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 1 فصل

 

 يقيها موسنوا نياز آرامش بخش تر يكيداد كه  اديبهم  يدوستش نداشتم اما زندگ اديها باران را دوست ندارند من هم ز يليخ

 كدليبا تو  زديكه با تو اشك بر يبخش است همدم نيكنار آدم تسك ياست بودن همدم نيآسمان با دل غمگ يباران است همدرد

 باشد

 يو گاه رديگيآرام م يگاه كنديذره ذره غم را از روح پاك م ديآ يپنجره به رقص در م يآسمان قطره قطره باران كه رو هيگر

ام  يدوست داشتن يكرده است پشت پنجره جا ادمي نهيرياست كه همدم د يباران ياز آن شبها يكيامشب هم  شوديم ديشد

من با  ييصفحه آشنا نيكه اول برديم يمرا قدم به قدم به آن روز شهيخود بر ش نينشسته ام و هر قطره باران با هر ضربه آهنگ

 نكهياز ا ميكرديم يسينام نو ديدر مدرسه جد ستيبا يبود و م ماه آخر تابستان مينقل مكان كرد ديرقم خورد به محله جد يزندگ

با  شدميمدرسه درس خوانده بودم و حاال مجبور م آنرا ترك كرده بودم ناراحت بودم سالها بود كه با دوستانم در  يمدرسه قبل

 يا يزند خانواده ام بودم و همبازسخت بود من تنها فر مياز آنها برا يدور يچه مدت يكنم آن هم معلوم نبود برا يآنها خداحافظ

علت ما  نيبود و به ا شدهوضع پدرم خوب  شدمياز آنها جدا م ستيبا ياجبار م يدوستان مدرسه كه حاال از رو ماندينداشتم فقط م

اق ات مياستخر كوچولو بود  كيمثل  يداشت با حوض بزرگ يقشنگ اطيكه بزرگ بود ح مينقل مكان كن ديبه خانه جد ميتوانستيم

خانه  نينبود كه ما صاحب چن يباور كردن شديباز م اطيح يمال من بود كه پنجره اش تو بايز يليخ يداخل ونيجداگانه با دكوراس

توش جا  يداشت كه به قول مادربزرگ دو تا مرغ به سخت ييكوچولو يليخ اطيما فقط دو تا اتاق و ح يخانه قبل ميباش شده يبزرگ

 يدلتنگ نيگردش كنند و به هم نخورند با وجود ا اطيح يتو توانستنديم يگ بود كه صدتا مرغ به راحتآنقدر بزر نجايا يول شديم

بود كه با  ورياواخر شهر ميكن يبزرگ با هم باز اطيح نيا يتو ميتوانستيبودند و ما م نجايا اآنه خواستيدلم م كردميدوستانم را م

اگر بقول  شديخوب بود و باعث خجالت نم ميرو شكر كه نمره ها سمخدايبنوتا اسمم را در آنجا  ميرفت ديمادرم به مدرسه جد

شدم حس  يجور كيوارد مدرسه كه شدم  خواندميدرسم را خوب م يهم حرف نشتو ول يتنبل بودم و گاه يمامان در همه كار

دست مامان را محكم گرفتم دفعه ترس برم داشت  كيلباس را دارم  ياحساس كردم حالت وصله ناجور رو ستميكردم مال آنجا ن
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راهرو باز  يكه تو يدراحت به طرف در ورو يلينه اما او بر خالف من خ ايدارد  ياحساس نياو هم چن نميبه او انداختم تا بب يونگاه

بود  يجد يليخ نكهيبا ا مينشسته بود ريما در اتاق مد قهيرا گرفت بعد از چند دق ريمدرسه سراغ دفتر مد يرفت و از بابا شديم

به من انداخت و به مامانم  يبكشم كارنامه مرا مطالعه كرد و نگاه يباعث شد نفس راحت نيداشت كه هم يچشمان مهربان يول

مامان قبول كرد و بعد از پر  ستيتنبل ن يبچه ها يبه شرط آنكه خوب درس بخوانم مدرسه آنها جا يول كنديگفت كه مرا قبول م

تا  يخدارا شكر كردم كه هنوز دو هفته ا ميزم باالخره اسم من نوشته شد و ما به خانه برگشتكردن پرسشنامه و دادن مدارك ال

هم تنها بودم  ينطوريتنها كه نه آخه هم يعنيچند روز را با خودم تنها باشم  نيا توانستميمانده بود و من م يشروع مدرسه باق

 لولو خورخوره ندارد ديقبوالندم كه مدرسه جد يبه خودم م دياافكارم را جمع و جور كنم ب خواستميكه م نيا ميدرست تر بگو

حاال حاالها تا آن  كردمياصال به فكر مدرسه باشم فكر م نكهيام گذشت بدون ا يشخص لياتاق و جابجا كردن وسا نييهفته به تز دو

فردا آماده  يبروم و روپوشم را برارفته بود با حرف مامان كه گفت  ادميروزها  خيمن كه تار كردميروز وقت هست اما اشتباه م

 مامان متعجب به من نگاه كرد و گفت نيزم ياز دستم ولو شد رو وهيآب م وانيكنم چنان جا خوردم كه ل

 فردا آماده كن به زحمت توانستم زبانم را به اطاعت وادارم يمگه برق زدت فقط گفتم برو روپوشت رو برا يرو انداخت وانيل چرا

 فردا

اتو كن  خوادينشده روپوشت رو آماده كن اگر اتو م ريخاال برو تا د گهيفردا اول مهر د يمدرسه بر يخوايگه نمفردا م بله

 يكفش راحت بپوش هينره بهتره فرا  ادتيجورابهات 

است  نيا بودم منظورم امدهيرا نكرده بودم هنوز با خودم كنار ن زيچ چيمن كه تا آن موقع فكر ه دميد يداشتم انگار خواب م يحال

سرم نه فكر  اي كنديپام درد م ميبزنم مثال بگو يضيبودم چطور است خودم را به مر امدهيهنوز كنار ن ديمدرسه جد نيكه با فكر ا

 يبروم حت ديروز كه با كياست تازه اگر هم فردا نروم باالخره  ديحدس خواهد زد كه به خاطر مدرسه جد دمامان باور بكن كنمينم

را كه  يبزنم باز هم از شر رفتن به آنجا راحت نخواهم شد پس بقول خانم جان بهتر است كار يضيخودم را به مرماه هم  كياگر 

شدم روپوشم را  يحرفها زدم تا باالخره راض نيبشوم آنقدر با خودم از ا صاز شرش خال ينطوريانجام داد انجام بدهم تا ا ديبا

از اتو آنرا پشت  عديبرق وصل كرده بودند  ميانگار به همه جاش س كرديداغ م ردخويفردا آماده كنم دستم به هرجاش كه م يبرا

كه آن شب  يو وحشتناك شانيپر يخوابهاچشم نباشد و خواب امشب را خراب نكند اما چه  يجلو اديكردم كه ز زانيدر كمد آو
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 امدنديبه سراغ من ن

بودم كه  امدهيهنوز به خود ن افتميتخت بلكه كف اتاق  يا نه روو خودم ر دميو وحشت زده از خواب پر زانيشب عرق ر يها مهين

 ديدر اتاق باز شد و مامان بطرفم دو

 يكنيم كاريكف اتاق چ يزنيم غيشده دختر چرا ج يچ

 نييافتم پا يوقت ها از روش م يتخت عادت نكردم بعض نيهنوز به ا يچيه يچيه

 يشد ضيمر يتب دار يلرزيم يچرا دار پس

 حالم خوبه ستين ميزيچ نه

 يخونه استراحت كن يبمون يفردا مدرسه نر يخوايم

 حالم خوب خوبه رمينه حتما م نه

 يتخت برگشتم و سع يرفت و در را بست من هم از كف اتاق به رو رونياز اتاق ب ستين ميزيشد چ نيمطم نكهيبعد از ا مامان

 يخوابها برا نيمانده تا صبح را بخوابم به خودم گفتم ا يباقبودم چند ساعت  دهيكه د يكردم بدون فكر كردن به خواب وحشتناك

خواب ترسناك  دنيمن هم د يپس برا ننديب ينباشد به هر حال همه خواب م يهم عاد ديشا ستيبچه ها هم سن و سال من عاد

را باز  ميچشم ها يال نميبب يعاد يخوابها نيدوباره از ا نكهياز ترس ا يول دياست آن هم قبل از رفتن به مدرسه جد يعاد

كه مامان دوباره به اتاقم آمد تا مرا كه مثال  ودب 7شب را به صبح رساندم ساعت  داريخواب و ب نطوريگذاشتم تا خواب نروم هم

فقط گفت صبحانه حاضر است زود دست و صورتم را شستم روپوشم را  دارميمتوجه شد خودم ب يكند اما وقت داريخواب بودم ب

 كيبخورم  يچااستكان  كي ينتوانستم حت ديدر مدرسه جد ييتنها ميكردم از ب ياما هر كار نييو آماده رفتم پا و حاضر دميپوش

با كوچه ما  يفرع ابانيخ كي دياما او موافقت نكرد مدرسه جد روميبه مامان گفتم كه خودم م ميرفت رونيربع به هشت از خانه ب

مدرسه كه باز بود و بچه ها شاد و خندان وارد آن  يدر آهن دنيبا د ميديجا رسزودتر از حد انتظار به آن يليفاصله داشت خ

نا آشنا و  يوجا ديكنم مامان انگار نه انگار كه دارد مرا در مدرسه جد يراحت شد و توانستم با مامان خداحافظ الميخ يكم شدنديم

كرد و گفت كه بعد از ظهر به  يداشته باشد خداحافظخبر  چارهياز حال دل من ب نكهيبدون ا كنديبه حال خود رها م يا بهيغر

فكر ها به مغزم  نيپس چرا حاال ا رفتميآمد و با شوق و عالقه به مدرسه م ياز درس و كالس خوشم م شهيمن هم ديآ يدنبالم م
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 نطوريمدارس اهمه  تيعلتش تنها ماندن بود آخر وضع نيقبول كنم مهمتر خواستمينم يول دانستميخطور كرده بود علتش را م

اگر به مدرسه  يول يو با همه آشنا هست يكنيم دايپ يدوستان عتايخب طب يمدرسه درس بخوان كيتو اگر چند سال در  يعنياست 

طول  يليبا تو دوست شود و خ ديايكه مثال ب ستيتنها ن يكس گريدر آن مدرسه همه دوستان خودشان را دارند و د يبرو ديجد

 وست شوندتا آنها با تو د كشديم

باالخره زنگ زده شد و همه به صف شدند و من  ستادميا يمدرسه شدم و گوشه ا اطيغرق بودم كه وارد ح يپاط يافكار قاط نيا در

بلند خواند و بعد گفت حاال  يهر كالس را با صدا يمدرسه به ما خوشامد گفت و اسم معلم ها ريصف كالس مد يهم رفتم تو

 ييكالسم در كدام طبقه است عجله نكردم و آهسته آهسته پشت سر شاگرد جلو دانستميچون نم ميوارد كالس بشو ميتوانيم

نداشت من بودم ساكت كنار در كالس  يكه دوست يحدسم درست از آب درآمد تنها كس ميديحركت كردم تا به كالس رس

 يدر ته كالس خال يمكتين نميكنم و بنش دايپ يخال يمتوجه من شد از من خواست جا يبودم كه معلم وارد كالس شد و وقت ستادهيا

و اول مهر ماه چند سال گذشته افتادم كه خودم هم  يمدرسه قبل ادي كردنديبود من هم رفتم و آنجا نشستم بچه ها باهم پچ پچ م

 دلم كردين نمنگاه هم به م يكس حت چيافتاده بودم ته كالس و ه كسيحاال تنها و ب ميكرديكارها رو م نيبه اتفاق دوستانم هم

 خواستيسر همه آنها داد بزنم دلم م خواستيمدرسه برنگردم دلم م نيبه ا گريو د رونيبلند شوم و از كالس بزنم ب خواستيم

 ياول م زيپشت م شهيچون من هم نميبلند كنم و خودم آنجا بنش شياز جا ديخنديم ياول را كه ه فيرد يآن دختر مو فرفر

 ديكرد تا به اسم من رس بيدادم كه آرواره ام درد گرفت خانم معلم شروع به حاضر و غا اربه هم فش را مينشستم آن قدر دندانها

به خانم معلم گفت و بعد از رفتن او خانم معلم رو به كالس  يزيوارد كالس شد و چ يدر كالس باز شد و ناظم مدرسه همراه دختر

سوخت خانم  شيحال و احوال خودم افتادم و دلم برا ادي منگاه كرد است تا به او ديشاگرد جد كيكرد و گفت كه آن دختر هم 

بود كه او آنجا رفت و نشست حاال من و او هردو تنها  يخال مكتين كيپشت سر من  نديكند و بنش دايپ ييمعلم به او گفت جا

 كوستيدم اسمش نيواند فهمبچه ها را خ يهمه ساكت شدند و خانم معلم دفتر كالس را برداشت و دوباره اسام مينشسته بود

پشت  يكه احساس كردم كس كردميچند ساعت گذشته فكر م نيبودم و داشتم به ا ستادهيراهرو كنار پنجره ا يتو حيتفر زنگ

 كوستين دمياست برگشتم د ستادهيسرم ا

  سالم
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 مايس سالم

 يمدرسه شاگرد تازه هست يهم تو تو

 يتو چ ميكرد يمحله اسباب كش نيكه به ا شهيم يچند روز آها

 مياومد نجايالبته ما اواخر تابستون ا نطوريهم هم ما

 تو يپهلو نميبش امينداره اگه ب ياشكال

 تو درسهات خوبه يراست هياتفاقا فكر خوب نه

 ارميسر درنم ادياز حساب ز يخوبه ول اتميادب ستين بد

 يمثل خود من پس

 كويچطور گذشت ن يدو زنگ بعد دميما گذاشته شد اصال نفهم يستدو يسنگ بنا نيحرف هر دو خنده مان گرفت و اول نيا از

او را قبول كردم روزها  يدوست ليداشتم با كمال م يكس نيبه چن اجيبود من هم كه احت يحال شوخ وشاد نيدر ع يدختر مودب ول

رفتن به  يو برا داريب بزود از خوا يليهر روز صبح خ دميد ينم شانيپر يخوابهااز آن  گريو من د گذشتيم گريكدي يدر پ

هفته بعد از شروع كالسها  كيآمده و وحشت داشتم  يبدم م ديمدرسه جد نيچقدر از ا دانستيمامان كه م شدميمدرسه آماده م

و موضوع را ادامه نداد  ديكش ينفس راحت اماناحساس كردم م كويبه نام ن يدوست شده ام گفتم بله با دختر يبا كس دياز من پرس

نخواهم  يحساس هستم و تا خودم نخواهم آنها را به مامان معرف يليكه من نسبت به دوستان مدرسه خ دانستيم يقبل از تجربه

 ديبا ايبا آنها دوست شد  توانياصال م نكهيهستند و ا ييچه جور آدم ها ديجد يكرد عادت داشتم اول خودم بفهمم بچه ها

 پرس و جو نكرد شتريخوشحال شدم كه مامان ب ليدل نيآنها را حساب كرد به ا يهمكالس كيمثل  نطوريهم

به شعر دارد  ياديمعلوم شد كه او عالقه ز ميآورد يسر در م گريهمد يو از اخالق و عادتها ميشديكم كم با هم آشنا م كويو ن من

 كوين دادميم حياما نثر را ترج دياياز شعر بدم ب نكهيومن به نثر من داستان خواندن را دوست داشتم و او شعر خواندن را البته نه ا

و  كتهيو د اتيادب يآمدم در كالس نمره ها ياز آنها هم بر نم يكيگرفتن  ادياز عهده  يبود كه من حت حفظاز  ياديز يشعر ها

 ميرددرسها بودند تا ثلث دوم به هم عادت ك نيبهتر از همه هم يول ميديرس يهم م گريد يبود البته به درسها 20 شهيانشا ما هم

آن حس  ديكرده بود شا كيما را به هم نزد يزيچه چ دانمينم ميشده بود يندوستان جون جو گريد دمايبه ثلث سوم رس يو وقت
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را از سر  يو مرحله مشابه ميداشت كساني يهر دو درد نكهيا ليبه دل ديكه روز اول مدرسه به ما دست داده بود شا ييتنها

 خودش را كرده بود يدست سرنوشت باز ديشا ميگذرانديم

از هم جدا  شديرو نم كويبود من و ن يدنيروز مدرسه واقعا د نيشروع شد آخر يتابستان التيتمام و تعط يليهر حال سال تحص به

و خاطرات گذشته را به  ميرفتيمدرسه راه م اطيح يكه مدرسه باز بود تو يلحظه ا نيما بود تا آخر يزندگ يروز نيكرد انگار آخر

چند ماه مدرسه  نيدوباره ا لميف كيو خالصه مثل  ميزديكه به هم م ييو تلفنها هايامتحانات نگران ييروز اول آشنا ميوردآ يم ادي

و دوباره اشك  شدياما دردمان دوباره تازه م ميكن يو خداحافظ ميآرام شو ديكه با ديرسيبه نظر م ميرا از اول تا به آخر مرور كرد

را در آغوش  گريكه همد نطورير قابل تصور نبود حال او هم بهتر از من نبود هميغ ميبرا كوياز ن يدور زديدر چشمانمان حلقه م

به حرف  يازين ميرا بخوان گريكديتا فكر  ميبود به هم نگاه كن يفقط كاف ميهر دو به خنده افتاد كدفعهي ميزديو زار م ميگرفته بود

 دمياز او پرس نانياطم يدفعه به خنده افتاده برا كيذشته كه گ كويهم از سر ن يبودم كه فكر مشابه نينبود مطم

 دفعه خنده ات گرفت كي چرا

 يديخودت بگو چرا خند تو

 دميمن اول پرس شهينم

 يبگ ديپس تو اول با يدياول خند تو

 ميديچرا خند ميبا هم بگ ييدوتا ايپس ب ميديما دو تا باهم خند هيچ يدونيم اصال

 دو سه كي قبول

 ميجمله را تكرار كرد نيهم مثل گروه كر ادو با  هر

 افتادم يروز مدرسه قبل نيآخر ادي

كرده من هم گفتم كه  يبا دوستش خداحافظ نطوريروز مدرسه هم نيكرد كه آخر فيتعر كويدوباره خنده مان گرفت ن و

از او به  ييبشم كخ جدا دوست يگريبا كس د كردميهرگز فكر نم كردميداشتم و فكر نم زميبا دوست عز يمشابه يخداحافظ

 يعنيبا تو دوست شدم  يوفا هستم از وقت يافتادم فكر كردم چقدر ب ياحافظآن خد ادياالن كه  يسخت باشد ول ميهمان اندازه برا

به به خانه دعوتش كنم با نگاه  ايو  نمياو را بب نكهيچه رسد به ا كنميبه او تلفن م يبه ندرت حت يليراستش از ثلث دوم به بعد خ
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 فكر ها را كرده است نياو هم هم دميفهم كوين يبايچشمان ز

 ميكنيرو فراموش م گريهمد ميما هم اگه از هم جدا بش يعني كوين

 تو رو فراموش كنم تو چطور تونميكه نم هرگزمن

 ختياشك نر نقدريا زميبوده موقع رفتن خانم جون عز خوديب زميريساعته دارم م 1كه  يهمه اشك نيپس ا من

و تو  دميآدرس رو به تو م ميريمن تا معلوم شد كجا م ميسيهم نامه بنو يبرا ميكه تابستون هر جا كه باش ميبه هم قول بد ايب پس

 كار رو بكن و تا اون وقت هم تلفن هست نيهم هم

 قبول

را  مانيو دستها ميرفت رونيب از مدرسه نيسنگ يلنگه در را بسته بود و منتظر ما بود با قپمها كيمدرسه در آمده بود  يبابا يصدا

 به سمت چپ كويمن به راست و ن ميديچرخ يبه سمت كيو هر مياز هم جدا كرد

رنگ چشمانش با  زدياز خنده ته آنها موج م يرنگ شهيداشت كه هم يروشن يبود چشمان درشت عسل كويواقعا مثل اسمش ن كوين

 يليبافت پوست خ يآنها را م شهيداشت كه هم ياهيبلند س يموها هم قد من بود نه چاق نه الغر كرديم ريياش تغ يحالت روح

من كه دو سه  يبودند برخالف دندانها فيو رد ديو سف كدستيهمه  شيدندانها تداش يپر يو لبها فيظر يداشت دهان يفيلط

 بود ييبايرفته دختر ز هم يها بود رو ستيانيو بلند و دستش مثل دست پ دهيهم افتاده بودند انگشتانش كش ياز آنها رو ييتا

مال من قهوه  اهياو بلند بود و س يخودم با او بود موها سهيكه كردم مقا يكار نيروز اول مدرسه بعد از برگشتن به خانه اول همان

خوش فرم  يبزرگتراز دهان او ول يبود من چاق نبودم دهانم كم يكيفر داشت قد ما  يو كم ديرسيشانه ام م ريروشن كه تا ز يا

 ديجالب نبود سف اديز ميوضع دندانها كرديم فياز آنها تعر شهيچون خانم جون هم دانستمين را خوب ميقشنگ بودند ا ميد لبهابو

 كنديتر م اديچند تا دندون كج و معوج نمكش را ز نيا گفتينبودند مادر بزرگ م فيرد يبودند ول

 گرفتم او را بهتر بشناسم ميز او كن ندارم تصما يزيراحت شد كه چ الميخ يوقت گرفتيتازه داشت فرم م اندامم

به  يپسر دار را برده است وا ينشده دل همه مادرها يچيهنوز ه مايس گفتيمواظب من باشد م گفتيبه پدر م شهيبزرگ هم مادر

اقم را باز در ات يوقتها ال يو بعض دميشن يم يوقتها تصادف يبعض زديمن نم يحرفها را جلو نيكه بزرگتر بشه البته ا يوقت

 آنها رابشنوم يتا حرفها گذاشتميم
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 نيبه هم يا قهيرا گذاشتم و چند دق يرا گرفتم اما مشغول بود گوش كويحمله كردم به تلفن شماره ن دميآنروز تا به خانه رس بله

كرد  خكوبياق مدر ات يزنگ تلفن مرا جلو يخانه را بپوشم كه صدا يتو يو لباس راحت اورميشكل گذشت رفتم روپوشم را در ب

را  كوين نيگرم و دلنش يتا صدا ديلرز يرا برداشتم دستم م يتلفن را پرواز كردم گوش تاچند متر  كوستيبودم كه ن نيمطم

 قلبم آرام گرفت دميشن

 يزنيحرف م چقدر

 تو اي من

 چند دفعه زنگ زدم يدون يمعلومه تو م خب

 دفعه چند

 دفعه صد

 يكه من زنگ زدم تو هم زدنگو هنوز صدفعه نشده هر بار  دروغ

 بگو چرا تلفن مشغول بوده پس

 يچرا تلفن كرد يراست خب

 داره دنيپرس

 شد يم يچ يزد ياگر زنگ نم كوين

 يزد يتو زنگ م يچيه

 مشغول بود زدميكه م من

 مشغول بود زدميهم م من

 نه گهيد شديجور تماس م كيهم  نيا

 خونه يديرس يراست

 يچ تو

با هم حرف  گريد قهيچند دق شدميو زنده م مردميدلم گفتم خدا رو شكر واال تا شب صد بار م يتو ميديسوال هر دو خند نيا با
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باالخره تن به  يسخت بود ول يهر چند خداحافظ ميفردا درباره برنامه استراحت تابستان به هم اطالع بده ميو قرار گذاشت ميزد

كه مامان به خانه آمد از  كردمياتاقم داشتم روپوشم را عوض م يتو مياشترا گذ يو هر دو باهم گوش ميتا سه شمرد ميكار داد نيا

 خانه يآمد يدر شروع كرد به سوال كردن كارنامه ات كو ك يهمان جلو

 سوال سوال زيكري نطوريو هم يهات چطور شدند ناهار خورد نمره

انبار  يتا ببرم تو ختمير يم سهيك كي يرا تو ميكردم داشتم كتابها يرا جمع و با روپوش مدرسه خداحافظ ميآرام لباسها آرام

 كار بودم كه مامان وارد اتاق شد نيبگذارم هنوز مشغول ا

 تمام شد كارنامه ات كو خب

 ديديمگه ند زيم يرو گذاشتم

 زيم كدوم

 كنار تلفن زيم

 يدار ستيچند تا ب يخودت بگو چه كار كرد خب

 هست ييچند تا هي

 چند شده معدلت

 نشده بد

 در دست وارد اتاقم شد يخندان و بسته ا يبا لب دميد قهيبعد از چند دق نديو بدو رفت كارنامه ام رابب اورديطاقت ن گريد مامان

 تو زهيهم جا نيدختر خوبم ا نيآفر

 هيچ

 كن بازش

وقت  يليخ تيسكجفت ا كيكادو را باز كردم و دهانم از تعجب باز ماند  يكاغذها عيرا نداشتم سر يا هيكه انتظار گرفتن هد من

و مامان را محكم در آغوش گرفتم  دمياز جا پر ستين يخوب زيچ گفتيمامان م يبخرد ول تياسك ميبود از مامان خواسته بودم برا

 دميو بوس
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 ديديهمه سال حاال برام اونا رو خر نيشد كه بعد از ا يچ

 دميخر يامسال هم نم شديم 18معدلت كمتر از  اگر

 بود 18از  شتريهم كه معدلم ب پارسال

 يكوچكتر بود يليو هنوز خ يو تو مدرسه عوض نكرده بود مينبود نجاياما پارسال ما ا درسته

 شديكاش زودتر عوض م يپس همه اش بخاطر عوض شدن مدرسه است ا آها

خبر خوب  نينم و ازنگ بز كوياالن به ن نيهم خواستيكنم دلم م نيراه رفتن با آنها را تمر توانميو گفت كه عصر م ديخند مامان

و  دميحرف نزن منتظر تلفن هستم دوباره مامان را بوس شتريب قهيكه گفت دو سه دق ديچطور مامان فهم دانميرا به او بدهم نم

 را كنترل كردم و گفتم جانميه يبه سخت دميرا شن كوين يگرفتم هنوز زنگ دوم نزده بود كه صدا ار كويطرف تلفن شماره ن دميپر

 سالم

 سالم

 كوين

 مايس

 يدون يم

 يدون يم

 كوتاه آمد و گفت كويباالخره ن ميكرديرا تكرار م گريكديو كلمات  ميزد يدو با هم حرف م هر

 شده يبگو چ خب

 تو بگو نه

 ميباهم بگ ايب هيچ يدون يم اصال

 گرفتم هيهد تياسك من

 

ان تعجب  دنياز شن مانياما هر دو نميابرس گريكديخبر را زودتر به  نيا ميخواست يهر چند م. لحظه به سكوت گذشت چن
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 .ميكرد

 ؟يگفت يچ -

 .داد هيهد تيگفتم مامان به من اسك -

 ؟يگفت يتو چ -

 .داد هيهد تيمن هم گفتم مامانم به من اسك -

 ؟يخواست يم تيمگه تو اسك -

 .گفت سال بعد، سال بعد يم ياما مامان ه. وقت بود يليخ. آره -

بودم كه تو زنگ  هيهد نيا جيهنوز گ. بسته آورد داد دستم كيرفت و  د،يمامان كارنامه ام رو كه د. امروز كه مدرسه امده ام -

 .يزد

 ؟يرو بلد تيتو راه رفتن با اسك يراست. خبر رو بهت بدم نيخواستم فورا ا يم -

 .رمياز برادرام كمك بگ دينه، با -

 ؟يد يم اديبه من هم  يگرفت ادي يوقت -

 .زنم يكنم، بعد به تو زنگ م يكنم اونها رو راض يم ياگه شد سع امروز عصر! البته -

 .خب، باشه -

 .پس فعال خداحافظ تا عصر -

 .خداحافظ -

شد كه انها مال من  يدستم بود و باورم نم تيلنگه اسك كي. به مامان قول داده بودم كم حرف بزنم زود تلفن را قطع كردم چون

چه تصادف : فكر كردم كدفعهيرا بپوشم كه  تهاياتاق تا اسك يرفتم تو. گرفت زهيجا تيهم اسك كويچه خوب شد كه ن. هستند

 چرا امسال؟ يول. ميخواست يبود كه آنها را م يما هم چند سال يهر دو. كوين همگرفتم و  تيهم من امسال اسك! يبيعج

 نيبود و ا زيم دنيكه مامان در انجا مشغول چاشزخونه  يبدو رفتم تو. گرفتم از مامان بپرسم ميزدم اما تصم يم ييحدسها هرچند

 :زد و گفت يمامان لبخند. دميسوال را از او پرس
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كه رفته بودم بازار به  شيچند روز پ. خواهد بود تيتو حتما اسك زهيجا ياگر تو امسال خوب درس بخون ميو پدرت فكر كرد من

به شما  ميبعد فكر كرد. خنده مان گرفت ميتصم نياز شباهت ا يليخ. داره يميتصم نيكه او چن دميبرخوردم و فهم كويمامان ن

هم خوشحالم كه دوست  يليخ. يدرسهاتو خوب تموم كن يخوشحالم كه تو امسال تونست. بشه زيتا براتون سورپر مينگ يزيدوتا چ

 .باشه ديبا ينخانم خوب و مهربو داستيپ يول دميمادرش رو ند شتريهر چند دو سه بار ب. يكرد دايپ كويمثل ن يخوب

به مدرسه  كويبردن ن يفقط چند بار كه برا.دمياو را ند اديمن هم البته ز. هيواقعا خانم مهربون كويمادر ن. حف با شماست مامان -

 م؟ير يامسال كجا م. قول دادم برنامه تابستان رو بهش بگم كويمامان من به ن يراست. كردم كيآمده بود با او سالم و عل

 .عمو ياليشمال، و ميبر ديو بعد اگر حوصله پدرت سر نره، شا رازياصفهان و ش يدو هفته ا -

 ؟يك -

 .مرداد ماه ديشا. دونم ينم قايدق -

 .ميحاال بر ميتون يچرا مرداد؟ م -

 .تهران اديم گهيتازه مادربزرگ هم چند روز د. داره اديناتمام ز يدن و كارها ينم يشه، به پدرت مرخص ينه نم -

 .ميستيحداقل تنها ن. هيآه عال -

 .رونيب اريب خجاليخب حاال پاشو ساالد رو از  -

 يداد و پدر خوشحال رفت برا حيسوال در مورد كارنامه من بود كه مامان براش توض نيطبقمعمول اول. بعد پدر آمد قهيدق چند

 يلين كه توانسته بودم مشكالت سال تحصهم پدر و مادر خوشحال بودند و هم م. بود يخوب يليآن روز، روز خ. نهار آماده شود

طبق معمول بعد از نهار هر كس به . ام برسم نهيريد يخوبم باشد و باالخره به ارزو يارهاك جهيرفع كنم و نت يگذشته را بخوب

به  يبه اتاق كارش رفت و من به اتاق خودم و مامان رفت سر شيبه كارها يدگيرس يپدر برا. دلخواه خودش مشغول شد يكارها

 .كه تازه كاشته بود، بزند ييگلدانها

 .كه خوابم برد دميمانده تابستان نقشه كش يدو ماه باق يو برا دميتخت دراز كش يرو

من هم گفتم كه احتماال مرداد ماه . به مسافرت بروند گريزنگ زد و گفت كه قرار شده اواسط ماه د كويساعت شش عصر ن حدود

در كدام  قايدق ميدانست ياز آنجا كه نم. ديد ميرا نخواه گريهمد ميماه و ن كي بايتقر ميديد ميدبود، حساب كر ميدر تهران نخواه
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كرد و خبر  ميخواه يچند هفته فكر نيگفت در عرض ا كوين. ميبده گريبه هم د يآدرس ميوانستت يشد، نم ميهتل مستقر خواه

او  يبرا يشود و روز جمعه حتما وقت يمتحانات انها اخر هفته تمام ما. بدهند اديرا به او  تيقول داده اند اسك شيداد كه برادرها

خبر خوشحال شدم و قرار تماس فردا  نيمن از ا. خواهند داد اديكوچه به او  يتو ايخانه و  كيپارك نزد يتو اي. خواهند گذاشت

 .را گذاشتم

تشكر كردم و  تياز او به خاطر اسك. حرف بزند كردم كه پدر در زد و خواست با من ياتاق داشتم كمدم را جمع و جور م يتو

 .گفته بود را به او گفتم كويآنچه ن

 ؟يياشنا كويتو با خانواده ن -

 كوين يكه داشته برا دهيبازار او را د يهم تو شيشناسه و چند روز پ يمامان اون رو م.. دمينه چندان، چند بار مادرش رو د -

 .دهيخر يم تياسك

 چند نفرند؟ -

 يوقتها پدربزرگ و مادربزرگ آنها هم به خانه شان م يكه پنج نفرند و بعض دميفهم كوين ياز حرفها يدونم، ول ينم درست -

 .نديآ

 خواهر داهر؟ كوين -

 .نه دو تا برادر داره -

 كوچكترند؟ كويچه جالب، از ن -

 .بزرگتر ينه، سه سال -

 .يدوست شد كويبا ن يليخ گهيمامان م -

 يميقدر صم نيبتوانم ا يگريبا كس د نيميكردم بعد از س يخودم هم اصال فكرشو نم. هيمهربون و خوب يليخبله پدر، دختر  -

 .كنم او خواهرمه يكه حس م ميشد كيقدر با هم نزد نيما ا. باشم

 .با هم آشنا بشن كيدو خانواده از نزد ميبذار يقرار هي ديبا -

و نسبت به هم سرد نشده  ميهنوز فراموش نكرده باش گرويكديا بعد از تابستون اگه ت. ميصبر كن ياما بهتره كم. ندارم يحرف -
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 .ميگذار ياون وقت قرار م م،يباش

و به كمك پدر  دميبا ترس و لرز انها را پوش. اطيح يتو ميها را بپوشم و برو تيو سرش را تكان داد و بعد گفت اسك ديخند پدر

كفشها جمع  يرا تو ميچنان محكم انگشتان پا. افتميو هر آن ممكن است ب زونميهوا آو يكردم تو ياحساس م. شدم اطيوارد ح

 بيآس ميآموزش به پا نيمرا محكم گرفته بود كه در اول يو دستها ديخند يپدر م. كردم يحس شان م يكرده بودم كه به سخت

 يكردم چند ساعت ياحساس م. پخش شدم پله ها يزدم و همان جا رو اطيدور، دور ح كي اديو فر غيبا هزار مكافات و ج. نرسد

 :پدر گفت. انها سوخت  يدلم برا. ام نگاه كردم چارهيب يها را از پا درآوردم و به پاها تياسك. ام ستادهيا خيم ياست كه رو

 .شان در برود يآب گرم بگذار تا خستگ يرا تو تيبرو پاها زود

پدر . دوباره نشستم . برند ياز من فرمان نم ميانگار پاها دميجا بلند شدم كه دتوانم راحت راه بروم از  يم گريحاال د نكهيا اليخ به

آه، كه چه . را درآن گذاشت ميمامان زود اب گرم حاضر كرد و پاها. ميمن شده بود كمك كرد تا به اتاق برو يكه متوجه ناراحت

 يناراحت كننده است تقاضا نقدريدانستم ا ياگر م ديفكر كردم شا. رفت رونياز انها ب يو خستگ شاركم كم ف! داشت يلذت

 پدر كه فكر مرا خواند گفتك. كنم يباز كويبروم و با ن ييتوانم اصال با انها جا يباشد كه نم نطورياگر هر دفعه ا. كردم ينم تياسك

 خوب چطور بود؟ -

 ره؟يگ يدرد م ميقدر پاها نيا نيدونست يشما م -

 نيهم. اونا رو بپوش و راه برو قهيشروع شده هر روز چند دق التيحاال كه تعط يول. يكن يمطوره، بعد كم كم عادت  نيائلش هم -

بعد . يو تعادلت رو حفظ كن يپا نگه دار يخودت رو رو ديكه چطور با يتا بفهم يفتيكه ن ريبگ وارياتاق، دستت رو هم به د يجا تو

 !آموزش نيهم از اول نيخب ا. يكن ياز چند روز عادت م

خوش  يالهايدادم و چشمانم را بستم و در خ هيتك يصندل يمن هم سرم را به پشت. و به اتاق خودش رفت ديمرا بوس يشانيپ پدر

 .غرق شدم ينوجوان

 

مثل . من از مامان اجازه گرفتم و رفتم. ميپارك گردش كن ميزنگ زد و گفت با هم برو كويجمعه صبح ساعت ده بود كه ن روز

 يرا به بستن گريكديبود كه  نيا ميكه كرد يكار نيو اول ميخوشحال شد يليخ ،ييبعد از چند روز جدا گر،يكدي دنياز د شهيهم
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البته . خورد يم يفيق شهيهم كويواستم و ن يم يدو قلو بادام ميك يمن بستن. ميچانه زد يستنسر انتخاب ب قهيچند دق. ميمهمان كن

 يكيشد آن  يم شتريب يكيو اگر مال . با هم فرق نداتشه باشند اديز متيق كه از نظر ميانتخاب كن يا يبستن ميكرد يم يما سع

 .داشت يدوران مدرسه واقعا عالم. ميخورد يآن را با هم م ييكه دوتا ديخر يم يگريد يبرا يزيچ يادامس اي يحتما با پوفك

 :دميپرس كويكه من از ن ميخوردن بود يپارك مضغول قدم زدن و بستن يتو

 ؟يچه كار كن تيدادند با اسك اديبرادرهات به تو  شد؟ يخوب چ -

 .كنند يبده دارند دعوا م اديبه من  يكيكدوم  نكهيمهران و مهرداد فعال سر ا -

 چرا؟ -

 !نطورهيا شهيكار دوقلو ها هم -

 دوقلو؟ -

 !از اون بزرگتره قهيدق كيشون  يكيآره دو قلو هستند، البته  -

وقت نتوانسته بودم انها را از  چيبودم ه دهيكم دوقلو د يليخ! دوقلو. خبر جالب تعجب كردم نيا دنيواقعا از شن.  ميديدو خند هر

 .دوست شده بودم كه برادرهاش دوقلو بودند يكيحاال با . دهم صيهم تشخ

 هم هستند؟ هيشب يليخ -

 .نه -

 با هم فرق دارند؟ يعني -

 !يليخ -

 ؟يذار يسربه سرم م يدار -

 !نه -

 ستند؟ين پس دو قلو -

 .هستند -

 .شدند يهم باشند واال دوقلو نم هيشب يليخ ديپس با -
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 .كه اونا با هم فرق دارند ميدون يمن و مامان و بابا م يشناسه اونا مثل هم هستند ول يكه اونا رو نم يكس يبرا. دونم يآره م -

 .چه جالب -

 .خونه مون تا تو رو با اونها اشنا كنم ايروز ب هيخب  -

 .شه يم يچ نمي تا ببحاال -

 يبار نيدوم نيجند روز ا نيحاال در عرض ا. بود كه به خانه آنها بروم دهياصال به فكرم نرس كسالي نيخانه انها؟ در عرض ا بروم

 ينم يتا سه نشود باز نديگو يكه م نينكند ا. خواهد بود يك يسوم. كوياول پدرم و حاال ن. شده بود شتريب ييبود كه صحبت از اشنا

 .با سوالش رشته افكارم را پاره كرد كوين اد؟يشود، درست از آب درب

 ؟يكرد يسوار تيكن، اسك فيخوب تو تعر -

 .اب گرم گذاشتم يساعت آنها رو تو كينگو، كه پدرم دراومد، پاهام اونقدر درد گرفتند كه  -

 ؟يگ يراست م -

 .ستيدر كار ن يكه خوش يفهم يم يبپوش يتو هم وقت -

 .نياگه بخورم زم يحت. پوشم يهرطور شده انها را م گهيد امروز -

 .راه برو واشي واشيو  ريبگ يزيچ ،يزيم اي واريكمكت نكرد رو به د ياگه كس. مواظب باش يليخ -

 .ممنون يليشما خ حاتياز توض -

نهار طبق معمول وقت بعد از . ميكرد يشد با هم خداحافظ يم كيو چون وقت نهار داشت نزد ميدر پارك زد گريدور د كي

برداشتم و نشستم پشت پنجره و  يكتاب ليدل نيآمد، به ا يمن خوابم نم. هر كس به اتاق خودش رفت. استراحت بعدازظهر بود

بدو بدو رفتم در را باز . تا متوجه زنگ در شدم ديبودم كه چند لحظخ طول كش دهچنان غرق در داستان ش. شروع به خواندن كردم

 شهياو را به اتاق خودش كه هم يطوالن يو احوالپرس يبوس دهيبعد از د شهيمثل هم. دميرا پشت در د زميون عزكردم و خانم ج

پدر و مامان از . را درآورد رونشيب يلباسها اآوردم و كمك كردم ت شيبرا يشربت. كردم ييراهنما ميداشت يآماده نگه م شيبرا

 اريخانم جون زن بس. شان دو چندان شد يمادربزرگ خوشحال دنيند و با دشد يخنده و حرف زدن ما متوجه آمدن مهمان يصدا

. بود كه فوت كرده بودند يپدرم دو سال نيوالد. كرد ياز كارها با او مشورت م يپدرم در بعض يحت. بود يو عاقل دهيمهربان و فهم
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 شتريب يكي شيمادربزرگ پ نكهيا يو مامانم برا ييخانم جان مانده بود كه خاله و دا نيفقط هم. نبود اتيح ديپدر مامان هم در ق

خانم جان . گرفتند يتا چند روز بهانه م شهيهم. دادند ياجازه رفتن او را م يآنها به سخت يبچه ها. كردند يبماند با هم دعوا م

به . چك و باز كندداشت تا گره از مشكالت كو يشنهاديو پ حتينص. كند فيداشت كه تعر يداستان و قصه ا يو سال سنهر  يبرا

و خاله بودم اما باز هم به همان  ييدا يبزرگتر از بچه ها يليخ نكهيمن همه استثنا نبودم و با جود ا. همه دوستش داشتند ليدل يهم

بار  نيا. ماند يما م شيبود كه چقدر در پ نيكردم ا يكه از او م ييسوالها نياز اول يكي. گرفتم ياندازه از رفتن خانم جون بهانه م

سه ماه تابستان تمام مادربزرگ  يعني. شد يتا اخر تابستان باورم نم: كرد و گفت يخانم جون خنده ا. دميسوال را پرس نيهم هم

مثل برق گرفته ها، . دمينرمش را بوس يدور گردنش حلقه كردم و لپها ار ميمحكم بغلش كردم و دستها. دمياز جا پر. مال من بود

 .كرد ينگاهم م يپر از خنده و مهربان يو پدر با چشمان ديخند يمامان م. دميپر يم نييباال و پا يه

 يوجود مادربزرگ مثل هوا. شد يآرامش بر آن حاكم م يگرفت و نوع يشد، جان م ياز آمدن مادربزرگ شادتر م شهيما هم خانه

 يمرا به مامان و بابا نخواهد زد ول يرفهامطمئن بودم كه او ح. توانستم راحت با خانم جون درد دل كنم يم. تازه روح بخش بود

نگاه  ديدانم، شا ينم. شدم يزد ناراحت نم يكه به من م ييوقت از حرفها چيه. بود ديمف ميبرا يليكرد خ يكه به من م ييها هيتوص

پدر را به  توانست مامان و يخوب م يلياو خ. نشست يبه دل م شيبود كه حرفها يمهربان، با لحن آرام و حالت چشمانش طور

 .من قانع كند يانجام تقاضاها

 ،يياستراحت كند و بعد درباره دا يدو ساعت يكياستراحتش را آماده كردم تا  يبود خسته بود، جا دهيكه از راه رس مادربزرگ

 كوين يكتاب حرفها خطوط ياما از البال. دوباره به اتاقم رفتم و كتاب داستان را برداشتم، بخوانم. از او سوال كنم ييپسر و دختردا

 ريمس. جالب بود بتوانم با آنها آشنا بشوم ميبرا يليخ. نمياو را بب يچرا كنجكاو شده بودم برادرها دانم ينم. تو سرم شكل گرفت

من  نيبه مبارزه ب قهيچند دق. كردم آنها را به موضوع كتاب برگردانم يشد كه سع يم دهيكش يدور و دراز يافكار داشت به جاها

 يكه تو يياز جعبه ها يكي يو تو رميكرد گذشت تا باالخره توانستم آنها را بگ يماز دستم فرار  يه يطانيكارم كه مثل بچه شو اف

ساعت  كي. توانند آزاد شوند يم يبراحت يمطمئن بودم كه به محض بروز فرصت. قفل شان كنم يمدت يسرم بود، بگذارم و برا

بود كه  ييدا. جواب تلفن را من دادم عمولطبق م. تلفن مرا از جا پراند يشد كه صدا يم نيگذشت و چشمانم كم كم داشت سنگ

 ياو را مطمئن كردم كه حال مادربزرگ خوب است و االن هم دارد استراحت م. نه اي دهيخواست بداند مادربزرگ سالم رس يم
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بعد باز تماس . سر جلسه برود ديگفت عجله دارد و با ييخواستم مامان را صدا كنم كه دا. دميو بچه ها پرس ييكرد و از حال زن دا

هنوز از كنار تلفن بلند نشده . را گذاشتم يو گوش ميكرد يبا هم خداحافظ. خواهد گرفت و از من خواست به همه سالم برسانم

دانم چرا  ينم. د زدممن هم لبخن. دميرا شن كويخنده ن يبود كه صدا دهيبه گوشم نرس يهنوز گوش. بودم كه تلفن دوباره زنگ زد

از  كي چيتا به حال با ه. ميجان در دو كالبد بود كيما انگار . به من دست داد كويصدا و خنده ن دنيشناز  ياحساس خوب نيچن

 .نداشتم يو قو يعاطف نيچن يدوستان مدرسه و محله رابطه ا

 .سالم خانم خنده -

 سالم خانم اخمو. اوه -

 ؟ينيب يمنو م ياخمو؟ مگه دار -

و تلفن را برانداز كردم و بعد خودم هم  يمن كه باورم شده بود به دور و بر خودم نگاه انداختم، گوش. خنده اش بلند شد يصدا باز

 .خنده ام گرفت

 !ديديباالخره شما هم خند! يزيچ كيشد  نيخوب ا -

 ؟يخوشحال نقدريباز چه خبر شده كه ا كوين -

 .اش رو گرفتم زهيا دوقلو ها بسته بودم بردم و جارا كه ب ينشده، فقط شرط ياديخبر ز -

 ؟يا زهيو چه جا يچه شرط -

 .دميترك يم دهيداشتم مثل هندونه رس يبود كه به تو تلفن كنم، چون از دلتنگ نياش ا زهيبهتره، جا ميشروع كن زهياز جا -

 م؟يديد گرويما كه صبح همد ؟يدلتنگ -

 .ند كه دل تو سخت تر از دل منهاونا گفت. اها پس حق با دوقلو ها بود -

 بوده؟ يشرط چ نمينبود كه دل من برات تنگ نشده، خب حاال بگو بب نيمنظورم ا. دست بردار. كوين -

 يدوقلوها نم د،يكن يكه همه شما بعدازظهر ها استراحت م ميدون يچون همه ما م يخوام به تو زنگ بزنم ول ياالن دو ساعته كه م -

خورم و اشك  ياگر انها بردند تا شب غم م. ميكن وهيشهر و كشور و م يدادم كه باز شنهاديبه انها پ. شوم كيدگذاشتند به تلفن نز

. كرده بودند مياتاق خودشون قا يآخه تلفن رو برده بودند تو. دن من به تو تلفن كنم ياونا اجازه م مو اگر من برد زمير يم
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شون رو  افهيق ديبا! آوردم تا باالخره با حساب پنج به چهار برنده شدم اديم به و من هر چه را خوانده بود ميكرد يباز كساعتي

 !يديد يم

فردا ساعت  ميوو به او گفتم كه مادربزرگم آمده و قرار گذاشت ميبا هم حرف زد قهيچند دق. خنده اش بلند شد يصدا دوبارهه

 .مينيرا بب گريهمد ازدهي

هنگام . مينشست زيدور م يشده بود و همگ داريمادربزرگ هم ب. ا كرد تا عصرانه بخورمساعت بعد مامان مار به اشپزخانه صد كي

مادربزرگ هم . ميكرد يهمه با هم از او سوال م. ميكرد چيكه مامان خودش پخته بود مادربزرگ را سوال پ ينيريو ش يصرف چا

ر و بار آنها خوب است و بچه ها مضغول درس و كرد و گفت كه كا فيتعر ييو زن دا ييدااز . كرد جواب ما را بدهد يم يسع

 .خواهند به شمال بروند يم يهمگ نكهيمدرسه و خوشحالند كه تابستان شروع شده و ا

بوده و  يامسالم عال ينمره ها نكهيكرد كه وضع در تهران چطور است و ا فيتعر شياز صحبت از ما شد و مامان مختصرا برا بعد

ام  ياخالق اتيخوب به خصوص يليشوم و خ يدوست م يبا كس يدانست من به سخت يدربزرگ كه مما. كرده ام دايپ يدوست خوب

پس از صرف عصرانه به اتاقم رفتم تا . كرد يخواه فيتعر ميرا برا زيهمه چ يعني كهبه من انداخت  يوارد بود نگاه معنادار

 .تخت نشست و ساكت منتظر ماند يبه اتاقم آمد، رووكار بودم كه مادربزرگ  نيمشغول ا. ام را مرتب كنم يردرسيغ يكتابها

 .هم هست يخوشگل و از خانواده خوب ه،يدختر خوب! كوياسمش ن -

 

 د؟يپس با اونا رفت و آمد دار -

 .نه -

 دارند؟ يكه خانواده خوب يدون يپس از كجا م -

 يدختر چفدر مهربونه، من كه احساس م نيا يدون يخانم جون، نم. شد يخوب نم نقدريا كويآخه اگر آنها بد بودند، ن. كوياز ن -

 .كنم خواهرمه

 شده؟ قيقدر عم نيشما ا يسال دوست كي يتو يعني -

 .دوست شوم نطوريا يكردم با كس يشه، اصال فكر نم يخودم هم باورم نم -
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 ؟يشناس يتو مادرشو م -

 .شناسه يمامان هم اون رو م. دمشيچندبار د. بله -

 نجا؟يا انيب كروزي ميفكر كنم بد نباشه اگر اونها رو دعوت كن د؟يو آمد ندارپس چرا با هم رفت  -

 د،يبگو يزيمادربزرگ چ يخواهد بود؟ وقت يدهنده چه كس شنهاديپ نيكردم سوم يبود كه داشتم فكر م شيچند ساعت پ نيهم

 نينم جان با مامان و پدر صحبت كند، هماگر خا. نشه يشود كه تا سه نشه باز يواقعا دارد باورم م. كار تمام است گريد يعني

خواستم و هم  يهم م. دو دل بدم يعني. زد يدانم چرا دلم شور م ينم يول. مياشنا شو كيداز نز كويروزهاست كه ما با خانواده ن

ودم هم آنها را دانستم مادربزرگ و پدر و مادر از انها خوششان خواهد آمد، هرچند خ يم. نگران خانواده انها نبودم. خواستم ينم

 اليبا خ يياشنا نيگذاشتبه ا يبفهمم از كجا سربلند كرده، نم نستمتوا ينم قاياحساس ناآرام و ناآشنا كه دق كياما . بودم دهيند

