردم چشمم به او  يم يدر كالس سع.مغشوش ازخانه خارج شدم يو افكار تيبانصبح فردا دوباره با عص.خودم كلنجار رفتم 

دانشگاه رفتم و  اطيبه سرم بخورد به ح ييهوا نكهيا يبعد برا يكردند ساعت يم جاديرا در من ا يحس بد شينگاه ها فتدين

گذشته  يبا روزها رفتارشكرد  يشسته بود و فكر م اطياز ح ياو هم ساكت و آرام در گوشه ا.مشغول قدم زدن شدم 

او  يمحبت برا يبه قلبم رجوع كردم باز هم ذره ا. ديچسب يشلوغ و پر حرف بود و مثل كنه به من نم گريد.متفاوت بود 

 ميكه گرفته بودم را به او بگو يماتيبهش فكر كرده بودم و تصم شبيكه د ييحرفها خواستم يبه طرفش رفتم م.نشد  افتي

كرد خوب بود؟  يكار را م نيبا تو ا يدر دل به خودم گفتم اگر كس.دلم به حالش سوخت  كدفعهيچرا  دانمينم امدياما دلم ن

تنها .او گذاشتم تنوانستم احساسش را درك كنم يخودم را جا يكن احساسش را درك كن ياو بگذار و سع يخودت را جا

 ديايما به وجود ب نيب يبعد از ازدواج عالقه ا ديسوخت گفتم شا يم شيترحم بود دلم برا افتميمه نسبت به او در دل  يزيچ

 شيرويعوض شد رو مميتصم.شن يهاشون بعدا به هم عالقمند م يليخ ستنديزن و شوهر ها كه از اولش عاشق ن يهمه .

 :گفتم يمقدمه ا چيبدون ه ستادميا

 .ميكن يم يما با هم عروس-

 :كه اشك در چشمانش حلقه زده بود ناباورانه گفت يو در حال ديدر چشمانش درخش يشاد برق

 !؟يدوستم دار يعني-

 :نسبت به او داشتم گفتم شهيكه هم يهم با لحن سرد باز
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 .كنم يخودمو م يسع

 يكردم بچگ يبودم احساس م مانيپش.بودم  يبرپا بود ناراحت بودم عصبا يدر دلم اشوب.از او دور شدم  يحرف چيه بدون

خونم گردن توست ملكه ذهنم شده بود و  رميكه گفته بود اگر من بم روزشياخر د ينداشتم جمله  ياما چاره ا.كرده ام 

 رمياو را بپذ شنهاديعوض شود و گ مميتصم قهيدق كيعرض  بود كه در نينچ رميهم تقد ديشا.مثل خوره به جانم افتاده بود

مگر من كه بودم كه او حاضر .شدم ياز عشق و محبت كشانده م يخال يازدواج يبه هر حال هر چه كه بود ناخواسته به سو.

 غيرا تسرم  يبردارم و موها يغييفكر كردم كه اگر ت يمحروم سازدوللحظه ا يبود به خاطر من خودش را از نعمت زدگ

 :لب گفتم ريزدم و ز ياما از فكر مسخره ام پوزخند.مرا رها كند ديشا دازميب

 !ام شده باشد چقدر بدبختم افهياگه واقعا عاشق ق-

مادرم كالفه شده بود و  يباز هم اخمو باز هم عصبان دميبه خانه رس.كردند ينم ميلحظه رها كيموهوم و گوناگون  افكار

ارام و  يليخودم را حفظ كنمخ يكردم خونسرد يم يكه سع يخسته شده بودم در حال شيها ميج نياز س.دست بردار نبود

 :حگفتميصر

 .من قراره ازدواج كنم-

 :گفت تيبا عصبان يطوالن يساكت شد و بعد از مكث كدفعهيحرفم جا خورد معلوم بود زبانش بند امده چرا كه  از

 .يكرد يكه شوخ...شايگرفتم ا دهيحرفتو نش-

 .ندارم يشوخ يبنده با كس ريخنه -

 يخنده و بگ ريز يااله كه بزن يسر به سر من بذار يخوا يهم م ندفعهيدوم ا يمن م يبود يپسر شوخ طبع شهيچرا تو هم-

 !كردم مامان يشوخ

 زنم؟ يحرف م يدارم جد ديكنم تا بدون هيگر ديحتما با-

 يزندگ ليهنوز قصد تشك.گه زوده ازدواج كنم يهنوز م يمحسن دو سال از تو بزرگتره ول ه؟يپسر جو مگه ازدواج بچه باز-

 ؟يگرفت يميتصم نينداره اون وقت تو كه تازه نوزده سالته چن

 ...ينزن ياون حرف يشه مواظب باش جلو يم يعصب يلياگهبفهمه خ پدرت
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 :را قطع كردم و گفتم حرفش

 يازين ماتميتصم يمن برا يول رياز اون اجازه بگ يبك يكار يشما اگه خواست.فقط شوهر شماست ستيپدر من ن يمنوچهر-

 .به اجازه و نظر اون ندارم

 :بود گفت يكرد حرفو عوض كنه ا يكردم ناراحت شد و سع نيبه شوهرش توه نكهيمعمول از ا طبق

 خامت كرده؟ يك-

 ! ايرو-

 گه؟ يداره م يپسره چ نيا...برم يبه تو پناه م ايخدا ه؟يك ايرو...هاشم يقمر بن اي-

 ه؟يواقعا موضوع جد نكهيا مثل

 رونيمادن در خانه را نداشتم بلند شدم و از خانه ب يمن هم كه حوصله . كرد از من دور شد  يلب غرغر م ريكه ز يدر حال و

به نام  ديكنم ان بلند و محكم شا يه ام را راضكردم كه چطور خانواد يزدم و فكر م يقدم م ابانهايهدف و كالفه در خ يب.زدم 

از هر  يهر كس.كنم با خانواده ام در افتادم  يكه چه م دميفهم يكشاند و من نم يم واجازد نيا يمرا به سو ريطناب تقد

 .كرد  يم دايپ يو دلسوز حتيهم حالت نص يو گاه دييگرا يم اديشد و به فر يبلند م شانيصدا يگفت گاه يم يزيچ يطرف

كنم و  يم يپافشار ميتصم يكه رو نيكردم ا يفكر م.تجربه بودم يخام و ب يتوانست گفت اما من جوان يكس هر چه م هر

بدور از حساسات  نكهيكردم ا يتصور م.ام است ياز مردانگ يكنم خودش نشانه ا ينظرم را عوض نم گرانيبا حرف د

را به  يدرس غلط نيام چن يناپدر يهم رفتارها ديشا.باشد  يم نممرد بود يبرا يمثبت ازيراسخ گرفته ام امت نيچن يميتصم

 يلجباز ياگر به جا نميب يم شمياند يرفتار مردانه است اما حاال كه به پذشته م كي يشانه  يمن داده بود كه فكر كنم لجباز

 .مرد بودم شتريگرفتم ب يدرست و عاقالنه م يميتصم

عنوان حاضر  چيبود كه به ه نيا رديگ يكردم اگر او خودش را بكشد واقعا خونش گردنم را م يخب ان موقع فكر م يول

 .آنها گوش دهم حيفكر كنم و به نصا يمنطق يآورم و كم رونينبودم پنبه ها را از گوشم ب

دت گرفت كه به ش يمخالفت مادرم وقت. ميبا هم ازدواج كرد ايكش مكش ها و مخالفت ها من و رو يبعد از همه  باالخره

 :مادرم به طعنه گفت ميآمد رونيانها ب ياز خانه  يوقت. ديآمد و او را د ايبه خانه رو يخواستگار ياصرار من برا
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 !كرده دايمزه رو از كجا پ يدختره ب نيا قهيدونم پسره بد سل ينم! اريصد رحمت به ماست خ-

 ياحساس يبه ب شتريب دميخودم كه هر روز او را د يانواده و حتخ يرغم مخالفت ها يحرفها نداشتم عل نيبه ا يمن توجه اما

 ده؟ياما چه فا يچه جالل يبا شكوه يبردم با ازدواج كردم چه مراسم يم يام نسبت به او پ

خوشحال بود و دائم لبخند  يليكه خ يتنها كس.اورديلبخند به لب ب يتوانست ذره ا ينم چكسياخمها در هم بود و ه ي همه

دانه شان  كي يكيدختر  ينبود كه عروس الشانيخ نيع.تفاوت بودند يب اريپدر و مادرش بس.بود و بس ايزد خود رو يم

كردند كه البته بعدا علت  يو خونسرد نشسته بودند و مرسم را نظاره م وتتفا ينه خوشحال بودند و نه ناراحت كامال ب.است

ما را دست به  يوقت يشب عروش.داشتند  يخودشان داستان مفصل ينبودند و برا ايآنها پدر ومادر رو.دميرا فهم شانيتفاوت يب

نفر  كيكرده بودم كه  يبزرگ اردرتصور خودم ك.خوشحال بود  يليبه او كردم خ يگاه ميخانه مان شد يدست دادند و راه

شده كه از همون  يدونم چ يدست خودم نبود نم نكهيمثل ا.به او نداشتم  يعالقه ا چيهر چند هنوز ه!را از مرگ نجات دادم

منوال گذشت و همچنان روح و جسمم از او جدا بود  نيماه به هم كي. دميكاناپه خواب يبرداشتم و رو ييشب اول بالش و پتو

 .ابميب مياحساس يدرمان ب يبرا يتوانستم راه چاره ا يمسدله ناراحت است نم نيچقدر از ا دميد ينكه ميو با ا

همه ضعف و  نيا ليمراجعه كند تا دل يشد به دكتر يداد اما حاضر نم يعذابش م جهيبود و سرگ دهيو رنگ پر ضيمر مادائ

 يم يزيچ ديمن بودم كه نبا نيدانست و فقط ا يرا م زيچون خودش همه چ ديد يكار نم نيبه ا يازيالبته ن.را بفهمد يحال يب

 .دميفهم

شد و تازه  يتنگ م شيروز در خانه نبود دلم برا كيهنوز هم دوستش نداشتم اما اگر .كردم يكم داشتم بهش عادت م كم

 .را تمام كرد زيهمه پ زيخبر نفرت انگ كياما  افتمي يرا كه متعلق به او باشد م يداشتم از اعماق قلبم احساس

خواهرم مهتاب .ردم رفتم تا به او سر بزنم ما يمن هم به خانه .از خانه خارج شد  ديخر يبا دوستانش برا ايروز عصر رو كي

لحظه تحمل صبر كردن نداشت و از  كيو  ديبگو يزيخواست چ يانگار م!به طرفم امد و سالم كرد ديهم آنجا بود تا مرا د

 :دميپرس دميرا از طرز نگاه كردن و سالم كردنش فهم نيا.حرفش رابزند ديكش يهم خجالت م يطرف

 شده؟ يزيچ-

 :پا و اون پا كرد و باالخره گفت نيا يكم.انداخت  ريرا ز سرش
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 .زود بود يكم هي يكن يفكر نم-

 :كردم و گفتم تعجب

 يمن كه مشكل. دييايكار ب هيقض نيبا ا ديكن يتموم شد سع گهيد د؟بابايكه من زود ازدواج كردم ناراحت نيشما هنوز هم از ا-

 د؟ياراحت يدارم واسه چ

 :گفت طنتيش با

 !رم ازدواجت نبود.منظ.به اون راه يوب خودتو م زنبدجنس خ يا-

 بود؟ يپس چ-

 :من من كرد و گفت يكم

 ديريبگ اديكردن رو  يبگذره راه و رسم زندگ شتريكم ب كي يذاشت يبگم بهتر بود م يچه جور يعني...يدون يخب م-

 ...ديبشناس شتريرو ب گريهمد فتهيجا ب تونيزندگ

 :گفتم يصبر يرا قطع كردم و با ب حرفش

 .نرو زود برو سر اصل مطلب هيحاش نقدريل... ينصف عمرم كرد ؟دختريبگ يخوا يم يتو چ!مهتاب-

 :گفت زيآم هيگال يمكث كرد و بعد با لحن يكم

 !؟يپدر شد يچرا زودتر به ما نگفت-

دادم  يتكان م نيكه سرم را به طرف يو در حال دميبود كه خند نيبزنه ا يدست هيبهم  ايخواد سر به سرم بذاره  يكردم م فكر

 :گفتم

دنبالمون نكرده  يكس ميماهه كه ازدواج كرد كيتازه  ايپدر كدومه؟من و رو!ها يها با من نكن يشوخ نياز ا گهيد!وونهيد-

 ....ميبچه دار بش يزود نيكه به ا

 يچهره اش و نگاهش كاال جد!تر شدم قيدر صورت مهتاب دق يزدم لحظه ا يحرفها را م نيو ا دميخند يطور كه م نيهم

 :و گفتم ديلبخند بر لبانم خشك. بود 

 !؟يگفت يتو چ-



 

 

كتابخانه نودهشتيا             برقعي شيرين  –يعني همين عشق 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٨٣

 ؟يخواستم پدر شدنت رو از ما پنهون كن يگفتم چرا م-

 ميگلو.بود يهم كامال جد شيلحن صدا. دميد يدر امواج نگاهش نم يشوخ يتر شدم نه ذره ا قيهم در صورتش دق باز

من پدر !نه...فكر كردم. گذشته را از ذهنم گذاراندم يروزها. توانم نفس بكشم يردم نمك يخشك شده بود و احساس م

كرد عمه شده و با  يتصدر م ميبا هم ندار يارتباط جيه ايودانست من و ر ياو كه نم:گفت يمطمئنم پس مهتاب چه !نشدم

زد و  ينفس حرف م كيبود و حاال كه من حوصله داشتم  ختهيخجالتش ر.كرد يم يآب و تاب از عمه شدنش اظهار شادمان

 :دميمهتاب پرس يتوجه به حرفها يب. اش به خودت بره افهيگفت خدا كه ق يمدام م

 ؟يتو مطمئن-

 :كرد و گفت تعجب

 !نگفته؟ يزيبه تو چ ايباور كنم رو يبگ يخوا يم يعني-

 !مگه به شما گفته-

به ما هم نگفته بود ما  ايشه البته رو ياصال باورت نم نكهيگم؟مثل ا يم مدار يساعته من چ هيحالت خوبه؟پس !محمد-

 ...ميديخودمون فهم

 :و آرام گفتم سرد

 از كجا؟-

 يناراحت باش دينبا گهيحاال كه شده د يبچه دار شدنتون زوده ول يدرسته من گفتم برا يانگار اصال خوشحال نشد!محمد -

 ...يداره اما تو اصال خوشحال نشد يذت و شادمانل ريبه هر حال پدر شدن چه زود و چه د

 :شده بودم گفتم رهيكه به روبرو خ يرا قطع كردم و محكم تر از قبل در حال حرفش

 د؟يديشما از كجا فهم دميپرس-

خواهر  يميدوست صم ششيرفته پ ايكه رو ينكردم اما دكتر يبه خدا فضول ؟يش يم يجاال چرا عصبان!بابا يچيه-

اما مطمئنم اگه بفهمه دكتره آشنا در  ميدون يدونه كه ما م ينم اياالن هم خود رو.ميديفهم ياتفاق ييطورا هي يعني.شوهرمنه

 ...دكتره بكنم نيسفارششو به ا يخوام حساب يچون من م.شه يخوشحال م يلياومده خ
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 :آرام گفتم يخشمناك ول ييزدم و با صدا يدم پوزخند.شده ب رهيخ يقال يكه به گلها يحال در

 !نگفته بودن يزيبه بنده چ شونيا يول!هيخانم جد ايرو يپس موضوع حاملگ!عجب -

 :شدم دستپاچه شد و گفت يخوشال بشم عصبان نكهيا يمن به جا ديكه د مهتاب

 دهيكنم تو از من نشن يخواهش م.كنه رتيغافل گ يجور هيخواسته خودش بعدا  يم ديناراحت نباش شا!خب محمد جون-

خودم  يبه رو يزيوگرنه چ يدون يكردم تو م يكه دوست داره موضوع را بهت بگه من فكر م يبذار خودش هر طور رويبگ

 ...آورم ينم

و فورا از آن جا خارج  ديايب رونيصبر نكردم مادرم از حمام ب يگوش دهم كه حت يپرچونگ يحوصله نداشتم به ادامه  گريد

 يحرصم را با فشار دادن پدال گاز خال.كردم يان را به سرعت هر چه تمامتر رانندگخودم يمادرم تا خانه  يراه خانه .شدم

ابراز  ادي يوقت.قابل هضم بود ريغ ميخبر برا نيا ينيسنگ.گفتم يو ناسزا م ردمك يلب او را لعنت م ريكردم و دائم ز يم

 يم يتلخ يخودم خنده ها يكرد و آن گاه بر سادگ يوجودم را پر م ياقتادم تنفر همه  يعشق و عالقه و اشك تمساحش م

بودم كه  يهمچون بمب.به خانه برگردد ايمنتظر نشستم تا رو.دميبود تصادف كنم اما باالخره به خانه رس كيچند بار نزد.كردم

 يم برخاستم و به طرف در رفتم دلم مياز جا. دميرا در قفل در ش ديچرخش كل يصدا.هر لحظه آماده منفجر شدن بود

 ميتصم.يندارد تعصب نشان ده يليدل يزدم توكه او را دوست ندار يم بيمشت و لگد لهش كنم اما به خودم نه ريخواست ز

 يخودم را كنترل م يبه سخت. شدم و به اتاقم برگشتم مانياز كتك زدنش پش نيبنابرا.اوردمين شيبه رو يزيگرفتم فعال چ

چشمانم گرفت وسپس مشتش را باز  يامد و دستش را جلو گترينزد.نشان دهم  يكردم كه ساكت باشم و چهره ام را عاد

 :اش گفت يشگيهم زيدستش بود كه كادو شده بود با ان عشوه و نفرت انگ انيكوچك م يجعبه ا.كرد

 .تولدت مبارك-

 يكه سگ بود احساس كردم فيچست و كث يوانيح يچهره اش در نظرم به سان چهره .تفاوت نگاهش كردم  يو ب سرد

 :دستش را كنار زدم و گفتم يبا عصبان ختهيدستش را دو گردنم آو يوحش

 .يبرد كنار خفه ام كرد-

 نيبنابرا.بردم يكردنش لذت م هياز گر. نميمهم نبود اصال دوست داشتم اشكش را بب ميبرا ديو لب برچ دياز رفتارم رنج مثال
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 .ديرس يام فرا م ييبودم گذشت و روز رها دهيكه موضوع را فهم يزماه از رو كي.كردم و اشكش را در اوردم تشيتا شب اذ

 ازهيخم انيتعجب كرد و در م.شد حاضر و آماده سرش رفتم  دارياز خواب كه ب.در هم به صبح رساندم  يشب را با افكار آن

 :اش گفت يدر پ يپ يها

 !؟يعروس يبر يخوا يصبح سحر م!يديلباس خوشگلتو پوش-

 :گفتم

 .ميهم بهتر بلند شو لباسهاتو بپوش قراره با هم بر ياز عروس-

 :از جا برخاست و گفت متعجب

 م؟يكجا قراره بر يبگ يخوا يحاال نم-

پس  نيشده و از ا دايدر دلم پ يعشق نكهيا اليبا خ. كنم رتيغافلگ يخوا يم يفهم يشه بگم خودت بعدا م ينه االن نم-

 :رفت كه آماده ود و در حال رفتن گفت يزد و با خوشحال يلبخندزنم  يطور مهربان با او حرف م نيهم شهيهم

 :و محكم گفت ستاديدم در ا ديلباسهاشو كه پوش. شم ياالن حاضر م-

 .ميبر-

 ديفهم يكرد نم ياما هر چه فكر م ميرفتم بفهمد به كجا قرار است برو يكه م يريكرد از مس يم يسع.ميشد نيماش سوار

شدم و  ادهيترمز كردم پ ميديباالخره رس.گفتم ينم چيبرم و من ه ياو را به كجا م يزود نيكرد كه صبح به ا يدائم سوال م

 :شد متعجب گفت يم ادهيكه پ يوقت.كرد يمقابلش نگاه م يمات و مبهوت به تابلو.از آن طرف در را باز كردم

 !؟يدادگستر-

 .يفهم يصبر كن االن م قهيچند دق-

 :گفت يبلند م يبا صدا. دميكش ياو را همراه خود از پله ها باال م.در دست گرفته بودم دستش را محكم  مچ

 ؟يبكن يخوا يولم كن دستم شكست چكار م-

 !يدياگه هنوز نفهم ياحمق يليخ-

 .شد ليتبد اديبه فر شيشد و صدا ريسراز اشكش
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 ....رميم يمن بدون ت م رميگ يمن طالق نم.خوام ازت جدا شم من دوستت دارم  يمن نم-

 ...بودم يآن وقت من صد در صد آدم خوشبخت يمرد يها م نيخوب كاش زودتر از ا ؟چهيريم يم-

شك نداشت كه من  گريد.نداشت  ييچنان دستش ار محكم گرفته بودم كه قدرت رها. ميبود ستادهيسالن انتظار ا در

مورد قبول  يهيتوج چيه فشيكار كث نيدانست در مورد ا يم بزند چرا كه يام اما جرأت نداشت حرف دهيموضوع را فهم

 كرد يم هيالل شده بود و فقط گر نيبنابرا ستين

 :بود گفت ستادهيكه مقابل در دفتر ا يمأمور

 د؟يدار يوقت قبل-

 .وقت گرفتم شيماه پ كيبله -

 .گرفتم شيماه پ كيبله -

 :آمد و گفت رونيب يقيداخل دفتر رفت و بعد از دقا سپس

 .منتظرتان هستند يقاض يداخل اقا ديبفرمائ.نوبت شماست يزديا ياقا-

كار  نيبا ا ديفشردم تا شا يكه توان داشتم دستش را م ييتا جا.كردميكرد و من دستش را رها نم يم هيهمچنان گر ايرو

 .ابدي نيغرور شكسته ام تسك

 :و من گفتم ديعجوالنه را پرس ميتصم نيا لياز من دل.ما را دعوت به نشستن كرد و پرسشها آغاز شد يقاض

 .حامله هستند شونيا يقاض ياقا-

 !ستين يزبديكه چ نيخب مباركه ا-

 ...كرده انتيخانم به من خ نيبا من ازدواج كند افتاده ا نكهياتفاق قبل از ا نياما ا-

 د؟يدار يحرفتون شاهد نيا يبرا ايا-

 !نه-

 :زد اديفر دهيكه رنگ از رخسارش پر ايرو

 .زنه ياون داره به من تهمت م.نكردم  انتيمن بهش خ يگه اقا يدروغ م-
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 .شه يمشخص م زيهمه چ يخانم به زود ديارام باش-

 :قاطعانه گفتم-

 شيآزما كي قيآن وقت از طر. اديب ايبچه به دن ميصبر كن ديبا ستين نطوريما ا يشما مشخص باشه اما برا يبرا زيهمه چ-

 .شود يروشن م زيخون همه چ

 :آرام گفتم ييبا صدا شيپ يآمد برخالف لحظات يباال م يكرد كه به سخت يم ينيام انقدر سنگ نهيدر س نفس

 كنم؟ يباهاش زندگ گهيتونم هفت هشت ماه د يچطور م.زن رو ندارم  نيبه لحظه هم تحمل ا گهيمن د-

مراحل  يسر كيو  ديايب ايبچه به دن ديبا يرسم طالق ياما برا ديكن يجدا از هم زندگ ديتون يم. مشكل خودته گهيد نيا-

 .شود يط يقانون

داخل  يبرفضا مانيدر تمام طول راه سكونت سنگ.ميو هر دو ساكت و آرام از آنجا خارج شد ديرس انيآن روز به پا دادگاه

بود كه هر دو غرق در  نيا ميداشت ازياز حف زدن به فكر كرد ن شيب.ميگفتن نداشت يبرا يكدام حرف چيه.حاكم بود  نيماش

كرد و نه من  يم هيگر گرينه او د. شد يمبهم ختم م يمغشوش و آشفته كه به نقطه ا يالبته افكار.ميافكارمان شده بود

كه اكنون جواب خانواده ام را چه بدهم از فردا چگونه  نيو ا ميو من به سادگ ديشياند يبودم او به شكست هدفش م يعصبان

غرور مرا شكسته  ايبار رو كي.دمموضوع قرار نداده بو يا انيكس را در جر چيفرار كنم؟ هنوز ه نيگسن ينگاهها ريياز ز

گرفتم موضوع را  ميبود كه تصم يا.شود ماليخانواده پا يام در مقابل سرزنش ها يبار فرور لعنت نيخواستم ا يبود و حاال م

آن قدر كله شق .شود يبچه گانه باز به ضررم تمام م ميتصم نيكردم ا يكه فكرش را هم نم يدر حال.جلوه دهم يگريبطور د

 گرانيد حياز صا ايمشورت كنم  ماتميدر مورد تصم يشدم با كس يكردم اما حاضر نم يرا تحمل م يهر مشكل هبودم ك

 لهيو پ ايرو يموضوع ابراز عالقه  نيكردم كه ا يخودم را اجرا م ميفقط فكر خودم را قبول داشتم و فقط تصم.استفاده كنم 

از آنچه كه  ريام ازاو مسأله را غ ييو اگر در مورد جدا ديكش ينم نجاياگذاشته بودم كار به  انيدر م ياو را با كش يكردنها

اما حاال آنقدر تنها . كردم ينم نيهمه را نسبت به خود بدب نقدريگفتم اكنون امروز ا يرا م قتيكردم و حق يبود مطرح نم

 .ندارم يگريسنگ صبورد چير و قلم هدفت نيهستم كه جز ا

 :نحسش را نگاه كنم گفتم ي افهيق نكهيبدون ا.پدرش رفتم و در مقابل ان جا توقف كردم يطرف خانه  به



 

 

كتابخانه نودهشتيا             برقعي شيرين  –يعني همين عشق 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٨٨

 ....چدر و مادرت شيجا پ نيهم نمتيخوام بب يشو تا روز طالق نم ادهيپ-

 گفتك هيگر انيرا قطع كرد ودر م حرفم

كه  يبرات بگم اون زن و مرد زيپس بذار همه چ يطالقم بد يخوا يندارم حاال كه م يكدوم پدر و مادر ؟ من كه پدر ومادر-

 .من هستند يهمكارا ستنيپدر ومادر من ن يديتو د

 !همكارت؟-

شده  ريجوونا درگبا اون  ادتهيدانشگاه  ياون روز ته كوچه .كنم  يو من براشون پخش م ارني يآره اونا مواد مخدر م-

 م؟يبود

 حتما دعوا سر مواد بوده؟-

 !ها  هيما نيتو هم يزيچ هيآره -

بر سر من فرود آمده بود تا  كدفعهيآسمان  يدختر الت از كجا نيآمد ا يگفت مثل پتك بر سرم فرود م يكه م يكلمه ا هر

 :دميپرس تيداده بود؟ با عصبان بميفر نيچن نيدست خود كرده و ا ي چهيمرا بدبخت كند؟چطور مرا باز

 ؟يديكش يحتما خودتم م-

 .وقتها كه حالم گرفته بود يبعض-

به هم  يصدا.زد يو حالم را به هم م ديچيپ يدروغش بود كه در سرم م يحرفها يفقط صدا.دميشن ينم زيچ چيه گريد

مادرم حركت  يبه طرف خانه  ياز لحظاتتلخ رفتنش را نظاره كردم و بعد  يبا پوزخند.مرا به خود آورد نيخوردن در ماش

شش ماه نه درست  نيدر ا.شش ماه گذشت .جز خاطرات تلخ نبود پا نگذاشتم  يزيچ ميخودم كه برا يبه خانه  گريد.كردم

 :گفتم يجمله م كيرفتم فقط  يدانشگاه هم نم.زدم  يحرف م يغذا خوردم و نه با كس

 ...خوامش ينم گهيد-

 :گفت يكرد و م يم هيمادرم از غصه دائم گر چارهيناقص ب يجمله  كي نيهم

 ؟يبود سر خودت آورد ييچه بال ن؟ياخه ا ش؟يخواه ينم گهيكه د هيمگه اسباب باز ؟يچ يعنيآخه -

 گهيد يش يبچه دار م يبه خرجت نرفت كه نرفت اما حاال كه دار. يازدواج كار اشتباه يكار رو نكن ا نيا ميبهت گفت چقدر
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هم  گهيخونوادش از هم بپاشه چند سال د ديبا ومدهين ايكرده كه هنوز به دن ينوا چه گناه ياون بچه ب.ستمينبه طالقت  يراض

 از مادرش جدا بشه؟

كس  چيخواستم ه ينم.كرد  يمرا به حال خودم رها م تيكردم كه مادرم با عصبان يگفتم و آنقدر سكوت م ينم چيمن ه و

 .داده است بيبه من كرده و چگونه مرا فر ياتنيچه خ ايبداند رو

 ميگرفتم به همه بگو ميبود كه تصم نيا.موضوع مطلع شوند غرورم خرد خواهد شد  نياز ا گرانيكردم اگر د يم احساس

شوهر مهتاب  ديسع قيبه تشو.خسته شده بودم ينيگذشتند و من از خانه نش يم يروزها به كند.خواهم  ياو را نم گريمن د

دوستان  نيا انيدر م.دورم را گرفتند يديگرم شد و دوستان جد ندندوباره به دانشگاه رفتم و كم كم سرم به درس خوا

مرا  شيهايبا خنده ها و مسخره باز شهيبود و هم يپسر شوخ وخوش اخالق.كرد يم كياز همه خود را به من نزد شيمهرداد ب

 :گفتيدائم م.كرد يشاد خودش دعوتم م يايآورد و به دن يم رونياز عالم خودم ب

 :گفتم يومن م! سالته  ستيهنوز تازه ب يكه نشد ريپ.باش  ديهمسر جد كينداره به فك  يبيع-

 :در جواب حرفم گفت كباري! گهيد يكيرو كه گرفتم طالق بدم بعد برم سراغ  يكي نيحاال بذار ا-

 ...تو هم برو به فكر خودت باش.كردم داياصال به من چه ؟ من كه مال خودمو پ-

 :نگاهش كردم و گفتم يخوشحال با

 هست؟ يطرف ك ؟حاالي؟ واقعا قراره ازدواج كن يگ يجون من راست م-

 :كند و بعد هم گفت ياز او خواستگار يكه قرار بود به زود يكردن از كس فيگفت و بعد شروع به تعر ييبلند باال يبله  اول

 يليتر هيدن چون  يگه االن شوهرش نم يخواهرم م ميبود هيكه بچه بود با هم همسا يهرمه البته وقتخوا يميدوست صم-

 گهيد زيپ هيتوشون  هيتغار نيپنج شش تا خواهرن اما ا.ياون شوهر كه تا من بتونم برم سراغ نفر بعد دياول با.جلوشه 

البته !نه ايگه  يم نيام آفر قهيبه سل نميبب.دم يخواهرم بهت نشونش م شيپ دخونمون اگه اومد ه بو يايروز كه م هيحاال .ست

وقتها  ياما بعض رونيب ادياز خونه ب يطفلك نيذاره ا يعنُقه نم يليره اونجا باباش خ يخواهر من م شتريب اديما نم يخونه  اديز

 ....ما يخونه  اديده ب ياجازه م يشانس

 دييرا تأ شيكمرنگ حرفها يخودم بودم بالبخند يزد و من هم كه در حال و هوا يفقط حرف او را م گريخالصه از ان روز د. 
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 .كردم يم

دو پا بند  يرو يفارغ شد و من از غم از خوشحال يآمد او از حامكگ ايبه دن ايو باالخره بچه رو ديرس انيهفت ماه به پا خالصه

چند .و بچه  ايمن و رو يپزشك قانون ميرفت ييه از تولد بچه گذشت سه تاك يچند وقت.كردم ينبودم و در آسمانها پرواز م

بعد از ان .باالخره طالقش دادم و راحت شدم اليبعد از هفت ماه انتظار و فكر و خ رهآمده و باالخ شيروزبعد جواب آزما

 .كنم يخواهد زندگ يوقت ازدواج نكنم و هر طور كه دلم م چيه گريگرفتم كه د ميتصم

در درس زبان مشكل داشت  شهيمهرداد هم. ميترم آغاز شد و من ومهرداد سخت مشغول درس خواندن بود انيپ ناتامتحا

كار نم  يسيچند روز مانده به امتحان زبان از من خواهش كرد كه به منزل آنها رفته و با او زبان انگل.گرفت  يو از من كمك م

 :زنگ زدم از پشت اف اف گفت و دميمن هم قبول كردم پشت در خونشون كه رس

 !واسه زبان نه يول يومدي يم يعني! ياومد يامروز نم يكاشك-

 :دميبا تعجب پرس-

 چرا؟-

 !ره يمن نم يامروز زبان تو كله .آخه امروز ن تمركز ندارم حواسم پرته-

 !ستين يديجد زيتو كه چ ياصال حواس پرت!ه؟ يرفت كه حاال نم يا مگه تا جاال م-

 ...بمونه نجاياومده قراره شام ا يامروز ك يناگه بدو-

 .شم خداحافظ يپس من مزاحمت نم ديخب زئدتر بگو مهمون دار-

-ا...صبر نبب...ا بخور بعد  ييچا هيتو  ايب قهيدق هيحاال ! لهيتو امروز كالس تعط ايرو خداحافظ ؟ من كه نگفتم ن يچ يچ نميا

 .برو

 .پس در رو باز كن-

 مهمون ماست؟ يكه امشب ك يديپرساصال تو  يراست-

 يچرت و پرت م يساعته منو پشت در نگه داشت هي د؟بابايكن يباز م يجور نيهموناتون ا يهمه  يشما در رو به رو ديببخش-

 .در روبازكن يگ
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 .كنه يكنم زنگمون خرابه دروباز نم يدر وباز م امي ياعصاب خورد االن م...خب بداخالق يليخ-

قلقلكش  يتو بغلشو كل دميدر رو بازكنه تا در رو باز كرد پر اديساعتم طول داد تا ب كيساعت كه منو در گذاشته بود  كي

آخرت  يدفعه .كنم  يولت نم ديببخش يگفتم تا نگ.بند اومد يرنگش سرخ شد و نفسش كل چارهيكه ب ديخند نقدريكردم ا

 .يكن ير معطل مآفتاب داغ منو پشت د نيا ريگرما ز يباشه كه تو

 :گفت

 !تو آقا معلم شيپ اميما من خودم م يخونه  يايخواد تو ب ينم گهياصال د.باشه باشه غلط كردم -

 :گفتم

 :گفت يحوصلگ يشربت خنك برام درست كن با ب وانيل هيشم برو  يدارم از گرما خفه م.خوام يهم نم ييدر ضمن چا-

 خوب بابا اوامرتون تموم شد؟ يليخ-

و تعارف بعد هم به  يمادرش جلو اومد و شروع كرد و به سالم و احوال پرس. ميبله و خالصه خنده كنان وارد خانه شد: گفتم

من از جا  دنيكه با هم گرم صحبت اند با د دميساله رو د جدهيدعوتم كرد وارد كه شدم دو تا دختر هفده ه ييرايسالن پذ

خم شد تا بهم شربت تعارف كنه آروم تو  يوقت.شد  ييرايدست وارد پذ به تشرب ينيمهرداد س.بلند شدن و سالم كردن

 :گوشش گفتم

 :بلند گفت يبا صدا.خانم ها سختشون باشه نيا ديبده شا نجاي؟ ا گهياتاق د هي يتو ميشه بر يم-

 .مير ياالن م!شه يچشم چرا نم-

 كياز اتاق مهرداد به  يداشت كه پنجره ا بايز ييويخاه شان پاس.ام كرد  ييگرفت و به طرف اتاق خودش راهنما دستمو

 .دياتاقش را بست و پردت را كش يپنجره .ديد يرا به خوب ييرايشد هال و پذ يشد و از همان پنجره م يباز م ويطرف پاس

 :گفتم

 بودن؟ شونيا زتونيمهمون عز!خب -

 د؟يپرس طنتيش با

 ه؟ياون سرمه ا ايبود  دهيش.پ يكدوم ؟ اون كه آب-
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 :كرد و گفتم فكر يكم

 !هيخب اون آب-

 ومدهياما اصل مطلب هنوز ن.مهمونه كه اسمش سانازه  يكياون .اون خواهرمه و اسمش مهرنوشه  ياهان خب اشتباه گفت-

 !من چهارده ساله است اريدوتاست  نياون كم سن تر از ا. دمش ياومد نشونت م يوقت.

 .ميبند ياومد كتابها رو م يوقت ميذره درس بخون هي ايب ومدهيچهارده سالت ن اريخب پس حاال تا  يليخ-

 .گهيروز د هيدرس باشه واسه .من امروز در بست سر به هوام!  نيبب گهينه د -

 زنم؟ يش امتحان تو رو م.اصال به من چه كه حرص و ج.نداره  يباشه اشكال-

بار مهرداد مثل  نيپشت در بودم،ا هپاريكه من ب يكه زنگ خانه به صدا در آمد برعكس دفعه قبل ميصحبت بود مشغول

 :گفت يتا در رو باز كنه و با خوشحال ديفشنگ از جا پر

 !مامان بچه هام بشه؟ نيخوبه ا نياصال بب.نشيپرده رو بزن كنار بب يواشياومد اومد پاشو دم پنجره واستا -

عاقل  يبا لبخند. گوشه پرده را كنار زدم از يكم يحوصلگ يو با ب ستادميحرفش خنده ام گرفت بلند شدم و كنار پنجرره ا از

مهرداد كه به سرعت برق در را باز .دادم يتكان م نيكرم و سرم را به طرف يمهرداد را تماشا م يهايمسخره باز هياندر سف

سالمش را  يصدا.ستاديلبام محو شد و سرم از حركت ا يشد لبخند آرام آرام از رو لوارد ها ديهمراه مهمان جد.كرده بود 

 .دميشن يمبهم م ييتنها صدا شيحرفها ي هيزد كه از بق يآرام حرف م نقدرياما ا دميشن

هم وقار و متانتش او را  ديشا.باشد  قهيخوش سل تقدريكردم مهرداد ا ياصال فكر نم يعنيباشد  بايحد ز نيكردم تا ا ينم فكر

فورا پرده را انداختم و به .است كه محو او شده ام  ياديدم مدت زبه خودم آمدم كه متوجه ش يوقت.داد يجلوه م ايقدر زب نيا

به هم بخورد از دست  نمانيريش يخواستم دوست ينم.مهرداد سوء استفاده كنم ياز سادگ تخواس يدلم نم.زدم  هيتك واريد

گفت تا آخر عمر  يمتنفر شئه و م ايدن يزنها ياز همه  شيهمان من بودم كه چند ماه پ نيا ايآ. خودم تعجب كرده بودم

كرد در چشمان  يم داديب ايچشمان رو دركه  يشرم يآن وقاحت و ب.بود ايمقابل رو ياو دست نقطه !ازدواج نخواهم كرد؟

 يداشتم معذب بودم دلم م يبيحس عج.منزجر شدم و ابروانم در هم گره خورد ايرو يادآوريشد با  ينم دهيمعصوم او د

 .آنجا فرار كنمخواسن زودتر از 
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 :زدم و گفتم يزده و خوشحال وارد اتاق شد و به زور لبخند جانيه مهرداد

 ه؟يمبارك باشه اسمش چ-

 . بايز-

 :لب گفتم ريز

 !يچه اسم برازنده ا-

 :گفت مهرداد

 ؟يگفت يزيهان ؟ چ-

 !نگفتم يزيچ...نه نه -

 نيرو از ب كيتراف نيكه ا يشوهر براش سراغ ندار هي....گم يخواهر بزرگشو م هيليخواستگار خوب واسه تر هيحاال تو -

 !ره؟يبب

 :فكر كردم وگفتم يكم

اگه  ه؟يهستن حاال؟ دختره چه شكل ينه؟ چه جورخانواده ا ايهست كه زن بخواد  يكس ليفام يتو نميبب ديبا.دونم  ينم-

دختره هم !مغول  زياما صد رحمت به چنگ...چياون ه اردرهيليباباش كه م- رو بدونم نايا ديبخوام براش خواستگار بفرستم با

 .ستيزشتم ن يول هيمعمول ستيد ن...ب

 ؟يندار يكار.كنم دايخب پس من برم خواستگار پ يليخ-

 .شه ها يمامانم ناراحت م يجون تو اگه نمون يشام بمون ديبا ياز من عجله دار شتريب نكهيا صبر كن بابا تو مثل ا-

 .ميدعوت ييبرم شام جا دينه با-

 .كردم دايپ يكه چه احساس اورميخودم ب يخواستم به رو يدر دل ن يحت.خواستم از آنجا فرار كنم  يم

 يدر آغا جوان نيكه بعد از آن شكست سنگ يكس.بود يگريكه متعلق به شخص د يحس.كردم يفرار م بيآن احساس عج از

كردم و  يم ينمك نشناس ديعوتم كرده بود كاال من نباشاد و پر كهر و محبت خود د ياينجات داده و به دن يمرا ازز افسردگ

از مادر مهرداد و مهمانها هم  يدارم كه حت اديفقط به .خانه خارج شدم ناز آ يدانم با چه حال ينم.دميدزد يعشق او را م
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من اعتماد  آنقدر به.كرد  يچه بر سر من آمده فكرش را هم نم كدفعهيكه  ديفهم ينم.مهرداد ساده بود.نكردم يخداحافظ

نداشت همه  فيبه تع ازين كههرچند .كند  فيتعر مياز او برا نقدريخودش خواست او را به من نشان دهد و ا يداشت كه حت

 .شناسم ياحساس كردم سالهاست او را م دنشيد قهيكه با چند دق نقدريا.بود انيع زيچ

 يدو راه نياز ا ييرها يبرا يتوانستم راه چاره ا يبود نم دهيفا يكردم فراموشش كنم ب يهفته گذشت و من هر چه سع كي

نسبت به او نداشتم  ياحساس چيمتوجه شدم كه مهرنوش به من عالقه مند شده است اما من ه يكنم از طرف دايسخت پ

 :محسن گفت ميهم جمع بود دورروز كه همه  كي.گرفتم  دهيرا نشن فامشيپ نيبنابرا

خوام قبل از رفتن  يبرم اما م كيكار پردرآمد به بلژ كي نيو همچن ليتحص يامه اد ياومده كه برا شيبرام پ يطيشرا-

 .خارج شوم نجايازدواج كنم و همراه همسرم از ا

 :گفتم عيتند و سر ديبه ذهنم رس يبرق فكر مثل

 .زن خوب برات سراغ دارم هي من

 :مادر رو به من كرد و با طعنه گفت. ديسرها به طرف من چرخ همه

 .يبه همه نشون داد قتويدفعه سل هيممنون شما  يليخ گهينه د-

كه  ميبزنم و بگو اديكردم و خواستم فر نيشوند نفز نيطور همه نسبت به من بدب نيرا كه باعث شده بود ا ايدر دل رو بازهم

 .داد بيمن سوء استفاده كرد و مرا فر يو حاهل يخواستم او از جوان يمن او رانم

 :خودم را خونسرد نشان دهم گفتم كردميم يكه سع ينگفتم ودر حال يزيچشدم و  مانيباز پش اما

 .كه ضرر نداره دنشيد-

 :گفت محسن

 .كه ضرر نداره دنشيد..گه مامان  يراست م-

را برداشت سالم كردم و با  يمهرداد را گرفتم خودش گوش يدرنگ شماره  يب.او برود  يكه به خواستگار رفتيادرم پذ و

 .را به او دادم و گفتم كه آت خواستگار برادرم محسن است بايخواهر ز يشدن خواستگار ببرا دايخبر پ يخوشحال

كرد و شماره را گرفت و با عجله در  نيج نيراجع به خانواده دختر مهرداد را س يرا به مادرم دادم و مادرم كم يگوش بعد
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 يخانه  يروز بعد ماردم همراه محسن رراه. رفتنديحت پذرا يليدختر تلفن زد و آنها خ ينوشت بعد بع خانه  يكاغذ باطله ا

نا .نكردم دايو رو كردم اما شماره را پ ريآن دختر ز يشماره تلفن خانه  افتني يرا برا نهبعد از رفتن آنها تمام خا.آنها شدند 

گشتم؟  يدنبال آن شماره م ديچه با يمن برا.از كار خودم شرمنده شدم .مهرداد افتادم  ادي.م ديكاناپه دراز كش يرو ديام

ناخواسته در دلم مهرداد  يقدر آشفته بودم كه گاه نيا.توانستم يمگر قرار نود به خاطر مهرداد او را فراموش كنم؟ اما نم

چند روز گذشت .نشد  دايدر دل گفتم بهتر كخ شماره پ.گفتم يبه خوودم ناسزا م يو گاه دميكش يرا به فحش م چارهيب

او  شتريهم ب داز مهردا يشده بود و من حت ليبا من فام گريحاال د.بود و چند هفته بعد كار تمام شد  دهيمحسن دختر را پسند.

 يكه هر از گاه ميافراد من و او بود نيها ساكت تر يهمانيدر م.شدم  يم دهيكش شيو همچان ناخواسته به سو دميد يرا م

 يلحطات يكرد و حداقل برا يم دوارميام ياز احساس نبود كم ياو هم خال يكه نگاه ها نيكرد و ا ي يهم طالقهم نگاهمان با 

از چشمان مهرداد  نيپكر بودم و ا دميد ياو را نم گريد نكهياز ا ساياز رفتن محسن و پر بعد.كردم  يم ياحساس خشنود

 :گفت يناراحتم ومدام م ايرو ي هيكرد هنوز قض ياما خوشبختانه او فكر م.دور نمانده بود 

 !كردن مد شده انتيدوره زمونه خ نيتو ا. دهيكه به آخر نرس ايناراحت نباش دن-

احساس در دلم به او  نيافتادم كه با وجود آورن ا يخودم م اديرفت چرا كه به  يدر هم م مياخمها شتريحرفش ب نيا از

 يهم از دستم بر نم يدانستم و كار ينبود اما به هر حال خودم را مقصر م من يهر چند كه احساس در اراده .كرده ام  انتيخ

 .بكوبم واريشبانه روز با خودم بجنگم و مشت به د نكهياز ا ريآمد به غ

 يعاطفه به من نگاه م يپدر ب كي ايجوان هوسباز  كيهمه به چشم .و خانواده از دست داده بودم ليرا در فام تميمحبوب

حرفم را باور نخواهد  يكس گريد كساليكردم بعد از گذشت  ياما نتوانستم تصور م ميرا بگو قتيستم حقكردند بارها خوا

كرده و از  زير زير تيرا هم همان موقع از شدت عصبان يپزشك قانون ي رگهگفتم ب يهمان موقع م ديخواستم با يكرد اگر م

همچنان اشتباهات  يمشاور و همراه چيكرد را به سر حد ممكن رسانده بودم بدون وجود ه يوانگيو د يبرده بودم جوان نيب

مبادا ترك  دميترس يكه م ودب ميجا يها غرور ب يوانگيمشورت نكردن ها و د نيا يعلت همه . دادم يام را دامه م يايپ

 .بردارد

و و باز هم مهرداد ساده به زور مرا در مقابلش قرار  يتفاقآن هم به طور ا دميمهرداد د ياز مدتها دوباره او را در خانه  بعد
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برم و به طرف در  ديبه سرعت مخالفت خودمو اعالم كردم و گفتم كه من فرصت ندارم و با.بدهم ياضيداد تا به او درس ر

 :در دل گفتم.مهرداد هم دست بردار نبود .و خواهش كرد  مداما مادر كهرداد به طرفم او.رفتم 

د تمام طول .ناچار قبول كردم ...ياحمق نقدريخوام بمونم آخه تو چرا ا يمن كه از خدامه به خاطر خودت نم! يد آخه لعنت-

كرد  يبود لرزش دستانش در هنگام نوشتن مرا ازاحساس او آگاه م دهيفا ياما ب.فتدينگاهم به او ن.كردم  يم يكالس سع

از پدرش متنفر .بود  بايمتورم و كمبود اما باز هم ز شيمادرش بود و گونه ها پدر و يپر از خراش ناخنها شيدستها يرو.

آخه چدر !  يزنه اسمش ناپدر يحداقل اگه م.خودم  يزنه اسمش ناپدر يحداقل اون اگه م.خودم  يصد رحمت به ناپد.بودم

و به سرعت از  دياز دستم كش دفترش را كدفعهيافكار بودم كه  نيخودشو آش والش كنه در ا يبچه  يطور نيا ديكه نبا

خودم  يو به بدبخت ستين يمطمئن بودم كه او هم رفتارش عاد گريد.دارد  يدانستم كه چه احساس يخوب م.آنجا رفت 

بعد از آن دو سه بار ناخواسته سر راه مدرسه اش قرار گرفتم و او را به مقصد رساندم و هر دفعه پس از .دچار شده است

مهرنوش  يبره واسه  باياگر ز ؟يبود؟ اگر مهرداد بفهمه چ يچه گار نيرا سزنش كردم كه ا رساندنش صد بار خودم

گرفتم  ميتصم.شده بودم وانهينه واقعا د!نكرد كه مهرداد بخواد ناراجت بشه  يمن كار دميد ياما بعد م ؟يكنه چ فيتعر

 .برسد شيمن دارد به آرزو نحق بر گرد نقدريو خودم را كنار بكشم تا مهرداد كه ا نمياو را نب گريد

گرفتم  ميچند بار تصم. من بود  يسر و ته من در آن زمان تنها دلگرم يب يدفتر و نوشته ها نيفرورفتم و ا ييدر الك تنها باز

 ديكه با باستيز نيرا بخواند و بداند كه من به خاطر مهرداد از خودم گذشتم و حاال ا زيبدهم تا همه چ بايدفتر را به ز نيا

 ديسف يمجنون در باغ اواسان ورق ها ديدرخت ب ريز.  دميكش يشدم و باز خود را كنار م يم مانياما بعد پش رديبگ ميتصم

دفتر را پاره پاره و  نيا رميبگ بايفراموش كردن ز يبرا يقطع ميتصم يكردم و اگر روز اهيس ميدفتر را با نوشته ها نيا

 ...خواهم رفت وداندازمش و به سراغ سرنوشت مبهم خ يهمان دخت م ريمچاله كرده و در ز

 *** 

 7 فصل

 .كامال خيس شده و نوشته ها از بين رفته بودند. اينجا به بعد دفتر ديگر اصال قابل خواندن نبود از

صبانيت با ع. پس او تصميم به فراموش كردن من گرفته كه اينگونه اين دفتر را در اينجا انداخته است. گلويم را فشرد بغض
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 :دفتر را زير پايم انداختم، پوزخندي زدم و گفتم

 !پس به غير از مامان هما، دو نفر ديگه هم توي اين دنيا هستن كه منو دوست دارن! خدايا شكرت _

من . اصال فكرش را هم نمي كردم او چنين ديدگاهي نسبت به من داشته باشد. به ياد مهرداد افتادم از او بدم آمد! نفر؟ دو

مهرنوش؟ آيا او . ما از كودكي با هم بزرگ شده بوديم و مثل خواهر و برادر بوديم. هميشه به چشم برادر به او نگاه مي كردم

پس بگو اون روز چه اصراري . عاشق شده بوده و به من نگفته! كاهيه اين مهرنوش رزياز اين موضوع خبر دارد؟ عجب آب 

زدم زير گريه و زير . داشت كه حتما خودش با من رياضي كار كنه و از اينكه من و محمد با هم رفتيم توي حياط ناراحت شد

 :لب گفتم

محمد آقا از دست شمام عصباني ام كه حاال واسه من . آقا مهرداد از شمام بدم مياد. باهات قهرم! خيلي بدي مهرنوش خانم _

 .انسان دوست شدي، اصال به تو چه كه چي به سر مهرداد مي ياد؟ تو راه خودتو برو

. آنقدر تا دلم خالي شد. گريه كنان و پشت سرهم چرت و پرت مي گفتم. را مشت كرده و به درخت مي كوبيدم دستم

فكر كردم االن هما . درست يك ساعت بود كه زير اين درخت نشسته بودم. عتم انداختمنگاهي به سا. اشكهايم را پاك كردم

 .عصايم زدم و آرام آرام به طرف ايوان رفتم برنگران مي شود اين بود كه به سختي بلند شدم و تكيه 

خواستم به روي . ار استكه به خانه برگشتيم، باز پدرم را ديدم كه با عصبانيت سبيل هايش را مي جود و آماده ي انفج شب

سرم را زير انداختم و آهسته از جلوي . خودم نياورم، خيالم راحت بود كاري نكردم كه عصبانيتش از دست من باشد

 :نرفته بودم كه فرياد زد شترچند قدم بي. چشمانش گذشتم تا به اتاق هما بروم

 .وايسا ببينم! بي حيا _

نبود، پس به من مي گفت بي حيا؟ مگر من چه كرده بودم؟ با قدمهايي لرزان به كسي غير از من آنجا . را برگرداندم سرم

 :طرفش برگشتم، فالنامه ي حافظ را به سينه ام كوبيد و گفت

 اين واسه توئه؟ _

 .عالمت تأييد سرم را پايين آوردم به

 :فرياد زد دوباره
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 اين واسه توئه؟ _

 :صدايي لرزان و آرام گفتم با

 .بله _

 :مايل به نعره گفت فريادي با

مگه تو خبر مرگت نمي دوني تو خاندان عنايت حافظ خوندن واسه دختر عيبه؟ حافظ . تو غلط كردي كه حافظ مي خوني _

با اين آبروريزي . اگه پس فردا تو فاميل بپيچه كه دختر عنايت حافظ مي خوانه من چه خاكي تو سرم بريزم! مال عاشقاس

 مي رسي يا نه؟ بهشه چي بشه؟ كه ببيني هاي تو، تو حافظ مي خوني ك

 حاليت شد؟. تو عاشق شدي؟ اگه بفهمم يه همچين فكرايي تو سرته، خودم سرتو مي برم مگه

 :را پايين آوردم و با صدايي بغض آلود گفتم سرم

 .بله _

ه را جمع كردم و همه ي آنها دانه دانه ورقهاي پاره شد. كتاب را پاره كرد و خرده هاي كاغذ آن را به صورتم پرتاب كرد بعد

 :را كه در مشتم جمع بود بوسيدم و گفتم

 .اينا نمي دونن كه اگه عشق واقعي باشه چقدر هم چيز خوبيه. حافظ جون ببخشيد، بهت توهين شد _

اگه قرار باشه همه ي آدمها بشينن و مثل گوساله همديگر رو نگاه كنن كه ديگه . بدون عشق كه معنايي نداره زندگي

اصال من مي خوام عاشق باشم، احساسات من به كسي چه . اسمشون آدم نيست، دور از جون شما ديگه با حيوون فرقي ندارن

 ...تربطي داره؟ همش مي گه خاندان عنايت، خاندان عناي

بود با  پدرم بود كه با دست سنگين و پر قدرتش پشت گردنم را نشانه گرفته. يك پس گردني از حال خودم بيرون آمدم با

 :لحني تمسخر آميز گفت

 .بلند شو بريز دور اين آشغاال رو، اينقدر هم زير لب ورد نخون مردم مي گن ديوونه شده _

ناچار از جايم برخاستم و بدون هيچ . حالم از اين كلمه بهم مي خورد. مردم، مردم، مردم فقط براي مردم زندگي مي كرد واي

از شدت خستگي به خوابي عميق فرو رفته بود و من . تم و گريه كنان به اتاق هما رفتمحرفي خرده كاغذها را در سطل ريخ
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به فكر فرو . هايش وجودم را گرما مي بخشيد و مرا به زندگي اميدوار مي كرد نفسحتي صداي . خيره به او نگاه مي كردم

نمي دانم چرا اينقدر از . يگر از ذهنم گذراندمرفتم، به اتفاقات آن روز و آن دفتر پاره مي انديشيدم و جمالتش را يكبار د

نوشته بود اگر . سنگين و مالل آور بود يمشايد به خاطر آن جمله ي آخر نوشته هايش بود كه برا. دست او عصباني بودم

را پس تصميم گرفته من . روزي تصميم به فراموشي او بگيرم اين دفتر را پاره خواهم كرد، و حاال اين كار را كرده بود

خدايا چرا من اينقدر بدشانسم؟ وقتي از احساس او نسبت به خودم با خبر شدم كه كار از كار گذشته و اين . فراموش كند

 .در حال نابودي است حساسا

در هيچ كدام از ميهماني هاي مربوط به پريسا شركت نكردم چرا كه مطمئن بودم او نمي آيد، پس رفتن من دليلي  ديگر

 .متر اصرار بر حضور من در اين ميهماني ها داشتپدر هم ك. ندارد

چون مي . من بيش از محمد اصرار بر فراموشي اين عشق داشتم. موقع رفتن پريسا براي بدرقه اش به فرودگاه نرفتم حتي

ن دانستم با افكاري كه پدرم راجع به او دارد ادامه ي اين عشق بي فايده است هر چند كه همه اينها همش حرف بود و م

 .هيچگاه نتوانستم حتي فكرش را از سر بيرون كنم

بعد از گذشت دو سه . بايد براي امتحان رياضي تجديد شده ام خود را آماده مي كردم. ماه گذشت و شهريور فرا رسيد دو

به . تمماه، دفتر رياضي ام را باز كردم و با ديدن دست خطش در صفحات پاياني دفترم دوباره به حال و هواي گذشته برگش

روز امتحان با دلشوره . هر مصيبتي كه بود افكار پراكنده ام را سرو سامان داده و سعي كردم حواسم را به درس معطوف كنم

در آن گرماي غير قابل تحمل تمام راه خانه تا مدرسه را پياده رفتم چرا كه طبق دستور پدر . اي فراوان راهي مدرسه شدم

 .وس استفاده كنماجازه نداشتم از تاكسي و اتوب

به هر حال . شايد هم من نسبت به دفعه ي قبل روحيه ي بهتري داشتم. به امتحان اصلي كمي راحت تر به نظرم رسيد نسبت

همان طور كه خسته و آرام آرام قدم برمي داشتم صداي همان پسر . امتحان را به خوبي برگزار كرده و از مدرسه خارج شدم

دلم مي خواست يك . و برش را به خريدن فالنامه ي حافظ تشويق مي كرد دورآب و تاب افراد  بچه ي سمج را شنيدم كه با

دو دل بودم مي ترسيدم پدرم بفهمد و باز همان . بار ديگر از او همان فالنامه اي را كه پدرم ريز ريزش كرده بود را بخرم

به طرف صداي پسر بچه . را در جايي محكم پنهان كنم آش و همان كاسه، باالخره تصميم گرفتم كتاب را بخرم و اين بار آن
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نگاهي به فالنامه ها كه او آنها را جلوي خود . برگشتم و همان طور كه سرم زير بود و غرق در افكارم بودم به طرفش رفتم

 :چيده بود انداختم و يكي از آنها كه كوچكتر از بقيه بود را انتخاب كردم و گفتم

 آقا پسر اين چنده؟ _

 :لحن مخصوص خودش گفت اب

 ...اول مال اين آقا رو حساب كنم! صبر كن خانم _

اتفاقا او هم يك قدم به عقب . را بلند كردم و با ديدن آن آقا جا خوردم و ناخودآگاه يك قدم به عقب برداشتم سرم

 :پوزخندي زدم و در دل گفتم. هر دو از ديدن هم تعجب كرده بوديم اما او كمتر بروز مي داد. برداشت

 !به به محمد آقام حافظ مي خونن، البد يه عشق جديد پيدا كردن _

به هر حال ما هنوز با هم فاميل بوديم و من بايد . سالمش مرا به خود آورد بيشتر سعي كردم تسلطم را حفظ كنم ايصد

يادم آمد كه در آن دفتر نوشته بود تا حدودي از احساس من . طوري رفتار مي كردم كه او متوجه نشود دفترش را خوانده ام

بعد از خواندن نوشته ها . و اين كه احساسم را مي داند از او خجالت كشيدم هنسبت به خودش آگاه است با يادآوري اين جمل

در حالي كه سعي مي كردم صدايم نلرزد جواب سالمش را دادم و براي اينكه بيشتر . اين اولين باري بود كه او را مي ديدم

 :خودم را بي تفاوت نشان بدهم گفتم

 مامان و مهتاب خانم خوب هستن؟ _

 .، بد نيستنخيلي ممنون _

 :اين بود كه پرسيدم. از اين نتوانستم حس كنجكاويم را پنهان كنم بيش

 شما هم به فال حافظ اعتقاد داريد؟ _

 .بله مخصوصا بعضي وقتها كه آدم سر دو راهي مي مونه، حافظ به آدم كمك مي كنه _

 :دونم چي شد كه يكدفعه پرسيدم نمي

 مگه به سالمتي قراره ازدواج كنيد؟ _

 :خودم كه حسابي از سؤالم تعجب كرده بودم او اصال تعجب نكرد و خيلي عادي گفت رعكسب
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 .بله اگه خدا بخواد تصميم دارم ازدواج كنم _

 :به سختي خودم را كنترل مي كردم، به زور لبخندي زدم و گفتم. گلويم را فشرد بغض

 .مبارك باشه _

 :گفت و

 .ا شما صحبتي داشته باشماتفاقا مي خواستم راجع به اين موضوع ب _

بعد از لحظاتي حرفش . شك نداشتم كه طرفش مهرنوش است و البد محمد مي خواهد راجع به او از من سؤاالتي بپرسد ديگر

 :را ادامه داد و گفت

وقتي ديدم دير كرديد . مدت زيادي جلو در مدرسه منتظرتون بودم. راستش اصال امروز من براي همين به اينجا اومدم _

شانس آوردم كه شمام هوس كتاب خريدن كرديد وگرنه اينقدر . گفتم خوبه بيام از اين آقا پسر يه كتاب بخرم تا شما بياييد

 .حواسم به كتابها پرت شده بود كه ممكن بود نبينمتون

ايم هر چند كه مي دانستم حرفهايش بر. براي شنيدن حرفهايش عجله داشتم كه از خريدن كتاب منصرف شدم اينقدر

اين بود كه هر دو كمي آن طرف تر از بساط . ناخوشايند خواهد بود اما مي خواستم بدانم چه سؤاالتي درباره او از من دارد

 :او بدون مقدمه صحبتهايش را شروع كرد و گفت. پهن شده ي پسرك خود را براي گفتگو آماده كرديم

زل شما تلفن زد و راجع به خواستگاري با مادرتون صحبت راستش همون طور كه خبر داريد مادرم هفته ي پيش به من _

 ...كرد

 :از خودم نااميد بودم و همه ي حواسم به مهرنوش بود كه مثل خنگ ها پرسيدم اينقدر

 خواستگاري كي؟ _

 :زد و گفت لبخندي

 !مگه به غير از شما دختر ديگه اي هم توي اون خونه هست؟ _

. خاطر زياد بودن تعداد افراد خونواده و همچنين دختر بودن همه آنها مسخره ام ميكندفكر كردم داره به . لحنش رنجيدم از

 :با ناراحتي گفتم
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 .نخير، خوب مي دونيد كه ديگه فقط من توي اون خونه هستم _

مي گم مادرم شما رو از ثريا خانم خواستگاري كرده من فقط مي خوام بدونم چرا . خب آفرين منم دارم همينو مي گم _

 !جوابتون منفي بوده؟

در آن . حتي نمي دانستم چه بگويم. نمي دانستم خوشحال باشم يا ناراحت يا عصباني. برايم غير منتظره بود حرفهايش

او كه متوجه . گرماي تابستان دستانم مثل يك تكه يخ شده بودند و من براي اينكه نلرزند مدام آنها را به هم گره مي كردم

 :زير انداخت و گفت حالم شده بود سرش را

 ...مثل اينكه ناراحتتون كردم. نبايد اين طور صريح صحبت مي كردم. ببخشيد قصد جسارت نداشتم _

عصبانيت كيفم را روي شانه جابه جا كردم، نگاهي پر معنا و زودگذر به صورتش انداختم و بدون خداحافظي به سرعت از او  با

نمي دانم اين حركات . دور شدم و او كه از اين حركت من تعجب كرده سر جايش ايستاده بود و رفتن مرا نظاره مي كرد

 !خواستم ناز كنم، بلد نبودم ميكودكانه چه بود كه از من سر مي زد؟ شايد 

هر حال هر چه كه بود و به هر دليلي كه بود تمام مسير بين مدرسه تا خانه را اشك ريختم و به همه ناسزا و بد و بيراه  به

گفتم از محمد و خودم گرفته تا پدر و مادر او، پدر و مادر خودم و مهرداد و مهرنوش و پريسا و مهتاب، همه را مقصر مي 

مگر من آدم . موضوع به من نزده بودند و از طرف من خودسرانه جواب منفي داده بودند نچرا خانواده ام حرفي از اي. مدانست

نبودم؟ مگر كسي كه قرار بود ازدواج كنه من نبودم؟ هما چرا سكوت كرده بود؟ شايد او هم خبر نداشته، مهرداد چطور به 

چي مي گه اين وسط؟ چرا همه  ساكرده محمد را دوست دارد، پري خودش اجازه داده بود عاشق شود؟ مهرنوش غلط

بدجنس اند؟ چرا اينجا هيچ كس منو نمي بينه؟ چرا هيچ كس منو آدم حساب نمي كنه؟ فقط محمد به من شخصيت داد و 

نه؟ حتما مي حاال چي راجع به من فكر مي ك. خواست كه نظر خودم را بداند، آن هم كه خود بي عقلم اينطوري جوابشو دادم

به ياد اتفاق آن روز در حياط خانه مهرنوش افتادم كه وسط تدريس رياضي او همين رفتار را كردم و ! بيگه چه دختر بي اد

گريه . متخصص خرابكاري بودم، اين بار هم همه چيز را خراب كردم. بدون خداحافظي و با عصبانيت آنجا را ترك كردم

 :تا جلوي در اتاق همراهم آمد، در حالي كه مدام مي پرسيد هما هراسان. كنان وارد خانه شدم

 ...چي شده؟ چرا گريه مي كني؟ امتحانتو بد دادي؟ د بگو ديگه چي شده؟ _
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 :من سرم را تكان دادم و در ميان گريه گفتم و

 !آره امتحانمو بد دادم _

هما هم كه مرا اينگونه ديد به حال خود رهايم . دمرا به روي تخت انداختم و بي توجه به حرفاي هما پشتم را به او كر خودم

فقط . معلوم نبود به كي فحش مي دهم. دستم را مشت كرده و روي بالشم مي كوبيدم و پشت سر هم فحش مي دادم. كرد

اين كار دلم خالي مي شود، حاال طرف ناسزاهايم هر كه مي خواهد  بامي گفتم، يك نفس هم مي گفتم احساس مي كردم 

حتي از دست خودم، حتي به رويا هم فحش مي دادم كه باعث بدنامي . فقط از دست همه عصباني بودم. ، اصال مهم نبودباشد

شايد محمد اميدوارتر  استبرايم مثل روز روشن بود كه جواب پدرم منفي . محمد شده بود و حاال كار او را مشكل كرده بود

ده چرا كه او خبر ندارد پدرم چه احساسي نسبت به او دارد و چگونه درباره از من بوده كه چنين درخواستي را از مادرش كر

تصميم گرفتم همه چيز را فراموش كنم و به زندگي . خيلي فكر كردم همه افكارم به بن بست مي رسيد. اش حرف مي زند

 .همان زيباي فارق از همه جا شوم كه همه ي فكر و ذكرش پسر شدن بود وعادي خودم برگردم 

گاهي هم به خودم تلقين مي كردم چه ! لحظه هاي عمرم به بطالت مي رفتند و همه فكر من فراموش كردن او بود هترينب

 .خوب توانسته ام نام او را از ذهنم پاك كنم اما بعد با پوزخندي خود را به خاطر اين تلقين مسخره سرزنش مي كردم

هما هيجانزده وارد اتاقم شد خنده كنان دستم را در دست گرفت و  و بي صدا مثل مجسمه روي تختم نشسته بودم كه آرام

 :گفت

 !زيبا مژده بده _

 :بي حوصلگي گفتم با

 چي شده مگه؟ _

 اول بگو ببينم چند وقته با مهرنوش حرف نزدي؟ _

 ...شايد نزديك يه ماهه... چه مي دونم _

 !خب پس خبر نداري _

 چي رو خبر ندارم؟ _
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 !ازدواج ميكنه ديگهاينكه مهرنوش داره  _

 :را از دستش بيرون كشيدم و ايستادم، در چشمان ذوق زده اش خيره شدم و گفتم دستم

 تو از كجا مي دوني؟ _

االن فاطمه خانم مادر مهرنوش زنگ زده بود داشت با مادرت حرف مي زد، غلط نكنم زنگ زده بود واسه تحقيق، چون  _

 .ي ازشون نديديمواال ما كه بد: شنيدم كه مادرت مي گفت

... در دل گفتم اصال خواستگارش محمد باشه، به من چه ربطي داره؟ ايشاا. مي خواست خونسردي خودم را حفظ كنم دلم

اما جلوي كنجكاويم را نتواستم بگيرم اين بود كه با لحني ظاهرا بي تفاوت . احساساتم را كنترل كردم... خوشبخت بشن

 :پرسيدم

 ست؟حاال خواستگاره كي ه _

 !مهري خانم همسايه قديمتون _

فكر كردم االن فرصت مناسبيه كه راجع به حرفي كه آن روز محمد گفت از . راحتي كشيدم و سعي كردم لبخند بزنم نفس

 :پرسيدم. هما پرس و جو كنم

 !چند وقته پيش كسي زنگ نزد اينجا منو خواستگاري كنه؟! هما _

 :كرد و گفت اخم

وديت شد واسه مهرنوش خواستگار اومده؟ دخترم دختراي قديم، اسم خواستگار مي آوردي رنگ حس! خاك به گورم! وا _

قشنگ مثل خانم خانما مي شيني تو خونه تا به وقتش بيان ! لبو مي شدن حاال اين دختره داره از من سراغ خواستگار مي گيره

 !سراغتو ببرنت، ديگه ام از اين شوخي ها با من نكن بهم بر مي خوره

 .توي اين خونه يه اتفاقاتي افتاده كه هيچ كس راجع بهش چيزي به من نگفته. اما هما من مي خوام يه چيزي رو بدونم _

 !تو هم كه همه چيزو مي ياري به من گزارش مي دي، راجع به اون مطلب چيزي به من نگفتي حتي

 كدوم مطلب؟ _

 خودت خوب مي دوني هما خودتو به اون راه نزن _
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آهان ... بود يتو رو واسه اون پسر التش چ نجايزنگ زده بود ا سايخانم مادرشوهر پر نيميس شيخب آره چند وقت پ ـ

 ....»نه«فورا بهشون گفت  ه،يدونست جواب بابات چ يمادرتم كه م. كرده بود يواسه اون تو رو خواستگار. محمد، آره

 :افتاده باشد اخم كرد و گفت يزيچ اديانگار  شيوسط حرفها كدفعهي

 !يستاديپدرسوخته دوباره گوش وا يا! ؟يدونست يتو از كجا م يراست ـ

 :لحظه از سوالش جا خورده بودم، فورا گفتم كيهم كه  من

 ...البته ديآره، آره، ببخش ـ

 يرابطه با كس نيارم در اد ازيكردم ن ياحساس م. هما بگم يبرا زويگرفتم همه چ ميدفعه تصم هيشد كه  يدونم چ ينم اما

سر حرف رو  نكهيا يبرا ليدل نيبه هم زميدلم بر يراز رو تو نيتوانستم ا ينم نياز ا شيپ. حداقل درد دل كنم ايمشورت 

 :باز كنم گفتم

 !هما ـ

 ...بله ـ

 .راجع به اون حرف نزن يجور نيا گهيد ـ

 ؟يراجع به ك ـ

 .محمد ـ

 گفتم؟ يمگه من چ! وا ـ

حرفم را قطع كرد و دست به كمر ... تهيهم مودب و باشخص يلياتفاقا برخالف تصور همه خ. ستياون الت ن. پسر الته يگفت ـ

 :اش گفت يشگيهم يو با آن لحن بامزه  ستاديا ميروبرو

بهت صد دفعه  ه؟ياون چه طور آدم يدون يمگه تو نم ؟يكن يم ياز اون طرفدار يتو واسه چ ؟يگفت يصبر كن صبر كن، چ ـ

 يپسره م نيراجع به ا ييزايچ هيما ! ستين يبود كه آدم خوب دهيخوشگل و اتوكش يرو نخور، هركس يگفتم گول ظاهر كس

 ...اگه تو ،يكن يم يازش طرفدار نميواسه هم ،يدون يكه تو نم ميدون

دونم كه  ياز پدر و مادر خود محمد م شتريب يدونم، حت يشما م ياز همه  شتريب. دونم يم زويمن همه چ! نيصبر كن، بب ـ
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 ...كردن كامال اشتباهه يكه همه راجع به اون فكر م يزياصال چ. بوده يچ انياصل جر

رو  زيساده دل و زودباور من، راحت همه چ يبايداده تو هم كه ز لتيا پس اغفالت كرده، دروغ و دمبل به هم بافته و تحو ـ

 !يباور كرد

شد نه  يم دهيبود كه در لحن كالم مهربانش د يحال تنها دلسوز نيبودم اما باز هم با ا دهيند يور جدط نيبه حال هما را ا تا

 :خندانش انداختم و گفتم شهيبه صورت هم يزينگاه محبت آم. و نه تعصب كوركورانه گريد زيچ

 يكس چيه يگم برا يكه م يينايا يقول بد نكهيكنم به شرط ا يم فيرو برات تعر زيمفصل همه چ ،يعجله نكن نقدرياگر ا ـ

 .ينكن فيتعر

 يخونه  نيتو ا! من هستن يحرفها دنيخونه منتظر شن نياهل ا يزنه انگار كه همه  يحرف م نيخب بابا حاال همچ يليخ ـ

! مكن فيتو رو تعر يخانم حرفها ايمثال واسه ثر نميكه بخوام بش نيده چه برسه به ا يكس جواب سالم منو نم چيه ايتارك دن

 !به خونت تشنن هتو رو ك يكس نه، حرفها چيه ياونم حرفها

 ...بداخالقن يكم هيفقط  ستنيحرف نزن اونا پدر مادرم هستن به خونم هم تشنه ن يطور نيا هما ا ـ