زده  جانيجور ه كيزد،  يرا م ينديناخوشا زيدلم شور چ ميتوانم بگو ينه، نم. بود كه دل نگران بودم نيمثل ا. راحت فكر كنم

 .بودم

 !مايس! مايس -

 .بلند خانم جون به خودم آمدم يصدا با

 .بله -

كه دو  يدون يم. تو رو نگران كرده به من بگو يزيچ ايو  يناراححت يزياگر از چ نيبب ؟يكرد يفكر م يبه چ ؟يچرا ساكت شد -

 نگفته؟ يزياز خانواده اش چ كوين. كنه يكله كار م هيتا كله بهتر از 

 نيشانس خوب را باور نكرده ام كه همچ نيا يعني. ستميفقط خودم هنوز اماده ن. اديما از اونا خوشتون مش يمطمئنم همگ! نه، نه -

 نيمنو به خونه خودشون دعوت كرد و حاال شما ا كويامروز صبح هم ن. رو كرد شنهاديپ نيپدر هم روزياتفاقا د. دارم يدوست خوب

گذاره، اگه باز مثل  يبر رابطه ما م يريچه تاث يچند ماه ييجدا نميتا ببخواد تابستون بگذره  يدلم م. نيموضع را مطرح كرد

 .كنم ينكرد، قبل از ابز شدن مدارس، خودم دعوتشون م رييتغ يزيگذشته بود و چ

و  هيتو چه جور دختر ديدوست جد نيا نميكن بب فيخوب حاال برام تعر. گميبه مامان و پدرت نم يزيباشه، نوه گلم، پس فعال چ -

 .ديبا هم اشنا شد يه جورچ
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 يادآوري. اورميب اديتمام مراحل سال گذشته را به  گريد كباريخودم هم جالب بود كه  يبرا. كردم فياو تعر يتمام ماجرا را برا -

چنان گرم صحبت بودم و خانم جون چنان صبورانه به . و لذت بخش بود نيريخاطره شده بودند ش گريآن روزها كه حاال د

 .به در خورد يضربه ارام. ميداد كه اصال متوجه گذشت زمان نشد يگوش م ميحرفها

 .به قصه گفتن يباز تو شروع كرد مايس -

 .خانم جون دياوه ببخش -

 .ديشام بخور دييايب. ده يفرصت نم يكس چيبه ه گهيشود، د يچانه اش گرم م يوقت مايس د،يرا لوس نكن نيقدر ا نيمامان ا -

 ديحق با توست، نبا يول. ميبزن ديكه با ميبا هم دار يادينگفته ز يمنه، ما حرفها زينوه عز مايس. يزن يكه م هيچه حرف نيآذر ا -

 .ميشام بخور ميبر. دختر را لوس كرد نيا

 .رفت رونيبه من انداخت و از اتاق ب يزيجون نگاه محبت آم خانم

پارك  يتو ياگر هوا خوب بود عصر كم ميو قرار گذاشت ميرفتو با هم به فروشگاه  دميرا د كويصبح ن ازدهيبعد سر ساعت  روز

زنگ زدم تا بپرسم چه  كويآن روز به ن يفردا. به روز بعد مياما متاسفانه باران آمد و برنامه را موكول كرد. ميكن يباز تياسك

 .ديد ميرا خواه گريهمد يساعت

 خانم خانما؟. كوين -

 .دييبفرما. بله -

 .ديچيپ يگوش يتو يمردانه خوش آهنگ يصدا. پشت خط نبود كويمن ن يخدا. شدخشك  كدفعهيدهانم  آب

 د؟ييخانم، شما مايالو س -

 .توانستم جواب بدهم يسخت به

 صحبت كنم؟ كويمزاحم شدم ممكنه با ن. هستم مايبله س -

مطمئناً اگه بفهمه شما  يول. كنه يمكرده و در رو باز ن مياتاقش قا يخودش رو تو كويكه ن شهيم يساعت كياالن . دونم يواال نم -

 .رونيپره ب يحتما از اتاقش م ديپشت خط هست

 .زنم يشم، بعداً زنگ م يداره، مزاحم نم يكار اي ستياگه حالش خوب ن -
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 .كنم ياالن صداش م. نه، نه  -

 .ديچيپ يدر گوش كوين ياشنا يلحظه بعد صدا چند

. را برنداشتم يكه چرا خودم گوش يشد يكفر يليدونم االن خ يم. يهست يباندونم از دستم عص يم! ببخش من رو، ببخش. آه -

 ؟يبخش يجونم؟ من رو م مايس ؟يبخش يمن رو م

نكنه قهر . ميخب، بگذر يول. ناجور شد يليهرچند خ. يجواب تلفن ها رو بد يتون ينم شهينداره، دوما تو كه هم دنياوال كه بخش -

 ؟يكرد

 .آره با همه اونا قهرم -

 چرا؟ -

 .خواد با تو باشم يدلم م شتريمن ب يول. يخواد امروز باهاش برم خونه خاله پر يمامان م -

كنند برامون حرف  يكم كم شروع م گن؟يم يبعد مردم چ. ميبه هم بچسب شهيهم ميتون يما كه نم. يزن يچه حرفا م كو،ين -

 !تو خسته شدمهر روز  دنيمن از د يراستش رو بخوا نكهيا گهيد! ها. ارنيدرم

 ؟يگ يراست م -

 .به جون خودت. آره بخدا -

 !شهيم خيتنم س يشنوم موها يصدات رو كه م. طوريچون من هم هم. يگفت نويخدا رو شكر كه ا -

. ميريبا هم تماس بگ ميبعد قرار كذاشت. شد يم دهيشن يگوش يخنده ما تو يكه چند لحظه فقط صدا ميدو چنان به خنده افتاد هر

مدت هر روز  نيدر ا. نمانده بود يبه مسافرت باق كويبه رفتن ن شتريهفته ب كي. چند روز آخر آن هفته تمام شد بيترت نيبه ا

با . يباز تيپارك اسك ميبه من زنگ زد و گفت فردا برو كويروز دوشنبه ن. كردم يم نيو تمر دميپوش يم اطيها را در ح تياسك

اگر . بود ميانجا خواه يو دو سه ساعت ميرو يبه پارك م كويجون و مامان گفتم كه من و ن روز بعد به خانم. قبول كردم ليكمال م

 تياسك م،ينشست يمكتين يرو. ديآ يهم دارد م كوين دميكه د مدر پارك بود يدرست سر ساعت ده جلو. ديكردم نگران نشو ريد

دور كوچك  كي دميترس يمن هنوز م يرفت، ول ياه مراحت و بدون ترس ر كوين. ميو آهسته آهسته راه افتاد ميها را پا كرد

ف كرد و من از يتعر مياز تداراكات سفر برا كوين. ميشد يمشغول خوردن بستن يدرخت هيسا ريو ز ميديخر يبستن. ميزد
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 ميتصم .شده ريباز د دميبه ساعت نگاه كردم، د كدفعهي. رفت يم نيوقت و زمان از ب ميما با هم بود يمعموال وقت. مادربزرگ

كوچه ما را از  يفرع ابانيخ كيخانه بود و  كيپارك نزد. ميبه خانه برو تيو با اسك ميكفش وقت تلف نكن ضيتعو يبرا ميگرفت

و من به  ديچيپ يبه سمت راست م كويدر آنجا ن. ميديبه سر كوچه رس نكهيتا ا ميرفت يكنار هم راه م هستهآ. كرد يآن جدا م

من كه هنوز حواسم به . ديدستش را از دستم جدا كرد و به طرف كوچه خودشان چرخ كويو ن ميردك يبا هم خداحافظ. طرف چپ

خوردن و آه  نيزم ياز صدا. شدم نينشدم و با برخوردم تعادلم را از دست دادم و پخش زم ابانيرفتن او بود متوجه جدول كنار خ

 .تعجب دهانش باز ماند با من نداشت برگشت و از ياديكه هنوز فاصله ز كويو ناله ام ن

 نيشد پخش زم يچ. يبود ستادهيرو پا ا شيتو كه تا چند لحظه پ ه؟يچه وضع نيازت چشم بردارم؟ آخه ا قهيدق كي شهينم -

 ؟يشد

 .رو اشاره كردم ادهيدرد گرفته بود فقط به جدول پ ميبه خنده افتاده بودم و در ضمن پا كوين يكه از حرفها من

 .يحاال بگذار كمكت كنم تا بلند بش. يمن رو زهره ترك كرد غت،يتو با اون ج. ندنخ نقدريخب حاال ا -

 غ؟يكدوم ج غ؟يج -

 !آمبوالنس بود غيج هيشب يكه زد يزرد و بنفش غيهمون ج -

 !فقط گفتم آخ -

 !هيدونه داد و هوارت چ يپس خدا م. هينطوريفقط آخ، اگر آخ و اوخ تو ا. آها -

واقعاض آخ  نباريگذاشتم آه از نهادم برآمد كه ا نيچپم را زم ياما تا پا. كردم بلند شوم يو من سعبغل ام را گرفت  ريز كوين

 .گفتم يبلند

 .ديپر كوين يشدم رنگ از رو متوجه

 .يكن يم يبگو شوخ! من يخدا يوا. شده تيزينه، تو رو خدا نگو كه چ! مايس -

 .دهيضرب د ايو مچ پام در رفته  ايفكر كنم  يول. خواد يدلم م يليخ -

محكم از او خواستم تا فعال دست نگه دارد  يبا لحن. شود هوشيكم مانده بود ب زميشدند و دوست عز يداشتند شل م كوين يدستها

 يم يسع كهياز لحن قاطعانه من به خود آمد و در حال كوين. سوزد مرا به خانه برساند يمن م يدلش برا يليو از حال نرود و اگر خ
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اما نه به طرف خانه ما بلكه به طرف كوچه . ميرد دوباره محكم بغلم را گرفت و ما آرام آرام راه افتاديرا بگ شياشك ها يكرد جلو

 .آنها

 رفته، خونه ما كجاست؟ ادتيمگه  كو،ين -

 نيا مامان من به اام. شن ينگران م يليخ ننيبب ينطوريتازه اگه مامان و مادربزرگت تو رو ا. كترهيمال ما نزد يدونم ول ينهف م -

 .شده يچ گميزنم و م يبعد زنگ م. بوده نيهم يچون دو قلو ها كارشون تو بچگ. عادت داره زايچ

 .افهيق نيلنگ و با ا يبا پا. با خانواده تو اشنا بشم ينطوريكه من ا ستياخه درست ن -

با اونا دوست  شتريتو ب نكهيمن مثل حسودها از ترس ا چقدر خواسته اند كه تو رو با اونا اشنا كنم و يدون يم. حرفها نزن نياز ا -

 !يزن يو تازه لنگ هم م يبزن يستيمونه و موهات كمه و اصال حرف بلد ن يقدت مثل كوتوله ها م ،يزشت يليگفتم تو خ ،يبش

 ؟يتا من رو بخندون يگيرو م زهايچ نيا! درغگو -

 !شهيم يشماشون چه شكلتو چ دنيدوقلوها با د ديد ينه بخدا، حاال خودت خواه -

. ستيمناسب ن اديسر و وضعم هم ز م،يزنم، تازه اگر خوب فكر كن يآخر حرفت درسته، لنگ كه م متيكنم، چون ق يفكر نم -

 ....يو موها يدست و صورت خاك

ا كامال فراموش كردم و ر ميدرد پا. ميديمتوجه شدم به خانه آنها رس. ستادياز حركت باز ا كويبود كه ن دهينرس انيحرفم به پا هنوز

راه را برگردم و بروم  نيخانه شان نباشد، حاضر بودم همه ا يخواست كس يدلم م. دلم غوغا به پا كرد يتو يبيعج جانياحساس ه

 ياحساس م. در ظاهر شد يجلو يا افهيرفتم كه در باز شد و پسر جوان و خوش ق يبا خودم كلنجار م اشتمد. شوم مياتاقم قا يتو

از خجالت سرم را . آمد و آنها مرا به داخل خانه بردند كويبعد از چند لحظه مادر ن. شنوم يرا م كوين يحرف ها يز راه دوركردم ا

 يم يزياز انها را دنبال چ كيتند و تند هر  كويمادر ن. پا به خانه آنها بگذارم ينطوريكردم ا ياصال فكر نم. انداخته بودم نييپا

 .فرستاد

 .درست كن مايس يبرا يبدو شربت خنك كوين. دياوريب ميرا برا هياول يجعبه كمك ها. ديد زود باشمهران، مهردا -

حال  نيدرآورد و در ع ميها را از پا تيكرد اسك يم يمهربانش كه سع يو دستها كويبودن رفتار مامان ن يخودمان ديدانم شا ينم

تازه . ندارد يفرق چيخانه با خانه خودمان ه نيباعث شد حس كنم كه اخانه انها  يكال حال و هوا ايمن نشود و  شتريموجب درد ب
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 جيبه تدر مياوال درد پا. توانستم خودم را غرق كنم ينم يزد، ول يدور م اليجور فكر و خ هزارسرم  يتو. تر هم هست يميصم

خواستم از دست  يبود كه نم يجالب يليتجربه خ نيا. نميرا بب كوين يخواست برادرها يدلم م يليخ نكهيا گريشد، د يم شتريب

كه مهران و مهرداد با  دميكش يم نييچپم را آهسته پا يجوراب پا مدرآوره بود و من داشت ميها را از پا تياسك كويمامان ن. بدهم

احساس  افتاد شانيتا نگاهم به چشمها. كوچك با خودشان آوردند ييپا ريز زيم كيو  هياول يهم وارد اتاق شدند و جعبه كمك ها

 يشرت ها يبا ت يمشك نيشلوار ج. بودند دهيجور لباس پوش يهر دو . نميب يرا دوتا م يكيلوچ شده اند و من  ميكردم چشمها

 نيلبخند زدم و هم ارياخت يب. كنند يمرا نگاه م يبا شگفت زيافتادم و متوجه شدم كه انها ن كوين يحرفها اديموقع  نيدر ا. يطوس

 انينما نم يتا قوزك پا باد كرده و كبود پا.كمك كرد تا جورابم را درآورم كويمامان ن. لحظات كاسته شودباعث شد از تشنج آن 

را  ميكردم پا يسع. پرداخت ميپا نهيمن زانو زد و به معا يمهرداد روبرو. درهم رفت و مهرداد را صدا كرد كويچهره مادر ن. شد

 .ديايدرن ميعقب نكشم و صدا

تما خانه را پر كرده  ادميفر ياگر در خانه خودمان بودم صدا. ختير يطاقت فرسا به جانم م يزد درد يمهر جا كه دست  يول

مهردا انقدر ارام و استادانه  ميتازه راستش را بگو. جور هم ناجور شده بود نيهم. كنم يزيتوانستم آبرور ينم نجايا يول. بود

چند لحظه بعد به مادرش نگاه كرد و با . آگاه باشد ياز شكسته بند ديدم باكرد كه حدس ز يم نهيرا معا ميمختلف ساق پا يجاها

 :تكان سر مادرش، رو به من كرد و گفت

شما دردناك  يالبته برا. كنم نهيتر معا قيشما را دق يمجبورم پا شتريب نانياطم يبرا يباشد ول يكنم شكستگ يخانم، فكر نم مايس

 .ديريرا گاز بگ كويدست ن اي د،يبزن غيج ديتون يشما م. خواهد بود

چشمان  كويمامان ن. طور نشسته بود كنار من و دست مرا گرفته بود نيهم كوين. رفت رونياز اتاق ب ديحرف را شن نيتا ا مهران

ر مهرداد انگا. خواست بروم خانه يمردد بودم و دلم م. كار را بدهم نيخواست تا من اجازه ا يمهربانش را به من دوخته بود و م

 فكر منو خوانده بود گفتك

 .ميرسان يخودمان شما را به خانه م ايو  ميزن يبعد بالفاصله به خانه تان زنگ م. كشد يطول نم شتريب هيخان، چند ثان مايس

او چند . شده باشد فقط سرم را تكان دادم زميپنوتيكه ه يبود كه من مثل كس رايبود و نگاهش آنقدر گ بايآن قدر ز چشمانش

 .و فشار داد ديكبود شده كش يجا يشد و بعد اهسته دستش را رو رهيبه چشمان من خ گريدلحظه 
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به زحمت دهانم را كه خشك شده بود باز . دميسرم د يچشم باز كردم مهرداد را باال يچشمانم بسته شد اما وقت يك ديآ ينم ادمي

 .كردم تا بپرسم چه شده است

 نه؟ ايخب شكسته . آقا مهرداد -

 .نه نشكسته. ادياد االن ممهرد -

 د؟يشما مهران هست. دياوه ببخش -

 ن؟يدار ليم يزيچ. در خدمت شماست قه،يدق كيمهرداد به اندازه  كتريبرادر كوچ. مهرداد هيشب. بله مهران -

 .شم يساعت چنده ممنون م نياگه بگ يول. رينخ -

 !يو هزار تومن يسه تومن ،يدو تومن. ساعت همه جورش هست. اوه -

 .خنده ام گرفت ارياخت يب

 يشما هر وقت دوقلو م يراست. هيعيمهرداد گفت كه كامال طب يول مينگران شد يليما خ ديشما از هوش رفت يوقت. حاال شد! آها -

 د؟يش يم هوشيب دينيب

 .دمياز ته دلم خند گهيبار د نيا

 .ديتهم هس هيشب يليشماها خ. ام دهيدر عمرم دوقلو ند اديمن ز. نه البته -

 .گهيد مييآخه ما دوقلو -

 كجاست؟ كوين. خوام يشما كردم عذر م يمزاحمت برا جاديا نكهيبه هر حال از ا. ديهم باش هيشب نقدريكردم ا يفكر نم -

 كنه؟ يطبق معمول داره بامهرداد دعوا م كو؟ين -

 چرا؟ -

 كرده هوشيچون شما را ب -

 .من تحملم كمه. اون نبوده رينه، تقص يوا -

. ميآخه ما هر كدوم چند مثقال وزن كم كرد. ديهمه ما رو راحت كرده بود اليخ ن،يگفت ياگه قبل از هوش رفتن م نويخب ا -

 .و شما را ببرند خونه انيحاالست كه اونا ب نيشده و هم يداد چ حيمامان به مادرتون زنگ زد و توض يراست
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 ييبايدر اتاق ز دميبه دور و اطرافم نگاه كردم د يوقت. و مامانش آمدند كويو ن بتوانم از او تشكر كنم در اتاق باز شد نكهياز ا قبل

را بسته بودند و دردش كمتر  ميپا. نميكردم بنش يرفت و من سع رونيمهران از اتاق ب. باشد كوياتاق ن ديهستم و خدس زدم با

 .شده بود

 .كنم ياز شما عذرخواه يدونم چه جور يواقعا نم. آه خانم بهمنش-

 دهيكرده بود كه ما ند فياونقدر از شما تعر كوين. يمون يتو هم مثل دختر خودم م. مينكرد يكار ست،ين يبه عذرخواه يازين -

 .يبود يجالب يليخ زيدوقلو ها سورپر يخوب برا يبودم ول دهيالبته من چند بار دورا دور شما رو د. ميشناخت يشما رو م

 ؟چشماشون كجا رفته بود يديد مايس -

 .انداختم نييرا پا سرم

 اليو خ رهيتا عكس بگ يبگم كه مهرداد گفت حتما فردا پاتو به دكتر نشون بد نويفقط ا. رسه يم گهيجون مامانت االن د مايس -

 .و بعد ا زچند روز استراحت رفع خواهد شد دهيمهرداد كه مطمئنه ضرب د. نداشته يشكستگ ايهمه راحت بشه كه ترك و 

 .با شما آشنا شدم ينجوريواقعا شرمنده ام كه ا. از زحمات شما. ممنون يليخ -

من ماند و بعد از چند لحظه مامان و  شيپ كوين. شد دهيزنگ در شن يو همان موقع صدا ديمرا بوس يشانيخم شد و پ كوين مامان

مامان به طرفم آمد و . نديايمن به آنجا ب بردن يمعلوم بود مامان به پدر زنگ زده و منتظر مانده تا با هم برا. پدر وارد اتاق شدند

بعد هر دو از اتاق . رفتن آماده شوم يحالم شد و گفت برا يايحالم چطور است؟ پدر هم جو ديو پرس ديسمرا در بغل گرفت و بو

 .ميتنها ماند كويمن و ن. رفتند رونيب

 .گذشت ريخدا را شكر كه به خ -

 .بادمجون بد آفت نداره -

 .دميترس يليكه خ من. نكن يشوخ -

 برادرت دكتره؟ يچرا نگفت -

 ؟يگيرو م يك -

 .گميمهرداد رو م -
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تو تعجب كرده بودند كه  دنيمهران و مهرداد اونقدر از د يراست. خونه يم اديز يرو بلده و كتاب پزشك هياول يكمك ها. نه بابا -

 ...كوتاه، كم مو و كردم، قد  فيكه من براشون تعر يهست ييمايشد تو همون س يباورشون نم

 نجا؟يمن رو آورد ا يك يراست. رهيگ يپام درد م. تونم بخندم ينم ادينكن، ز يشوخ. بسه -

من هم كم مونده بود  د،يدست بنده از حال رفت يرو يچيه يچيشما ه نكهيبعد از ا. جونم برات بگه. داستان داره نيآها ا -

رو بست و مهران  تيمامان زود پا. مهران و مامان و مهرداد. ما مانده بودند سه نفر بهوش دور و بر بيترت نيبه ا. بشم هوشيب

 .نجايا ارهينفر مونده بود تو رو ب كيبود كه فقط  نيا. اتاق ينشه من رو بلند كنه ببره تو مجبوركه  ارهيمن شربت قند ب يرفت برا

 هوشيهمان خوب كه ب! من يآورده بود؟ خدا نجايبه امهرداد من را بغل كرده و  يعني. سرخ شدم مياز خجالت تا نوك موها من

. نگاه كنم دينبا دياو نگاه كنم؟ نه، اصال شا يبه چشمها يحاال من چه جور. شدم يم هوشيبغلش ب يبودم، واال از خجالت حتما تو

 .ستيوضع هوا خوب ن نكهيو بدو بدو بروم نه، امروز مثل ا نييسرم را بندازم پا يطور نيهم ديبا

 دهيد بيآس يپا يآهسته رو يليخ. تخت بلند شوم يفكر غرق بودم كه مامان دوباره به اتاق آمد و كمك كرد تا از رو نيا يتو

 يراحت ول اليبا خ ليدل نيبه ا. ندارد يبا كمال تعجب متوجه شدم كه درد چندان يبه هوا برود ول غميانتظار داشتم ج. ستادميا

 يبه اندازه كاف نجايتا ا. كه اجازه ندادم رديبغلم را بگ ريخواست ز يمامان م. رفتم رونيق بآهسته آهسته قدم برداشتم و از اتا

 :جلو آمد و گفت كويمامان ن. در منتظرمان بود يپدر جلو. رفته بود ميآبرو

تا  افتهيفاق بات نيكن اطراف خانه ما ا ياگر نشد، حداقل سع يول ،يتصادف نكن ابانيبا جدول خ گهيكن د يدختر خوشگلم، سع -

 .حتما پاتو به دكتر نشون بده. مينيبب كيما باز هم تو را از نزد

 :رو به مامان كرد و گفت بعد

 .ستين يالبته مهرداد گفت كه شكستگ دينباشه به ما هم خبر بد يزحمت اگر

كردم صورتم گر  اما احساس ن،ييهر چند زود سرم را انداختم پا. در ظاهر شد ياسمش بر زبان آمد خودش هم جلو تا

نگاهم كه به نگاه او . بشوم سرم را بلند كردم تا شخصا از او تشكر كنم نيسوار ماش نكهيبود قبل از ا يبيبه هر ترت. گرفتهاست

دست مامان را گرفتم تا خودم را از  ارياخت يب. شدم يآنها غرق م يانگار داشتم تو. ميخواستم بگو يم يرفت چ ادميافتاد اصال 

باز كرد و كمك كرد تا  ميرا برا نيدوباره ناراحتم كرده زود در ماش ميدرد پا ديكرد شا يمامان كه فكر م. نجات بدهمغرق شدن 



 

 

كتابخانه نودهشتيا فرنگيس آريانپور –عروسي سكوت                                 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٠

 يتا برا دميرا برهم كش ميپلكها. دادم هيتك يصندل يپشتنشستم نفسم را آزاد كردم و سرم را به  نيماش يتو يوقت. سوار شوم

 .مهرداد، تنها باشم چشمان ريبا نگاه وصف ناپذ يشتريمدت ب

 ديبا يمعلوم شد حدس مهرداد درست بوده و فقط چند روز نهيبه مطب دكتر متخصص برد و بعد از معا كراستياز آنجا مرا  پدر

و  يبود كرد يچه كار نيآخر دختر ا نكهيكردن و ا حتيراحت شد شروع كرد به نص الشيمامان كه خ. ستميبا ميپا يكمتر رو

 الميمن كه خ.جور حرفها نيكرد و از ا يتا آخر تابستان چه كار خواه ،يدسته گل را به آب داد نينشده ا هنوز تابستان شروع

 .نگفتم يزيرفته بود چشمانم را بستم و چ رونيراحت شده بود و تشنج بدنم ب

كار  نياز ا. كرد يود مشروع كرد به قربون و صدقه رفتن و پشت سر هم اسفند د يه شهيخانم جون مثل هم ميديبه خانه رس يوقت

 .مادربزرگ خنده ام گرفته بود

 د؟يكن يخانم جون چرا اسفند دود م -

 !تا دور شود چشم حسود -

 كدوم حسود؟ -

 .ادهيز ايدن يحسود تو -

 !است كويبار منظورتون خانواده ن نيحتما ا. اوه، خانم جون -

 .رحم كنه شتريب ديد كه خدا بااگر پسر هم داشته باشن دم،يدونم، من كه اون ها رو ند ينم -

 .هم، دوقلو نيدوتا ع ،يكيخانم جون، نه  -

 !بدتر گهيد -

 :هستند و بعد گفت يداد كه انها چه خانواده خوب حيخانم جون توض يبرا ديشن يما را م يكه حرفها پدر

 يدختره كه ه نياما ا. ميبا هم اشنا بش يعاد طيو در شرا مياونها را دعوت كن ميخواست يم. ميبا هم اشنا شد ينطوريا. شد فيح -

 .رهيشكل صورت بگ نيبه ا ييكرد تا اشنا يكار. گفت حاال نه، حاال نه يم

و به عنوان  ميكوچك بد يمهمان كيتا  هيبهانه خوب نيحاال ا. كرد شهيچه كار م. گهيطورند د نيدوره و زمونه هم نيا يبچه ها -

 .مياشنا بشتا همه با هم  ميتشكر اونا رو دعوت كن
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 .وقت آزاد دارند يزنگ زد، ازش بپرس چه روز كويهر وقت ن ما،يس. هيبله، خانم جون، فكر خوب -

و  نميرا بب كويخواست ن يدلم م يعني. نديايخواست آنها به خانه ما ب ياما اصال دلم نم. كاررا خواهم كرد نيپدر قول دادم حتما ا به

 يمن چه اتفاق يدانستم برا يخودم هم نم. سخت بود ميمهرداد برا دنياما د. نا بشوممهران بهتر اش يبا مامان و پدرش و حت

فقط وقت امتحانات . نداشتم يحس نيكس چن چيتا به حال نسبت به ه. نييپا ختير يم يدلم هر دآم يتا اسمش م. افتاده

گذاشت آرامش آن روز صبح  ير وجودم نمدر قع يدانم، احساس ينم! او كه امتحان نبود يول. شد يم ينطوريا يكم كي يسراسر

و  ياليخ يو آن حالت ب مانيها يو حرفها و شوخ پاركدر  كويمن و ن يباز تياز چند ساعت از اسك شيهنوز ب. به من بازگردد

مت عال كيخودم هم  يبرا. توانستم بفهمم ينم ؟يرييچه تغ. كرده ام رييكردم انگار تغ ينگذشته بود، اما احساس م يفارغ بال

فكر بودم  نيدر ا. دميتخت دراز كش يزدم و رو يكردم، دست و صورتم را اب ياز بزرگترها عذرخواه. بزرگ شده بود يليسوال خ

و مملو از مهر  نيريشربت در دستش بود و لبخند ش وانيل كي. به در خورد و خانم جون وارد شد يبخوانم كه ضربه ا يكه چه كتاب

 .باشد ينشستن او كاف يدادم تا جا برا هيبه بالش تك. و محبت بر لبش 

 :جون شربت را به دستم داد و گفت خانم

 اونجا چه خبر بود؟ گهيد نميمن، بگو بب زيخب خوشگلم، عز -

 كجا؟ -

 .خونه دوستت -

تحمل  نقدريستم ادان ينم! شدم هوشيب يزيكرد بنده با آبرور نهياونقدر درد داشتم كه تا مهرداد، اقا مهرداد پامو معا. دونم ينم -

 !دردم كمه

 .تا درد يشد هوشياز ترس ب شتريفكر كنم تو ب. ستين ينداره، درد كه شوخ يبيع -

 د؟يكن يفكر م نجوريشما واقعا ا -

تا كم كم با خودت آشنا  يتو حاال حاال ها وقت دار ،يهست يدونم تو چه طور دختر يمن كه م. راحت باشه التيخ. زميآره عز -

 .يبش

 !شناسم؟ يكه من خودمو نم نيبگ نيخوا يم يعني! ديزن يچه حرفها م. جون خانم -
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 نهياگه را از ا يول. ماستيس نهيآ يكه اون دختر تو يشناس يم ،ينيخودت رو بب نهيا ياگه تو يعني. يشناس يظاهراً م. زميبله عز -

گذره  ياز اونچه در قلب و روحش م ؟يآشنا هست پشت كرده خوب خوب نهيكه به ا يبا اون دختر يبگ يتون يباز م ايآ يبرگردون

 ؟يباخبر

راه  نيگام در ا نيبرداشتن اول يبرا يطيآخه تا امروز شرا. يحق هم دار. يدون يگذره؟ نه، نم يم ياون تو چ يدون يتو م اصال

شتاب،  يو آهسته و ب ينا بشكرد بهتر با خودت اش يخواه يسع يو چه نخواه ياز حاال به بعد تو چه بخواه. نشده بود جاديبرات ا

خواهند شد و هر  يعمرت سپر يراه، روزها، هفته ها، ماهها و سالها نيكه در ا يبدون ديالبته با ،يكن يرا ط ريمس نيا شتريهر چه ب

 .جالب تر خواهد بود تيبرا ريمس نيا يط ،يچه تو بزرگتر بش

باخبر شده  ستيدانستم چ يگذشت و هنوز خودم نم يه در دلم منكند مادربزرگ از انچ. زده شدم رتيمادربزرگ ح ينيب زيت از

پس مادربزرگ چطور حدس زده بود؟ . هم گواه حال نه چندان خوبم بود ميرنگ و رو. نگفته بودم يزيبود؟ اما چطور؟ من كه چ

بود كه مهر سكوت  نيا. شد يم رشيدستگ زيسوال اگر هم حدس نزده بود همه چ نيا اب يول. خواست از او بپرسم يدلم م يليخ

 .بعد مادربزرگ بلند شد و رفت و من چشمانم را بستم قهيچند دق. بر لب زدم و فقط سرم را تكان دادم

 

********* ******* **** **** 

چند بار تلفن  يروز كوين. خوب شود ميكردم تا هرچه زودتر پا يشدند و من در خانه استراحت م يم يسپر گريكدي يدر پ روزها

اش  ليدوبار هم به خانه ما آمد كه مامان و مامان بزرگ آنقدر تحو يكي. سر نرود اديرد تا به قول خودش حوصله من زك يم

روز كه به خانه ما آمد، بعد از  كي. كند نيريدانست چطور خود را ش يخواست، م يم يتوق كوين. شد ميگرفتند كه راستش حسود

تا  ميمورد عالقه مان را برد يضبط صوت و نواردها اط،يح يتو ميصحبت كرد، با هم رفت يا قهيبا مامان و مادربزرگ چند دق نكهيا

 يكرد و ورمش كامال رفع شده بود ول يدرد نم گريد ميپاالبته . كنم يباز تياسك ميترس يمن هنوز م. ميو حرف بزن ميگوش كن

 :گفت ااطيح يتو ميآن روز هم تا رفت. ديخند ين مگذاشت و به م يسر به سرم م شهيهم كوين. بود ترسم هنوز رفع نشده دايپ

اونا  يرو يخواه ياز دست تو كالفه شده باشند، چقدر م هايفكر كنم صندل ؟يخسته نشد ،ينيبنش يخوا يخانم، باز م يه -

ن كه خسته م! گهيبسه د. ياونا تلپ نشده باش يمونده كه تو تو يمبل و كاناپه ا ،يصندل گهيد! يپدرشون رو درآورد ؟ينيبنش
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 .ميحداقل با هم قدم بزن ايب. شدم

 شتريب نانياطم يآرام از جا بلند شدم و برا. از حد به خودم استراحت داده ام ادهيز گريد دميد. بودم حرف او را قبول كنم مجبور

 يسرنوشت ساز م از آن روز يده روز. خانه آنها برگردم يخواست به ماجرا يدلم نم. انداختم كوين يدستم را در حلقه بازو

 :فكر مرا خوانده باشد، گفت ايگو كويفكر بودم كه ن نيا يتو. سرنوشت ساز، چون واقعا هم سرنوشت مرا رقم زد. گذشت

 .مهران و مهرداد سالم رسوندند -

 .لطف دارند ،يمرس -

 !باشه مهرداد جونت را نجات داد يهرچ. يبه اونا سالم برسون يخواه يتو نم -

فقط برق . را نداشتم به طرف او برگشتم يزيچ نيچن دنيكرد و من كه انتظار شن انيجمله را ب نيا يجد يلين خلح نيبا ا كوين

 :و گفتم نييسرم را انداختم پا. چشمانش او را لو داد

 !برادر شما هستم ويبگم از اون روز به بعد مد ديپس با ،يگيراست م -

 .يگوش كن گهيو هر چه م ياو توجه كن يبه حرفها شتريب ديخوب با يحد، ول نينه تا ا -

كامل  يآزاد نجايخودم؟ ا شيپ نجايا ييايب يخواه يم ؟يكن يم يتو چطور تو اون خونه زندگ. سوزه يدلم برات م. كوين يوا -

 .نخواهد گفت يزيكس به تو چ چيه. داشت يخواه

شده بود برطرف  جاديام مهرداد دوباره ا دنيه از شنك يتشنج بيترت نيبه ا. خنده و من هم خنده ام گرفت ريزد ز كوين كدفعهي

 :گفت كوين. شد

 .كردند و حرف نزدند هيمن را تنب يو بعد از رفتن تو چند ساعت رنديگ يسراغت رو م يليمهران و مهرداد خ. به كنار يشوخ -

 چرا؟ -

از تو در زهن شون  ينه چندان جالب ريتصوآنها هم . يهست يكردم تو چه شكل فيانها تعر يبهت كه گفتم برا ست؟ين ادتيمگه  -

گفت كه دختر  يبود و هرچه م دهيالبته مامان تو رو د. نداشتند يبا جنابعال ييبه اشنا يليتما اديز ليدل نيدرست كرده بودند و ا

دوستم،  يمدرسه قبل يآخه تو! شوند يخوشگل با من دوست نم يكردند دخترا يچون فكر م ديشاشد،  يباورشون نم هيخوشگل

خونه، اونها  ميفت يمن و تو اون جور يبه هر حال وقت. نبود يو دوست داشتن حيو مل بايمثل تو ز ،يبگم كه لوس نش يچه جور
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به خودش آمد،  عتريمهرداد سر. دانستند چه كار كنند يتو شوكه شدند كه نم افهياون صحنه و حال و روز و البته ق دنياونقدر از د

 .يتو به ما دروغ گفت ،يتو به ما دروغ گفت: گفت يره پشت سر هم ماما مهران كه حساس ت

تو  يتا به حال خودت رو درست و حساب. باشم بايز يكن يكنم آونقدر كه تو فكر م يفكر نم يول. ممنونم فتياز تعر ست،يمهم ن -

آدم مهربون  شهيخوشگل ها م يت توآخه به نظرم به ندر. با تو دوست بشم دميترس يم ليدل نيراستش اولش به هم ؟يديد نهييا

اونا دور چهره و  يايتمام دن. فكر كنند و خودشون را پرورش بدهند گهيد يزهايگذاره به چ يماونها ن افهيق. كرد دايو عاقل پ

 از اونا يكيتو فكر كردم حتما  دنيبا د. شناختم خودخواه بودند يرو كه م يخوشگل ياكثر دخترها. چرخه يخودشون م ييبايز

 .يباش ديبا

 .آشنا بشم چارهيب يكويتا بهتر با تصورات وحشتناك شما درباره ن ن،يدست شما درد نكنه، خب خب، ادامه بد -

من رو به طرف تو  نيزنه و هم يصادقانه ته اون ها برق م يروشن كيچشمات نگاه كردم متوجه شدم  يچند بار تو يوقت يول -

 .ترسم يچند هنوزم ازت م هر. زهيو باعث شد ترسم از تو بر ديكش

 از من؟ چرا؟ ؟يترس يم -

 ندهيعشق آ كدفعهيكه تو  دميترس يم ديشا ايترسم و  يخب، م يول. احساسم را به تو نگم نيوقت ا چيبه خودم قول دادم كه ه -

 !يمن رو قاپ بزن

 !دهينشن يزايبه حق چ! خورده ابانيبلكه سرت هم به جدول خ تيكنم نه فقط پا ياما فكر م دا،يمن؟ عشق تو رو؟ ببخش -

 !يهست بيچقدر نازو دلفر يستيآخه تو كه خودت متوجه ن! زيعز يكوين -

 .ميديخند ييبه هر حال خنده غلبه كرد و باز دوتا. بخندد ايدانست جرفش را بزند  يدهانش باز مانده بود و نم كوين

 يآخه م. خوره يچون مطمئن هستم به درد من نم. رميت نگوقت، هرگز عشق تو را از چيدم كه ه يقول مردونه م دم،يقول م -

 !اديها خوشم نم پيمن از اون جور ت يدون

 !ندارم يها؟ من كه هنوز عشق پيكدوم جور ت -

 .داشت يكه خواه يياز همون جورها -

 ؟يد يپس قول م -
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 !خورم يبله سوگند م -

 .خورم يرد سوگند مدوباره تكرار ك يجد يليخ يقلبش و با حالت يدست گذاشت رو و

تا رفتن انها به  شتريچند روز ب. من ماند و بعد رفت شيپ گريد كساعتي. ميموقع مامان مرا صدا كرد عصرانه بخور نيهم در

خانه بودم  كدانهي يكيچون فرزند  ديشا. از حد به او انس گرفته بودم ادهيز. زد ينمانده بود و من از حاال دلم شور م يمسافرت باق

به  گرياز طرف د. خواست او به مسافرت برود يدلم نم. احساس نكرده بودم كيحد خودم را نزد نيكس تا ا چين روز با هو تا ا

داشت اگر من  يبيچه ع ؟يديچرا من را تنها آفر ا،يخدا! كردم چون او تنها نبود و دو تا برادر داشت، آن هم دوقلو يم يحسود

 ست،يدو قلو بودن چ دهيدونم فا يشد؟ البته هنوز نم يمگر بد م ميگر ما هم دوقلو بودبرادر داشتهب اشم؟ ا ايخواهر و  كيهم 

 يهمه سال را چه جور نيدانم ا ياصال نم. نداشت دهيمهم بود و فا ياز همان اول تنها نبودم خودش كل نكهيبه نظرم هم يول

آب سرد آتش دل مرا  كاسه كيه زنگ تلفن مثل سوخت ك يخودم داشت م يدلم برا ايدن نيا يتنها تو يتنها. گذرانده بودم

 :گفتم طنتيپر از ش ييرا برداشتم و با صدا يباشد بطرف تلفن رفتم و گوش كويزدم ن ياز آنجا كه حدس م. خاموش كرد

 !كنه يخوشگله با شما صحبت م مايس. دييبله بفرما -

 ...يمزاحمتون شدم ول ديبخش يخانم، م مايسالم، س -

و دستم نگاه كردم و با الو الو  يمثل برق گرفته ها به گوش هيچند ثان. از دستم افتاد يخوردم كه گوش كهيصدا  نيا دنياز شن چنان

 :كردم و گفتم كيرا به گوشم نزد يشد بخود آمدم و دوباره گوش يم دهيشن يكه از گوش يمكرر يها

 شما؟! فكر كردم دوستم پشت خطه. ديبخش ياوه م -

 .مهران هستم -

 ران؟مه -

 .باشه، من برادر او هستم كوياگر منظور از دوستون ن -

 آقا مهران؟. آه -

 .مزاحم شدم ديببخش. بله -

 .دييبفرما. كنم ينه خواهش م -
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به  گهيم ،ير يكجا م ميپرس يهر وقت م. خراب گهيحال شما چطوره، م ميپرس يم كوياز ن يكه ما هر چ نهيواال، موضوع ا -

من و . ترسونه يما رو م نكهياشتباه داده و خالصه ا صيو مهرداد تشخ ديخور يتخت تكون نم ياصال از رو هنكيشما و ا ياحوالپرس

 .بود كخ مزاحم شدم نيا. ميشما باخبر بش لخودمون از حا ميگرفت ميمهردا تصم

. قا مهرداد كامال درست بودآ صيو تشخ افتادهين ياتفاق چيكرده نه، نه ه يشوخ شهيمثل هم كوين ؟يچه مزاحمت. ديدار ارياخت -

شما تشكر  يخواستم كه از طرف من از همگ كويهر چند بارها از ن. كه خودم زودتر به شما زنگ نزدم ديبخش يم. حالم خوب خوبه

 .كنه

 .ديبه همه سالم برسون. شم يمزاحم شما نم گهيد. كه حال شما خوبه ميواقعا خوشحال. ستيالزم به تشكر ن -

 .كردم يمعرف يكه خودم و اونطور ديببخش. نيكه گرفت يتماس ممنون از يليخ -

 .ديمواظب خودتون باش. نداره يبه عذرخواه ازيكه ن نيدلنش يتيواقع -

 .خداحافظ -

وضعم خراب شده  يليها خ يتازگ. تلفن گذاشتم، برگشتم و به اتاق رفتم يرا رو يكه با دور آرام نشانش بدهند، گوش يلميف مثل

اصال آداب معاشرت را . رفت يم ادميبرد و حرف زدن  يكردند ماتم م يكردم، تلفن م يغش م. زدند يم ميپادست به . بود

گفت آنها با هم سه  كويكنم ن يچند سال از من بزرگتر بود؟ سه سال؟ بله فكر م! داشت يخوب يچه صدا يفراموش كرده بودم، ول

چرا او تلفن نكرد؟ مهران  يراست! طور باشد نيهم ديمهرداد هم با يداص. پخته بودم شيچقدر صدا يول. سال اختالف سن دارند

فكر ها؟ حق با  نيمنو ا. كنم يفكر م زهايچ نيبه ا مخواستند تلفن كنند،پس چرا او حرف نزد؟ اصا چرا دار يگفت آنها با هم م

قدر  نياسم ا كيفقط  دنيبا شن يزمانكردم كه  ياصال فكرش را نم شيتا چند روز پ. شناسم يمادربزرگه كه هنوز خودم را نم

. روند يمسافرت م به يو خانواده اش مدت كويخوبه كه ن. افكارم را جمع و جور كنم ديبا. شود ينم ينطورينه، ا. نظرم جلب شود

سخت  يليخ ميابتدا متمركز كردن حواس برا. برداشتم وشروع به خواندن كردم يكتاب. ميايفرصت است تا من به خودم ب نيبهتر

به خودم ! دانند يآنها هم مرا واقعا خوشگل م يعني. كرد يگوشم صدا م يمهران مثل پژواك تو نيدلنش يتيمدام جمله واقع. بود

فكرها را از سرم دور كردم وكم  نيبود ا يبيبه هر ترت. كتابت جمع كن يشروع نكن و حواست را به نوشته ها باززدم كه  بينه

 .كم گرم خواندن شدم
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 2 فصل

 

 يلياول خ يروزها كرديبه من تلفن م توانستياز هر جا كه م كوين نكهيبه مسافرت رفت با وجود ا كويماه بود كه ن ريت پانزدهم

 يراحت تر شد باالخره پدر توانست مرخص ميبرا كوين يو تدارك سفر خودمان تحمل دور هيسخت گذشت به مرور زمان و با ته

هربار  يشهر سفر كرده بودم ول نيتا به حال چند بار به ا نكهيبا وجود ا مياصفهان شد يرگ راهبه همراه مادربز يو ما همگ رديبگ

 دميد يآن را م يگريبا چشم د

 يخودم را در كاخ چهل ستون م كباري گرفتينقش جهان تازه داشت شكل م دانيكه م يبه آن زمان بردميخودم را م اليدر خ كباري

هربار از ابهت و عظمت  دميشن يقاپو م يخوش آهنگ نوازندگان را در عال يسازها يصدا كباريبود  بايكه فوق العاده ز دميد

وجود  يامروز ليساختند كه وسا يو موزون را زمان بايز يبناها نيكردم چطور ا يفكر م شهيشدم هم يشهر متعجب م نيا يبناها

با  ديآ يخوشم م يلينقش جهان خ دانياز م انستديكرد مادربزرگ چون م يمرا شگفت زده م شهياصفهان هم ينداشت معمار

 مينشست يما ساعتها در آنجا م ديايهمراه من به آنجا ب كرديقبول م ليكمال م

 

را نگشته بودم  بايشهر ز نيا يدنيد يهمه جاها ريگذرند من هنوز با دل س يم عيسر يليخ شهيمسافرت هم يدانم چرا روزها ينم

 يپدر جون م ميخوش منظره آن شد يو جنگلها ايشمال در يبار ما راه نيبار سفر بسته شد و ادوباره  ديكه وقت رفتن فرا رس

قرار داشت  ييبا صفا اريبس يكرده بود كه در جا هيرا كرا يچند روز خانه ا يهستم برا يبچو يدانست من عاشق جنگل و خانه ها

دو نعمت  نيروز از امكان استفاده از ا 15 يكرد برا سهيرا مقا توان آنها ينم زيچ چيهستند كه با ه يعيدو نعمت طب ايجنگل و در

در آغوش  ديخورش دنيتا خواب زينشستم و عصر ن يبه انتظار م ديطلوع خورش دنيد يبرا ايبرخوردار شده بودم صبح را كنار در

 يخود را از دست م يا زمان معندو ج نيگشتم ظهر و بعد از ظهر به جنگل اختصاص داشت در ا يبه خانه بر نم دميد يرا نم ايدر

و افكار  االتيكه خ داشتكرد آنقدر رمز و راز  يرا از سرم پاك م اليآرامش بخش خود هرگونه فكر و خ يداد جنگل با سبز

داد آواز  يرا م يهزار زند دينو شيبارهايآهنگ درختانش هزار قصه داشت ترانه جو دنديرس يدر مقابلش پوچ به نظر م انيآدم

 يجنگل م ياز روز قبل راه شيب يهمگون بود هر روز با شوق زشيهمخوان بود همه چ زشيبود همه چ ينش نغمه آسمانپرندگا
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خود  يمرا بسو يجنگل يراه ها كهيآشنا بشوم بار يحال آرام زندگ نيجوشان و در ع يايدن نياز ا گريد يشدم تا با گوشه ا

كه از بودن در آنجا به من دست  يآرامش كردميدرختان و بوته ها رها م انيم و من بدون ترس و فارغ بال خودم را در خواندنديم

كه آرامتر شده ام آرامش حكمفرما ذره ذره مانند قطرات  كردميقبل حس م زاز رو شتريبود هر روز ب قيداد فوق العاده عم يم

زشت  زيچ چيه يداشت كه جا برا يزيانگشگفت  ييبايهنگام طلوع و غروب چنان ز ايشد و در يجذب وجودم م ييشبنم اما نامر

را در صندوقخانه ذهنم جا دادم تا  هاتابلو نياز آن در ذهنم حك كردم ا يگوناگون يگذاشت من تابلوها ينم يباق ينديو ناخوشا

ر و پود خود و مرا در تا شديدر اطرافم حكمفرما م يكه گاه يقيدانم چرا اما همان سكوت عم ينم نديايبود به كمكم ب ازيهر وقت ن

 ايدر رروز كه كنا كيروزها محتاج خواهم شد  نيو آرامش ا بايز يتابلوها نيبه ا دايشد يكردم كه زمان ياحساس م گرفتيم

شده بودم حس كردم  رهيخ ايآب در يرنگارنگ رو يطلوع آفتاب نشسته و به روشن شدن آسمان و انعكاس نورها دنيد يبرا

خروشان بود باز به  يآرام و گاه يزند گاه يمرا در مقابل چشمانم ورق م يرگ برگ زندگبزرگ دارد ب يايدر نيموج موج ا

نرم و با لطافت به  شميمثل ابر يآورد و گاه يجانخراش از قعر خود بر م ياديفر يگاه كرديبلند م رينشست و دوباره  يآرامش م

چه در  ديبه من بگو خواهديبا من حرف بزند م هدخوايم كردميدانم چرا اما احساس م ينم گرفتينشست و آرام م يساحل م

البته ماندنم همه را متعجب كرد مادربزرگ مثل  كهشده بودم روز بعد در خانه ماندم  ياالتياز حد خ ادهيمن ز ديانتظارم است شا

 ديمهربان به من انداخت و پرس ينگاه شهيهم

 يكنيرو م كوين يدلتنگ مايس

 خانم جون نه

 يو جنگل خسته شد ايشده از در يچ پس

 با خودم تنها باشم خواستمياون ها هستم فقط امروز م ياز اون ها حسته شد عاشق هر دو شهيخانم جون مگه م آه

از  ييگوشه ها كنهيم يهم سع يكنه و گاه ازيتا باهاش حرف بزنه و راز و ن كنهيرو انتخاب م يكيوقتها  يبعض ايدر يدار حق

 هاش نشونمون بدهما آدما رو با رقص موج يزندگ

 دانستم چطور جواب او را بدهم يو توجه مادربزرگ متعجب شده بودم تا چند لحظه نم يهوش زياز ت شهيكه مثل هم من

 نيو بزرگ به ا قهيعم ريسخت نگ اديز ستياون ن ريبا تو هم سر صحبت رو باز كرده و تو رو ترسونده تقص داستينوه گلم پ آره
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 دهيشد يليخ يحت يهو گا قيهم عم رشيتاث ليدل

 جون مگه با شما هم حرف زده خانم

تونستم به امواجش نگاه كنم ترس برم  يبا پدر بزرگ تو آشنا بشم راستش تا چند روز بعد از اون نم نكهياونم درست قبل از ا بله

هرچه به من  يشده بودم ولهم  ديشا دونميشدم نم ياالتيفكر كنند خ نكهيبگم از ترس ا يزيتونستم چ يهم نم يداشته بود به كس

هم .  رانگريبود هم امواج خروشان هم امواج و ايمن هم آرامش در يشدت و ضعف درست از آب در زندگ يگفته بود با كم

 نافذ بعد از طوفان اريو بس قيسكوت عم

ود كه داشت خاطرات گذشته بود معلوم ب انيدوخته بود كه كه از پنجره باز نما ايو چشم به در كرديآرام آرام صحبت م مادربزرگ

مانع  خواستيانداخت من ساكت تشسته بودم و دلم نم يبر صفحات آن نظر م زديرا دوباره ورق م يكتاب زندگ كرديرا مرور م