 يشده  تيترب باجون،يخونه فرار كرده بود اما تو ز نيتو بود تا حاال صد باره از ا يجا گهيد يبنازم اون طبع بلند تو، هرك ـ

 !به خودم نيآفر. كردم تتيبا گذشت و خوب ترب نقدريخودم ا. يخودم هست

 :كرد خنده ام گرفت و گفتم يم فيهمه از من و خودش تعر نيا نكهيا از

. ميآرام تر شد يهردو كم. رهيگ ينم ليما دو تا رو تحو يا گهيكس د نجايا ميكن فيكه من و تو از خودمون تعر نيمگر ا ـ

 يباغ لواسان تا صحبت ها ختيدر ريمچاله شده در ز يرا از آن كاغذ ها زيبود و من همه چ ميحرفها دنيتظر شنحاال او من

شده  مياو كه محو صحبتها. هما گفتم يخوانده بودم، برا شيكه در نوشته ها چهمدرسه مان و هرج يكيآن روز محمد در نزد

هم گفتم  انيو در پا» !ييچه پسر آقا ياله رميبم يآخ« : گفت يداد و م يسرش را تكان م ميحرفها دييبه عالمت تا يبود گاه

. نسبت بهش ندارم ياحساس چيو ه ردمفراموشش ك گهيما هنوز شروع نشده، تمام شده و من االن د نيب زيكه البته همه چ

 :حرف را كه زدم هما گفت نيا

بهش  ياحساس چيخدا رحم كرده تازه ه! مع شد؟چشماش ج يمن گفتم پسر الته اشك تو يبود كه وقت يآهان پس ك ـ
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 !يكرد يچه كار م ياگه داشت يندار

 :خانم نظافت كار مادرم در اتاقم را به صدا در آورد و از پشت در گفت يكه صغر ميهما گرم صحبت بود با

 ...خواد باهاتون صحبت كنه يم نكهيتلفن زده، مثل ا تونياضيمعلم ر ن،ييپا دييايگن ب يمادرتون م! خانم بايز ـ

 :بلند گفتم يكردم با صدا يكه با تعجب به هما نگاه م يحال در

 ...نييپا اميتونم ب يشماره تلفن اتاق خودمو بهش بده من دستم بنده نم ديبه مادرم بگ! خانم يصغر ـ

 .چشم خانم ـ

 يحدس زدم كه چه كس يفكر كردن تا حدود يپس از كم قهيچند دق نيدر ا. زنگ تلفنم به صدا در آمر قهياز چند دق پس

 :نگران به هما نگاه كردم و گفتم يبا چشمان. ممكن است پشت خط باشد

 يم يچه كارم داره؟ چ يعنيزنه هما  يدلم شور م.... را برندارم يگم خوبه اصال گوش يم... بگم؟  ياگه اون بود بهش چ! هما ـ

 .دارم يرو برنم يمن گوش... خواد بگه؟

آن را به دستم داد،  يحرف چيه يرا برداشت و ب يبهتر از من نداشت به طرف تلفن آمد، گوش يكه خودش هم حال هما

 :چندبار پشت سر هم گفت. ديرس يمحمد بود كه از آن طرف خط به گوش م يحدسم درست از آب درآمده و صدا

 ....خانم بايالو ز... الو... الو ـ

. خوش نشان بدهم يتوانستم به او رو يامد كه جواب رد بدهم، نه م ينه دلم م. ميبگو ديچه با نما دانستم. بند امده بود زبانم

 :گفت يتماس را قطع كردم با ناراحت ديهما كه د. گذاشتم شيرا سرجا يلرزان گوش يبا دست

 خودش بود؟ ؟يشد؟ پس چرا قطع كرد يچ ـ

 .آره ـ

 :شمرده گفت يليآرام و مهربان و خ ييانداخت و با صدا ريرا ز سرش

 .بهت بكنم يمن بتونم كمك ديشا... ياگه واقعا دوستش دار بايز ـ

 !؟يچه كمك ـ

لحن . دميرا شن شيباز هم صدا. را برداشت و به دستم داد يبار هم هما گوش نيا. زنگ تلفن به صدا درآمد يصدا دوباره
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 :گفتم يطوالن يباالخره پس از مكث. را باز كنم  ميلبها نيكردم قفل سنگ يسع يليخ. ديرس يبه نظر م يعصبان يكم شيصدا

 .بله ـ

 .محمد هستم... من... سالم ـ

 .بله شناختم ـ

تواند بفهمد كه او از پشت تلفن به  يم ميكرد با دقت كردن در حالت چشمها يفكر م. كرد ينگاهم م يهمچنان با نگران هما

 !ديگو يمن چه م

 :صحبتش را ادامه داد او

درباره اش  نميخواستم بب يم. با شما صحبت كردم يراجع به موضوع شيچند وقت پ... كه مزاحمتون شدم نياز ا ديببخش ـ

با صراحت صحبت  يادياون روز ز نكهيدم مثل ا يالبته من بهتون حق م. دياون روز جواب سوال منو نداد د؟يفكر كرد

 ...كردم

 !ديمقدمه صحبتتون رو شروع كرد يو ب حيصر يليامروز هم خ ـ

 يبه حرفها يازيخودمو گرفتم ن يقطع ميكردم اما حاال كه تصم ينيمساله مقدمه چ نيا يذهن خودم برا يدو سال تموم تو ـ

 ...نميب ينم يا هيحاش

 !د؟يريگ يم يديجد ميهر روز تصم نكهيشما مثل ا ـ

او  ديشا. شناختم نبود يم شهيهمكه  يآن محمد ارام و صبور گريد. زد يخشونت در لحن كالمش موج م يدانم چرا نوع ينم

خواست بدانم باالخره چطور با خودش كنار  يدلم م. خسته شده بود يو كش مكش درون يهمه فشار روح نيهم مثل من از ا

 :گفت تيعصبان اب. رديبگ دهيگرفته مهرداد را ناد ميآمده و تصم

 !منظور؟ ـ

 :بلند كردم و گفتم يرا كم ميصدا

 !مگه من نوكرتون هستم؟. ديطور خشن با من صحبت كن نيا ديشما حق ندار ـ

 :بلندتر گفت ييهم با صدا او
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 يدهنتون م يمن از تو يدرباره  يهرچ ديكن يبهتره سع. باهام صحبت كنه هيبا گوشه و كنا يكس ادي يمن هم خوشم نم ـ

اش تلفن زدن به دخترهاست؟  يمآدم عالف كه سرگر هيهستم؟  يمن ك يكرد الياصال شما خ. ديبهم بگ حيگذره رك و صر

. نداره ليفام يتو يكه محمد نام و نشان خوب يديفقط شن... يچ چيه... يدون ينم يچ چيه ؟يدون يمن م يدرباره  يشما چ

مگه ... ده يجواب سالم منو هم به زور م يحت شونيزنه؟ ا يمن حرف م يدونم پدرتون چطور درباره  ينم ديكن يم اليخ

 د؟يكن يم يآدم باز هي يچرا با آبرو د؟يكن يرو باور م عاتيچرا شا د؟يدون يم يشماها از من چ

 :را قطع كردم و گفتم حرفش

 .ديرس ينم نجايگفت حاال كارش به ا يرو به همه م قتيكرده، اگر از اول حق يخودش باز ياون ادم خودش با آبرو ـ

به  يسه سال چ نيا يخبر نداره كه تو گهيكس د چيه. من يجز من و خدا ه،يچ قتيدونه حق يكس نم چيه قت؟يكدوم حق ـ

 ...سر من اومده

 زيهمه چ يروز ديگرفت مياگه تصم دياون نوشته بود يشما تو. من دفترتونو خوندم! دونم يرو ن زيهمه چ! دونم يچرا من م ـ

 ديانتظار دار. دميپاره شده و مچاله د اون دفتر رو يباغتون ورقها يو من اون روز تو ديكن يدفترتونو پاره م ديرو فراموش كن

رو  زيهمه چ ديقصد دار ديدفترتون نوشت يتو. رك باهاتون صحبت كنم ديگ يم كهشما . درباره تون بكنم يچه فكر

 ...ديخواه يو از من جواب سوالتونو م ديو حاال امروز زنگ زد ديفراموش كن

كردم نتونستم  يصفحات بعدش نوشته بودم كه هرچه سع يتو. شيخوند يحداقل كامل م يپس شما كه اون دفترو خوند ـ

 .كنم يرو عمل ميتصم نيا

 .رفتن كلماتش نتوانستم بخوانم نيو از ب اديآوردم كه چند صفحه از آن دفتر را به خاطر رطوبت ز ادي به

 :گفتم

 !د؟يپس چرا پاره اش كرده بود ـ

و مثل  نميبدبخت و تنها باشم كه بش نقدريا ديگفتم چرا من با. شدم يعصبان يليروز از دست خودم خ هيكه  نيبه خاطر ا ـ

شدم و دفتر رو  يكارم كردم عصبان نيا يكه برا يهيتشب نيو بعد هم از ا سميدفتر خاطرات بنو يلوس و احساسات يدخترها

 .رو براتون بگم زيهمه چ مو خود اميگرفتم كه ب يميپاره كردم و تصم
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جواب سوال اون روزتونو  ديراجع بهتون داره چطور از من انتظار دار يپدر من چه افكار ديدون يم ديگ يشما كه م... خب ـ

 نيهم ندارم؟ بنابرا دنيپدرم حق نفس كش يكه من بدون اجازه  ديدون يباشه؟ شما مگه نم نديبدم كه براتون خوشا يطور

 ...باشه تونه ينم يا گهيد زيچ ياز منف ريجواب من به غ

 !ديپدرتون ندار يبه اجازه  يازيكار ن نيا يبرااما شما  ـ

 د؟يكن يشما از خودتون فتوا صادر م... ا ـ

 !نيهم! يدون يدونم كه شما نم يم ييزايچ هيفقط من . كنم ينم يجسارت نينه بنده چن ـ

 ؟ييزايچه چ ـ

 ...بگم فقط يزيتونم چ يچون نم. دينكن يكنم كنجكاو يخواهش م ـ

 !ايهند لميمثل ف! مهيمثال ناپدر ست،يپدرم، پدر من ن ديبگ ديخواه ينكنه م ـ

به . دينپرس يزيچ گهيلطفا د. هم هستن تونيپدر شما هستن، پدر واقع تيعنا يآقا. ستين ييزايچ نياصال موضوع چن ر،ينخ ـ

 ...نيش يم زيخودتون متوجه همه چ يزود

. پرس و جو كردن را به من نداد ياجازه  نياز ا شيمادرم را از پشت در اتاق،ب يكنم كه صدا يكنجكاو شتريخواستم ب يم

مادر . مادرم باز كرد يهما در را به رو. را قطع كردم يگوش. كنم يمجبور شدم فورا تماس را قطع كنم و فعال با او خداحافظ

 :گفت تيبود با عصبان دهدر به داخل آور يكه فقط سرش را از ال

معلمات  يبعض يچرا تا حاال نگفته بود يهسا يسوسكات موذ نيكنه ع يمرده، خفه ات م تياضيبفهمه معلم ربابات اگه  ـ

 !مردن؟

امسال . دادم يمو چطور يديامتحان تجد نهيخواست بب يمال پارسال بود، م نميا. مرد بود يكي نيمادر، فقط هم ديباور كن ـ

 .دينگ يزيكنم به بابا چ يخواهش م. ميمعلم مرد ندار گهيد

خودتو واسه فردا آماده  يگفتم بدون. تو يواسه مهرداد خواستگار نجايا انيفردا م. االن فاطمه خانم زنگ زد. خب يليخ ـ

 ...يكن

 :كه مادرم در را بست و رفت هما گفت يوقت
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 !كم مهربون شده بود انگار هيمادرت ... ي،نازيآخ ـ

 نقدريا. جا خورده و در فكر فرو رفته بودم در جواب حرف هما فقط سرم را تكان دادم يخبر مهرداد حساب دنيكه از شن من

كنجكاوم كرده بود را كامال فراموش كردم و  يجمالت اخر محمد كه تا حدود يخبر ذهن مرا به خود مشغول كرد كه حت نيا

. نشود شيدايطرف ها پ نياز ا گريكه د ميبا مهرداد داشته باشم و چه بگو يبود كه فردا چه جور برخورد نيفكرم ا يهمه 

 يراجع به مكالمه  ييسوال و پرس و جو چيه گريشده كه د ديمساله جد نيا ريدرگ نقدريزهن هما هم ا ديرس يبه نظر م

 يفردا نقشه م يزد و برا ينفس حرف م كيهما هم كنارم نشسته و . سخت به فكر فرو رفته بودم. ام را محمد نكرد يتلفن

آب  ميمستق ريغ ييجورا هيبه او نباشد و هم  ياحترام يو ب يادب يبا مهرداد بزنم كه هم ب ييداد چه حرفها يم ادمي. ختير

هما  دميشن يبودم اصال درست نم ميكردن افكار مربوط به فردا يمن كه در ذهنم مشغول حالج. رو دستش زميرو بر يپاك

 :گفتم يمدادم و  يسرم را تكان م يگه و فقط گهگدار يم يچ

 ...گم يم نويهم... باشه... آره ـ

 :روز پر فكر و اضطراب مثل برق گذشت، تا شب هما صد دفعه به اتاقم امد و سفارش كرد آن

برگزار بشه، اون  يمراسم خواستگار يعاد يليبذار خ. شه يشر به پا م ،يايموقع جلو پدر و مادرت سوسه ن هيجون  بايز ـ

 .سره كن هيكار رو  يبا مهرداد حرف بزن يخواست يوقت خودت وقت

از من  شترياو ب نكهيكنم كه شر به پا شه، خودم مواظبم اما مثل ا ينم يراحت باشه، كار التيگفتم چشم، خ يمن هر دفعه م و

به  هرچه. داد ياضطرابش را به من هم انتقال م نيمدامش به اتاق من و حرفها و سفارشاتش ا يها يدلهره داشت و با سركش

. كردم خودم را خونسرد نشان دهم يم ياما سع. شد يم شتريام هم ب ينگران ميشد يتر م كيآمدن مهمانها نزد يلحظه 

 ستادهيا نهيآ يجلو. سرم انداختم يهم رو ديشال سف كيو  دميپوش يساده ا ديغروب بود كه بلوز و شلوار سف كينزد

 :تعجب كرد و گفت دنميو با دكردم كه هما وارد شد  يبودمف خودم را برانداز م

 يديپوش يبلوز قرمز تو م... ياز گور در رفته شد يمثل مرده  ؟يكرد ديچرا خودت رو سر تا پا سف! ؟يديپوش هيچ نايا! وا ـ

 ...خب

 !ميرفته قرار بود دكشون كن ادتي نكهيمثل ا!هما ـ
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 ...اصال يپيخوش ت. اديبهت م يهم بپوش ينداره تو گون دهيفا ـ

 !پم؟يخوش ت اياز گور دررفته ام  يشد باالخره مثل مرده  يچ ـ

 !امرزيكه قبل از مردنش ورزشكار بوده خداب يهست يمثل مرده ا يعنيهردوتاش  ـ

. خانم تمام فضا را پر كرده بود يهل دار صغر ييعطر چا. به لب آوردم و سپس به طرف آشپزخانه رفتم يلبخند هشيتشب از

. خواند يلب ورد م ريچرخاند و ز يرا كه حاضر كرده بود دور سرم م ياسفند. نديدر ظرف بچ ها را ينيريكمكش كردم ش

 :و گفتم دميخند

 !يكن ينشده تند تند اسفند دود م يهنوز كه خبر! خانم يصغر ـ

كارا كرد  نيشه واسه شما از ا يمادرتون كه خونه باشن نم. واسم عقده شده بود كه براتون اسفند دود كنم باخانميآخه ز ـ

 !رن يآخه مدام به آدم چشم غره م

 :دميتعجب پرس با

 !ست؟يمگه مادرم خونه ن ـ

 :گفت يانداخت و با شرمندگ ريز سرشو

 يگفتن با چندتا از دوستانشون دوره  شونيا. گفتم نتونستم مانع رفتنشون بشم يبه خدا من هرچ! خانم بايز ديببخش يليخ ـ

 .حتما برن ديفال قهوه دارن با

 نيا نكهيبود واسه س ا يزد مقدمه ا يكه م ييخانم و حرفها ياسفند دود كردن صغر هيقض دميفهم. را فشرد ميگلو غضب

فال قهوه مهم  يعنيدخترش شركت كند  نيآخر يبود كه حاضر نبود در مراسم خواستگار ياو چطور مادر... مطلبو بهم بگه

كرده كه من  يفكر نم ديبرد ؟نه شا يمن لذت م ختنياست كه از اشك ر زاريبقدر از من  نيواقعاً مادرم ا ايتر از من بود ؟ 

كارها  نيكند كه ا يفكر نم ديشا ستيرا بلد ن ياداب مادر ديكارش ناراحت شوم او حتما مرا دوست دارد شا نيقدر از ا نيا

جواب  يب ميسوالها شهيهم.. مندا يشوم نم يخواستگارم كوچك م يكارش من چقدر جلو نيداند كه با ا ينم ديبد است شا

دور  ديفرزندش را ؟ چه عقا يپا بگذارد حت ريرا ز زيقدر مهم است كه انسان به خاطرش همه چ نيداشتن پسر ا ايمانند ا يم

 امدم رونياز آشپزخانه ب انيگر يدانستم با چشم يم ديكارها را از مادرم بع نيا شرفتهيو پ ديدوران جد نيدر ا ياز عقل
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 :هراسان گفت  هما

درست  يا افهيچه ق نيا انياالنه كه مهمونا ب يديخند يم ي؟؟ تو كه االن داشت يكن يم هيشده دوباره ؟ چرا گر يوا چ-

 ؟ يكرد

 :ام شدت گرفت و گفتم  هيرا در اغوشش رها كردم و گر خودم

و با  نهيبش قهيدق هيرزش قائل نبود كه من ا يقدر برا نيا يعني يگرفت يجلو شو م ديمادر بره ؟؟تو با يهما چرا گذاشت-

ننشسته از  چكسيارز شه كه ه يخانواده اش ب يدختر واسه  نيگن چقدر ا ينم نايخواستگار ام صحبت كنه ؟اخه االن ا

 كنه ؟ يم ييرايخواستگار ش پذ

 :اش جدا كرد و گفت  نهيچشمان هما هم پر از اشك شده بود ارام سرم را از س حاال

و  تيكارش شخص نيدر ضمن مادرت با ا. دونستن  يات م يتو رو از بچگ تيوضع نيستين بهيكه غر نايحاال ناراحت نباش ا-

 ... شهيتو كم نم تياز شخص يزيكار او چ نيمطمئن باش با ا دهيخودشو به همه نشون م نييفرهنگ پا

 :زنگ در حرفش را قطع كرد و دستپاچه گفت  يصدا دنيشن با

 يخوب كه اروم شد يدلقك شد نيدماغت بره ع يقرمز نيآشپزخانه اروم بش يهم تو قهيدق هيصورت تو بشور ..و برو بر-

 . ايبردار ب يچا ينيس هي

مادر مهرداد تا از در وارد شد سراغ پدر و مادر مو گرفت با سوالش انگار :خودش در را باز كرد و به انها خوش امد گفت  هما

من بودم  نيهم نكرده بود ا ييهم نداشت سوال نا به جا يريبود و تقص يالبته او زن خوب و مهربان ديكه نمك به زخمم پاش

كردم خونسرد باشم  يو سع. را گرفتم مياشكها يبار جلو نيكرده بود ا كيتحر رابغضم . كه زخم خورده و حساس بودم 

مهرداد و .رفتم  ييرايا برداشتم و به سالن پذخانم آماده كرده بود ر يرا كه صغر ييچا ينيآهسته از جا برخاستم س

 دميكش ياز مهرداد خجالت م. شروع شد  يو سالم و احوالپرس. بلند شدند  شانيمهرنوش و فاطمه خانم به احترامم از جا

نداشتم  يخواستم ناراحتش كنم اما چاره ا يسوخت نم شيدلم برا. گاه او را به چشم خواستگار نگاه نكرده بودم  چيه.

 ياز عشق گذرانده بودم و به اندازه كاف يسرد و خال يدر خانه ا يو نوجوان يكودك نيعمرم را در سن يآروزها نيبهتر

از عشق  يخال يو باز هم به خانه ا.اوضاع ادامه دهم  نيتوانستم به ا ينم نياز ا شيب گريكرده بودم د باحساساتم را سركو
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كرده  يسكير نيبار چن كيتجربه كرده بود مهرنوش هم  ايرا رد ازدواج با رو يا يزندگ نيبار چن كيمحمد . قدم بگذارم 

خواستم به  ينبودم و نم يكار اشتباه نيحاضر به انجام چن گريداش را به هدر داده بود اما من  يخوب زندگ يبود و روزها

 خودم باشم يوزد و به فكر زندگفكر كنم و دلم به حال مهرداد نس يكردم منطق يسع نيسرنوشت ان دو دچار شوم بنابرا

اش معلوم بود كه از  يدر پ يپ يمهرنوش و لبخند ها افهياز ق. كردند  يفاطمه خانم با هما صحبت م. مهرنوش نشستم  كنار

گفتند حتما من از  يخودشان م شيحتما پ يعني. بودند  دواريام يليخدا خ يبنده ها. كرد  يحاال به چشم زن داداش نگاهم م

طور  نيسرخ بود تا به حال او را ا يبه مهرداد كردم صورتش حساب ينگاه ردمسرم را بلند ك.خدامه كه عروسشون بشم 

 يكوفته ا يتيدرشت و ب بايو صورت تقر دهيو كش زير يها شده بود چشمها يژاپن هيكم شب هيبودم  دهيساكت و خجالت ند

... 

 :گفت  يم شهيهم مهرنوش

 يتو صورتش م كيچشم دو تا خط بار يكم كم ادم به جا گهيد شهيتر م زيخنده چشماش روز به روز ر يهرداد از بس مم-

 نهيب

اتش همه مثل  يخصوص هيتر است و بق فيظر ياش كم ينيو فقط ب ستيشباهت به برادرش ن ينداشت كه خودش هم ب خبر

 مهرداد است

 :به مهرداد كرد و گفت  يكه سكوت را بشكند نگاه نيا يبرا مهرنوش

 ؟ ديكرد يچكار م ديبود بهياگه غر ديكش يقدر از هم خجالت م نيو ا ديبا هم بزرگ شد يخدا رحم كرده از بچگ-

 :و گفت  ديخانم خند فاطمه

 گهيد ارهي يخجالت م يخواستگار يگن صندل يكه م ستيخود ن يخب ب-

 :ادامه داد  بعد

 ...سر اصل مطلب  ميشن بهتره زودتر بر يدو تا دارن از خجالت اب م نيحاال كه ا-

 :گفت  هما

 ديصحبت كن منياتاق نش يتو ديبا هم بر ديتون يم ديجون اگه دوست دار بايز-
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 و صحبتها آغاز شد ميكردم نشست تيشدم و مهرداد را به طرف اتاق هدا بلند

 :گفت  مهرداد

 شما ؟ اياول من شروع كنم -

 سوال ؟ كيكنم با  ياول من شروع م-

 دييبفرما-

 ؟ ديبا من ازدواج كن ديگرفت ميشد كه تصم يچ-

 كرد يگره زده بود سرش را بلند نم زيم هيمن من كرد انگار نگاهش را به پا يمنتظره بود كم ريغ شيكه سوالم برا نيا مثل

 :گفت  ياز لحظات پس

 عالقه داشتم...به شما  ياز بچگراستش اگه جسارت نباشه من من ...خب ..خب -

 :كرد و گفت  يدفعه خنده ا كي بعد

 خانم بايز يتا بزرگ شد دميچشم مال يكل-

 :باشم گفتم  يكردم جد يكم هم خنده ام گرفته بودم اما سع هي. جا خوردم  ختيدفعه خجالتش ر كيكه  نيازا

 ديبرادر و چون دوست دارم خوشبخت باش هي نيارم عبرادر حاال دوستتون د هي نيع. شما رو دوست داشتم  يمن از بچگ-

 ديازدواج صرف نظر كن نيدم از ا يم شنهاديبهتون پ

 .سكوتش نشان از تعجب بود . از چهره اش محو شد  خنده

 :دادم  ادامه

كه در سن شانزده  يبا دختر ديتون يشما چطور م. يشاد باش يبخند يبگ يهمه اش دوست دار يپارچه شور و نشاط هيشما -

اون وقت شما . ها و اشك دم مشك منو ندارن  هي؟ پدر و مادرم حال و حوصله گر ديكن يشده زندگ يدچار افسردگ يسالگ

 ؟ يعمر منو تحمل كن هي يبتون يكن يفكر م

در  رو يا يسخت نياز حد شكننده ست من تحمل كوچكتر شيشانزده سال فقط كارم غصه خوردن بود احساسات من ب من

 ياز ته دل رو يمدتهاست كه لبخند.غرور منو شكستن . رحم  يعده ادم ب هيعمر  هي. رم  يندارم زود از كوره در م يزندگ
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. مثل من داشته باشه  تيتونه منو درك كنه كه خودشم موقع يم يكس طكنه ؟ فق يبامن زندگ تونهيم يك.  ومدهيمن ن يلب ها

من .دونه چطور با من رفتار كنه  يم. تونه منو درك كنه  ياون م.اون هم مثل من غرورش شسته باشه . اونم مثل من تنها باشه 

 كنه بزارمحبت شو ا ديهم نگرفته كه چطور با اديمتقابال  يادم نيچن هي. ام  دهيادم محبت ند هي

 :را قطع كرد و گفت  حرفم

 ستيشما ن يتو ياز افسردگ ينشان چيه.  دميند يزيجز متانت و وقار ازتون چ. راجع به شما ندارم  يتصور نيچن من اصال-

 ي؟ هما خانم به جا يدهايگفته شما محبت ند يك. ديزار  يم بيخودتون ع ي؟چرا رو ديكن يم نيبه خودتون تلق نويچرا ا

 ...كنه  يداره به شما محبت م ايهمه دن

كه من از خواهرم  ياست ؟ به نظر شما محبت سهيقابل مقا هيدا كيبه نظر شما مهر و محبت پدر و مادر با مهر و محبت -

 ديتا بتوان.  ديمن قرار نگرفته ا تيموقع ياست ؟ شما تو سهيكنه قابل مقا يم ميكه مهرنوش برا يها يانتظار دارم با دلسوز

 يمشكل م جاديمساله بعدا ا نيا. من تفاوت داره  تيتا اسمون با شخص نيزم شماو اعتقادات  تيشخص. ديحرف منو درك كن

 كنه

 يخلل چينظر ه نيبراتون بسازم كه ازا يمشترك يزندگ دميخب من بهتون قول م يليخ يدهايباشه قبول شما محبت ند-

 توش نباشه

شدن  دايكه در اثر پ ديديرو ند يهمه افراد نيمحبت كردن داره ؟ تا حاال ا يجنبه ا يادم عقده ا هي ديكن يفكر م-

بردند  يرنج م يكه تا قبل از ان از كم بودش در زندگ يگريد زياز مهر و محبت با پول و ثروت و هر چ ياثر نيكوچكتر

؟ از اشك  ي؟اگه تحملتون تموم شد چ يطور شدم چ نيمن هم هم ؟اگه ستنياصال قابل تحمل ن گهيخودشونو گم كردن و د.

با  ديخواه ي؟ حتما م يچ ديكرد يزن شاد و شنگول و پرانرژ هيكالف تون كرد و هوس  ميها يبد اخالق ديخسته شدهام 

از دست  ينداره و جوون يدهايفا يمونيپش گهياما د ديرس ياون موقع است كه به حرف من م ديدر بغل طالقم بد يبچه ا

 گرده يرفتتون بر نم

 يحرف چيه.  نميبر افروخته اش را نب يگرفته بود تا چهره ا نييكه توانسته پا ييو سرش را تا جا. كرد  يم يانگشترش باز با

مهرنوش و فاطمه خانم كه از .  وستميافراد پ هينگاهم كند از اتاق خارج شد و من هم به دنبالش رفتم به بق نكهيو بدون ا
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 :م گفتند گرفته ما جا خورده بودند هر دو همزمان با ه يچهره ا

 شده ؟ يچ-

 :گرفته گفت  يبا صدا مهرداد

 ميبمون يسابقم ون باق يخانوادگ يهمون دوست يبهتره تو-

 در هم رفته و متعجب به هم نگاه كردند يو فاطمه خانم با چهره ا مهرنوش

 :خانم گفت  فاطمه

 ديصحبت كن گهيبازهم با هم د گهيفرصت د هي.. شااليرسه كه باشه ا يبا همه به تفاهم نم يزود نيكس به ا چيخب حاال ه-

 ديديرس جهيبه نت ديشا

 :بغض الو نباشد رو به فاطمه خانم گفتم  ميصدا كردميم يكه سع من

 .. ميندار گهيفرصت د هيبه  يازين ميديرس جهياالن به نت نيما از هم-

 :شانه ام گذاشت و گفت يبه طرفم امد و دستش را رو مهرنوش

 ؟ هياخه مشكل سر چ گهيد. نكن  يريجون ؟ حال گ بايز

اقا مهرداد  قيكنم بهم حق بده من اصال ال يخواهش م.. يديرو چش يكيمكان يبار طعم تلخ زندگ هيمهرنوش تو خودت -

مثل خودم ازدواج كنم تا بتونم  يكيبا  ديادم شاد و سرزنده ازدواج كنه تا بتونه خوشبخت بشه من هم با هيبا  دياون با.  ستمين

 ديو از من نرنج ديمن باش منظورمتوجه  دوارميام ميرو درك كن گريدهم

 :گفت  يخانم با مهربان فاطمه

اگه همه مطمئن بودن كه جواب طرف شون مثبته كه  گهيد نيهم يعني يخواستگار.  ستيدر كار ن يجون رنجش باينه ز-

 يدوست داشتن يبايز نيما هم يتو هم هنوز برا. ذاشتن  يقرار عقد م گهيدفعه د كي. ذاشتن  ينم يقرار خواستگار گهيد

 اديبا خودش كنار ب يجور هيباالخره  دياصال خودتو ناراحت نكن اقا مهرداد با. نكرده  يفرق چيو اوضاع ه يهست يشگيهم

 و رفتن مهرداد و خانواده ش يبعد از خداحافظ. از عذاب وجدانم كم شد  يحرف كم نيا بعد

 :گفت  ريام طنتيش يو با لحن ديكنجكاو به طرفم دو يبا نگاه در را بست و هما
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 بال ؟ يبهش گفت يچ-

جوابم مثبت به  ديباهاش حرف زدم كه خودش فهم يجور هيدر كمال ادب و احترام  يكه سفارش كرده بود يهمون طور-

 ستيشو ن

 رهياش را بگ هيگر يكرد جلو يم يسع يليچشمانش سرخ شده بود فكر كنم خ هيدم اخر يطفل گ يول ياخ-

 ؟ ينيشو بب يسرخ يكه تو بخوا داستيهما اخه تو صورت مهرداد چشم پ-

 قشنگ معلوم بود دميچرا خودم د-

 كنن ينم هياخه مرد كه گر-

كرده فقط خودش  اليخ. چارهيمردام احساس دارن ب گهيد زاديمال آدم هيجدا بافته ان گر ي؟ مگه مردا تافته ا. گفته  يوا ك-

 مگه اونم احساس داره گهيكنه دل بچه مردم رو شكسته تازه م يم هيگر

 ؟ ينمك به زخمم بپاش يخوا يم هيحرفا چ نيزدم ؟ اصال منظورت از ا يحرف نيهمچ يمن ك-

 يقدر سنگ دل باش نيكردم ا يگفتم راستش فكر نم يجور نيهم رينه بابا به دل نگ-

. حق انتخاب داشته باشم  ديازدواج كردنم با يبرا يا گهي؟ خوب منم هم مثل هر دختر د يزن يكه م هيحرفها چ نيهما ا-

 يچطور بدست م ميبرا يخوشبخت نميبب ديبا رميبگ ميدرست تصم شهيدلم بسوزه كه نم ياگر قرار باشه واسه هر خواستگار

 سوخت يالبد دلت واسه محمد م دادميحاال اگه به مهرداد بله م ادي

 نداره ياالن حال و روز خوش چارميحتما اون محمد ب.خوان بكن به من چه  يكه م ياصال هر كار. يگ يت ماره راس-

را برداشتم محمد بود  يگوش. و خودم را به اتاقم رساندم  دميبه سرعت پله ها را دو. تلفن اتاق من به صدا درآمد  زنگ

جواب مثبت  ياو به معن يحرف برا نيو من تنها مشكلم را مخالفت پدرم ذكر كردم و ا.  هيچ ميكه تصم ديدوباره از من پرس

ان روز  يموضوع خواستگار.اش كاستم  ياز نگران يكه به او دادم تا حدود ياو هم مهرداد بود و من با جواب يبود تنها نگران

شكل خاتمه  نيباز هم به هم يخواستگار نينبود اماجرا  نيشما هم در ا ياگر پا يو گفتم كه حت. كردم  فيتعر شيرا برا

زد  يكه لبخند م يو در حال ديرا از دستم كش يدفعه هما گوش كيكه  ميمشغول صحبت بود يكرد همچنان تلفن يم دايپ

 :شروع به صحبت كردن با محمد كرد و گفت
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نباشم  ريموقع مانع امر خ هيجون گرفتم  بايرا از دست ز يخوام كه گوش يمعذرت م.... شااليسالم محمد اقا حال شما خوبه ا-

با هم حرف  نياز ا شتريتونم اجازه بدم ب ينم گهيجون هستم د بايز تيكه مسئول ترب يبگم كه من به عنوان كس ديبا يول.

 نيا يول ديبا هم صحبت كن ديقبل از ازدواج با يا يگريشمام مثل هر پسر و دختر د نمدو يالبته من م ديببخش يليخ.  ديبزن

 باشم ديمنم با شهينم يطور

كه محمد  زدينفس حرف م كيتند و  نقدريا.تعجب كردم  شياز حرفها. شده بودم  رهيكه مات و مبهوت بهصورت هما خ من

محمد ببرد تا در  شيدر ادامه صحبتش قرار شد كه صبح روز بعد هما من را پ. نكرد  دايفرصت جواب دادن سالمش را هم پ

 . ميحبت كننزد او با هم ص

همراه هما از خانه خار ج شدم البته واقعاً به مدرسه هم  ديحد ليسال تحص يبرا يثبت نام در مدرسه ا يفردا به بهانه ا صبح

 ميبود بعد از ن امدهيمحمد هنوز ن ميرفت يو بعد از ان به پارك كوچك. ديطول نكش شتريب قهياما كار ثبت نام ده دق.  ميرفت

طور نبود  نياما ا نميبب شهياو را سرحال تر از هم ديكردم امروز با يدر ذهن خودم تصور م. باالخره او هم امد  ريساعت تاخ

 ديرس يبه نظر م يگرفته و عصب شهيمثل هم

كردم  يگرفتم و تصور م يرا راحت م زيقدر همه چ نيام بود كه ا يمن به خاطر سن و سال كم و بچگ ديحق داشت شا البته

 كيكردم باالخره  يفكر م. كردم  يهم م ياحساس خوشحال ياست حت يكردن پنهان از چشم خانوداه كار ساده اازدواج 

دانست  يخواهند گفت اما محمد بزرگتر و عاقل تر از من بود و خوب م زين كيفهمند و به ما تبر يرا م زيهمه چ گرانيروز د

 نيخودش را در ا نكهياز ا مانيپش يو تا حدود ديرس يگذاشته است هما هم مضطرب و نگران به نظر م يكه پا به چه ورطه ا

 :گفت  يكار شركت داده است چون دائم م

دعا شو  يداره اگه خوشبخت شد يسرنوشت هي يباالخره هر ك. ها  ينكن نيمنو نفر.  يوقت خوشبخت نشد هيجون اگه  بايز-

بابا ته كه انقدر بد اخالقه و وحشتناك كه ادم  ريتقص ياما اگه بدبخت شد رهيوصلت سر بگ نيابه من بكن كه كمكت كردم 

كه االن هست بود من و تو درست مثل  نيخورده خوش اخالق تر از ا هي باتبره باهاش حرف بزنه خب اگه با كنهيجرات نم

ازدواج مخالفت نكنه  نيه محمد عوض بشه و با اتا نظرش نسبت ب ميكرد يم فيبراش تعر انويهمه جر ميرفت يادم م يبچه 

 بگردونه ريهم خدا به خ عدشب ميانجام بد يواشكيهمه كارها رو چه درست و چه غلط  ميمجبور. ميترس ياما حاال كه ازش م
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 :گفتم  يكه من بهش م يانداخت طور يدر دل من م يبيحرفاش دلشوره عج نيا با

 يكنيو نذار ادامه بدم اگر هم فكر م ريكار غلطه كه جلو مو بگ نيا يدون يحرف نزن خب اگه م يطور نيهما تو رو خدا ا-

 نكن جاديدرسته كه پس انقدر اضطراب تو دلم ا

 :او گفت  و

كار در  نيسواد م كه سر از ا يزن ب هيغلط منم  ايكار درسته  نيدونم ا يكه من خودم هم نم نجاستيجون مشكل ا باياخه ز-

مملكت  نيكاره مهم ا هينبود به جاش  نيتم ا يكه االن وضع رميبگ ميتونستم درست فكر كنم و تصم ياگه من م.  رماي ينم

تونه تورو  يپسر جوون خوب و سربه راهيه و م نيگه ا يام م دهيو شن دهيو د لعق نكهيا دونميكه من م يزيبودم تنها چ

 يخود دان گهياما بعدش د يكمكت كنم تا به هدفت برس ديپس من با يخوشبخت كنه تو هم كه دوستش دار

غرق در افكارم بودم كه متوجه شدم . شديكمرنگ م يهما تا حدود يحرفها نيبود كه ذوق و شوق كودكانه من هم با ا نيا

 داد يبا دستش شانه ام را تكان م زنديهما اسمم را صدا م

 : گفتم

 بله...بله -

 يمتوجه نشد خانم محمد اقا سالم كردن بايز-

 خوام سالم يمعذرت م ديبله ببخش-

 :رو به محمد گفت  هما

 دم يمن اجازه نم ينيما بش شيپ شهينم يجا كه هست ول يعني ينيكه شما بش ستيجا ن نجايا هياخه بد جور-

طور ساده  نيدهد محمد از لحن كالم هما كه ا ينشان م تيمسائل نسبت به من حساس نيهما درباره ا دميبار بود كه د نياول

 :زد گفت  يو رو راست حرفش را م

 دواريوصلت ام نيكه منو به ا يسر اصل مطلب راستش مساله ا ميبهتره زودتر بر. راحتم  يطور  نيممنون من هم يليخ-

 برام امد از طرف محسن شيكه حدود سه چهار ماه پ يدعوت نامه ا.بشه  يقطع ميكرده و باعث شد تصم

شركت مشغول به كاره و  نيهم يتو كيكه تو بلژ هيشركت ساخت ابزار پزشك كيدعوتنامه از طرف  نيا قتيدر حق يعني
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ازدواج  نيكه اون دعوتنامه به دستم برسه كامال از ا نيكردند تا قبل از ا ياون جا از من هم دعوت به همكار نيحاال مسئول

 رو بهتون بگم زيگرفتم همه چ ميتصم ديخبر بهم رس نيا يكنن اما وقت يموافقت نم تيعنا يآقا دونسميبودم چون م ديناام

شه و  يخوشحال م كيبرم بلژ يدختر تو م  يبه پدر من بگ ياياگه االن ب يشما فكر كرد كنهيخب حاال شم موافقت نم-

 گه باشه يم يتند

كه  شنيموضوع باخبر م نيهمه از ا يوقت كيتا موقع رفتن به بلژ مينگه دار يازدواج مون مخف ميتون يما م نكهينه منظورم ا-

 رسه يكس بهمون نم چيو دست ه ميرانيما خارج از ا گهيد

 من از هما جدا بشم ؟ يعني-

 تا كارامون درست بشه كشهيكه نه حداقل چند ماه طول م يزود نيحاال به ا-

 :گفت  يموضوع ناراحت بود اما بعد از لحظات نياو هم از ا نكهيبه فكر فرو رفته بد مثل ا هما

 گهيعوضش د يول يازدواج از من دور بش نيبا ا ديشا يو از من جدا بش يازدواج كن يروز هي ديجون تو با بايباالخره كه ز-

 يمحمد اقا رو دار

ش امده بود به هر حال خوش يليحرف هما خ نياز ا نكهيقبل بد مثل ا يقيبه محمد كردم چهره اش خندان تر از دقا ينگاه

محمد و هما چه در گوش هم گفتند كه قرار شد  دمينفهم رفتميرا پذ شنهادشيتامل پ يقيهر چه بود من و هما پس از دقا

دونم چرا  ينم. ميو كم كم از او دور شد ميكرد يمن و هما با او خداحافظ هابعد از قرار و مدار.  ميعقد كن گريچهار ماه د

 يجدا م دينبود با يچاره ا يخواندم ول ياحساس را در نگاه او هم م نيهم. اومد ازش جدا بشم  يدلم نم نشده يچ چيهنوز ه

؟ اما  ديقرار عقد گذاشت گهيد ماهخواست از هما بپرسم چرا چهار  يدلم نم ميكرد يهم صبر م گريو چهار ماه د.  ميشد

همه  نيبود كه از سوالم صرف نظر كردم و در دل گفتم من كه ا نيخواستم فكر كنه عجله دارم ا ينم. دميكش يخجالت م

 ام روش  گهيصبر كردم چهار ماه د

 " 8فصل "

 

 

افكارم را به خود  يام درس ها و امتحاناتم بود كه تا حدود يمدت تنها سرگرم نيگذشت ، در ا يبه سخت ميماه برا چهار
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همراه هما به همان پارك رفته  گريمدت دوباره د نيدر ا. ساخت  يممبهم دورم  يا ندهيبه آ دنيشيكرد و از اند يمعطوف م

از دوستان  يكيآشنا سراغ دارد كه با حضور هما و  يمحمد گفت عĤقد.  ميكردمان صحبت  ندهيآ يو با محمد درباره زندگ

، من و هما  ديفرا رس ميكرده بود نييكار تع نيا يكه از قبل برا يباالخره روز. عقدمان كند  توانديمحمد به عنوان شاهد م

.  ميشد ينوشته بود راه مانيبرا دكه محم يبه طرف آدرس.  ميآن روز مدرسه نرفت.  ميساعت هشت صبح از خانه خارج شد

كه دو دستش را پشت كمرش  يكه مضطرب در حال دميمحمد را د.  ميشد اطيو وارد ح ميديآن مرد رس يبه خانه  يوقت

اما . كرده بودم  دايمن از شدت اضطراب حال تهوع پ.  ميبهتر از او نداشت ي،ما هم حال روديخانه راه م طايقالب كرده دور ح

به طرفمان آمد و به سمت اتاق مورد  يبا خوشحال ديما را د يوقت. خود را حفظ كنم  يكردم خونسرد يم يهر طور كه بود سع

پر از برف شده بود تكاند و همراه من وارد اتاق شد ، هما هم در كنار در اتاق شال گردنش را كه  رونيب. كرد  تمانينظر هدا

از  يكارش كم نيبه ا خواستياو م. خود گرفت و آنها را آرام فشرد  تكرده و لرزان مرا در دس خيمن نشست و دستان 

 .نگاهم را به طرف محمد چرخاندم . دلهره ام را كاهش دهد 

و  يروز نيچن كي يهمه وقت برا نيا. شده بودندن  ديخشك و سف شياما لب ها دميرا ند شيبود ، چشم ها نييپا سرش

 دم،يترس ياز عاقبت كارم م. از آنجا فرار كنم  خواستمي، م دميترس يبودم اما حاال م دهيانتظار كش يلحظه ا نيهمچ

كنم  نيبه خودم تلق خواستمير مبودم كه كارم غلط است اما به زو ئنمطم ميبهتر بگو ايدرست  ايكارم غلط است  دانستمينم

 .است  يكه كارم كار درست

 :به من و محمد انداخت و گفت  ينگاه نكشيع ياز باال عاقد

 خب ، حال شما خوبه انشا اهللا ؟ _

 :آهسته گفت  محمد

 .ممنون  يليخ..... بله ، خوبم  _

 :گفت  يو شوخ ديخند مرد

 .از سرّ درون  دهديبله رنگ رخساره خبر م _

 : دياز هما پرس سپس
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 ؟ ديشما شاهد عروس خانم هست _

 :گفت  هما

 .بله  _

 :از آن رو به محمد كرد و گفت  بعد

 شاهد شما كجاست ؟! داماد  يآقا _

 . شهيم داشونيكم كم پ گهياالن د ومدنيهنوز ن _

 دارن ؟ فيپدر عروس خانم كجا تشر _

 .رو بفهمه سرمو ببره  زيپدرم همه چ دميترس يم. بشه  جاديا يمشكل دميترس يم.  ستادياز حركت ا قلبم

 يو به دست محمد داد ،محمد پوشه را نزد عاقد برد و آن مرد پس از مطالعه  ديكش رونيب فشيرا از ك يپوشه ا هما

 :تكان داد و گفت  ديكه محمد آرام در گوشش گفت سرش را به عالمت تائ يزيچ دنيدرون پوشه و شن يكاغذها

 .....تا  ميشيخب ، پس منتظر م يليخ _

كوتاه عاقد كار خود را آغاز كرد و با  يسالم و احوالپرس كيپس از . حرفش تمام نشده بود كه دوست محمد آمد  هنوز

 :زمزمه كرد  نيآرام و دلنش يوكالت از طرف من با صدائ

 ....الصداق المعلوم  يعل تيعنا بايز يموكلن يزديزوجت موكلت محمد ا _

 :بعد به وكالت از تر محمد گفت  يباره لحظاتدو و

 .الصداق المعلوم  يعل يزديمحمد ا يلموكل جيقبلت التزو _

آن مرد خارج  يكه از خانه  يوقت.  ديگنجيداشتم كه در وصف نم يبيحال عج. در چشمان هر سه مان جمع شده بود  اشك

 گريكديداد تا من و محمد راحت با  ينامه نشان م رفت و خود را سرگرم مطالعه عقد يهما مخصوصا جلو جلو م ميشد

 ، ميو از او خجالت نكش ميصحبت كن

 گفتياش م يشگيكه با لحن هم مياعتراض هما به خودمان آمد ي، با صدا ميو گرم صحبت شده بود ستادهيتوجه به هما ا يب

: 
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 ! ديستين رزنيو به فكر من پ نيچتر واستاد ريانصاف ها خودتون راحت ز يب _

وسط كوچه اونم . كنم  دايپ يبلكه من سر پناه ميبش نيسوار ماش ميزودتر بر ديياي، حداقل ب نيديچترتون كه راه نم ريز منو

 . ديار يكه بعدا حرف كم م ديوقت دار نقدريكه ، حاال ا ستيحرفا ن نيا يبرف جا نيا يتو

محمد ، من و هما رو به خونه رسوند و رفت ، با رفتنش  ميتاو به طرفش رف يها هيخندان از حرف ها و كنا يو محمد با لب من

 :هما گفت . اخم هام تو هم رفت 

. كنه  فيتا كاراشو رد كيبلژ رهيداره م گهيدو سه ماه د يدي، مگه نشن يبهش وابسته نش اديكن ز يسع يشنوياز من م _

خبر بهت  هي خواميحاال اخماتو باز كن م!  يشيكه از دستش خسته م شينيبيم نقدريبعدا ا يول شينيبب يتونيحداقل پنج ماه نم

 ..... شميم مونيپش نشاز گفت نمتيبيم يطور نيا يوقت يبدم ول

 ؟ يچه خبر _

 !خبر بد  هي _

 .نكن ، حوصله ندارم  يهما شوخ _

 .به پنجره مانده بودند  رهيلبخند از لبانش ماه شده و چشمانش خ اكنون

 :گفتم  يتابيو با ب دياش دلم لرز يدج افهيق دنيد از

 . يشده توِ منو كشت يتو رو خدا زود بگو چ! هما  _

 :لرزان گفت  يروان شد و با صدائ رشيچروك خورده و پ يگونه ها ياشك بر رو يقطرها

 ..... ستمين شتيپ شتريب گهيمن دو سه هفته د _

 :و گفتم  دميخودمو به اون راه زدم ، خند ليدل نيبرود و به هم شمياز پ شهيهم يكه بخواهد برا كردمينم باور

 !؟ يمسافرت ؟ كجا به سالمت يبر يخوايناقال م _

گفت  ديكشيگونه اش م يكه دستش را رو ياش را نداشتم در حال هيگر دنيد يتاق. كرده بود  سيصورتش را خ يپهنا اشك

: 

 ....بدون بازگشت  ياره ول_
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 :گفتم  يو با نااباور ديبر لبانم خشك خنده

 !؟ يبر يخواي، چرا م يرو ندار ي؟ كس يرو ندار يي؟ تو كه جا يبر يخواي؟ كجا م يچ يعني _

 ؟ ياز دست من خسته شد نكنه

 :ملتمسانه حرفم را ادامه دادم و گفتم  يبعد دوباره با لحن و

من چكار كنم ؟  يتو رو خدا نرو هما ، اگه تو بر دميقول م.  كنميگوش م يبگ يهر چ گهيد.... نكنم  تتياذ گهيد دميقول م _

 .... شميمن تنها م

من كمكت كردم  نيهم يبرا ياصال راستشو بخواه...... يو شوهر دار يازدواج كرد گهي، تو د يشيجون ، تو تنها نم باينه ز _

 شتيپ شتريب گهيمن دو سه هفته د دونستميم نكهيا يواسه .... رفتنت مخالفت نكردم  كيبا بلژ نيهم يبرا.  يكه ازدواج كن

 .تا خاطرات گذشته كمتر آزارت بده  يجا هم بر ني، از ا يپس همون بهتر كه ازدواج كن.  ستمين

 .داشتم تو رو هم با خودم ببرم  ميمونده ، تازه من تصم يليهنوز خ كيحاال تا من برم بلژ _

 :زد و گفت  يلبخند

 يو ببر يطور منو بردار نيام كه هم يآخه مگر من اسباب باز.  يكن يه و بچه گونه فكر مساد نقدريقربونت برم كه تو ا _

بردن  يببره ؟ االن برا الشميفام يهمه . بشه  خواديكه م يهر كشور ميبره مق تونهيآدم م يراحت نيبه ا يكرد الياونجا خ

 .....كنه  يدوندگ يكل ديفقط خودتو محمد با

 :تو گف ديكش يآاه بلند بعد

 .جدا بشن  زشونياز عز يروز هي ديآدم ها باالخره با ي، همه  ميرو بخون يغزل خداحافظ ديمن و تو با گهينه دخترم ، د _

 :آمدند ، دست هما را گرفتم و گفتم  يصورتم فرود م يرو يگريپس از د يكي ميهما اشك ها ييكه حاال از غم جدا من

رو به پدر و مادرم  زيو همه چ مونميجا م نيهم.  رمينم رانيمن اصال از ا.  شميمن از تو جدا نم.  يتو بر ذارمينه ، من نم _

تو رو  گهيكنم و د يكه جدا از تو زندگ نهيبهتر از ا رميبشن اصال بذار منو بكشن ، بم ينداره بذار عصبان يبياصال ع.  گميم

 . نمينب

 :گفت  زيآم حتينص يو با لحن و زحمتكشش سرم را نوازش كرد ريپ يدست ها با
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تو .  گهيد يدخترها ني؟ خب تو هم مثل هم هيمگه چ شنيو از خانواده شون جدا م كننيكه ازدواج م ييهمه دخترها نيا _

 . يبد يزندگ ليخودت تشك يو برا ياز من جدا بش يروز هيباالخره  ديهم با

 يهم داشت ييهما هي يروز هيكه  رهيم ادتياصال  گهيد يمحمد باش شيهفته كه پ هي دونميمن م يول يزنيحرفا رو م نيا حاال

خودم بزرگت .  يتو هم مثل بچه من هست كنهينم يوفان فرق يطور ب نيبچه ها هم يهمه .  يكنيمنو فراموش م يو به كل

 .... دميبرات زحمت كش ادرم هياما مثل  ستميدرسته كه مادرت ن. كردم 

 :افتاده باشم حرفشو قطع كردم و گفتم  يزيچ اديتازه  نكهيا مثل

 ؟ يبر يخوايدفعه م هيشده كه  يحاال چ ينگفت يراست _

 :و گفت  ديكش يآه دوباره

 خواديم شهياول فكر كردم مثل هم. بود كه پدرت منو به اتاقش صدا كرد و گفت كه باهام كار داره  شيحدودا شش ماه پ _

رو آغاز كرد و با  يديبار او بحث جد نيبه الالت نذارم اما بر خالف تصورم ا يل يل ياديسفارش كنه كه لوست نكنم و ز

 : فتناراحتم كرد ، او گ شتريگفتن هر جمله اش ب

 نكهياز ا ريغ نجايشانزده سالشه ، و ا گهي، االن د ادينداره ، اون خودش از پس كاراش بر م هيبه دا يازيبزرگ شده و ن بايز _

از  يباش ديجد يجا هيپس بهتره كم كم واسه خودت دنبال .  اديازت بر نم يا گهيكار د يهر روز اونو لوس تر از روز قبل كن

دائم تذكر بدم و  ي، دوست ندارم مجبورم كن يكن يخونه رو ترك م نيبه زبون خوش ا اي تخود گهيحاال به مدت شش ماه د

 .بهت گفتم  يبندازم كه امروز چ ادتي

رو ندارم  يمن تنهام كس ديجدا نكن بايكردم ، التماس كردم ، به دست و پاش افتادم گفتم آقا تو رو خدا منو از ز هيگر يچ ره

 .....لوسش نكنم  گهيد دمي، قول م دينكن رونيب نجيمنو از ا كنميرو ندارم، خواهش م ييبرم ؟ من جا يك شي، كجا برم ؟ پ

بتو  ياحساس وابستگ نطوريا ديد يوقت. شد  يماده و تبصره هاش محكم تر م كردميالتماس م شتريو ب گفتميم شتريچه ب هر

 :قاطع بودن حرفشو ثابت كنه گفت  شتريب نكهيا يدارم برا

اگر . خونه  نياز ا رونينه ب نجاي، نه ا ينيرو بب بايز يحق ندار گهيد يگذاشت رونيخونه ب نيهم كه پاتو از ا ياصال از روز _

 يكنيطور به خاطرش جز و فزع م نيا يكه االن دار يهمون. كنم  يو كبودش م اهياونو س يمالقات دار بايبفهمم كه با ز بعدا
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 ؟ يديفهم..... 

از اتاق پدرت  يحرف چيه ينگفتم و ب يزيچ گهيد كنهيكار رو خراب تر م ينداره و ه يا دهيفا يالتماس و زار دميد يوقت

مشخص شده و قراره  فتيتكل يتا حدود دميخبر رو بهت بدم اما امروز كه د نيا ومديخارج شدم ، از اون روز تا حاال دلم ن

 .رو برات بگم  زيم گرفتم همه چيتصم يرو شروع كن يديجد يواسه خودت زندگ

 .بلند شدم ، در كشو رو باز كردم ، عكس محمد رو در آوردم  يعصبان

با من  يتونيحاال كه تو نم.  كيبلژ رمياصال من نم خواميهما و گفتم اصال من محمد رو نم يپا يجلو ختميكردم و ر زير زير

 . خواميشدم محمد رو نم مونيپش رميمنم نم يايب

 :من خندهاش گرفت و گفت  يحركت اودكانه  نياز ا هما

 يمحمد عروسك كوك! ؟ يرفته تو امروز صبح با اون ازدواج كرد ادتي نكهي؟ مثل ا ياريكه در م يچرا بچه باز! دختر  _

باهاش  ينطوريموقع ا هيمشتركتون شروع شد ،  يكه زندگ گهياز چند وقته د.  خوامينم يظهر بگ خواميم يكه صبح بگ ستين

 هي. دروازه  شيكيگوششون در باشه  هيكه  ستنيمادر و خواهر آدم ن ثلباشه مردا م ادتي.  ستيخوب ن. ها  يحرف نزن

 يخوب حواست رو جمع كن زندگ.  ذارهيبعد اون وقت رو رفتارشونم اثر م.  مونهيتا آخر عمر تو گوششون م يحرف بد بزن

 . ستين چهيباز

 : گفتم

 .حرفمو گوش كنه  ندفعهيا ديكنم شا يبا پدرم صحبت م رميپس من م _

 .كار خراب تر از قبل هم بشه  ديتازه شا. است  دهيفا يكه ب يدونيخودت خوب م _

 :نگاهش را به سمت من چرخاند وگفت . پاره عكس را كنار هم گذاشت  يهما خم شد و تكه ها بعد

 ؟ يعكس رو از كجا آورد نيتو ا!  يماشا آهللا عجب عكس قشنگ _

روز رفتم سر آلبوم  هياما بعدا بود  دايرخ محمد پ مياون ن يعكس داشتم فقط از گوشه  هيقبال .... از تو آلبومش كش رفتم  _

 .عكسو برداشتم  نيو ا سايپر

 !؟ يعكس نبود پارهاش كرد نيا فيخب دختر ح_
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 !هم دارم  گهينداره سه چهار تا د ياشكال_

 :تكان داد و گفت  نيرا به طرف سرش

 !دارن  ييدوره و زمونه عجب رو نيا يخودت رحم كن ، دخترا ايخدا _

 ليآنقدر مشكالت و مسا. بعد از رفتنش به فكر فرو رفتم . اتاق مرا ترك كرد  گفتيرا م يتلب جمال ريكه ز يدر حال و

مختلف مشغول كردم تا كمتر از  يتا شب خودم را به كارها. به كدام فكر كنم  دانستميگوناگون در ذهنم بود كه نم

 .به مشكالتم رنج ببرم  دنيشياند

و  دميدويكه به دنبال هما م دميديم يآب و عالف يخشك و ب ابانيب انيخود را م.  دميديآشفته م يشب تا صبح خواب ها آن

 ابانيآن ب انيشد و من را م ديشدم برگشت و نگاهم كرد تا خواستم با او حرف بزنم ناپد كيبه او نزد ي، وقت زدمياو را صدا م

 . ترها كرد و رف يوحشت آور ييدر تنها

 : گفتيكه م دميهما از خواب پر يصدا با

 .شد  ريجون پاشو مدرسه ات د بايز!  بايز _

 :و گفتم  دميچيپتو پ انيخودم را محكم م. شدت لرز كرده بودم  به

 ....پاشم  تونمينم _

 :سرم آمد و گفت  يهما باال. تمام بدنم را احاطه كرده بود  ضعف

 ؟ سردته ؟ يلرزيم نقدري؟ چرا ا هيچ _

 .آمد  ينم نييپا كرديام م هيكه هر چه پاشو يگذاشت ، تب كرده بودم ، چه تب شاناميپ يرا رو دستش

با محمد  يهفته سه بار تلفن كي نيتك هفته گذاشت در ا.  رفتيم يكم كم رو به بهبود مارهاميب. روز به مدرسه نرفتم  دو

و او مرا به خانه رساند  دميكوتاه او را د يقيدقا يشدن برا ليمدرسه ام بعد از تعط يكيدو بار هم در نزد يكي. صحبت كردم 

 خواهديكردم كه او هم م ياز رفتارش حس م. گفتم  شيهما و دستور پدر به او را برا نرفت هيقض دارهايد نياز ا يكيدر . 

 :گفتم  رميام را بگ يكنجكاو ي، نتوانستم جلو كرديپا و آن پا م نيچرا ا دانمياما نم ديبگو يزيچ

 ! ديبگ ديخواهيم يزيچ هي نكهيمحمد آقا مثل ا ديببخش _
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 !شرط داره  هيبگم  خواميم يكه چ يبدون ياگر دوست دار_

 ؟ يچه شرط _

 !محمد آقا ، راحت صحبت كن  يبه من نگ _

 :معطوف كنم گفتم  يگريكردم نگاهم را به سمت د يم يكه سع يحال در

 .كه هنوز همون احساس گذشته ها رو نسبت بهتون دارم  مينيبيرو م گريكم همد نقدريا! تونم  ينم _

 :و گفت  ديخند

 ! شهينداره ، بعدا درست م يخب اشكال_

 ؟ ديبگ ديخواستيم يحاال چ _

 :كوتاه گفت  ياش خنده از لبانش محو شد و بعد از مكث يادآوريبود كه با  يدانم حرفش چ ينم

 .واسم مشكله  يليبرات بگم كه گفتنش خ خواميرو م يراز هيراستش  _

 چرا ؟_

 . كنهيفرق م گهيد يرازها يچون با همه  _

 !؟ يچه فرق _

 فيداستان برات تعر هيراز رو به شكل  نيا خواميم!  يدونيتو نم.... فقط .... فقط !  دوننيراز رو همه م نيكه ا نهيفرقش ا_

 .كنم 

 :گفتم كردم آهسته  يكه با تعجب به او نگاه م من

 ! ديكن فيخب ، تعر _

 :او داستانش را شروع كرد  و

تا به حال فكر  ديشا. تصادف وحشتناك فوت كرد  هي يكه عموت تو يوقت شهيشروع م شيداستان از هجده سال پ "

، اون از تصادف جون سالم به در برد و هنوز هم  يكرد ياشتباه م يرفته ول نياون تصادف از ب يزن عموت هم تو يكرديم

كه عموت  يوقت. نزده بود  يحرف چيپدرت اونو دوست داشت از اولش عاشق اون بود اما به خاطر برادرش ه. زنده است 
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 ايگرفت بعد از به دن ميحال تصم نياما با ا. اون موقع پدر تو خودش چهار تا دختر داشت . فوت كرد همسرش باردار بود 

 ياست وقت ميمرهمسر اول پدرت كه مادر مهوش و سارا و . كار را هم كرد  نيآمدن بچه با همسر برادرش ازدواج كنه و هم

 يخانم خال ايپدرت و ثر يرو برا دانيهم از پدرت طالق گرفت و م يموضوع باخبر شد خانه را ترك كرد و بعد از مدت نياز ا

.  تيعنا يآقا يسه چهار ماهه بود شدند گل سر سبد خونه  يكه در آن زمان طفل اسيو دخترش پر ايبود كه ثر نيكرد ، ا

 يو رو خواستيباردار شود اما پدرت دلش پسر م تواندينم گريد سايمتوجه شد كه بعد از پر مخان ايچند سال گذشت و ثر

آورده  يكلفت شيپدرت برا. خانم پا به اون خونه گذاشته بود  ايكه ثر ياز روز اول.  كردياز حد م شيب يموضوع پافشار نيا

. اسم آن كلفت هما بود . گشتيو آخر شب به خونه محقّر خودش بر م داديخانمو انجام م ايثر يبود كه از صبح تا شب كارها

 يمحله ها نيتريميداز ق يكيمحقرانه در  اريبس ياتاق دوازده متر كي يپسر داشت و به همراه آن دو تو كيهما شوهر و 

و  زنهيم وزر هيساده بودند كه از بد حادثه  يكارگران افيكارخانه ال كيشوهر و پسر هما هر دو در .  كرديم يتهران زندگ

و هما  رنيم نياز ب يآتش سوز نيا يو شوهر و پسر هما هر دو تو رهيگيسر تا سر كارخونه رو فرا م يميعظ يآتش سوز

 يو بعد از مدت اديهم بر نم يشهر بزرگ كه از پس پرداخت اجاره اون اتاق دوازده متر نيا يتو بيزن تنها و غر هي شهيم

من كه از صبح تا شب  گهيو به اون م ديآ يو هما درمانده و مستاصل نزد پدرت م كنهيم رونيهم صاحب خونه اونو از اتاقش ب

. خونه سر كنم  ياتاق ها نياز هم يكي يت شب هم تواون چند ساع دياجازه بد شهيكنم ، اگه م يهستم و كار م نجايا

خودش  شيپسر دار شده پ كباري قبالكه هما  دونستهيپدرت كه م.  رميگيدستمزد ازتون نم گهيكار كردنم د يعوضش برا

پسر دار شدن خسته  يشوهرش برا ياز غر غرها گهيهم كه د ايثر.  ارهيب ياو هم پسر يزن بتونه برا نيا ديكنه شا يفكر م

شرط داره  هيخونه بمونه  نيا يتو خوادياگر م گهيپدرت به هما م نيبنابر.  كنهيموافقت م تيعنا يفكر آقا نيشده بوده با ا

كار كردن هم حق  يبرا گهيتو اما اگر شرط رو قبول نكرد د يواسه  صحهيخونه م ياز اتاقها يكيشرط رو قبول كنه  راگ

 !؟ يچه شرط پرسهيم يهما كه از حرف پدرت تعجب كرده بوده با ناراحت.  ادينداره به اونجا ب

بعد  ياما لحظه ا خورهيپدرت جا م شنهاديهما اول از پ! ياريب ايپسر به دن هيمن  يكه برا نهيكه شرط من ا گهيپدرت به او م و

 يدو سه هفته رو به سخت.  شهيم ابونيكنه و دوباره آواره كوچه و خ ياونجا رو ترك م يافته ناراحت و عصبان يم شيكه دوزار

نزد پدرت  انيگر يو باالخره با چشم كنهينم دايكار كردن پ يرو هم برا ييجا چيو ه شهيم مو پس انداز هاش تمو گذرونهيم
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و  كنهيرو قبول م تيعنا يآقا هادشنيپ ياو را احاطه كرده بوده با شرمندگ يكه زندگ يو ناچار از مشكالت فراوان ٔگردهيبر م

آن هم دو قلو  شهيكه هما باردار م گزارهينم يريكنه ، د يخانه اش زندگ ياز اتاق ها يكي يكه هما تو دهيهم اجازه م شونيا

 . مونهيو دختر زنده م رهيم نيدختر اما از شانس بد پسر در هنگام تولد از ب كيپسر و  كي. 

 كيو بعد از  گذارهيهفته قدم به اونجا نم كيكنه و تا  يخونه رو ترك م تيبا عصبان شهيكه پدرت از موضوع باخبر م يوقت

 يچ يآوارگ يروزها نيا يتو.  اندازهيم رونيتمام از خونه ب يرحم يهما و نوزاد هشت روزه اش رو با ب ٔگردهيهفته كه بر م

پدرت بودن و با  يميبازار كه دوستان صم يدو سه تا از فرش فروش ها ياز طرف.  دونهيفقط خدا م گذرهيبه هما و نوزادش م

 ياما از هر دار كننيصحبت م تيعنا يو با آقا ذارنيم يباخبر بودند جلسه ا ليداشتن و از همه مسا ياو رفت و آمد خانوادگ

از  يكيتا باالخره  شهينم ياون راض.  گردونهيپدرت زن و فرزندش رو به خونه بر نم گنيكه م يو هر چ شنيكه وارد م

دور دست  حيو صبح تا شب تسب يكنيم تيمومن يادعا نقدريآخه تو كه ا:  گهيهمكارها كه رگ خواب پدرتو بلد بوده به اون م

؟  يكرد رونينوزاد چند روزه از خونه ب كيرو با  چارهيزن ب نيو ا يترسي، چطور از خدا نم يگيو ذكر صلوات م يچرخونيم

 تيعنا يجمالت آقا نيا دنيبا شن.  شهيم رتيغضب خدا دامنگ.  يشيم چارهيو ب رهيگيخدا بترس ، اه اون زن دامنتو م زا

. كه اون زن و بچه رو به خونه بر گردونه  رهيگيم يجد ميو بعد هم از ترس خدا و حرف مردم تصم رهيسخت به فكر فرو م

 ياز مسافر خانه ها يكيهما را در  اديز يو باالخره پس از پرس و جو كنهيكردن آنها م دايرو صرف پ ياديمدت زمان ز

. مسافر خانه است  يكه كودكش را به كمرش بسته و مشغول نظافت راه ورود نديبياو را م يو در حال كنهيم دايشهر پ نييپا

او  زدهيو هر چه پدرت حرف م دهديمدر ابتدا اصال هما جواب او را هم ن. كه به خانه بر گردد  خواهدي، از او م رودينزدش م

بار او  نياما ا. كه صحبت كنه  شهيو هما مجبور م رهيباالخره پدرت از كوره در م نكهيكرده تا ا يدر جوابش فقط سكوت م

وكالت نامه  كيحاضره به اون خونه برگرده كه پدرت از طرف خودش  يفقط به شرط گهيو م ذارهيشرط م تيعنا يآقا يبرا

دار دختر  اريو شرعا و عرفا هما اخت ٔقانونا شهيهم ينسبت به آن نوزاد به هما بده تا برا يتمام مدت و كامال قانون اريتام االخت

كار  نيپس اگر ا گهيو م كنهيفكر م يكم تيعنا يآقا. پدرش نداشته باشه  اريبه اجازه و اخت ازين يكار چيه يبرا زيباشه و ن

كه  شهيو قرار م رسنيشكل با هم به توافق م نيو باالخره به ا رهيپذ يكنم و هما م يرو بكنم در عوض از ارث محرومش م

 ".... شهياون خونه موندگار م يتو شهيهم يهما به خونه برگرده و همراه دخترش برا
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چه كردم كه  يمحمد نگاه م يبه لب ها رهيفقط شوكه شده بودم و خ.  ختنير يبرا يگفتن داشتم و نه اشك يبرا يحرف نه

از خود  ديبا يچه رفتار يموضوع نيچن دنيكه در مقابل فهم دانستمياصال نم. كرد  يم فيتعر ميرا برا يمنتظرها ريداستان غ

 سوال بود ؟ كيبر زبانم راندم  يكه به سخت يزينشان دهم تنها چ

 .گريد يبود ؟ و پس از آن باز هم سوالها باياسم اون نوزاد دختر ز_

 ؟....بهم نگفته  يزيچرا هما چ.... نگه داشتند ؟ يموضوع را از من مخف نيچرا ا_

 :داد  حيتوض ميآرام و مهربانش برا يبا صدا كرديحالم را درك م يكه به خوب محمد

 يميكه كرده و هر تصم يچرا كه اون هر كار ياز اون ممنون هم باش دي، بلكه با ياز دست هما نارات باش ديتو نبا بايز نيبب_

كه تو به خاطر دختر بودنت به  دنستيهما خوب م.  هينگر و عاقل ندهياون زن آ.تو بوده  يكه گرفته فقط به خاطر تو و راحت

كه دختر  نيكه تو رو به خاطر ا دونستينم دييبا چيفرهنگ ه يخونواده ب نيو از ا يشيم رياون خونه تحق يتو ياندازه كاف

موضوع رو  نياگر تو ا يحت ايكار بكشن  توننيكه م ييازت تا جا نكهيا ايكنن و  رتيتحق يخدمتكار اون خونه هم بود

 نيخانم از ا اياون وقت ثر.  رهيدعوا باال بگ و يستيخانم با ايثر ي، تو رو يوقت ها از كوره در بر يممكن بود بعض يدونستيم

كه اون مادره  يكرد يكه تو تصور م ياما وقت نيتا دوباره شما از اون خونه رونده بش زهيبر يخسته بشه و نقشه ا تيوضع

 يومساله ت نيو ا يداشتيو احترامشو نگه م يكرديكرد رو حساب مادر بودنش سكوت م يكه بهت م يا ياحترام يهرگونه ب

 .داشته  ياديز ريموندن تو و هما در اون خونه تاث يباق

 :گفتم  هيگر انيدر م رم،ياشك هام رو بگ يجلو تونستميم يكه حاال به سخت من

هر  خواديدلم م. رو تحمل كنم  تيوضع نيا تونميلحظه هم نم هيمن  گهي؟ حاال د ديموضوع رو به من گفت نيپس شما چرا ا _

هما رو  يبرم سر تا پا خواميم. بدم  لشيتحو كجايشانزده سال به من فحش و ناسزا گفته همه رو  نيا يخانم تو ايچه كه ثر

بهش بگم كه  خواميم. شدم ازش معذرت بخوام  دنشيهمه سال باعث زجر كش نيا نكهيبه خاطر ا خواميم. بوسه بارون كنم 

چقدر به . مادر بهرمند بودم و خبر نداشتم  كي يواقع يهمه سال من از نوازش ها و محبت ها نيا.  دونميقدر زحمت هاشو م

كردم اون  يآخه فكر م! بغلم كنه  انمخ ايدفعه ثر هيه كردم ك يچقدر دعا م.  كردميم هيچقدر گر.  خوردميدوستام حسرت م

خام چطور  ايمثال خود ثر! نگفتن ؟ يزيچطور چ گرانيكنه د يكرد موضوع را از من مخف يم يحاال هما سع يراتس. مادرمه 
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 !گفت ؟ ينم يزيكردم چ يم شيمن مادر صدا يوقت

خانم مادر  اياون گفته بوده كه ظاهرا ثر يعني. ه خونه بوده برگشتن ب يهما برا ياز شرط ها يكيهم  نيا نكهيبه خاطر ا_

بازار فرش و آبرو و  يتو رميبگه وگرنه م بايبه ز يزيكس هم حق نداره چ چيه. اون باشم  ي هيدا ديباشه و من با بايز

 ! ذارمينم يباق تيعنا يآقا يبرا تيثيح

 

 :سكوت دوباره محمد صحبت را ادامه داد و گفت  يبعد از لحظات و

 دايپ قتيجز گفتن حق يا گهيخودم فكر كردم اما راه د يليمن خ. داره  يمن هم اگر امروز موضوع رو برات گفتم علت _

شناسنامه ات نبود كه شناسنامه ات دست خودت باشه اما حاال تو به  يازيو ن يتا حاال بچه بود.... تو ..... تو  نيبب... نكردم 

 شيبد ياريب ديبا. اون  يثبت عقد مون تو يبرا يحت. شناسنامه ات رو الزم دارم  كيبردن تو به بلژ يمن برا.  يدار اجياحت

 ايثر يمقابل نام مادر به جا يكرد يخب اگه تو شناسنامه ات رو باز م..... دست من ، من هزار جور كار با اون شناسنامه دارم 

گرفتم قبل از  ميتصم ليدل نيبه هم.  اديذهنت ب يتو ورممكن بود هزار تا فكر ناج.  يشد يشوكه م يليخ.  يديديهما رو م

 يبه رو چيه كنميحاال هم ازت خواهش م. رو برات بگم  زيواضح همه چ يليخودم خ يمواجه بش يصحنه ا نيبا چن نكهيا