توانست به دوران  يجالب بود كه مادر بزرگ هنوز م يتا انداره ا ميخاطرات تلخ و برا يايدن هگذشته ب يپرواز مادربزرگ به سالها

 يدخترها نم ژهيهمسن و سال من بو يكه اكثر بچه ها زدميحدس م ينه ول اي كننديفكر م نطوريدانم همه ا يكند نم ريس گذشته

 يآرزوها هيشب ييمثل خود آنها جوان بوده اند با آرزوها يانتوانستند كه تصور كنند كه مادر پدر مادربزرگ و پدربزرگشان زم

تمام شده و از  بايشان تقر يكه زندگ مينگاه كن يبه آنها مثل كسان ميتر ما عادت داشت ديشد يحت ديشا يآنها با احساسات يكنون

را  يلحظات خوش يدوران جوان ورعاشق شده باشند و در شوق و ش يآنها زمان نكهيآورند اصال فكر ا يسر در نم زهايجور چ نيا

همسن و  فياز تعر ميدانست يخودمان م يايجدا از دن يول ميقابل تصور بود آنها را دوست داشت ريغ مانيگذرانده باشند برا

سالم و خداحافظ و چند كلمه در روز خالصه  كيكه ارتباط آنها با مادربزرگ و پدربزرگشان فقط به  ديفهم شديخودم م يسالها

ورد مادربزرگ بار با برخ نيا يول شدمياز صحبت با مادربزرگ خوشحال م شهيمن هم چندان استثنا نبودم هر چند هم شوديم

مادربزرگ  يكرده بودم و نسبت به حرفها رييمن خودم تغ اي ديد يدختر بزرگ م كيكرده بود و مرا به چشم  ريينسبت به من تغ

 نيخانم جون ا يهايژگياز و يكيبا من حرف بزند و من بتوانم با او درد و دل كنم  خواستيحساس تر شده بودم هرچه بود دلم م

 يم انيبا آنها در م يبا خواست من را طور يتيرساند مثال نارضا ينم نميبه گوش والد زدميرا كه من به او م يوقت حرف چيبود كه ه

 ميديبه در هردو از جا پر ييبا خوردن ضربه ها تممن هس يتوانستند بو ببرند كه سرچشمه اصل يوجه نم چيگذاشت كه انها ه

 ديعصرانه بخور نيايب ديگردش پاش ديرفت ميخانم جون اوا ما فكر كرد مايس
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 مانيعصرانه مختصر برا كيحتما  ميبكند هر جا كه بود يرييما مثل خانه برقرار باشد و تغ ييبرنامه غذا كرديم يسع شهيهم مامان

 و گفت ديمن كش يبه موها يو مامان رفت خانم جون كه به خود آمده بود بلند شد دست مييآ يگفتم االن م ديد يم هيته

 يجور رقم خورده در را باز كردم و به خانم جون كمك كردم تا از پله ها كيترس به دلت راه نده سرنوشت هركس  دخترم ميبر

 كه پدر گفت ميبود يچا دنيخانه پدر و مامان منتظر ما بودند مشغول نوش اطيبرود در ح نييخانه پا يچوب

 ياز برگشتن به تهران م يعنيدانستم  يعلتش را نم خودم هم نييپا ختير يدلم هر كهويتهران  ميگرديبر م گهيروز د سه

چند روز از آن  نيا يط كردميبزرگ شوم احساس م دميترس يهم م ديدر چنته داشت شا ميبرا نديآ ياز آنچه روز ها اي دميترس

شت از من دور هنوز در آن غوطه ور بودم دا شيكه تا چند روز پ يو سبكبال ياليخ يدور شده ام دوران ب يدوران خوش نوجوان

از من  دميدو يم شتريهر چه ب يبه آن برسم ول ديتا شا دميبدنبالش دو اليدر خ رميآن را بگ يتوانستم جلو يو من نم شديم

 ستادميدر جا ا يبشم از فرط خستگ يزندگ گريدمال من باشد هنوز آماده نبودم وارد مرحله  خواستيچه چرا نم يعني شديدورتر م

ام  هيگر يبود از ناچار دهيفا يبتوانم آن را نگه دارم اما ب ديشود دست دراز كردم شا يدورتر ودورتر م يجوانكه دوران نو دميو د

 گرفت

 نجايا ميمان يهم م گهيما چند روز د ميبرگرد يخوايخب اگر نم يكنيم هيچرا گر مايس مايس

بود كه آنها  دايپ يچند لحظه از آنجا دور شده بودم ول يكه برا دميمامان و پدر نگران به من چشم دوخته اند فهم دميآمدم د بخود

 متوجه اصل موضوع نشده اند

 گهيحاال برگرده و ما چند روز د تونهيپدر م مايس

 مينه بهتره همه باهم برگرد نه

 يكرد هيچرا گر پس

 تنگ شده نجايا يهنوز نرفته دلم برا ينطوريهم يچيه

 جانيا مييايب يماه كي ميتون يم گريشال د خب

 هم جالبه گهيد يالبته سفر به شهرها ستين يبد فكر

 يتو بگ يچ هر
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كه با  يجون تو سه روز وقت دار مايس ميرو بكن گهيتا بعد فكر سال د ميامسال رو به آخر برسون ديمونده اول با يليخ گهيسال د تا

 يبكن يخدا حافظ ايجنگل و در

سخت بود دل كندن از آن  ميمثل برق و باد گذشت دل كندن از آنجا برا يبعدگفته به موضوع خاتمه داد سه روز  نيجون با ا خانم

 رييكه دارم تغ كردميچند روز خودم هم احساس م نيدشوار بود در عرض ا ميگذاشتم برا يم يكه داشتم در آنجا باق يزيچ

 و آزاد اليخ يب يمايهمان س متوان يكه تا ابد نم كردميحس م كنميم

 يام م ياز زندگ يديقدم به مرحله جد ديخواه ناخواه با. و آزاد باشم اليخ يب يمايتوانم همان س يد نمكردم كه تا اب يم حس

سالم از آن  حيتوانستم خودم را صح يم ايآمدم؟ آ ياز پس ان برم ايدر انجا چه در انتظارم بود؟ آ! چقدر ترسنا بود يول. شدم

دانستم تنها  يعبور كنم؟ م هايخواهم داشت كه بتوانم از تمام ناهموار روير نآنقد ايروبرو خواهم شد؟ آ يبگذرانم؟ با چه موانع

 .به عهده خود گذاشته خواهد شد ياديز ماتيدانستم كه از حاال به بعد اتخاذ تصم يرا هم م نياما ا. ستمين

آهسته . ميگذراند ايدر حساب بودند، من و مادربزرگ كنار هيو تسو ليوسا يرا كه پدر و مادر مشغول جمع آور يآخر ساعت

 :باالخره مادربزرگ سكوت را شكست و گفت. كردم يجمع م يو من گوش ماه ميزد يآهسته قدم م

قدر  ديما ادمها ارزشمنده و با يكه هر مرحله از زندگ يرا بدان نيا دياما با.يباش ندهينگران آ يكه بخواه يجوان يليتو هنوز خ -

 يما م. شه يم يجمع و نگهدار يهست كه در صندوقخانه خاص يعيو ماجراها و وقا دادهايهر مرحله پر از رو. اون رو دونست

 چياما به ه. ميدر خلوت خود درش را باز كن يو گاه ميپنهانش كن ييدر جا اي. ميو فراموشش كن مياندازياون رو دور ب ديكل ميتون

پند  دياز گذشته با. بر ما بذاره يناراحت كننده ا ريتاث اتشيمحتو ايباز بمونه و  شهيهم يكه در آن برا مياجازه بد ديوجه نبا

حال رو  يدو، لحظه ها نيچون فكر كردن به ا. فكر نكرد اديهم ز ندهيشمرد و به ا متيغن ديحال رو با. گرفت و كنارش گذاشت

از خود  ينديو مزه ناخوشا. خواهند برد نيلذت اون رو از ب. كنند خراب خواهند كرد يدست تو پرواز م ونيكه مثل برق از م

به  نهيب يرا كه با خود ناسازگار م يزيهرچ. داره يچطور خودش را پاك نگه م ينيب يم. نگاه كن ايبه در. خواهند گذاشت يبرجا

كنه از تنش  يم يخودش انچه را كه با خود ناهمگوم ح يبايتا با حركات موزون و ز ارهيامواج خودش را به رقص درم. ارهيساحل م

 يهم حال و هوا ايها غرق شدند، در يطوفان شد و كشت د،يغر ايگن در يكه م يديشن. اون خالص بشه ينيا كنه و از سنگجد

اش را با  يخواسته احساسات درون يم. بكنه ينيبر بدنش سنگ يزيخواسته چ يدر اون زمان بخصوص نم ديشا. خودش را دارد
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بعد از  يديدرست مثل ما آدمها اما د! تونه مهربان باشه يخروشانه، نم يوقت خواسته بخروشه و يم. زهيبر رونيغرش و تالطم ب

االن تصورتش برات . يطور منيتو هم ه. از ما آدمها كيبازم درست مثل هر  ؟يكرد توجهشه؟  يفوران احساسات چه آرام م نيا

تونه  يبغره، م ايدر نيتونه مثل ا يباشه ممن اگر الزم  يمايدانم كه س يشناسم، م يمن كه تو رو خوب م يمشكل خواهد بود ول

ها  يليباشه كه خ ياز ارامش و بردبار ييايتونه در يم. كنه و با وجود خودش به همه ارامش بده ايدر نيا يقلبش را به بزرگ

رو  تيروحكن ارامش  يسع. نكن امدهيفكر خودتو مشغول آنچه كه هنوز ن اديز زم،يآره عز. بتوانند در كنارش به ارامش برسند

 نحرفيحتما از ا متو ه. پند و اندرز بسه گهيخب بسه، د. يخونسرد و عاقالنه برخورد كن زيو نسبت به همه چ يحفظ كن شهيهم

 .كه االن مادر و پدرت نگران خواهند شد ميپاشو بر. يمادربزرگ خسته شد يها

واقعا راست . ميديبود و ما بدون مشكل به تهران رسخوشبختانه هوا خوب . ميو بعد از صرف نهار به تهران حركت كرد ميبرگشت

 چيكه ه يخانه منتظر، خانه، خانه صبور و سبز، خانه ا ن،يريخانه، خانه ش. شود يخانه خود آدم نم ايدن يجا چيكه ه نديگو يم

. خودم هم تعجب كردم يوارد اتاقم شدم كه حت يكرده بوم با چنان شور و شوق دايگمشده را پ زيچ كيمن انگار . ندارد ينيگزيجا

دوستشان  يليكه خ واريد يرو فيكوچك و ظر يتابلوها م،يكتابها. دست نخورده بود زيچ چيگذشته بود و ه كماهيمثل  زيهمه چ

 يليخ. يخوش امد: گفتند يانگار به من م زيهمه چ. بودندتختم نشسته  يكه رو يچند عروسك نرم و بامزه دوران كودك. داشتم

نخواهم رفت و اگر  يمسافرت طوالن گريبه خودم گفتم كه د! داشت يآه كه چه لذت. تنگ شده بود  تيدلمان برا .ميمنتظر ماند

 .هم بروم ، آنها را با خودم خواهم برد

دفتر سنگ  نيا. سميمن به سراغ دفتر خاطراتك رفتم تا خاطرات سفر را در ان بنو. بازگشت يبه روال عاد يروز بعد زندگ چند

در دل بزرگ خود  ديشن يداد و هرچه كه م يمن گوش م ينشست و به حرف ها ياگر الزم بود ساعتها م. از دار من بودصبور و ر

خودم درست كرده  يدفر خاطرات برا م،يآمده بود ديبه خانه جد ياز وقت. گشود يموقت لب به سخن ن چيداشت و ه ينگه م

دانستم از ادمها  يم. مطمئن تر از خودم باشد يرا دارم كه حت يحبت با كسبه ص ازيكردم ن يولس احساس م! دانم چرا ينم. بودم

البته من . قلم بود كيدفتر و  كي رد،يانها را بگ ياتوانست ج يكه م يزيتنها چ ليدل نيرا داشت، به ا يزيچ نيانتظار چن دينبا

آخر اشكال . بگذارم انيدر م يرا با كس كوياره ناحساساتم درب يخواست حت يدلم نم لياوا يگفتم، ول يم كويرا به ن زهايچ يليخ

فرصت  يحت يگاه. رنديگ يم مياز حد زود تصم ادهيترسند و ز ياز حد م ادهياز حد عجول هستند، ز ادياست كه ز نيبزرگترها ا
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 .مشكل خود به خود حل شود ديبگذرد شا يدهند مدت ينم

 يكس نم چيشد، هم انها را به ه يمن ناراحت نم يحرفها دنيهم از شن گرفتم با دفتر خاطراتم دردل كنم كه ميبود كه تصم نيا

 .شميانديآمده ب شيمساله كه پ يبرا يو چاره ا افتديباعث شد فكر من به كار ب نيهم. انداخت يراه نم داديگفت و غرغر و داد و ب

كرد كه  فيتعر مياو برا. خوشحال شدم يليخ مهربانش يصدا دنياز شن. تلفن كرد كويهفته بعد از برگشتن ما بود كه ن نياول آخر

من هم به طور . تهران نديآ يم گريهم رفته ده روز د يرو. گردند تهران يقرار است به ماسوله بروند و بعد برم گريدو روز د

حرف  كوين مامان كه متوجه شده بود دارم با. او هستم دنيصبرانه منتظر د يخوش گذشته و ب ما يكردم كه به همگ فيخالصه تعر

 .رسانند يگفت مهرداد و مهران هم سالم م يقبل از خداحافظ كوين. زنم از من خواست به مامان و پدرش هم سالم برسانم يم

موضوع فكر نكنم تمام روز به مامان  نيبه ا اديز نكهيا يبرا. داد يبه من دست م ينام انها احساسا گنگ دنيدانم چرا با شن ينم

جالب بود و  شيها فيتعر. بردم يخانم جون لذت م ياز صحبت ها شهيهم. حبت خانم جون نشستمص يكمك كردم و شب پا

ان زمان و لباسها و  يهايخودش و مهمان يخانم جون از زمان كودك يوقت ژهيبو. ديرس يچون از زمان حاضر نبود جالب تر به نظر م

دانم چرا همه دوستان هم سن و سال من  ينم يول. الب بودج ميآمد و برا يخوشم م يليكرد خ يم فيمن تعر يبرا گريمراسم د

خود من هم در ذهن  يحت. شد يمربوط م يانمقطع زم كيبه  شهيخود در ذهن ساخته بودند هم يكه از مادربزرگ ها يريتصو

بوده و بعد  يقابل تصور نبود كه مادربزرگ دختر بچه كوچك ميكردم برا يمجسم م يبه شكل كنون شهيكوچكم مادربزرگ را هم

كه  نيفكر ا يعني. سن و سال خواهم ماند نيدر ا شهيكردم هم يبود كه من هم فكر م نيجالب ا! بزرگتر شده، و حاال مادربزرگ

 .توانستم خودم را در نقش مادربزرگ تصور كنم يدور بود و اصال نم يليخ ميمن مادربزرگ بشوم برا

 كويمامان و بابا چند بار از من خواسته بودند كه خودم از خانواده ن. ام نگرفته بودان احساس گنگ هنوز ار يدر گذر بودند ول روزها

 يم قيمن مدام دعوت از انها را به تعو. ميهم به خاطر كمك انها كرده باش يتشكر لهيوس نيتا بد ند،يايدعوت كنم به خانه ما ب

مدام به . رميبگ ميگذاشت تصم ياحساس ناشناخته نم كي .نه ؟يجور نگران كي. ترس؟ نه. از چه بود ترسمدانم  ينم. انداختم

 ايو  ستندين يخانواده خوب ايكه  اندازديكارم ممكن است انها را به شك ب نيهم. اورميتونم مدام بهانه ب يگفتم من كه نم يخودم م

 زيبدتر از هر چ گريد نيكه ا دنيايخواهم انها به خانه ما ب يهست كه من نم يكال حتما اشكال. ستندين يپسران خوب شانيپسرها

 .است يگريد
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 نيبه خودم قبوالندم كه قبل از شروع مدارس ا زيكردن همه چ نيهرحال با مشورت با دفتر خاطراتم و بعد از سبك و سنگ به

 .شد از دوشم برداشته يانگار بار. آرام تر شدم ديرس انيمن به پا يباالخره كشمكش درون نكهيبعد از ا. برپا شود يمهمان

به خانه امد و به ما  ديروز عصر مامان بعد از خر كيكه  دميرس يعقب افتاده م يشدند و من به كارها يم يسپر رييتغ يب روزها

غذا  زيهمان شب پشت م! نييپا ختير يباز دل من هر. بود دهيرا در فروشگاه د كوياو مامان ن. برگشته اند كويگفت كه خانواده ن

مامان گفت خودش شخصا به . ميشام دعوت كن يپنج شنبه شب انها را برا ندهيو قرار شد هفته ا شدمطرح  يدوباره مساله مهمان

 .خانم بهمنش تلفن خواهد كرد

خواهد  ادشيرا بگذارد، تاز  يگوش نكهيبعد از ا. گم خواهد شد  كويبا ن شيحرفها يالبال. ميبگذار مايكار را بر عهده س نياگر ا -

 .رو نگفته افتاد كه اصل مطلب

 نداده باشم؟ يشما را به كس غاميمامان، مگه تا بحال شده من پ -

 .بله شده -

 ؟يبه ك -

 ،يش يمشغول صحبت م كويتو با ن يوقت يرفته چندبار به تو گفتم پدر اومد به او بگو فالن كا رو بكنه، ول ادتي. به پدرت -

 .يكن يرا فراموش م زيچ گههمهيد

 .اوه -

 ويبد يكه ندار يگريد يجوا. بله اوه -

 .كنه يبار فرق م نيخب، ا -

 ايمهمان باشند  يگريد ياصال جا ديشا. كنم يزنم و با خانم بهمنش صحبت م يفردا خودم زنگ م. مينكن سكينه، بهتره ر -

 .ميكن نيرو مع يگريروز د ديبا نصورتيداشته باشند كه در ا يگريبرنامه د

 .نديايجمعه نهار ب ييبگو يتوان يممكن نباشد م شانيبرا اگر شام: هم موافقت كرد و گفت پدر

اصال . آمدند يدادند و نم يخواست انها جواب رد م يدلم م. داشتم يارامش قبل از طوفان ان شب خواب نارام. ساكت بودم من

من  يدوست يوجود انها برا اصال. كردند يرا داشتند خراب م زيدوقلوها همه چ نيا. نداشت يتنها بود و برادر كويكردم ن يارزو م
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دانستم  يم. آورم يو بهانه م ليزنم و دل يبچگانه دارم حرف م يليدانستم خ يم. خواستم يرا نم گريكس د چيه. الزم نبود كويو ن

 او خوشم آمده؟ واقعا از انها خوشم امده بود؟ من كه چند ياز برادرها نكهيا ؟يقتيچه حق قت؟يحق. ترسم يم قتيكه از قبول حق

 نيكردم به زبان اوردن ا ياحساس م يشد از انها خوشم آمده باشد؟ ول يبودم، چطور م دهيانها را ند يدرست و حساب قهيدق

 كويبه ن ديشا. امدن انها به من كمك كند ديشا. كاهد يم دميكش يبار كه چند هفته بر دوش م نيا ينيكلمات كم كم دارد از سنگ

فكرها  نيبه ان پهلو شدم و از ا وپهل نيدارد و من تنها هستم؟ به هر حال تا صبح مدام از اشود كه دوتا برادر  يام م يحسود

به من نگاه كرد . كردم كه مامان به اشپزخانه امد يصبحانه را اماده م زيداشتم م. باالخره هوا روشن شد و من از جا بلند شدم. كردم

 :ديو پرس

 جون حالت خوبه؟ مايس -

 چطور مگه؟. بله -

 ؟يزود نيان هم صبح به ا ؟يكن يكار م ياشپزخونه چ يتو ،يچيه -

 داره؟ ياشكال. گفتم امروز من صبحانه را اماده كنم. برد يخوابم نم -

 !يديمن، نونم كه خر يخدا. نداره ياشكال چيه. نه -

 !ده يخب بدون نون تازه كه صبحاه مزه نم -

به مامان  يتعجب كرد و نگاه پرسان ديمرا در اشپزخانه د يپدر هم وقت. ديدانست چه بگو يانقدر تعجب كرده بود كه نم مامان

و مشغول  ننديبنش زيهم پشت م هيباعث شد تا بق نيهم. خواست ينشست و از من چا زيانداخت، فقط مادربزرگ ارام پشت م

 .خوردن صبحانه بشوند

 قيداده نشود و دقا شانيمشغول بود تا اجازه به افكار پركار كرد و  ديبا. افكار درهم و برهم كار است يدرمان و دوا نيبهتر

بود  يتابستان نيامسال اخر. كه الزم بود به مامان كردم و بعد رفتم سراغ اتاق خودم  يان روز هر كمك. تلخ نشوند يگذران زندگ

معلوم  كوين يها فياز تعر. نبود التياز تعط يدادم و خبر يكنكور م ديبا گريسال د. ان را بگذرانم متوانستم راحت و ارا يكه م

در اتاقم داشتم كتابخا را جابه . گذاشته بودند انيخود را با او در م يحتما برادرانش تجربه ها. ستين يبود كه قبول شدن كار اسان

 .شد اردبه در خورد و مامان و يكردم كه ضربه ا يجا م
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از  ندهيما خوشحال شد و گفت اتفاقا خودشان قصد داشتند هفته ااز دعوت  يليجون، خواستم بهت بگم كه خانم بهمنش خ مايس -

 .ميبر كين كيما دعوت كنند با هم پ

 د؟يگفت يشما چ -

 .داد ميخواه بيهم ترت يكين كيبعد حتما پ. ميگفتم بهتره اول در منزل دور هم جمع بش -

 ان؟يپس پنج شنبه شب م -

 .مينيبچ ديابرومندانه با زيم هي. ديخر مير يفردا هم با هم م زم،ياره عز -

 .انينم نجايخوردن ا ياون ها برا د،يريسخت نگ اديمامان، ز -

بعد . ميانجام بد ميتوان يخوب م ييرايپذ كيكارو فقط با  نيكه ا ميتشكر خوب از انها بكن كي ديپدرت گفته با يول. دونم يم -

 .كرد ميساده تر برگزار خواه

 ت،يمثل اون حكا نكهينه ا. كرد كه اونا احساس ارامش كنند يكار ديبا. را معذب كرد گرانيد ديبامامان، هر چه ساده تر بهتر، ن -

. مياريدوام ب اديز ميتوان ينم ينطوريا. بهتر و مجلل تره يك زيكه م ميو با هم مسابقه بده يچشم و هم چشم يرو ميفتيب يه

خودش رو  يشيو نما يارتباطممون حالت ظاهر. ميبا هم دوست بش ميتون ينم ينطوريا هياز نظر روح. ستين يمنظورم از نظر مال

 .برقرار باشه يمناسبت نيچن كويما و خانواده ن نيخواد ب يكه من اصال دلم نم رهيگ يم

خوب  ييرايبودم كه پذ دهيتا به حال نشن! دهينشن يزهايتو كله ات فرو كرده؟ به حق چ يرو ك نايا ؟يزن يم ييواه، چه حرفها -

 !ون رو معذب كرده باشهمهم

 هر نيتون يبار رو م كي نيا د،يخوب متوجه منظورم شد يليمامان، شما خ -

 يواال من تو ديو ساده برگزار كن يخودمون يليخ ديدر كار باشه با ياگر مهمان يدفعات بعد يول ديكن ييرايپذ خواديدلتان م طور

 مونمياتاقم م

 نخورده ييبه جاسرت  يتو امروز حالت خوبه تب ندار دختر

نبود  يخوب نيهنوز وضع ما به ا يرفته وقت ادتونيمگه  كنميخود شما را تكرار م يراحت راحت باشه دارم حرفها التونيمامان خ نه

 يا يمهمان نيجوراجور آنها را از ترس جواب پس دادن چن يمزه غذاها ياز دوستان پدر دعوتمان كرد شما حت يكي كباري
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مونده  ادميمن چطور  ديكنيفكر م ديهست دار ادتوني نميب يآره م ديگفت يخونه شما چ ميداوم يهست وقت ونادتي ديبود دهينفهم

به  ياديبچه ها هرچند توجه ز يزنند ول ياونا م يحرفها جلو يليو خ شهيسرشون نم يچيبچه ها ه كننديهمه بزرگترها فكر م

 كوهميبشه كه مامان ن يطور خواميمونه نم يذهنشون م وت زيهمه چ يول نريدر عمق آنها فرو نم اديكنند و ز يخود نم يها دهيشن

با هم دوست  ميخواهيما م يول انيبرم يآنها خوبه و از پس هر نوع مهمون يكه وضع مال دونميبشه آره آره م ياحساس نيدچار چن

شد  يسكوت او نم اززد  ينم يو حرف شده بود رهيمامان به من خ ستين نطوريا ميخودمون رو به رخ هم بكش يينه دارا ميباش

هر چند خودم  اورميمامان ب اديالزم نبود دوباره آن روز ها را به  ديشا كنديدارد خاطرات گذشته را مرور م اياست  يعصبان ديفهم

 كيا نوكر صورت آنه نيا ريبدهد در غ ريياحساسات و افكارشان را تغ يياجازه بدهند مال و دارا ديكردم كه آدمها نبا يفكر م

 را از دست خواهند داد زهايچ نيارزشمندتر جيروح خواهند شد و بتدر يو ب جانيب يزهايمشت چ

 يول يزنيحرفها رو م نياون ضربه است كه تو ناگهان ا ريبفهمم كه تاث تونستميخورده بود م ابونيجون اگه سرت بخ جدول خ مايس

 خانه دارم يتو دهياندازه فهم نيتا ا يدختر دونستم يبود نم دهيتو ضرب د يوا ادمهيتا آنجا كه 

 كه چشمانش برق افتاده بود گفت يو درحال ديام را بوس يشانيمرا در آغوش گرفت و پ مامان

 تو ممنونم از

 يخاطر چ به

 يآورد ادميخاطرات گذشته رو  نكهيخاطر ا به

 ديشما ناراحت نشد پس

 ناراحت

 شد يرو ادهيكردم ز احساس

بهره  ندهيآ يآن برا يتا از درسها ميبه برگشت به گذشته دار ازين يبه موقع بود ما آدمها هر از گاه يليخ يورادآي زمينه عز نه

 تعجب آور بود ميآنها از دهان تو برا دنيفقط شن ميريبگ

 دينيب يم يدونم چون شما هنوز من رو به چشم همون دختر كوچك كالس اول يم آره

حالت همون كودكان خردسال و  شهيما مادرها بچه هامون هم يكرد برا يو بهتر درك خواهاحساس ر نيا يخودت مادر شد يوقت
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براشون رخ بده دلمون به آشوب  ينكرده اتفاق يو اگر خدا ميو از آنها مواظبت كن ميمدام مراقبشون باش ديدفاع رو دارند كه با يب

 يول ميش يخوشحال م خواننديكنند و درس م ينها رشد مآ نكهيو از ا مينيب يرو م ودمونافته ما بزرگ شدن فرزندان خ يم

 نيا رنديگيكنار هم قرار م يكه غم و شاد شهيطور م نيو ا كنهياونارو از ما دور و مستقل تر م زهايچ نيكه هم مينيهمزمان غمگ

و  شهيبزرگ م يكي نيهم مونه ينم يديام گهيباشه د نميزنفرزند مثل تو گل نا كيخانه فقط  يكه تو دترهيشد يوقت ژهيحالت بو

اون رو داخل قفس نگه داشت و مانع از  شهينه م رهيگيرا م يغم و شاد يو انتظار جا ييتنها ياون وقت چ رسهيوقت پروازش م

 شهيم كينزد رهكه وقت پروازت دا يكرد يادآوريكه او را رها كنه تو امروز به من  شهيم يپروازش شد و نه دل آدم راض

 و گرم و نرم رو ندارم نيريخونه ش نيشما خواهم بود و اصال قصد رفتن از ا شيكه من حاال حاالها پ دياشب نيمامان مطم آه

مامان مرا به فكر فرو برد دلم  يرفت حرفها رونياندوهناك سرش را تكان داد و دوباره مرا در آغوش گرفت و از اتاق ب مامان

من  ينبود ول نيكه منظور مامان ا دانميآره م نديآ يگدل به نظر مبچه ها چقدر سن كرديم فيسوخت آن طور كه مامان تعر

 نيمن هم هم يعني ديآ يبه وجود م يوضع ناراحت كننده ا يليواقعا خ ميموضوع بنگر نيابه  نيوالد دياحساس كردم كه اگر از د

هر  خواستيمراتب بدتر بود حاال دلم م به كويفكرها از آمدن خانواده ن نيكار را با مامان خواهم كرد من هم پرواز خواهم كرد ا

مامان از صبح در آشپزخانه مشغول  ديروز موعود فرا رس الخرهفكر نكنم با يزيچ نيتا من حداقل به چن پيايچه زودتر پنج شنبه ب

تا آنجا  گذاشته است من هم ريمن در او تاث يمختلف درست نكرد و من خوشحال شدم كه حرفها يغذاها اديغذا بود البته ز هيته

 اطيح يتو شهيمثل هم ربزرگو ماد ديرس يعقب افتاده اش م يتوانستم به او كمك كردم پدر در كتابخانه داشت به كارها يكه م

 بعدازظهر بود كه مامان گفت 3بود گلوله كرد ساعت حدود  دهيزمستان خر يرا كه مامان برا يينشسته بود و كامواها

 برو حمام و حاضر شو گهيتو د مايس

 بپوشم يچ

 خواديدلت م يچ هر

 ستيبپوشم بد ن دامن

 ياو هم كه آشنا هست يبا برادرها يديكه دوست توست مامانش رو هم كه د كوين ستندين بهيچرا بد باشه تازه اون ها كه غر نه

 توجه به لباس خانمها بكنه اديبهمنش كه فكر نكنم او ز يمونه آقا يفقط م
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 يول

 بپوش خواديدلت م ينداره برو هر چ يول گهيد

 كياگر رنگ روشن بپوشم  امدنديكدامشان به نظرم مناسب ن چيشدم ه رهيخ مياتاقم رفتم در كمد را باز كردم و به لباسها به

 شوديمعلوم م ميهمه جا فتميفكر كنند عزا گرفته ام دامن بپوشم اگر ب ديبپوشم شا اهيرود اگر س يم ميآبرو زديبر شيرو يزيچ

زد و  يلبخند ديكمد د يمن را جلو يفكرها بودم كه مادربزرگ وارد اتاقم شد وقت نيا يرا تو يكيار حاال كدام ماند شلو يپس م

 گفت

فكرت از  ديبا يراحت باش شيانتخاب كن كه تو يزيچ هي يبپوش يچ يات كه معطل موند يخواستگار انيب خوانيمگه م زميعز

ام تو نرفته باشه  قهيكرداالن پشت لباسم جمع نشده باشه  يفكر خواه يگرنه هجلوه نكنند و يلباس آزاد باشه تا حركاتت مصنوع

كردم  يفكر نم زهايچ نيبه ا چوقتيمادربزرگ خنده ام گرفت آخر ه ياز حرفها زهايچ رجو نينخورده باشه و از ا چيجورابم پ

گرفتم بلوز و شلوار  مينبودند باالخره تصم راحت شيتو دنديپوش يكه م يبودند هر لباس ينطوريشناختم كه ا يها را م يليخ يول

 يخنك بود و راحت و به همان رنگ دوست داشتن پوشمبود ب رهيو به رنگ سبز ت ميبود دهيرا كه از اصفهان خر يگشاد و راحت

خوشم  مديبرانداز كردم و راستش از آنچه د نهيخودم را در آ دميرا خشك كردم و لباسم را پوش ميحمام رفتم موها عيخودم سر

 كباريوحشت داشتم  ندانستم هم از اعتراف به آ يچرا هم م كردميخودم را برانداز م يقدر وسواس نيبار بود كه ا نياول يآمد برا

 فرو بردم كه مامان وارد اتاقم شد و تا نگاهش به من افتاد گفت ميبرس را در موها گريد

 رنگ باشه نيا ديبا رميبرات لباس بگ يچ به بعد هر نياز ا اديچقدر بهت م يمن چقدر ناز شد يخدا

 چرا گهيشما د مامان

 يستيبودم البته منظورم تو ن دهيند يخوشگل نيبه ا يتا به حال دختر آخه

 نمونده يزيچ يزود حاضر نشدم كار يليمامان من خ يراست

 ينيبچ زيم يرو يچند تا گل برا اطيح ينره از تو ادتيفقط اومدم بهت بگم  دميچ بايرو هم تقر زيآماده است م زيهمه چ نه

 االن نيهم

تازه و  يآمد گلها يانتخاب كنم دلم نم نيچند تا گل نازن اطيح يرفت حاضر شود و من اتاقم را جمع وجور كردم و رفتم تو مامان
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دسته گل  كي دوام نخواهند آورد انتخاب كردم و شتريب گريدانستم چند روز د يرا كه م ييآنها ليدل نيبه ا نميشاداب را بچ

 و به طرف در رفتم كنميگفتم كه كه خودم باز م اطيح يموقع زنگ در به صدا در آمد از تو نيخوشگل درست كردن در هم

 يصدا نكهيتا ا مينزد يكدام حرف چيچند لحظه ه ميشد رهيطرف در من با آن دسته گل به هم خ نيو ا كويدر خانواده ن آنطرف

و بعدش مادرش مرا در آغوش گرفت و  ديو مرا بوس ديپر كوين ميهمه با هم حرف زد دفعهكيمامان طلسم سكوت را شكست و 

و  ميشد ييرايو معارفه انجام شد و ما وارد اتاق پذ دنديدر رس كيموقع مامان و پدر هم نزد نيكرد در ا يمعرف كويبه پدر ن

 وستيمادربزرگ هم به جمع ما پ

 دانستم با آنها چه كار كنم يبودم نمشده  جيدسته گل در بغل گ نطوريهم هم من

 شد و گفت كيبه من نزد كوين

 به استقبالم يقدر دلت برام تنگ شده بود كه با دسته گل اومد نيا

 يانداخت ادميخوب شد  دميچ زيم يرو يرو برا نهايباشه ا ريخ يديبابا خواب د نه

 ماتت برد يديچرا تا ما رو د يراست

 ديآورد رميتنها گ چارهيبه من ب ديذل زدها  دهيچرا مثل آدم ند شماها

 يدرست مرده بود ييبايز يچه تابلو يدون يتو كه نم آخه

 من؟ تابلو؟

من رو تو تله  يبرادرها يخوايافشون راستشو بگو م يبغل با اون موها يتو يگلها بايلباس ز نيبا ا گميرو م مايتو نه س وانهيد نه

 يبنداز

 يشد وانهيد

 يوقت نيهمچ كي يكرده بود برا مشيبودم حتما قا دهيا به حال ابن لباس تو رو ندچرا ت يخانم ول رينخ

 خرميزردش رو برات م يكياصفهان  ميكه بر گهيدفعه د يقدر حسود باش نيا كردميفكر نم چيتازه ه دميبابا از اصفهان خر نه

 زرد؟

 چقدر دوستت دارم يزرد كه بفهم آره
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 ....يآ

 شيهم بدنبالم آمد و با هم پ كويمامان چه كار دارد ن نميآشپزخانه بب يش را تمام كند رفتم توحرف كويمامان نگذاشت ن يصدا

 تا من نشستم گفت كويپدر ن ميآورد و نشست ياتاق بعد مامان چا يتو ميرا برد وهيها و ظرف م يدست

رفت و فراموش  ادمونيآداب معاشرت از ما باز كرد  يدر را به رو يلباس برازنده وقت نيو ا بايخانوم با آن دسته گل ز مايس

 ميكن يعرض سالم و احوالپرس ميكرد

مهرداد و  ديبلع يو مرا م كرديدهن باز م نيزم خواستيسرخ شدم دلم م مياز من كه تا نوك موها ريبه خنده افتادند به غ همه

 ديبه دادم رس شهيمثل هم كويموقع ن نينظر داشتند در ا ريمن را ز يچشم ريو ز دنديخند يمهران هم م

 ها شهيم ميحسود يكه من كل نيادامه ند گهيد پدر

 مادر بزرگ گفت دنديهمه خند باز

 نيا يتو تو فيتعر شهيهم يهست مايما مثل س يجان تو برا كويرو دارند ن گريهمد يقدر هوا نيدو دوست ا نيخوب كه ا چه

 يكم ندار يچيهم كه ماشاهللا ه ييبايخونه هست از ز

كنند مامان من  يدست شطرنج باز كيكتابخانه تا  يبهمنش رفتند تو يپدر و آقا ميگروه گروه شد گريد يهر مهمانكم مثل  كم

ما چهار نفر چند لحظه به سكوت  مياتاقش ماند يكرد و رفت تو يآشپزخانه مادربزرگ عذرخواه يخانم رفتند تو وشيو پر

و رازم بر مال شود  فتديچشمم به چشم مهران و مهرداد ب كدفعهي دميترس يم نمكردم سرم را بلند ك يجرات نم يگذشت من حت

 دانم يدارم و خودم هنوز نم ديندارم شا يفكرم آمد من كه راز يكلمه تو نياصال چرا ا

 مرا به خود آورد كويخنده ن يصدا

 يخند يچرا نم مايس

 يچ به

 يبه چ يپرس يبامزه بگه حاال تو م جوك كيتو عالم خودت مهران خودشو كشت تا  يبابا تو كه باز رفت يا

 حواسم نبود ديببخش اوه

 زد و گفت يلبخند مهران
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 مزه بود يچون ب ديديخوب شد كه نشن نيهم

 بگو گهيد كدفعهي مهران

 شهيمزه تر م يب نه

باعث شد تا از آن  نيخنده ام گرفت و هم ارياخت يمن ب نباريرا گفت ا فهيانقدر اصرار كرد كه مهمان دوباره آن لط كوين باالخره

پدر  يشب شد وقت 11چطور ساعت  ميديكه نفهم ميمختلف كرد يهايو باز ميديوخند ميبعد آن قدر گفت اميحالت متشنج در ب

و خودم را  شديآب م ميخهايتازه داشت  ميو همه باهم به خنده افتاد ميابراز مخالفت كرد كصدايبروند  ديبا گريگفت كه د كوين

 بهمنش گفت يآقا كردمياحساس م در كنار آنها راحت

 ميبر كين كيبه پ ديبا ندهيخوشتون اومده حتما هفته آ گريكديحاال كه از مصاحبت  پس

 

 .بكنند التياستفاده را از تعط يمنتها ديشوند و بچه ها با يدرسها شروع م يبزود. ليبا كمال م -

 ستادهيمن و مامان و بابا كنار در ا.ميروز آن را مشخص كن يدا تلفنقرار شد بع. ميرا را قبول كرد كويدعوت پدر ن ليبا كمال م همه

 :مهران رو كرد به من و گفت كدفعهي. شوند نيتا سوار ماش ميبود

 .من شد يبرا بايخاطره ز كيامشب . خوشحال شدم يليخانم خ مايبا شما س يياز اشنا-

پدر . حركت كرد نيباالخره همه سوار شدند و ماش. كردمبخند زدم و از لطف او تشكر  كيبدهم فقط  يدونستم چه جواب ينم

كرده،  دايخوب پ يليدوسن خ كي نكهياست و مامان از ا يا دهيگفت مرد فهم يبهمنش خوشحال بود و م يبا اقا يياز اشنا يليخ

 .بعد همه به من نگاه كردند وو منتظر نظرم شدند. خوشحال بود

 د؟يكن يبه من نگاه م ينطوريچرا ا -

 ؟يكن يفكر م يوب تو چخ -

 .يچيه -

 ؟يچيه -

 تيترب يخانواده بد يتونه تو ينم كويمثل ن يچون دختر. باشند يدادم كه انها خانواده خوب صيآخه من قبل از شما تشخ. آره -
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 !شده باشه

 مهران و مهرداد چطور؟. آره كوين! آها -

 .يچيه -

 ومده؟يتو از اونا خوشت ن يعني. يچيه يبازم كه گفت -

 .شوخ و شلوغه يليمهران خ ياز ساكته ول شيب يكم كيمهرداد . هستند يخوب و شوخ ياونا هم بچه ها. نه بابا -

 .ميدعوتشون را رد كن ميبود، مجبور بود ومدهيخب خدا رو شكر كه به ت بد نگذشته چون اگر تو از اونها خوشت ن -

 .خواهم بود همراه با شما ليمن با كمال م.  ديكار را نكن نينه، ا -

خواب آماده  يبرا ميرفت ميخوب، چون همه خسته بود يول. دميان را نفهم يرد و بدل كردند كه راستش معن يو مادر نگاه پدر

حرص و جوش  يبرا يليگذشت و اصال دل يو خوش يبه خوب زيرا ببندم خدا را شكر كردم كه همه چ ميچشمها نكهيقبل از ا. ميشو

كمك خواهد  نيو هم ديد ميرا خواه گريهمد شتريب ندهيما برداشته شده، در ا ييقدم اشنا نياال كه اولح. خوردن من وجود نداشت

 .كرد تا بهتر انها را بشناسم

مامان . شمال ميباهم برو م،يدارد و اگر موافق باش يدو روز مرخص يبهمنش برا يتلفن كرد و گفت كه اقا كويبعد، مامان ن هفته

خواستم  يو هم نم ميخواست با انها باش يراستش هم دلم م. كند، اگر جور شوند به انها خبر خواهد داد با پدر صحبت ديگفت با

 .ميدور برو يدوباره از تهران جا

 .من هم قبول خاهم كرد نديهر چه انها بگئ ن،يرا گذاشتم به والد ميهر حال تصم به

مامان هم . در تنش مانده بود يمسافرت قبل يچون هنوز خستگ. ديآ يماند و با ما نم ياز همان اول گفت كه خانه م مادربزرگ،

شخص  يبهمنش خوشحال شد كه برا ياقا شنهاديپدر با اطالع از پ. او اماده كند يالزم را برا يغذاها ميشد يقول داد تا اگر رفتن

 كياما معلوم شد كه . امان بودموضوع غرغر مداوم م نيگرفت و ل يم يمرخص يچون او به سخت. منتظره بود ريغ تينها يمن ب

 .چهارشنبه صبح گذاشته شد يقرار برا! اخر هفته يخورد به روزها يوسط هفته است كه م التيتعط

 يم يبراحت ريمس ميو با تقس ميخواشبختانه چهار نفر راننده داشت. ميبرو نيقرار شد با دوتا مااش. عفته مثل برق گذشت  يروزها

مامان و خانم  يبوس دهيد. دنديكه انها رس ميگذاشت يم نيماش يرا تو ليوسا ميچهارشنبه ما داشت صبح روز. ديشد به مقصد رس
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 يمهران و مهرداد هم بعد از سالم و احوالپرس. ميديخند يم كويمن و ن. هم تنگ شده است يداد كه دلشان برا يبهمنش نشان م

اگر با . بكنند ييانها بروم ممكن است فكر ها شياگر پ. نميبشوسط من مونده بودم كجا  نيحاال ا. جا ميشروع كردند به تقس

 دكيبه دادم رس كوين ازب. هستم يخودمان بروم ممكن است فكر كنند از رفتن ناراض نيماش

 مايدر ضمن من و س. تونم تا اونجا شما دوتا رو تحمل كنم يكه من نم ديدون يخودتون خوب م. ديشما دوتا شلوغ نكن ،يه -

 .بود ميخواه نيماش كي يپس ما تو. ميبا هم بزن ديكه با ميدار ياديز يحرفها

مهران و  افهيق. مثل مامان من داشته باشد تا راه كوتاهتر به نظر برسد يدهد هم صحبت خوب يم حيهم گفت كه او ترج كوين مامان

 .مهرداد واقعا خنده دار بود

 .ميخونه تا به درسمون برس مير يپس ما دوتا م -

 يخانم ها ان،يو مهران با ما م كويو ن مايس ريتا نصف مس. ميكن ريمس ميبه نفع همه تقس ديبا. خنده، پدرم گفت ريند ززد همه

 چطوره؟ ميكن يبعد جاها را عوض م. بهمنش يمحترم با اقا

مهران بعد از چند . ميو سوار شد ميخواست مخالفت كند، همه قبول كرد ينم يو كس ديرس ينم هيبه ذهن بق يكه فكر ييانجا از

توانست خودش را  يم ياز دانشگاه، درس و كالس كه پدرم به سخت فيشروع كرد به جك گفتن و تعر ميكه راه افتاد قهيدق

من متوجه شدم كه . داد يخاص خود جوابش را م يبا مهربان كويگذاشت و ن يم كوين راو مدام سربه س. كنترل كند و قهقهه نزند

 يانگار او م. توانستم بفهمم يرا نم نيعلت ا. كند يمادر دلسوز و مهربان با آنها رفتار م كيبلكه مثل  خواهر كينه مثل  كوين

 چيهرچند لبش خندان بود و ه. زد يموج م ينگران جور كي شيبايته چشمان ز. ندينب يبيخواست از مهران مواظبت كند تا او اس

زد و  يلبخند كوين. داده اند رييرا تغ شانيچرا انها مدل موها دميپرس كويناز . گذاشت يجواب نم يمهران را ب يهايكدام از شوخ

 :گفت

 .به خاطر شما -

 به خاطر ما؟ -

 .اره -

 چرا؟ -
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 .ديرينگ يكه انها را با هم عوض -

 !ميستيقدر خنگ ن نيما كه ا ،يزن يچه حرفها م -

 ،ينيسر درس انها را بب ييايب ديبا. ميبد صيتشخ ميتون يما هم نم يدوتا سكت باشند، حت نيا يوقت ست،يموضوع خنگ بودن ن -

 !پوشند يجور لباس م كي يخودم تا بحال ده بار انها را اشتباه گرفتم، مخصوصا وقت

 .اديساكت تر م يليمهرادا به نظرم خ. داد صياز رفتارشون تشخ شهيكنم مهران و مهرداد رو م يفكر م يول. دونم ينم -

ساكت  يگريو د رهيرو به دست بگ دانياز انها از مم يكيذارن كه هر چند وقت  ياونا با ه قرار م. مهرانه هيآخه حاال نوبت شلوغ -

 .مامان با اونا قرار گذاشته بود تا با هم شلوغ نكنند. هيعادت زمان بچگ. باشه

 چرا؟ -

 يكيبده كدوم  صيتونسته تشخ ياصال نم ليگفت اوا يتازه، مامان م! شه يم يچ فتنيبه جون هم ب. دوتا دوقلو! فكر شو بكن -

 !كرده هيمهران تنب يچند دفعه مهرداد رو به جا يحت. دعوا مقصر بوده يتو

 !خوب كرده، دلم خنك شد -

 ده؟يم يچه جواب ينيب يم -

 ميه توقف كرد، كنار جاد كساعتيبعد از . مهران باشد يتوانستم تصور كنم كه مهرداد به شوخ طبع يالبته نم. ام گرفته بود خنده

 .بهمنش به ما برسد ياقا نيتا ماش

 :لباش بود تا به ما رسدگفت يرو يشد هنوز ته خنده ا ادهيپ نيمامان از ماش يوقت

 .يو از خنده رودهبر بش ياقا مهرداد رو بشنو يها فيتعر ،يجات خال مايس -

 .گفتم يديد نكهيا يانداخت به معن يبه من نگاه كوين

ما امد و مهران به ماشن خودشان  نيبار مامان به ماش نيا. ميباز شود و دوباره سوار شد يكم مانيتا پاها ميقدم زد قهيدق ده

چنان . من لوس كرد يمامان خودش را برا يحرفها دنيبا شن كوين. كرد يم فيمامان مدام از مهرداد و خانم بهمنش تعر. بازگشت

 :ديگو يتوقف كرده و پدر م نيكه ماش ميمتوجه شد كبارهي. ميديد رسبه مقص يك ميدينفهمكه  ميمامان بود يسرگرم حرفها

 .نره ادتوني هيكرا. نييپا دييمحترم لطفا بفرما يخانمها -
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 :سرحال گفت مامان

 !ميداده بود شيپ شيرو كه پ هيكرا -

 !هيخال بميمن كه ج! يچ -

 !ديكن داشيپ ديشا دياگر خوب بگرد -

 :گفتم كويدر گوش ن من

 .مهران ومهرداده يهايوخش ريتاث -

شدند و از صندوق عقب  ادهيمهران و مهرداد پ. ستاديا يخودشان كه داشت پشت سر ما م نيبه طرف ماش ديزد و دو يچشمك كوين

 يليخ ليدل نيبه ا. جا رزرو كرده بود مانياز قبل برا ككويپدر ن. ميرا برداشتند و همه با هم وارد هتل شد يدست يساكها نيماش

 .مينيبب يرا در سالن غذاخور گريساعت بعد همد مين ميگذاشت قرارو  مياتقها را گرفت ديكل عيسر

 يتا كم دميتخت دراز كش يرو. آمد يكردم و خوابم م يم ياحساس خستگ يول ميراه بود ينبود كه تو شتريچند ساعت ب نكهيا با

نااشنا  ميان اتاق برا زيهمه چ. كجا هستم دمياول نفهم. وردمرا به خود ا ييصدا. چطور شد خوابم برد دمياستراحت ككنم كه نفهم

 كي دميرا باز كردم و د ميباز چشمها. گذاشت بخوابم يرا بستم اما صدا نم ميدوباره چشمها. نميب يفكر كردم دارم خواب م. بود

نشده بودم كم مانده  داريمن كه كامال ب. دادند يبه اتاق م يروشن هياتاق بسته و حالت سا يپرده ها. رود ينفر در اتاق دارد راه م

 مامان؟ پدر؟ نجا؟يا هيك: آمد گفتم يم رونيب ميگلو ياز تو يبا هزار كه به سخت. بزنم غيبود از ترس ج

خود را  يشكل عاد زيچشمانم به نور كم رنگ اتاق عادت كرد همه چ يوقت. دميباز با خود گفتم حتما خواب د. دمينشن يجواب يول

داشتم  هيدنبال بق نييگرفتم برم پا ميتصم. زدم تا خواب از سرم بپرد يرا اب ميدست رو. سست و لرزان از جا بلند شدم. باز گرفت

كه گرگ دنبالش كرده باشد  يشتابان در را بستم و مثل كس. نبود زيماندن جا گريد. ديبه گوشم رس صدابستم كه باز ان  يدر را م

االن . كه متوجه من شد مهرداد بود يكس نياول. شدم يوارد سالن غذا خور مهيسراس. زد يم داًيقلبم شد. دميبه طرف پله ها دو

به هر حال او از جا بلند شد و . كرد يرا سخت تر م صشانيكخ تشخ دبودن دهيلباس پوش كجوريانها  يهر دو ست،ين ادميدرست 

 .به طرف من امد

 افتاده؟ يخانم اتفاق مايس -
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 :آمد گفتم يباال م يتكه هنوز نفسم به سخ من

 .نه، نه -

 شما را ناراحت كرده؟ يگفته؟ كس يزيچ يكس د؟يهراسان شد نقدريپس چرا ا -

 .ديتوش چشمانش دو يغضبناك برق

 ...نه، فقط -

 .او دست بردار نبود يسكوت كردم ول ليدل نيبه ا. ام دهياز صدا ترس ميكه بگو دميكش يم خجالت

 ؟يفقط چ -

 .هيبق شيپ ميبرگرد. ستين يمهم زيچ. يچيه -

 :ديبلد شد و نگران پرس شيمامان تا چشمش به من افتاد از جا. كرد ييراهنما زيمرا به سمت م او

 ست؟يحالت خوب ن ده؟يچرا رنگت پر مايس -

 "گفتم يفيارام شده بودم با لبخند ضع يكه تا اندازه ا من

 ...فقط ستين يزيچ. راحت باشه التونينه مامان، خ -

 :گفت كويبار ن نيا. ام دهيكه از صدا ترس ميهمه بگو ينتوانستم جلو هدوبار

 ؟يديد يزيتو رو ترسونده؟ چ يزينكنه چ ؟يفقط چ -

 .دمينه نشن -

را قطع كردند و منتظر  شانيحرفها گرانيمهران ود. نگاه مهرداد به من دوخته شده بود. ديپر رونيكلمه از دهانم ب نيا ارياخت يب

 .من شدند حيتوض

بعد . جواب نداد يصدا زدم كس يوقت. اتاقه يتو يچشمانم را باز كردم احساس كردم كس يوقت. كرد داريمرا از خواب ب ييصدا -

كردم  يداشتم در را باز م يوقت يول. نبود ياتاق كس ياز جا بلند شدم تو گهيبار د نيا. دميچشمانم را بستم كه دوباهر صدا را شن

 .دميباز همان صدا را شن

 .كرد يباز به من نگاه م يهاج و واج با دهان كوين
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 بود؟ يصداش چ -

شدن لباس به كف اتاق با  دهيكش يمثل صدا. بود يارام يليخ يصدا. رهياتاق راه م يفكر كردم مامانه كه داره تو يدونم ول ينم -

 .سبك باشه يليكه خ يكس يقدمها

 !واال تا بحال صد بار غش كرده بودم. ا نبودمخوب شد من اونج. يترسون يمن رو م ياو دار ا،يخدا -

 نكهيبدون ا. گرسنه هستم يليبازگشت و احساس كردم خ يكم كم رنگم به حال عاد. از شدت ترس من كاست كويحرف ن نيا

 حيتوض گرانيفرصت بدهم د

 :نيكو در گوشم گفت . بخواهند ، گارسن را صدا كردم تا سفارش غذا بدهم  بيشتري

 ت ميگي ؟سيما ، راس _

 آره بابا ، مگه مريضم كه خودمو اينطوري بترسونم ؟ _

 فكر مي كني كي بوده ؟ _

 !مي دونم ، شايد روح باشه  _

 تو مي خواي من رو بكشي ؟! روح ؟ خداي من  _

 مگه تو از روح مي ترسي ؟ _

 !نه ، از تو مي ترسم  _

 ولي جدي جدي صدايي شنيدي ؟ _

حتما براي تو هم اتفاق افتاده كه حتي وقتي چشمهايت را باز مي كني ، هنوز . ما دارم خواب مي بينم باور كن ، اول فكر كردم حت _

ولي وقتي دوباره صدا رو شنيدم ترس برم . من هم فكر كردم هنوز بيدار نشدم . توي خوابي و ادامه روياي خودت رو مي بيني

 .داشت 

 !آخه توي روز روشن كه ارواح بيرون نميان  _

 !شايد موش بوده ! ن كه نگفتم حتما روح بوده م _

 موش ؟ _
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 .حاال كه فكرش را مي كنم ، حدس مي زنم موش بوده ! آره ، اينجا موش بايد زياد باشه  _

 براي آرام كردن من اين رو ميگي ؟ _

ا هم كه پايين بوديد ، مگه شماه. نه ، خودت فكر كن ، اگه موش نبوده ، پس چي بوده ؟ روح كه روز بيرون نمياد گردش بكنه  _

... 

 مگه چي ؟ _

 .مگر اينكه تو خواسته باشي سر به سر من بگذاري  _

 !وا ، چه حرفها ميزني ؟ _

 !خب ، چه مي دونم  _

بقيه داشتند درباره برنامه ي . اين موقع گارسن غذايي را كه سفارش داده بودم آورد و من با اشتها شروع به خوردن كردم  در

) 68(من و مامان برگشتيم به تاق تا مامان كفش . قرار شد بعد از ناهار همه براي پياده روي برويم . ت مي كردند گردش صحب

بيرون نيكو را ديدم كه به طرف اتاق خودشان كه دو در با اطاق ما فاصله داشت ، مي دويد ،  مديماز اتاق كه آ. راحت تري بپوشد 

 :به من گفت 

 .من هم دو سه دقيقه بعد ميام پايين . بده به مهران بذاره تو دوربين لطف كن اين فيلم رو  _

. وقتي از پله ها پايين آمدم ، ديدم مهران و مهرداد سخت مشغول صحبت هستند . گفت تو برو تا من در اتاق را ببندم  مامان

نيكو . دارد با عكس خودش صحبت مي كند انگار يكي جلوي آينه ايستاده و . دوباره شباهت بيش از حد آنها مرا شگفت زده كرد 

در فاصله ي دو قدمي . آهسته نزديك شدم ! يكي از آنها مهران است ؟ عجب گيري افتادم  دامخداي من ، ك. گفت بده به مهران 

سخت صورت هر دويشان خيلي جدي بود و اين تشخيص مهران از مهرداد را . آنها بودم كه هر دو برگشتند و به من نگاه كردند 

نيكو فيلم را داد كه شما توي دوربين بگذاريد و فيلم را به  گفتمباالخره . مردد ايستاده بودم و نمي دانستم چه بگويم . تر مي كرد 

چون دوربين را روي شانه يكي از آنها ديدم ، حدس زدم . هر دو با هم دست دراز كردند فيلم را بگيرند . طرف آنها دراز كردم 

 :اين بود كه فيلم را به او دادم و گفتم . ان باشد كه او بايد مهر

 .بفرمائيد ، آقا مهران  _
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 .صحيح تر بود اگر مي گفتيد مهرداد  _

 .آه ببخشيد ، هنوز نمي تونم شماها رو از هم تشخيص بدم  _

 :با خنده گفت  مهران

 .كنيد  ولي جالب اينجاست كه هنوز ما رو آقا صدا مي! حق داريد ، دكتر كه نيستيد  _

 ... .آخه ، شما هم من رو سيما خانم صدا مي كنيد  _

 .اگر اجازه بديد ، ما شما رو سيما خانم صدا مي كنيم ، نه منظورم اينه كه ما شما را دختر آقاي رادمنش صدا بزنيم  _

 :گفتم . دارد بدتر مي شو د  ديدم

 .شما كوچكترم و من شما را مهران خان و آقا مهرداد صدا مي كنم قبول ، شما من رو سيما صدا بزنيد ، چون هر چه باشه من از  _

 مهران خان ؟ اين ديگه كيه ؟ _

 )69(منم ، برادر جنابعالي ، از حاال به بعد بايد مرا مهران خان صدا بزني ، فهميدي ؟  _

 ميشه بگي كي لقب خان به تو داده ؟! خان ؟ چه جالب  مهران

 .ه فقط سه نفر از اون خبر دارند ، ولي خب به تو مي گم هر چند يك راز خيلي بزرگه ك _

 !سيما خانم  _

 سيما ؟ ببينم هنوز حالت جا نيامده ؟ نكنه توي خواب با پيچ و مهره هاي كله ات ور رفته اند ؟ _

مي بينيم مهران ، خان  حاال. اين چه حرفيه كه مي زني ؟ ما داشتيم با سيما خانم چانه مي زديم كه ما رو آقا خطاب نكنه ! نيكو  _

 .شده و من هنوز آقا موندم 

 :كه از موضوع با خبر شده بود گفت  نيكو

اينطوري آدم خيال مي كنه كه شما هر . من هم هي در گوش اين خانم مي خونم كه با شما راحت تر باشه و هي آقا ، آقا نكنه  _

 !س بزرگي كنم و بخوام كه مرا هم خانم خانما صدا بزنند همين باعث ميشه احسا! گذشته  چهل سالي از عمرتون –كدوم سي 

حريف اين سه تا نمي شوم ، قبول كردم كه آنها را مهران و مهرداد صدا بزنم ، البته به شرطي كه آنها هم مرا فقط سيما صدا  ديدم

مي آمدند و ما چهار تايي با هم مي مثل هميشه والدين دو تايي پشت سر ما . بقيه به ما پيوستند و ما راهي گردش شديم . بزنند 
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نيكو با مهران رفت و . باريكه راه هاي آن باعث شد تا ما هم دو نفري راه برويم . جاي با صفايي بود  طرافجنگلهاي آن ا. رفتيم 

از . و مي آيد مهرداد هم مرا مطمئن كرد كه مهران با نيك. براي اطمينان از او پرسيدم مهران يا مهرداد . من ماندم با مهرداد 

 :اطمينان او خنده ام گرفت و پرسيدم 

 شما چه جوري همديگر رو عوضي نمي گيريد ؟ _

 :هنوز ته خنده اي در صدايش احساس مي شد كه گفت . آن را نداشتم كه از ته دل بخندد  انتظار

و قلو بودن اينه كه در موارد ضروري مي البته حسن د. مشخص تر بگم ، لباسهايمان را ! باور كن ، بعضي وقتها عوضي مي گيريم  _

مثال من تا به حال چند بار به جاي مهران سر امتحان حاضر شدم و او هم همين كار را براي من كرده . تونيم به هم كمك كنيم 

 .است 

 )70(جدي ؟  _

در عوض او از شيمي و اين . بر عكس مهران عاشق اين جور چيزهاست . بله ، مثال من از طرح و رسم فني كشيدن خوشم نمياد  _

چون همان طور كه . ما براي اينكه اعصابمون سر اين درسها خرد نشه ، بجاي هم امتحان ميديم . جور درسها خوشش نمياد 

 .از هم تشخيص داد  يشهخودتون متوجه شده ايد ما رو به سختي م

 ممكنه بپرسم شما چه رشته اي مي خوانيد ؟ _

 نيكو نگفته ؟ _

 .نخير  _

 .من بيوتكنولوژي و مهران طراحي و دكوراسيون  _

 !چه جالب  _

 خب شما چه رشته اي مي خواين بخونيد ؟ _

 .بيشتر بستگي به قبولي در كنكور داره . هنوز تصميم قطعي نگرفتم  _

 .نيكو مي گفت كه عالقه به ادبيات و زبان داريد  _

 .بله ، ولي مخالفتي هم با رشته هاي ديگه ندارم  _
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به نظر من ، هر كس بايد رشته اي رو انتخاب كنه كه بعد از اتمامش احساس پشيماني نكنه و از كار كردن در اون رشته لذت  _

 .ببره 

 .فعال تصميم قطعي نگرفتم . حق با شماست  _

 !هي ، شما دو تا چي داريد به هم مي گين ؟ هر چي صدا مي كنيم جواب نمي ديد  _

 ما رو صدا كرديد ؟ _

 !بله ، يكبار خيلي يواش كه نشنويد  _

 .باز شيرين كاريهاي نيكو گل كرده  _

 خب بگين ببينم چي داشتيد مي گفتيد ؟ _

 .درباره رشته تحصيلي حرف مي زديم  _

ده اوه ، شما هم مگر بيكار هستيد ؟ توي جاي به اين زيبايي و در اين جنگل با صفا با اين پشه هاي سمجش كه پدر من رو درآور _

راستي مهرداد ببين مي توني اين پشه ها رو يك جور سرگرم كني ، جاي سالم توي بدنم ! اند ، دوباره رفته ايد سر درس و مشق 

 .نمونده 

 )71! (راس ميگه ، مهرداد ، من كه فردا با چادر ميام بيرون  _

 :مهران گفت . با مجسم كردن مهران توي چادر از خنده روده بر شديم  همگي

 !وقتي اين پشه ها حمله مي كنند ، آدم دست كم مياره . خنديد ، بخنديد ، به بيچارگي ديگران بخنديد ب _

 :گفت  مهرداد

 حاال ديدي ، تشخيص پشه ها با تو فرق داره ؟! تو گفتي خيلي شيرين نيستي كه پشه بخوردت . من كه گفتم كرم ضد پشه بزن  _

 !ن كمك آخ ، ماما. بسه ، تو ديگه نمك نريز  _

دو ساعتي كه گردش كرديم . همين طور ادا و شكلك در مي آورد و ما از ديدن كارهاي با مزه او غش و ريسه مي رفتيم  مهران

مامان رفت روي . به هتل كه رسيديم رفتيم به اتاقهايمان . چون واقعا پشه ها خيلي اذيت مي كردند . تصميم گرفتيم برگرديم 

 .يزيون را روشن كرد تخت دراز كشيد و پدر تلو
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پدر گفت چند . مي خواست بداند شام را كجا مي خوريم . آقاي بهمنش بود . تازه از حمام بيرون آمده بودم كه تلفن زنگ زد  من

 :بعد رو كرد به ما پرسيد . دقيقه بعد با آنها تماس مي گيرد 

 .مونيم و بعد هم توي باغش بنشينيم و گپ بزنيم خوب ، بگين حال بيرون رفتن داريد يا مي خواين همين جا توي هتل ب _

 .من كه موافقم همين جا بمونيم ، راستش امروز اونقدر پشه من رو نيش زده كه ديگه نمي خوام شام شبشون هم بشم  _

پدر  اين بود كه با سر به. نزديك تختش رفتم ، خواستم صدايش كنم ، ديدم خوابيده است . ساكت بود و حرفي نمي زد  مامان

 .اشاره كردم صداي تلويزيون را كم كند 

فردا باز با هم . مامان خسته است و حتما آقاي بهمنش و مامان نيكو هم خسته شدن . فكر كنم ، بهتر باشه توي هتل بمونيم  _

 .ميريم گردش 

 .يم خودم ميرم بهشون مي گم بهتره امشب همين جا بمون. باشه ، پس تو كم كم مامانت رو بيدار كن  _

من كه دلم نمي آمد مامان را بيدار كنم تلويزيون را خاموش كردم و لباسم را پوشيدم و منتظر شدم تا مامان خودش . رفت  پدر

 يك نگاه به چهره ي پدر نشان داد كه حدس من درست. با باز شدن در اتاق مامان هم چشمش را باز كرد . بيدار بشود 

 

 اسمتون بذاره كنار

نبوده كه صد بار از من نپرسند  يتا به امروز روز يكه تو به خونه ما امد يرو ؟ازيمن اورد يسر برادر ها ييبال چه نيبب مايس-

 خورد؟صبحونه چطور؟ كنه؟شاميحالش چطوره؟پاش خوب شد؟سرش درد نم مايكنه؟سيچه كار م مايس

اما انگار با همان نگاه ساكت خود داشت  اورديمبر زبان ن يكلمه ا نكهينگاش پر از حرف بود با وجود ا يساكت بود ول مهرداد

كردم در حد امكان به او نگاه نكنم خدا را شكر كه  يسع ليدل نيبه ا گفتياز انها را به من م شتريب يليمهران و خ يهمان حرفها

 بدهم صيانها را از هم تشخ توانستميهم فرق داشت و من م اانها ب يراهنهايامشب رنگ پ

 ؟ييكجا مايس-

 ؟يديپرس يزيجا چ نيهم-

كه  ياز حاال به بعد هر سوال ارنيم چارهيسر من ب ييخونه چه بال يدو برادر تو نيا يكه بدون كردميم فينه فقط داشتم برات تعر-
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 از خودت بپرسند چطوره؟قبوله؟ مايمستق دياونا داشته باشند با

 زنندياونا با تو راحتتر حرفشون رو م كنميفكر م يندارم ول يحرف-

 ....ياره ول-

از خود شما  مايداشتم مستق يبه بعد اگر شما اجازه بدبد من هر سوال نيخانم از ا مايكامال موافقم س ستين يه اتفاقا بد فكر-

 نداره؟ ياشكال پرسميم

 كنمينه خواهش م-

 ؟ي؟موافق يمهرداد تو چ-

 :ديفقط سرش را تكان داد و پرس مهرداد

 د؟ياوردين همراه يزيچ يخانم شما كتاب مايس-

 به درد شما بخورند كنميفكر نم ياوردم ول ييچرا چنتا-

 د؟يكنيفكر م نطوريچر ا-

 يياروپا يو فرهنگ كشور ها انيوادب خيتار يهم درباره  هيو بق يليدو تا تخ يكيخب اونها داستان و مستند هستند -

وقت  چيهم كه طبق معمول ه كوين يكتابخوان هست يليه خبگو ك يحاال تو ه خونهيم ييخانم چه كتابها مايس ينيبيبه به مهرداد م-

 ستميهم ن كويمثل ن يول خونميخانم نم مايبگم البته به اندازه مهرداد و س يمن كه خب چ مونهيكتاب بخونه م كنهيفرصت نم

 :در امد كه كوين يموقع صدا نيا در

 راديو از من ا يخودت رو لوس كن يخوايحاال م يخونيكتاب م كي يماه يتو خودت به سخت اهيروت س گهيم گيبه د گيد-

ما تنبل تره و من رو  ياز همه  ينيبيمهران رو كه م نياز همه ما كتابخون تره ا ينيبيمهرداد رو كه م نيجون ا مايس ني؟ببيريبگ

فكر  ميشناسيم گرويكه همد هيشتريباشه من و تو مدت ب يبه حرف انها گوش نده هرچ اصالبهترم  نهايا ياز هردو ينيبيهم كه م

 ست؟ين نطوريا ميداشته باش گرويهمد يهوا ديكنم با

بود  نيبود جالب ا يدنيد يليداشت خ ياز شوخ يكه رنگ كويو مهرداد همزمان شروع به صحبت كردند و جرو بحث انها با ن مهران

 ديرا با يطرف ك دانستمينم خواستيبه من و نظرم را م كرديرو م اوردياثبات حرف خود م يبرا يليدل كيهر نكهيكه بعد از ا
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را  گريانگار سالهاست كه همد كردميبه انها حس م كينزد يليز شده بودند و خودم را خيعز ميمدت برا نيا يهمشان ط رميبگ

 گفتيداشت م كوين ميشناسيم

 گهيبگو بگو كه حق با منه بگو مهران درست نم مايس-

 بهتر باشه اقا مهرداد قضاوت كنه كنميفكر م ليدل نيبه ا ستميبگم من از اصل ماجرا با خبر ن يچ دونمينم-

 ؟يستياقا مهرداد اقا مهران هنوز با ما راحت ن يگيم يكمك خواستم چرا ه يبابا من رو بگو از ك يا-

 ...هم راحتم فقط يلياتفاقا خ ستيطور ن نياصال ا-

 ؟يفقط چ-

 ...اونا از من بزرگتر هستند و ستياخه درست ن-

 يليخ ميحاال كه ما با هم رفت و امد دار يخطاب كنه ول گرويبا القاب خانم و اقا همد ديبا ييدرسته كه ادم اول اشنا مايس نيبب-

 ، يكنياگه تو واقعا ما را دوست خودت حساب م مياقا و خانم بگذار گريد كيكه قبل و بعد اسم  شهيمضحكه م

 !رداد صدا كن و قال قضيه رو بكنيك قدم جلو بگذار و مثل من اونا رو مهران و مه پس

به اين ميگن، خواهر گل، پير شي الهي، صد سال عمر كني، يه شوهر خوب گيرت بياد،ده بيست تا بچه داشته باشي، يه ده  _

 ....پونزده تا بچه داشته باشي، يه ده پونزده تايي نوه و 

 .وست عزيزم راحت باشهفقط مي خوام د. اينها را به خاطر تو نگفتم. خب،خب ، شلوغش نكن _

 خب چي شد؟ سيما خانم قبول داريد؟_

 !باشه، هرچند سخته_

 چي سخته؟_

مامان و پدر والدين نيكو يكصدا حرف او را قبول . نيكو سريع ماجرا را براي او تعريف كرد. مامان از پشت سر شنيده شد صداي

تا غذا را آوردند مهران از . بعد از چند دقيقه سفارش غذا داديم. كردند و من ديگر چاره اي نداشتم به غير از اينكه تسليم بشوم

بعد از صرف غذا تصميم گرفتيم توي باغ يك ساعتي قدم . تعريف كرد كه به نظر من جالب آمد يدشكارهاي دانشگاه و طرح جد

هوا مطبوع بود و همراه . بود آسمان خيلي زيبا و پرستاره. بزنيم و در اين سكوت شب كم كم حل و با اين طبيعت زيبا يكي شويم
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بعد صداي گيراي مهرداد . ده دقيقه به همين منوال گذشت. من هم كسي بود كه بدون حرف مي شد با او ارتباط برقرار كرد

 .سكوت را شكست

 .رنگ آبي خيلي به شما مياد. حق با مهرانه _

. من، يك آدم ساده و معمولي هستم. ر از من تعريف نكنيدتو را به خدا ديگه بسه، اين قد. ممنون باز كه داريد تعريف ميكنيد _

 .شما بايد بيشتر از اون جواهري كه كنار دستتونه تعريف كنيد و قدرش را بدونيد

 مهران؟_

 .منظورم نيكوست. هرچند من زياد با شما دونفر آشنا نيستم. قدر او را هم بدانيد _

 .البته مدتي هست كه بيشتر دوستش داريم. وستش داريمنيكو خواهر كوچولوي ما ،خودش مي دونه، چقدر د _

 .خوشحالم_

 نمي خواين بدونيد چرا عالقه مون بيشتر شده؟_

 .اگر خودتون بخواين حتما مي گين _

به اين دليل جايزه شما اينه كه خودم علت . مطمئن بودم كه توي تله نخواهيد افتاد. حدس من درست بود. مؤدب، زرنگ، باهوش _

 .هر چند شما حتما داريد حدسهايي مي زنيد و يا دقيقا مي دونيد علت چيه .رو بگم

 .نه، مطمئن باشيد هيچ چيز به غير از موفقيت در امتحانات به فكرم نمي رسه _

 واقعا؟ _

 .بله _

 .شايد بهتر باشه اصال اين موضوع رو كنار بگذاريم. پس اگر اينطوره _

 .هر طور ميل شماست_

 جكاوي شما تحريك نشده؟يعني حتي حس كن _

 .يك ذره شده، ولي احتماال موضوع مهمي نيست كه به راحتي ميتونيد از آن بگذريد _

 !كامال برعكس _
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 .پس حتما نمي خواين بگين _

 .هم آره، هم نه. چطور بگم _

 .درست متوجه نمي شم _

 .راستش نمي دونم چطور بگم كه ايجادر سوءتفاهم نكنه_

 .حرف شما ناراحت نخواهم شدمطمئن باشيد من از _

ما هروقت از نيكو سراغ دوستان جديدش را مي . موضوع از اين قراره كه من و مهران اصال انتظار نداشتيم شما اينطوري باشيد _

اما در مورد شما تصويري درست نقطه مقابل آنچه كه شما هستيد در . گرفتيم او هميشه مي گفت خودتون ببينيد و قضاوت كنيد 

 .اميدوارم منظور من رو فهميده باشيد. بعد از ديدن شما، عالقه ما به نيكو دو برابر شد. ما ساخته بود ذهن

حس مي كردم كه آنها از آشنايي با خانواده ي ما . در اين چند جمله معاني زيادي مي شد خواند. نمي دانستم چه بگويم راستش

زيرا خيلي وقتها . هم به خوبي كنار آمده اند و در واقع با هم جور شده اندخوشحال بودم كه والدين ما . خوشحال و راضي هستند

دلم نمي خواست زياد . تا والدين، ولي در مورد ما تا اينجا همه چيز خوب پيش رفته بود خوردندبچه ها با هم سريعتر جوش مي 

 :در حرفهاي مهرداد عميق بشوم به اين دليل از دادن جواب طفره رفتم و گفتم

 .ولي همان طور كه گفتم شايد با سليقه ي شما جور نباشد. اگر احتياج به كتاب داريد، مي تونم يكي دو تا به شما بدهم _

 چرا چنين فكري مي كنيد؟_

خب، آخه كساني كه مثل شما مشغول تحصيل در رشته هايي مثل بيولوژي و اين جور چيزها هستند با ادبيات، بويژه كالسيك _

 .نه اينكه كتاب نخونن، بلكه بيشتر به عرصه فعاليت خودشون مي پردازند. وس نيستندخارجي زياد مان

سيما كساني كه در عرصه علمي فعاليت مي كنند نياز به خواندن كتابهاي . اين هم زمينه خوب ديگري براي آشنايي بهتر. جالبه _

مي كنند مثال من و مهران امسال قراره دوباره معلم ادبي و شنيدن موسيقي و آشنايي با دنياي فرهنگي خارجي را شديدتر حس 

از . زده به سرش كه موسيقي مي تونه الهام بخش او در شكل گيري ايده هاي جديدش باشه گيهامهران تاز. خصوصي پيانو بگيريم

من هم . اي او باشهسال جديد او وارد بخش سينما و تئاتر ميشه و به اين دليل احساس مي كنه كه موسيقي مي تونه كمك خوبي بر

 .را ادامه بدم هاچون شخصا به اين ساز عالقه دارم فكر كردم بد نباشه دوباره درس
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 گفتيد دوباره؟ _

بعد خونه رو كه عوض كرديم راهها دور شد و امكان خريد . ما چهار سالي، وقتي هنوز شاگرد مدرسه بوديم معلم پيانو داشتيم _

از سال اول دانشگاه هم هميشه از . مهران خيلي خوب پيانو مي زند. مجبور شديم تعطيلش كنيم به اين دليل. پيانو رو هم نداشتيم

 .كرد و روي پيانو كالس موسيقي دانشگاه تمرين مي كرد تفادههر فرصتي كه دست مي داد اس

 پس اگر به اين خوبي بلده، معلم براي چي الزمه؟ _

دو سال ديگه اگر جور بشه مهران مي خواد بره خارج . يك دفعه به دردش خوردبراي بهتر زدن و چيزهاي نو ياد گرفتن، شايد _

 .البته اگر بورسيه بگيره. درسش رو ادامه بده

 شما چطور؟ _

 .نميشه مادر و پدر رو تنها گذاشت. ولي نه، فكر نمي كنم برم. نمي دونم شايد رفتم _

 هاحساس تنهايي نخواهيد كرد؟جدايي از مهران براتون سخت نخواهد بود؟ منظورم اينه ك _

اونقدر بهانه . يادمه وقتي كه بچه بوديم، مهران مريض و چند روزي در بيمارستان بستري شد. چرا، همين طوره كه شما مي گين _

حاال وضع تغيير كرده، ما . من هم يك هفته توي بيمارستان بودم. گرفتم كه مجبور شدند توي اتاقش يك تخت براي من بزنند

هرچند بايد بگم كه دوقلوها فقط از نظر قيافه با هم شباهت . دوري همديگر رو تحمل كنيم متر شديم وشايد راحت تر بتونيبزرگ

به اين دليل حتي اگر مهران . ما كوچكترين تغيير در يكديگر رو حس مي كنيم. بلكه آنها مثل يك روح در دو بدن هستند. ندارند

 .و احوال او باخبر خواهم بوداز اينجا بره، مثل گذشته از حال 

ولي فكر اين كه مهران برود و . نمي دانستم چه در توضيح حرفهاي او بگويم. بود اين دو برادر خيلي به هم نزديك هستند معلوم

ي بي اختيار افكار غير منتظره ا. با ماندن مهرداد خيلي چيزهاي ساده مي شد. مهرداد بماند احساس عجيبي در من ايجاد مي كرد

كم كم داشتم مطمئن مي شدم كه آشنايي ما همين طور بي دليل صورت . كه توي تله افتاده بودم ودمثل اين ب. در سرم شكل گرفت

هر دو خوش تيپ، . برادرهاي نيكو كساني نبودند كه آدم بتواند براي مدت طوالني نسبت به آنها بي تفاوت باشد. نگرفته است

متوجه شده بودم كه آدم كنار آنها احساس آرامش مي كند،  نايياز اين چند جلسه آش. با فرهنگخوش قيافه، تحصيلكرده، متين و 

از همه جالب تر در آشنايي با اين دو . مي تواند راحت باشد و نقش بازي نكند و در واقع آن طور كه هست خودش را نشان بدهد



 

 

كتابخانه نودهشتيا فرنگيس آريانپور –عروسي سكوت                                 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٦٩

هيچ يك از طرفين احساس نمي كرد حتما بايد چيزي . ا بودبرادر اين بود كه سكوتي كه بين ما ايجاد مي شد بخودي خود گوي

اين خودش نشانه پخته و باتجربه بودن آنها بود، هر . در همين سكوت نيز ارتباط برقرار بود. بگويد تا طرف ديگر را سرگرم كند

 .چند سه سال بيشتر با هم اختالف سن نداشتيم

 سيما خانم را همراهي كنم؟آقا مهرداد، اجازه مي ديد چند دقيقه اي هم من  _

 :لبخند زد و با نگاه نظر مرا پرسيد و بعد گفت مهرداد

 !شايد سيما نخواد با تو قدم بزنه _

. به به، شما به اين زودي خودموني شديد؟ حاال ديگه نميگي سيما خانم؟ خونه كه رفتيم بايد به پدر بگم خوب باهات صحبت كنه _

 !بگو سيما خانم. خجالت آوره! چه سيما، سيمايي مي كنه. ت كنهاينجا جلوي مردم نمي خوام تنبيه

 .ما كه با هم قرار گذاشتيم. مهران، عيب نداره _

بدو برو پيش نيكو تا دوباره . فقط مهران خالي؟ بدون آقا و خان و اين جور القاب؟ مهرداد شانس آوردي. مهران؟ گفتيد مهران _

حاال اگه . حرفش رو گوش بكنه. آدم بايد به برادر كوچكتر از خودش احترام بگذاره. دكوچكي گفتن. بزرگي گفتند. عصباني نشدم

 !يرمسريع بري شكايتم رو پس مي گ

 .مهرداد رفت با نيكو قدم بزند و مهران كنار من قدم برداشت. حرفهاي مهران خنده مان گرفته بود از

 چيه؟ خب، سيما تعريف كن ببينم درسها چطوردند؟ برنامه ي آينده _

 .درسها بد نيستند، برنامه ي آينده هم همان طور كه به مهرداد گفتم زياد مشخص نيست _

 قصد رفتن به دانشگاه رو داري؟ _

 .مسلمه، ولي چه رشته اي؟ هنوز تصميم نهايي رو نگرفتم _

 .فكر كنم با عالقه شما به ادبيات و زبان، بهتره در همين رشته ادامه تحصيل بديد _

 .مون چيزي كه مهرداد گفتدرست ه _

 :خنديد و گفت مهران

 .چون معموال اكثر فكرهامون يكجوره. يكي از خاصيتهاي دوقلو بودن، اينه كه الزم نيست از همديگر زياد سوال كنيم _
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آدم با چنان شوق و حرارتي توضيح مي داد كه . شروع كرد به تعريف كردن از طرح جديدي كه امسال مي خواست پياده كند بعد

 .جذب حرفهايش مي شد و مي توانست بتدريج با توضيحات او، تصوير آن چيزي را كه در سرش بود پيش خود مجسم كند

براي من هميشه صداي اشخاص خيلي . هم صداي گيرا و گرمي داشت و من واقعا مجذوب صداي اين دو برادر شده بودم مهران

صداي . تي اتفاق افتاده بود كه نظرم را نسبت به چند نفري عوض كرده بودصداي تاثير زيادي روي من مي گذاشت و ح. مهم بود

پيش خودم فكر كردم وقتي آنها . آنها همين طوري حرف بزنند و من گوش كنم تمهران و مهرداد طوري بود كه دلم مي خواس

هيچ كس طاقت ايستادگي ! هد شدبخواهند به كسي ابراز عالقه كنند چه نت هايي به صداي گرم و دوست داشتني شان اضافه خوا

دلم . از مسير افكارم خوشم نيامد. پلكند يحتما توي دانشگاه هم دخترهاي زيادي دور و بر آنها م. در مقابل آن را نخواهد داشت

 .مي خواست نيكو با ما بود كه متوجه شدم يكي دست مرا گرفت

_ ا ه اومد به بازار، كهنه ميشه دل آزار؟پس من چي؟ نو ك. همش با اين دو تا پسر حرف مي زني. ا 

نيكو . نيكو مهران را سراغ مهرداد فرستاد و ما دو تايي با هم راه افتاديم. ديدن قيافه ي اخمو و زيباي اين دوست عزيزم خنديدم با

خواهد حتما  مثل هميشه بلبل زباني مي كرد و از مدرسه مي گفت و اينكه امسال بايد حتما زياد درس بخوانيم و او دلش مي

 :غنيمت شمردم از او پرسيدم چه رشته اي مي خواهد بخواند كه در جواب گفت رافرصت . دانشگاه قبول بشود

اينه كه اگر قبول بشم، حتما اين رشته رو انتخاب خواهم . واال فكر كردم و فكر كردم، ديدم تنها رشته نون و آب دار روانشناسيه _

 .كرد

 چرا روانشناسي؟ _

مثال اگه تو يكدفعه بزنه به سرت و من رو نشناسي و يا شروع كني به ! ني حدس بزني ؟ خب، براي معالجه شماها ديگهنمي تو_

كي به غير من مي تونه به دادت برسه ؟ ها؟ براي كمك به تو من حاضرم دست به هر . بدرفتاري توي خونه، يا فراموش كار بشي

 .كاري بزنم

مطمئن باش اگر زماني احتياج به كمك داشته باشم مزاحم تو . فداكاري از طرف تو نيستمشوخي نكن، من حاضر به چنين  _

 .نخواهم شد

 از حق ويزيت مي ترسي؟ _
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در اين موقع مهران و مهرداد به ما رسيدند و گفتند كه بهتره برگرديم به داخل . به غير از خنده نداشتم تحويلش بدهم جوابي

مامان و پدر . جلوي در اتاق با آنها خداحافظي كردم و وارد اتاق خودمان شدم. خنك شده بود دير وقت بود و هوا هم. ساختمان

داشتم دندانهايم را مسواك مي زدم كه شنيدم مامان به . من هم رفتم لباسم را عوض كردم. ندداشتند براي خواب آماده مي شد

 :پدر مي گويد

پريوش خانم چنان توي دلم جا . من كه از آشنايي با آنها خوشحالم. ي هستندخانواده ي بهمنش واقعا خيلي خانواده ي بافرهنگ _

 .اونقدر خوش صحبت و بذله گو و شوخه كه نگو. باز كرده كه انگار سالهاست او را مي شناسم

از سيما  پسراش هم بچه هاي خوبي هستند و معلومه كه. آدم فهميده ايه. حق با توست، من هم از صحبت با بهمنش لذت مي برم _

 .هم خوششون اومده

آره، ولي سيما چي؟ تازه آنها اين قدر شبيه به هم هستند كه اگر كمك پريوش و نيكو نباشه نمي تونم اونا رو از هم تشخيص  _

 !مخصوصا وقتي يك جور لباس مي پوشند. بدم

مت بوده كه ما با چنين خانواده اي آشنا شايد قس. ما نمي تونيم سرنوشت سيما رو تغيير بديم. هر چي بخواد بشه همون مي شه _

 .بشيم كه دو پسر دوقلو داشته باشند

. وجود اينكه خيلي وقت بود مسواك زدنم تمام شده بود، اما ترجيح دادم باز مدتي آنجا بايستم تا حرف مامان و پدر تمام شود با

چون . نمي توانستند خبر داشته باشند. ر بودندولي خوشبختانه از احساسات من بي خب. پس آنها هم چيزهايي حس كرده بودند

ولي عالقه آنچناني به هيچ كدامشان، . من با اعضاي خانواده ي آقاي بهمنش راحت بودم. بودم دهخودم هنوز از آنها سر در نياور

. ديدن آنها دقيقه شماري كنميعني آن طور نبود كه اگر آنها را نبينم دلم برايشان تنگ شود و يا براي . البته به غير از نيكو نداشتم

آخر پسرهايي . من هم خوشحال بودم كه مورد توجه آنها قرار گرفته ام ،مثل هر دختر جوان ديگري كه از توجه خوشش مي آيد

حرفهاي مامان و پدر هم گوياي . موضوع به همين جا ختم ميشد.بودند كه هر دختري دلش مي خواست توجه آنها را جلب بكند

ها با هم جور بودند و پايه يك  ادهخوشحال بودم كه انتخابم بد از آب درنيامده و خانو. نسبت به اين خانواده بوداحساس آنها 

به خواهش پدر، مامان كمي . با اين فكر وارد اتاق شدم، به آنها شب بخير گفتم و روي تخت دراز كشيدم. دوستي خوب ريخته شد

 .كرد الي پنجره را باز گذاشت و چراغ را خاموش
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چيزي نگذشت كه از صداي نفسهاي منظم مامان و پدر، . نسيم ماليمي مي وزيد و پرده را آهسته تكان مي داد. برقرار شد سكوت

چشمهايم را بستم تا سكوت حاكم و نسيم ماليم مرا هم در . متوجه شدم آنها به خواب رفته اند، اما خواب از سر من پريده بود

 .خوابي آرام فرو ببرد

مي داني . اصال چشمهايت را باز نكن":به خودم گفتم. كم چشمانم داشت سنگين مي شد كه دوباره همان صدا به گوشم رسيد كم

همين طور داشتم خودم را  ".يعني نمي تواند باشد. در اين اتاق به غير از ما سه نفر هيچ كس ديگري نيست. كه صداي پرده است

حس كردم موهاي تنم دارند سيخ مي شوند و عرق . رست كنار تخت من شنيده شدد رقانع مي كردم كه صدا خيلي نزديك ت

دلم مي خواست دست دراز كنم مامان را بيدار كنم يا . سردي بدنم را پوشانده ولي جرئت اينكه چشمهايم را باز كنم نداشتم

حس غريبي . يقه اي بدين ترتيب گذشتچند دق. ولي حسي نامعلوم به من نهيب مي زد ساكت و بي حركت بمانم. حداقل جيغ بزنم

آهسته الي چشمانم را باز كردم و از آنچه كنار تختم ديدم كم . در ضمير ناخودآگاه به من هشدار مي داد كه اين بايد روح باشد

مثل اين  عنيجسمش پيدا نبود، ي. دختري در هاله اي از نور با موهاي افشان كنار تخت من ايستاده بود. مانده بود قبض روح شوم

چنان شوكه شده بودم كه اگر هم مي . بود كه از مه شكل گرفته باشد، فقط موهاي بلند موجدارش هويت او را معلوم مي كرد

مثل كسي كه هيپنوتيزم شده باشند از . او به من اشاره كرد كه از جا بلند شوم. خواستم جيغ بزنم، فريادي از گلويم بيرون نمي آمد

از الي پنجره نيمه باز . يعني او در هوا پرواز مي كرد و من خيلي آرام بدنبالش راه مي رفتم. روان شدم الشدنبجا برخواستم و ب

بعد خودش مثل نوار نوري در . گذشتيم، به بالكن اتاق كه رسيديم او لبه بالكن معلق ماند و به من اشاره كرد به آسمان نگاه كنم

او مي چرخيد و تصاوير چنان زيبايي در هوا مي ساخت كه هركس . در هوا ظاهر شد يبايهوا چرخي زد و ناگهان اشكال بسيار زي

به جاي من بود مجذوب مي شد و به آنچه جلوي چشمش در حال وقوع بود ذل مي زد و نمي توانست واقعيت را از خيال تشخيص 

نمي . انه هاي روشن نوراني باريدن گرفتد نناگهان بارا. يك جاي آسمان تاريك بود، جاي ديگرش ستارگان مي درخشيدند. دهد

برايم جالب بود بدانم او . اين پري زيبا كنارم ايستاده بود. دانم چند دقيقه بدين منوال گذشت و بعد خودم را روي تخت يافتم

گويد يا ب يشايد مي خواست چيز. در اين موقع او به سويم خم شد. كيست و چرا براي نشان دادن خودش، مرا انتخاب كرده است

راستش . مثل گوي جادو آينده ام را نشانم بدهد ولي من هنوز مطمئن نبودم خواب هستم يا بيدار ترجيح دادم چشمانم را ببندم

اما به محض بستن چشمانم رويا غيبش . بخودم قبوالندم كه خوابم و در حال ديدن رويايي جالب ولي ترسناك هستم. ترسيده بودم
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حس گنگي به من مي گفت اگر چشمانت را نمي . فهمم رويا بود يا اين ماجرا در بيداري اتفاق افتاده استب مديگر نمي توانست. زد

 .به هر ترتيب بود سعي كردم چند ساعت باقيمانده تا صبح را بخوابم! بستي از خيلي چيزها درباره آينده ات با خبر مي شدي

 .صداي مامان از خواب بيدار شدم با

 .نيكو دوبار آمده سراغت. ساعت از نه گذشته. بسه ديگه، پاشو. خوش خواب خانم _

 مامان، شما ديشب خوب خوابيديد؟ _

 آره، چرا مي پرسي؟ _

 .همين طوري، فكر كردم شايد بلند شدن من شما رو بيدار كرده باشه. هيچي _

 مگه تو نخوابيدي؟ _

 .هوا خنك و آسمان صاف و پرستاره بود .سرشب زياد خوابم نمي برد، اين بود كه پاشدم رفتم روي بالكن _

 !خب پس بگو چرا تا اين وقت صبح نخوابيدي _

 پدر كجاست؟ _

فردا . فقط امروز رو داريم تا اين اطراف رو بگرديم. خب پاشو. تو كه ميدوني او صبحها زود پا ميشه. يكساعتي ميشه رفته پايين _

گفتم حتما بايد يك جوري بفهمم رويا و يا واقعيت باور نكردني من، چه  به خودم. بعد از ناهار به طرف تهران حركت مي كنيم

 .ربطي به اين هتل دارد

. توي راهرو به نيكو و پرينوش خانم برخورديم. بعد از شستن دست و رو لباس پوشيدم و با مامان رفتيم پايين.جا بلند شدم از

پدر و آقاي بهمنش داشتند چاي مي . خوري شديم و دور ميز نشستيموارد سالن غذا. نيكو گفت مهران و مهرداد هم االن مي آيند

يكساعت بعد همه از هتل خارج شديم و . ما هم سفارش صبحانه داديم و منتظر مانديم. معلوم شد آنها صبحانه خورده اند. نوشيدند

. برويم از يكي از روستاهاي محلي ديدن كنيم صبح را در آنجا بگذرانيم و بعد از ناهار . تصميم گرفتيم با ماشين تا كنار دريا برويم

مهران و مهرداد پايين . نيكو شروع كرديم به جمع كردن صدف ومن . دريا مثل هميشه پر جنب و جوش و با ابهت بود

 .شلوارهايشان را باال زده بودند و توي آب دنبال هم مي كردند

اين دوتا هميشه با ديدن دريا . فكر مي كنه هنوز بچه هستند و بي خيال مي بيني چه كار مي كنند؟ آدم وقتي به آنها نگاه مي كنه _
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 .اينطوري ميشن

 چرا؟ _

سعي مي كنند در مقابل عظمت دريا . و چون اين واقعيتيه كه نميشه آنرا تغيير داد! چون احساس مي كنند خيلي كوچك هستند_

ببين فقط . دريا هميشه تاثير آرامش بخشي روي اين دوتا مي گذاره. سر فرود بيارن و در كنار اين مادر بزرگوار طبيعت بازي كنند

احساس سبكي مي . ولي اونا احساس مي كنند كه تمام بدنشان در آب فرو ميره و پاك ميشه شهاز روي پاهاشون موج آب رد مي

من هم به اونا ملحق مي شدم . رندكنند و اين سبكي و رهايي را تا مدتي با خودشون دارند و حتي مي تونن بر ديگران هم تاثير بذا

 .اگه شما، سيماي عزيز از درآوردن كفشتون نيم ترسيديد

من؟ راستش فكر كردم تو دلت نمي خواد پات خيس بشه، واال من عاشق دريا و موجهاي نوازشگرش هستم، هر دو سريع  _

هران و مهرداد خندان و شاد بطرف ما آمدند و م. كفشهايمان را درآورديم پايين شلوارهايمان را باال زديم و دويديم طرف آب

سر درست كردن يك قلعه يا دو قلعه كم مانده بود بين اين خواهر و برادرها . مچهار نفري تصميم گرفتيم قلعه شني درست كني

ا بر عهده باالخره من ميانجي شدم و گفتم يك قلعه ولي بزرگ و چند ضلعي كه درست كردن هر ضلع آن را يكي از م. دعوا بشود

مهران . را طوري بسازم كه فرو نريزد يوارهاهر كاري مي كردم نمي توانستم د. سر و صداها خوابيد و همه مشغول شديم. بگيرد

نيكو . كه متوجه تالش بي نتيجه من شده بود به كمكم آمد و در يك چشم بر هم زدن ديوار يكي از اضالع قلعه شكل گرفت

 :صدايش درآمد

 هي، مهران چرا به سيما كمك كردي؟. هركس بايد خودش كار كنهقبول نيست،  _

 حاال تو نمي خواد. فقط گفتم چطوري بايد شنها رو جمع كنه تا ديوار فرو نريزه _

 !كرد يمهرداد داشت به تو كمك م دميخودم د يكن يحسود

به كمك مهران  ميست كردن قلعه بودمشغول در يدو ساعت. نگفت يزيگرچيزبانش را به سمت او از دهانش در آورد و د كوين

 .ساخته شد ييبايز اريقلعه بس

 ياول عكس ها ميريچند عكس با آن بگ يادگاريكرد به عنوان  شنهاديپ كويخواست موج آن را با خود ببرد ن يدلمان نم "اصال

نشسته  يما طور رديا بگاز م يتا عكس دسته جمع ميخواهش كرد كردينفر كه داشت از آنجا عبور م كيبعد از  ميگرفت يتك
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آن درست كرده بود  يباغ كوچك برا كيبا صدف و جلبك  يگرفته بود مهران حت اروسط ما قر بايگل ز كيكه قلعه مثل  ميبود

حصار  كيو  ميكرد دايفرو برود چند تكه چوب پ ايدر دل در يزود نيقلعه به ا نيخواست ا يكس دلش نم چياز آنجا كه ه

ناهار را  ميو به هتل برگشت ميكرد گاهبار به آن ن نيآخر يچند ساعت سالم بماند بعد برا يتا حداقل برا ميديدورش كش يحفاظت

قبل از  ميوقت بود كه به هتل برگشت ريد مياطراف برو ياز شهر ها يكيبه  ميگرفت ميساعت استراحت تصم كيو بعد از  ميخورد

 ياز راهرو ها لوح يكي واريد يكنم رو دايراز آن دختر پ دنيفهم يبرا يسر نخ ديهتل زدم تا شا يالب يتو يرفتن به اتاق گشت

محل بوده كه توسط نوه صاحب خانه  نيمعروف و سرشناس ا ياز خانها يكيخانه  يهتل زمان نينوشته بود ا شيبود كه رو زانيآو

دختر در خانه خودش  نيشود ا يمعلوم م از آن به عنوان هتل استفاده كنند رنديگيم ميبوده تصم بايز ييفروخته شده و چون بنا

 !كرده است يگردش م

روز بعد  دميند يخواب چيخوابم برد و تا صبح ه "قدر خسته بودم كه فورا نيراحت شد به اتاق برگشتم ا الميخ يتا حدود يوقت

 يآن قلعه م دنيقط به خاطر دهر چهار نفر ما ف يدانم چرا ول ينبود نم ياثر باياما از قلعه ز ميزد ايبه كنار در يدوباره سر

دل  يها رفته و نشسته بودند تو زيچ ياز صدفها باق يمانده بود و تعداد ياز حصار ها باق يكيفقط  ميوبر ايدوباره كنار در ميخواست

 :مهرداد سرش را تكان داد و گفت  ايدر

 !رهيو م زنهيپر م ياگر مراقبش نباش ييمثل هر آرزو -

 آرزو ؟ -

وقت  چيه يرو نداشته باش يبه هدف دنيرس ايو  يزيداشتن چ يشما اگر آرزو هيشرويپ يرك و مشوق ما آدمها برابله آرزو مح -

و  اديب يكيدفعه  كيكرد حاالفكر كن  يخودت رو متوجه اون نخواه يرويوقت تمام ن چيكرد ه يدر اون سمت حركت نخواه

 ؟ ياون وقت چ رهيتو رو از تو بگ يآرزو

 طور فكر نكرده بودم نيبه حال به آرزو ا تا! وحشتناكه  -

 كيو دور از احساسات رمانت يجد يخودشون رو آدم ها يليكه خ نيفكرت رو مشغول نكن مهرداد و مهران ضمن ا ياديز مايس -

 هستند كيرمانت "دايقلبشون هر دو شد ياو ته ته ها يول دنينشون م

 !كهينترما يك دميشروع كرد حاال به تو نشون م كويباز ن -
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لبان  يرو يزيلبخند محبت آم ديكه متوجه قصد او شده بود پا به فرار گذاشت و مهران به دنبالش دو كويحرف مهران ن نيا با

 دميديم)) خواهم شد  هوشيبه من لبخند بزنه ب يطور نيمن اگه ا يخدا يوا: (( فكر كردم  نييپا ختير يمهرداد نشست دلم هر

 بايحال ز نينا آشنا، تازه، خطرناك و در ع يريمس كرديم ريخطرناك س يرهايدر مس ودخود بخ افكارم داشت ستيدست خودم ن

به نزد ما برگشته بود مهران  روزمندانهيپ كويو ن رديمرا به خود آورد مهران نتوانسته بود او را بگ كويخنده ن يصدا! زيانگ جانيو ه

 ديايتا حالش جا ب شستن نيزم يرو قهيو چند دق ديبه ما رس ديكش ينفس م يكه به سخت

 !ها  يريبه سرت نزنه من رو بگ گهيد رمرديپ يه -

 ادي؟ بزار حالم جا ب رمرديپ يگيبه من م -

 ميجاده نباش يكه شب تو ميكن يچون پدر گفت زود حركت م مينكن ريتا سر ناهار د ميبرگرد ديبچه ها بسه ما با -

ساعت حدود دو بعد از  ميمعطل نشو گريآماده باشد و د زيبعد از صرف ناهار همه چتا  ميرا جمع كرد لمانيوسا ميهتل برگشت به

آن  ميكرد يرا عوض م مانيجاها شيباز مثل دفعه پ ميظهر بود كه بعد از تلفن با خانه و اطالع دادن به خانم جون حركت كرد

به خانه  دنيآن ها بودم قبل از رس نيدر ماش من كه ميديبه تهران رس يك ميديكه نفهم دندقدر مهرداد و مهران خوش صحبت بو

خانم  ميبه طرف خانه راه افتاد يسفر خوب نيبه خاطر چن يو تشكر از همگ يمعمول يخودمان برگشتم بعد از خداحافظ نيبه ماش

 يآنجا كه م تا دميمحكم در آغوش گرفتم و چند بار بوس ابراش تنگ شده بود او ر "خوشحال شد دلم واقعا يليما خ دنيجون با د

 توانستم

 لميرفتم ف ينبود همان موقع م روقتيگفتم اگر د شيبرا ميكه ساخت يكردم مخصوصا از قلعه ا فياو تعر يبرا عيرا سر زيچ همه

 .ميخواب اماده شد يو برا ميخورد يشام مختصر. ماند  يتا فردا منتظر م ستيبا يم يول. دادم تا عكس ها چاپ شوند يرا م

خانه خودم را با  يتو رميبگ سليقرار شد عصر بروم عكس ها را تحو يعكاس هيرا بردم  لميكه كردم ف يكار نيبعد اول روز

را كه نقشه انجامشان را قبل  يينمانده بود و من هنوز كارها يتا باز شدن مدارس باق شتريده روز ب. متفرقه مشغول كردم يكارها