 همتو هنوز .  يرياحساسات خودت رو بگ يكن جلو يسع. با هما عوض بشه  ديرفتارت نبا.  يدونيم يزيكه چ اريخودت ن

اگر بفهمه .  يخبر دار زيبفهمه كه تو از همه چ ديهما نبا.  يخودت بدون ي هيمادر و ظاهرا هما رو دا يبگ ايبه ثر يمجبور

، امروز  يانجام بد يكار هي خوامياالن فقط من ازت م. عادت كرده  تيوضع نيبه ا گهياون د......  خورهيم يسخت يضربه روح

 دايپدرت و شناسنامه ات رو پ ليسر وسا يكه بر هيتو فرصت خوب يبرا گردنيشب بر نم تاخانم رفتن كرج و  ايپدرت و ثر

 ....به من تا زودتر برم دنبال كارامون  يجا بد نيهم شياريو فردا ب يكن

 . كشهياگر بابام بفهمه منو م_

 .متوجه نشه  دوارميام ستين يچاره ا_

احساس سبك . بر لب داشتم  يگفته بود لبخند ميكه محمد برا ييبايز قيحقا يادآوريام بند آمده بود و از  هيگر گريد حاال

محمد را . كرده بودم  دايكه پ خواستميمادر مهربان م كي. ندارم  ايدر دن يغم چيه گريكردم د ياحساس م. كردم  يم يبال
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هما را با تمام . و پرواز كنم  اورميخانه بال در ب يبه سو خواستميو فارغ از غم م الهم كه به دست آورده بودم و حاال خوشح

از محمد خواستم كه زودتر مرا به خانه برساند و . مهربان دارم  يبار حس كنم كه مادر نياول يو برا رميوجود در آغوش بگ

 . شودن يزيدادم كه خودم را كنترل كنم و مواظب باشم هما متوجه چ به او قول

نشسته و  يصندل يكه رو دميپس هما در خانه بود از پشت او را د.  ديرسيبه گوش م ونيزيتلو يساختمان كه شدم صدا وارد

 انيمحمد در م. شود  جانزدهيه كدفعهيرا نشاند و  ميپا يبا نوك پا جلو رفتم تا صدا. در دستش است  ونيزيتلو موتير

كردم  زيآم طنتيش يهما و محكم بغلش كردم ، سالم يجلو دميپر كدفعهي.  دكر يبود و مرا تماشا م ستادهيچهار چوب در ا

زدم و  يغيج. مانده بود  ونيزيبه تلو رهيكرده و چشمانش خ خيبدنش . از دستش افتاد  موتير.حركت بود  ياما او سرد و ب

تخت  يرا سرم به دست رو خودمچشم باز كردم  يفقط وقت.  Ĥورمينم اديبه  يزيبعدش چ اناتياز جر گريد. از حال رفتم 

صوت قرآن  يصدا.  دمياو مهرداد و مهرنوش را د ياما به جا نميانتظار داشتم محمد را بب. چشمانم را چرخاندم .  دمياتاقم د

گذاشته و  ميسعادت من تنها يهما. من مرده بود  يهما. آوردم كه چه بر سرم آمده  اديتاژ به . خانه را پر كرده بود  يفضا

 سيمهرداد و مهرنوش هم چشمانشان خ. ناله ام بلند شد  يو صدا ختمياشك ر. را بهم فشردم  ميلب ها. به آسمان رفته بود 

همچون  گفتينداشت هر چه م يا دهياما فابدهد  هيكرد آرامش خود را حفظ كند تا بتواند به من روح يميمهرنوش س. بود 

كه محمد صبح همان  ينيدلنش قيحقا يادآوريبا . دل شكسته ام مرحم نبود  يابر زيچ چيه. بود كه بر زخم من بپاشند  ينمك

مهوش  نهيو آنقدر مشت بر س دميسرم را از دستم كش انهيشد و وحش اديبه فر ليام تبد هيگر يگفته بود صدا ميروز برا

 .كه دوباره از حال رفتم  دميكوب

 خواستميم. آنجا چه خبر است  نميبب خواستميم. ببرد  نييكه به هوش آمدم به مهرنوش التماس كردم كه مرا پا گريد بار

چه خواب . بودم  دهيد شيهفته پ كيكه  يهمچون كابوس. ام  دهيمن كابوس د ايدارد  تيمن واقع يمرگ هما ايآ نميبب

 .معلوم نبود بعد از رفتن او چه بر سر من خواهد آمد . شد  ريبود آن شب و چه زود تعب يوحشتناك

به دور  يعده ا. دميسالن خانه د انيتابوتش را م. برد  نييبازوانم را گرفت و مرا از پله ها پا رياصرار من مهرنوش آرام ز با

 . خواندنديرا م ييزهايلب چ ريو ز ستادهيتابوتش ا

ام شدت گرفت اما  هيچشمم به محمد كه افتاد گر. خانم مادر محمد هم بود  نيميس ي، خواهرانم ، فاطمه خانم حت اي، ثر پدر
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 اديتابوتش انداختم و فر يخودم را رو. از ازدواج من و او خبر ندارد  يآوردم كه كس اديتازه به . انداخت  نيياو سرش را پا

مرا با خود  توانستيو نه م گشتينه هما بر م. نداشت  يا دهيفا گفتميخودش ببرد اما هر چه م از هما خواستم مرا هم با. زدم 

 .ببرد 

نگاهم به  گريبار د. كردندن  ميجدا يبودم ، به سخت دهيمحكم به تابوت چسب. بازوانم را گرفتند  ريو فاطمه خانم ز مهرنوش

حرف هما افتادم كه اصرار داشت به  اديكرد به  يم هيداشت گر.  بر تن كرده بود يمشك راهنيپ هيهمچون بق. محمد افتاد 

 شيهما و حرف ها اديبه  يهر صحنه ا دنيهر لحظه با د. كنند  يم هيآنها هم گر.  دمن بقبوالند كه مردها هم احساس دارن

ش هنوز محكم مرا گرفته فاطمه خانم و مهرنو. من بداخالق را بخنداند  كرديم يچقدر سع. چقدر با نمك بود . افتادم  يم

مهرنوش  يتختم خواباندند ، صدا يمرا رو.  ندبه اتاقم برد زدميو دست و پا م دميكشيم نيكه خود را به زم يدر حال. بودند 

 :كه به مادره گفت  دميرا شن

 .براش بهتره  زيخواب از همه چ.  خواديم گهيآرامبخش د هي _

 : دميحزن الود پرس يرفت با صدائ رونيخانم از اتاق ب فاطمه

 مامانت كجا رفت ؟_

 . ادياون آمپول زدن بلده ، سرمت هم اون برات زد خودتو آماده كن االن م اديرفت به محمد آقا بگه ب_

خبر .  زديراجع به معشوقش حرف م يزيسوخت با چه لحن محبت آم شيدلم برا. خشكم نشاندم  يبه لب ها يخند شين

آوردم من بدبخت تر از او هستم و  اديام ، اما بعد دلسوختنم را پس گرفتم چرا كه به  دهيا دزداست كه من او ر ينداشت مدت

خانه چه بر سر  نيدر ا ستيبعد از رفتن هما معلوم ن دانستميچون م.  هستمدارد خود من  اديبه وجود محمد ن شتريكه ب يكس

 . دانستميو پناهگاه خود م ديبود كه او را تنها ام نيا. من خواهد آمد 

شد كه او رفته است اما مهرنوش  يهم هنوز باورم نم ديخواستم باز هم كنار تابوت هما بروم و با او حرف بزنم شا يم

فاطمه خانم و محمد . قابل كنترل بودم  ريغ توانستياما نم. داشت آرامم كند  يشد و سع يهمچنان مانع از حركت كردنم م

 :زدم  ادياو فر دنيوارد اتاق شدند با د

تو .  نميخوام هما رو بب ي؟م نييبرم پا ديزاري؟ چرا نم ديخوابم كن ديخواه يچرا م. بخوابم  خوامي، نم ديخوام آمپول بزن ينم



 

 

كتابخانه نودهشتيا             برقعي شيرين  –يعني همين عشق 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٣٦

 .....قبرستون  اميب خواميم. خوابم ببره  خواميمن نم د،يرو خدا آمپول نزن

سپس محمد از اتاق خارج شد و فاطمه خانم . م زدند را محكم گرفتند و امپول ميگفتم ، دست و پا يطور پشت سر هم م نيهم

گرفت ، اكنون  يحرصم م شتريتفاوت باشم ب يمجبور بودم نسبت به محمد ب نكهياز ا. هم همراه مهرنوش كنارم ماندند 

كم  .نعمت هم محروم بودم  كي نياما حداقل از ا. آرامم كند  شيبا حرف ها توانستياو بود كه م يگرياز هر كس د شتريب

 دارمينماز صبح ب يشدم كه برا داريمهرنوش از خواب ب يصبح با صدا. فرو افتم  قيعم يشد و به خواب نيكم چشمانم سنگ

زار از جا برخاستم و  يبا حال. كرد  يم مينماز صدا يخودش برا شهيكاش او بود و مثل هم يهما افتادم ،ا اديبه . كرد  يم

و نماز  ستادميا. شب چشمانم گود نشسته بود و رنگم زرد شده بود  كينگاه كردم در عرض  نهيخود را در آ. وضو گرفتم 

نماز خواندن  يآوردم كه هما با چه وسواس اديرا به  يبار نيبعد از نماز همان طور كه در سجاده ام نشسته بودم اول. خواندم 

 ميكه فرصت نشد تا از صم خوردميو من چقدر افسوس مبود  دهيام زحمت كش يزندگ يلحظه لحظه  يبرا. داد  اديرا به من 

ام ، را تمام مدت  يچقدر كوتاه بود مدت زمان خوشبخت. دانميكه قدر همه زحماتش را م ميكنم و به او بگو يقلب از او قدردان

بهتر  ايما مدرسه تا خانه بود كه محمد و ه نيو آن هم همان فاصله ب دمكر يساعت احساس خوشبخت ميشانزده سال فقط ن

 . اورديدوام ن شتريساعت ب ميام ن يكه خوش فياما ح. . بدست آورده بودم  كجايهمسر و مادر را  ميبگو

اما من  داديام م يو دلدار زديمدام حرف م. دستم را گرفت و از سر سجاده بلندم كرد و مرا به طرف تختم برد  مهرنوش

لحظه به لحظه  شينسبت به او احساس عذاب وجدان داشتم و او با محبت ها. را بشنوم  شيحرف ها نياز ا شيب خواستمينم

 .عذابم ندهد  شيبا حرفها نياز ا شيبه خواب بزنم تا ب اكردم خودم ر يم يسع.  كرديمرا شرمنده م شتريب

 :را برداشت  يزنگ تلفن اتاقم بلند شد مهرنوش گوش ينه صبح بود كه صدا ساعت

 ......الو !..... يزنيچرا حرف نم...... الو ....الو_

 :را برداشت  يتلفن رفت و گوش يساعت بعد دوباره تلفن زنگ زد به طرف گوش ميرا قطع كرد و كنار من نشست ن يگوش

 .....الو ... الو  _

 :را گذاشت و گفت  يگوش تيعصبان با

 ! زنهيكه حرف نم هيك دونمينم _



 

 

كتابخانه نودهشتيا             برقعي شيرين  –يعني همين عشق 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٣٧

 يصدا دنيبا من صحبت كند اما با شن خواستيمحمد بود كه م. پشت خواست است  يكه چه كس دانستميخوب م من

 :گفتم  نيبنابرا. تنگ شده بود  شيصدا دنيشن يدلم برا.  كرديرا قطع م يمهرنوش گوش

 .....، برو  يبر يخوايبهت زحمت دادم حالم خوبه تو اگر م يليخ گهيد! مهرنوش  _

 . يكه تنها نباش مونميم شتيجا پ ني، همندارم  يمن كه كار! جون  باينه ز _

ماند و هر بار محمد تلفن زد  شميرا مشت كرده و سرم را به طرف پنجره برگرداندم ، سه روز مهرنوش پ ميحرص دستها از

 عيتخت افتاده و قدرت نداشتم كه سر يرو جانيب يچرا كه مانند مردها. را بردارم و با او صحبت كنم  ينشد كه من گوش

 را بر يكنم و مهرنوش زودتر از من گوش حركت

لحظه چشمانم را  كي.  كنميفراموش نم چگاهيآن روز را ه يتلخ. او گرفتند  يبرا يبعد از مرگ هما مجلس ختم. داشت  يم

. كردند و خانه خلوت شد  يمهمان ها كم كم خداحافظ امديهر لحظه منتظر محمد بودم اما او ن.خانه بر نداشتم  ياز در ورود

 ي، خودم را رو كرديخانم كمك م ايبود و در كارها به ثر نييمهرنوش هنوز پا. به اتاقم رفتم و در را بستم  نيو غمگ ديناام

گرفتم  ميتصم. از او از دست مهرنوش  شترياعصابم از دست محمد خرد بود و ب. بالشم فرو بردم  انيتخت انداختم سرم را م

در اتاق را قفل كردم . تلفن به صدا در آمد  گزن يدر فكر بودم كه صدا. برود  شميخوب نشان دهم تا مهرنوش از پحالم را 

 :گفتم  زيآم هيگال يبا لحن دميرا شن شيرا برداشتم را صدا يو گوش

 .؟ همش منتظرتون بودم  ديامديچرا ن _

 يطياالن تو شرا دونميم. دارم  اجيمن به شناسنامه ات احت نيبب... ؟ صد دفعه زنگ زدم  يداريرو بر نم يتو چرا گوش _

االن  نيها ، هم شهيكارمون سخت تر م ميتر بجنب ريد يهر چ!  باياما ز...  يحرف بزن زايچ نيراجع به ا يكه بخواه يستين

 . افتهيهم كارمون جلو م شهيسرت گرم م ،ها يكن داشيپ ديپاشو برو دنبالش بگرد شا

 : دميپرس

 ؟ نيدياون وقت قبل از رفتنتون دوباره شناسنامه رو بهم پس م _

 . هيباشه كاف شمياره دو سه روز پ_

 .مدرسه  ارمشيفردا م_
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 .در مدرسه هستم  يبعد از ظهر جلو كيپس من فردا ساعت  _

 :سكوت كرد و بعد گفت  يلحظها

 ! بايز _

 .بله _

 !؟ ينزد غيج گهيحالت خوبه ؟ د گهيد.....  گميم_

 !بزنم  غيج خواديخوبم ، اما هنوز دلم م....... _

 ! بايز_

 .بله  _

 ! يچيه _

 نكهيا ايمغرور بود  ياديز ايعلتش چه بود  دانمينم. كرد  يم يحرف دلش خوددار انياز ب شهيطور بود ، هم نيهم شهيهم

 ميكرد ، البته احساساتش آنقدر برا ياحساساتش را ابراز نم اديز ليدل نينكرده بود و به هم شيهنوز عذاب وجدان رها

. در دل دارد  يكه چه حرف دميفهمياز رفتارها و طرز نگاهش خوب م دميدينمجمالت عاشقانه  دنيبه شن يازيبود كه ن انيع

 :بود ، من هم گفتم  داياز لحن كالمش پ نيهزار حرف عاشقانه در خود نهفته داشت و ا گفتيكه م يا يچيهمان ه

 !محمد  _

 .ه بل _

 ! يچيه _

 :و گفت  ديخند

 !؟ يديپس منظورمو فهم _

 .اره _

 !محمد  يباالخره گفت گميم _

 : گفتم
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 !بشم  يميجرقه بودم تا صم هيباالخره منتظر  گهيخب د _

 . يكن فيجرقهها برات بزنم كه ك نيحاال انقدر از ا_

برده و غم از دست دادن هما را از  يديجد يكوتاه هم كه شده مرا به حال و هوا يلحظه ا يحرفش خنده ام گرفت ، برا از

 : دميازش پرس. برده بود  ادمي

 ؟ كيبلژ يريم يحاال ك _

 . گردميهم بر م بهشتي، چهاردهم ارد رميم نيو هفتم فرورد ستيب _

 ؟ گهيهفته د هي يعني نيو هفتم فرورد ستيب_

 ! باياره تقر_

 :سكوت ادامه داد  يبعد از لحظات و

 :و گفت  دي، بعد خند مينيبيرو ب گهيدوباره تو راه مدرسه همد ميتونيمدرسه و م رهياز فردا بازم م _

 ! شهيساعت هم نم مين يهفته رو جمع كه كن كي نيا يدارهايد ياما همه  _

زنده  يرهائ ديفقط ام. اسم مثل قفس شده خونه بعد از هما و نيا.....  ميكنيصبر م ندهيخوب آ يروزها دينداره به ام ياشكال_

 . دارهينگاهم م

 !؟ كنهيم كاريهمه وقت اونجا چ نيمهرنوش ا يراست_

فعال تا اون هست همه آدم ها با  شهيها شروع م تياگه تنهام بذاره آزار و اذ دونهيم كنهي، منو درك م هياون دوست خوب _

 !فرهنگن 

 :و گفت  ديخند

 !؟ يحرف زد يا هيباز كنا _

 . اديمن از رك بودن بدم م _

 چرا ؟_

 .كنن ، همه رو ناراحت  يرك خودشونو راحت م يگفت آدم ها يم شهيچون هما هم _
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 !تا ناراحت بشه  دينيتورو نش يصدا ياالن كه كس يول!  يجالب ريتعب عجب

 هيگفت گوشه و كنا يته اون مالب. شدم  تيترب يطور نيخاص هما ا ديعادت كردم از اول به خاطر عقا ينطوريخب من ا _

 ياما سر سوزن!  تهيتو دلش بسازه و بسوزه و دق كنه و بم زهيحرف هاشو بر ديآدم با "گفت  يم يوقتها به شوخ يبده بعض

 ! زنميرو م هيندارم كنا نواما من صبر و تحمل او! رو ناراحت نكنه  يكس

 :گفت  يكرد و پس از لحظات يمكث

تا  ختميبا حرفاش منهم بهم ر. بود  ختهيبه هم ر يليخ..... من  شيآمده بود پ روزيد...... گفت ؟  يچ چارهيبه مهرداد ب _

 .شب هزار بار خودمو لعنت كردم 

خودت رو لعنت  يچ يتو برا! گذاشتم  بيخودم ع يكه تونستم رو ييفقط تا جا....  ادينگفتم كه بعدش ب يزيمن به اون چ _

 نيو باز هم مهرداد هم ميهم وجود نداشت من و مهرداد باز هم خواهر و برادر بود يمحمد چيه من به تو گفتم كه! ؟ يكنيم

 .رو داشت  تيوضع

 :و گفت  ديكش يآه

 . زديآتش م گاريپشت س گاريس دميبار د نياول يبرا روزيد _

 !شه  يعقل ياز ب_

! شدم  يحتما معتاد م يكرد يم يكار نيشده اگه با من چن يگاريباز هم خوبه فقط س......  چارهيحق داره ب! نگو  نويا_

 !معلومه به اندازه من دوستت نداره 

! بره معتاد بشه  اديب شيپ يتو زندگ يمشكل نيدر دل گفتم نكنه بعدا تا كوچكتر.  دميترد يكم هي. حرفش تعجب كردم  از

 :بود كه فورا گفتم  نيا

كارا مشكالتشو  نياحمقه چون با ا يليپناه ببره خ زايچ نيبه ا يمشكالت زندگاز  يهر ك.  ديكن يخب همتون اشتباه م _

از چاله  ي هيهمون قض شهياون وقت م.  كنهيمشكل بزرگ تر حل نم هيرو با  كيمشكل كوچ هيوقت آدم  چي، ه كنهيم شتريب

 !تو چاه افتادن 

 ؟ يگرفت ادي يرو از ك نايا....  يموعظه كن يخوب بلد نيآفر_



 

 

كتابخانه نودهشتيا             برقعي شيرين  –يعني همين عشق 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٤١

 :گفتم  يبغض آلود يو با صدا دميكش يآه

روحش بزرگ بود كه  نقدريا. خوب بلد بود  يكرده حرف ها ليسواد كه به اندازه هزار تا آدم تحص يزن ب هي!..... هما  _

كنن ، اون از  يدور و بارش خوب زندگ يبود كه آدم ها نيآرزوش ا شهينكرد بلكه هم ياونو عقده ا يمشكالت زندگ

 . برديلذت م انگريد يخوشبخت

فقط به خاطر حرف ها و  ي، راستشو بخواه ننيرو بب يكس يخوش ستنيها نبود كه چون خودشون بدبختن حاضر ن يبعض مثل

!  ومدماياز آب در م يخونه رو تحمل كنم وگرنه معلوم نبود منم االن چه جور آدم نيا يهما بود كه تونستم فضا يها حتينص

از افتادن به دام  يجور رهائ هيمن خودش  يازدواج برا نيا نميبيكنم م يم فكرحتم اما خوب كه نارا يليخ رميفقط از كار اخ

كلفت زن و  ليچهل ساله ، سب يس يمردها!...  كنهيم دايبرام پ ييخانم چه خواستگارها ايثر يهاست اگه بدون ياز بد  يليخ

كه  شيسال پ كياز ! اصال حوصله ام رو نداره  نكهيچرا انقدر اصرار داره حتما منو شوهر بده ، مثل ا دونمياصال نم. بچه دار 

تا حالم اگه جون سالم به در بردم  كنهيم دايبرام پ قهيعت يخواستگارها نيطور پشت سر هم از ا نيازدواج كرده هم سايپر

تو رو  ضوعتا مو نيفكر كنم به خاطر هم. شوهر كنم  ييآدم ها نيچنبه  ذاشتيهما بوده ، اون نم يها يانيفقط به خاطر پادرم

 يآدم حساب هيراحت شد كه باالخره به  الميخ ":گفت  يآخر همه اش م يروزها نيا! كار رو تموم كرد  يمعطل يب ديفهم

 "! ليبيس يآدم ب هيبه  ": گفتيو م ديخنديبعد م ".شوهرت دادم 

 ":و گفت  دياما اون دوباره خند! داره  ينگو ، پدر خودم هم سبل ينجوريهما ا.... ا ":بار از حرفش ناراحت شدم و گفتم  هي

 "!كردم  يشوخ! ناراحت نشو بابا 

 :گفت  ميحرف ها دنيبا شن محمد

 .مهربون كه زود رفت  يهما نياز ا فيح _

 :از گوشم دور كردم و گفتم  يرا كم يدر گوش يصدا دنيشن با

 .بله  _

 : گفتيكه م دميمهرنوش را شن يصدا

 ؟ ي؟ نكنه از دست من خسته شد! يچرا در رو قفل كرد!  بايز _
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 :شدم و گفتم  دستپاچه

 . كنميدر رو باز م امياالن م.... نه .... نه  _

 :و گفت  ديتا در رو باز كردم مهرنوش صورتم رو بوس.كردم و به طرف در رفتم  يبا محمد خداحافظ فورا

 .دست پخت خودمه ، بخور نمره بده. بارات حلوا آوردم  ايب....  شهيقربونت برم كه حالت داره خوب م _

 :از گوشه حلوا برداشتم و خوردم ، گفتم  يكم

 . ستينمره ات ب يعال _

 :شد و گفت  خوشحال

 . يريهم بخور جون بگ بس باز _

 :گفت  ديپوشيرا م شيكه با عجله لباس ها يرفت و در حال يرا به دستم داد و به طرف جالباس بشقاب

 .چند روز مزاحمت بودم  نياگه ا ديبرم ، ببخش ديجون من با بايز گهيخب د _

 .كردم  تتياذ يليتو منو ببخش كه خ!  يزنيكه م هيحرفها چ نيا _

 .كر كه حالت خوب شد حاال خدا رو ش _

 . شميتنها م يليمن خ يبمون ، تو بر شميبازم پ! مهرنوش  يريم يچ يبرا _

 !شدم پرستار  چارهيمن ب!  هيدار ضيمر هيبرم اون طرف قض دي، فعال كار دارم با زنميباز هم بهت سر م _

 ؟ ضهيمر يك _

 !از دست تو خانم ...... مهرداد  _

 چشه ؟ _

 :آرام تر گفت  يبا صدائ يسكوت كرد و به فكر فرو رفت ، پس از مدت يا لحظه

 !شده  ضيكرده مر يرو ادهيز! خورده  ييزايچ هي نكهي، مثل ا دونميراستش نم_

هر چه . ام گرفت  هيگر..... كارها بره  نيبه طرف ا يكردم روز يفكرش را هم نم!.... مهرداد ؟! مهرداد ؟... دلم پاره شد  بند

 :گفتم  هيگر انيدر م.  فتهيروز ب نيدوست نداشتم به ا. ود دوستش داشتم مثل برادرم بود كه ب
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منه ؟ بابام پسر  ريتقص ايدن يهمه بدبخت نيكردم كه ا يچه گناه چارهي؟ آخه مگه من ب كنهيكارا رو م نيآخه چرا ؟ چرا ا _

خب من .... منه  ريكرده تقص يعقل يمهرداد ب. منه  ريداداش دو قلو م مرد تقص. منه  ريدختر شدم تقص.... منه  رينداره تقص

هم كه حق انتخاب  ييحرف بشنوم ، جا ديكه حق انتخاب و ناخواسته دختر شدم با ييجا.  مهم آدمم ، من هم حق انتخاب دار

.  خورميكه من به دردش نم ديبفهمون نويبه مهرداد ابابا ... حرف نشنوم  ديداشتم و نخواستم با مهرداد ازدواج كنم باز هم با

بدبخت  خواديم....... كنه  يبا من زندگ تونهينم يكس ره. دارم  يخاص اتيكه من چه اخالق يدونيندونه تو كه خوب م يهر ك

كار كنم  زن افسرده ؟ من چه كياز  اديمنو پاك كنه ؟ خوشش م يدستش و اشكها رهيدستمال بگ هيهر روز  خواديبشه ؟ م

! بدن ؟ هدارم كه دختر مطلقه تو خونشون را ياز دستم خسته شد و طالقم داد ؟ اون وقت من خانوادها گهياگه چند سال د

 ........كنن  ستميسر به ن يجور هي خوانيم شيجور نيهم

به فكر فرو  ختيريمن اشك م يمهرنوش هم كه پا به پا. را ادامه بدهم  مينتوانستم حرف ها گريو د دينفسم را بر هيگر

 :و گفت  ديبه سرم كش ي، دست خورديو افسوس م ديشياند يرفته و به برادر پاك و خوبش كه از دست رفته بود م

 .ناراحتت كنم  خواستمينم ديببخش _

 !گردن من باشه  رهايعادت كردم همه تقص گهينداره من د يشكال_

 روميجا م نياز ا گريچند ماه د نكهيا ديبر لبانم نشست و به ام يشخنديحرف محمد افتادم و ن اديزده بودم ، به  هيكنا دوباره

 يام را بوسد و خداحافظ يشانيمهرنوش خم شد پ. را پاك كردم  مياشك ها شميحرف ها خالص م نيا يو از دست همه 

 ينشاند و ارفت ، در دل گفتم تازه وقت مياو با فشار دستش بر شانه ام مرا سر جا مااش كنم ا ٔخواستم بلند شوم و بدرقه. كرد 

 !شه  ياضافه م راميام به تقص گهيمورد د هيازدواج كردم  يمهرنوش بفمه كه با ك

به  كه توجه ام را نبوديام ا يسع يهمه .  داديعذابم م يهما بدجور يخال يمدرسه از خواب برخواستم ، جا يفردا برا صبح

محمد را  يمحمد ، حت يحت. او بود  ادآوري ميبرا زيممكن بود ، همه چ رياما غ نميرا نب شيخال يجلب كنم تا جا يگريد زيچ

پدرم متوجه بشه كه اونو  دميترسيجا دادم م فميكرده بودم با دلهره در ك دايپ يشناسنامه را كه به راحت. هم از او داشتم 

هفته مثل برق گذشت و روز  كيمدرسه شدم و ظهر همان روز آن را به محمد دادم ،  يراه. نداشتم  يبرداشتم ، اما چاره ا

 . ديرفتن محمد فرا رس
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چند برابر شده  ايثر يها تيآزار و اذ. شنوم  يرا نم شيطپش ها يصدا گريكردم د يقلبم گرفته بود كه احساس م نقدريا

 يكس را نداشتم حت چيه. بكنم سكوت بود و بد  توانستميكه م ي، تنها كار يداشتم و نه محمد يينه هما گريبود و من د

 نجاياش هر دو با هم از ا گهيو بعد از اون دو ماه د ٔگردهيبر م گهيد روزمحمد گفت هفده . شده بود  دايمهرنوش هم كم پ

رو ازش خواستم اما اون گفت كه بكاهد ، شناسنامهام  مياز غصه ها نشيريش يكرد با حرف ها و وعده ها يم يو سع ميريم

 :گفتم . بهم پسش بده تونهيالزمش داره و فعال نم كيبلژ يتو

 . شهيپدرم متوجه م _

 : گفت

 .و برگشتم  شهيهفده روز تموم م يهم بذار ي، چشم رو شهينم يچينترس ه _

به  ديرفت تا به پروازش برسد و من هم زودتر با يم دي، او با ميفرصت نداشت نياز ا شينداشت اما ب يتمام مانيها حرف

نرفته بود كه  شتريدو قدم ب يكيهنوز . گفت و رفت  يكوتاه يبود كه خداحافظ نيا.  خوردميو اگرنه كتك م گشتميخانه بر م

 دميديكه او را م ييرفت تا چا يحرف چيه يرا به چشمانم دوخت و ب قشينگاه عم. دوباره سرش را به طرف من چرخاند 

 نيكاش در لحظه آخر ا ياشك در چشمانم جمع شده بودا. محو شد  دگانميد يدست تكان دادم تا كم كم از جلو شيبرا

كه چه بر سرم  ميبگو توانستميكس نم چي، با نگاه تبدارش مرا آتش زد و رفت و من به ه دوختيچشمانش را به من نم نيچن

دو  يبه ددرخت دادم و رو هيتك. پا به آن خانه بگذارم  توانستميلحظه هم نم كي گريد. حس حركت نداشتند  ميپاها. آمده 

كنان از كنارم  چيپ چيو هم مدرسه ام پ يدوستان همكالس. سر دادم  هيسر قالب كردم و گر يرا رو ميدست ها. نشستم  ميپا

كنار مدرسه  شهيكه هم يپسر بچه ا.  كردم يفكر م گذراندميم ديكه با يسخت يتوجه به آنها به روزها يبو من  گذاشتنديم

 :خودش گفت  يكرد به طرفم آمد و با لحن كودكانه  يمان بساط حافظ پهن م

بهت  يمجان يكينداره من  ياشكال يبخر ي؟ پول ندار يخوايحافظ م ي؟ فالنامه  يكنيم هيشده ؟ چرا گر يچ! دختر خانم  _

 ! يمن هست يميقد يباالخره شما مشتر دميم

 :را در دست فشردم و گفتم  فشيدست كث. بر لبانم نشست  يحرفش لبخند از

 ، دميپولشوو م يول خوامياره فاالمه م_



 

 

كتابخانه نودهشتيا             برقعي شيرين  –يعني همين عشق 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٤٥

 ؟ يخوايكدوما رو م..... نداره  يباشه اشكال_

 .كه از همه بزرگتره  ياون _

 !دسته پول بزرگ بهت داد  هي رفتيداشت م ي، جوونه وقت پهيدادم اون آقا خوش ت..... يپول دار يليخ ندفعهيپس معلومه ا_

 :و گفتم  دميرا كش لپش

 كه ازت كتاب بخرم ؟ يگفت يزيچ هيمن م  شيپ ياومد نيهم يپس برا! فضول  يا_

 .سوزونه  يداغ بدنمو م خيشب با س سمونيوگرنه ر ميكن يكاسب ديمام با گهيخب د _

 :شلوارش را باال زد و گفت  يها و پاچه ها نيو آست راهنيپ

 .....همه اش بخاطر پول !  كنهيم كارمونيانصاف چ يب!  نيبب _

 :و گفتم  دميدستش كش يها ياز سوختگ يكي يآرام با انگشتانم رو. بود  يسوختگ يبدنش پر از جاها تمام

رو ترم چون تو  چارهيتازه من ب. ، من هم مثل تو هستم  هيهمه اش پر از زخم و كبود ينيبدن من هم اگه بب! ناراحت نباش  _

، آدم از پدرش انتظار ناز و نوازش  كنهيم يكارش قلب و روح من رو هم زخم نياون با ا.  زنهيمنو پدرم م يول زنهيم ستيرئ

 !داره نه مشت و لگد 

نه پدر دارم نه  يكيكوچ نيبگم كه به ا يچ چارهياش به سرته پس من ب هيسا.  يعوضش پدر دار. نداره ، بذار بزنه  ياشكال_

 بهيغر هيبود كه از  نينداشت ، بهتر از ا ياشكال زدنميحاال كتكم م. تو بودم پدر و مادر داشتم  يمن آرزو دارم جا. مادر 

 . رهيگيكتك نخورم تازه همه پوالمم م

 :كه محمد بهم داده بود تو دستش گذاشتم و گفت يياز پول ها يبراش سوخت مقدار دلم

 .اش رو بردار  هي، بق يداد يكتابه فقط سه هزار تومنه ، اما شما ده تا هزار نيا ادهيز يليخ نكهيا _

 !هم باشه واسه خودت ، برو چلو كباب بخور  هاشيو گفتم بق دميبه سرش كش يدست

 :ذوق كرد و گفت  شنهادميپ از

 ! خورميم تزايپ هيپس  _

 :و گفتم  دميخند
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 !نوش جونت  _

به  يكم هي قتيدر حق. به طرف خانه روان شدم  يشتريب ديبا ام چارهيپسرك ب يحرف ها دنيشن كردم ، با ياو خداحافظ از

معلوم نبود دوباره كجا رفتن و منو نبردن ، ظهر بود داشتم .. كس نبود  چيوارد خونه كه شدم ه. شدم  دواريخودم ام يزندگ

، دو تا حبه قند گذاشتم تو دهانم و به اتاقم رفتم  دميند يبه درد بخور زي، چ ردمرا باز ك خچاليدر .  مردميم ياز گرسنگ

 . داديهما همچنان آزارم م يخال يجا

 :شعر آمد  نياول تا كتاب را باز كردم ا. را به گرفتن فعال حافظ سرگرم كردم  خودم

 

 و برفت ميدياز لب لعلش نچش يشربت

 و برفت ميديند رياو س كريماه پ يرو

 به تنگ آمده بود كياز صحبت ما ن ييگو

 و برفت ميديبربست و به گردش نرس بار

 ميخواند يمانيكه ما فاتحه و حرز  بس

 و برفت ميديسوره اخالص دم اشيز پ و

 كرد يخواه يدادد كه بر ما گذار مژده

 و برفت ميديعشوه خر نيآخر كه چن يديد

 كنيچمان در چمن حسن و لطافت ل شد

 و برفت ميديگلستان وصالش نچش در

 ميكرد يحافظ همه شب ناله و زار همچو

 و برفت ميديبه ودأعش نرس غايدر يكا

 

 :را باز كردم  وانيو دوباره د!  ٔگردهيبر م يك! دونم ، برفت  يكه خودمم نويا:  گفتم
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 دشيصحبت گل با يگر پنج روز باغبان

 دشيخار هجران صبر بلبل با يجفا بر

 منال يشانيدل اندر بند زلفش از پر يا

 دشيچون به دام افتاد تحمل با ركيز رغم

 

 :را بستم و گفتم  وانيد

 .... ستين شتريهفده روز كه ب!  كنميباشه تحمل م _

از . شدم  داريغروب بود كه ب كينزد. شدند و خوابم برد  نيسنگ ميدستانم بود كه كم كم پلك ها انيطور كتاب در م نيهم

 ييهما گريآورم من د اديبه طرف در رفتم كه غذا را بردارم اما به  يشگيسوخت ،طبق عادت هم يمعده ام م يشدت گرسنگ

اتاقم را باز كردم ، به  يپنجره . موقع غروب هنوز ناهار نخورده ام  نيو دل بسوزاند كه چرا تا ا اورديغذا ب ميندارم كه برا

سر  يحوصله ام حساب. اطراتم شدم شدم و غرق در خ رهيكوچه باغمان كه اكنون درختانش در حال شكوفه دادن بودند خ

كجا رفته بودند كه تا آن موقع شب هنوز برنگشته بودند و من را در خانه تنها گذاشته بودند  ايمعلوم نبود پدر و ثر. رفته بود 

شپزخانه شدم ، به آ دي، اما از نه كه گذشت از آمدن او هم ناام ديايتا قبل از ساعت نه شب چشمم به در بود بلكه مهرنوش ب. 