كردم  يرا مدل م يزيچ اطيح يداد تو يدست م يو هروقت فرصت لمديخوشم م يشاز نقا. بودم انجام نداده بودم دهيكش التيتعط

كرد  يخودشان فرق م ياصل ي افهيها ان قدر با ق يامد و بعض يخوب در م زهايچ يبعض. شدم  يم دنيمشغول كش يو چند ساعت

 داد اصلش چه بوده صيشد تشخ يكه نم
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انها را تماشا  يكي يكيخوشبختانه اماده بودند و همان جا در مغازه . رفتم گرفتن عكسها يو برا ديساعت موعود فرا رس باالخره

راحت شروع به  يالياتاق و با خ يرفتم تو. در پاكت گذاشتم و خانه برگشتم  عياز وسوسه انها را سر يدور يبعد برا. كردم

مرا مبهوت كرده بود  زياز هر چ شينچه با يول. ميبود ستهايقلعه مثل تور. اكثر عكس ها خوب شده بودند. انها كردم يتماشا

همان لبخند . مهران است كيمهرداد و كدام  كيكدام  ميبگو يتونستم به درست ياالن هم نم يمن حت. دو برادر بود نيشباهت ا

 يحان كنم تواو را امت ديبا. بدهد صيانها را از هم تشخ تواندب كويبود كه ن يجور باورنكردن كيهمان نگاه همان حالت چهره لباس 

گرفته باشند از  يكه مچش را هنگام كار نادرست يبه در خورد و خانم جون وارد اتاق شد مثل كس يجور فكرها بودم كه ضربه ا نيا

 :و گفت  ديندبپوشانم كه خانم جون خ ديكه به دستم رس يزيچ نيخواستم عكس ها را با اول يو م دميجا پر

 موقع امدم؟ يداد ب يا-

 ...ون من من نه خانم ج -

 .هيچه شكل يكرد فيقدر ازش تعر نيكه ا ياون قلعه ا نميخوب پس نشون بده بب -

كنم و  يكه من احساس راحت ديدانست جه بگو يم شهيهم. قدر دوست داشتم نيبود كه خانم جون رو ا زهايچ نيخاطر هم به

 :قلعه گفت  دنيبا د. عكس ها را به او نشان دادم. دستپاچه نشوم

 مونه يم يواقع يقلعه  نيع باستيز يليخ. با توستحق  -

 من كه گفته بودم -

مهران  كيمهرداد و كدام  كيكدام  يدو برادر نشست و برخاست داشت نيبا ا كيچند روز از نزد نيتو كه ا نميخب حاال بگو بب -

 است ؟

 .بگم يدونم چ ينم. كردم يضوع فكر ممو نيا يمن هم داشتم درباره  دييايكه شما هم ب نيراستش خانم جون قبل از ا -

 ؟ يبده صيانها را تشخ يتون يتو نم يعني-

 نه -

 .داد بدها ممكنه مكافات درست بشه يداد ب يا -

 مكافات ؟ -
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 صيتونم انها را از هم تشخ يقدر از عمرم گذشته نم نيهم هستند منم كه ا هيشب يليخ مايخودمون يول. گفتم يطور نيهم يچيه -

 .بدهم

عكس ها و  دنيعلت شد با د يايجو ديما را د يخنده  يكه مامان اومد و وقت ميديخند يم ميطور داشت نيهم ميديخند مانيوهرد

مامان هم خنده اش . ميدو برادر از هم در صورتش نقش بست باز به خنده افتاد صيكه بعد از سوال ما در مورد تشخ يديترد

عكس ها  نيا دنيباد يتوانستم بكنم كه زمان يالبته در ان موقع اصال فكرش را نم. ميديخند يليبه هر حال ان روز ما خ. كرفت 

 . ميساعت ها بگر

 

 3 فصل

 

 يم گريحاال د ميمدرسه شد يو ما مثل هر سال راه ديشدند وباالخره اول مهر فرا رس يسپر عيسر يگريپس از د يكي روزها

 بايز يليكارت خ كي دمير از من آمده بود و در مدرسه منتظر بود تا به او رسطبق معمول زودت كويچه در انتظارمان است ن ميدانست

 به من داد

 ه؟يچ گهيد نيا -

 دونم ينم -

 ست؟ي؟ مگه از طرف تو ن يدون ينم -

 نه -

 ؟ينوشت يتوش چ نميگرفته؟ خودت رو لوس نكن بگو بب تينشده باز شوخ يچينه؟ ه يچ يعني -

 ...بلكه  ستيكارت من ن نيخوشكله ا دونم آخه خانم ينم گميراست م -

 ؟يبلكه چ -

 ميكن ريروز مدرسه سر كالس د نياول ميخواست ينم ميشد و ما وارد ساختمان شد دهيزنگ شن يموقع صدا نيهم در

 كوينآمدم با  رونيبردم از مدرسه كه ب اديآن را از  "روز سرمان شلوغ بود كه كال يگذاشتم و آن قدر ط فميك يكارت را تو عيسر

گذشت چند ساعت سر درس  يو سخت م يطوالن يليخ يليروز سال تحص نياول شهيخانه شدم هم يكردم و راه يخداحافظ
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 طاقت فرسا بود "سه ماه تابستان واقعا ينشستن بعد از آزاد

 كويد كه از طرف نش يآوردم كه متوجه آن كارت شدم هنوز باورم نم يم رونيب فيك يرا از تو ميوقت عصر بود داشتم كتابها ريد

 .تخت نشستم و آن را باز كردم يده؟روياو به من رس لهيداده و چرا به وس يندارد پس چه كس ينباشد اگر او نداده و قصد شوخ

 خانم مايس(( 

 ديريبپذ يليمن را به مناسبت شروع سال تحص كاتيتبر

 .ديايكارت خوشتان ب نياز طرح ا دوارميام

 )) مهران

 يبايز ريآن تصو يباور نداشتم طرح رو دميد يبه آن چه م يباشند ماتم برده بود به كارت نگاه كردم ول دهيدكه روح  يكسان مثل

 !ما در مه بود  يقلعه ساحل

 يشام صدا م يمامان كه مرا برا يشدم با صدا رهيهم چند ساعت همان طور نشستم و به آن كارت خ ديشا قهيچند دق ستين ادمي

 .نييگذاشتم و رفتم پا مياز كتاب ها يكي يكند كارت را ال يروند با حركات يكه در خواب راه م يكسانكرد به خود آمدم مثل 

 شدم رهيغذا نشستم و به پشقاب غذا خ زيم پشت

 ؟يخواي؟ ساالد م يخوايم يغذا چ مايس -

 ! مايس -

 ؟ بله بله يچ! ها بله  -

 ؟يخوا يساالد م دميپرس ؟يندار ياواخر حواست درست و حساب نيشده ؟ ا يباز چ -

 كم اشتها ندارم يليبله خ -

 .نگفتند يزيچ يبا هم رد و بدل كردند ول ييشدم مادر و پدر نگاه ها متوجه

آن ها وضع مرا به حساب  "گفتم و به اتاقم برگشتم احتماال ريو بدون عجله مشغول خوردن شدم بعد از شام به آن ها شب بخ آرام

كارت را برداشتم و نگاه كردم  گريبار د كياتاق  ينكردند تو يسوال چيآن گذاشته بودند و ه جاناتيو ه يليروز سال تحص نياول

بد نباشد از او چند  دياست شا يمهران عال ينقاش داستيطور كه پ نيا! است  يقلعه واقع كي دش ياحساس م! بود  بايز يليخ
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 نطوريننوشته ؟ خدا به من رحم كند ا يزيمهرداد چ كارت را فرستاده ؟ چرا نيچرا ا يول رميبگ يجلسه درس نقاش

داشتم آنوقت  يخواهر دوقلو م كيناگهان دلم خواست كه من هم ! به قول خانم جون مكافات درست نشه خوب است داستيپ كه

 چرا؟ "و انتخاب راحتر بود انتخاب؟ انتخاب چه؟ اصال ميشد يم يبا هم مساو

راهرو را  يپشت خط است تلفن تو كويگفت ن نييكرد ساعت حدود نه شب بود مامان از پا زنگ تلفن رشته افكارم را پاره يصدا

 برداشتم

 ؟يشد يخوابيباز دچار ب ه؟يسالم چ -

 ... يمن نه ول -

 !پس خداحافظ برو بخواب -

 سوال كوچولو ازت داره هيصبر كن بدجنس قطع نكن يه -

 ؟يداره؟ ك -

 مهران -

 خوبه ؟ حالت كويمهران ؟ از من ؟ ن -

 از كارت خوشت اومد؟ پرسهيآره خوب خوب مهران م -

 ؟يتا صبح صبر كن يتونست ينم ؟يتلفن كرد نيا يوقت شب برا نيا يبگ يخوا يم -

اونقدر پشت در اتاقم غر زد كه مجبور شدم مزاحم شما خانم محترم بشم حاال زود جواب  يرو به مهران گفتم ول نيمن هم هم -

 .پسر خوابم رو آشفته كرد نيخوندم كه ا يم ييخودم الال يخوابم داشتم برابده تا من هم برم ب

 فتهينداشت به زحمت ب يقشنگه از طرف من از مهران تشكر كن و بگو لزوم يليكارت خ -

ه به پاهاش تون يم گهيتو اتاق راه رفته حاال د لومتريچند ك يپسر از بعدازظهرتا به حال از نگران نيخدا رو شكر كه خوشت اومد ا -

 مزاحمت شدم تا فردا خداحافظ يبخش ياستراحت بده م

 ريشب بخ ستيمهم ن -

باشد كه  ياش آن جهيخواست نت يشد دلم نم يمبدل م نيقيخواستم به آنها فكر كنم كم كم داشت به  يكه نم ييحدسها گريد حاال
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 رونيآن را از سرم ب افتيخودم بابت در يو ناآرام كارت مهران كويكردم تلفن ن يبود سع يبه هر زحمت فتديممكن بود اتفاق ب

صبح خسته تر از . شوم  روزيافكار پ نيدادم تا بر همه ا يبه خرج م ياديتالش ز ستيبايم يلراحت بخوابم و يكنم تا چند ساعت

 يس اول مدرسه كه برااز همان كال. مدرسه  يزور خوردم و راه ربهينان و پن يو كم ياستكان چا كيشوم  داريروز قبل از خواب ب

در آنجا گذشته بود  يآنجا شده بودم تا حاال كه سال ها از زندگ يتر بزرگ بشوم راه عيكه سر نيا يبار با مادر و پدر برا نياول

 يتو كباري ديآ يم ادمي رستانيدب ايگفت دوره متوسطه  ينم "هم مثال كويبود كه ن نجايجالب ا.دمينام يهنوزم آن را مدرسه م

ما  ديرا باز كرد و پرس صحبتسر  قهيآمد و كنارمان نشست و طبق معمول بعد از چند دق يكه خانم مسن مينشسته بود پارك

تكان داد و گفت معلومه  يآن خانم كه خنده اش گرفت بعد سر ميريگفت ما هنوز مدرسه م يبه شوخ كوين ميكالس چندم هست

بچه ها شكل  تياست كه شخص ييگفت مدرسه جا حيدر توض مينشد ما متوجه منظورش ديو چوندد ديهست يعاقل يبچه ها

از  رنديبگ اديها  يزيچ يليشتاب بزرگ شوند و خ يتا آرام آرام و ب كندياست كه به بچه ها كمك م سهبعد از خانه مدر رديگيم

دشمن البته حاال مدرسه ها شناخت  يو حت يابيدوست  گريد يبچه ها اتيبا اخالق و خصوص ييگرفته تا آشنا گرانيمعاشرت با د

 آنهاست ندهيمشخص كردن هدف آ يبرا يآموزند كمك بزرگ يكه به بچه ها م ييفرق دارند و درسها يليخ ميبا زمان قد

 .گذاشت يم ريدر رفتار بچه ها تاث يليهمان هم خ يآموخت ول يبه بچه ها نم ياديز زيزمان ما مكتب بود و دو سه درس كه چ در

 ديكنم با سهياول مدرسه مقا يحق با آن خانم محترم بود اگر االن بخواهم خودم را با آن سالها "واقعا نميب يكنم م يكه فكر م حاال

معاشرتها با  نيشدم هم ياديز راتييآشنا شدم دچار تغ كويهم با ن يها را در همان مدرسه آموخته ام از وقت زيچ يليكه خ ميبگو

 يفكر م رنديدر صندوقخانه خاطرات جا بگ "كامال يو بعض ابندي قليمن ص ياخالق اتيز خصوصا يخواه بعض نااو باعث شد كه خواه 

 .مدرسه شوم يرا برداشتم تا راه فميسال آخرك نيدر ا شهيباز مثل هم ليدل نيگذاشته باشم به ا ريتاث كويكنم من هم برن

 :رو به من گفت  كويروز ن كياز شروع درسها گذشته بود كه  يماه كي

 ؟ ميهست يكنكور يكه امسال پا يخانم فراموش نكرد -

 نه -

 

 ؟يريكالس كنكور م ؟يبكن يخوا يخب چه كار م -
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 نه -

 اليچه خوش خ -

 رميبگ اديتونم  يبدن كه خودم نم اديتونن به من  يم يكالسها چ نيكه ا نهيموضوع ا ستين ياليموضوع خوش خ-

 ؟يرو راجع به انتخاب رشته گرفت متيمگر تو تصم -

 آره بهت كه گفتم -

 ؟ يكن ميبه من ؟ چه حرفها مگه تا حاال شده تو اسرارت رو با من تقس -

 .گميشه به تو م يم يمن كه هر چ -

 رو يكي نياز ا ريغ -

او را لو داد و هر دو  شيبرق خنده ته چشمها يشد ول يكه داشت باورم م زديحرف م دهيرنج يا افهيو با ق يآن قدر جد كوين

 ميديخند

 خوام كالس برم يمن هم نم هيچ يدون يم -

 .يبه معلم دار اجياحت "چرا؟ تو حتما گهيتو د -

 !مهران و مهرداد كله ام رو بكنند يخوايم -

 اوه مگه كالس كنكور رفتن گناهه؟-

 دوننديدانشمند م كيآخه آنها هر كدوم خودشون رو  شهيبزرگتر گناه نم نيآن ها از ا يبرا -

 يدار يخوب يدر هانكن برا يشوخ -

راست  رميخونه چپ م يكه تو نيهم ؟يكن فيحاال نوبت توست كه از اون ها تعر! شد؟ چشمم روشن  يچ دمينفهم دمينفهم -

 ديحاال شما هم به اون ها اضافه شد... كنن و تو  يم يخونن كار هنر يدرس م نيبب ريبگ اديدوتا پسر  نياز ا گهيمامان م يه رميم

خورد و تو من  يم ابونيمن اون روز به جدول خ يكاش پا يا. دستت درد نكنه يريآنها رو بگ فداشتم كه تو هم طرانتظار ن "اصال

 خودم دشمن بسازم يخودم برا يخودم با دستا چارهيكه من ب نينه ا يكرديرو با مادر بزرگت آشنا م

كلمه  هيرو نگرفتم فقط  چكسي؟ من طرف ه يگيم انيهذ ي؟ چرا دار يتب ندار ؟يخورد يحالت خوبه؟ صبحونه چ كوين كوين -
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 .و بس نيهم يدار يگفتم برادر ها خوب

 ! يدون يو بس آخه تو كه نم نيهم -

 دونم؟ يرو نم يچ -

 .هيچه دختر خوب مايس گنيكه آنها هم مدام تو خونه م يدون ينم -

 ؟ چرا؟كردند  يآنها هم در خانه درباره من صحبت م يعنيبدهم  يتوانستم پاسخ ينم

 ؟يچرا ساكت شد يه -

كنم تازه تو  ينم فيشما تعر يكس جلو چياز ه گهيمن د ديخانم ببخش كوين زميجا نبود خب دوست عز نيها ها ؟ حواسم ا-

 خواهر دوست دارم؟ هيكه من تو رو مثل  يديتا حاال نفهم يدون يرسه نم يتو نم يكس به پا چيكه ه يدونيخودت م

 ديتا آخر عمر با كردميفكر م ميديشن يچند كلمه رو از دهان جناب عال نيوا ميحساب باالخره نمردحرف  گنيرو م نيآها ا -

خواهر خوب كه با  هيدوست دارم درست مثل  يليمن هم تو رو خ ديخانم محترم باالخره حرف دلتون رو بزن مايصبر كنم تا شما س

شه اگه بگم كه  يكنند باورت نم يوقت ها منو كالفه م يند بعضپرس ياز بس از تو م دادمهران و مهر يول ميهم دوست هم هست

 خودم و تو رو به آنها بدم يگزارش كار ها ديهر روز با

 ه؟يمنظورت چ -

 ؟يكرد هيچند بار گر يدينه ؟ چندبار خند اي؟ حال شما خوب بوده  ميدرسهامون چطور بود ؟ كجا رفت نكهيا -

 ؟يزاريسر به سرم م ينكن باز دار يشوخ -

 ؟يكرد يي؟ سحر و جادو يخوند يينكنه تو دعا طونيبه سرشون زده؟ ش يدونم چ يبه جون تو نه نم -

 دست بردار -

 شمال رو ظاهر كردند يعكس ها دميبود كه ازش پرس نيبهتره موضوع رو عوض كنم ا دميد

 بياون عكسا انداختم و بعد همشون غ نگاه به هيفقط  يد يجواب من رو نم يكرد يكار كيتو  گميمن م يبابا دلت خوشه وقت -

 مهران و شينصفش پ.!شدند
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 !مهرداد  شياش پ هيبق

 .بگم يدونم چ ينم -

 !يقشنگ افتاده بود يلياز اون ها خ رييچند تا كتا ياز عكس ها خوشت اومد ؟ تو نميحاال تو بگو بب! هيجواب خوب -

 !كه نپرس ميديعكسها من و خانم جون اونقدر خند نيسر ا. بود آره عكسها خوب شده بودند مخصوصا عكس قلعه جالب افتاده -

 !چشمم روشن د؟يما را مسخره كرد يعني -

كدوم  ديعكس مهران و مهرداد از من پرس دنياتاق و بعد از د يكردم كه خانم جون اومد تو ينه بابا داشتم عكسها را نگاه م -

 مهرداد يكيمهرانه و كدوم  يكي

 صيتوانم آن ها را تشخ يسن و سالم نم نيمن هم با ا. يخانم جون گفت حق دار. دونميم و بعد گفتم نمبه اونا نگاه كرد يه

 كه بعد مامان هم با مطلع شدن از ماجرا خنده اش گرفت ميفتيحرفش باعث شد به خنده ب نيهم! بدهم

توانستم  ينم. گذاشت يتا مدت ها مرا راحت نم كوين يحرفها يآن روز هم تمام شد ول. ماجرا به خنده افتاد نيا دنيهم با شن كوين

ما را بر  انهيم يزيخواست چ يدلم نم يزدم ول ييحدس ها زهيغر يالبته از رو. اورمياو نسبت به خودم سر در ب ياز توجه برادرها

 قائل بودم ياديارزش ز كوين اب يدوست يبرا. هم بزند

آنها  يدر خانه  گريمن د. ما شده بود يكيباعث نزد شتريشد هر چه ب يبار برگزار م كي يهر دو خانواده كه ماه يهايمهمان

 .آمد يبه منزل ما م كويرفتم و با ن يآنها م يبه خانه  فياز تكال يانجام بعض يافتاد كه از مدرسه برا ياتفاق م يمعذب نبودم و حت

 يمطالب الزم برا يود و من مشغول جمع اوركرده ب هيما ته يكنكور را برا يدرس يدوستان خودش برنامه ها قياز طر مهران

بودم مهران زودتر از معمول به خانه  يدرباره اصول روانشان يمشغول خواندن كتاب كوين يروز كه در خانه  كي. بودم يريادگي

 .آمد

 .خانم مايسالم س -

 .ديسالم خسته نباش -

 .نميو تونستم شما رو بب دينجائيشما هنوز ا! يچه شانس. خوب شد زود اومدم . رهيدر م ياز تن آدم فور يشما خستگ دميبا د -

 .مزاحمم شهيمن كه هم. ديشما لطف دار -
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چشم  يرو ديائيو ب ديشما لطف كن اي ميشما بش هيهمسا ميائيو ب ميخونه خودمون رو عوض كن اي ميبكن يفكر ديبا! نيشما مراحم -

 !دينيما بنش

 !نيديخجالت م!  ديزن يچه حرفها م -

 يعادت م بايز يزهايزود به چ يليما بود خ يهم به جا يهر كس يعني...كه  ميما اونقدر به شما عادت كرد گميرو م قتيحق نه -

 .كرد

 .شماست فيتعر شهيخونه ما هم هم يتو.  ديشما خودتون خوب و مهربون هست -

 از مهرداد ؟ اي ديكن يم فيتعر شترياز من ب -

 !شما ياز همه  -

 ...ديكرد يم فيتعر كوياز ن شتريحداقل از من ب خواست يدلم م -

بعد به  قهيچند دق. توانستم خودم را كنترل كنم و نخندم يمظلومانه به خود گرفته بود كه نم ي افهيمهران چنان ق. ام گرفت خنده

 .كنم دايبودند كه هرجا گشتم نتوانسته بودم آنها را پ ييكتابها. من آورد ياتاقش رفت و چند تا كتاب برا

 .نشست يبه رنگ صورت ميداد كه احساس كردم گونه ها ليبه من تحو ييبايتعجب من فقط لبخند ز ددني با

 .گذاشتند افكار من راحت باشند و تعادل را حفظ كنم يدو برادر با توجه و محبتها و اصال با وجود خودشان نم نيا

 .رديگيدر قلبم دارد جا م يتر قيمكردم كم كم احساس ع يهم به آنها عادت كرده بودم و حس م من

 .دميد يم ييوقت آنها را به تنها هر

 رميحواسم را جمع كنم تا آنها را با هم اشتباه نگ شهيمجبور نبودم هم. راحت تر بود ميبا آنها برا معاشرت

بود كه  ييايمثل در شيحالت چشمها. بود قينگاهش گرم و زننده و عم. بود يگريبود اما مهرداد جور د يخوب يليپسر خ مهران

 شهيهم. او نگاه كنم يجرئت نكرده بودم به چشم ها شتريبار ب نيتا به حال چند. داد يخوب و جالب را م يزهايچ يليخ دينو

 آمد يبه مظر ساده تر م نمهرا يول. كردم يرا گم م ميدست و پا

 .را كه آماده كرده بود ببرد يياز طرحها يكيدانشكده تا  ميدعوت كرد برو كويروز اواسط زمستان بود كه از من و ن كي

 .شد كار او باشد ينم باورم
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 .شده بودم يافسانه ا يايدن كيانگار وارد  اصال

 يزهايآو يچند نفر داشتند رو هنوز

الزم را به  حاتيمرد و به طرف آنها رفت تا توض يمهران عذرخواه. كردند يشدند كار م يم ختهيآو ديصحنه با يكه رو يمخصوص

كه  ميسالن بود ونيدكوراس يمشغول تماشا كويمن و ن.و نافذ و آمرانه بود قيدر آن لحظه نگاهش مثل نگاه مهرداد دق. آنها بدهد

 دنيهمچنان محو شن. ميصحنه برو يمهران لبخند زنان از ما خواست رو.انداخت نيطن ييبايز تينها يب يقيموس يناگهان صدا

مهران  ميصحنه رفت يرو يوقت. داد يسالن جا م يخودش را باشكوه درگوشه و كنار فضا بودم كه مثل موج آب ينيآهنگ دلنش

آن قدر تعجب كردم كه با  ليدل نيبه ا. بودم دهينشن رانشسته بود تا آن روز نواختن او  انويمهرداد پشت پ. را كنار زد يپرده ا

 يچشمانم را برا. شوميكردم دارم در آن غرق م يبود كه حس م و اثر گذار بايزد آنقدر ز يكه م يآهنگ.شدم رهيباز به او خ يدهان

 !))بزرگ، كمكم كن يخدا: (( بستم و در عمق وجودم طلب كمك كردم يلحظه ا

 .يديد هيبرامون ته يخوب زيمهرداد، سورپر-

االن  نيتا هم اريدلب بمحترم صن يخانمها يپاشو برا.؟ بكش كنار آقا مهرداد،تا من هنر خودم رونشون بدم يديحاال كجاش رو د-

 .ميكنسرت براشون بد كي

بودم كه  امدهين رونيب شيچند لحظه پ نيآهنگ نيريش يايهنوز از رو. اورديب يما صندل يبلند شد تا برا انوياز پشت پ مهرداد

اركستر كامل باهم  كي كردينواخت كه آدم فكر م يچنان استادانه م.مرا دوباره به آنجا بازگرداند زشيمهران با انگشتان سحرآم

 خواستيدلم م. كردند كيقطعه كالس كيشروع به نواختن  يكنار او نشست و دونفر هنگ،مهردادبعد از دو آ. نوازنديدارند م

در  يو هماهنگ يشدند،چنان هارمون يم يكيدوبرادر موقع نواختن انگار  نيا. و به نواختن آنها گوش كنم نميساعتها بنش

 .داشت يوا م نيانسان را به تحسشد كه  ينواختنشان حس م

كردم مهرداد  يحس م. مانده بودم رهينواختند قرار گرفته و به دستان آنها خ يكه آنها م ييبايز اريبس يآهنگها ريتحت تاث داٌيشد

زد و آنها دست  يشاد و خنداد برا كويو ن ديرس انيبه پا يبعد آهنگ بنرم قهيچند دق. من شده است يروح يدگرگون نيمتوجه ا

شد كه  ياز خود نشان بدهم هنوز باورم نم يو چه عكس العمل ميچه بگو دانستميو نم نييبودم پا ختهسرم را اندا. كرد قشانيتشو

منتظره  ريغ ميبنوازند برا يخوب نيبتوانند به ا نكهيا يول روند،يرفته اند و م انويكالس پ دانستميم. حد هنرمند باشند نيآنها تا ا
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 .بود

 !د؟يانداخت نييقدر بد بود كه از خجالت سرتون رو پا نينم،اخا مايس-

 .كنم دايشما نتونستم پ نيتحس يبرا يبود كه كلمه ا باينه،نه،اونقدر خوب و ز-

 .كنه يم نيتمر شترياواخر او ب نيا زنه،يمهرداد بهتر از من م اديدلخواه به دست ب جهيتا نت ميكار كن اديز ديم،بايتازه اول راه هست-

 .دمينواختن شما و مهرداد ند نيب ين كه فرقم-

 .شنيم يكيبه نت و با آهنگ  ليمهرداد موقع نواختن خودشون تبد يدستها گه،يمهران راست م-

البته نه  د،يآشنا كرد يگريد يبايز يايمن رو با دن. ممنونم يليشما خ يرو نداشتم از هردو يكنسرت جالب نيراستش انتظار چن-

 .داره گريزنده اش مزه د يزيهر چ يگوش نكرده باشم،ول كيكالس يقيقبال موس نكهيا

 .آوردند يدوتا پسر لجباز پدرم رو درم نيخونه ا يواال امشب تو يخدا را شكر كه نظرت را گفت-

 يخروجدر  كينزد ميقرار گذاشت كويبا ن. رديمن بگ يبرا گريمهرداد از من خواست با او به كتابخانه بروم تا چند تا كتاب د بعد

انگار به دهان قفل  ميبا هم بود يوقت ليدل نيبه هم. افتاد كه من با مهرداد تنها بشوم يبندرت اتفاق م. مينيرا بب گريدانشكده همد

دانستم كه  يم يبخوب گريحاال د.شود ميو او متوجه حال و احوال درون ميبگو يزيچ دميترس يراستش م. آمد يزده باشند،حرفم نم

حاال .شده بود ختهيبه مراتب محكم تر ر يزيچ يها هيپا داريد نياز همان اول. ستيرسد ن يكه به نظر م يسادگ روابط ما به آن

از  يكي نيتازه انتخاب ب. دميترس يكنم، از اشتباه م يدر آن باز يخواستم نقشيتمام خواهد كرد، نم يمعلوم نبود خانه را چه كس

به مهران،  ادشيز تينها يمهرداد با وجود شباهت ب. توانست با آن روبرو شود يم يبود كه هر دختر يزيچ نيآنها مشكل تر

 .زد كه مهران فاقد آن بود يحركاتش موج م يدر نگاهش و بعض يزيچ

 د؟يچرا ساكت-

 .گوشمه يتو باينواختن شما هستم،هنوز اون آهنگ ز ريهنوز تحت تاث-

 !گرونه يليخ م،متاسفانهيبخر انويپ كي ميبتون يبزود ديااگر خدا بخواد و جور بشه ش. خوشحالم كه خوشتون اومده-

 .ديكه مارو از هنر خودتون محروم كن فيجور بشه،ح دوارميام-

 د؟يتر باش يمگه مهران از شما قول نگرفت با ما خودمون. به شما،شما گفتن ديباز كه شروع كرد-



 

 

كتابخانه نودهشتيا فرنگيس آريانپور –عروسي سكوت                                 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٨٨

 .ديكن يواال سخته،بخصوص كه شما،من رو شما خطاب م-

ما را تو خطاب  كويما راحت تره اگر شما مثل ن يبرا يد،وليهست ژهيدختر خانم و كيشما واقعا  م،چونيكار رو بكن نيا ديمابا-

 .ديكن

 ياز حد بود كه هنوز آمادگ ادهيز يكينزد يخطاب كردن به معن)) تو.((بود نيسنگ ميبتوانم آنها را تو خطاب كنم برا نكهيا فكر

 يم رياز آنها گ يكي يشد كه خواه و ناخواه حتماٌ تو يداشت بافته م ييقلب من تله ها يبرا. بودمافتاده  ريگ يبدجور. آنرا نداشتم

ناآشنا و مرموز و در  يزياحساس چ ياحساس ترس،كم يكم. داشتم  يگريكنار معرداد احساس د ؟يكي مكدا يتو يول. افتادم

 دهيمن آنرا ناد يول.شود داريزد تا ب يشد به من تلنگر م يمكه از مهرداد حس  يا يدانم،انرژ يحال افسون كننده،درست نم نيع

آغاز  يگرياگر مرحله د يما برقرار بود، ول نيب يدوستانه خانوادگ روابطحاال .به قلبم نفوذ كند اديگذاشتم ز ينم يعني. گرفتم يم

 .لبم نشست يرو يدناخودآگاه لبخن! شدم يتمام غرق م تيبا رضا يفكر كنم حت! شدم يشد،آنوقت چه؟ غرق م يم

 د؟يكن يكه باعث لبخندتان شده م يزيچ كيمراهم شر-

 :رو گفتم نياز ا.احساس كردم او فكر مرا خوانده است. بود كه از خجالت سرخ شدم يمهرداد آنقدر ناگهان يصدا دنيشن

 .مدرسه افتادم ياز ماجراها يكي اديآه،-

 يتر كيبه مراتب رمانت زياحتماال چ.كند انينما يلب كس يرو يفيو لط بايلبخند ز نيمدرسه بتواند چن يكنم ماجرا يفكر نم-

 .بوده

 د؟يكن يم يفكر نيچرا چن-

نگاه  كدفعهيكالس، يوقتها تو يبعض.گرفتار ايكه قلب آنها آزاده  ميفهم يما پسرها از لبخند دختر خانمها م.نيدون يخب م-

 يچنان لبخند كهيخوش كه معموال رمانت يخاطره ا يادآوريطمئناً با در عالم خودش فرورفته و م يدختر خانم ينيب يم ،يكنيم

 .بود نيريش يليلبخند شما هم خ. بكشه رونيب نيريش يايرو نياون رو از ا اديدلش نم دمآ. شهيكه تمام صورتش روشن م زنهيم

 د؟يديفهم ياز اون چ نيگ ياگر راست م-

 !يچيه قاٌيدق-

 .ديكله من بود يداشت كه نكنه تو يواال داشت شك برم م. ديستين نيزبيردم تك يخدا رو شكر اونقدرها كه فكر م-
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رو  نكهيا يدخترها به جا.مهرداد باعث شد چند نفر كه جلوتر از ما،در حركت بودند برگردند و به ما نگاه كنند نيدلنش خنده

از توجه آشكار  اليخ يب ه،مهرداديدر همان چند ثان.شدند رهيطور به مهرداد خ نيهم هيبرگدانند و به راه خود ادامه بدهند چند ثان

بود كه در درونم غوغا  ييتمام حواسم به صدا.دادم يو نه گوش م دميفهم يزد كه نه م يحرف م يزيچ هرفت و دربار يآنها راه م

چه؟هركس  يعني.دشد؟ تند و تند شروع كردم دعا خواندن و از خدا كمك خواستن تا دستم رو نشو يمرا چه م. به پا كرده بود

 ياصال به من چه؟ول قه،يدق قه،صدينگاه كند، دو دق استخو يخواست حرف بزند،به هركس دلش م يهركس دلش م ايحق داشت 

 ... .يعني،يعني! من يخدا!خواست چشمان آن دخترها را درآورم يدر ان موقع، دلم م

 م،ها؟يمون يتنها م يليخ ايدن نيا ينجا،تويا ن؟مايد يخودتون ما رو اونجا راه نم يايدن يتو ديخانم بازكه رفت مايس-

 .لبخند زدم ارياخت يحرف را زد كه ب نيا يبا مزه ا ةافيبا چنان ق مهرداد

 !يمساو كيبه  كي گه،يد زيچ كيشد  نيحاال ا-

 !متوجه منظورتون نشدم-

 .شاد كنم ايدن نيهم تونستم شما رو وارد ا د،منيمن رو خنداند كدفعهيشما -

با هم  مانيانداخت، اگر نگاه ها يحال م نيمرا به ا شيصدا. و مجبور نبودم به اونگاه كنم ميرفت يبودم كنار هم راه م الخوشح

 شد؟ يكرد چه م يم يتالق

 د؟يكه نشد م،خستهيديرس-

 .ميديزود رس يليخ. نبود ينه،راه-

 .كنه يراه گله م ياز دور اديدانشگاه م يتو يهرك ن،يدون يم-

 .اديم يندارند كه راه به نظرشون طوالن يصحبت خوبهم  ديشا-

 د؟يكن يم فياز من تعر ديدار-

 .گميرو م تير،واقعينخ-

كه مهرداد قول  ميبعد با هم در كتابخانه دنبال چند كتاب گشت.نداد يمهرداد جواب ليدل نيبه ا. ميكتابخانه شده بود يراهرو وارد

با نگاه  يوقت ديبه سمت چپ چرخ م،مهرداديبه سمت راست بچرخ نكهيا يبها به جابعد از گرفتن كتا. رديمن بگ يداده بود برا
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 :من روبرو شد گفت زيپرسش آم

 .از فرصت استفاده كرد ديبا ليدل نيآورد،به ا ريتنها گ شهيراستش بندرت شما رو م-

 .منتظره كوين-

 .شد ديحاضرم با شما شرط ببندم كه زودتر از او سر قرار حاضر خواه-

 د؟يقدر مطمئن هست نيكجا ا از-

 ه؟ينظر شما درباره مهران چ يراست.خواهر منه مهران برادرم كوين-

 .هيمثل شما پسر خوب-

 .نه منظورم كارشه-

 .جالب بود دمياون چه كه د يول. ارميسردر نم زهايچ نجورياز كار دكور و ا اديآها،ز-

 يداره برا ن،قصديدون يم.كنه نجا،اكتفاير نكنم به درس خوندن در االبته فك. كنه يرشته م نيصرف ا ياديمهران كار و وقت ز-

 .بتونه بره خارج گريهم دوسال د ديشا.  كساليارائه بده،كه بعد از  ديطرح جد كيدانشگاه  هياستفاده از بورس

 .ديشماها قصد خارج رفتن داشته باش كردميخارج؟اصال فكر نم-

 د؟يكرد يفكر نيچرا همچ-

 يكه فقط برا ديباش ييجوانها ليكردم شماها از قب يكه فكر نم نهيمنظورم ا. ديهست يرانيا يليبگم شماها خ يرچه جو دونمينم-

 .كشند يپرواز نقشه م

 د؟يفكر كن ينطوريباعث شده ا يتونم بپرسم چ يم! جالبه-

از  ريبه غ يگريد ينم جاكنم بتو يطور كه خودم هم فكر نم نيهم. جور احساسه كيتونم بگم  يراستش خودم هم درست نم-

 .راحت باشم رانيا

 ؟يشما را مجبور كند، چ طياگر شرا-

 .دونمينم -

 .باشه يهمسر شما خارج ديفرض كن -
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 .ستميدوست ن هايباشه؟من كه با خارج يخارج ديكنم،دوما چرا با يفكر نم زهايچ نيمن فعال به ا ؟اوالي؟همسر؟خارجيچ -

 ن؟يبد ليادامه تحص يخارج اتيبدر رشته زبان و اد نيخوايمگه نم -

 داره؟ يخب بله، چه ربط-

 !نيهم دوست بش يخارج كيكه با  شهيم نياش ا جهيحتما نت -

 د؟يگذار يسر به سرم م ديدار-

در ارتباط  انيشد كه با خارج ديدست به كار خواه ييحتما جا ليباالخره شما بعد از تحص رم،چونيگ ينه،احتماالت را در نظر م -

 .شتريكسب درآمد ب يبود حداقل براخواهد 

من  يرا برا ياصل يجا نيا يول اديراحت بدم ب ياز زندگ نكهينه ا. دمينم اتيبه ماد ياديز تيكه اهم نهيمنظورم ا. كنم يفكر نم-

 .يكنم، ول ينم يدور. كه باشند يحاال از هر فرهنگ لكردهيروشنفكر و تحص يبا آدمها ييمن از آشنا نكهيا گهيد. كنه ياشغال نم

 ؟يچ يول -

 .يچيه -

 .ديشما كه حرفتون رو ناتموم گذاشت-

 .ستيخودم مشخص ن يبرا زيچ چيهنوز ه. بگم خواستمينم يمهم زيچ -

 شما رو تمام كنم؟ ةاگر من جمل نيش يناراحت نم-

 خواستم بگم؟ يم يچ نيدون يمگه م -

 .نداره يامتحانش كه ضرر-

 .كنم ينه فكر نم -

 ست؟ين نطوريا. آشنا بشم لكردهيتحص يرانيا كيبا  دميم حيكه اول ترج نيبگ ديخواست يت باشه، شما ماگر حدسم درس -

 نكهيا يبرا يول. پسر فكر مرا درست خوانده بود  نيا. انداختم و از ظرافت رفتار و گفتار مهرداد شگفت زده شدم  نييرا پا سرم

به  يكه حس كرده بود من پاسخ زياو ن. نداشتم بدهم  يمن جواب. ب مرا داد جوا يفيظر يجمله  نيتمام اسرار را فاش نكند با چن

 يول. نبود  يباور كردن.  ميافتيبعد خودمان را كنار در دانشگاه  قهيچند دق. نگفت  يزيچ گريار كرد و دياو نخواهم داد سكوت اخت
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 يبا نگاهش به من م. زند  يم يلبخند دميگاه كردم دبرگشتم به او ن. بود  امدهيهنوز ن كوين. حرف مهرداد درست از آب درآمد 

و پر  رايگرداند همان طور زل زده بودم به چشمان گ يبرنم گريسمت د بهاگر سرش را » گفتم ؟ باورت شد ؟  يديد« : گفت 

آفتاب زده شده .  از حد گرم بود ادهيامروز ز. هوا بود  ريتقص زهايچ نيا ياصالً همه ! شوم  ياحساس كردم دارم خفه م. سخنش 

 !بودم 

به  گريد كباريو  ميكرد يبا مهرداد خداحافظ. كرده است  ريكرد كه د يو عذرخواه دينفس نفس زنان به ما رس كوين خوشبختانه

درباره رشته خودش  يمعلوم شد رفته بوده تا اطالعات. گرفت  يزد و آرام نم يحرف م كدمي كوين. خاطر كتابها از او تشكر كردم 

 اديخاطر كه حواس خودم هم ز نيبه ا ديشا. آوردم  يسر در نم شيبود كه اصالً از حرف ها دهآن قدر شوق ز. كند  يآور جمع

 .اتاقم  يرفتم تو كراستي دميبه خانه كه رس. كرد  فيحرف زد و تعر كويبه هر حال تا خانه ، ن. سر جا نبود 

 . اطيح يخنك برداشتم و رفتم تو وهيآب م انويل كيشستم و  يرا عوض كردم و سر و صورت ميها لباس

توانستم بفهمم چه كار  يشكل م نيكنم فقط به ا يخال يكردم سرم را از هر نوع فكر يكنار حوض آب نشستم و سع يصندل يرو

وازش آب را به ن مينشسته و پاها ايخودم مجسم كردم كه االن در كنار ساحل در شيشل كردم و پ يخودم را در صندل. بكنم  ديبا

آورش ، حركات پر  جهيسر گ زيسحر ام ي، نگاهها شيهرچند فكر مهرداد ، حرفها.  ومش يسبك تر م يسپرده ام و با هر موج

خود استفاده كردم تا اجازه ورود به آنها را به سرم  يروياز تمام ن يول. كردند  يو مغلوب كننده اش مدام به من حمله م يمعن

 نيدانم چند ساعت به ا ينم. رها كردند  ينيو از افكار زم ندآرام آنها برد يايمرا با خود به دن ايگر دركم كم امواج نوازش. ندهم 

توانسته  يمدت يحداقل برا. كردم  يم يخوب يچشمانم را باز كردم ، غروب شده بود و احساس سبك يوقت يشد ، ول يشكل سپر

 .د آزاد شوم ظاهر شده بودن موقعيب يكه تا حد يبودم از دست افكار

 شانينواختن مهران و مهرداد و نظر خودم درباره نواختن آنها برا انويو من از دانشگاه پ ميپدر به خانه برگشت شام را خورد يوقت

دادم  حيچرا و من توض ديموقع پدر پرس نيدر ا. كنند  نيتوانند در خانه تمر ياست كه آنها نم فيبعد هم گفتم ح. كردم  فيتعر

انتخاب رشته  يمن برا ميبعد موضوع كنكور و تصم.  ستيمقدور ن شانيآن فعال برا يدارياست و خر نگرا يليخ انويپ متيكه ق

 .خواهم داد  ليادامه تحص يخارج يو زبانها اتيام را گرفته ام و در رشته ادب يينها ميگفتم كه تصم. مطرح شود 

 يبرا ديشده و حاال با نييانها را كه مطمئن شدند رشته تع اليو هم خخودم را كامال راحت كردم  اليحرف در واقع هم خ نيا با
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 :و گفت  ديمرا بوس يشانيبه اتاق خودش برود پ نكهيخانم جون قبل از ا. به آن كار كرد  يابيدست

 .بده  رييكنم اون رو تغ يفكر نم گريخودش رو گرفته د ميحاال كه تصم يول ديطول كش يدختر عاقل هرچند مدت گنيم نيبه ا -

 .كه بهش عالقه دارم  هيزيچ نينه خانم جون تازه ا -

 . يكنم موفق بش يبرات دعا م -

 .ممنون خانم جون  يليخ -

 .جون به اتاقش خودش رفت  خانم

امتحانات اخر سال و البته كنكور مهران  يسخت مشغول آماده شدن برا كويدرگذر بودند و من و ن گريكدي يو هفته ها در پ روزها

آمد  يما م يوقت ها آخر هفته مهران به خانه  يبعض. كردند  يكمك به ما استفاده م يشد برا يم دايكه پ يمهرداد از هر فرصت و

از كارها و حاالتش ، در  يمهران در بعض. مانده است  ياز آن روزها در ذهنم باق يخاطرات خوش. بدهد  يتا به من درس نقاش

دهد كه بهتر است  يم حيمن توض يكردم مهرداد است دارد برا يچند لحظه فكر م ين قدر كه براآ. شد  ينظرم مبدل به مهرداد م

خدا را . مهران او را مهرداد صدا كنم  يكم مانده بود به جا بارچند  يحت. برجسته كردن اشكال استفاده شود  يبرا ياز چه رنگ

 !طور نشد  نيشكر كه ا

از نقاط ضعف من  يكي ينقاش. خوشحال بودم  يليموضوع خ نيافتاد كه واقعاً از ا ياه ممن كم كم داشت ر يتالش مهران نقاش با

 كويبا ن يبدهد كه دوست ادينفر فوت و فن آن را به من  كيخواست  يو دلم م. تفاوت باشم  يهنر ب نيتوانستم نسبت به ا يبود نم

با مزه اش  تينها يب يها يمحبت و شوخ يمهران با دلسوز توانست بهتر از ينم يمعلم چيه. كرده بود  يمن را عمل يآرزو نيا

ما  يخانوادگ يوندهايروزها درگذر بودند و پ. شود  انيرشته نما نيكند تا از اشتباهاتم نترسم و آرام آرام استعدادم در ا يكار

مامان و . رفت  يآنها م يمن خانه  مامان ايمهمان ما بود و  كويمامان ن ايافتاد كه چند روز در هفته  ياتفاق م. شد  يمحكمتر م

 يمهمان يبرا ايبروند  دياگر الزم بود خر. دادند  يرا با هم انجام م شانيبا هم دوست شده بودند و اكثر كارها يليخانم خ وشيپر

را در  ديع ميخواست يم. به جنب و جوش افتادند  دهبود كه هر دو خانوا ديع كينزد. كردند  يبا هم مشورت م شهيهم ننديبب هيته

 يو بعد برا ميما باش يخانه  ليباالخره قرار شد سال تحو.  مينگرفته بود يقطع ميدر كدام خانه ، هنوز تصم يول.  ميكنار هم باش

پسرها به  يبرا هيهد دنيخر رآخ. دستپاچه شدم  يليخ. هم روز تولد دو قلو ها بود  ديع يدر ضمن فردا. آنها  يخانه  ميشام برو
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وقت ها هم از  يبخرم بعض كوين يخواهم برا يم يدانستم چ يم شهيهم اديبدون دردسر ز. ت تر از دخترهاست مراتب سخ

دو  نيا يبرا يول. نشنود  يكه كس يواشكيالبته . گفت  يخواست و نداشت به من م يرا كه دلش م يزيو او چ دميپرس يخودش م

 ينقاش ليمهران وسا يبرا. بدهم  هيكار به آنها هد ليوسا ميگرفت ميصمباالخره ت نكهيتا ا. سخت بود  يليه خيپسر انتخاب هد

 ديندارد و شا انويكه پ فيكردم ح يآنها فكر م ديموقع خر. هم گران از آب درآمد  يليمهرداد چند كتاب نت كه خ يو برا دميخر

از به  يكي ديآن ع. كنند  نيتوانند تمر يمبعد فكر كردم در دانشگاه  يول. آنها شود  ينباشد و باعث ناراحت يهم انتخاب درست

همه . شد  ياش در خانه بلند م يشاد اديو فر غيكرد ج يخودش را باز م ي هيهركس هد. من شد  يزندگ يدهايع نيتر يادماندني

. نداشتند  از طرف مرا هيهد افتيكه انتظار در دمحدس ز. گذاشتم  شانيانها را جلو ي هيهد. حواسم به مهرداد و مهران بود  ي

 ايشروع به باز كردن هدا كساني ينفر باشند با حركات كيانگار . بردند  ييكادو يمهران و مهرداد همزمان دست به طرف بسته ها

اما چشمان مهرداد حالت . مرا مطمئن كرد كه انتخابم درست بوده است  دنديكه در چشمان مهران درخش يبرق شاد . كردند 

شد كه  يبخرم حالت صورتش طور شيگرفتم برا ميلحظه تصم نيكه در آخر ينت و كتاب يكتابها دنيد به خود گرفتند با يبيعج

فرستادم كه  يخواندم تا آخر عمر بر خودم لعنت م يرا در چشمانش نم قيعم تيكرد و رضا ياگر در همان موقع به من نگاه نم

 ميو مهران و مهرداد برو كويمامان و پدر مرا مجبور كردند با ن كه حدود چهار بعدظهر بود ليسال تحو زبعد ا! چرا اشتباه كردم 

توانستم علت  يهرچند نم. مامان ان قدر اصرار كرد كه مجبور شدم بروم  يخواست خانه بمانم ول يگردش راستش دلم م

 :مهران گفت  نكهياتا  مياطراف گشت زد ابانهايدر خ يمدتو  ميرفت رونيبه هر حال از خانه ب. مامان را بفهمم  يپافشار

 يپس برا. دلشون خواسته خلوت كنند  يديكه روز ع ميما انقدر مزاحم پدر و مادرمون شد داستيخوب بچه ها آنطور كه پ -

 . يي، جا نمايس ميبهتره بر مياورياز عزا در ب يما هم دل نكهيا

 كه چه ؟ ينيسالن شلوغ و خفه بنش هي يتو يبر يبذار يخوا يرو م يخوب نيبه ا ي؟ هوا هيچ نمايس. بابا دلت خوشه  -

 ؟ ميخوب تو بگو كجا بر -

 :اعتراضش بلند شد و گفت  يصدا كويموقع ن نيا در

 ؟ ميخواد بر يخواد سوال كنه كجا دلمون م ياز ما نم چكسيدو تا پسر شدن ارباب ما ه نيباز ا دمينفهم -

 ؟ نيبر نيخوا يكجا م نيسركار خانم ، خوب بگ ديبخش ياوا ، م -
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 ! يدنيد ديع -

 ؟ يدنيد ديع -

 ...كه فردا سرمون خراب خواهند شد بلكه  ليفك و فام يدنيد دي، اما نه ع يدنيد ديآره ع -

كوتاه گفت ،  يرا كه بعد از تامل يزيچ دنيكه چه خواهد گفت و اصالً انتظار شن كويچشم دوخته بودم به دهان ن رانيو ح متعجب

با  كوين. خواهد برود  يم يچه كسان يدنيد ديبه ع كوين ميحدس بزن ميتوانست يان و نه مهرداد اصال نمنه من ، نه مهر.  مينداشت

 :و آرام گفت  يجد يلحن

 . يپرورشگاه يبچه ها يدنيد ديبه ع. كه تنها هستند  ييپدربزرگ ها و مادربزرگها يدنيد ديبه ع -

 شنهاديپ نيحال ما دگرگون شد ، مطمئن بودم كه با ا. باشند  ختهيما ر سر يرو كبارهيمثل آب سرد بود كه  كوين شنهاديپ راستش

و  ياز شاد ريبه غ يگريد زيچ چيو به ه ميخود غرق بود ياي، چقدر در دن شيكه تا چند لحظه پ ميفكر افتاد ني، ما به ا كوين

بسته  رهيمردم معموال فقط به دا يول. شد آور با يهمه شاد يبرا ديبود كه با يدينوروز ع ديع.  ميكرد يآرامش خودمان فكر نم

انها را به  يرشته ا چيكه ه يچه رسد به كسان گريمانند ، د يم رهيدا نيها خارج از ا يليكنند و خ يخود توجه م انيو آشنا ليفام

 :و را گرفت و گفت كودكانه دست ا يانداخت و مهران با حالت كويبه ن يدانمملو از قدر يمهرداد نگاه. كند  يوصل نم رهيدا نيا

 يدور م يليخ ميداشت. بازگردوند  نيما رو به زم يچطور دينيب يگن خواهر گل ، م يم ني؟ به ا دينيب يخانم خواهر ما رو م مايس -

 نه مهرداد ؟! ها  ميافتاد

 ميو بعد برو ميبخر ينيريچند جعبه ش يفروش ينيريش ميقرار شد اول بر. به حرف زدن  ميهمه با هم شروع كرد كدفعهي بعد

اول  ميديبعد آنجا رس قهيپانزده دق. از محله ما دور نبود  اديكرده بود و ز داياز آنها را پ يكياز قبل آدرس  كوين. خانه سالمندان 

و همراه  ختيترسم ر ميسالمندان روبرو شد يخانه  سيپرستارها و رئ يبا برخورد دوستانه  يوقت يلرا گم كردم و ميدست و پا

با ورود ما همه به طرف در . كردند  ينگاه م ونيزينشسته بودند و داشتند تلو يمسن انيكه خانم ها و آقا ميشد يوارد سالن كوين

شود دروغ نگفته  ريكم مانده بود اشكم سراز مياگر بگو. را خواند  زانشانيعز دنيشد انتظار د يبرگشتند در نگاه تك تك آنها م

 يجعبه ها عيمهران و مهرداد سر.  ميچه به آنجا رفته ا ياست و برا ينرود چه روز ادميعث شد كرد با كويكه ن ياما كار. ام 

و  ميكنارشان نشست يا قهيو چند دق ميرفت يبزرگهم هركدام به نزد مادر  كويمن و ن. را باز كردند و به انها تعارف كردند  ينيريش
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از كجا  كويدانم ن يتا آن انتظار تلخ و سرد از صورت آنها محو شود ، نم ميكن يكار ميكرد يو سع ميگفت كيسال نو را به آنها تبر

. تفاوت بماند  يب ستتوان يكس نم چيكرد كه ه يم فيآنقدر بامزه آنها را تعر يكرده بود ، ول رهيجالب ذخ يهمه حرف ها نيا

آنها اجازه  ميهم به پرورشگاه بزن يسر ميدارقصد  ميگفت نكهيو فقط بعد از ا ميكن يخداحافظ ميساعت به زور توانست كيبعد از 

 يخودمان را به جا ديشا. از ما دگرگون شده بود  كيهر  يحال و هوا ميآمد رونيسالمندان ب ياز خانه  يوقت. رفتن ما را دادند  ي

كه  ييجا نكهينه ا البته نديبس ناخوشا يمنظره ا. گذاشته بودند  شانيكه فرزندانشان تنها ميديد يم يزنان و مردان مسن نآ

توانستند هر  يآنها در انجا آزاد و راحت بودند ، و م. هم داشت  ييبايبود كه باغ ز يكردند بد بود ، نه ، ساختمان بزرگ يم يزندگ

 يكه در چهره  يانتظار ساكت يول. بروند  رونيگردش ب يبرا ايدختران خود برگردند و  ايپسران و  ي هخواهند به خان يوقت كه م

. بود  بينگاه غا نيحالشان خوب نبود ا يكه از نظر جسم يتعداد يفقط در چهره . كرد  يزد آدم را كالفه م يآنها موج م يمه ه

 .را گرفته بود  يدرد روح يجا يدرد جسمان

در آنجا  يكساعتي و ميسراغ بچه ها به پرورشگاه رفت ميبهتره بر ميكن ريرفتن به خانه را د ميآورد كه اگر نخواه ادمانيبه  مهران

كرده بودند ،  ياز قبول آنها خوددار نشانيوالد ايپدر و مادرشان را از دست داده بودند و  ايكه  ييبچه ها دنيد.  ميبا بچه ها بود

 .سالمندان بود  يسخت تر از خانه 

 نيبهتر ميباش يخوب يگر بچه هادعوت كرد و قول داد ا يما را به خوردن بستن يهمه  ميتازه كن ييحال و هوا نكهيا يبرا كوين

ساعت حدود هفت .  ميخانه هم بخر ياعضا ي هيبق يبرا ميگرفت ميآن قدر خوشمزه بود كه تصم يبستن. بخرد  مانيرا برا يبستن

مامان . مامان از من خواسته بود حتماً قبل از حركت زنگ بزنم .  ميگرد يبر م ميما دار فتمعصر بود كه به خانه زنگ زدم و گ

آورم دچار  يم اديرا به  كوين ينخست ورود به خانه  ياگر آن چند لحظه  يحت.  ميخوشحال شد و گفت زود به خانه برو يليخ

 .زنم  يشوم و ناخودآگاه لبخند م يم ديشد جانيه

 يبروند به اتاقها به طرف راه پله كه دنديچيپ يمهران و مهرداد داشتند م.  ميوارد راهرو شد يهمگ. در را باز كرد  كوين مامان

ما وارد سالن  يهمه . مامان ، پدر و خانم جون آنجا بودند . بهمنش آنها را صدا كرد  يصفا بدهند كه آقا يخودشان سر و صورت

،  رتيتعجب ، ح. بود  يچه جور ميتوانم بگو ياصالً نم. بود  يدنيمهران و مهرداد واقعاً د ي افهيق. و درجا خشكمان زد  ميشد

، اما  ديبگو يزيمهران چند بار دهان باز كرد چ. زد  يبا هم در چهره شان موج م يقاط زهايچ نيا ي، شور و شوق همه  يناباور
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 :منتظر شد ، گفتم  دينبا گريد دميمن كه د. شده بود  رهيخ انوياو به پ. ساكت بماند  ديبهتر د

 !خدا را شكر كه نت ها به درد شما خواهد خورد  -

 .همه با هم شروع به حرف زدن كردند  كدفعهي. لسم را شكست جمله ط نيهم و

تولد و سال  هيدو خانواده به عنوان هد يدست جمع هيهد ني، باالخره معلوم شد كه ا كوين زيانگ جانيو داد ه غياز فروكش ج بعد

بودند وبا چنان مهر و  ستادهيا انويپ يجلومهران و مهرداد .را امتحان كنند انويبعد از آنها خواستم تا پ. نو به مهران و مهرداد است 

 انوياول پشت پ كينگرفته بودند كدام  يميشد هنوز آنها تصم يم ميكه من داشت حسود دنديكش يم تآن دس يرو يمحبت

باهم انتخاب كنند كه هر دو  يآهنگ دونفر ديبعد با.  اديتا بچه ها حالشون جا ب ميبهتر اول شام بخور:كه خانم جون گفت  نديبنش

 .نره كه شاد باشه  ادشونيتازه .بزنند

 .رفتنديحواسم به مهرداد و مهران وبود كه چطور با خودشون كلنجار م تمام

 :انگار نگاه من را حس كرده باشد سرش را به طرف من برگرداند و گفت  مهرداد

 ؟ ديشما خبر داشت انيحاال نت ها به كار م. درسته

 .تعجب كردم هيهد نيمن هم به اندازه شما از ا. نه

 .دميداشته ومن اون رو ند انيچشمم جر يجلو يكردم كه باز يراحت شد واال داشتم فكر م الميخ نطورهيا اگه

 ؟ ديستيخوشحال ن هيهد نيا افتياز در مگه

داره  يحت! ست احمقانه ا يليخ! بود يبزرگ يچه آرزو شيپ قهيكه تا چند دق رهيگ ي، به خودم خندهام م ميكه به دستش آورد حاال

به آنها به مراتب سخت تره و  دنيهستند كه رس ييآرزوها يوقت.كردم يفكر م يزيچ نيكه چرا اصال به چن رهيگ يحرصم م

نگاهش  گفتيرا م يداشت جمله آخر يوقت. كنه يآخر عمر قلب و روح آدم رو شاد م تاداره كه  يا ينيريبه اون ها ش دنيرس

 ينم.خواست اشتباه كنم  يمشكل بود دلم نم ميبرا شديتصور آنچه در نگاهش حس م.دميلرز چنان پر احساس بود كه بر خود

 رهيبه من خ قيعم نطوريتا آن لحظه ا. بود  همرا افسون كرد شيبايز يبا آن چشمها. طلسم رو بشكنم  نيتوانستم ا يدانم چرا نم

حالت  ميكه تا آن موقع برا ييزهايانگار تمام آن چ.گفته شد  در همان چند لحظه انگارحرفها رميچشم بر گ توانستمينم. نشده بود

 ديشا ايبود؟  دهياز كجا فهم. شديكه ساخته بودم داشت خراب م يانگار سد. بخود گرفتند يداشتند شكل واقع يگنگ و نامشخص
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 .كرديداشت امتحان م

 ن؟يگ يبه هم م نيدار يشما دو تا چ يه

 :مهران بخود آمدمو گفتم يصدا با

 .امدهيخوشش ن اديز هيهد نيا افتيكنم مهرداد از در يم رفك

 يبچگ يآرزو انوي؟ داشتن پ ديدياشتباه شن ديشا ماي؟س يآفتاب موند يتو اديشده ؟ز تيزيمهرداد چ ،يامده؟هين خوشش

 !ما بوده  يريوپ ي،جواني،نوجوان

 .ديمهرداد هم خند.خندهام گرفت  ارياخت يب

 . ميبد يكنسرت حساب كيبه سر و صورتت بزن تا بعد از شام  يبرو دست.احت نكننار ادي،خودت رو ز رمرديپ يه

 . ينيبش انويپشت پ ييتنها يدفعه هوس نكن كيكه تو  ميبهتر كه با هم بر.كه حالش جا اومد نيمثل ا آها

بود كه شام  اديو خندهدار زجالب  يآن قدر صحبتها.  ميشام جمع بود زيبعد همه پشت م قهيچند دق.زنان به آشپزخانه رفتم لبخند

 . ديطول كش يخوردن ما دو ساعت

 .ميمهران و مهرداد گوش كن يقيتا به كنسرت مس ميهمه در سال جمع شد بعد

 نيمهرداد ا.پرداختند گريد يبايز يآهنگ شاد نواختند و بعد به نواختن آهنگها كيآنها اول . كه خانم جون خواسته بود همانطور

كش دلش  چيآن ، ه انيبه اتمام رساند كه تا چند لحظه بعد از پا ي، آرام و عاشقانه ا بايز تينها يبا آهنگ ب به اصطالح كنسرت را

تا صبح  ميخواستيدوبرادر م نيوقت نبود از ا رياگر د. را كه نت ها هنوز در آن در رقص بودند بشكند ييبايخواست سكوت ز ينم

با  ميگرفت ميتصم زيو ما ن ميو برگرد ميكرد تا او را به خانه برسان شنهاديكرد پ يم يخانم جون احساس خستگ. بنوازند  مانيبرا

مامان رو در  كوين. تشكر كردند  هيهد نيوگرم از پدر و مامان به خاطر ا مانهيصم يليمهران و مهرداد ه.  ميخانم جون به خانه برو

 يشدستيمهران پ. كردم به مهرداد نگاه كنم  يجرات نم يول.كردم  يخداحافظ كويمن هم با مامان وپدر ن. ديآغوش گرفت و بوس

 :مهران گفت .دييبفرما:پدر گفت . خانم بكنم مايتشكر گرم از س كي ديكرد و به پدرم گفت اجازه بده

 !كنم  يخانم گرم گرم از شما تشكر م مايس

كوچك و  تينها ياو قاب عكس ب. من است كه مهرداد لبخند زنان جلو آمد و گفت حاال نوبت كردميو واج به او نگاه م هاج
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 در آن چند لحظه كوتاه كه .متشكرم  زيبخاطر همه چ: آهسته گفت  شيرايگ يدستم گذاشت وبا آن صدا يرا تو ياتورينيم

با  مانديو دست من در دستش م ستاديايزمان م شدنديساعتها خراب م يهمه  خواستيدستم به دستش خورد دلم م ناخوداگاه

 زدمينداشتم به او بدهم حدس م يكردم جواب ديشد ياز بدنم گذرانده باشند احساس گرما يبرق انيجر ييگرم او گو تماس دست

 را اهسته تكان داد و كنار رفت سرششده است  زيدستم متوجه همه چ فياز لرزش خف

مهران و مهرداد  يانها نوازندگ ينوازو مهمان  يو از مهمان زدنديهمه با هم حرف م ميبعد به طرف خانه در حركت بود قهيدق چند

 ديخانوم جون متوجه سكوت من شد و پرس كردنديم فيتعر

 ؟يجون چرا ساكت مايس-

 دميشما گوش م يدارم به حرفها-

 ؟يخسته شد-

 كنهيسرم درد م كمي-

 يفردا تا ساعت ده صبح بخواب يتونيم يحت شهيخوب م يكنياستراحت م-

 شيبود و هر وقت پ يزيث شد لبخند بزنم اخر خانم جون كه از طرفداران پرو پا قرص سحر خباع ارياخت يحرف خانم جون ب نيا

استراحت كنند معلوم بود  يدو ساعت يكيدر عوض حق داشتند بعد از ظهر  شدنديم داريصبح زود از خواب ب سايبايما بود همه م

شكل به  نيبه ا كنميم يبرده و سع ييخانم جون بو دمكرياز ان اگاه شوم حس م خواستميدارد كه من نم ليمقررات دل نينقض ا

كار را  نينبوده كه من بتوانم ا يوقت كار ساده ا چيجمع و جور كردن افكار من ه يمن فرصت بدهد افكارم را جمع و جور كنم ول

ودم پنبه كرده بود به كه امشب از نگاه مهرداد به من دست داد هرچه را كه بافته ب يتا ساعت ده صبح به اتمام برسانم احساس

اما  روديهستند و احساساتم نسبت به انها فراتر از ان نم يفقط دوستان خوب خانواندگ كويخودم قبوالنده بودن كه برادران ن

 كردميكه وضع من بدتر از ان است كه تصورش را م شديروشن م ميبرا جيبتدر

نوع  نياز ا يكنكور هر گونه فكر يتا قبول نكهيو ان ا رميقالنه بگعا ميتصم كيتا صبح توانستم حداقل  يرا گذراندم ول يسخت شب

 التيتعط ميبه گردش و پارك رفت كويشدند چند بار هم با ن يسپر يمعمول يها ديو بازد ديبه د ديع يكنم روزها رونيرا از سرم ب

 ميشديبرا كنكور اماده م ديبا ميه بودرا گرفت پلميكه د ميبه خود امد يو زمان ميمشغول درس شد رهو ما دوبا ديبه اتمام رس
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 شهيو مامان من هم كويكمتر شده بود البته مامان ن يليخ گريكدي يبود كه رفت و امد ما به خانه  اديخوشبختانه انقدر درس و كار ز

مسابقه سخت  نيدر ا كويو من و ن ديكنكور فرا رس يباالخره زمان برگزار رفتنديم ديبا هم در ارتباط بودند و اغلب با هم خر

و  شدميو من نم شديقبول م كوياگر ن ژهيخانواده در صورت قبول نشدن من اسان بود بو يتنصور عكس العمل اعضا ميشركت كرد

 يمرا دلدار لهيوس نيخواهم كرد به ا كتدر كنكور شر گريكه سال د گفتنديم شهياگر وع بر عكس بود هر چند مامان و پدر هم اي

نشدن انها باعث رنجش مامان و پدر  يكه عمل كنندياز من طلب م ياديفرزند انتظارات ز كيكه با داشتن  تمدانسيم يول دادنديم

خوب  يليخرا  گريما درد دل همد ميهر روز با هم بود بايتقر ميكنكور بود جيكه منتظراعالم نتا ييدر روزها كويمن و ن شوديم

از حالت  كردنديم يخود سع نيريش يو با صحبتها كردنيم يما را همراه موقع رفتن كوه يمهران و مهرداد هم گاه ميديفهميم

 كردنديخوب حال و وضع ما را درك م يليمرحله را از سر گذرانده بودند و خ نيا شيتشنج ما بكاهند انها خودشان سه سال پ

راز و  يريادگي يضطراب من بكاهد برااز ا يرا شروع كرد تا حداقا كم يمهران بعد از اتمام امتحانات دانشگاه دوباره درس نقاش

بامزه از دانشكده و لطافت  يها فيو تعر نيريش يمن بود مهران با جوكها يبرا يبه تمركز حواس بود كه كمك خوب ازيرمز ان ن

رنگها و تمام حواسش جمع  هيمشغول ته يوقت شديمن م رامشواقعا باعث ا داديكه در كار از خودش نشان م يو ظرافت خاص

دو برادر درباره هم  نيبفهمم ا خواستيلم م يليخ كردميدو برادر به هم تعجب م نيو باز از شباهت ا شدميم قيش بود به او دقكار

 كننديچهه فكر م

 ؟يكنيم كيشده شر يلبخند نيكه باعث چن ييايرو نيمرا هم در ا مايس-

 ا؟يرو-

اگه  يجالب باشد كه باعث شده تو لبخند بزن يليخ ديبا ميبگذاراسمش را  يارزو به هر حال هرچ ايو  بايفكر ز كيهم  ديخب شا-

 امد ياز اب در م يناب اريبس يدستم تند بود حتما تابلو

 ؟يبه من نخند يديمهران اگر بگم قول م-

 بوده؟ يچ يعلت اون لبخند آسمون يكي يخواه يواقعا م يعني-

 خودم هم جالبه يآره چون جوابش برا-

 ؟يبشنو يواهخ يجوابش رو از من م-
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 .يجواب بد يآره البته اگه بخواه-

 !بنده حاضر به خدمت گوش به فرمان شما-

آمده فكر  اياز من زودتر به دن قهيدو دق يكيكنم مهرداد چون  يم.ديكن يفگر م يكردم تو و مهرداد درباره هم چ يداشتم فكر م-

 ليدل نيكنه به ا يازش كوچكتر م يلياختالف سن من رو خ قهيدو دق نيكنه ا ياز من بزرگتره و او هم حتما فكر م يليكنه خ يم

 .دوست داره يليمن رو خ. كنه  ياز من مواظبت م شهيهم يكثل هر برادر بزرگتر

 ؟يكن يم يباز شوخ-

 ييوو اخم يريهر چه ستگ ميدوقلو هست نكهيمهرداد و من با ا يول يدونم تا چه حد ما رو شناخت ينم. گم ينه بخدا راستش رو م -

 يآخه م.خودم جمع كردم  يرا برا يو شور و شاد يو كم كار اليخ يخودش برداشته و من ب يسخته او برا يكارها تيو مسئول

كنم  يزود ابراز اخساسات م اديخوشم ب يزيمثال اگر من از چ. ميبا هم دار ياديفرق ز يول ميهيشب يليدرسته كه ما به هم خ يدون

رو به شما  نيمثال من از لبخند شما خوشم اومدو ا.جور كارها نيره و از ا يخودش فرو م يتوو  نهيش يمهرداد ساكت م يول

شما نشسته  يمن مهرداد روبرو يحاال اگر االن به جا!ديدار ييبايز تينها يگم شما لبخند ب يخب االن م!نكنه هنوز نگفتم؟.گفتم

تونم نفس  يبه شما نم يبفهمم كه بدون درس دادن نقاش يزمان اگر نكهيا گهيد.زد به شما  يگفتفقط ساكت ذل م ينم يچيبود ه

نخواهد  يكار نيهمچ مهرداد ديمطمئن باش يول.فرستم خونه تون  يمادرم را م ايرو به شما خواهم گفت و  نيا عيسر يليبكشم خ

 .كرد

 .ممنونم يليجواب شما خ نيبه هر حال از ا!ديكن يم يباز شوخ-

 !در خدمت حاضرم شهيو نداره همقابل شما ر.كنم  يخواهش م-

 ....!من نكنه يخدا.افكار مرا متزلزل كرد  هيايدوباره  شيحرفها يول.و مهران رفت ديآن روز ما به اتمام رس درس

در  ميتوانست يوجه نم چيبه ه. كوياز دوستان ن يكيكرج منزل  ميو رفت رونيب مياز خانه زد جيصبح زود روز اعالم نتا كويو ن من

چه  يدانست برا يم كويدوست ن.ميرا جستجو كن ياسام ميبخر يباز شوند و روزنامه ا يروزنامه فروش يتا دكه ها مينينشخانه ب

داشتند كه  يو استخر بزرگ بايز تينها يآنها باغ ب.روز ورود روزنامه به خانه را ممنوع كرده بود نآ ليدل نيبه ا.ميرو يآنجا م

را پشت سر هم  مويشربت آبل يدرختان باغ تنگها هيو در سا ميتا ظهر شنا كرد كويمن و ن خانه فرق شده بود و يخانمها يبرا
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در آمد چند لحظه بعد هاله ما را صدا كرد و گفت دو نفر سراغ  صداكه زنگ در ب ميشد يناهار آماده م يبرا كيساعت .ميدينوش

هر دو وارد .كويداده بودم و نه ن ين آدرس آنجا را به كسنه م زيپرسش آم ينگاه.ميبه هم نگاه كرد كويمن و ن.رنديگ يما رو م

 كيدسته گل  كيهر كدام  مهرانمهرداد و.كه دهانمان ا تعجب باز ماند ميآن قدر تعجب كرد ميديو از آنچه د ميراهرو شد

در  يبه من داد و با برق مهرداد دسته گل را.بفهمم چه خبر است  نكهيقبل از ا.بودند ستادهيدر دست به انتظار ما ا بايدسته گل ز

 :گفت ختيدلم فرو ر دنشيكه از د يولبخند شيبايچشمان ز

 !كيخانم تبر مايس-

به  ريمان نشده بود مات و متح يكه هنوز حال كويمن و ن.گفته بود  كيداده و به او تبر كويفاصله دسته گل را به ن نيهم در ا مهران

 :و گفت وستيبه جمع ما پ ينيريظرف ش كيكه هاله با . ميكرد يهم نگاه م

 !ديبخور كويو ن مايس يخبر داغ قبول يهاينيريش نينكرده از ا خيتا  ديزود باش-

 نيچند بار ا.نديسالن با هم به رقص در ا يو تو ندازديو خودش را به آفوش مهرداد و مهران ب ديدرآ كوين غيبود تا ج يكاف نيهم

دانستم چه كار  يبودم و نم ستادهيهمان جا وسط راهرو ا.ن كه هنوز بورم نشده بود بماند م. ميقبول شد ميقبول شد:دختر داد زد 

زده ام خودم هم  يمتوجه شدم حرف احمقانه ا نكهيبعد از ا.كه همه را به خنده انداخت ميخبر بد انهبه خ ديكنم فقط گفتم با

 :شد و گفت كيمهرداد به من نزد دميخند

 .چقدر خوشحال شدم دميروزنامه د يتوامروز صبح كه اسمت رو  يدان ينم-

مامان ماه هم .ختندير يم يطور اشك شاد نيخانم جون و آذر خانم هم.كنند يچه كار م نايمامان ا يديد يو م يدر تهران بود ديبا

فبر  يحت باوركن.ميخبر را به شما بد نيو ا نجايا ميخودمون رو برسون عيسر ميگرفت ميمن و مهران تصم.از آنها نداشت يدست كم

رفتن به دانشگاه باعث نشه كه تو رو كمتر  دوارمياما ام.شما  يشاد نكرده بود كه خبر قبول روقدر همه  نيخودمون ا يقبول

 .ما عادت شده يهمگ يتو برا دنيد.مينيبب

 ينگاههاو شيصدا دنيشن دنشيد.كرد يروشن م يشتريخاكستر را با شدت ب ريمهرداد آتش ز يحرفها ميتوانستم بگو يم چه

 :و به دست من داد ديكش رونيب كوين يدستها انيمهران خودش را از م.كرد يپرمهرش در دل من طوفان به پا م

 .نتونستم فكرشو بخونم گهيد نجايكرد ا يشد مهرداد زرنگ يچ دمينفهم يدسته گل رو به تو بدم ول نيخواستم ا يمن م مايس-
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 !دسته گل من رو بده يه-

 ايب مايس.بگم كيراحت به شسما تبر اليبه مامان بزن تا من با خ يزنگ كيگفتم حاال لطفا برو  كيبه تو تبرخانم من كه  كوين-

زنگ بزن و بگو كه  مايمهرداد تو هم برو به خونه س.رهيترسم برق من رو بگ يداره م تهيسيالكتر اديز نجايا يباغ هوا يتو ميبر

 .ئرست كنهخوبه ومهران رفته كل كلوزبون براش  مايحال س

اجازه رفتن من با مهران را  لهيوس نيخواست به ا يانگار م.به من انداخت  يمهرداد نگاه.مهران به خنده افتادند ياز حرفها همه

 :مهران گفت ميوارد باغ شد يوقت.بدهد

 ابونيخ يدن همونجا توبودم تا روزنامه ها اوم ستادهيمنتظر ا يصبح زود هنوز همه خواب بودند كه من كنار دكه روزنامه فروش-

 يزدم تا بر شاد ابونيخ يتو يقدم ديشما قبول شد يمطمئن شدم كه هر دو يقبول شده ها انداختم وو قت يبه اسام يخودم نگاه

بودند مهرداد تا  داريهمه ب ميديبه خونه كه رس.خونه اميب فتادهين ياتفاق چيكه انگار ه يخودم غلبه كنم و خونسرد و طور قيعم

اشكال .شد رشيدستگ زيبه من انداخت و ناقال همه چ ينگاه.وسط راه مكث كرد يول رهيجلو كه اون رو بگ ديپر ديه رو دروزنام

شروع به  جانيروزنامه را داد دست مامان با ه ليدل نيبه ا.مياخبرب گهيخوب از حال و احوال همد يليما خ گهيد نهيدوقلو بودن ا

رفت سراغ تلفن تا به  عيخوشحال شد و سر يليپدر هم خ.و خنده اش اتاق را پر كرد يشاد يصدا كدفعهيكرد و يخواندن اسام

 كويتو ن يقبول.نخورد نهكس صبحا چيچون ه.بودم دهيشد كه خرر ياز اون نون سنگك داغ فيبه هر حال ح.خانه شما زنگ بزند

بود  نيآمدن من ا يهر چند علت اصل.ميدو تا بد خبر را خودمان به شما نيا ميگرفت ميمن و مهرداد تصم!همه را كور كرد ياشتها

كرج دختها هوا و كوه و رودخانه  دنيد ينه برا نجايبوده كه اومدم ا كوين ايبخاطر تو  يدفعه فكر نكن كي.كه دلم تنگ شده بود

 !زحمت رو به خودم دادم نيبوده كه ا شيبايز

حرفش جداستبا داشتن دو تا  كوين!كه قبول شدم شهيهنوز باورم نماز تو و مهرداد تشكر كنم  يدونم چطور ينم يمهربون يليتوخ-

ازتون  يليخ ديهمه به من لطف دار نيا نكهيهم داره به هر حال از ا يتازه استعداد خوب.تونست قبول نشه يشما نم يبرادر به خوب

 .ليدل نيابه  مينبود كه از شماها جدا شدهبود شتريچند ساعت ب كويمن ون يممنونم در مورد دلبستگ

 من تنگ نشده بود؟ يما و به خصوص برا يدلت برا يبگ يخوا يم يعني-

 !تنگ بشه ديخودتون نگذاشت-
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 1نيواه كه چه سنگدل-

 سنگدل؟ يگيم يمهران به ك-

 !گهيداره م يچ يكن يم فيقدر ازش تعر نيكه ا نيبب ايمهرداد ب نيبب-

 :به من انداخت و گفت نيپر از مهر و تحس ينگاه مهرداد

 .تونه باشه ينم مايس يبگ يهر چ-

 .من تنگ نشده بود ياصال دلش برا گهيست؟ميسنگدل ن-

كنند كه آدم  ديوتمج فيازت تعر يخواه يو به زور م يانداز يآن قدر سرو صدا راه م يريآخه تو هر جا م گهيخب راست م-

 .جواب تو رو بده يجور ميخواه ناخواه مجبوره 

 !من رو بنشونه سرجام يعني-

 .من هم جواب دادم نيكرد ينداشتم شما شوخ يقصد نياصال چن-

 .يداد ادي مايرو به س زهايچ نيتوست كه ا ريمهرداد همه اش تقص ينيب يم-

 .هيكنه شوخ يخانم فكر م مايهم بزنم،س يحرف جد حاال

 .دهيناهار نم چكسينباشند،به ه زيهمه دور م گهيد قهيدق كياگر تا  گهيبچه ها ناهار حاضره،هاله م يه-

من  يبودند كه برا يخبر كسان نيآوران ا اميبود و هم پ يخوب يليهم خبر خ.دانشگاه به ما رسانده شد يخبر قبول بيترت نيبد

من به فكر  يكه برا ميدر آنجا ماند گريدو روز د كويمن و ن يمهرداد و مهران همان روز به تهران برگشتند ول.بودند زيعز يليخ

 يدو برادر در آن نقش باز نيكه مطمئن بودم ا يا ندهيآ.دو برادر در ارتباط بود نيكه با ا يا ندهيآ.گذشت ندهيكردن درباره آ

از عالقه خودم نسبت به  ميچه بگو ند،منيايب يپدرومادر آنها به خواستگار كدفعهيكردم اگر  يخودم مجسم م شيپ.خواهند كرد

كردم واقعا عاشق شده ام،از  ياز مطمئن،احساس م شيب يبودم حت رم،مطمئنيبگ دهيتوانستم آن را ناد ينم گريمهرداد كه حاال د

كه باهاش  يدوست خوب،كس كيمطمئن بودم كه عالقه ام نسبت به او با مهرداد فرق داره،او را  يآمد،ول يمهران هم خوشم م

 ياز خدا م.كرد يم گرگونام وجودم را دنگاه تم كيدانستم مهرداد با  يآمد،م يراحت بودم بهش اعتماد داشتم و ازش خوشم م

نشود كه من  يخواستم طور يبشود،از خدا م شقدميخواستم مهرداد پ ياز خدا م.خواستم مرا در مقابل انتخاب سخت قرار ندهد
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 يو من م كوين اي گريگفتند و سر به سر همد يآنها شاد بودند و جوك م يهر دو يوقت.دو برادر بشوم نيا نيباعث شكاف ب

 نيگرفته بودم كه هم يدهها بار اتفاق افتاده بود كه من مهرداد را با مهران عوض.داد زيشد آنها را از هم تم ينم چجورهياشتند،هگذ

 يمهمان كيبرگشتن ما به تهران با .بدهم صيتوانستم مهرداد را از مهران تشخ يبودند م يجد يفقط وقت.باعث خنده آنها شده بود

و  ديام را بوس يشانيپ ديمرا د يوقت.از من خواست به اتاقش بروم نديايمهمانان ب نكهيجون قبل از ا خانم.برگزار شد يهودمان

 .داد هيبه من هد ييبايگردنبند ز

تو .رو به تو بدهم نيفرصته كه ا نياالن بهتر.شهيم هيدختر هد يگردنبند سالهاست كه در خانواده ما به نوه ها نيجون،ا مايس-

كن و اون رو  يگردنبند خوب نگهدار نياز ا.يازش لذت ببر ديبا اطيكه ضمن احت يشيخودت م ياز زندگ ديمرحله جد كيوارد 

 ياديز يحاال جوونها.يخودت هم باش ندهيآ يبه فكر زندگ ديحاال با يرو به راه شد ول لتيكن ادامه تحص هيبه نوه خودت هد

 .يبكن يخواه يمكه چه كار  يخوب حواست رو جمع كن ديسراغت خواهند آمد،با

 .فعال مهم درسه.درسم رو تمام كنم ديخانم جون،اول با-

برادر  كيفقط  كويبه نظرم اگه ن.تا انتخابت درست باشد يحواست رو جمع كن ديبا.يرو ببند تيچشمها ديخب،نبا يدانم،ول يم-

 .گرفت ميدرست تصم شهينم.كنديقدر هم به هم نزد نيحاال كه اونا دوتا دوقلو و ا يداشت،موضوع حل بود ول

 .من مثل دو نفر دوست خوب هستند يو مهران برا د،مهرداديزن يخانم جون،چه حرفها م-

سر  زهايجور چ نيو اقتصاد و ا استينشدند،من اگه از س ديكه سف يطور نيمن هم يدلم،موها زيعز.كنم يكه باور نم ن؟منيهم-

 .ستنديتفاوت ن يمال مشخصه كه مهرداد و مهران نسبت به تو بكا.خوب سر در مارم يانسان يباياحساسات ز ارم،ازيدر ن

 .خانم جون-

رو به  ييپسرها نيداشتم حتما چن يگريهستند كه من شخصا اگر دختر د يخوب يليخ يدر نظر گرفته بشه،پسرا ديكه با قتهيحق-

كه اونا دو نفر هستند و تو  نهياشكال ا يلبهتر؟و نياز ا يچ گهيخانواده دار هم كه هستند د.كردم يانتخاب م ندهيعنوان داماد آ

 .شون يكيدل  يحت.بشكنه وناخواد دل ا ياصال دلم نم. يكي

شده  يبيبه هر ترت ديبا.گفت كه من دو روز تمام در كرج به آنها فكر كرده بودم يرا م ييزهايجون،درست داشت همان چ خانم

كرد و با او دوست شد و به آنها  دايا پ يكيشد  ينده بود،در دانشكده منما يتا شروع درسها باق شتريب كماهي.خودم را كنار بكشم



 

 

كتابخانه نودهشتيا فرنگيس آريانپور –عروسي سكوت                                 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٠٦

 لهيآخر دوست داشتن،لباس و كفش و هزار وس.بود يسخت يليكار خ.نشست يفكر دلم به غوغا م نيااز .ستميفهماند كه من آزاد ن

 زيچ كيخورد، يآنها به ما نم دهز،خانوايچ كيبودند  يبد يحاال اگر آنها پسرها.نبود كه بشود راحت كنارش گذاشت گريد

وجدانم اجازه .از آنها يكي ايمن، اي.شد يفدا م ديبا يكي نجايدر ا.بود از دست بروند فيقدر جور بود كه ح نيا زيهمه چ يول.گريد

 .آمده بود شيقابل حل پ ريمعادله غ كي.آنها بشوم يداد باعث ناراحت ينم

 .م نسبت به آنها سوال كندرا شكر كه فرصت نشد،خانم جون از احساس خدا

امدند و همه با هم اشنا شدند مهرداد و مهران مثل  يگريبعد از د يكيشد و من از اتقا خارج شدم مهمانها  دهيزنگ در شن يصدا

من كنار خانم جون نشسته بودم و در دل  زدنديمن حرف م يو دختر عمه ها كويبودند و با ن ستادهيشك و جذاب كنار هم ا شهيهم

 كدفعهيموقع انگار فكر مرا خوانده باشند  نيدر ا ديايخوشگل من خوششان ب ياز دختر عمه ها نهاياز ا يكيكه حداقل  كردميم دعا

 "ندارند دهيتو فا يدعاها:نديبه من بگو خواستنديم ايهردو به من نگاه كردند و سرشان را ارام تكان دادند گو

بودند  يمجالس نياستاندارد در چن زيچ كي گريكه د يدر كار و زندگ تيموفق ياقبول و ارزوه كاتيخوب برگزار شد تبر يمهمان

 شدند رفتهيارائه و پذ زين

ماند ه بود هنوز نتوانسته  يگذشتند و درسها شروع شدند ماهها در گذر روابط ما در همان سطح باق عيسر يليخ يويشهر يروزها

نظرم  يمهرداد جلو ي افهيق ختيريم ييباالتر طرح اشنا يكالسها ايخودم  از كالس يكنم چون هر بار كه پسر دايرا پ يبودم كس

مشكل شده بود انگار همه از  ميدوست شدن ساده هم برا يبدهم حت دياو را ان طور كه با يوستجواب د توانستميو نم شديمجسم م

دلم  يليبدتر هم شده بود خ چيشده بود كه هوضع بهتر ن نرويراحت بودم از ا كوينظرم افتاده بودند فقط با مهرداد و مهران و ن

 گذشت گريد كسالي فيطور بالتكل نيهم مبا او درد دل كن توانستميما بود تا م شيخانم جون پ خواستيم

امسال را با  ديع مياز خانم جان خواست اديز يبود كه سال دوم دانشگاه اغاز شده بود اواخر بهمن ماه بود كه با خواهش و تمنا ماهها

 شيدو سال پ ديع يخاطره  م؟هنوزياماده كرده ا يزيد امسال چه سورپر يبه تهران امد از ما پرس يبگذراند خانم جون وقت ما

 و خوشحال بودم كردميدوست خوب در كنارم خواهد بود احساس ارامش م كي يچند ماه نكهيو از ا جونخانم  دنيزنده بود از د

بروم مادر در را باز كرده بود  نييشد تا من از پله ها پا دهيزنگ در شن يكه صدا كردميم زياسفند داشتم اتاقم را تر و تم اواخر

 نيدر چن زشيدوست عز دنياز د زيو مامان ن كرديم هيگر يمثل مثل ابر بهار كويمامان ن ديدر مرا در جا خشكان يجلو يصحنه 
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پله ها خشكم زده از ترس افتادن نشستم و سرم  يهمان جا روكرده باشند  خكوبيافتاده بود انگار كه مرا م هيبه گر يحال و روز

ام جدا  نهيمهران قلبم داشت از قفسه س كويرحم كن ن اينشده باشد خدا يزيبزرگ به مهرداد چ يدستانم گرفتم خدا انيرا م

چطور مهران را از  روزيكه د كديم فيداشت تعر كويمامان ن دميخانمم با مامانم را شن وشيصحبت پر ياز همان جا صدا شديم

 روديم مارستانيامبوالنس به ب عيو سر فرستنديسراغ مهرداد م شوديم هوشيب كدفعهيبوده بودند موقع كار  مارستانيدانشكده به ب

كه اشنا  ديسراغ دار يشده اومدم از شما بپسرم دكتر خوب يچ ميدونينم ومدهيهنوز بهوش ن ميسرش بود يباال يتموم شب همگ-

 او را خبر كردباشه و بشه 

 كساعتهيداد قرار شد  حيموضوع را توض يبود وقت يخوب يليو به برادرش زنگ زد كه برادر خانمش دكتر خ دياز جا پر مامان

چه  دانستميخانم جون سرم را بلند كردم نم يرفتند با صدا مارستانيخانم فورا به ب وشيبرساند مامان و پر مارستانيخودش را به ب

كمك كن مهران ان پسر  ايممكنه؟خدا يزيچ نيمگر چن!ممكن بود ري؟غ هوشيمهران ب بودندروان شده  ميهامدت بود كه اشك

خانم جون به موقع مرا نگرفته بود از  مارستانه؟اگريتن مهرداد ب مهيافتاده؟مهران ن هوشيب مارستانيتخت ب يخندان و شوخ رو

گفتن  يبرا ياورد و كنارم نشست حرف ميبرا يقند بتاتاقم برد و شرخانم جون مرا به  شدميم نينقش زم يپله ها يهمان باال

صد بار مردم و  مارستانيباشد تا وقت برگشتن مامان از ب ينطوريامسال ا زيسورپر خواستيبه گفتن نبود دلم نم يازين يعنينبود 

 را نداشتم يكار چيانجام ه ياصال حال و حوصله  رفتينم يكار چيه يزنده شدم دستم پ

را نشان داده اند فعال تت معالجه قرار  يقلب يمارينوع ب كي گريد يشهايو ازما ياز امدن مامان معلوم شد كه عكسبردار دبع

نه  ايهست  يبه عمل جراح يازين ايكه ا ونديگرفته شوند و پزشكان مشخص تر بتوانند بگ ديجد يداشت تا بعد از چند روز عكسها

داشته باشد و خواسته بودند كه  يماريب نيممكن است چن زيفكر انداخته بود كه مهرداد ن نيامهران را به  نيموضع والد نيهم

 يماريب نيبه چن زياو ن ايانجام شوند تا مشخص شود ا يضرور شاتيحداقل ازما اي رديقرار بگ يتحت مراقبت پزشك عايسر

 نه ايمبتالست 

قبل از امتحانات بود  التيخدا را شكر كه تعط شدميم وانهيشتم دشد دا يسپر يوحشتناك اريدر حالت انتظار بس يروز بعد چند

 و  يناراحت كرديم يسع كوين
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را  مانيرفت و بغض راه گلو يهم م يچنان تو مانيها افهيق ميديرس يتا به هم م. بود دهيفا ياما ب. خودش را نشان ندهد ينگران

 !نيو بب ايگرفت كه ب يم

مهرداد آمد و همه نفس  يها شيسه روز بعد جواب آزما.  ميو مهران را تنها نگذار ميباش انمارستيبه نوبت در ب ميكرد يم يسع

 .كرد دواريمهران ام عيسر يهمه را به بهبود ياديجواب تا حد ز نيا. مهرداد كامال سالم بود. دنديكش يراحت

 .بروم كه مهرداد آنجا نباشد مارستانيبه ب يكردم وقت يم يسع

 .مهرداد را تحمل كنم زيغم انگ يتوانستم نگاه ها ينم گريناراحت كننده بود د ميبرا يكاف يحالت به اندازه مهران در آن  دنيد

شد كه  يقلبم چنان سخت فشرده م دهيتخت دراز كش يكردم مهرداد است كه رو ينشستم و فكر م يكنار تخت مهران م يوقت

 نشست يناخودآگاه چشمانم به اشك م

 يمهران هر وقت برا شنهاديكرد به پ يموجود را شاد م زيغم انگ ين با گفتن چند تا جوك بامزه دوباره فضامهرا يمواقع نيچن در

 .امتحانات آماده شوم و عقب نمانم يبردم تا همان جا برا يرا م ميرفتم كتابها يچند ساعت نزد او م

گفت كه فعال خطر رفع شده  گريمشورت پزشكان د هفته سوم پزشك معالج مهران با لياوا نكهيمنوال گذشت تا ا نيهفته بد دو

 يشناختند مشاوره پزشك يكه آنها م يتحت نظر پزشك خارج ديشد كه حتما با دياما تاك. گرفتند او را مرخص كنند مياست و تصم

در خانه خوشحال او  دنياز د يو همگ وستيمهران دوباره به جمع ما پ. او را معلوم كنند هتر بتوانند روش معالج قيكنند تا دق

 .ميشد

تابستان به  رديرا بگ سانسيبه اتمام برساند و مدرك ل تيتوانست امتحانات سال آخر را با موفق زيو مهران ن ميرا داد امتحانات

 گذشت گريد يدنيد يسفر شمال و جاها

 اطيح يبه خانه ما آمد من تو كويروز دوباره مامان ن كيكه  ميبه تهران برگشته بود يتابستان التيهفته وبد كه ما از تعط دو

 .ديرس يآنها به گوشم م يحرفها شيپنجره اتاق باز بود و كم و ب. بودم يمشغول نقاش

 .فكر كردم نكند باز حالش بد شده است. حركت ماند ياسم مهران قلمو در هوا ب دنيشن با

 بودم نستادهيگوش وا چوقتيتا آن روز ه. ستادميراهرو ا يخودم را به داخل ساختمان رساندم و تو آهسته

 .كردم يكار نيدانم چرا آن روز چن ينم
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 .هم خواست مرا امتحان كند ديشا. به من بدهد يسرنوشت خواست درس عبرت ليدل نيبه هم ديشا

 داد رييمرا تغ يزندگ ريمس يبه طور كل دميهر حال آنچه كه شن به

 .زد يمهران داشت با مامان من حرف م مامان

كنه تا حد  يكه مهران استفاده م ييداد داروها حيتوض مانيدكتر معالج مهران ، او برا شيپ مياحسان رفته وبد من و روزيد -

 شتريب نانياطم يداره برا يبه عمل جراح اجيمهران احت. رو رفع كنه  يماريب نيمتأسفانه نتوانسته ا يبه او كمك كرده ول ياديز

 او را به خارج فرستاد ديبا

 

 .زنده نمونه شتريممكنه چند سال ب عمل نشه اگر

بدهد و هم تحت نظر پزشك  ليكنن كه در آنجا هم ادامه تحص يداد كه دارند مقدمات سفرش را به كانادا فراهم م حيتوض بعد

 .بود عمل شود يقرار داشته باشد و اگر ضرور

 شود يانجام م تيفقبا مو ييعملها نيدكتر معالجش معلوم شده بود كه در كانادا چن قاتيبر تحق بنا

 باشه فكر كنم خسرو بتونه كمك كنه زايبه گرفتن و ازين ماگهيانجام بد ميكه الزم باشه ما حاضر يهر نوع كمك نطورهيخب اگر ا -

 خكوبيخارج از كنترل من در كار باشد همان جا م ييروياما انگار ن اطيح يگشتم تو يدادم و بر م يگوش نم نياز ا شيكاش ب يا

 :كرد  ريرا در دلم سراز ايگفت غم دن كويآنچه مامان ن. كس در خانه نبود چياز من و مامان ه ريم آن روز به غشده بود

 گذاشتميم انيبا شما در م ميبگو خواميرو كه االن م يزيچ يكامال متفاوت تيخواست در وضع يدلم م زميآذر جون ، دوست عز -

كه مهران من به  يمهران عقل از سرم برده ، احتماال خودت حدس زد يماريبسته و غم و درد ب ميچه كنم كه دست و پا يول

 .ستيعالقه ن يب ييمايس

 .به منزل شما  ميايب يخواستگار يباره صحبت كرده بود كه برا نيحالش به هم بخوره با من در ا نكهياز ا قبل

اتفاق افتاد و  نيمتأسفانه ا يول ميندازيرو راه ب ينامزدو مراسم  ميكن يخواستگار مايكه بعد از امتحانات از س ميگذاشته بود قرار

موضوع را  نيبا احسان صحبت كردم و او كامال مخالف بود كه ا ميكه از نزد دكتر برگشت شيچند روز پ. به هم خورد زيهمه چ

 بكند ازدواج نيا بندياو را پا ستيوجه حاضر ن چيدوست دارد و به ه كويمثل ن را مايمطرح كنم و گفت كه س
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 .نه ايخوب بشه  ستيمهران معلوم ن نكهيبا در نظرگرفتن ا ژهيو به

 خودش داشته باشه يزندگ يبرا يگريو برنامه د اديخوشش ب يگريممكنه از كس د مايس نكهيا گريد

 !نيو بب ايبه پا كرد كه ب يصحبت ما باخبر شد جنجال نيمهران از ا يوقت يول يدونم چه جور ينم

 

 ؟يچه جنجال -

 ميچيسالم هستم و ه ريكردم مثل ش يكه فكر م ديبرو مايس يخواستم به خواستگار يم يوقت د؟يكن يفكر م يگفت شماها چ يم -

 نيا ديخواه يباشم، حاال م شيهمسفر و دوست او در زندگ. دوستش دارم خوشبخت كنم شتريتوانم او را كه از جانم ب يو م ستين

لحظه  يحت ستميرو دوست دارم كه حاضر ن مايآن هم به خاطر پسر خودتون؟ من اونقدر س د؟يدختر و تمام آرزوهاش رو فدا كن

 !زن من بشه ،يشم او به خاطر دلسوز يحاضر م ديكن يشما فكر م نميصورتش بب يغم را رو هيسا يا

 يهر وقت از كس ميگفت به او شهيهم. ميدرباره ازدواج صحبت نكرد يعني. مورد نيدر ا مايما با س. بگم يدونم چ يراستش نم -

 مايتوانم با او صحبت كنم س يخب در مورد مهران م يول. ميكن تا ما هم با خانواده اش آشنا شو ياو را به ما معرف. خوشت اومد 

 نيا ريدر غ. به مهران نداشته باشه جواب مثبت بده يكنم اگر عالقه ا يگرفته، فكر نم يمات عاقالنه ايو تا حاال تصم هيدختر عاقل

و راستش من و  ميخودمون دوست دار يرو مثل بچه ها كويمهران و مهرداد و ن. من و خسرو. شهيصورت، باز هم وضع مشخص م

 .مهران اي دمهردا ايحاال  ميرا داشت يداما خوب نيداشتن چن يخسرو آرزو

انها  نكهيبود آهسته بدون ا بيعج چطور همانجا از هوش نرفتم،. خون كرد شتريخانم كه پر از سپاس بود دل مرا ب وشيپر لحن

آن قدر افكار جوراجور در سرم دور . برگشتم و وانمود كردم مشغول كار هستم اطيمتوجه حضور من در راهرو شوند دوباره به ح

من،  نيريش ياهايرو. من هزار تكه شده بود يآرزوها نيتنگ بلور قهيچند دق يط. داشتم گريد يايمثل پرواز به دن يكه حالت زديم

 يهنوز هم م شيپ قهياگر تا چند دق. شد يزده بود، عشق من به مهرداد داشت بخار م خي. ، منجمد شده بود ايبهمان شكل رو

كردم  يتر از آنچه فكر م قيعم يليمشخص شده بود كه خ مياكامال بر گريحاال د رم،يبگ ياحساس به باز نيتوانستم خودم را با ا

توانستم به مهران كه به  يچطور م. بود يگريكه قلبم مال د يتوانستم زن مهران شوم در حال يمورزم چطور  يبه مهرداد عشق م

قلبم را  ستيبا يم نجاينه ا.  رميتوانستم قلبم را گچ بگ يمهرداد نگاه كنم و او مهرداد صدا نكنم؟ چطور م هيشب يطور وحشتناك
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 يعشق من بود، روز عزا يروز عزا. دل من بود يشد امروز روز عزابا فيخف دياياگر در ب شيخروارها خاك دفن كنم تا صدا ريز

 !من بود يزندگ يروز عزا. من بود يآرزوها

و خودم را لو ندهم  ديايخودم را كردم تا اشكم در ن يسع يمنتها. كرد يآمد و با من خداحافظ اطيخانم قبل از رفتن، به ح وشيپر

 يهر چند م.سرم درد گرفته به اتاق رفتم  نكهيرا جمع كردم و به بهانه ا ينقاش ليوسا. كردم  يبا او خداحافظ يآبك يبا لبخند

خواست قبل  يدلم م. راحتم بگذارند  خواستيدلم م. زود مامان به سراغم خواهد آمد تا موضوع را با من مطرح كند  اي ريدانستم د

مامان تا آمد پدر از سر كار . هر چه بود  يول. نه  ايوردم دانم شانس آ ينم. از صحبت با مامان ، اول افكارم را جمع و جور كنم 

خانه  يفضا ينيسكوت سنگ. برگشته بود  ييخانم جون هم از خانه دا. كرد  خواهدصبر كرد مطمئن بودم كه موضوع را با او مطرح 

بود حتماً  يگريطور د تياگر وضع. خبر به من باشد  نيخواهد عامل اعالم ا ياز آنها دلش نم كي چيدانستم ه يم. را پر كرده بود 

 وهيآب م يوانيبه در اتاق خورد و خانم جون وارد شد ل يساعت هشت بود كه ضربه ا كينزد. هم تا به حال خورده بودند  ينيريش

 :تخت نشست و گفت  يرو. آورده بود  ميبرا

 ؟يبالخره كار خودت رو كرد -

 من ؟ -

 .طورش را انتظار نداشتم  نيا يدر انتظار ماست ول يگريد زيامسال سورپرا ستمدوني، م زميخوشگل من ، نوه عز ؟يپس ك -

 ؟يزيچه سورپر -

 يتو بالخره كار خودت رو كرد. خوب  زيسورپر -

چون خانم جون خبر نداشت  يبود ول يبزنم كار سخت يخودم را به نفهم كردميم يجمله رو تكرار كرد و من سع نيجون باز ا خانم

 .ع باخبرم شك نكرد كه من از موضو

 يجون تو كار دست مهران داد مايآره س -

 شده ؟ حالش باز بد شده ؟ يزيمهران ؟ چ -

 .گرفتار تو . دلش گرفتار شده . حال دلش بده  يول. خدا رو شكر خوبه . نه . نه  -

تم تا چشمانم زودتر از خودم حرف انداخ نييسرم را پا. نديجمله بالخره گفته شد خانم جون سكوت كرد تا عكس العمل مرا بب نيا
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 .نزنند

 .جواب بدم  تونستميتو بودم نم ياگه منم جا يسكوت كن ي؟البته حق دار يگيم يتو چ. خب  -