.  دميترسيم يصدائ نيكوچكتر دنيخوردم ، آنقدر خانه ساكت و خلوت بود كه از به گوش رس رينان و پن يرفتم و كم

شب بود كه  مهين كي يسع. نشنوم و سرگرم هم باشم  يگريد يكردم تا صدا اديرا ز شيرا روشن كردم و صدا ونيزيتلو

كه خشمناك به طرفم آمد محكم گوشم را  دميرا د ايثر.  دمينشن يسالم كردم اما جواب. خنده كنان وارد شدند  ايپدرم و ثر

 :و گفت  ديكش

 ؟ هيدو تا گوش دراز تزئن ني؟ پس ا يكرد اديز نقدريرو ا ونيزيتلو يكه صدا يمگه تو كار _

 :بود كه گفتم  نيرا تحمل كنم ا نشيتوه نتوانستم

 ؟ ستيمن كه دراز ن يگوش دراز ؟ گوش ها يگيمن خوارم كه ممگه ! مادر  _

 :از گردنم گرفت و گفت  يشگونين
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 !داره  شيگوشاتم دراز نباشه زبونت مثل مار درازه و ن _

. داد  يم يلقب نيگفتم ، چن يبه من كه صبح تا شب دو جمله هم به زور م.  برديبه كار م يزشت و زنندها ريكه چه تعب واقعاً

. نزده بودم  يزده بودم به او تا به حال حرف گزنده ا شيپس اگر من زبون دراز بودم خودش چه بود ؟ به هر كس هم ن

فقط . ادب بار آورده  يكه مرا لوس و ب يگرفته بودم اما او اعتقاد داشت كس اديهم كه بلد بودم از خود او  ييها هيهمان كنا

 .بلد بودم از خود او آموخته بودم  يو گستاخ يادب يبلد بودم از هما وها چه ب يو صبور كه هر چه گذشت يدر حال. هماست 

 :زد  اديرا خاموش كرد و فر ونيزي، تلو ديرا از دستم كش موتيا

 .مرگتو بذار  ينازتو بكشه ، بلند شو برو كپه  ستيهما ن گهيبخود بغض نكن ، د _

و  دهيجانم به لب رس گهيد. هر چه زودتر از اون خونه فرار كنم  خواستيم بلند شدم و به اتاقم رفتم دلم يحرف چيه يب

چهار روز از رفتن محمد گذشته بود كه .  گذشتيم ميساعت برا كيشان  قهيتر از قبل شده بودند و هر دق يروزها هم طوالن

كوچك در آنجا  اريبس يآن دو خانه ا.  ساستيزنگ زد و از حال و روزش باخبرم كرد و گفت كه اكنون در كنار محسن و پر

از  شيب يدگيچيمشغله و پ ليچهار روز به دل نياو گفت در ا. بود  وستهيكرده بودند كه محمد هم در همان جا به آنها پ هيته

 :گفت  دميو محسن را پرس ساي، حال پر ردينتوانسته با من تماس بگ شيحد كارها

 .دائم با هم بحث و جدال دارن  _

 :و او پاسخ داد  دميرا پرس شليدل

 يالبته محسن هم در بعض. خواديجنبه م يزيباالخره ها چ..... اثر گذاشته ، خب  سايرفتار پر ياز حد رو شيب نجايا طيمح _

شدم مشاور  نجايو من ا شهيبا هم دعواشون م يكوچك يبه هر حال سر هر بهونه  يول دهيمورد نشون م يموارد تعصبات ب

 ....!..خانواده 

 باًيام كاسته شد ، خصوصاً كه او گفت كار من هم تقر ياز نگران يكه با او داشتم كم ينسبتاً طوالن يخالصه بعد از مكالمه  و

 بر نخورده ، يدرست شده و به مشكل

اما از هفته سوم كه گذشت .  ديپرسيم زيو از حال و روز من ن داديرا به من م شيو خبر كارها زديهفته دوم هر روز تلفن م تا

محسن كه محمد شماره اش را به من  يبه خانه  نيبنابر. از او نشد  يكه خبر دميسه روز منتظر شدم و د. زنگ نزد  گريد
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آنرا از حفظ شدم اما  گريآنقدر كه د گرفتميشماره را م كباري يساعت. را بر نداشت  يگوش ياما كس. داده بود زنگ زدم 

 يروز ، دو روز ، سه روز هر چه منتظر ماندم ب كي. خودش هم زنگ نزد .  داشتيرا بر نم يكس گوش چيه. نشد  يخبر

كه قرار  يروز. افتاده باشد  شيبرا ياتفاق بد دميترسيم. آمد  يبود ، از شدت دلشوره و اضطراب خواب به چشمانم نم دهيفا

 . ديبرگردد فرا رس رانيبود به ا

. نداشت  يخبر يآمده بود و هنوز كس ايبود  امدهي، به شركتش تماس گرفتم اما او ن مايساعت پس از زمان نشستن هواپ چند

به تو  ": گفتيالبد در دل م دميپرسيم ياگر از هر كس.  ميبگو توانستميهم نم يبه كس. بود  دهيفا يب ميبه هر حال تالش ها

كس راز ما را  چياصال ه. ماست  نيب يكس خبر نداشت كه چه رابطه ا چيه " ! هن اياومده  كيچه برادر محسن از بلژ

روزها بود كه فقدان وجود هما را  نياز او بخواهد و در ا يمشورت كنم و راه حل ايدرد دل  يبا كس توانستمينم يحت دانستينم

تك  دياما او هم نبود و من با. دهد  مياردلدحداقل  ايكمكم كند  توانستياگر او بود م. كردم  يحس م يام به خوب يدر زندگ

كه به سرعت مرا از جا  يزيمانند مرده متحرك بودم و تنها چ.شدم  يم وانهيداشتم د. آمدم  يكنار م بتيمص نيو تنها با ا

كه  هم يوقت ي، حت كردنديدر تمام طول شبانه روز افكار گوناگون ذهنم را احاطه م. زنگ تلفن بود و بس  يصدا پراندميم

مرده ؟ نكنه اون  ايكنه ؟ كجاست ؟ اصال زنده است  يبود كه اون االن چه كار م نيهمه فكرا ا.  دميخواب بودم خوابش را م د

 ادمياز  يخداحافظ يلحظه  نيتعارض نگاهش در آخر! امكان نداره  نيازدواج كرده ؟ نه ا يگريجا عاشق شده و با كس د

آصال بر ! به سرش اومده  ييپس چه باال.... كرده باشن  دايپ يگريها تعلق به شخص د مكنم كه اون چش ي، باور نم رهينم

شناسنامه بودم كه با آن سنّ و سال كم  يزن شوهر دار ب كيوقت با نگرده چه كار كنم ؟ حاال من  چياگه ه!! نه ؟ اي ٔگردهيم

 ي؟ چه كس گفتميبا كه دردم را م.  ستيچ مراه حل مشكل دانستمينم يراز بزرگ ناگفتن كيبدون راهنما و مشاور و 

بلند اتاق  يوارهايكس جز د چيكس ، ه چيكه چه بر سرم آمده ؟ ه ميام كند ؟ با كه حرف بزنم و بگو ييراهنا توانستيم

پدر موضوع گم . كرده بودم  ميكه آنها را همراه كتاب حافظم صد ال قا يادگارياز اشكم و چند عكس  سيبالش خ.  كميتار

 يو صغر ايبر سر ثر شيادهايفر يكرد كه من آنرا داشته باشم و همه  يبود اما فكرش را هم نم دهيشناسنامه را فهم نشد

و  زديم اديمن كجاست اما پدرم مدام سر او فر يخانم روحش هم خبر نداشت كه شناسنامه  يصغر چارهيب. خانم بلند بود 

 : گفتيم
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 يذاريو م يكنيهمه رو دسته م اديبه دستت م يهر چ نجايا يايي، م يكن يرينو گردگصد دفعه بهت گفتم الزم نكرده اتاق م _

 .تو سطل آشغال  يانداز ياجازه م يرو هم ب ييزايچ هيهر جا كه دلت بخواد و 

 : گفتيو م كرديم هيخانم گر يصغر

 ! ميزيسطل آشغال نر يكه شناسنامه رو تو رسهيعقلم م گهي، اما د سوادميدرسته من ب. دست نزدم  يچيآقا به خدا من به ه _

 كرديجرات م يچه كس. گرفت كه نام محمد و ازدواج من در آن ثبت نشده بود  ميبرا يايالمثن يبعد پدرم شناسنامه  يچند

 حاال. اما لب به سخن باز نكنم  رميمن كه حاضر بودم بم. مثل پدر من بازگو كند  يپدرش آن هم كس يرا برا يقتيحق نيچن

هر روز ممكن بود آنها بخواهند مرا شوهر بدهنند و . است  يچه كار وحشتناك دهكه ازدواج كردن بدون اطالع خانوا فهمميم

از او خبر داشتند  گرانيد ديشا. سوال بپرسم  يكردم درباره محمد از كس يجرات نم يحت. ميبگو يزيمن جرات نداشتم چ

 ياز ال به ال ديكردم تا شا يها شركت م يمهمان يمخصوصا در همه . خبر را به من بدهد  نيكه ا دأستينم ازين ياما كس

. شدم  يتر از قبل م ديكردم ناام يم زيرا ت ميگوش ها شتريهر چه ب. بود  دهيفا يشود اما ب رميدستگ يزيچ شانيصحبت ها

 :رفتم و گفتم  اينزد ثر اورديروز باالخره دلم طاقت ن كي نكهيتا ا

 ! ستيازش ن يچه خبر ؟ چند وقته خبر ساياز پر! مادر  يراتس _

 :درهم رفت و گفت  شياخمها

 !شه  يكه باشه به تو مربوط نم ي؟ هر خبر يدار سايتو چه كار به پر! برو بچه  _

را قبال در طرز حرف زدنش  نيبفهمد ا يكس خواهدياما نم دانديم ييزهايچ كيكه  دميفهم شيحالت صورتش و حرف ها از

 .متوجه شده بودم  رياخ يها يدر مهمان ساينسبت به پر

با او صحبت  يبه مهرنوش زنگ زدم و كل.  دميد دهيفا يدر مورد آنها ب يبدست آوردن خبر يراه برا نيتالش از ا نيبنابر

 . امدين شيبكشانم نشد و فرصت پكردم سر حرف را باز كنم و بحث را به محمد  يصحبت ها هر چه سع انيدر م.كردم 

 .بپرسم  يزيمهرنوش تالشم را ادامه دادم اما باز نتوانستم چ گريد يتماس تلفن كي يروز بد ط چند

 !؟ يريگيسراغشو از من م يتو ليفام گهياالن م گفتم

زبانش  رياز ز يبتوانم حرف ديروز كه مهرنوش به خانه مان آمده بود توانستم سر حرف را باز كنم تا شا كيباالخره  اما
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 : دميبكشم اول از او پرس

 ؟ كنهيمهرداد چته ؟ چه كار م _

 .داره كه سرگرم باشه  قيانقدر دوست و رف ستيبد ن_

 !هنوز هم با محمد دوست ؟ يراست_

زنگ هم بهش  هيوقته اما اون چند . براش دلتنگه  ياتفاقا مهرداد خال. نداره  يوفا خبر يوقته كه از اون ب يلينه بابا ، خ _

حتما رفته اونجا ازدواج كرده  ميازش ندار يخبر گهياما بعد از اون د كيبره بلژ خواديگفت كه م شيالبته چند وقت پ. نزده 

 !، سرش شلوغ شده 

 تفاوت نشون بدم يرو ب افهاميكردم احساسات خودمو كنترل كنم و ق يسع يبه سخت. كرد  يجمله آخرش تو دلمو خال نيا با

بر قرار  نمانيسكوت ب يلحظات!  زديحرف را از لجش م نيهم ا دينه شا ايمهرنوش هنوز هم او را دوست دارد  دانستمينم. 

 .شد 

 . ميخبر نداشت يگريكدام از دل د چياما ه ميدو با آوردن نام او به فكر فرو رفته بود هر

 :با سواالتش سكوت را شكست و گفت  مهرنوش

 .بگو برم به مهرداد بگم خوشحال بشه  رانهيا يدون ياگه م رهيگيسراغشو م يليخ.... مهرداد ...  يتو ازش خبر ندار يراست _

 خبرميخاطر من هم ب نيبه هم.  نميبيخانواده محسن رو نم اديما ز ستين رانيا سايپر ينه من خبر ندارم اون كجاست ، وقت _

 ؟ رهيگيسراغشو نمو  زنهيخب چرا مهرداد به خونشون زنگ نم

 :كرد و باالخره من من كنان جوابم را داد  يطوالن يسكوت

 .....راز دلمو بهت بگم  خواميبار من م نيحاال ا....  يراز هاتو به من گفت ي، تو همه  يعمر هي...  بايز يدونيم.... راستش  _

 :بگه و گفت  خواديم يچ زدميحدس م. حبس شده بود  نهاميس يتو نفس

 كنهيكه فكر م يوقت يعني ارهيسرش شلوغه كه اصال اسم محمدم نم نقدريمهرداد خودش ا.... كه  نهيا..... كه  نهيا تيواقع _

 ! دميخودم پرس..... سوالو به خاطر  نيبشه من ا رشيگيپ اديكه ز نهيبينم يليدل گهيد كهياون بلژ

 : دميبود كه متعجب پرس نيهم اكردم خودم را متعجب نشان بد يسع ستيمنظورش چ دانسميم نكهيا با
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 !به خاطر خودت ؟ _

دنبالش  شهيكه من هم ياون همون كس كنميمن فكر م...... اصال چطور بگم .....  دمشيكه د ياز روز اول يدونينم بايز_

. مهربونه كه حد نداره  نقدريا شهينم دايپ ايتمام دن يمطمئنم كه لنگه اش تو....  بايچقدر دوستش دارم ز يدونينم.  گشتميم

به  يول شينياز من بب شتريب ديشا يليدرسته تو چون باهاش فام. بگم كم گفتم  شاخالق و رفتار ياياز خوب ياصال هر چ

 يرنگ نيمن تا به حال تو عمرم چشم ا!  هيچه رنگ ستياصال معلوم ن!....... ؟  بايز يديچشماشو د.. . شيشناسيمن نم ياندازه 

 !بودم  دهيند

 :از فروغ فرخزاد افتادم  يشعر اديحرفش به  دنيشن با

 

 ز من يپرسيچشمش را چه م رنگ

 كرد ؟ بنديمرا پا يچشمش ك رنگ

 ديسر كش دگانشيكز د يآتش

 را در بند كرد وانهيدل د نيا

 

 يتصنع يلبخند دمكريم يو من همچنان سع داديعذابم م شتريكرد و ب يتر م نيگفت بغضم را سنگ يكه م يهر جمله ا با

 شيشناسيگفت تو به اندازه من نم يوقت. است  ديجالب و جد ميبرا شيوانمود كنم كه حرف ها يلب بنشانم و طور يرو

فقط من  كهيو بهش نزد شناسهياونو م شتريكه از همه ب يبگم كس وبدم  ٔرا لو زيبود همه چ كيشدم كه نزد يانقدر عصبان

 : دميشده بود ، پرس كيزنانهام تحر يكنجكاو. كردم خودم را كنترل كنم  يهستم اما باز سع

 اونم تورو دوست داره ؟ _

 :او پاسخ داد . حبس مانده بود  نهيكه جوابمو بده نفسم تو س يلحظه ا تا

فعال هنوز موفق  كردم فراموشش كنم اما يبمونه سع كيبلژ يتو شهيهم يقراره برا دميكه فهم يالبته منم از وقت!  دونمينم _

 .نشدم 

 وقت بهت ابراز عالقه نكرده ؟ چيتا حاال ه يعني _
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 !اون نگاهم هم نكرده چه برسه به ابراز عالقه ! بابا  يا_

 :و گفتم  دميكش يراحت نفس

 !حرف بزنه ينطوريآدم راجع به نامحرم ا ستيخوب ن!  يكن فراموش كن ينداره م تو هم سع ياشكال _

 :و گفت  ديخند

 !بابات خوب روت اثر گذاشته  يرف هاح _

 ! گهيبا ناز و نوازش بگه با مشت و لگد م ديبا گهيم يفقط اون بدجور! بابام درسته  يخب حرفا _

 .ماند  جهينت يمن در مورد محمد باز هم ب يجستجو ميمن و بهتر بگو يها يروز هم تمام شد و كنجكاو آن

 نهم  فصل

 باغبان كه سرانجام شد بهار ديخند

 كه كاشتم يشكوفه كرده درخت گريد

 بهار نيو گفت چه حاصل از ا ديشن دختر

 نداشتم يبس بهارها كه بهار يا

اخالق و رفتارم !  يچه هفده ساله ا. هفده ساله شدم  زيسال از رفتنش گذشت و من ن كيدرست  دياز راه رس گريد يبهار

خودم هم از رفتارم زده شده  گريكردم كه د يپرخاش م گرانيشت باهام حرف بزنه چنان به دجرات ندا يكس! بود  ييتماشا

 نمودم ؟ يم يدرونم را خال ي، پس چگونه عقده  مكرد ياگر پرخاش نم. بودم اما دست خودم نبود 

دل . كنم  دايپ يديجد در مدرسه هم نتوانستم دوست. هم نداشتم  ياخالق و رفتارم ، خواستگار درست و حساب نيخاطر ا به

كردم  يوقتها هم فكر م يبعض! نداشتم  ليترك تحص يبرا يليدادم اما مجبور بودم حتما به مدرسه برم ، دل يبه درس هم نم

انها  يبه خانه  گريمهرداد د يخواستگار انيبعد از جر. شوم  يم وانهيبمانم د انهسه چهار ساعت را هم بخوام در خ نياگر ا

مدرسه بود  نياغاز ياز روزها يكي. اورد  يدر م ييامد و مرا از تنها يم دنميبه د يهم حق نداشتم بروم و فقط مهرنوش گاه

سوار كدام  ديكرد كه با يم ييرا راهنما نهاا شيمدرسه با صحبتها ريبودند و مد ستادهيا اطيدانش اموزان در ح يهمه . 

و  ريمد ييبودند و بچه ها كم كم با راهنما ستادهيدر مدرسه ا يقراضه تر جلو يكياز  يكيبوس  ينيده م. ها شوند  سيسرو
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 : دميها نبود نزد ناظم رفتم و پرس نيكدام از ان ماش چيه ستينام من در ل نكهياما مثل ا. شدند  يبوس ها م ينيناظم ، سوار م

 بوس بشم ؟ ينيسوار كدام م ديمن با-

 :نامم ، گفت  افتنيكرد پس از  ستشيل انيدر م ييجستجو

 . ياهان تو جزو اون پنج نفر-

 كدوم پنج نفر ؟-

 . ميگرفت يم شانيبرا يبوس ، سوار ينيم ينبوده به جا شتري، پنج نفر ب ريمس نيا يچون تعداد بچه ها-

به . افتاد  يميغون قددرب و دا نيماش كينگاهم را چرخاندم و چشمم به . را نشانم داد  نيبا انگشت اشاره اش ان ماش و

 . ميخود را در ان جا داد يپنج نفر به سخت. طرفش رفتم 

و مشغول  ستادهيكه گردهم ا دميرا نگاه كردم و راننده ها را د رونيب.  دميكش نييرا پا شهيكنار پنجره نشستم ، ش من

 يفرفر ييموها. بدم امد  يلياز انها خ يكياز . ماست  سيسرو ياز انها راننده  كيخواست بدانم كدام  يدلم م. صحبت اند 

 يو دودزده بود كه ادم بدش م فيزشت نبود اما انقدر كث يليگردنش را پوشانده بودند ، صورتش خ يداشت كه تا رو يبلند

 .اومد نگاهش كنه 

خوابانده  شيپا يرا هم با پاشنه  شيپشت كفش ها. ان هم پاره بود  يبود كه چند جا دهيپوش يدار ركشيز يچرم كاپشن

و از هم در رفته اش  فيكث ي افهيمحو ق. هم ، پشت گوشش گذاشته بود  گاريس كيانگشتان دستش و  يال گاريس كي. بود 

. توجه نشان دادم  يچرخاندم و خود را ب يگريسرم را به جهت د فورا ختيقلبم ر. برگشت و نگاهم كرد  كدفعهيبودم كه 

ما نباشد  يدعا كردم كه او راننده . نداشت كار از كار گذشته بود و من با كارم او را متوجه خود كرده بودم  يا دهيفا گرياما د

به مقصد  دنيتا رس. كنه  ينگاهم م نهيا يپشت رل نشسته و داره از تو دميتا از دلشوره خالص شوم اما تا دعام تموم شد ، د

 .كند  يوز نگاهم مكه هن دميفهم يسرم را بلند نكردم اما خوب م

 :سرم را بلند كنم گفتم  نكهيشد بدون ا يم كيكم داشت به خانه مان نزد كم

 . ديلطفا نگه دار-

بودم كه  ينفر نيشدم و برعكس صبح ها اخر يم ادهيبودم كه پ ينفر نياول.  دميكش ينفس راحت. شدم  ادهيكرد و پ توقف
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نسبت  نكهيندارم جز ا يكه چاره ا دميگستاخانه اش عادت كردم و فهم يهفته گذشت و من به نگاهها كي. شدم  يسوار م

 .اعتنا باشم  يبه او ب

 :حركت كند گفت  نكهيقبل از ا ميشده بود سيروز كه همه سوارسرو كي

 يم هادينفر پ نيشن و االن هم اخر ينفر سوار م نينفر بودن از فردا اول نيكه اخر يي، اونا ميكن يرو عوض م رياز فردا مس-

 ...شن 

طور از  نيرا با او تنها باشم و ظهر ها هم هم يقيدقا ديبود كه من صبح ها با نيحرفش ا ي، معن رديام بگ هيبود گر كينزد

 .كه در اخر حرفش به من انداخت قلبم از جا كنده شد  يمخصوصا با نگاه شرارت بار. شدت ترس ، دلم اشوب شده بود 

از شدت ترس فقط دعا خوندم و به خودم فوت  ميكه به خانه برس يتا وقت. من با او تنها ماندم كرد و  ادهيبچه ها رو پ ي همه

 ادهيدر خانه پ يجلو يحرف چيگذشت و بدون ه ريبه خ. گرفته بودم  اديداد و من از او  يانجام م شهيكه هما هم يكار. كردم 

 .ام كرد 

امدم در را بستم  رونياز خانه ب يوقت.شدم  يسوار م ديبودم كه با ينفر نيرفتم چون اول يم رونيب شهيزودتر از هم ديبا صبح

زانوانم بود ،  يكه بر رو فميك يامد كه همان جا سرم را رو ياما انقدر خوابم م ديايب سيخانه نشستم تا سرو يپله  يو رو

 .گذاشتم و خوابم رفت 

 : دميقاه قاه خنده اش از خواب پر يصدا با

 !؟ يگرفت يرو با تخت عوضپله ! دختر جون -

برخورد  فشيكث يبا لباسها دميترس يبود كه هر لحظه م ستادهيبه من ا كينزد نقدريا.  ستادميپا ا يسرعت بلند شدم و رو به

 :و گفتم  دميخودم را عقب كش. كنم 

 ...سخته  يليخ... بشم  دارياز شش صبح ب ديمن با يجور نيا! ؟ ديرو عوض نكن ريشد مس يحاال نم-

 !بگم ؟ يبشم ، چ دارياز پنج صبح ب ديپس من كه با-

 گريد نيبنابرا. صحبت كنه  شتريخواد ب ياحساس كردم روش باز شده و م. شدم  مانيبا او حرف زده بودم پش نكهيا از

 .حركت كردم  نينگفتم و به طرف ماش يزيچ
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 ينفر دوم كه سوار شد ، نفس راحت. دانستم چه كنم  يافزود و من نم يوحشتناكش هر لحظه بر دلهره ام م ينگاهها با

از او سر  ييخطا چيه دميگذشتند و من كه د يمنوال م نيروزها به هم. دادم  هيتك يصندل يراحت به پشت اليو با خ دميكش

 :نزد ، با خود گفتم 

 !چشماش چپه  چارهيب!  دميترس يخوديب-

 يباز هم مرا ترساند و حت شيشدم او با حرفها سيراحت شد و بدون دلشوره سوار سرو الميكم كم خ نكهيدو روز بعد از ا اما

 :بود به من گفت  ي، چرا كه ان روز همان طور كه در حال رانندگ شياز پ شيباز ب نيا

! گرفته  ياللمونخوشگل ! دوست دارم  ينجوريمن ا يعنيخوبه ،  يجور نيدختر هم! درازن برعكس زبونت  يليمژه هات خ-

 !دراز بهتر از زبون درازه  يهمون مژه 

 :گفت  يم شهيهما افتادم كه هم حتينص اديتونم بهش فحش بدم اما به  يكه م ييخواست تا جا يم دلم

 . ادي يخوششون م يالتها اگه فحشم بد به

 شيرا به طرف پنجره چرخاندم و وانمود كردم كه حرفها مي، رو دميساب يهم م يرا محكم رو ميكه از خشم دندانها يحال در

.  ميبرس يبعد ستگاهيبر سر ا رتريراند كه د يزد ، مخصوصا ارام م يحرف م كسرهيام ، اما او دست بردار نبود و  دهيرا نشن

 :ادامه داد  شيبه حرفها

 بابات چه كاره ست ؟-

 :او ادامه داد . هم سكوت كردم  باز

كه  يگرفتم ، خونواده ات با اون وضع و اوضاع يميتصم هيمن ...  يعني...  نيبنابرا...  ديپولدار يليخ استدياز خونه تون پ-

 .حرفا به گوش دل نرفت كه نرفت  نياما ا! ... تو رو چه به بچه پولدار ! مرد: دن ، به خودم گفتم  يدارن تو رو به من نم

 !بدزدش ! ...و عقدش كن  گهيدشهر  هيخوب ببرش به :دوباره با خودم گفتم  بعد

از ترس زبانم بند امده بود و دستها و چانه ام به لرزه . ره  يهر روزه م رياز مس ريغ يرياز مس دميبه خودم امدم و د كدفعهي

 :گفتم  هيو با گر ديبغضم ترك. افتاده بود 

 ؟ يبر يمنو كجا م-
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 !به شهر عشق -

 :، گفتم  دميرا مشت كردم و به در كوب دستم

 .شم  ادهيخوام پ ينگه دار م-

 ي؟ م دمتيدزد ي؟ ناراحت يكن يم هيچرا گر...  ميش يم داهيدارم با هم پ يجا نگه م هي گهيصبر كن ، دو سه ساعت د-

 ! ينگام نكن ياون جور نيماش ياز روز اول از پنجره  يخواست

 :زدم  اديفر

 ياز موها. بودم  دهيند يفيكث نيبود كه تا حاال ادم به ا نيبه خاطر ا كردم يبهت نگاه م يمن اگه اون طور... خفه شو -

 ...تعجب كرده بودم  اهتيس يزرد و لبها ياز دندون ها. ات تعجب كرده بودم  دهيگور

- بدش  يزيچ هياز  يكدوما تعجب نداره ، فوق فوقش بد اومدن داره كه خب ادم وقت چيه يگ يكه م ناياما به نظر من ا...! ا

 درسته ؟! زل بزنه و نگاش كنه  شتريب نكهينه ا! كنه نگاش نكنه  يم يسع ادي يم

 .خوره  يحالم ازت بهم م-

 . يكن ينداره كم كم بهم عادت م ياشكال-

 :گفتم  يبلند يام شدت گرفت و با صدا هيگر

 .به خدا من شوهر دارم -

- ره  ي، زن شوهر دار كه مدرسه نم يكن يبچه خر م... ا! 

 .رم  يمن م يديحاال كه د-

 !يخب تو شوهر ندار-

زدم ، در را باز كردم و  ايدل به در نيكه اون منو بدزده ، بنابرا نهيبهتر از ا رمياگه بم دميد. بود  ختهيبهم ر يحساب اعصابم

و به شدت  ديامد را ند يكه از جلو م يونيلحظه حواسش به طرف من معطوف شد ، كام كي. پرت كردم  رونيخودم را به ب

تصادف ، سربرگداندم و ان  بيمه يصدا دنيبا شن دميچيپ يدست و پا به خود م دردمن كه از شدت . رفت  ونيدر دل كام

بدن و  يرو ديسف يكه پارچه ا دميرا د سيبعد با چشمان وحشت زده ام ان راننده سرو يو ساعت دميرا مچاله شده د نيماش
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خواهد شكست و  ميبپرم مطمئن بودم كه دست و پا رونيب نيخواستم از ماش يكه م يلحظه ا.  دنديصورت خون الودش كش

كرد و  يبه شدت درد م ميو فقط دست و پا ودميبود اما خوشبختانه سالم سالم  اديز بايچون سرعتش تقر.  رميهم بم ديشا

 چيه يان اتفاق وحشتناك را برا. كه بود خود را به خانه رساندم  يبتيبه هر مص. برداشته بود  يچند خراش جزئ ميكف دستها

 .ندارم  اديكم رنگ ، به  يتلخ همچون غبار يخاطره  كينكردم و از ان لحظات جز  فيكس تعر

 :امد و گفت  دنميروز مهرنوش به د كي.  ديماه بعد مدرسه ام تمام شد و تابستان با ان افتاب سوزانش فرا رس چند

 !بره ادتيترسم اداب معاشرت  ي، م ينيش يتو خونه م نقدريا. ، تابستونتو به بطالت نگذرون  وتريكالس كامپ ميبا هم بر ايب-

 . دهيمطمئنم پدرم اجازه نم-

 من بهش بگم ؟ يخوا يم-

 !بهت بگه  ادياز دهنش در م ي،چون ممكنه هر چ يكن يم كيكار فقط خودتو كوچ نيبا ا-

 اخه چرا ؟-

 .خواد بگه من مردم  يم يچيه-

 ديبا. پناهگاه امن خونوده اش باشه  ديمرد با. مرده بهم خورد  ي، حالم از هر چ نيا يعني ياگه مرد!  ياشتباه ي دهيچه عق-

شه همه از ترسشون برن  ياز خودش بترسن و تا وارد م نكهينترسن نه ا يچيباشه كه افراد خانواده با وجود اون از ه يطور

 !و خواسته هاشونم ازش پنهان كنن يگبشن و مشكالت زند ميتو اتاقها قا

 .چشم : عادت كردم كه همه بزنن تو سرمو ، منم بگم  گهيمن د ياره ، ول-

بار حرف  ريز دينبا گهيبه بعد د نياز ا ي، ول يخب تا حاال بچه بود.  يش يم يواسه خودت خانم!  يشيبزرگ م يدار گهيد-

 . يزور بر

 .سفارش هماست  نيچون احترامش برام واجبه ، ا ستميا يپدرم ، نم ياما تو رو.  تميا يبتونم ، م يهر كس يجلو-

 :دل گفتم  در

 .دم  ياشتباهمو پس م نياو ازدواج كردم و حاال دارم تقاص ا ياحترامش را نگه نداشتم و بدون اجازه  كباريفقط -

 :گفت  مهرنوش
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 نيا گهيكنم د يكه احساس م هياما چند وقت يحساس بود يليحرفهاش خ نياز ا يپدرت و بعض يكارها نيقبال نسبت به ا-

 !شده  يبرات عاد زايچ

 .عادت كردم  گهيگفتم كه د...اره -

 :باز از دل گذارندم  و

كه دعا كنم هوس شوهر دادن من ، به  است نيكنم و تنها كارم ا يفكر نم زيچ چيان چنان بزرگ دارم كه به ه يحاال مشكل-

 ! مهينزنه و اگر نه تازه اول بدبخت ايسر پدرم و ثر

مثل نقل و نبات  ميبرا شيحرفها نيا گريكه د دميترس يبحث ازدواج از دهان پدرم م دنياون لحظه و شن دنياز رس نقدريا

 .بود  نيريش

 شيحرفها دييكرد كه دلم را كباب كرد و من فقط در تا فياو تعرروز باز هم مهرنوش بحث را به محمد كشاند و انقدر از  ان

از  نكهيا يكرد برا ياتاقم اعتراض م يبار هم از گرما كي قهيزد و هر چند دق ينفس حرف م كيسرم را تكان دادم ، او 

 :كنم گفتم  يريمحمد هم جلو گ يدرباره  شترشيحرف زدن ب

 .، خودت برو برش دار  زمهيم يكشو يباد بزن تو هي-

.  ستادميكشو ا يو جلو دميمحمده ، فورا از جا پر يعكسها يافتاد كه باد بزن رو ادميبلند شد به طرف كشو رفت  تا

 :مهرنوش كه از كارم تعجب كرده بود گفت 

 !ومدمياجازه ن يبرو سر كشوم ، من كه ب ي؟ خودت گفت يكن يم ينطوريوا چرا ا-

 .دم  يبرو كنار ، خودم باد بزنو بهت م قهيدق هيفقط . تم نداش يمنظور ديببخش-

خودم  يبه رو يزيكنار پنجره نشست و وانمود كرد كه بهش برخورده اما من چ يصندل يخاص رو يشد و با حالت ناراحت

در ان پنهان كرده ام  يزيخواست بداند من چه چ ياز اون روز مهرنوش به اون كشو شك كرده بود و دلش م گهيد.  اوردمين

 يمحمد را برداشتم و در جا ياش را برطرف كنم ، عكس ها يكنجكاو نكهيا يمن هم برا. كرد  يم چمي، و دائم سوال پ

 غياش برطرف شد ، البته بعد از ج يرا به او نشان دادم و باالخره كنجكاو ميجانورها ونيگذاشتم و در عوض ، كلكس يگريد

 ! ديكه كش يگوشخراش
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اش  يگذشت نه تنها به دور يهر چه از رفتنش م. نبود  يخبر چيگذتشند و همچنان از محمد ه يها و روزها و ماهها م ظهلح

كار ،  نيكه با ا يطرف و مشكل كياو به  دنيد يام برا يدلتنگ. شدم  يتاب تر و نگران تر هم م يكردم بلكه ب يعادت نم

 گريدو سال ف سه سال ، چهار سال د. قرار داده بود  يسخت يمرا در فشار روح ، گريكرده بودم از طرف د جاديخودم ا يبرا

بكنم  ديدانستم چه با يو نم دميچرخ يپركنده بودم كه هراسان دور خودم م ياز او نشد مانند مرغ يخبر چيهم گذشت و ه

 يهما. انجام داده ام  يكار احمقانه اكه چه  دميفهم يبردم و م يم يبه اشتباهام پ شتريشدم ب يهر چه برزگ تر و عاقل تر م

 شيو دوست ها ايكه ثر يا قهيعت يكار دخترش را از دست خواستگارها نيكرد با ا يهم سادت تر از من تصور م امرزيخدا ب

چرخ  ميدانست يمن و او چه م. . ام  دهيرس يازدواج به خوشبخت نيراحت بود كه من با ا الشيفرستادند نجات داده و خ يم

دانستم كه محمد  يرسد؟ من چه م يفرا م يزود نيدانست كه اجلش به ا يبرامان رقم زده ؟ هما چه م يچه سرنوشت گريزبا

 شهيارام و قرار نداشتم ، هم گريگذارد ؟ د يوحشت تنها م ريكو نيا انيام م نهيدر س نيسنگ يرود و مرا با وجود راز يم

 ميمضطرب دستها يرفتم و مانند فرد ي، دائم راه م نميجا بنش كيتوانستم  ينم. كردم  يم يقرار يحالت اظطراب داشتم و ب

وجود داشت كه  ميدر گلو يدائم يبغض. قلبم تند و كوبنده بود  يتپش ها. گرفتم  يرا گاز م ميو لب ها دمييسا يرا به هم م

 چيبود و ه دهيدوان شهيمن ر رد دياعصاب شد يماريب كي. كرد  يم جاديا ميرا در صدا يهنگام حرف زدن لرزش شهيهم

 كينداشت فقط مهرنوش بود كه متوجه حاالتم شده بود و چند بار هم از پدرم خواست كه مرا نزد  يكس به ان توجه

 :گفت  يروانپزشك ببرد اما پدرم در جواب او م

كرد  ياون خودشو لوس م يبراداد فقط  يبروز نم يزيما چ يبود ، منتها اون موقع هما رو داشت ، جلو وونهياز اولش د نيا-

 گهياما حاال د. 