 ك چرا ؟ دياز دهنم پر ناخودآگاه

مهران و  ژهيبه و كنديبه هم نزد يليدوقلوها خ شكنهيم يكيدل اون  يجواب مثبت بده يكياگر به . چون اونا دوقلو هستند  -

پس . برعكس  يشكنيدل مهرداد رو م ياگه به مهران جواب مثبت بد.  ستيتفاوت ن ياحتماالً مهرداد هم نسبت به تو ب. مهرداد 

 . يكن ييكه اومدم تا تو رو راهنما نهيا.  ارمي؟ من كه سر در نم ميبكن ديچه كار با

 نيهر چه بود ا يول نديايب خواستنديخودش م يبه خواستگاركه انگار  زديحرف م يحرف خانم جون خنده ام گرفت آخر طور از

 .ندارم  يبدهم گفتم مخالفت دهيعق رييتغ نكهيشكل مطرح كردن موضوع از تشنج آن كاست از ترس ا

و ت ديبا هم فرق دارند شا يهستند ول هيبه هم شب يليدرسته كه اونا خ.  يعالقه داشته باش شتريتو به مهرداد ب دي؟ شا يمطمئن -

 ؟ يآشنا شد يا گهياصالً تو دانشگاه با كس د ديشا.  يديم حيترج شتريمثل مهرداد رو ب يكس

باشه من  سهيقابل مقا كوين يكه بتونه با برادرها ستين يكس ميو در زندگ. كس آشنا نشدم  چيدانشگاه با ه يتو. نه خانم جون  -

 . ستميتفاوت ن يهم نسبت به مهران ب

با صحبت درباره مهران ،عشقم نسبت  دميترسيم. حرف بزنم  نياز ا شتريب كردميجرئت نم. انداختم  نييا پارا گفتم و سرم ر نيا

 . زديبر رونيبه مهرداد فوران كند و ب

 .نديايب يخواستگار يكه برا دميبه اونا خبر م.  نطورهيپس اگه ا -

وقت من  شيدانست كه از چند ساعت پ يد اما نمبه من بده يگريخواست فرصت د يبود خانم جون م يگريهم امتحان د نيا

 .تمام شده بود فقط سرم را تكان دادم 

حس كرده بود كه همه . حس كرده بود  يزيخبر را به مامان و پدر برساند چ نيرفت تا ا رونيجون چند لحظه بعد از اتاق ب خانم

 ديترحم ؟ شا ي؟ از رو يقبول كردم ؟به خاطر دلسوز چرا.  امدياز شب خواب به چشمانم ن يتا پاس.  ستين يسادگ نيبه ا زيچ

برادر را داشت  كي نيفقط هم كويدر كار نبود و ن ياگر مهرداد. شد  ينم ليدل نهايا. ؟ نه  بشكنمرا  كويخواستم دل خانواده ن ينم

 بهتر از او ؟ يچه كس. كرد  ي؟ پانوقت وضع فرق م يآنوقت چ. 
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 نيقبول ا يهنوز آمادگ. آن شب هزار بار با مهرداد وداع كردم و دوباره به او سالم گفتم .  دزدنيدر سرم دور م يجوراجور افكار

حداقل . اما نه مثل مهرداد . مهران را دوست داشتم . بودم  بانيودار احساسات خودم دست به گر ريهنوز درگ. موضوع را نداشتم 

شباهت فوق  يول. صندوقخانه مغز پنهان كرد  نيو مهرداد را رد آخرشد كم كم انس گرفت  ينبودند م همبه  هيحد شب نياگر تا ا

ازدواج نخواهد  تشيبه خاطر وضع يگريمن مطمئن بودم كه مهران با كس د. گذاشت مهرداد فراموش شود  يآنها نم اديالعاده ز

سخت تر از آن سه حرف بود گفتن  يليخ شياجرا يول. داده بودم  راجواب . به خاطر او صبر خواهد كرده بود  زيكرد و مهردا ن

بود كه  نيموارد ا نيسخت تر از همه ا. برد  يكردن آن ها سالها عمر را با خود م ياما عمل.  ديكش يهم طول نم هيثان كي "بله "

 نيا يجراا يبرا يكاف ييو توانا روياز ن نم ايآ يهمه درست ، ول نهاياز احساس من نسبت به مهرداد برد ا ييبو ستيبا يمهران نم

خواه ناخواه از رفت و آمدها . شد  يم رييدچار تغ كوي، رابطه ما با خانواده ن گرفتمينقش برخوردار بودم ؟اگر جوابم را پس م

با  يحت.  دآور يم يفاصله فراموش. شود  يگريد يخواست باعث ناراحت ياز ما نم كي چيبود كه ه نيعلتش هم ا.  شديكاسته م

 دهيسپ. كردم  ني، تا صبح افكارم را سبك و سنگ دهياست بر دا زخم د ي، فقدان ارتباط هم خود مرهم شهر كيدر  يوجود زندگ

قبوالندم كه احساسم نسبت  يبخودم م ستيبا يرفتم م اطيبلند شدم و به ح هيزودتر از بق. نگرفته بودم  يميتصم چيكه زد هنوز ه

آن قدر در . شد خودم را عاشق او نشان بدهم  يكه نم يشد زور زورك ينم يول. دوست است  كيعالقه به  كياز  شتريبه مهران ب

 .نشدم  اطيخودم غرق بودم كه متوجه آمدن پدر به ح چيدر پ چيافكار پ

 ؟يشد زيسحر خ نميب يم -

 .پدر ريصبح بخ -

 . يسر درد داشت شبيسرت خوب شد ؟ خانم جون گفت كه د -

 . كنهيدرد م يمهر چند هنوز هم ك. بهترم  يليخ. بله  -

 ؟ يدار يامروز چه برنامه ا يخب برا.  كنهيآزاد كمك م يهوا يقدم زدن تو -

 . يچيه -

به خارج  يپدر محترمشان را در گردش نجانبيا.  كنميدعوت م زيخانم سحر خ ماياز شما ، س.  يندار يبرنامه ا چيپس حاال كه ه -

 . ميبرو يدبه كوهنور ديباش لياگر ما اي ديكن ياز شهر همراه
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 ديخوب چون شما همان طور كه فرمود يكردم ول يتا خودم رو آماده م ديگرفت يبگم ، حقش بود از قبل وقت م يدونم چ ينم -

 .كنم  يقبول م ديپدر محترم بنده هست

 . ميفتيپس زود برو صبحونه بخور تا راه ب هيعال -

 نيماش. گرم نشده بود  اديهوا خوب بود و هنوز آفتاب ز.  ميكوه برو ميگرفت ميدر راه تصم.  ميهفت صبح بود كه راه افتاد ساعت

استراحت و صرف  يچند ساعت بعد برا. خوشحال و ممنون بودم  رميرا بگ يينها ميتصم يآزادتر يرا پارك كرده بود تا در فضا

 . ميناهار نشست

.  يكن يم يتو هم خوب كوهنورد ميخودمون يول. ورزش كنم  اديكه ز شهيم نيكارم مانع از ا اميباال ب نيبتونم تا ا كردميفكر نم -

 . ييآ يم نجايا اديز كويبا ن دميشن

 .از اونا عقب بمونه  دهيبا داشتن دو تا برادر ورزشكار بخودش اجازه نم. بهتر از منه  يليوضعش خ كويبله ن -

 . ميوبه تو بگ يزيخواهم چ يآمد م انيحاال كه حرف آنها به م. خوبه . خوبه  -

 . دييبفرما -

 شياست كه ما آرزو يزيچ نيتو مهمتر يخوشبخت ليدل نيبه ا.  ميندار يا گهياز تو فرزند د ريمن و مامانت به غ. دخترم  نيبب -

 يبه جا ميتوان ينم يعني.  ميدخالت كن ميتوان يدر ازدواج تو نم يول ميبكن يهر كار ميخوشبخت بودن تو ما حاضر يبرا.  ميرا دار

 اي. كه پولداره  يزن هر ك ييبه خاطر اسم و مال و دارا ميو مجبورت كن مياون پسر بد اي نيبه زور تو رو به ا اي ميريبگ ميتصم تو

خودت  يسر خانه و زندگ ديبا يروز كيهر چند بالخره .  ميكن يمثل تو افتخار م يما به داشتن دختر.  يداره بش ياسم و رسم

و  يترحم و دلسوز ياز رو ميخواهم به تو بگو يم ليبه دل. سخت خواهد بود  يليمن و مادرت خ يه برانبودن تو در خان يول.  يبر

مهران و  اديبهمنش خوشم م يشخصاً از خانواده آقا.  ريكس نگ چيبه ازدواج با ه مياز عالقه و عشق تصم ريبه غ يگريهر علت د اي

با  يليرو هم دختر خ كويكرد ن دايمثل آنها پ شهيم يه و زمانه كمتر كسدور نيا يهستند و تو يخوب يمهرداد هم واقعاً پسرها

 ليمن به م.  يمهران ازدواج كن. ايمثالً با مهرداد  ميكه تو رو مجبور كن شهينم ليدل نهايهمه ا يداند و ل يم يمحبت و دلسوز و عاقل

 يزندگ ليكردم ما هم اوا ازدواجشتم و هنوز هم دارم كه به او دا يديخانواده دادم و با مادرت به خاطر عالقه شد ليخودم تشك

مجبور  يليخواهم كه تو به هر دل ينم ميعالقه به ما كمك كرد مشكالت رو از سر رهمون برطرف كن نيو هم ميديكش يسخت يليخ
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تا او  نديآ يدختر م يصدها نفر به خواستگار. خودت رو خراب نكن  يزندگ ياگه عالقه ندار يمهرداد بش ايبه ازدواج با مهران 

مامانت . و هنوز هم از وقت ازدواجت نگذشته  يكن يم ليتحص يو دار يمهربون ،ي، عاقل يرو انتخاب كنه تو خوشگل يكي بالخره

 .را بكن  تينگران توست خوب فكرها يليخ

كه دارد با من .بلكه مهرداد است انگار نه پدر . چشمم دور نمشد  يچهره مهرداد از جلو زديحرفها را م نيكه پدر ا يتمام مدت در

 ينطوريا يدهم ول يانجام نم يدانستم كار درست يكه گرفته بودم مصمم كرد م يميدر هر تصم شترياو مرا ب دنيد زنديحرف م

 . شدميحداقل از او دور دور نم

 ؟ يديمن رو شن يحرفها ؟ييكجا.  مايس -

 دميشن. بله بله  -

 ؟ هينظرت چ. خب  -

 ؟ يدرباره چ -

 يديمن رو شن يحرفها يحواست كجاست ؟ تو كه گفت. بابا  يا -

 .كه من بگم  ديخواه يم يچ دمينفهم يول دميشن -

 . يريدرست را بگ ميخواهم تو تصم يم.  يبگ يزيخواهم تو چ ينم -

 . دميرو به شما م ييخونه جواب نها دميرس يوقت. اجازه بدبد فكر كنم . متوجه شدم  -

نخواهد گفت همان طور كه در مورد مهرداد هم مطمئن  زيچ چيمهران ، مهرداد را انتخاب كنم مهران ه يبه جابودم اگر  مطمئن

 ديكردم كه با يحس م يآن بگذارم ول يرو يتوانم اسم ينم يحت اورميگذاشت اسم مهرداد را بر زبان ب ينم زيچ كي يبودم ول

 نيبود البته نه تنها من، بلكه مهرداد هم اگر چن زيعز ميبرا يليباشم كه خ يبه عشق دنيرس بلرا از سر بگذرانم تا قا شيآزما نيا

انتخاب را به عهده من گذاشته بودند بون فشار و اجبار، و . را از سر بگذراند شيآزما نيا ستيبا ينسبت به من داشت م ياحساس

از . ميبگو)) نه((گذاشت به مهران  ينم ديشد يوزدلس. م مشكل بوديتفاوت نبودم، انتخاب برا يآنها ب يمن چون نسبت به هر دو

. گشت به من يبرم زيمرا قبول نخواهد كرد باز همه چ)) بله((مطمئن بودم كه اگر بفهمد من به مهرداد عالقمند هستم  گريطرف د

كه فقط مال  ييمايسساختم  يم مهران يبرا يگريد يمايگذاشتم و س يمهرداد كنار م يرا برا مايس كي. شدم يم مايدو تا س ديبا
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حاال قرعه به اسم من افتاده بود حقش بود درس هنر . آن بود كه دوستش بدارند ستهيبود و شا يخوب يليمهران باشد او پسر خ

. همخودم را شاد نشان بد ستيبا يبود كه م نيآوردماز همه بدتر ا يكار سر در م نيخواندم تا حداقل از رمز و راز ا يم يشگيپ

گرداب مبدل  كيبه  دميكه به خانه رس يزد و هنگام يافكار در سرم ور م نيراه ا يبود تو نيهم يباز نيمت اقس نيسخت تر

از ته دل برآورم و طلب كمك كنم عصر آن روز دوباره خانم جون با من صحبت كرد و خواست  يايخواست فر يشده بود دلم م

خانم جون در سكوت . نكرده است رييجا بزنم، گفتم نه جوابم تغ دميستر يمن كه م كنمموضوع فكر  نيا يدرباره  گريچند روز د

 .بر آن بگذارد يگذشت بشنود و مرهم يخواست با نگاه آنچه را كه در دل من م يشد انگار م رهيبه من خ

بود فقط  امدهيهم ن كويمن آمد خدا را شكر كردم كه مهرداد همراه آنها نبود ن يبه خواستگار نشيروز بعد مهران با والد چند

 :پدر مهران موضوع سفر به خارج را مطرح كردو گفت ه،ياول يبعد از صحبتها. مهران و پدر و مادرش بودند

قراره اونجا دوره فوق  شهيكانادا م يراه گهيماه د كيمهران تا . در نظر گرفته بشه ديجونه كه با مايدرس س گهيموضوع مهم د -

 .ميكن يرو ما قبول م مايس ليخرج تحص. بده ليتونه اونجا ادامه تحص ياشه مموافق ب مايرو بخونه اگه س سانسيل

 .رشهيتنها مساله گرفتن پذ. ميآن را حل كن ميكه ما نتون ستين يمشكل مايس ليخرج تحص! ديزن يچه حرفها م. زيدوست عز -

خواهد  ليكه مهران ادامه تحص ين دانشگاهكنم تا در هما يدوستان به كانادا ارسال م قيمن از طر. نيرو بد ماياگه مدارك س -

 .تا اونا به موقع بتوانند سر كالسها حاضر شوند ميماه تمام كن نيا يط ديرا با يهم مشغول شود فقط مراسم عقد و عروس مايس. داد

 نيهم ساكت بود و يليخ شهيمهران بر خالف هم. حرف بزند يروز نيخواست از دوره معالجه مهران در چن يمهران نم پدر

 :خانم جون به من گفت. كرده بود هياز حد به مهرداد شب شيسكوتش، او را ب

 يرا برا يما بزرگترها نقشه مراسم مجلل د،يخور يبه هم نم ديديكه اگه د ديحرفاتون رو بزن اطيح يتو نيجون با مهران بر مايس -

 اديآقا مهران خوشت نم ي افهيكه از ق يديتو فهم اي نكرده با هم دعواتون شد، يخدا اطيح ياالن تو نيهم ديشا. ميزيشما نر

 .نه اي ديكن يبا هم زندگ نيتون يم دينيو بب ديبهتره االن بر

 . ديو حرفهاتون رو بزن اطيح يتو نيمهران پاشو، پاشو، باهم بر گه،يآره دخترم ، خانم جون راست م -

 اجيو احت نميبنش كجايتوانم  ينم يموقع نيحس كرده بود كه در چن مهران انگار. اطيح يتو ميو رفت ميو مهران از جا بلند شد من

 ميبه حركت دارم، گفت كه بهتره قدم بزن
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 يدلم م يول. يكردم و تو جواب مثبت داد يمن امروز از تو خواستگار يعني م،يكرد يدرسته كه ما امروز از تو خواستگار ما،يس -

مشترك ما از  يزندگ هياگه پا. يريبهتره حرفت رو پس بگ ،يكار را كرد نيا يوزترحم و دلس يكه اگر از رو يرا بدان نيخواد ا

 .يوتو راحت بش زميهم خودم فرو بر ديشا. ختيحتما فرو خواهد ر يتبعد از مد. ترحمبنا بشه يرو

 :بزنم كه با عالمت دست مرا وادار به سكوت كرد و ادامه داد يحرف آمدم

در  يگريدونم كس د ينم. نه اي يتو به من عالقه دار ستميمن مطمئن ن. ميرو گول بزن گريهمد ميتون يمن و تو نم. مايس نيبب -

با خودت مثالگفته  يطور نيهم. قلبته  يمنظورم تو انهي يداد يقبل از من جواب يدونم اصال به كس ينم. انهيقلبت جا باز كرده 

 ضيدفعه برادر دوستت مر كياما . جور قول و قرارها نيو از اكرد  يتوجه نخواه گهيكس د چيه بهو  يهست يكه مال فالن يباش

پسر،  نيكه هم ينيب يم. معالجه بره خارج و اال ممكنه كارش به آسمونا بكشه يبرا ديكه با شهيو تازه معلوم م ياونم ناگهان. شهيم

به هر  ،حااليمهربون يليو توكه خ ؟يشيم ماريزن من ب ؟يشيزن من م خانم مايخانم،س گهيو م ادينشده م يچيبرادر دوستت،ه يعني

بدان كه من از همون نگاه اول عاشقت شدم و هر  يول شميم. بله يگيم رهيو غ رهيغ ويرودرواس ،ترحم،يكه شده،دلسوز يليدل

 !دوستت خواهم داشت شهيهم يريكه بگ يميتصم

نبود كه مرا  گريد يزهايو چ يم و دلسوزفقط ترح يدرست بود ول شيحرفها يهمه . ميدانستم به او چه بگو يبودم نم ساكت

 نيكردم به ا يفكر م ديدانم شا يدرست نم. كار را بكنم نيا ديكردم با يدهم احساس م ونديام را با او پ يكرد زندگ يوادار م

 يم يدار ماريت. كه جادو شده يبا عشق، محبت، صبر و تحمل از جوان يقصه ها كه دختر ثلتوانم او را نجات بدهم، م يم بيترت

. آمد  يهر چه بود از مهران خوشم م. كنند يم يسالها زندگ يو خوش يشوند و بخوب يكند تا او خوب شود و بعد عاشق هم م

 نيهم يشد رو يم ديشا. بود  ميخوب برا يليدوست خ كياو ! اديز يليآنهم خ. اش بودم ينگران سالمت يعاشقش نبودم، ول

فكر به دلم گرما  نياو ا يفقط برا ياو باز كنم جوانه عشق يدر قلبم برا ييجا جيتوانستم بتدر يم ديشا. را بنا كرد هيپا زهايچ

 :سرم را بلند كردم و به مهران نگاه كردم و گفتم. ديبخش

 يفياخالقم هم تعر. سوزه يكنم و دلم هم برات نم يبه تو ترحم نم. ادياز تو بدم نم. ستميتفاوت ن يآقا مهران، نسبت به تو ب -

 نيدر اول ،يسر به سرم بگذار اديكشور خارج ز يتو يكمه و اگر بخواه يليكنم ، تحملم خ يزود قهر م. شميم يزود عصبان. نداره

نه تخم مرغ آب پز، صبحها . مروياز ن ريبه غ ستمينرفته بگذار بهت بگم كه غذا پختن بلد ن ادميتا . مامانم شيپ گردميفرصت برم
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 ...بشم و داريباز خواب زود  اديخوشم نم

. توانم دل او را بشكنم يوجه نم چيناگهان احساس كردم به ه. شدم رهيمهران حرفم را ناتمام گذاشتم و به او خ يخنده  يصا با

انجام دهم تا او هرگز از  ديا ياز دستم بر م يدر آن لحظه با خودم عهد كردم هر كار. است زيعز يليخ مياحساس كردم برا

مهران  كدفعهي. گشوده شد كه برق چشمان مهران را روشن تر كرد يلبم به لبخند. نشودمهرداد با خبر  احساس من نسبت به

 :گرمش گرفت و گفت يدستها انيمرا م يدستها

 !نهيتو قابل تحس يفداكار ،يمن زيتو همه چ ،يمن يتو زندگ مايس -

زد به صورتش نگاه كردم لحظه ها بدو بدو  يبرق م ختهيكه از اشك نر يو مبهوت بودم با چشمان جيكه هنوز از كار مهران گ من

 يحس م. كند يكردم مهران احساس مرا درك م يحس م. دوستانه بود ازينگاه ما پر از راز و ن. كالم بود يگذشتند صحبت ما ب يم

ر از دهانم آنچه واضح ت يليخواست خ يبسازه هرچند دلش م حيتوض نيمن ، حاضره با ا به دشيكردم مهران به خاطر عشق شد

كند كه  ياحساس آرامش م يكردم تاحد يحس م. بشنود. هزار باره اش بود انيكرد و حاضر به ب يحس م يرا كه خودش براحت

او حاضر بود به من شانس  نكهيهم ا د،كر يدر عمق چشمانش، هم خواهش و تمنا را حس م. را گرفتم ميتصم نيمن خودم ا

او  يهر چند قبولش برا. به من داده شود كرديكه وجدانش طلب م ينشده، شانس ري، تا هنوز دترك او يبرا يبدهد شانس يگريد

را كه  ييچطور دانه ها دميد يم. داد يبست پنجره ها را باز گذاشته بود، به من اجازه پرواز م يدرها را نم! سخت بود تينها يب

با . در قفس باز بود. كرد يرا پاره م رهايزنج. گرفت يمن م كرد كه من وسوسه نشوم، وسوسه را از يشده بودند جمع م ختهير

تو !  يآمد يخوب از عهده اش بر م يليبود كه خ يامتحان! يآزاد! ببر: (( گفت يخودش م يايگو تينها ياما ب. كالم ينگاه ب

 !))برو!برو. كه كرده بودم اشتباه نكردم يانتخابمن هم بردم، چون در ! يبرد

 يصداقت و درست نياو بود كه مرا در جا نگه داشته بود هم قيدرك و فهم عم نيهم. كرده بود خكوبيد كه مرا مرفتار بو نيهم اما

خواستم سر بر شانه مهران  يعشق مهرداد گرفتار كرده بودم و حاال م رينبود كه خود را زنج خوديب. گذاشت ببرم ياو بود كه نم

اگر در اوج آسمان  يحت. در باغ هم آزاد نبودم يآخر حت. گذاشت آزاد شوم ينم بست و يها را م رهبود كه پنج نهايهم. بگذارم

 !خاكستر عشق يبو! خاك عشق يگرفتار بو. بود نيباز دلم گرفتار زم. كردم يهم پرواز م

 .داشتم يگرفتار بودم، كنار او قدم بر م دياحساس جد نيا يرفت و من كه هنوز در تارها يآرام راه م مهران
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 4 فصل

 

ما امد تا چشمش به من افتاد مرا در اغوش گرفت و شروع كرد به چرخاندن من در  يبه خانه  كويساعت نه نشده بود كه ن هنوز

 ديخنديو م ستيگرياتاق همزمان م

به منزل شما سر  يريكار خ يدارند برا دونستميبه من داد خوشحال شدم م روزمامانيكه د يچقدر از خبر يدونينم مايس مايس-

 بود ميبا هم خواه شهيما هم ميشيوقت از هم جدا نم چيه گريمن ما حاال د ياز حاصل كار مطمئن نبودم خدا يول ننزيم

 :دمياز او پرس ميوارد اتاق شد يامد وقت يو دنبال من از پله ها باال م زديحرف م زير كيطور  نيهم

 بود؟ يچ يبرا تيا هيپس گر-

به تو كه حاال فمر و ذكر همه دور و بر تو و مهران  دميبرگر اليخيبود ب يشاد هي؟گريگيشور رو م يگره؟اهان اون اشكها-

 ؟يبر ديخر يبرا يخواهيم يازت بپرسم ك اميب گفتيمامان م گردهيم

 د؟يخر-

 عروس خانم يعروس دياره خر-

 ؟يعروس ديخر-

ا دو تا با هم برگزار خواهد شد م يعروس كردميفكر م ؟هرچنديشيعروس م يرفت كه بزود ادتينشده  يچياوار چت شده؟ه-

 خانم ميو هزار كار دار ميلباس عروس انتخاب كن ميانگشتر بخر ميبر ديبا دياره خر ميافت يم يدو تا عروس ينطوريخب ا يول

 اها هزار كار مهران چطوره؟-

 كنهيجهت غرش م يو ب ودخيطور ب نيهم يوحش ريتا به حال مثل ش روزيمهرداد چطوره از د يديپرسيخوبه هرچند بهتر بود م-

كه مهرداد  دانميم يول كنهيم يحسود دايشد كردميفكر م شناختميباهاش حرف بزنم اگر مهرداد رو نم كنميمن كه جرئت نم

 يول يبه پا كرد شيات نجايشده نكنه تو هم ا شيزيچ هيتا به حال  ورياز د يول هاو جونش به جون مهران وصل ستين يادم نيهمچ

 حواست كجاست؟ مايما؟سيس يكس تو ساكتبرع نميبينه م

 دميبگو گوش م-
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 هم تعجب كردم هم خوحال شدم يتو جواب مثبت داد دميشادش فهم ي افهيق دنيمهران برگشت خونه با د يدروز وقت مايس-

 ؟چرا؟يتعجب كرد-

كه  نينه ا كردميانتخاب م تو بودم مهرداد رو يبگم من اگر جا يچجور دونمينم هييتو و مهرداد خبرا نيب كردمياخه فكر م-

به هم برسه اتشفشان  يكه وقت ديدر درون نهفته دار يشما اتش يهردو ديخوريبه هم م شترينه فقط تو و مهرداد ب هيمهران پسر بد

 ؟يمهرداد انتخاب كرد يچرا مهران رو به جا يصاف و ساده به من بگ خواميبه پا خواهد كرد حاال ازت م

فكر كنم مهرداد احتمماال حالش خوب  ستيمن و مهرداد نبوده و ن نيب يزيچ چيه يخودت اشتباه كرد اتيفكر كنم تو در حدس-

رو  نيهم ا روزينبودم د تفاوتينسبت به مهران ب چوقتيكه باعث شده سر و صدا به پا كنه من ه كردهيسرش در م ديشا اينبوده 

 ديكش ييجا نيچن هما ب يجالبه كه دوست يليبهش گفتم خ

 ياز خدامه ول يتو زن برادرم بش خواميكه نم نينه ا ستين ديو شا ديانطور كه با زيهمه چ نجايا گهيته دلم م يكه هست ول جالب-

 نيا يزده باش يفداكار نيتو دست به چن مونيبه خاطر دوست خوامينم يتو مجبور شده باش خوامينم يتو در عذاب باش خوامينم

نكرده او  ياگر خدا بانهياز كجا سر در اورده دست به گر ستيكه معلوم ن يماريب نيهران با اكه م يدونيحتما م خواميرو نم زهايچ

 ديتو نبا ميكن ينقش رو باز نيماست كه ا ي فهيوظ ميما هست يزياو بر يتو عمرت را به پا خواميداشته باشه نم يبه پرستار ازين

 و عشق و احساسات خودت  ندهيا يجوان

 .خواهد بود دهيفا يسه شما بهر  يبرا. يفدا كن رو

 هر سه ما؟ -

خواهم شد؟ اره، هر سه شما، تو مهران و مهرداد، اگر مهران عاشق تو  يروانشناس سرشناس يرفته من به زود ادتيبابا،  يا -

هرچند . يارعالقه د شتريب يكيتونم بگم به كدوم  يشده، پس مطمئن باش كه مهرداد هم به تو عالقه داره در مورد تو مطمئناً نم

برگزار  يخب، پس عروس ياكر تو واقعا به مهران عالقه مند هست ليدل نيبه ا. خوره يبه تو م شتريكنم كه مهرداد ب يباز تكرار م

 .ميريبگ يتا مرهان به خارج بره و بعد عروس ديصبر كن ديبا. يدوست دار شترياگر مهرداد رو ب يول. شه يم

اما من انتخاب . خوب داشتم حتما سراغ تو خواهم امد يبه روان شناس يازياگه ن. ممنون يليشما خ حاتيخانم، از توض كوين -

 گويگفتم و ن يرا با لحن جد نيا. تا مامانم رو بفرستم با مامان شما صحبت كنه نيبگ ديخودم رو كردم و اگر شما من رو قبول ندار
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 :تكان داد و گفت رابه من انداخت و سرش  ينگاه

 .ديخر ميبر يوقت دار يحاال بگو كقبول دارم  -

 .خواهم يهم نم يلباس عروس. ستيالزم ن ديخر -

 يخوا يشه، م يبدون لباس كه نم. نهيبب يعروس ديلباس سف يكه خودش رو تو هيهر دختر يارزو ؟يخواه ينم يلباس عروس -

لباس  يتو تو دنيد يارزو ديسه، اما نبار يدستش به تو نم گهيهر چند كه د م؟يبد يجواب مهرداد رو چ ؟يدل مهران رو بشكن

 .ميريرو هم ازش بگ يعروس

از . اورديمن ن ياسم مهرداد را جلو. زخمم نپاشد ينمك رو. شاكت شود. را خفه كنم كويخواست ن يبزنم دلم م اديخواست فر دلم

 د،ينگو! ديبه من نگو زيچ چيذر هگ ياو، از خواست او، از انچه در قلب و روحش م ياز ارزو. نكند فيتعر مياحساسات او برا

كه خودم  ياتش. كردم خودم هم در همان اتش در حال سوختن بودم يرا حس م زيخودم همه چ. چه گفتن الزم نبود! دينگو

 نيكه تا ان لحظه در خودم سراغ نداشتم ا ييرويبا ن! نبرد يينگهدارش باشم تا مهران بو ديكه با ينيبرافروخته بودم سكوت اتش

 :احساسات را فرو نشاندم و گفتم نايغل

 ييدونم مامان قصه ها يچون م. يفكر كنم بهتره بذارم تو مرا متقاعد كن. يتو بگ يدوست خوبم باشه هر چ ز،يعز يكوين -

 .رميبرم دانشگاه و مداركم رو بگ دياول با يمن حاضرم ول يهر وقت تو بگ. خواهد خواند ميبرا يشتريب

تا  دميد يپدر، اونا رو بهش م شيپ مير يبعد م. ميريگ يدانشگاه مدارك تو رو م مير ياول م. ميشو برنشده بلند  ريپس تا د -

با مامان من و مامان  ميانتخاب كرد يوقت ميكن يچند تا مغازه و لباس رو انتخاب م مير يبعد با هم م. تو رو رو به راه كنه يكارها

 .نندياون رو نب ونيتا اقا مينك يم مشيقا ييجا هي بعد. مشيخر يم مير يتو م

از  يلياز خ. ميبهمنش رفت يو به دفتر اقا ميمدارك را گرفت ميروم وراه افتاد ياماده شدم و به مامان گفتم كه به دانشگاه م عيسر

س لبا دنيد يرا به حساب عجله ام برا نيا كويكه من گفتم نه و ن. ميدعوت كرد كه با هم نهار بخور. ما خوشحال شد دنيد

 :و گفت دبه پدرش ز يچشمك. عروس گذاشت

 ياديكه وقت ز ديدون يخودتون م. مينيبب يلباس عروس مير يم ميدار ماياشتها داره غذا بخوره؟ من و س يبابا جون حاال ك -

 .ميندار
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فردا مرحله . است يامروز مرحله كاوش و بررس: گفت كوين. نه اي ديدار اجيبه پول احت ياز ته دل كرد و پرس يخنده ا كوين پدر

 واريد يدوخت لباس عروسش را رو يخارج پلميكه د يخانم يلباسها. ميو لباس و عروس سر زد كيتا عصر به چند تا بوت.. ديخر

از انها تور بلند  يكي. من چند تا را تنم كردم. انجا خوشش امد ياز لباسها كوين. بود بايك و زيساده، ش يليخ. كرده بود زانياو

مثل قطره اشك  ديمروار يو دانه ها ديكوچك سف يپوشاند تمام لباس عروس پر بود از شكوفه ها يصورت را م يوداشت كه ر

 مياز صاحب مغازه خواهش كرد! صد در صد حال و احوال من يايگو يلباس عروس. لباس را پر كرده بود نييتا پا قهي يكه از جلو

 .خوشش امد يلين خهم از ا كوين. ما كنار بگذارد يلباس را برا نيا

خانم جون و پدرم از انتخاب من . ميلباس را به خانه اورد. ميديلباس را خر. ميخانم دوباره به انجا رفت وشيبعد با مامان و پر روز

هفتم مهر ماه مراسم را برگزار  دياين شيپ يبود كه اگر مشكل نيخانم جون زود رفت اسفند دود كرد قرار ما ا. خوششان امد يليخ

خانم و البته  وشيو پر كويان روز ن ياز فردا. ميدرس عقب نمان يكه از كالسها ميپانزده مهر در كانادا باش تاچون قرار بود . ميكن

حلقه  ديخر يكه قرار بود با مهران برا ياخر هفته روز ميحلقه را گذاشت ديخر. شدند يمامان، مشغول اماده كردن تداراكات عروس

 .دلم نبود تودل . كردم يم يبيجع ياحساس نارام. ميبرو

مشغول قدم زدن  اطيح يجا بند شوم تو كيتوانستم  يخوردم و چون نم يچا يبه زور فنجان. شدم داريزودتر از معمول ب صبح

چند . از معمول به تپش افتاد دتريقلب من شد. زنگ به صدا درامد يساعت بعد صدا مين.كردم بر اعصابم مسلط شوم يسع. بودم

از دستوران  يقدرت راه رفتن را از دست داده بودندن، به سخت ميانگار پاها. منتظره نكه مامان گفت مهرا دميكش قيس عمبار نف

. رفتم نيماش كينزد. دميرا د نيماش. رفتم رونيب اطيكردم و از درح يراهرو با مامان خداحافظ ياز تو. بردند يمغزم فرمان م

 .ستين ننگاه حس كردم كه او مهرا كيبا  او برگشت و. پشت مهران به كوچه بود

الزم بود پروژه  گهيد نامهيگواه كيكرفتن  يمهران مجبور شد فورا به دانشگاه بره برا. كردم ريد يكم ديخانم ببخش مايسالم س -

كه الزم باشه  يا هگيد زيحلقه و هر چ ديخر يبود كه مامان از من خواست شما رو برا نيا. بده ليتحو يسيامتحانش را به زبان انگل

 .كنم يهمراه

 .و مبهوت نگاهش كردم  جيگ

 ده؟يحالت خوبه؟ چرا رنگت پر ما؟يس ما؟يس -
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! حال ان قدر دور نيو در ع كيانقدر نزد. بود ستادهيمن ا يقدم كيمهرداد در . زد بخود امدم يدر ان موج م يكه نگران ييصدا با

 :را باز كرد و فگت نيون فورا در ماشبرد، چ يحالم پ يناگهان رييحس كردم به علت تغ

دم چند ساعت  يقول م. نيشن نگران نش يم ينطوريا يعروس خانم ها معموال قبل از عروس. نياذرخانم خودتون رو نگران نكن -

 .و سالم نزد شما برگردونم حيخانم رو صح مايبعد س

 نيب يو سرزدن به چند مغازه كلمه ا ابانهايشتن در خدو ساعت گ يط. شدم نيو سوار ماش ستين يزيرا مطمئن كردم كه چ مامان

. ارام و خزنده يسكوت. پر كالم يسكوت. ايگو يسكوت. داد مهر سكوت را بشكند ياز ما به خود اجازه نم كي چيه. ما رد و بدل نشد

 !زد يموج م يشجاعت و بردبار يحت ،يوفادار

 ادهيپ نياز ماش. و كوچك توقف كرد كيش يليمغازه خ كي ياد جلوخواستم برگردم خانه كه مهرد يخسته شده بودم و م گريد

من  قهيخوسات سل يم ديبود؟ شا اوردهين نجايچرا از همان اول مرا به ا. بودند بايو ز فيظر يليخ نيا يحلقه ها و انگشترها ميشد

 .را امتحان كند

. گذاشت نيتريو يانگشتر را رو نيچند. ه ما نشان دهدب ديرا با يكه چه جنس ديمحض ورود به مغازه ، صاحب مغازه فورا فهم به

من دستم را عقب . ما بود كاست نيكه ب يحركت ناخوداگاه از تشنج نيهم. از انها يكيطرف  ميمن و مهرداد همزمان دست برد

ن خوسات كه دستم كند بدقت انگشتر را برانداز كرد و بعد از م يم يراا بررس يشكاهيازما يش كيدارد  ييمهرداد كه گو دميكش

 :بود كه صاحب مغازه گفت نجايا. كنم

حلقه  ديخر يكه اگر عروس و داماد خودشون برا نهيرسم مغازه ما ا. شگون داره. ديكار رو بكن نياقا داماد بهتره شما خودتون ا -

تازه . اندازه كنند گهيمدكه انگشتر رو به دست ه ميكن يو صد نفر را دنبال خودشون نكشند، از عروس و داماد خواهش م انيب

 .ميده يهم م فيتخف

 يقلبم داشت به اتش م. چقدر نگاهش گرم بود. زد يموج م طنتيته چشمان مهرداد برق ش. ميبه هم كرد يو مهرداد نگاه من

از  شتريتماس دست مهرداد ه ب. و اندازه بود بايز تينها يانگشتر ب. مهرداد دست مرا گرفت و انگشتر ار به دستم كرد! نشست

 يگريتو مال د. يتعلق دار يگريزدم كه تو به د بيبه خودم نه. مرا كشت و زنده كرد! داتش را به جانم ز ديچند لحظه طول نكش

 !كار را تمام كن نيپس كجا رفت ان همه غرور؟ كجا رفت ان اراده محكم؟ زود باش ا. نگاه او خودت را نباز ريز نطوريا. يهست
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دست مهرداد حس كردم  فياز لرزش خف. ده به انتخاب مهرداد برداشتم و ان را به انگشت مهرداد كردم لرزان حلقه سا يدست با

. ميخانه شد يراه يو باز بدون رد وو بدل كردن كالم ميديانگشتر و حلقه را خر. از حال و احوال من ندارد يدست كم زيحال او ن

كرد  يفكر م يمامان انقدر نگرانم شده بود كه دائم كنار تختم بود، وقت. ندارم اديرا به  انندشان شب دچار تب و لرز شدم كه م

باعث  يروح ديخوانده بودم كه فشار شد ييجا. ندارد يبه جسم من ربط يماريب نيدانستم علت ا يم. كرد يم هيمن خوابم، گر

ام  يبدن يرويتمام ن ستيبا يم. دم بودمان وضع نجات دهد خو ازتوانست من را  يكه م يتنها كس. شود يها م يماريبروز انواع ب

 فكر يلحظات. ميايب رونيكه در درونش افتاده بودم ب يگرفتم تا از چاه يرا به كمك م

كار  نيا":گفتياز عمق روحم برخاست كه م ييفرو بروم بعد صدا نيكم كم اب شوم و به دل زم ينطوريبهتر باشد ا ديشا كردميم

 هيبه خاطر  يخواهيو تو م كننديهمه ادم رو تو حساب م ني؟خجالت داره ا يزنينشده جا م يچيه هنوز يبزدالئه تو كه ترسو نبود

 نجاي؟ايپا پس بگذاره و سست بشه خب مهرداد نشد كه چ دينبا يذره سخت كي؟ادم كه از  يانذره غم خودت همه را به عزا بنش

با مهرداد ازدواج  يبه هم هستند تو فكر كن دار هيشب يليونا خكه ا نهيبه ا شيادم مهمه به مهران فكر كن تازه خوب ينجات زندگ

و از دست و پنجه نرم كردم با  يبزرگشون نكن اديكه ز نهيمهم ا كنهيم رييادم تغ يزندگ يتو زهايچ يليخ يديرا چه د ايدن يكنيم

 "بكش رونيب يكه توش انداخت يچاه نيپاشو پاشو خودن رو از ا يانها نترس

 خواستيو كمك مك حالم جا امد دلم م كردميوز بعد ححالم بهتر شده بود تا دو روز بعد هنوز احساس ضعف مبود صبح ر هرچه

 رشيپذ يدر كانادا انجام كار ها كويپدر ن يمياز دوستان صم يكيخانم به ما اطالع داد كه  وشيهرچه زودتر تمام شود پر زيهمه چ

 ه گرفته و در اسرع وقت كارها رو به راه خواهد كردما را به عهد يبرا يكردن اپارتمان كوچك دايو پ

 يرفتم و تا ظهر انجا بودم بعد از ظهر به خانه برگشتم و ناهار سبك شگاهيبه ارا كويصبح زود با ن ديروز موعود فرا رس باالخهره

 يجلو يو مامان به سخت دكريساعت پنج حاضر بودم خانم جون مدام اسفند دود م ديايخوردم و منتظر شدم تا مهران به سراغم ب

موضوع باعث شد  نيا ياور ادي يهند لمياز او نداشتم وضع ما شده بود درست مثل ف يخودم هم دست كم گرفتياش را م هيگر

 يليمن دهانش باز ماند خودش هم خ دنيبود كه مهراندر استانه در ظاهر شد و با د دايهنوز خنده در چهره ام هو رديخنده ام بگ

 زديبود كه در درونش موج م يزيتمام انچ يايخود گو يبخود انبودند نگاه مهر پيواقعا خوش ت كوين يبود برادر ها بايو ز كيش

در ان بود مهران اجزاه خواست ان را به  بايز تينهايب يبه من داد در ان را باز كردم گردنبند يمن امد و جعبه كوچك كينزد
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و من نه  دميديخواب م ايگو استمانده  ادمياز مه به  يان روز در هاله ا اتيكه جزئگذشت  عيسر زيان قدر همه چ ندازديگردنم ب

 يباق كينزد ليفقط دوستان و فام يوقت كوين يهست كه در محلس خانه  ادميان بودم  يبلكه تماشاچ شينما نيا يقهرمان اصل

كه نگاهم  ستيك نميمرا گرفت برگشتم بب ينفر بازو كيبودم كه ناگهان  ستادهيا زهاياز م يكيانها كنار  يبايز اطيح يماندند تو

خود گرفتار كرده بود مثل فرود امدن صد ها  يمرا در حلقه  يشد تماس انگشتانش كه هنوز بازو جانيمهرداد ب يبايچشمان ز در

خشك اب  يابانيباز راه رفتن در  يطوالن يخستگ كيداشتم مثل انكه بعد از  ياحساس نيدلم بود با وجود ا يسوزن بر زخمها

و مرا  گداختيكه او را م يچشم در چشمانش دوختم تمام شور و انش يوقت كنديرا نوازش م نتمام بدنم را در برگرفته و ا يزالل

 شدياحساس كردم دلم داشت از جا كنده م كرديخاكستر م

 ...مايس مايس-

 !ميگرديدنبالت م ميو ما همه جا دار يينجايمهرداد تو ا-

انداختم كه مطمئن بود حالت نگاه ادم  كويبه ن يجز جز قلبم بلند شد نگاه زنديبر يبود كه بر اتش داغ يثل اب سردم كويم يصدا

 شديداشت رو م زيرا داشت همه چ يتب دار

 !خودشو ببره؟همه منتظرند يعروس كيك اديب ياز عروس خانم دعوت كن يخوايمهرداد نم-

 زبون من رو بند اورد مايس ييبايز يكنم ول دايبود كه امدم عروس خانم رو پ نيهم يبرا-

 زن داداشت يبگ ديباشه كه از حاال به بعد با ادتي-

كه من زن  نيبا وجود ا لرزدياالن همه كه سالها از ان شب گذشته بدنم م يشد؟حتيامد چه م يمهران سراغ ما م كوين يبجا اگر

كارها  يليو خ ميرفتيم ستيبايم گرينكرد چند روز د يتين هم شكاخودمان برگشتم و مهرا يان شب به خانه  يمهران بودم ول

همه  شيدو ماه پ افتميدر اغوش مامان  انيخود را در فرودگاه گر كدفعهيگذشت كه  عيرهنوز انجام نشده بود زمان ان قدر س

هم از عشق و  يانچنانصحبت  چيه زدميبا خانم جون حرف م رفتمويمشخص بود من دختر خانه بودم دانشگاه م منيزندگ زيچ

بودند؟به چهره تك تك  يك نهايبودم؟ا يك ودمخودم نااشنا بودم گم شده ب يخودم برا ينبود حاال حت انيو ازدواج در م يعاشق

 بودند كه دل كندن از انها  زيعز ميخانواده نگاه كردم انها انقدر برا ياعضا

به من نگاه  يحت.مهرداد مثل سنگ ساكت بود. ختيا در فرودگاه اشك رتمام دو ساعت انتظار م كوين.فوق العاده سخت بود ميبرا
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مواظب :رو كرد به من و گفت ديبه پشتش كش يو مردانه دست ديمهران را در آغوش كش نكهيلحظه بعد از ا نيدر آخر.كرد ينم

 .خودت باش

 .تو اديمنتظر و به  شهيهم.تمحاضر به كمك هس شهينره كه من هم ادتي:ارام گفت يليزد و خ ميبروم كه صدا برگشتم

. از خودم وحشت داشتم. در جوابش فقط توانستم سرم را آهسته تكان بدهم.شد ياز نگاه و چشمش به قلبم جار يدرد جانكاه چه

 يليخ. شده بود ريد يليگفتنشان خ يكه حاال برا ميبگو زهايچ يليخ دميترس يكردم،ميفشرو و اگر دهان باز م يبغض گلوم را م

 .ريد

لحظه در انها  كي يشدم و خودم را برا رهيخ شيبايبه چشمان ز. خاموش نگاهش كردم.كار همان سوختن در سكوت بود نيبهتر

 .حاال او را با خود داشتم. اوست هيحاال خوشحال بودم كه مهران شب.غرق كردم

برو خدا به . شجاع باش  زميعز:گفتخانم جون مرا در اغوش گرم و پرمهر خود گرفت و . دميبار مامان را بوس نيآخر يبرا

 .همراهت

 .نه ايدانستم باالخره ارام خواهد گرفت  يكه نم يالبيس.ندازميب يگريد البينداشتم و مجبور شدم خودم را به س ياديز وقت

وش و دور هر دو ساكت،خام.ميو احوال ما اصال مثل عروس و دامادها نبودو من و مهران هر كدام در افكار خودمان غرق بود حال

 ميو منتظر ماند ميجا گرفت مانيها يدر صندل.  ميشد مايسوار هواپ.ميكرده بود جاديخود ا نيب يفاصله ا يانگار به طور نامرئ.از هم

كه  يخاك..بنشاند نيبر زم گانهيب يو در خاك گريد يبكند و ببرد به جا نياز زم.مان جدا كند زانياز عز راپرنده ما  نيماش نيتا ا

خودم غرق بودم كه متوجه تماس ارام  نينه؟در افكار سنگ ايكه معلوم نبود با ما سازگار خواهد بود  يخاك. داد ينم يدخو يبو

،بسته  يمحفظه اهن كيو اسمان در  نيزم نيب ييدر ابن باال جا.رها كردم وازچشمانم را بستم و خودو را در پر.دست مهران شدم

توانستم با  ينم يحت.ديرا به چشم نخواهم د يازاد چوقتيكرده ام كه ه ريگ يينگناكردم در ت ياحساس م يصندل كيشده در 

بلند شوم كدم .موجود بكاهم تيدضع زا يتيخودم و نارضا تيبا شكستن چند بشقاب از شدت عصبان اي يدر به هم زدن معمول كي

از  يكي يرو خواستيان موقع دلم م. و نرم ديسف ياابره يابرها رو يابرها؟ اره رو يهوا؟رو يدر را به هم بكوبم؟به كجا بروم؟تو

نشده  ريشود و من اشك ابر شوم و تا هنوز د يبعد هم معجزه ا. تا هر جا كه دلش خواست مرا ببرد فتميابر ب يپشم يتوده ها

از مرز رد  اي ميرانيهنوز ا:دميرو كردم به مهران و پرس. نشده باشد ريخداكند د.خاك خودم يرو زميباران بر يمثل قطره ها
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 م؟يشد

 .ميرو شد شيپ قهيچند دق-

هر . كنم يم يدانست سخت دلتنگ يم. كرديحال مرا درك م. مهران محكم دستم را فشرد. حلقه زد ميچشمها يناخواسته تو اشك

از  دينبا.سفر دور كند نيا يمرا از علت اصل يدادم حس خود دلسوز ياجازه م دينبا.خودم را جمع و جور كنم دميجور بود موش

 يبا خودم كنار م مايقبل از فرود هواپ ديبا.و رسما زنش باشم دور شوم نميبنش مايهواپ يانچه باعث شده بود در كنار مهران تو

 يم يكنون يمايس نيگزيبودم جا ختهيكه طرحش را ر يگريد يمايس ديبا. كردم يكه به خودم داده بودم وفا م يبه قول ديبا.امدم

تا هم وقت زودتر بگذرد و هم .و شروع به خواندن كردم ماورد رونيب فميرا كه همراه داشتم از ك يسيانگلدو كتاب  يكي.كردم

 .دادم يپس م يامتحان عمل ديبا يچون به زود. من  يباشد برا ينيتمر

كه مهران  ميبودچمدانها  افتيدر انتظار در. ميمسافران از بخش گمرك گذشت گرينشست و ما همراه د نيبه زم مايهواپ باالخره

 !نجايانطرف درمنتظرمون بودن اما ا ليو فام شياتوبوس خو كيبود حاال  رانياگر ا:گفت

 گهيد نهيخب خارج امدن ا-

من . خانواده دوست پدر مهران به استقبال ما امده بودند يدر اننتظارمان بودو تمام اعضا يجالب تينها يب زيان طرف در سورپر اما

با چنان مهر  يخانم شهاب.مضحك بود كه همه را به خنده وا داشت يليخ مانيها افهيتعجب باز ماند حتما قو مهران دهانمان از 

. كردند يبوس دهيبا مهران د يشهاب ياقا.از بارها از دوشم برداشته شد يكيكه احساس كردم  گرفتمرا در اغوش  يمادرانه ا

را با خودمان  هيبق ديتعجب نكن اديشماها ز نكهيما از ترس ا:گفت يبخانم شها.همسن و سال ما بودند بايهم تقر ليشبنم و سه

 .مياوردين

 ه؟يبق-

 ...شوهر شبنم و عمه بچه ها و -

 ؟-

و دفعه اول  ديشما حتما خسته هست ميچون فكر كرد يول.نديايهمه به استقبالش ب ديبا اديم رانياز ا يكه هر ك نهيا نجايرسم ما ا-

 .و دفعه بعد همه با هم مييايبار خودمان ب نيبهتره ا ديكن يكه سفر م
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 م؟ييا يپرواز م نيما با ا ديدونست يشما از كجا م يخانم شهاب-

تمام  ستيل روسيس ميننشسته بود كاريالبته ما هم ب. ديپدرت از فرودگاه زنگ زد و خبر داد كه شما در راه.ز،پسرميمهران عز-

 .شوند يشروع م يچون كالسها به زود دييا يپرواز م نيكه با ا ميزد يپروازها را داشت و حدس هم م

كردند و  تياماده كرده بودند هدا مانيكه برا يما را به اتاق.بايبزرگ و ز. دو طبقه  يخانه ا.ميديبه خانه انها رس نيدو تا ماش با

در  نجايو حاال ا ميدمان بودخانه خو يتو شيچند ساعت پ.ميبود ستادهيوسط اتاق ا جيمن و مهران هر دو گ. گذاشتند مانيتنها