 

كنه  يكه م ييكارا نيبا ا يخواد ول يدلش شوهر م نيهم هست ، ا گهيد زيچ هي... ست  دهيفا يكاراشم ب نيكش نداره ، ا ناز

 .شه  ينم دايخواستگارم براش پ هي

. كرد باز مرا به طرف درس كشانده و سرگرمم كند  ياست ، سع دهيفا يبردن من به دكتر ب ياصرارش برا ديكه د مهرنوش

 .كرد  يم قيمجدد تشو يرا دوبار ، رد شده بودم و او مرا به تالش رستانميسال اخر دب



 

 

كتابخانه نودهشتيا             برقعي شيرين  –يعني همين عشق 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٦١

گفت اگر  يو در بسته است و م كياتاق تار نيام در ا ياز نشستن دائم يمن ناش يحالتها نيا يكرد همه  يفكر م مهرنوش

 شتريحرفها بدهكار نبود و هرچه ب نياما گوش من به ا.شود  يحالت بهتر م يمدرسه مشغول كندوباره خودت را به درس و 

حال و . بود كه با هما و محمد داشتم  يحصار فقط خاطرات نيچوب ا چارو  دميچيپ يدور خود م يگذشت حصار محكم تر يم

 يفكر م يگاه. داد  يو ازارم م ديچيپ يگوشم م عقد مدام در يخطبه  يصدا. توانستم فراموشكنم  يرا نم يان روز برف يهوا

كه اگر مرده ، بداند  واندمخ شيچند بار فاتحه هم برا يحت. كردم  يم شيمفصل برا يعزادار كيخودم  شيكردم مرده و پ

گرفتن و  يم يزيچ يختم هي نايخانم ا نيميكردم كه نه ، اگر مرده بود حتما س يبعد دوباره فكر م. هستم  ادشيهنوز هم به 

كردم حتما اون جا ازدواج  يوقتها كه تصور م يبعض.  ستيازش ن يخبر چيحتما حالش خوبه كه ه! شدن  يهمه با خبر م

. پس چه بر سرش امده بود . توانستم باور كنم  يرا هم نم نيكردم ازش متنفر شوم اما ا يم يهم داره سع هكرده و االن بچ

حبس  نهيگفتم بذار نفس تو س يخودم م يدلدار ي، برا انيكرد و در پا يحبس م هنيزدم نفسم را در س يكه م يهر حدس

 ! نيهم يعنيبمونه ، عشق 

اگه خبر مرگت به گوش برسه حداقل  ديشا!  يريكنه تا بم ريات گ نهيبذار نفس تو س يحاال كه شد!  يعاشق نش يخواست يم

 !فاتحه بخونه  هيسر قبرت  اديبلند شه ب

 ستاره ها كه بر فراز اسمان يا

 دينگاه خود اشاره گر نشسته ا با

 ابرها يستاره ها كه از ورا يا

 ديما نظاره گر نشسته ا برجهان

 منم كه در دل سكوت شب نيا يار

 كنم يعاشقانه پاره م يها نامه

 ديستاره ها اگر به من مدد كن يا

 كنم ياز غمش پر ستاره م دامن

 نگاه من ستاره ها چه شد كه در يا
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 ان نشاط و نغمه و ترانه مرد ؟ گريد

 ستاره ها چه شد كه بر لبان او يا

 عاشقانه مرد ؟ يان نوا اخر

 ديستاره ها مگر شما هم اگه يا

 ساكنان خاك يو جفا ييدو رو از

 ديبه قلب اسمان نهان شد نيچن نيكا

 خوب و پاك يستاره ها ، ستاره ها يا

 ستيكه پشت پا زدم به هر چه هست و ن من

 كه كام او ز عشق خود روا كنم تا

 خدا به من اگر به جز جفا لعنت

 سپس به عاشقان با وفا كنم نيز

 رود ياست و مهرش از دلم نم رفته

 ستاره ها چه شد كه مرا نخواست ؟ يا

 ستاره ها ، ستاره ها ،ستاره ها يا

 عاشقان جاودان كجاست ؟ اريد پس

بود كه چند  نيكه اون دكتر تونست برام انجام بده ، ا يروان پزشك بردن و تنها كار هي شيبه اصرار مهرنوش منو پ خرهباال

در  يفصلها هم تنوع رييتغ گرياما د دياز راه رس گريد يزييپا. نوع قرص ارامبخش بهم بده و از صبح تا شب خوابم كنه 

فصل زمستان ،  دنيداشتم كه با رس ييذوق كنم ، نه هما زييپا دنياز راه رس يابر هكرد ،نه مدرسه داشتم ك ينم جاديروحم ا

 ميهم برا يتابستان التيتعط. داشتم كه از امدن بهار خوشحال شوم  يدنيد ديع يبرا يدرست كنه و نه شوق يبرام ادم برف

 .بردم  يدائم به سر م يلينداشت چرا كه من در تعط ييمعنا

. خود را سرگرم كرده بود  ييدانشگاه التيمهرنوش هم با تحص. پسر شش ماهه داشت  كيازدواج كرده و اكنون  مهرداد
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 يبرا ييرويو ن زهيانگ قتيگذراندم و در حق يهدف به بطالت م يعمرم را ب ياما من گوش به زنگ و چشم به در ، روزها

 اي، مطمئن بودم كه ثر امدهيهم ن كباريچهار سال  نيامده بود ، در ا نرايا هكه در دو سال اول سه بار ب سايپر. نداشتم  يزندگ

كردن  يكنجكاو يمن هم برا. پنهان كنند  ليفام يكردند نه تنها از من بلكه از همه  يم ياز او با خبر است اما هر چه سع

كه البته  رمياز انها بگ يو من سراغ ديايب شيپ يشدم بلكه حرف يمنتظر م دياز حد دست و بالم باز نبود و چقدر با شيب

به خانه مان باز شده بود ، من هم  يخواستگار يتك و توك پا. شدند  يبا جواب سر باال روبرو م ميسوالها شهيهم

داشتند كه مرا شوهر بدهند ،  يچه اصرار ايدانم پدر و ثر ينم. كردم  يپراندم و كتك ها را نوش جان م يخواستگارها را م

. زدند كه انگار از دستم خسته شده اند  يحرف م يانها نداشتم اما انها طور يبرا يازار نيكه من كوچك تر يدر حال

اون  يكه تو يگفتند اصال تو ادم يرفتند و به من نم يخواستند م يو مسافرت و هر جا كه م يبه مهمان يخودشان دو نفر

پس انها چرا از دست من خسته شده بودند ؟ . امدم  ينم رونيب مق، من از اتا ميمهمان هم كه داشت!  وونيح اي يقفس نشست

... كرد  يبه حال انها نم يبود و نبودم در خانه فرق. شد  يسر و صدا بودم كه اصال وجودم در خانه حس نم يانقدر ساكت و ب

 .هم از سكوتم خسته شده بودند  ديشا

 رانيرسانده و حاال كه به ا انيرا به پا التشيو پنج ساله بود كه در خارج از كشور تحص يس يمرد مياز خواستگارها يكي

به سراغم امد و گفت  ايثر نديايكه قرار بود ان مرد به همراه خواهرش به خانه مان ب يروز. برگشته قصد داشت ازدواج كند 

: 

بذار ،  وهيكن ، م يريگردگ يچقدر ه.  ميخسته شد هگيمن و بابات د.  ارمي، پدرتو در م يبذار بياگه ع يكي نيا يرو-

... همه رو راحت كن  اليها رو قبول كن و خ نياز هم يكيزودتر ! خانم خواستگاره داره  باي؟ ز ي، كه چ ايبذار، برو ب ينيريش

،  يدون ي، نه اداب معاشرت م يحرف بزن ي، نه بلد ي؟ نه اخالق دار يكن يناز م دركه انق يهست يخودت ك يكرد اليمگه خ

دونم  يجا ماتت برده ، اخم هاتم كه قدرت خدا نم هيشسكت خورده ها به  يكنه ، مثل كشت يفقط هر وقت ادم نگات م نيهم

خوشگل بد اخالق مفت ...  ستنيو باال ن قد؟ همه كه فقط دنبال چشم و ابرو و  يناز يات م يپس تو به چ! شه  يچرا باز نم

 ! حتياز من به تو نص نيا... ارزه  ينم

 ا
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 :فقط در دل گفتم  مينداشتم كه بگو يزيهمه حرف زد اما من در مقابلش فقط سكوت كردم ، چون چ نيا و

 ! يكرد حتينص هيخوب شد ، تو هم منو -

 :كه دهانم را كج كرده بودم حرفش را تكرار كردم  يرا در اوردم و در حال شياز رفتنش ، ادا بعد

 !ارزه  يداخالق مفت نمخوشگل ب-

 !متلك گفت  ايكرد  حتينص ستين معلوم

 :گفتند  يو م دنديخند ي، م دنديد يكردند و هر وقت مرا م يساله شده بودم خواهرانم مسخره ام م ستيب اكنون

 ! ستيبه حالش گر ديبا ستيبه ب ديكه رس دختر

خوانواده ام مربوط به كدام  يحرفها نيمعلوم نبود ا! شده  ريشدم و سن ازدواجم د دهيترش گريبود كه من د نيا منظورشان

 :گفتم  تيحرفشان با عصبان نيبار در جواب ا كي! نبود  كميو  ستيقرن بود اما مطمئن بودم به قرن ب

 ؟ ارميمسخره ب يايدن نيمثل خودمو به ا گهيبدبخت د هيبشه ؟ كه چند وقت بعد  يشوهر كنم كه چ-

 ! متهيكم بشه خودش غن ايبدبخت دن يمنقرض بشه ، چند نفر هم از ادمها يكيحداقل نسل من  ديبذار

شد  يم دينا ام ينشست از زندگ يمن م يصحبت ها يزدم هر كه پا يطور حرف م نيهم شهياز رفتن هما و محمد ، هم بعد

 ياون م. حرف بزنم  ينطوريذاشت ا يكه هما زنده بود ، نم يتا وقت.  ومديبود كه از دلم برم ييحرفها نهايا. دست خودم نبود 

مونه و  يم ادمونيو خاطرات تلخ رو  هايها و بدبخت يفقط بد يكه از زندگ مي، ما بد مي، ما ادم ها بد ستيبد ن ايدن: گفت 

به و فقط  مينيب ينم نايد يو نعمتو تو يهمه شاد نيكه ا ميما ادمها كور.  ميكن يها مونو زود فراموش م يها و خوشحال يخوش

 ...ميناشكر يليما آدمها خ.ميلذت ببر ميتونينم ميهم كه دار ييزهاياونوقت از اون چ ميكنيهر چه كه ندارم فكر م

روز ناراحت اون دره روز رو زود فراموش  كيو  مياگه ده روز خوشحال باش گهيراست م دميديم كردميكه فكر م خوب

و  قيمن عم يبرا شيآنقدر حرفها.مونهيم يذهنمون باق يتو شهيهم يبرا يروز ناراحت كيتلخ اون  ياما خاطره  يكنميم

كم سرحال تر  هيوقتها كه  يبعض.دادياو منو تسكن م نيريش حينصا يادآوريبعد از مرگش هم فقط  يماندگار بودن كه حت

چكار  ديبا ستيازش ن يخبر چيكه شوهرش گم شده و ه يكس نميبب گشتميكتابها و رساله ها م يو تو نشستميبودم م
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 دهيشن يابيراجع به طالق غ ييزايچ هي شدينم رميدستگ يزيبود كه چ نيكتاب ها آنقدر سخت و سنگ نيا يكنه؟اما نوشته ها

 رميثبت نشده بود كه بخواهم طالق بگ يمن ازدواج يالمثنا يانجام بدهم چون در شناسنامه  توانستميرا هم نم نكاريبودم اما ا

 ديكه چكار با دانستميو من واقعا نم ماندنديم جهينت يب ماتميتصم يهمه .هم كه دست محمد بود ياصل يعقد نامه و شناسنامه 

سالم  يجا كي اياز دست پدر و ثر گريد.شديم شتريازدواج من و تعداد خواستگارها هم روزبروز ب يرابكنم و اصرار پدرم ب

است چون به هر جا  يكار احمقانه ا دميديگرفتم از آن خانه فرار كنم اما فكر كه كردم م ميچند بار تصم.در بدنم نمانده بود

 يخودكش خواستميم.من وجود نداشت يبرا يشيهم آسا نكاريخودم نبود و در ا يمطمئنا امنتر و راحت تر از خانه  رفتميكه م

كه دست به  يكس:گفتياو م.داشتيبازم نكاريمرا از او  ديچيپيهما در گوشم م يمادرانه  يحتهاينص يكنم اما باز هم زمزمه 

 يسخت هي...شهيها يتو سخ يخبر نداره كه تازه اول بدبخت شهيراحت م زياز دست همه چ گهيد كنهيم اليخ زنهيم يخودكش

 !انتها يو ب يتموم نشدن

معجزه از طرف او  كيتنها  دميام يو همه  دميديخود باز م يبسته بود و حاالفقط درگاه خدا را بسو ميدرها برو ي همه

را  ميو التماسها ازهايخدا هم با هم قهر كرده بود و جواب راز و ن نكهياما مثل ا.بلد بودم انجام دادم ازيهر چه نذر و ن.بود

 يب نيكه چن يام فقط از خشم خدا بوده كس دهيسال زجر و عذاب كش 5 نيهر چه در ا الاص كردميبا خود فكر م يگاه.دادينم

 يحقشه كه هر چ رهيهم مورد خشم و قهر خدا قرار بگ ديبه پدرش كرده و بدون اطالع او ازدواج نموده با يبزرگ يراماحت

اما هنوز در توبه را باز .دميپس م موبودم كه تقاص كدوم اشتباه دهيخودم خوب فهم گريالتماس كنه خدا جوابشو نده د

 ديببخش ايغلط كردم خدا ايكردم خدا يبچگ ايخدا:گفتميم.كردميم يو از خدا عذرخواه ختميريبا تمام وجود اشك م.دميديم

 ي؟دختريداشت يسواد نداشت چه انتظار يساده و ب يبجز هما ييمشاور و راهنما چيساله كه ه 16دختر  هيمگه تو از  ايخدا

 ييرها يرو برا يچه راه نيدن بجز ابزور شوهرش ب خوانيو م ارنيساله براش م 50خواستگار  ديديچشم خودش م اكه ب

 كرد؟يم دايپ ديبا

را  ايبودم ثر ازيكه مشغول دعا و راز ون نطوريروز هم كي...كمكم كن ايخدا.خسته شدم ييو تنها يبدبخت نياز ا گهيد ايخدا

آورد و خنده كنان آنها را  رونيكه با دو پاكت بزرگ وارد خانه شد نشست و با ذوق و شوق اجناس درون پاكتها را ب دميد

كدوم از خواهرام !مادر:دميپرس دميپستونك د شهيو كاله نوزاد و ش يدر مقابل چشمان تعجب زده ام چند تا سرهم.نگاه كرد
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 !حامله هستن؟

 !چكدوميه:و گفت ديخند

 !ه؟يك يبرا نايپس ا-

 !خودم-

 !خودتون؟-

 !كه در شكم دارم يپسر يبرا!اره-

 گرفته بود؟ يميتصم نيآخر او چطور چن!آوردم ير متعجب داشتم شاخ د از

 !ستياصال مناسب ن يباردار ياما سن شما برا:گفتم يناراحت با

برو گمشو تو اتاقت آماده شو !هم جوونم يليمگه من چمه؟خ!دهيبر سيگ:و داد زد ديشد محكم موهامو كش يعصبان كدفعهي

 !يشب خواستگار دار

 يزدم و با لحن يپوزخند دانهيبر سرم فرود امد اشك در چشمانم جمع شد ناام يآخرش انگار كه پتك يجمله  دنيشن با

 !يخوب جوابمو داد!ايدستت درد نكنه خدا:طلبكارانه گفتم

 .گهيبرو گمشو د:بود به صورتم پرت كرد و گفت زانيآو ايانگشتان ثر انيكه كنده شد و از م ميتار مو چند

 يخواستگار ببرند با ب يو كبود جلو يمنو با اون صورت زخم شديچطور روشون م دونمينم دميم دوكنان بطرف اتاق هيگر

اومده  ياستوار يآقا:به اتاقم آمد و گفت ايساعت بعد ثر مين.تختم نشستم يو رو دميپوش يبلوز و شلوار ساده ا يحوصلگ

 .نييپا ايزود باش ب

 !؟يچ يبرا ياستوار!؟ياستوار-

 !يدار ياالن بهت گفتم خواستگار نكهيمثل ا!دختر؟ يسر به هوا و خنگ نقدريچرا تو ا-

 !اومده؟ كشيواسه پسر كوچ-

 !كه پسراش همه زن و بچه دارن يدونيم رينخ-

 !خب خودشم داره-
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 !مرد ابرو داره نيا يبابات جلو ومدهيتا بابات با كمربند ن ييپا ايحرف نزن پاشو ب نقدريا-

سكوت  نكهينداشتم جز ا يچاره ا چياما ه.بزنم غيج خواستيكه دلم م كردميام احساس م نهيقفسه س يرا رو يفشار چنان

بسته اند با  ميبزرگ به پاها يوزنه ا كردميبرخاستم احساس م مياز جا يبروم به سخت ييرايكنم و همراه او به سالن پذ

اش كه  افهيبود حداقل ق رترياز پدرم پ.دميديرا م نبود كه او يبار نياول.دمراه افتا ايجان پشت سر ثر يو ب نيسنگ ييقدمها

را هم  گرشيهمسران د كهيدر حال.به خانه اش ببرد خواهديهمسر م نيكه مرا بعنوان چهارم دانستميم.دادينشان م نطوريا

خونه  يخانم بشه سوگل بايقراره ز:گفتياز آنها نه طالق گرفته بودند و نه مرده بودند و او با افتخار م چكداميهنوز داشت و ه

همسرشان را  يوماد يظاهر يخواب و خوراك و زندگ نكهيهم كننديكه تصور م ييدسته مردها متنفرم مردها نياز ا!من

بر سرش  يدائم يهچنان منت رنديروح و روان و احساسات او را در نظر بگ نكهيكرده اند و بدون ا يفراهم كنند هنر بزرگ

 يآنها هر كار زشت و زننده ا.هم منت گذاشتن ندارد چيه.است فشانيكارها جز وظا نيا يد همه خبر ندارن نكهيا لدارند حا

مردها  نيوقتها كه من از دست ا يبعض.گذارنديمرد بودنشان م يو در كنال افتخار آن را به پا دهنديانجام م خواهنديكه م

هر  گفتميو م شدميتر م ياونوقت من عصبان.خدا رو كه حالل نكردن مبابا حرو يا:گفتيو م ديخنديهما م شدميم يعصبان

آرامش  ختنيكه باعث از هم ر يحالل!هياما چقدر كار ناراحت كننده و اعصاب خورد كن!طالق هم حالله!ستيكه خوب ن يحالل

 ...خونواده بشه آدم انجام نده بهتره

آنها به صداقت و  يذات شيگرا نيبلكه ا كنديحد حساس م نيكه زنان را تا ا ستيحس حسادت ن نيا يخالف تصور عده ا بر

و در مورد زنان  رديگينام م رتيحس در مردان تعصب و غ نيچرا ا دانميو من نم.باشديبا طرف مقابلشان م يكرنگيو  يپاك

من خوار  ياز اقشار مانند خانواده  يبه زنان است كه آنها را در نظر برخ سبتن ياعتقادات نيچن!دهندينام حسادت را به آن م

است  يحرف نيا.نمياز خانواده ام نب يگريد زيچ ريكرده و امروز باعث شده است كه من بخاطر دختر بودنم بجز تحق فيو خف

 ...دختر مال مردمه...دختر بدبخته خواميمن دختر نم لهيدختر ذل:ديگويپدرم خطاب بمن م شهيكه هم

دختران و زنان  نيبخاطر وجود هم دنديرس يكه مردان هم اگر به نقطه بلند شدنيمتوجه م يوزافراد ر نيا يكاش همه  يا

 .را فراهم كند طشيالبته اگر جامعه شرا.رنديمردان سبقت هم بگ ياريبه كمال قادرند از بس دنيآنها در رس يبوده و حت

كرده  نييام را هم تع هيو مهر گذارنديرا م يقرار عقد و عروس دميبخودم آمدم كه د يدر افكار خودم بودم و وقت غرق
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بودند كه چگونه هنگام صحبت  دهيبرده بودند و فهم يمن پ وهيبه ش نكهيمثل ا مياجازه ندادند كه با هم حرف بزن يحت.اند

با  نباريمسن زن و بچه دار و همه جورش را پرانده بودم و ا لكردهيجوان تحص يو خواستگارها پرانميكردن خواستگارها را م

قرار مراسم عقد را گذاشتند  گريچهار روز د يانقدر هر دو طرف عجله داشتند كه برا.انجام دهد ينتوانستم كار نشانيتر ريپ

بهت زده فقط او را  يو من مانند مجسمه ا داديرا م...عقد و لباس عروس و يسفره  نيبا اب و تاب وعده بهتر ياستوار يو اقا

اشتباهات  اي دميديبكنم؟عقوبت اشتباهات خود را م توانستميچكار كنم چكار م دانستميم نمشده بود جيگ.كردمينگاه م

 من در نظر گرفته بود؟ يها را برا مهيجر يخداوند همه  ايخانواده ام را؟آ

نجات  يتالش و تقال برا دادم؟اگريآنها كمتر از من مقصر بودند؟تقاص كدام گناهم را پس م شدند؟مگريم مهيجر دينبا ايآ

فرار از  يبودم چرا كه برا يها گناه است من گناه كار بزرگ يعاطفگ يو ب رهاياز تحق افتني ييارواح و رها ياز خانه  افتني

سه .سوختميو م زدميدست و پا م بتياز مص ييايرا به اب و اتش زده و حاال در در دام خو يبند مشكالت خفقان آورد زندگ

عاقبت غرق  دانستميكردم چرا كه م هودهيب ينجات از غرق شدن تقال يدناگ گذراندم و برادر يشبانه روز را همچون كابوس

شگاه دو تا از دختراشم همرات يآرا يدنبالت بر اديم ياستوار 12فردا ظهر ساعت :گفت ايشب هنگام شام ثر.شوميم

ام  يطيكه من در شرا يدونيم يدحرصمون ن نياز ا شتريكن ب يفقط سع.زنگ زد اطهياالن خ نيلباست هم حاضره هم!انيم

 !يحاالم زود برو بخواب كه صبح سرحال پاش!يبفهم نويحداقل ا دوارميام.ستيكه حرص و جوش اصال برام خوب ن

به فكر  يكم هيمادرم نبود اما حداقل از پدر انتظار داشتم  ايثر.از آنها دور شدم يحرف چيه يبلند شدم و ب زيپشت م از

آنشب تا صبح خواب به !باشد؟ نباريمن بوده كه ا يبه فكر خوشبخت يبود او ك هودهيانتظارم ب يدخترش باشه ول يخوشبخت

زده چشم به سقف اتاق  خي يتنها مانند روح.فكر هم نكردم.دميد دهيفا يهم ب ار ازيراز و ن.هم نكردم هيگر.امديچشمانم ن

 .دوختم

 !يو كراوات زرشك يو شلوار سرمه ابا كت ...اومد دنبالم 12بعد سر ساعت  روز

و همراه او از خانه خارج  دميلباسم را پوش!انداخت؟ غيت يرا با چه مشقت دهيصورت چروك نيمن فكر كردم كه او ا و

را آزار  ميبغض گلو.زدم يپوزخند نيماش دنيبا د...زيو تم كياما ش يميقد نيماش كي!گل زده بود ميهم برا نيماش.شدم

كه با صد  دميچرخاندم دخترانش را د نيحالتم را به سمت عقب ماش يو ب ديچشمان ناام كنميدارم چكار م دميفهمينم داديم
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 !شرم بودند يآنها هم مانند پدرشان ب نكهيمثل ا!نشستن نيعقب ماش شيقلم آرا

ناراحت :ن كرد و گفتحركت كند رو به م نكهيقبل از ا.شدم نياشك آلود سوار ماش يبا چشمان.باز كرد ميرا برا نيماش در

 !جوون تره يو پوست چروكم نكن دلم از صد تا جوون امروز ديسف ينگاه به موها!نباش

بعد از  يقيدقا.را تماشا كردم رونيتوجه نشان دادم و مثال ب يب شيچرخاندن سرم بطرف پنجره خودم را نسبت به حرفها با

 .دميرا د شگاهيآرا ياشك تابلو يپشت پرده 

گذاشتم وارد كه  شگاهيو آهسته قدم به ارا نيسنگ.حركت كنم توانستميرا بسته بودند نم ميپاها ريكرد انگار با زنج توقف

كه  ينطوريا!كارا رو نكن زشته نيا:گفتنديگوشم م رياستوار مدام ز يدخترها.را حس كردم گرانيمتعجب د يشدم نگاهها

 !دادن وهرتبه زور ش كننياالن همه فكر م يكنيم هيتو گر

 .كه زبانم بند آمده بود فيبگم كار پدر شما زشته اما ح خواستيم دلم

 !؟يتو عروس:و گفت ديگونه ام كش يبه رو يجلو آمد دست شگريآرا

 .آوردم نييسرم را پا دييعالمت تا به

 !؟يخورد نيزم!نباشه دايصورتت پ يكنم تا كبود يصورتت خال يرو ديكرم پودر با يقوط هيفكر كنم :گفت او

 !كتك خوردم!نه:از ته چاه جواب دادم ييصدا با

 به زور شوهرت دادن؟ -

كارش را  ينشاند و در حال يصندل يمرا رو يرا پاك كرد و با مهربان مياشكها.آوردم نييسر مرا پا دييو باز به عالمت تا -

را پاسخ بدهم  شيبور بودم كه سوالهاكنان مج هيو من گر ديپاشياش نمك به زخمم م يدر پ يپ يدائم با سوالها داديانجام م

 !شهيخراب م شتينكن ارا هيگر:گفتيو م كرديو او دائم اعتراض م

گشودند و  نيزبان به تحس دنميهمه با د.مياز اتمام كارش لباسم را تنم كرد و با هم از اتاق مخصوص عروس خارج شد پس

مهم باشد از  ميشدنم برا باينداشت ز يليدل.نداختميبه خودم ن ينگاه مين ياما من حت.كردند ديو تمج فيتعر شگرياز كار آرا

به  ميبرا يو سعادت يچه خوشبخت ييبايارزش ندارد تا بحال ز يزيپش ييبايز كه دميگذاشتند فهم بايكه اسمم را ز يروز

 !مهرنوش:از شاگردانش را صدا زد يكي شگريآرا.اورديپس بخواهد ب نيارمغان آورده بود كه از ا
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 نيآخر...ديبه ذهنم رس يفكر.او انداخت ادينامش مرا ب دنياما شن!مهرنوش من نبود!سرم را بطرف او برگرداندم نه فورا

 !...؟يبعدش چ!اما نه...مهرنوش يبه خانه  شگاهيفرار از ارا...كردميفرار م ديبا...فرار...كردميم ييرها يتالشم را برا

فرصت فكر كردن  اديز گهيد...نهيانجام بدم هم توانميكه م يكار نيفعال بهتر ستيبعدش مهم ن...كننيم داميكه پ باالخره

 يم دينبا...اندازند يناخواسته م يو تماشا كنم كه مرا به دام گناه ستميبا ديمن نبا...كردميم يفورا نقشه ام را عمل دينداشتم با

زجر  يبود كه تا آخر عمر در لحظه لحظه زندگ نيا بهتر از كشتندياگر مرا م. كردميو بدبخت شدن خود را تماشا م ستادميا

 ...كشم كنند

كردم و  شگريمانده بود رو به ارا يتا زمان مقرر باق يو هنوز كم ديآ يبمن گفته بود ساعت سه به دنبالمان م ياستوار نكهيا با

 !نه اياومد  نميبب رونيب رميم قهيدق هيمن :گفتم

 يرا بسو ادهيپ نيكه تعجب عابر دميدويبا تاج و لباس عروس چنان م.خارج شدم شگاهيرفتم و از آرا يطرف در خروج به

شناخته نشدنم مجبور بودم شنل و  يبود و در آن آفتاب سوزان من برا يقابل تحمل ريغ يخود جلب كرده بودم گرما

كه  يشگاهياز شانسم آرا.بود دهيبا سرعت نفسم را بر دنيدو مهآنه انيد رم هيهق هق گر.چميكالهش را محكم دور خود بپ

 يكفشها.نفس تازه كردم يو كم ستادميا دميسركوچه رس.بود كيمهرنوش نزد يبه خانه  بايانتخاب كرده بودند تقر ميبرا

كوچه قرار داشت  يهاو به طرف خانه كه در انت دميراحت تر از پا در در اورده بودم دوباره پوش دنيدو يپاشنه دارم كه برا

خواستم .شدم مانياز آمدنم پش.مهرداد از پشت اف اف جا خوردم يصدا دنيبا شن.لرزان زنگ را فشردم يرفتم و با دست

 يچه فكر ديديم تياگر او مرا در آن لباس و با آن وضع دميكشياز او خجالت م.وجود نداشت ميبرا يبرگردم اما راه برگشت

 يبود كه ناچار وارد شدم و صحنه ا نيانه آنها نداشتم ابجز خ ييجا.مهم نبود ميبرا گريد ندبك خواستيم يفكر كرد؟هريم

كه  مكردمياحساس .خواهد ماند ياست كه تا آخر عمر در ذهم باق يخاطره ا نيمطمئنا پر رنگتر دميورودم د يكه در لحظه 

كه بخاطر  يكس...بودم ختهياز دست دادنش اشك ر يسال تمام برا 5كه  يمحمد!محمد...باور كنم توانستمينم نميبيخواب م

محكم از دستم  يشگونين يكرد؟وقتيآنجا در كنار مهرنوش چه م...او...ام را به باد داده بودم او يزندگ يروزها نياو بهتر

 .آن صحنه مرا از هوش برد ينيسنگ نميبيو خواب نم دارميكه ب دميگرفتم و فهم

 10 فصل
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 كيچ كيچ يبود كه صدا نيقدر سكوت،سنگ نيكند،ا يسرم نشسته و نگاهم م يكه باال دميكه چشم گشودم او را د يوقت

آن طرف تر در كنار همسرش  يمهرداد پسر تپل مپلش را در آغوش گرفته وكم.شد يم دهيسرم به وضوح شن يقطره ها

ت تمام تالش وصل نيسرگرفتن ا يكه مهرنوش برا دانستم يخوب م.محمد ،همسر او بود  يبود،ندا ،دختر خاله  ستادهيا

 يگفته بود اما او همچنان از او خبر ميبرا شيدرد دل ها انيرا خودش قبآل در م نيا.شود ليخود را كرده تا با محمد فام

سرم را به حالت .ختمير يهمه خاطرات گذشته ام اشك حسرت م يآور اديوبا  دميد يمن آنها را در كنار هم م يول.ندارد

نگاهش هنوز همان نگاه بود،همان نگاه عاشقانه .چشمانش را بخورم بيفر نياز ا شيخواستم ب يقهر از محمد برگرداندم،نم

خواست به من  يم ياز دست رفته ام را چه كس يخواستم باور كنم ،روزها ينم.توانستم باور كنم ينم گريو معصوم،اما من د

تا به . نمياصآل او را نب گريهم فشردم تا د يحكم روچشمانم را م.خوردم يآن نگاه را م بيدوبار فر يبرگرداند؟به چه ضمانت

بستم و به هم  يرا با تمام قدرت م دم،چشمانميد يحاال كه او را م يول ديايدانستم خوانده بودم كه او ب يآن روز هرچه دعا م

 چيه انياما در آن مقرار داده بود، ريهمه را تحت تأث ام هيسوزناك گر يصدا.فتديلحظه چشمم به او ن كيدادم تا  يفشار م

گفتن  يبرا يحرف يگفت ،كس ينم يزيكس چ چيست؟هياز چ هيگر نيدانست كه سوز ا يمحمد نم يكس به اندازه 

كس به خود  چيحال من و روز خرابم ،ه دنيبا د.شد يهمه شان رد و بدل م نيتعجب زده بود كه ب يفقط نگاه ها.نداشت

چه شد كه با تمام قدرت  دمينفهم.آن فضا را تحمل كنم ينيتوانستم سنگ ينم نياز ا شيب.داد پرس و جو كند ياجازه نم

 گهيد.خوام تنها باشم ي،م ديگم ش ديبر د،همتونيگم ش ديبر:زدم  اديو فر دميمحمد كوب نهيدست مشت شده ام را به س

اول از همه محمد بلند شد ....ديكنم تنهام بذار يخواهش م-...خوره يكنجكاو به هم م ينگاه ها نيحالم از ا گهيد.خسته شدم

از ضعفم كاسته شده  يكم.ساعت گذشت مين.از اتاق خارج شدند و مرا به حال خود رها كردند يكي يكي هيو پشت سر او بق

 يشانيپ يرا رو شيها دستپله نشسته و  يكه رو دميمحمد را د.را نگاه كردم  اطيبلند شدم ،نشستم و از پنجره اتاق ،ح.بود

گفت،هم دوست  يدانستم چه م ينم.زد يبود وبا او حرف م ستادهيسرش ا يمهرنوش باال.است نييقالب كرده و سرش پا

 گريكنم كه د نيكردم به خودم تلق يم يشكسته نشود ،سع نياز ا شيكه غرورم ب نيا يرا بدونم هم برا زيداشتم همه چ

شوكه شده بودم كه اصآل  نقدريا.تخت رها كردم يو محكم خود را رو را از آن دو بر گرفتم منگاه.ستيمهم ن ميبرا زيچ چيه

را  دانيم ديكردم كه من نبا يفكر م يگاه.از خود نشان دهم ديبا يصحنه ها چه عكس العمل نيا دنيدانستم در مقابل د ينم
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شدم و  يم مانيفكر پش نياز ا ياز حقم دفاع كنم و گاه ديمحمد همسر من است،حق من است با.كنم يآن دو خال يبرا

 .طاقت شكسته شدن غرورم را نداشتم گريگرفتم چون د يبه سكوت م ميتصم

بالش گذاشتم و دوباره  يفورآ سرم را رو دنشيباز شدن در اتاق مرا به خود آورد سرم را بلند كردم محمد بود با د يصدا

بعد آرام سوزن را از دستم  يسرم انداخت ،چرا كه لحظه ابه  يكه نگاه نيبه طرفم آمد مثل ا نميچشمانم را بستم تا او را نب

 دنشيند يكه برا يوقت يكرد ،حت يشد هنوز هم حضور او تپش قلبم را تند م خارجاز اتاق  يحرف چيه يو ب ديكش رونيب

 .كوبد يمحابا م يها ،ب تيكه بدون درك موقع وانهيقلب د نيلعنت به ا.فشردم  يچشمانم را به هم م

وبا  ديگونه ام كش يكبود يسكوت،دستش را آرام رو يبعد از او مهرنوش وارد اتاق شد ،كنارم نشست بعد از لحظات باالفاصله

 :گفت يناراحت

 ؟يبازم كتك خورد-

 :گفتم تيوبا عصبان دميرا عقب كش صورتم

 .به من دست نزن -

 :رفتارم تعجب كرد و گفت از

 !نكردم يكار كه ؟منيكن يم يطور ني،چرا ا يمن كه خوب بود با

 .كشم از دست بوده و خبر نداشتم يم يهر چ... ياتفاقĤ همه كار را رو تو كرد-

 :زدم و گفتم يپوز خند بعد

 ؟يگفت يم يبا محمد چ اطيتو ح-

 :كرد خودش را متعجب نشان دهد،گفت يم يكه سع يحال در

 ؟يدچرا مشت ز چارهي،تو به اون ب نميبب يراست!...چطور مگه؟!يچيه!با محمد؟-

 ش؟يداره كه زد يتو به اون چه ربط يناراحت

 :بر لب آوردم و گفتم يتلخ جنده

 !؟يخودتو به اون راه بزن يخوب بلد-
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 !با؟يز يزن يحرف م يتو از چ-

تو  دميكنه،اما هر وقت من ازت پرس يچه كار م يدونست يكجاست،م يدونست ي،ميپنج سال تو از محمد خبر داشت نيا يتو-

 ....دونم ينم يفقط گفت

 دونستم يخب نم-

 :را بلند كردم وگفتم ميصدا

 .رو بدونم زيهمه چ ديمن با...به من بگو قتويكنم حق يخواهش م...دروغ نگو....دروغ نگو مهر نوش  نقدريا-

 ؟يريخبر بگ سايخواد از پر ياومده؟دلت م يمحمد ك يبدون يخوا يم يچ ي؟برايبدون يخوا يرو م يآخه تو چ-

 ؟يزن يم يخودتو به نفهم يچ يمتنفرم،برا سايكه چقدر از پر يدون يتو خودت خوب م-

 نيكه تورو تو ا نيسئواالت تعجب كردم مه همه مون از ا نيخب من از رفتارت ،از ا!بايزنم ز ينم يمن خودمو به نفهم-

 با؟يز ييه توبه سئواالت ما جواب بد ديكه با يكس. ميتعجب كرد مينيب يلباس م نيوبا ا تيوضع

 .زهيسئوال برانگ نميب يخونه م نيكه من تو ا ييخوب معلومه كه از كجا اومدم،صحنه ها تمياتفاقĤاز وضع-

خودمون  يكه امروز اتفاق افتاد و برا يزيهم رخ نداده،تنها چ يبيعج يمسئله ا چيخونه عوض نشده ،ه نيا يتو زيچ چيه-

 يهمه مونو خوشحال كرد اونم به طور اتفاق يليبود كه خ يخونه بعد از چند سال دور نيجالب بود اومدن محمد به ا يليهم خ

تو  يهمه كنجكاو نيما باشه،حاال ا شيجا كه ناهار پ نيا ارهينه و بعد به زور اونو ميب يمحمد رو م ابانيخ يامروز مهرداد تو

 !دونميمن نم هيچ يدر باره اون،برا

 :نم نگاهش كردم وبا طعنه گفتمرا باور ك شيتوانستم حرف ها ينم

 ؟ يديرس تيباالخره به آرزو!سفر كرده ات برگشته اريخب چشمت روشن !خب -

 ...اون ازدواج كرده...اون...رشدهيد يليحرفها خ نيا يبرا گهيد!نه-

 :به حالت نشسته در اومدم و ناباورانه گفتم كدفعهياز جا كنده شد  قلبم

 !ه؟يكيطرف بلژ!؟يبا ك!...؟يك-

 هي نينزده ،ا يموضوع با ما حرف نيكرده اما هنوز راجع به ا فيرو تعر زيمهرداد همه چ يبرا...دونم ينم...كنم  يفكر م-
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 .جمله را هم ندا به من گفت

من به خاطر  هيخواستم مهر نوش بداند كه گر ينم.گرفتم يرا م مياشك ها يجلو يرا فشرد به سخت ميگلو بغض

 .برد يم يپ زيكردم حتمĤ او به همه چ يم هيكه كرده بودم،اگر گر ييها سئواال نيحاال با ا.ستيچ

 : دينوش پرس مهر

 !؟يسفره عقد فرار كرد ياز پا!؟يشد يتو چ-

 !شگاهينه از آرا...نه -

 !گهيخواستگاراتو انتخاب كن د نياز هم يكي با؟خبيز يازدواج كن يخوا يچرا نم-

 !باشه چشم-

 :و گفت ديخند

 ؟يكن يبه حرفت عمل م يك!يگفت اديباشه ها ز نياز ا -

 !از شوهر اولم طالق گرفتم يوقت-

 :وگفت  ديبلند خند يصدا با

 ؟!گرفته تياوضاع و احوال شوخ نيتو ا!مسخره-

كه  يودر حال نداختميگرفته ،خودم رو از تك وتا ن يحرفم را به شوخ دميد يوقت.شدم  مانيحرف رو زدم پش نيكه ا نيا از

 :بزنم،گفتم يكردم به زور لبخند يم يسع

 !گهيچسبه د يم يجور وقت ها شوخ نيتوا-

 :ديسكوت مهر نوش پرس ياز لحظات بعد

 !بود؟ يك چارهيدوماد ب نيحاال ا-

 !از حد ياديبا اعتماد به نفس ز!پوش كيش رمرديپ هي-

 :ديتعجب پرس با

 ؟يگ يم يجد
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 !كه فرار نكردم يخوديآره ب-

كه محمد با من كرده  يبه كار.بود گريد يداد اما فكرم جا ياو را م يبه مهر نوش بود،زبانم جواب سئوال ها رهيخ چشمانم

كه  ييدانست كه بر سر من آورده؟پس همه حرف ها يكرد؟مگر نم يدوباره به من نگاه م ييچه رو دم،بايشياند يبود م

به هر حال !گفتند؟ يآن دفتر چه م يرست بوده پس نوشته هاگفتند درست بوده؟اگر د يم اياو با رو يقبل يراجع به زندگ

 ديبا.داده بود قتيزدند رنگ حق يكه پشت سرش م ييكارش به همه حرف ها نيهرچه كه بود او دوباره ازدواج كرده وبا ا

من وجود نخواهد  يبرا پدرم يدر خانه  ييجا گريفرار د نيمطمئن بودم كه با ا.كردم يگرفتم،اما بعدش چه م ياز او طالق م

 ...داشت

 :گفت يكه او م يشانه ام به خود آمدم ،در حال يدر افكارم بودم كه با دست مهرنوش بر رو غرق

 !كنه يمادرم داره باهات صحبت م...دختر ييكجا... بايز... بايز-

 :ديگو يم يوبا ناراحت ستادهيكه وسط اتاق ا دميفاطمه خانم را د.را چرخاندم سرم

 .گردن،اونا نگرانت هستن يدخترم؟خونوادت دارن دنبالت م يكرد يو چه كارجان ت بايز-

 :زدم و گفتم يپوزخند

 .نگران آبروشون هستن...ستنياونا نگران من ن-

 :از خواهرات زنگ زد وگفت يكيهر حال االن  به

 .گردن يفرار كرده و همه ،هر جا رو كه بلدن دارن دنبالش م شگاهيبوده،اون از آرا بايامروز مراسم عقد ز-

 :ديمن پرس از

 ومده؟ياون جا ن بايز-

 .ازت ندارم يمن مجبور شدم دروغ بگم كه خبر و

 :كنان التماس كردم و گفتم هيافتادم گر شيتخت برخاسته بودم ،به طرف فاطمه خانم رفتم وبه پا يكه حاال كامآلاز رو من

 .خودمو مشخص كنم فيزودتر تكل يدم هرچ يقول م.بمونم نجايمن چند وقت ا ديتورو خدا بذار....كنم  يخواهش م-

 :را نوازش كرد و گفت ميموها يخانم با مهربان فاطمه
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خودته تا هر وقت كه دلت  يجا خونه  ني؟ايكن يالتماس م ينطوريا يكه دار ميا بهيدخترم ؟مگه ما غر هيحرف ها چ نيا-

 .اديدر م يمهرنوشم از تنها ،تازهيما بمون شيپ يتون يبخواد م

 :وارد اتاق شد وگفت مهرداد

 !حرف بزنه بايخواد با ز يمحمد م...رونيب دييايلحظه از اتاق ب هي!مهرنوش!مادر -

اگر وقتش  يراز برمال بشه ،حت نيوقتش بود كه ا گهيد.رو بفهمند زيمهم نبود آنها همه چ ميبرا گريشدم كه د يعصبان آنقدر

 :اخم آلود گفتم يبود كه با چهره ا نيا.طاقت نداشتم گريهم نبود من د

 .ندارم يحرف شونيمن با ا-

 :گفت مهرداد

 .اما اون حرف داره ديندار يشما حرف-

 .خوام نشنوم يكه دروغ باشه ،م يحرف-

 .گه يمحمد دروغ نم-

 :و گفتم  دميخند

 .كنه يم انتيخ گه،اون فقط ياون دروغ نم يگ يآره راست م-

آخر او خودش هم از .در هم رفت شياخم ها نيچن نيكرد كه ا يم دييحتمĤ در دل حرفم را تأ.مهرداد را پكر كرد حرفم

 !واقع شده بود انتيطرف محمد مورد خ

 :گفت تيبا عصبان ياز لحظات پس

 .نكرده انتيخ ياون به كس-

يم شويبازم طرفدار نمياون وقت بب.و به همه نشون بده نجايا ارهيو بمن يبرو بهش بگو شناسنامه  يپس اگه باور نداز... ا 

 .انهي؟يكن

همچنان دو زانو وسط .اتاق را ترك كرد و مهرنوش و فاطمه خانم هم از اتاق خارج شدند  يحرف چيه يتر از قبل ب يعصبان

 :گفتم تياتاق نشسته بودم كه محمد وارد شد دوباره سرم را از او برگرداندم وبا عصبان
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 .بشنوم يزيخوام چ يرون،نميبرو ب-

بلند شدم ولب تخت نشستم و  نيزم يداد،من هم از رو هيدراتاق را بست و به آن تك.بود ستادهيا شياو همچنان سر جا اما

كه  دميرا شن شيصدا.كردم يم يلباس عروسم باز يها ديتوجه نشان دهم،با مروار يكه خود را نسبت به او ب نيا يبرا

 :گفت

 .يمنو بشنو يحرف ها دياما تو با-

تخت  يتوانستم بر احساساتم غلبه كنم بالش را از رو يكه نم نياز حرص ا.شدم  ياحساسات شيصدا دنيدوباره از شن -

 :زدم اديفورآ فر.ديبرداشتم و محكم به طرف او نشانه رفتم اما او فورآ سرش را كنار كش

 .رو برام گفته زي،مهرنوش همه چ يبگ يخوا يم يدونم كه چ يخوب م ستن،منين يدنيمن شن يبرا گهيتو د يحرف ها-

 .دونسته كه بخواد برات بگه ينم يزيمهرنوش چ-

 .تو سرجاشه بتيمهر نوش غلط هم باشه ،پنج سال غ يحرف ها-

 .يحرف هامو گوش كن ديگم با يكه م نهيواسه هم-

 .كنم يخوام ،گوش نم ينم-

 :بلند گفتم  يفشردم وبا صدا مياگوش ه يرا محكم رو دودستم

 .رونيبرو ب-

 :گوشم كنار زد و گفت  يرا از رو ميدستها تيبه طرفم آمد با عصبان-

 !چند وقته كجا بودم؟ نيكه من ا ستيبرات مهم ن-

 !بر سر من اومد؟ يپنج سال چ نيا يتو مهم بود كه تو يمگه برا-

 :و به طعنه گفتم يپوزخند هيگر انيدر م.كه مهم نبوده؟سرم را بلند كردم و به چشمانش نگاه كردم يدون ياز كجا م-

 !زنت تنگ شده يحتمĤ دلت برا!دار بشه حهيوقت غرورت جر هينم؟ياشك تو چشمات جمع شده؟نب-

 !آره-

 .اون باور نداره يول!اومدم -
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 !ول حرفاتو بخورهكه زود گ ستيخوبه،پس اون مثل من خوش باور ن يليخب خ-

 !؟يزود باور يليكه خ يكن يفكر م يجد-

 !از حد شيب...يليخ-

 نجام؟يكه من ا يكن يپس چرا باور نم-

 ...!اونه شيحواست پ....ستين نجاياما دلت ا...يينجايكنم كه تو ا يچرا باور م-

 !با؟يز يزن يحرف م يتو از ك...اون...اون...اون-

 !گفت يكه مهرنوش م يهمون-

 !گهيد ييگفت تو يكه مهرنوش م يهمونخب -

 .هيكيگفت طرف بلژ يم ،اونيخواد دروغ بگ ينم-

كه ما با  يا قهيچند دق نيا يدونن،من از مهرداد خواستم تو يرو م زيهمه شون همه چ گهياالن د يمتوجه شده ول حتمĤاشتباه

نگه  يازدواجمونو مخف ميتون ينم نياز ا شتريب گهيبگه،من و تو د هيبق يرو برا زياونم همه چ ميكن يهم صحبت م

 ....همنف يم يهم به زود هيبق دهيمهرداد فهم...ميدار

 :دميپرس تيعصبان با

 !؟يبه مهرداد گفت يتو چ-

 .زويچ همه

 گفت؟ ياون چه كار كرد؟چ-

 !دونم يكرد نم داينسبت به من پ يگفت و چه احساس ينگفت اما تو دلش چ يزيظاهرآكه چ-

 كنه؟ دايپ يكه چه احساس ستيبرات مهم ن-

 .ميتقاص كار مونو پس داد يكاف يمن و تو به اندازه -

 !جواب سئوال من نبود نيا-

 كنه؟ داينسبت بهت پ يدونه،چه احساس يو م زياالن كه مهرنوش همه چ ستيتو مهم ن يبرا-
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مرا از  يتوانست به خوب يبود كه م يپاسخ ني،بهتر ديكه در جواب حرفم پرس يسئوال.جواب حرفش سكوت كردم در

 .موضوع آگاه كند نياحساسش نسبت به ا

كه به دست  يبودم تا وقت دهيكه او را د يروز نيلحظه تمام خاطراتم از اول كي نيشدم و در ا رهيدر چشمانش خ يا لحظه

 .آوردمش و از دستش دادم از ذهنم گذشت

 يآوردم وبا صدا اديسئوالم باشد ،تازه به  نياول دميكه او را د نيسال ها در فكرم بود تا به محض ا نيكه در تمام ا يسئوال

 :دميلرزان و گرفته ام ،پرس

 !؟يكجا بود...تو -

 !زندان-

 نيا ين،توياز ا ريرا داشتم غ يشدت تعجب چشمانم گشاد شد و ابروانم به هوا رفت زبانم بند آمده بود،انتظار هر جواب از

 :ناباورانه سرم را تكان دادم و گفتم!نياز ا ريودم غفكر كرده ب يزيچند سال هم،به هر ج

 !زندان؟

 :دميپرس.انداخت نييكرد و سرش را پا سكوت

 !ران؟يا-

 !كيبلژ...نه -

 :ديبار او پرس نيا.ميبگو ديدانستم چه با يشوكه شدن بودم كه نم نقدريا

 ؟يديفقط خودت عذاب كش يكن يهنوزم فكر م-

 .گناه بودم ياما من ب-!كه بندازنت زندان ينكن يكار هي يخواست يم!...آره -

- !يكرد يكار هيزندون،حتمĤ  يآدم ها رو بندازه تو يخوديكه ب ستين ضيمر يكس يول.گن يم نويها هم يزندان يهمه -

 !بود سايپر ريهمه ش تقص

 اون االن كجاست؟!؟ سايپر-

 !زندان-
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 محسن كجاست؟-

 !زندان-

 :دميپرس يبا كالفگ.كردند يرا از همه پنهان م يزيمحمد چه چ يو خانواده  ايكه ثر دمي،تازه فهم ارميبود شاخ در ب كينزد -

 ؟يچه جرم د؟بهيشماها چه كار كرد ؟مگهيچ يآخه برا-

كه تو  نيا ينجام،برايمن ا نيهم ياالن هم برا.بزرگ كه روح منم ازش خبر نداشت يليخ يكالهبردار هي!يكالهبردار-

من ثابت شد ومن آزاد شدم واگر نه  يگناه يدادند،ب يم ليخودم تشك يكه برا ييو دادگاه ها سايمحسن و پر يدادگاه ها

كه به  ياول ياز همون روزها..ده سال زندان برام در نظر گرفته بودند لچون از او.موندم ياونجا م ديهم با گهيپنج سال د

،خودم تا دو سه  دميكه فهم يوقت!كامآل از دست رفته  سايمتوجه شدم كه پر يو در كمال ناباور يرفتم به طور اتفاق كيبلژ

كرده  ريگ يسخت يروح ومكشكش  ينه،تو ايكردم كه به محسن بگم  يپا و اون پا م نيبعدش هم ا.و منگ بودم جيروز گ

رو بهش  سايكار پر نياومد،ا يداره،دلم نم يناراحت ساياز دست پر يكاف يمحسن خودش به اندازه  دميد يكه م يوقت.بودم

شركت بود و  سيكه رئ زايخوزه لوئ يآقا اي سايبودم پر وستهيكه هنوز من به آنها نپ شيسال پ كيگفت از  يمحسن م.بگم

شده و سر  يميصم ياديساله بود ،ز يس يباشه،جوان يمحسن مرد مسن و پخته ا ديكردم با يبرخالف تصور من كه فكر م

 يكردن،اما محسن نم يم يا هم دعوا داشتن و هر دفعه با تالش من آشتب سايموضوع از صبح تا شب محسن و پر نيهم

 يها ديها و تهد ادياز داد و فر گهيكه د يرشد طو يتر م يميصم زايواون روز به روز با لوئ رهيرو بگ سايپر يتونست جلو

با چند پوشه وارد اتاقم شد و از من  ساياون شركت گذشته بود كه پر يدو روز از استخدامم تو.برد يمحسن هم حساب نم

داد كه مربوط به چند  حيبرام توض ه؟اونيمربوط به چ دميازش پرس.درون اون پوشه ها رو امضا كنم يخواست كه كاغذها

اون كاغذ هارو مطالعه كردم و بعد هم  كباريمطمئن بشم ،خودم هم  سايكه از حرف پر نيا يقرار داد واردات و صادراته،برا

شركت و همه رو  يتو ختنير سيپل يها يرويهفته بعد ن كي.سايكه امضا الزم داشت رو امضا كردم و دادم دست پر ييجاها

اون .زنند يمن دستبند م يبه دست ها يچ يبرا دميفهم يكردم و نم يمها رو نگاه  سيكردن،من مات و مبهوت پل ريدستگ

امضا ها كار دستم داده بود .بعد از اون دادگاه ها شروع شد.شهينموقت از خاطرم پاك  چيبود كه ه يروز واسم روز وحشتناك

نفر را كشته بود و متأسفانه  كي انيم نيدر ا زايلوئ.و باعث شده بود نتونم حرفمو ثابت كنم و محكوم به ده سال زندان،بشم
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 .سال زندان محكوم شد ستيبه ب سايبه حبس ابد و پر زايلوئ.كرده بود يهم با اون همكار سايپر

از  يكي يكنه و تو ياش گل م يخانم حس انسان دوست سايدفعه پر هيبعد از پنج سال عمر من كه در زندان به هدر رفت  -

 فيخداكنه اعترافاتش به درد محسن هم بخوره و اونم بتونه تخف.من آزاد بشم شهيكنه كه باعث م يم يدادگاه هاش اعترافات

 ...گناهه يكه ب يداره،در حال نون مثل من ده سال زنداا ره،چونيمجازات بگ

ام كه مرا شوكه كرده  دهيوحشتناك د يكردم كابوس يخشك شده بود و حس م مياز شدت تعجب لب ها وگلو -

 :ناباورانه گفتم.است

 !سال آنقدر گستاخ شده باشه كيتونم باور كنم كه در عرض  ينم!؟ سايپر

 :سرش را تكان داد و گفت ديكش ير هم آه مكه حاال از افسوسش،پشت س محمد

 :ديمهربان به صورتم انداخت و پرس ينگاه!سال كيچه برسه به  هيروز هم كاف كيشو داشته باشه ، نهيكه زم يكس يبرا-

 ؟يهنوزم باهام قهر-

 !آره_

 !چرا؟ گهيد:كرد و گفت تعجب

 .گرده يبر نم گهيچون پنج سال از دست رفته ام د-

 !ساله 28مرد  كيشدم به  ليساله تبد21 كسرياز  دميبه خودم اومدم كه د يدفعه وقت هيگرده؟ يمگه واسه من بر م-

 يرسه كه چشم باز م يم يمونه،روز يخواب كوتاه م كيبگذره چه با غم به هر حال مثل  يبا خوش نه،چهيهمه اش هم يزندگ

 !يگذروند يهمه روز و ماه و سالو چطور نيا يكه بفهم ني،بدون اگذشته تيعمرت گذشته،همه جوون يهمه  ينيب يوم يكن

كردم  يكه محمد هنوز بر نگشته بود احساس م يگه ،خود من تا اون لحظه ا يدرست م دميد يكردم م يخوب كه فكر م -

اما .دميد يم ميزندگ يروزها نيتر يعمر برام گذشته و اون روزها رو طوالن كياون پنج سال به اندازه  يهر لحظه از روزها

كردم تازه  يانداختم احساس م يسخت گذشته ام م يبه روزها ينگاه يوقت دو محمد آمده بو دهيحاال كه انتظارم به سر رس

محمد .شده ام ليساله تبد كيو  ستيب يدختر شانزده ساله به زن كيزود به قول او از  يليكوتاه بر خاسته ام و خ ياز خواب

 :كفت
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 .حرفام ضرر نداشت دنيشن يديد-

را  ميشانيخم شد پ.نشاندم ياز ته دل بر لب م يداشتم بعد از سال ها باالخره لبخند يچشم از او بر نم گريكه حاال د ومن

كرد و  يم هياز اشك وارد اتاق شده بود چون گر سيخ يدفعه در با شتاب باز شد و مهر نوش بود كه با چشمان كيببوسد كه 

پرتاب كرد محكم مرا  اطيو از پنجره به ح ديتاج را از سرم كش ديانه به طرفم دويوحش ديخند يلند مبلند ب هيگر انيدر م

او را از  يخواست لباس عروسم را پاره كند مهرداد و محمد به سخت يكه با تمام قدرت م نيكرد مثل ا يبود وزها نم دهيچسب

 .بردند گريد يمن جدا كردند وبه اتاق

داشتم كه آن را هم  يخوشبخت كيام  يدرتمام طول زندگ.چقدر بدبخت بودم.دادم و به فكر فرو رفتم هيتك واريرا به د سرم

 .كرد ينم ميبودم و حاال عذاب وجدان رها دهيدزد گرانيناخواسته از د

آن را داشتم كه  يخوشبخت كيام  يدرتمام طول زندگ.چقدر بدبخت بودم.دادم و به فكر فرو رفتم هيتك واريسرم را به د -

خواست هر طور شده از دلش درآورم اما  يدلم م.كرد ينم ميبودم و حاال عذاب وجدان رها دهيدزد گرانيهم ناخواسته از د

نرفته  شتريكنم،هنوز چند قدمب ييوازش دلجو ششيگرفتم برم پ ميباالخره تصم.كاررا انجام دهم نيا ديدانستم چطور با ينم

 :را گرفت وگفت ميمحمد وارد شدوجلو دميدر اتاق كه رس كيبودم ،نزد

 ؟يبر يخوا يكجا م-

 .ارميخوام برم از دلش درب يم-

 .ميجا بر نياز ا ديست،بايجا موندن ما اصآلدرست ن نيا طيشرا نيا ؟تويديحال و روز شو ند ست،مگهياالن اصآل وقتش ن-

 !م؟يكجا بر!؟ ميبر-

 .خونه ما مير يم-

 .كشم يم ام،خجالتي يمن نم!نه-

 .ميندار گهيد يچاره ا نيز اج-

فاطمه خانم وازش  شيشد برم پ ياومده بود روم نم شيكه پ ياوضاع نيبا ا.رفتميرا پذ شنهادشيفكر كردم ناچار پ يكم

بود  ياو انقدر زن مهربون و با گذشت.ميبود كه با محمد نزد او رفت نيكار را مجبور بودم انجام دهم ا نيا يكنم ول يخداحافظ
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 :گفت يدستمان را در دست هم گذاشت وبا مهربان انيتا دم در بدرقه كرد و در پا راتمام ما  ييكه بر خالف تصورم،با خوشرو

 .خدا به همراهتون...  ديبر

 :دميم،پرسيشد نيكه سوار ماش يوقت

 ؟يچند روزه كه اومد!محمد يراست-

 !نصف شب اومدم شبيد!ستيروز ن چند

 ؟يمادرت گفت به

 !رو؟ يچ-

 منو؟-

 .نه-

 !خونتون اميسر ووضع ب نيزشته كه من با ا يليپس االن خ-

 !هم قشنگه يليخ-

 .كشم يمن خجالت م يول-

 .ميگفتم كه مجبور-

 :گفتم يسكوت با ناراحت ياز لحظات پس

 .تهيچه وضع يدونستم پدرم االن تو يم يكاشك-

 ؟يخواد بدون يدلت م يليخ-

 .آره-

 !ينكن اديوفر غيكه ج نيبه شرط ا...اما ...گم،اما  يخب من بهت م-

 :دميوحشت زده نگاهش كردم وناباورانه پرس يسرعت سرم را به طرف او چرخاندم ،با چشمان به

 !مرده؟-

 يليخ يسكته مغز...سكته كرده... يبهش گفتن تو فرار كرد يفقط وقت..فقط ..اون زنده است..خدا نكنه..نه...نه-
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 ...ماستفعآلتو ك...ديشد

از جانب محمد راحت  الميكه خ نيبه محض ا.ديبار يسرم م يرو يو بدبخت بتيبودم كه پشت سر هم مص يشده ا نينفر چه

 يحال و روز پدرم مقصر م نيخصوصĤ كه خودم را در ا.خوردم ياو را م يغصه  ديو حاال با دميپدرم را شن يشد،خبر سكته 

 :بار هم به محمدگفتم كي.بال نشده بود نيمن فرار نكرده بودم االن پدرم دچار ا منه،اگه ريتقص:گفتم  يدانستم و دائم م

 !يتو بابامو كشت -

كه با هم  ي،وقت يدختر بچه بود هياون موقع كه من عاشقت شدم ! يزن يسالته اما هنوز مثل بچه ها حرف م كيو  ستيب-

حرف  ينطوريا دينبا گهيتو د.يشد يخودت خانم ،واسهياما حاال بزرگ شد يشانزده سالت بود،بازم بچه بود ميازدواج كرد

 ...آدمها دست خداست نوشتتو،سر ريمنه نه تقص رياتفاق نه تقص نيا. يبزن

دروغ  دياگه بخواهم مثل بزرگ ها حرف بزنم با..من دوست دارم مثل بچه ها باشم...زنن يبچه ها صادقانه حرف م-

 !؟يدوست دار...بگم

بچه  يدسته از حرف ها نيزنن،منظور من ا يدور از عقل هم م يوقت ها حرف ها يزنن اما بعض يها صادقانه حرف مبچه -

 .هم خوبه يلينداره خ ياشكال چيه يمثل بچه ها باش ياگر در مورد صادق بودن دوست دار يگونه بود ول

 م،ازيآنها شد يو وارد خانه  ميديكه رس يوقت.بود كه ساكت شدم و به حال و روز پدرم فكر كردم نيحق جواب نداره،ا حرف

چه  نديمرا باآن وضع همراه محمد بب يخانم وقت نيميدانستم س ينم.زد يدلم شور م.شدت خجالت صورتم داغ شده بود

خانم از آشپزخانه  نيميهم خوردن در سب يصدا دنيبود باشن هددهدورفتارش با من چگونه خوا ينشان م يعكس العمل

 :صدازد

 ه؟يك -

 :گفت محمد

 .منم مامان-

بود كه  نيا.كرد يم ياو احساس دلتنگ يبود بود هنوز برا دهيوانتظار پسرش را د يبعد از پنج سال دور شبيكه د او

 گفت يكه داشت م يآمد درحال رونيمحمد خوشحال شد واز آشپرخانه ب يصدا دنيباشن
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 ....بوقر ياله-

 يانگشتش را رو سيكه محمد به عالمت ه ديبگو يزيخواست چ.من حرفش را قطع كرد ودر جا خشكش زد دنيد با

سپس .لرزان سالم كردم و او هم متعجب جواب سالمم را داد  ييگداشت ومادرش را به سكوت دعوت كردباصدا شيلبها

 يرا برا زيمن وارد اتاق شدم دررا بست و نزد مادرش رفت تا همه چ يكرد و وقت يياز اتاقها راهنما يكيمحمد مرا به سمت 

وجه  چيبه ه گريد.با من داشته باشد يكردم كه حداقل مادر او مرا درك كند و رفتار خوب يكند دردل خدا خدا م فياو تعر

شد و  واردبر لب  يلبخندخانم با  نيبودم كه سم شيايمشغول دعا و ن.را نداشتم گرانيد دنيشن هيگوشه وكنا دنيتحمل شن

 :گفت يدر كنارم نشست ودسنش را دور گردنم انداخت وبا مهربان

 يبعد از رفتن هما،برا.به چهره مهربانش انداختم  ي،نگاه يبه خونه خودت خوش اومد شهيدرست م زيغصه نخور همه چ-

 :زدم وگفتم يانداختم ،لبخند رياز خجالت سرم را ز.مادر مهربان را در كنار خود حس كردم كيبار وجود  نياول

 .ممنون يليخ-

 :آن را به من داد وگفت!آورد رونيدست لباس راحت از كمدش ب كي

 .ينوئه،بپوش كه راحت باش يبلوز وشلوار نو ني،ايبود نيلباس گرم وسنگ نيا يچند ساعته كه تو-

زده بود باز كرد  ميبه موها شگريكه آرا يي،خودش در كنارم نشست و با حوصله سنجاق ها مياز عوض كردن لباس ها بعد

 :كار،گفت نيانجام ا نيودر ح

 .مراد دلمو داد ،خدايآرزو داشتم عروسم بش دميكه تورو د يروز نيمن از اول-

 :گفتم

 .خدا مراد دل منم داد...خواستم يمادر مهربون م هيمنم -

 .طور باشه نيكه ا دوارميام-

 .ميگرفت يماتيوتصم ميآمده گفتگو كرد شيراجع به مسائل پ يهردوبه نزد محمد رفته وسه نفر وسپس

قدرت  نيتواند راه برود همچن ينم گرياما متأسفانه او د.مرخص كردند مارستانيكه پدرم را از ب ميبعد خبر دار شد دوهفته

همه پخش  نيدو هفته به خواست محمد،ندا خبر ازدوجمان را ب نيدرا.تواند بزند يگفتارش را از دست داده وحرف هم نم
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من .كرد يبا من حرف زده و به خاطر رفتار آن روزش عذر خواه يتلفن وبارمهرنوش هم به سر عقل آمده بود ود.كرده بود

 :مهرنوش چه گفت؟او پاسخ داد اطيآن روز در ح دميبار از محمد پرس كيهم 

 رونيسوزنو از دستش ب دييايزحمت ب يتموم شده،ب بايسرم ز«:وگفت شميوش اومد پنشسته بودم مهرن اطيح يمن تو-

 ».ديبكش

به همان  ليكردم و دوباره تبد يكه در آن لحظه راجع به مهرنوش كرده بودم از او معذرت خواه يبه خاطر فكر اشتباه ومن

 .ميگذشته شد يميصم يدوست ها

او  يبرا يا يگفتند هنوز بهبود يكه م يآن طور.شدم يحوال پدرم با خبر ماز ا ميمستق ريمدت غ نيماه گذشت در ا چهار

 .حاصل نشده بود

را آن  ميپا دميترس يمن هم م.بود امدهيكس به سراغم ن چيدانستند كه من كجا هستم اما هنوز ه يهمه خوب م گريد حاال

از من  يسراغ چيخواهرانم هم ه.گوشه افتاده بود هي ماريوب ليپدرم هم كه عل.كرده بود  مانيتازه زا ايثر.طرف ها بگذارم

 :وگفتروز مهرنوش به من زنگ زد  كي.گرفتند ينم

 !نهيخواد تورو بب يخانم گفته م ايثر!خبر هي! بايز-

 !نهيمنو بب نجايا اديخب ب-

 .اديتونه ب يكرده نم مانيكه تازه زا يدونيم-

 ....چه كارم داره-

 !بطلبم تيحالل ابيخوام از ز يكه گفته م نيمثل ا-

 ؟!رهيم يمگه داره م!بطلبه؟ تيحالل

 ايانگار ثر...دستگاهه ياومده تا حاال تو ايكه به دن ياز روز...مشكل داره ضه،قلبشيمر...آورده  ايكه به دن يپسر ينه ول-

 .پسرم دعا كنه يبطلبم وبخوام كه واسه شفا تيخوام از ش حالل يدامنمو گرفته،م بايدونم آه ز يخانم گفته م

وپدرم بر من  ايسال ثر كيو ستيب نيكه در طول ا ييها تيآزار واذ يبا همه .حرف ها ،دلم فشرده شد نيا دنيشن از

نافص  يبا پسر ايتكه گوشت گوشه خانه وثر كيپدرم مانند .نميبب يتيوضع نيرواداشته بودند،دوست نداشتم آنهارا در چن
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 .اشدوسرگردان ب رانيدر دست ،ح ماريوب

با .كردم واز او خواستم كه هرچه زودتر مرا به آنجا ببرد فيمحمد تعر يرا برا زيرا گذاشتم همه چ يكه گوش نيمحض ا به

خانه را  يهوا شتريدلم ب ميشد يتر م كيبودم هرچه به كوچه مان نزد دهيند يوناراحت يجز سخت يزيكه در آن خانه چ نيا

 نيا.حافظم تنگ شده بود وانيد يدلم برا يحت.كرد يزنده م مياورا برا خاطراتداد و يهمارا م يمن بو يآن جا برا.كرد يم

قدم به درون  يحرف نزدم ووقت يگذشته ،حالم را دگرگون كرده بود كه در راه كالم يخاطرات وحال وهوا يآور اديقدر 

 يكنان به خاطر كار هيوگر انداختمپدرم  يخودم را به پا.شد ريدر آن حال و روز اشكم سراز ايپدر وثر دنيخانه گذاشتم باد

 :وچند بار پشت سر هم گفتم دميرا بوس شيپا. دميكردم،دستش را بوس يكه كرده بودم از او معذرت خواه

 ...منو ببخش،پدر..منو ببخش....منو ببخش -

 سيوشكسته اش را خ ريصورت پ يكه قطرات اشك پهنا يشده ،در حال رتريسال پ يچهار ماه انگار س نيدر عرض ا اوكه

بود  يلحظات سخت ودرد ناك.ديام را بوس يشانيوپ ديبه سرم كش يبار درتمام طول عمرم،دست نوازش نياول يكرده بود برا

دست .آمد از آغوش او جدا شوم يبردم كه دلم نم يبود لذت م اشتهسرم گذ يرو يكه دستش را با مهربان نياز ا نقدريا.

 دياوهم دست پدرم را بوس.سر ودست اورا هم به آغوش خود دعوت كرد يكرد وبا اشاره  محمد دراز يرا به سو گرشيد

 .كرد يواز او عذر خواه

 .كند انينداشت كه بتواند احساساتش را ب يحاال كه پدرم مهربان شده بود زبان فيح اما

همه  نيا.فراموش كردم يرا به كلآنقدر حواسم به طرف پدر معطوف بود كه او.،مرا متوجه او كرد ايثر هيهق هق گر يصدا

به طرفش رفتم خودرا در آغوشش انداختم .را نداشتم شياشك ها دنياما حاال من طاقت د!سال اشك مرا در آورده بود

 يپسرش آرزو يبرا.دهم شيآمده بود دلدار شياش پ يزندگ ركه د رياخ يبه خاطر ناراحت ميكردم با حرف ها يوسع

دادم و  يم لشيتحو يكي يكيكه هما به من آموخته بود  يجمالت.باشد دياز لطف خداوند ناام ديكردم وبه او گفتم نبا يسالمت

آن صحنه ها متأثر  دنيواز د ستادهيچارچوب در آشپزخانه ا انيخانم افتاد كه م ياز دور چشمم به صغر.كردم ياو را آرام م

 دنيبامزه اش از د يبغلش كردم ،او هم با لهجه  يوبا خوشحال دميبه طرفش دو.او هم تنگ شده بود يدلم برا يحت.شده بود

 :وگفتم دميخند.كرد يم يمن اظهاز خوشحال
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 .بره نيخونه ست از ب نيبال تو ا ياسفند دود كن،بلكه هرچ هي!خانم  يصغر-

كه  ستينگر يرا م ميبود وآن چنان سرتاپا ستادهيا ميروبرو ايثر.ذوق كرد وفورآمشغول اسفند دود كردن شد  شنهادميپ از

 :دستم را گرفت وگفت.است دهيانگار تا حاال مرا ند

من از  يسايپر....كنم بازم منو مامان صدا كن ياما ازت خواهش م ستمين تيكه من مادر واقع يديدونم ،چند ساله فهم يم-

 ...و تنهام نذاركنم ت يباشه،خواهش م يموندن ستيپسر هم كه معلوم ن نيا...دست رفت

من  يعروس يماه گذشت همه خودرا برا كي.نخواهم گذاشت شيخاطر دادم كه تنها نانيزدم وبا نگاهم به او اطم يلبخند

اما .پدر هنوزدر همان حال بود  ديگنج يدر پوست خود نم شيپسر كوچولو ياز شوق سالمت ايكردند ثر يومحمد آماده م

از  ايگشت وثر يمناسب م يمحمد سفت وسخت به دنبال خانه ا.كرده بود دايپ يبهتر اريبس هيماه گذشته روح كينسبت به 

روز بهار در همان باغ خزان كه  نيمشتركمان را در اول يجشن آغاز زندگ.جهاز من،هروز در كوچه وبازار بود دنيشوق خر

 يبايز مينس.بار باغمان خزان نبود،بهار بود وتمام درختانش شكوفه زده بودند نياما ا.من با محمد بود ييآغاز آشنا ينقطه 

كرد وتاجم را مانند  ينم ينيبر تنم سنگ يبار مثل دفعه قبل لباس عروس نيا.داد يخندانمان رانوازش م يبهارصورت ها

 يوسبك بال م ديسف يكبوتر،خود را همچون  يعروس ديبار در لباس سپ نيا.كردم يسرخود حس نم يرو ياز بدبخت يتشت

وبه مهمان ها  ميزد يوروح بخش قدم م بايز يدست در دست محمد در آن فضا.ديكش يمپر  يخوشبخت يكه به سو دميد

محسن بود كه بعد از سالها اسارت رها ...از باغ معطوف شد ينگاه ها به گوشه ا يدفعه همه  كيكه  ميگفت يخوش آمد م

اشك شوق  يواز خوشحال گرفتهشناخت،محكم پسرش را در آغوش  يخانم سر از پا نم نيميس.برگشته بود رانيسده وبه ا

جمعمان .او هم كمك كرده بود يبه آزاد سايكه اعترافات پر نيمثل ا.اورا نداشت يكس انتظار ورود ناگهان چيه.ختير يم

اش  يشگيهم يمرا كه آرزو يخند واقعبود تا لب ياو خال يجا.شد يهما بود كه به وضوح ،حس م يخال ي،جمع بود وفقط جا

را شكافت وخودرا به  تيكه هنوز دستم را در دست داشت،ازدحام جمع يوذوق كند محمد در حال نديبب ميلب ها يبود رو

 .آن گاه دست مرا رها كرد وبرادرش را در آغوش گرفت.محسن رساند

 يخوشبخت يآرزو مانيگفت وبرا كيمان را تبرزد وازدواج يبعد ،محسن نگاهش را به طرف من چرخاند،لبخند يلحظات

 .كرد
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 .گذاشتم نيخاطر سر بر بال يودغدغه  يبود كه من بعد از سالها به دور از هرگونه نگران يشب ،شب وآن

 

 آخر شد اريهجران وشب فرقت  روز

 فال وگذشت اختر وكار آخر شد نيا زدم

 فرمود يهمه ناز وتنعم كه خزان م آن

 در قدم باد بهار آخر شد عاقبت

 گل يكه به اقبال كُله گوشه  زديا شكر

 وشوكت خار آخر شد يباد د نخوت

 بيغ ةكه بد معتكف پرد ديام صبح

 كه كار شب تار ،آخر شد يآ گوبرون

 دراز و غم دل يشب ها يشانيپر آن

 نگار ،آخر شد يسويگ ي هيدر سا همه

 هنوز اميا يزبد عهد ستين باورم

 ،آخر شد اريدردولت  غصه كه ةقص

 باد يقدحت پر م يلطف نمود ايساق

 خمار،آخر شد شيرتوتشويبه تدب كه

 حافظ را يكس اورديارچه ن درشمار

 .حد وشمار آخر شد يكان محنت ب شكر
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