ما  شتريب يكرد اما انچه باعث بهت زدگ يچشم را نوازش م يبيدلفر تينها يكه از پنجره ان منظره ب بايز ياقنا اشنا در ات يخانه ا

بود مهران كه متوجه شده . دانستم چه كار كنم يانقدر دست پاچه شده بودم كه نم. اتاق بود  كيما در  يشده بود بودن هر دو

 كنميلباس عوض م اميم نبعد م يبشو ياول تو سر و صورت. نييپا رميم:گفت

 .را گفت و اهسته در را باز كرد و رفت نيا

 يولم م.كردم يم يدلتنگ داينشده شد يچيهنوز ه. از دست رفته بود ميانگار قوت پاها. ستادميهمان جا وسط اتاق ا قهيدق چند

احساس . كه االن بودم نباشم  يزيان چ.انجا باشد  يگريمن د يعني. كه من نباشم ييجا. مبرو يگريد يخواست فرار كنم و به جا

را قبول كرده بودم بر  دنشيكه كش يموضوع بود كه من از عهده بار نياز همه بدتر درك ا.ردمك يم يبيعج يو درماندگ يچارگيب

 يان هم خارج.در خواهم اورد مارستانيسر از ت يچي؟ه.است چند روز بعد جه خواهد شد نطورينخواهم امد اگر االن حالم ا

 يكيآن  ؟اسمييكجا كوين.كويمامان، پدر ، خانم جون ، ن.ودهمه انها تنگ شده ب ياه كه چقدر دلم برا.!بود كويتكه كالم ن نيا!اش

خواهد  يدشوار اريكار بس ميو جمع كرده تكه ها ختيفرو خواهم ر يمجسمه گچ كيشود و اال مثل  يبر زبانم جار دينبا

انهم در !بيغر ياان هم در خانه .كرد يكه روزها و شبها خفه اش كرده بودم داشت سر باز م يبغض. گرفت يام م هيداشت گر.بود

 .عطر اشنا بدهد يخانه بدهد بو يكه بو يگل. شد يگل محبوبم از ان سبز نم ختير ياشكم اگر م. داد ينم يخود يكه بو يخاك

وارد اتاق  يچند لحظه بعد خانم شهاب. برگشتم به طرف در و منتظر ماندم. خورد چشمانم را فورا خشك كرد كه به در يفيخف ضربه

 ؟يندار يزيبه چ اجياحت نميامدم بب زميجون عز مايس:شد و گفت

 .ممنون يلينه خ-

 رونيبا شوهرم رفتند ب مهران. بره رونياز تنت ب يدراز بكش تا خستگ شيوان را پر كن و تو يخواه ياگر م ريپس دوش بگ-
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دونم االن  يم. جون  مايفقط بگو س يعجله نكن هر چه هم كه خواست يدار يكشه تا برگردند تو وقت كاف يطول م يساعت كي

سر كالس  يوقت يول. سخته شهياولش هم. يكن يعادت م يزند ول يدور م سرت يتو يكاش و كاشك يال،ايهزار جور فكر و خ

كردم  يهر روز زنگ م. بود يو زار هيماه تمام كارم گر كيمن هم بار اول كه امدم . مونه يدن برات نمفكر كر يبرا يفرصت يبر

 .كنميكه خوب حال تو را درك م نهيا.كردم يم هيخونه و شكوه و گله و گر

 .رفت رونيو از اتاق ب ديام را بوس يشانيمادرانه مرا در اغوش گرفت و پ يشهاب خانم

مهمان حرف  كيمثل  يعادت نداشتم داخل وان دراز بكشم ول.از دلهره من كاست يبود و تا حدود مسكن كيمثل  شيحرفها

 يبا كم ختمويوان ر يمخصوص اب تو يخوشبو يوان را پر از اب كردم و از محلولها. امتحان كنم ستيگوش كن فكر كردم بد ن

تمام بدنم را فرا گرفت مثل  يبيعج يوا دادم احساس سبكج كه خودم را به اب يبه تدر.ترس پا داخل وان گذاشتم يو حت ينگران

 هيهد نيدادم و چشمانم را بستم و خودم را در لذت ا هيسرم را به لبه وان تك. كنميدارم شنا م ايدر يتو اياستخر  يبود كه تو نيا

شد كه خوابم برده  يورم نمبا. گذشته بود يساعت ميچشم باز كردم ن يوقت.رها كردم عتيو ارامش بخش و پاك كننده طب بايز

 گريوقت ان بود كه د.شد يم ريپوست دستم كمب چروك خورده بود و بقول خانم جون داشت پ.باشد

 .آشپزخانه مشغول درست كردن ساالد بود يخانم تو ونيكتا نييو رفتم پا دميپوش يزيلباس تم قهيبعد از ده دق. را تمام كنم حمام

قرار شد پب باز زنگ  د،يو خوب هست ديديگفتم شما رس. زنگ زدن، پدر مهران بود رانياز ا شيپ هقيچند دق نجا،يا ايجان ب مايس -

 .بزنند

 .شده ترسناكه اديقدر ز نيكه فاصله ما با آنها ا نيفكر ا -

 ،ينزنگ بز يتون يهر وقت دلت بخواد م. يهم دور نشد اديكه ز ينيب يو م يكن يبعد كم كم عادت م. نطورهياولش ا شهيهم -

 .بمانند شتيپ يمدت انيب يو دعوتشون كن يسينامه بنو ،يصداشون رو بشنو

 .بره يعادت كردن وقت م -

وقت  كيو  يشيم يتو مشغول درس، كار و زندگ. شه يخودش درست م يعني ،يدار نجاياست كه تو ا يزيوقت هم چ. درسته -

آدم را در  نجايا يفضا. يگرفت ياز كس يو نه سراغ ينوشت يامه انه ن يبه خانه زد يكه نه زنگ هيمدت ينيب يو م ييايبه خودت م

خشك نگه  ديحداقل سرت رو با يآب نگه درا يخودت رو رو يتا بتون يدائم دست و پا بزن ديبا نجايدر ا. كند يخودش غرق م
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تو وابسته هستند، منتظرت به  يو چه كسان يو از كجا هست يهست يبره كه تو ك ادتي يبگذار دياست كه نبا نيمنظورم ا. يدار

 .هستند ادتيكنند، به  يهستند،به تو فكر م

 !بشه سيبدنم خ يكنم حت يفكر نم -

 د،يباسد د. زندان شهيآدم م يبرا يگريهر كشور د اي نجا،يدر ا يزندگ. يبرگرد ديبشه، با نطورياگر ا يول. گنيرو م نيهمه هم -

 .گرفت ميكرد و بعد تصم يدور شيها يو از بد خوب رو جذب يزهايخواند، مطالعه كرد و چ د،يشن

فكر  ييزهايچ نياصال به چن ايدر سرش دور بزند و  يافكار نيكردم چن يفكر نم. خانم مرا متعجب كرده بود ونيكتا يحرفها

 بيور غركش نياحساس كردم در ا. كرد ريينظرم نسبت به او تغ قهيچند دق نيهم يط. معلوم بود اشتباه كرده بودم. كرده باشد

 يزيچ ايمعجزه بود  كيآسمان،  ٔهيهد كي نيمن ا يروح تيدر وضع. كنم نانيبه او اطم توانم يكرده ام كه م دايدوستا را پ نياول

همه محبت شما  نياز ا: لب گشودم و گفتم يبه سخت. اشك سپاس در چشمم حلقه زد. مدت كم نداشتم نيدر ا افتشيكه انتظار در

 .سپاسگزارم

 يراض يليخ يزيهر دو معلوم بود كه از چ ٔافهياز ق ديو مهران به گوش رس يشهاب يباز شدن در و ورود آقا يصدا موقع نيهم

 :خانم گفت ونيكتا. هستند

 خوشش اومد؟. رو به راهه زيهمه چ نميب يخب م -

 !آره چه جورم -

من  نكهيبه ا ديام يخبر ول يها باخبر بودند و من بشد كه سه نفر از آن يصحبت م يموضوع يدرباره . و واج به آنها نگاه كردم هاج

 .بعد برباد رفت يبگذارند لحظه ا انيرا هم در جر

 شام حاضره؟ -

 .مينيچ يرو م زيم مايآره آالن با س -

 شبنم رفت؟ -

 .زنهيم يسر كيخونه رو شلوغ نكنند فردا  اديو مهران خسته هستند، بهتره ز مايآره، گفت امشب چون س -

 .شام آمده شو يبه دست و صورتم بزنم مهران تو هم برو برا يآب رميم -
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مهمان آن خانه  نمچونيرا بچ زيبدون آنكه به من فرصت سؤال بدهد، از من خواست م ونخانميكتا. رفتند يشهاب يو آقا مهران

دانستم مهران بعداً به من  يم منكرد يسؤال. از حد كنجكاو نشان بدهم ادهيخودم را ز ايكرده باشم و  يخواستم فضول يبودم و نم

خانم  ونيكتا. كه تلفن زنگ زد ميو مشغول صرف شام بود مينشسته بود زيبعد ما چهار نفر دور م قهيدق ستيب. خواهد گفت

نگفت  يرا به من داد ول يبعد گوش هيچند ثان. كرد يضربه قاط هيكه شروع به صحبت كردع قلب من دو  نيرا برداشت و هم يگوش

 .كه تا آن موقع حبس شده بود رها كردم رامامان نفسم  يصدا دنيشدم با شن يداشتم كالفه م گريد. خط است پشت يك

 هوا خوبه؟ مهران چطوره؟ د؟ينداشت ريتاَخ د؟يديراحت رس ؟يجون خوب مايس -

رفت و از حال و احوال ما را گ يباالَخره پدر گوش. جواب آنها را بدهم عيكردم سر يم يكرد و من سع يپشت سرهم سؤال م مامان

را به  يبعد خواست تا گوش. كه به فرودگاه آمده بودند ميو خانوادشان تشكر كن يشهاب يو گفت حتما از طرف او از آقا ديپرس

 .مهران بدهم

 :فتخانم خندان و شاد گ ئنيكتا. باالَخره صحبت تمام شد. كند يبه او م ييمهران معلوم كه پدر دارد سفارشها يپاسخها ار

 !ميتا تلفن دوباره زنگ نزده غذا رو تموم كن -

 يآقا. بعد تلفن خاموش شد. ميبا هم حرف زد قهيچند دق.ساعت ده شب بود به وقت اوتاوا بود كه مامان مهران زنگ زد حدود

و از پله ها  ميگفت ريمن و مهران به آنها شب بخ. ميبرو يكس دنيبه د ديچون فردا ساعت نه با م،يكرد زودتر بخواب شنهاديپ يشهاب

از سه سال  شيب نكهيبا ا. شده بود يتيعجب وضع. ميستاديوسط اتاق ا شيباز مثل چند ساعت پ ميشدوارد اتاق  يوقت. ميباال رفت

 :مهران گفت. ميها شده بود بهيطرف مثل غر نيبه ا شيماه پ كياز  يول ميشناخت يرا م گريبود همد

 تخت مشكل سلز شده؟ نيا يول م،ينداشت يد مشكلاگر دو تا تخت بو م؟يچه كار كن -

 بخوابم؟ نيزم يبهتر باشه من رو ديشا! رند؟يگ يتخت جا م نيا يدوتا آدم گنده مثل من و تو رو يكه چه جور نهيمنظورم ا -

 ناينشده ا يچيه گهيكنه؟ اون وقت م داريخانم صبح ما رو ب ونيدفعه كتا كي ديشا اورند؟يحرف پشت سرمون در ب يخواه يم -

 !با هم دعوا كردند

 !يوجود من رو كنار خودت تحمل كن يمجبور ست،ين يحق با توست پس حاال كه چاره ا -

 .كنم يم شيكار كي يفقط قسمت خودت بخواب ياگر قول بد -
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 :كرد و گفت ميداد، تعظ يسالم نظام ستادهيزد و مثل سربازها ا يچشمك مهران

 !قربان نيشما بگ يهر چ -

چون  يزدند و كجا رفته بودند؟ ول يحرف م يشهاب يقبل از شام با آقا يخواست ازش بپرسم درباره چه موضوع يلم مد يليخ

بود ما رسماً  يمدت نكهيبا ا. فكرم را به خود مشغول كرده بود يتازه موضوع مهمتر. نكردم ينگفت، من هم كنجكاو يچيخودش ه

نفر  كيكنار  ديبرام قابل تصور نبود كه من با. ميديخواب يتخت مشترك م كي يرو كهبود  يشب نياول يول م،يزن و شوهر بود

دانستم چه  يبود و من نم دهيلحطه فرا رس نيحاال ا. شده باشم كيشر يبود كه شب را با كس فتادهيتا به حال اتفاق ن. بخوابم گريد

 ديمهران در سمت خودش دراز كش قهيچند دق. دميكش رازآرام در سمت چپ تخت د دميلباس خواب را پوش نكهيبعداز ا. كار كنم

 يها آن فكر م. آمد يباال م ينفسم به سخت يحت.تمام بدنم انگار از سنگ باشد سفت و سخت شده بود. چراغ خاموش شده بود

 ينم يانتك نيبود و كوچكتر دهيمهران بدون حركت دراز كش. نشد يگذشت و خبر قهيچند دق يكردم اآلن است كه مهران ول

 :دميدادم پرس يطاقتم را داشتم از دست م گريمن كه د. خورد

 ؟يمهران خواب -

 نه بابا؟ -

 ؟يديپس چرا مثل چوب دراز كش -

 يتخت اشتراك يمن تا به حال رو نكهيا گهيديشد يبود، خودت متوجه م نهيوسط آ نيچون اگر ا ست،ين حيبه توض يازياوالً ن -

حرف مهران خنده ام  نياز ا. يرو بذار داديبنا داد و ب ،يو نصف شب يبش داريون نخوردم بتك. يو فكر كردم تو خواب دمينخواب

را راحت  الشيخ نكهيا يداشتبرا ياحساس نيپس مهران هم چن. كاسته شود شيلحظه پ دباعث شد از تشنج چن نيگرفت و هم

 :كنم گفتم

 .شميتخت بلند م يصبح از رو هشيهم ادمهيكه  ييورجه وورجه نم كنم، البته تا اونجا اديمن ز -

 .شد ياضافه م چارهيمن ب گريد ياتاق به كارها يكردن شما تو دايخدا را شكر، واال پ -

 !مهران -

ساعت چنده؟  ديدون ياصال م د؟يوقت شب هوس نكرد نيا يزيچ ،ينوشابه ا ،يآب د؟يداشت يشيخانم، فرما مايس د،ييبله، بفرما -
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 .شب تهران هم گذشته مهيضم به حضور شما ساعت از نعر ،يدان يخب، معلومه كه نم

 ؟يگذار يباز سر به سرم م -

آن قدر  شيحرفها. بزنم يچرت بهيتخت غر نيا يبعد هم اگه بشه رو ر،يفقط خواستم بگم ساعت چنده و بد هم شب بخ ر،ينخ -

مهران متوجه حال و روزم شده، با گفتن . راحت شده بود الميمن كه خ. ديشد نخند يخورد كه نم يبامزه بود و درست به هدف م

 .بستم ابرگشتمو چشمانم ر واريبسمت د ريشب بخ

 ينم. آن جا خوردم كي. دميصورتم د كيداد چشم باز كردم و صورت مهران را نزد يكه آرام شانه ام را تكان م يتماس دست با

 :و گفت ديكش ميبه موها يده دستهراسان من ش يمهران كه متوجه نگاه گنگ و حت.توانستم بفهمم كجا هستم

 .يمن دار شيپ هيهد كيخانم خانما،  ريصبح بخ -

 ؟يچ يبرا ه؟يهد -

 .حرفت درست بود نكهيا يبرا -

 حرفم درست بود؟ كدم حرفم؟ -

 .يكن يورجه وروجه نم نكهيا -

 گرفته؟ تيباز شوخ -

. يتخت نرفت گهيسانت هم به طرف د كي يبح حتو تا ص يديقسمت تخت دراز كش نينه بخدا، خودت نگاه كن، تموم شب ا -

 .آخه من عالمت زده بودم

 خواهد كرد؟ يفكر يخانوم چ ونيحاال كتا ،يوا ؟يكرد يمالفه رو خط خط -

 .ميخر ينو م يكينداره براش  ياشكال -

 :و گفت ديمرا بوس يزد خم شدو موها يكه خنده در آن خنده موج م يبا چشمان مهران

 .ميساعت نه قرار دار نرفته كه ادتي -

 م؟يبر ديكجا با -

 .خوب يجا كي -
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 .دوره -

 !حدود دو قدم  يلينه، خ -

 :او شدم و گفتم يبود اما من هم وارد باز يگريد زيعلت چ ايبود  يمهران مسر يدانم خوشمزگ ينم

 .مهينكنه قرارمون پشت پنجره است؟ هر چند تا اونجا سه قدم و ن -

 ؟يمگه تو شمرد -

 .شمردن هم معلومه بدون -

 !دو قدم راهه  كايتا آمر نجايگفت از ا يم يشهاب يآقا شبيتا قدوم مثالً د ميآخه دو قدم دار. ستيحدست درست ن -

فكر تو  نيهمه اش تو فكر ا. وارد حمام شدم و در را بستم عيسر. به در مرا از جا پراند يضربه ا يكه صدا دميخند يداشتم م هنوز

 ميحال يچيه نكهيشد؟ از خجالت داغ كرده بودم نه ا يم يچ دنديد يشد و من و مهران را با هم م ياگر در باز م كه زديسرم دور م

 ...نجوريا ومردم  ٔخانه ينبود، ول

به ما  يپيبعد مرد پنجاه ساله خوش ت قهيچند دق. ميبود ستادهيمدرن ا يليساختمان خ كيدر  يساعت نه صبح در مقابل دفتر سر

 گانهيبه زبان ب ديبه بعد با نيو از ا ستمين رانيبود كه در ا فتادهيجا ن ميو شروع به صحبت كرد تا آن لحظه هنوز برا شد كينزد

را خوب بفهمم و بتوانم  زيتسلط نداشتم كه همه چ يسيرا تمام كرده بودم آن قدر به زبان انگل دوممن كه فقط سال . حرف بزنم

 يشخص به جا نيبعد به ما گفت كه حاال همراه ا قهيما گرم صحبت با او شد و چند دق يفبعد از معر يشهاب يآقا. حرف بزنم

 :در گوش من گفت يشگيهم طنتيمهران با ش. ميرو يم يگريد

 ! گميبه تو نم يول م،ير يدونم كجا م يم -

 :كنم گفت ينم يسؤال چيه ديد يوقت

 يليخ زينسبت به همه چ اي يكن يخوب خودت را كنترل م يليخ ايتو ! ودنمونده ب يسرم باق يمو تو كيبود  نجاياالن ا كوياگه ن -

 !يتفاوت يب

 .يتا به حال گفته بود ،يبگ يخواست يپرسم چون اگر م ينم. هر دو حدست غلطه -

 .شه يمزه م يب كميآخه اگر  -



 

 

كتابخانه نودهشتيا فرنگيس آريانپور –عروسي سكوت                                 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٣٥

دهم  ٔن شده و با آسانسور به طبقهوارد ساختما يو همگ ميشد ادهيپ نياز ماش. ميتوقف كرد يساختمان يبعد جلو قهيدق پانزده

هاج و واج . درآورد و به سمت من داد بشيرا از ج ديآن مرد كل. ستادنديهمه ا ميديكه رس كيآپارتمان شماره صد و  يجلو. مرفتي

 :مهران گفت. و بعد به صورت تك تك آنها نگاه كردم ديبه كل

 !يپا نگهدار قدر سر نيما رو ا ستيدر رو باز كن خوب ن گهيزود باش د -

 :گفت يشهاب يآقا. ميوارد آپارتمان كه شد. را در قفل چرخاندم و در باز شد ديبودم كل جيكه هنوز گ من

 .نه اي اديخوشت م نيجون، بر وهمه جا رو خوب نگاه كن و بب مايس -

 اد؟يخوشم م -

 نداره؟ يزيچ ،يكم و كسر نيآره دخترم، بب -

 .مال ما خواهد بود ميپارتمان تا هر وقت بخواهآ نيا اديخانم، اگه خوشت ب مايس -

 مال ما؟ -

 .حاال برو همه جا رو نگاه كن. آره، مال ما -

 يمنظره بالكن كه روبه رو. بود يقشنگ يليخ لهيآپارتمان سه اتاقه م. رفتم گرياتاق به اتاق د كيكه هنوز باورم نشده بود، از  من

 .صبرانه منتظر جواب است يآمد و معلوم بود ب يهران دنبتلم مبود م بايواقعاً ز. شد يباز م يپارك بزرگ

 .مينره كه ما دانشجو هست ادتي م،يكن دايپ گهيد يجا هيگرونه بهتره  يليحتماً خ يخوبه ول يليخ -

 .ميريگ يآپارتمان رو م نيهم! تمام -

 !مهران -

 امده؟يمگه تو خوشت ن -

 ...يچرا، ول -

رفت و  ادهيپ شهيم ستيدور ن يشهاب ياز خانه آقا اديز. ميكن يما فقط اجاره م م،ياون رو بخر ميخوا يتازه ما كه نم ،يول يب يول -

 .بده تيكنم رضا يخواهش م. شهيبهتر نم نيبرگشت به نظر من از ا

 .يتو بگ يباشه هر چ -
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كه  يالبته اسبابكش ،يموقع اسبابكش. ما قرار گرفت اريسال در اخت كي يآپارتمان برا ديبعد اوراق مربوطه امضاء و كل قهيدق چند

 :خانم گفت ونيبه آن آپارتمان، كتا مانيموقع بردن چمدان ها. چه عرض كنم

 يكرده بود كه در اسرع وقت برا ياديپدر مهران اصرار ز يول. ديجا برو نياز ا يزود نينبودم شماها به ا يراض چيه زم،يعز -

و  يرو خونه خودت بدون نجاينره كه ا ادتي. يتو تازه عروس خانواده، راحت باش ژهيبه و تا شما دو تا و ميآماده كن يشما آپارتمان

 .نجايا يايخودت ب ايو  يتلفن كن نبه م يداشت يهر وقت كار

طرف  كياز . به او زحمت خواهم داد يليخ ليمطمئن بودم كه اوا. رميخانم تشكر كردم و قول دادم حتماً از او كمك بگ ونيكتا از

 يكي نيا يكردم ط يبود احساس م عيو سر يناگهان يليچون خ گريخانه روبه راه شد و از طرف د يزود نيال بودم كه به اخوشح

 كيگفت خانه نزد يالبته حق با مهران بود كه م. كنم يخداحافظ ديمهربان جدا شده ام و باز با وخانواده خوب  كيدو روز باز از 

 ليخانم هم قول داد از وسا ونيكتا. مينداشت يزيچ ديبه خر ازيكامل بود ن لهيچون آپارتمان م .را كرده بود زيفكر همه چ. آنهاست

 .كم و كسر باشد به ما بدهد يزيآشپزخانه، اگر چ

دانم چرا بالكن  ينم. من به طرف بالكن رفتم ن،يزم ميتا چمدانها را گذاشت. ميشد ديوقت عصر بود كه وارد آپارتمان جد ريد

 يچند لحظه ا. بود بايز يليشد خ يم دهيكه از بالكن د يپارك. جذاب تر بود ميآن برا گريد يارتمان از هر جاآپ نيكوچك ا

انتظار  ريد هيهد ديبا گريحال د نكهيفكر ا. ضربه رد كرد كيقلبم . است ستادهيسرم ا شتنگذشته بود كه احساس كردم مهران پ

 :و گفت ديكش يقين نفس عممهرا. را به مهران بدهم لرزه به ادامم انداخت

 ريحر نيا يتو رو بو كنم و انگشتام رو از تو يكه بتونم عطر موها! لحظه رو داشتم نيا يچقدر روزها وشبها آرزو يدون ينم -

 .رد كنم يشميابر

خواستم را بستم و از خدا  ميچشمها. لحظه چهره مهرداد مثل برق از نظرم گذاشت كي يبودم، برا ستادهيحركت ا يو ب ساكت

 يخودم را رها كردم به طور. رنج ببرد دهيازآنچه كه عذاب كش شيپسر پ نيسزاوار نبود كه ا. كمكم كند تا به مهران وفادار باشم

 ...به من انداخت و  ايجو يعقب رفت و نگاه يبعد آرام كم. من گذاشت ييهان ميكه مهران آن را به حساب تسل

كارها را قبل از آمدن ما رو به راه كرده بود، فقط پرداخت  يشهاب ياز آنجا كه آقا ميرفتبه دانشگاه  يسياسم نو يبعد برا روز

خانم  ونيكتا. شد ياز هفته بعد كالسها شروع م. انجام شد عيسر يليكه كارها خ يليتحص يگروهها نييمانده بود و تع يباق هيشهر
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برد تا هم در خانه حوصله ا مسر نرود و هم با محله  يخود مرفت مرا باب  يم ديخر يهر وقت برا وزد  يهر روز به من زنگ م

ب اشروع كالسها . دنديچند بار زنگ زدند و شاد و نگران حال و احوال من و مهران پرس كويمامان و ن. آشنا بشوم ديجد يها

 يطور چند ماه نيرزش همكالس و يكتابخانه و گاه يگاه زظهرهاصبحها دانشگاه، بعدا. بخود گرفت يما نظم خاص زندگي ٔبرنامه

 يگريد يايمن كه تازه قدم به دن يبرا. بخود گرفت يخاص يماه بود ك هشهر رنگ و رو يد لياوا. دميديماه رس يگذشت تا به د

بهره  گريبا فرهنگ د ييناآش يفرصت برا نيخواست از ا يجالب بود و دلم م زيخودم گذاشته بودم، همه چ رانيا يايزا دن ريغ

و  ديتمام فروشگاهها و بازارها شلوغ خواهند شد و همه مشغول خر يالديم يديخانم به من گفت كه قبل از سال جد ونيكتا. رميبگ

 يزيجنب و جوش، شور و شوق و رنگ آم نيچن كي يتوانست مرا برا ينم زيچ چيه يمقدمات جشن سال نو خواهند بود، ول هيته

در  دمتعجب مرا دي ٔ افهيق يو وقت ميا دعوت كرد شب سال نو حتماً به خانه آنها بروخانم از م ونيكتا. آماده كند بايز هفوق العاد

 :گفت حيتوض

و نوروز، بچه  يالديسال نو م. مينيك يو هر سال دو بار جشن سال ن ورا برگزار م ميينجايتعجب نكن دختره، ما سالهاست كه ا -

و در خانه  يكنار بكش زيدر خارج كامالً خودت را از همه چ شهينم. آمده اند ايبه دن نجايمن در ا يبزرگ شده اند و نوه ها نجايها ا

در خارج از كشور  يگرفت مينكنه اگر تصم دايبهت نخوره و باهات تماس پ گانهيتا آداب و رسوم و فرهنگ ب يات را محكم ببند

بهت  يهستند و ضرر بايكه خوب و ز يمو در آن مراس يمراسم و آداب كشور محل اقامت خودت ور قبول كن دييبا ،يكن يزندگ

آداب و رسوم خودت . همزمان فرهنگ . ييفزايخودت ب يهايبر دانستن بيترت نيو به ا يبا آنها آشنا بش. يرسانند شركت كن ينم

 .خاموش شود يو اجازه نده يخانواده ات گرم نگهدار ياعضا انيو اجاق آن را حداقل در خونه و م يرا هم فراموش نكن

 آقاي ٔخانواده ياعضا يبرا ييايمغازهها و هدا يمردم راه ٔهيسال نو، مثل بق ريتحت تاث ميداشت يليتعط يمهران كه چند روز و من

 يو رد شاد ميبخر هيهد شانيهستند كه كه برا يو كسان ميجشن كنار نمانده ا نيقلباً خوشحال بودم كه ما از ا. ميديخر يشهاب

خانم گفته بود  ونيكتا. آماده كند دميد يشهاب آقاي ٔآنچه در خانه ينتوانسته بود مرا برا زيچ چيه شاما راست. ميباش كيشان شر

روند ، چون  يسال بچه ها همه به گردش م ليكرده بود كه معموالً بعد زا تحو ديو تاك ديبپوش ديتوان يم ديباش ليكه ما يهر لباس

مهران نشان داد انتخابم درست بوده، البته  زيآم نيكردم كه نگاه تحس تن هب يسبز رنگ يسرد بود بلوز دامن بافتن يليهوا خ

ما تا  ٔچون خانه. بود پيو خوش ت كيش شهيمهران هم مثل هم. دميپوش شيبودم رو دهيخر شيپ يرا هم كه چند ييبايز يپالتو



 

 

كتابخانه نودهشتيا فرنگيس آريانپور –عروسي سكوت                                 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٣٨

 .ميقدم زنان به آنجا برو ميگرفت مينداشت، تصم يادزي ٔخانم فاصله ونمنزل كتاي

شده وبد زنگ در را به  زانيدر آو يرو ييبايو حلقه گل ز يتمام خانه غرق چراغان ميديعت ده شب بود كه به آنجا رسسا حدود

قرار داشت كه با انواع و اقسام  ييبايز اريهال بزرگ درخت كاج بس يتو. خانم خودش در را باز كرد ونيو كتا ميصدا درآورد

اتاق  يتو ناتييدرخت و تز نياز تعجب گشاد شده به ا يشده بود با چشمان نييتز نيبراق و رنگ يهايعروسكها و چراغها و گو

 :ار ته دل كرد و گفت من خنده اي ٔچهره دنيخانم با د ونيشده بودم كه كتا رهيخ

 نيما ا يبرا. كرد رونما بي ٔدرخت را از تن همه نيا نييتز يمتجب تو خستگ ٔافهيق. برات خواهد بود يجالب زيدانستم سوپر يم -

صبرانه منتظر  ينوه ها ب ژهيهر چند بچه ها و بو ميعالقه دار ديبه تجد اجيوقتها احت يبعض نيو عادت شده، با وجود ا يشگيكار هم

 !سال ن وهستند

 ينيزم ريآتش در آن مشغول رقص غ يشدم كه شعله ها كينزد يواريتو د يبه بخار. مير ا درآورد مانيكه پالتوها نياز ا بعد

تا . قصه بود كيمثل  زيهمه چ. بار قدم در آن گذاشته بودم نياول يبرا شينبود كه چند ماه پ يهمان اتاق نجايودند اصالً اخود ب

دختر . شروع شد يمعمول يو صحبتها فهايمعارفه انجام و تعر. دنديبودند رس يرانيا اكثرشانكه  گريمهمانان د ازدهيساعت 

آشنا شد ما مشغول صحبت  هيمهران هم با بق. بودند آشنا كرد ييتانش كه دو نفرشان كاناداخانم مرا با چند نفر از دوس ونيكتا

 :گفت يشهاب يآقا كدفهيكه  ميبود

از حضورشون  شهيندهد و ما هم يآنها را قرا نجايسرد ا يآب و هوا ميدواريزوج تازه اضافه شده اند كه ام كيامسال به جمع ما  -

 !رانيو مهران از ا مايس. مكوچكمان لذت ببري ٔدر خانه

چه عكس  ميدانست يو نم مينگاه كرد گريكديو مبهوت به  جيمن و مهران گ دنيهمه شروع كردند به كف زدن و هورا كش كدفعهي

 .مينشان بده يالعمل

 كيها تبر سال اول به اون ليخواهشمندم بعد از تحو زانه،يعز نيا يجشن سال نو برا نيچون جشن امسال اول ز،يمهمانان عز -

 !بعد زا غذاها ن،يبگ

حالت تعجب درآورد  انيكه ما را زا  نيا يمتعجب من و مهران شده بود، برا ٔافهيكه متوجه ق يشهاب يآقا. سالن را پر كرد خنده

 :گفت
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ودشو ن به خواام كه هنر خ يم ماجونياز از طرف س يندگيكن از مهران به نما د،يزوج جوان آشنا بشو نيبهتر با ا نكهيا يبرا -

مهران  چشمها به سوي ٔهمه. ابندي يپرورش م يما هم هنرمندان خوب رانيكه در ا ننديبب زيشما نشون بده تا مهمانان عز يهمگ

 ييانويفكر بودم كه مهران پشت پ نيبكند؟ چطور؟ هنوز در ا ييچه قرار است مهران هنرما زآوردم كوضوع ا يبرگشت سر درنم

ترنم . دياتاق خز يموج تو يانگشتانش به نرم رياز ز ييبايز تينها يپنهان مانده بود نشست و آهنگ بلحظه از نظرم  نيكه تا ا

و هنرمند،  پيمرد خوش ت نيشد و من ناخودآگاه افتخار كردم كه ا رهينت ها مهر سكوت را بر لبها زد چشمها به مهران خ نياول

داشت با  ستادينگاهش بر صورت من از قدم ا ديمرا د يگشت و وقت ياتاق با نگاه دنبال من م ياو تو. است ونديبا من هم پ

و سخنگو از  ايگو ياگفت؛ قصه  يكه از مهر و محبت سخن م يعاشقانه، قصه ا يقصه ا. سرود يقصه م ميانگشتان و نگاهش برا

بزرگ،  يوجود جوابگو باشم خداو با تمام  ميايب رونيحلقه ب نيا يتوانستم از تو يكاش م يا. زد يآنچه در قلب و روحش موج م

كه ته  يطنتيحاال برق ش. دميد يمن نه او، بلكه مهرداد را م. شد يكشنده م ميبرا دنشيد. بود يكه نگاهش جد يمواقع نيدر چن

 .زد پژواگ نگاه گرم و نوازشگر مهرداد بود يموج م انچشمان مهر

كف  مانهيصم شيبرا. را نداشتند يزيچ نيچن دنيعلوم بود انتظار شنم. قرار داد ريكه مهران نواخت همه را تحت تاث ييبايز آهنگ

زنگ  يدرست سر ساعت دوازده شب صدا. شد يسال ط قيدقا نيآخر بيترت نيبه ا.بنوازد يگريد يزدند و خواستند آهنگها

داده و گرفته  ايداشروع شد و ه كاتيتبر. كرد نييشب سال نو لباس شب را تز يازسال داد و آتش ب ليناقوسها خبر از تحو

 يتا آن موقع وجود خارج ميكه برا يشب. بيو عج يعاد ريغ تينها يبود ب يغذا نشستندشب زيشدند و همه خوشحال و شاد پشت م

 .ممكن بود ريغ ميداشته باشم برا يمن هم در آن نقش نكهيو كتاب، بلكه زنده و ا لميتصور بودنش، نه در ف يكه حت يشب. نداشت

و برف  يزدند، كوچك و بزرگ مشغول درست كردم آدم برف رونيخانم گفته بود، همه بعد از شام از خانه ب ونيكتاطور كه  همان

جواب  يدرست كرده و بعد هرچه گوله برف بود به طرف من پرت كرد كه البته من هم ب يبزرگ يمهران آدم برف. شدند يباز

 يخوش ،يگونه فكر چيخواست ه يچون دلم نم ميشاد به خانه برگشت سبك بال و مااما ا. حدود ساعت دو صبح خسته. نگذاشتم

 :مهران مرا در حلقه بازوان خود و گرفت. خواب آماده شدم يبالفاصله برا. چند ساعت گذشته را خراب كند نيا

از  يخنده ا ،يدخن يكه م دميبار د نياول يامشب بعد از ماهها برا. ديرس يتو نم يخوشگل يكس به پا چيامشب ه يمهمان يتو -

 يبيعج يينشستم احساس تنها انويپشت پ يهمه آدم وقت نيا نيامشب در ب ،يدون يم. بگذار امشب من بگم. نگو يچيه. ته دل، نه
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هست كه  يكس. ستميحس كردم تنها ن. ارحت شد الميخ دميتو رو كه د. كنم دايچهره آشنا پ كيتا  دميچرخ ياتاق م يتو. كردم

 يبرا يكلمه ا چيمن آنقدر تو رو دوست دارم كه ه ،يدان يم. گم بشم يگذار يو نم يمن اي ،يممنونم كه كنار من. به او پناه ببرم

 يمن سخت م ياز تو چقدر برا ياما فكرشو بكن كه دور سخته،زا خانه برات  يدونم دور يهر چند م.كنم دايتونم پ يگفتنش نم

 .آوردم يم دوام اديكنم ز يفكر نم ،ينبود نجايشد اگر تو ا

 يكم شد و صدا شيازفشار دستها جيبعد به تدر. بزند بميغ كدفعهي ديترس يم ييگو. بغلش گرفته بود يمن رو محكم تو مهران

 .را بستم ميبخورم چشمها يتكان نكهيبدون ا. معلوم بود خوابش برده. ديبه گوش رس شيآرام نفسها

. كردم يخودم را آماده م ديجد يگرفتن واحدها يانات بود و من هم برامهران مشغول دادن امتح. ماه بعد به سرعت گذشت چند

 ديهفته مانده به ع كي. كرد يكار م شيطرحها يكند و مهران ساعتها رو دايپ شيبرا يبه مهران قول داده بود كار يشهاب يآقا

. روند ينگفته بودند به كجت م يول م،يرينگ تماس رانيسفرند و گفته بودند كه با ا يكه پدر و مادرم راه ديخبر رس رانينوروز از ا

را توانستم  نيخانم لوازم سفره هفت س ونيبه كمك كتا. روند يمن هم خوشحال و هم متعجب بودم كه چرا نگفتند به كجا م

 :خانم گفت ونيكتا. كنم يداريخر

هستند البته مبادا همه از دوستان  ييما كاندا يمهمانها شتريبار، ب نيا ليدل نياز نوروز خودشون به ا شتريما ب ييدوستان كانادا -

 .هستند يرانيا يكنند و عاشق غذاها يمراسم شركت م نيو بچه ها هستند كه هر سال در ا زيپرو

در نگاه كردم  ياز چشم. بودم كه زنگ خانه به صدا درآمد نيهفت س يسفره  دنيو مرتب كرده بودم و در حال چ زيخانه را تم -

 يجيدوباره زنگ در به صدا درآمد و مرا از حالت گ. در باز كردن در عجله نكردم ليدل نيبه ا. باور نداشتم دميد يبه آنچه م يول

 :گفت يشد كه م يم دهيمهران از پشت در شن يصدا. آورد رونيب

 !كنم ها يباز م ديخودم با كل ياگه در و باز نكن مايس -  -

. بغض چند ماهه همان دنيمامان همان و ترك دنيد. بودند ستادهيكه كنار مهران خندان ا دميدر را باز كردم و مامان و پدرم را د -

 شهيمثل هم. زد يگفته و ناگفته در سرم دور م يهزار سوال و حرفها. اند ستادهيشد كه آنها در آستانه در آپارتمان ا يباورم نم

كرده بود چمدان مامان و پدر  فيك زيسورپر نيمهران كه از ا. شد ياشك ها و لبخند ها بر زبان جار انيمسوال ها و جواب ها در

معلوم شد . ديروبه راه است و از حال مامان و پدرم پرس زيخانم زنگ زد تا بپرسد همه چ ونيفاصله كتا نيدر ا. برد گريرا به اتاق د
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 :مامان گفت. انداز من از آمدن آنها خبر داشته  ريهمه به غ

بعد مهران گفت تا . ميينگو يزيحل نشده به تو چ زيتا همه چ ميفكر كرد ليدل نيبه ا. ميداشت ازيمشكل و زم،يدختر عز - -

 .يكه تو دوبرابر خوشحال شو مينگوئ يزيچ نجايبه ا دنيرس

 !آه، از دست مهران -  -

 رن؟يم شيدرسها خوب پ ؟يگرفت اديزبان  ؟يهست يراض نجايا نميكن بب فيخب، تعر -  -

اسم مهرداد را بر  دميترس يم. خواست نوبت سوال كردن من برسد يدلم نم. دادم يكردند و من جواب م يم مامان و پدر سوال -

همه  بايگفت كه تقر كوياز ن. ها را برام كرد فيتعر يبه سوال نبود و مامان همه  يازيخوشبختانه ن. لو برود زيو همه چ اورميزبان ب

كه رفته حال  مايكرد كه گفته س فياز خانم جون تعر. ماند يآنجا م يدوروز يكيها  وقت يبعض يزد و حت يروز به خانه آنها سر م

 شتريخواد او ب يتنها هستند و دلشان م يليخانه ما بماند و اصرار مامان كه آنها خ اديز ديآ يكرده و دلش نم رييخونه تغ يو هوا

روبه راه  ييغذا عيسر. تمام كرد قهينها را در عرض چند دقآ يشد همه  يبود كه نم اديباالخره انقدر صحبت ها ز. باشد ششانيپ

 دنيخانم به د ونيحدود ساعت پنج بعد از ظهر بود كه كتا. ميرا تمام كرد نيهفت س زيم دنيو بعد از آن به كمك مامان چ ميكرد

ان صحبتشان گل كرد و از همان و مثل مامان مهر اورديخانم توانست دل مامان را به دست ب ونيطبق معمول كتا. مامان و پدر آمد

 اديخانم با اصرار ز ونيكتا. خوشحال بودم كه مامان از او خوشش آمد يليخ. شد ختهير يخوب و محكم يدوست هياول پا يلحظه 

 .دآشنا شدن شانيها وهدختر و داماد و ن ،يشهاب يو مامان و پدر با آقا ميما به آنجا رفت. خودشان دعوت كرد يما را شب به خانه 

راه  يچون خستگ ميدو روز اول را به مامان و پدر استراحت داد. ديرس انيبه پا يو خوش يبود كه به خوب يشاد و آرام يمهمان -

. ميرفت يدنيد ديبه ع يو حت ميرا جشن گرفت يخوب ديع شهيو ما مثل هم دينوروز فرا رس ديچند روز بعد ع. تنشان مانده بود يتو

 يآنها برا انيو دوستان و آشنا ليفام يكرده بود كه همه  يخانم كار ونيكتا. كردم يرا نم صورشر تكه در خارج از كشو يزيچ

با  يدنيد ديع نيتنها فرق ا. ميآنها را پس بده داريد ميما هم مجبور شد بيترت نيو به ا. نديايما هم ب يبه خانه  يدنيد ديع

 .آنها يبرا يما، اما جا افتاده و عاد يب و نا آشنا براجال اريبس يكار. وقت گرفتن از قبل بود رانيا يدهايع

 يكيمامان . ما آورده بودند به من و مهران دادند يبرا يديبه عنوان ع رانيرا كه از ا ييايمامان و پدر هدا ليبعد از سال تحو -

من  يبرا بايز اريشال بس كي كوين .داد يآنها را به ما م يديبرد و ع يفرستاده بودند را م هيما هد يكه برا يكسان ياسام يكي
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 يزيبودند كه هر چ ختهيپول به حساب ما ر يبهمنش مقدار يپدر و آقا با،يو ز فيلط يليژاكت خ كيكو يمامان ن. فرستاده بود

از طرف مهرداده، با  نيرا به طرف من گرفت و گفت ا ييكوچك كادو يجعبه  كيمامان  يوقت. ميبخر ميخودمان الزم داشت

آرام آرام مشغول باز كردن كاغذ كادو . خودشان بودند يايهداخدا را شكر كه همه مشغول باز كردن . لرزان آن را گرفتم يدستان

 :مهران گفت كدفعهيبودم كه 

 .نكرده باشه يزيمهرداد آبرور مينيخب زود باز كن بب. يديبابا، چقدر طولش م يا -  -

 ييبايو ز فيظر اريدستبند بس. شد كه جرئت باز كردنش را نداشتم انينما يز رنگسب يمخمل يجعبه . باالخره كاغذ را باز كردم -

 .نه ايباالخره بر دست من خواهد نشست  نديدر آن منتظر من بود بب

 !نگشته اديمعلومه ز. كنه دايو پ نيتونست بهتر از ا يهر چند م. ستيخب، بدك ن -  -

 !واقعا مارو خجالت داده. ت مهرداد آقا درد نكنهدس! قشنگه يليدستبند خ! ديگيم يآقا مهران چ -  -

 .كه مانند نداره هيدختر شما جواهر. كرد نهاياز ا شتريب يليخ ديبا مايس يبرا. آذر خانم شمارو نه، من رو خجالت داده -  -

 .به مهران انداخت يزيمامان نگاه محبت آم -

 ستينه؟ اگه ن اياندازه هست  نميخب، حاال بنداز دستت بب يول ه،ومديخوشت ن اديدونم ز يچت شده؟ چرا ماتت برده؟ م مايس - -

 .ميفرستيبراش پس م

كردم؟ داشتم كم كم به  يم ديچه كار با! بود بايز تينها يب. جعبه برداشت و درو دست من بست يمهران دست بند را از تو -

كه  يجمله ا. كرد يدستبند داشت كار مرا مشكل م نيا اما آمدن. دوبار در روز به او فكر نكنم يكياز  شتريدادم ب يم اديخودم 

 .كرد رهافكارم را پا يمهران گفت رشته 

دست  يهم دست رو كوينكرده؟ ن دايما پ ياون برادر تنها يو برا يچكسيكار نشسته و ه يب نطوريمامان هم يآذر خانم، راست - -

 كنه؟ يچاره اش نم يبرادر ب يبرا يگذاشته و فكر

اما معلوم شد كه . هست به من بگه تا به شماها هم اطالع بدم يكه اگر خبر خوب دميپرس كويبگم، قبل از حركت از ن يواال چ -  -

 .ازدواج نداره اليگفته تا برگشتن مهران خ. او بزنند شيپ زهايچ نجورياز ازدواج و ا يمهرداد قدغن كرده حرف

زنم و  يفردا بهش زنگ م نيخودم هم! دهينشن يزهايبه حق چ! اج كنهخواد با من ازدو يزده؟ مگه م يداداش ييعجب حرفها - -
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رو  يدونه چه سعادت يچاره نم يب! اگه نه، بگو من برات سبزه گره بزنم تا بختت باز بشه. يگرفت ،يزن گرفت زدهيگم اگه تا س يم

 .دهياز دست م

 يكيهنوز مال . هرداد قصد ازدواج ندارد خوشحال شدمم دميفهم يوقت. زدند يمهرداد حرف م يمهران و مامان داشتند درباره  -

. بودم ليو تحص يدر خارج از كشور مشغول زندگ. من زن برادر او بودم. محض است يدانستم خودخواه يم. نشده است گريد

طور مثل  نين همبه م دنيرس ديحاال انتظار داشتم او آنجا بدون هرگونه ام. بودم دوختهو  دهيبدون توجه به احساسات او خودم بر

دانستم  ينم. عشق آدم را حسود م كند. واعا شرم آور بود اما دست خودم نبود. بگذراند يياش را در تنها يزندگ يراهب ها روزها

 اش دردآور است؟ يشد به او فهماند كه فراموش نشده و دور يم يبه شكل ايآ ابد؟يتواند احساسم را در يراه دور م نياز ا ايآ

به داداش گوشزد  اديب ادمياون  دنيدستبند دستت باشه، تا من با د نيا شهيبگذار هم. خواهش كوچولو ازت دارم كي ما،يس -  -

 .نكنه يزيباشه و آبرور يبهتر زيچ ديبا يبعد ي هيبكنم كه هد

 !گم بشه كدفعهيممكنه ! ه؟يخواهش درست! كنم يفكر نم -  -

 .خرم يرات مبهترش و ب يكيسرت خودم  يفدا. گم شد كه شد -  -

 ؟يكن دايپ رانيآن هم كار ا ،ييبايز نيدستبند به ا يتون يشهر كجا م نيا يتو ،يزن يچه حرف ها م -  -

 .پس معلومه خوشت اومده -  -

 !اديبدش ب يزيچ نيهمچ كيعقلش لق لق بكنه كه از  ديآدم با -  -

. گذشت عيو گردش سر رانيبا تلفنها از ا ديچند روز ع .مامان و پدر هم لبخند زدند. دلربا و شادش را سر داد يمهران خنده  -

 يم. ماندند يمامان و پدر تنها م بايصبح ها تقر ليدل نيبه ا. ميسه روز از كالس ها عقب بمان نياز ا شيتوانستم ب يمن و مهران نم

آنها را خوب  داريد ينيريهنوز ش. برد يم ديو آنها را به گردش و خر ديرس يبه داد ما م شهيون خانم هميچون كتا بايتقر ميگو

. كند يماند النه م يكه م يدر دل كس شتريخوانده بودم كه غم فراق ب ييجا كيآره . ديرس يمزه نكرده بودم كه وقت خداحافظ

رف كه تا به آنها ح انيگر يشده بودم مثل بچه ننه ها. دست خودم نبود. دمبو نيبود كه از دوروز قبل از پروازشان دائم غمگ نيا

 ياشك ها را مامان به پا نيا دميترس يم. هستم يآمد كه چرا انقدر نازك نارنج ياز خودم بدم م. ديآ ياشكشان در م يم زن

كردم  يم يسع زها،يچ نجوريكنم و از ا يم يمانياحساس پش اي ستميبد بگذارد و فكر كند كه من با مهران خوشبخت ن يزندگ
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روز موقع برگشتن از دانشگاه،  كي. موفق نبودم ادياما ز. مانده را به آنها تلخ نكنم يباقخودم را شاد نشان بدهم و چند ساعت 

 .دميراه د يخانم را تو ونيكتا

 ؟يجون، چرا انقدر پكر مايسالم، س -  -

 .نمونده تا باز تنها بشم شتريدو روز ب -  -

، خودش رو  نهيبيآدم پدر و مادرش رو نم يتا وقت طوره نيهم شهيسخته ، اولش هم دونمي؟ م يكن يتنها ؟ پس ما رو حساب نم_

 ميقا ييكنه تا احساساتش جا يم يكم كم كار. گردم  يخودم بر م دمي، كارم رو انجام م شهيدرسم تموم م يكه به زود زنهيگول م

بار باز كردن كشو ،  كه با هر زهيريم شانيرو گهيد زيو صدها چ كنهيم مياز دسترس باشند قا ركه دو ييكشوها يبشه اونا رو تو

از نو  دياون وقت با.  زهيريم رونيكشو ب زيكنه و همه چ يداميرو پ يريحالت گردگ اديم يكي ياما وقت. نشه  دايسر و كله شان پ

خوشحال باش كه به . خودت رو ناراحت نكن . بشه  دايآنها پ شاندنپو يبرا يگريد يزهايتا دوباره چ خواديزمان م. شروع كنه 

 . زنميحرف م يكه درباره چ يدونيم.  يبه فكر خودت و مهران باش ديتازه تو با.  يديآنها را د يدزو نيا

 .كنم  يقدر دلتنگ نيا كردميفكر نم.  ستياما دست خودم ن. بله متوجه شدم _

 .خونه شما ، مامانت دعوتمون كرده  مييايامشن م_

 :را سر داد و گفت  رشيخانم خنده دلپذ ونيكتا

برو .  اريخودت ن يبه هر حال تو به رو. باشه  زيسورپرا خواستيمامان م دشاي. رفت  ٔلو ي، بد شد كه مهمان يه خبر نداشتمعلوم _

 درس ها چطورند ؟ يراست يكه حتما خسته ا

 .منتظرتون هستم .  گميبه مامان نم يزيچ ياز مهمون ديمطمئن باش. خانم  ونيكتا ستنديبد ن_

 ادينسبتاً ز يدوست خوب ، با وجود تفاوت سن كياحساس داشتن . به خانه برگشتم  يمحكم تر يم هابا قد ياز خداحافظ بعد

 توانستيكرد و تمام مراحل را از سر گذرانده بود بهتر م يم يخانم كه سال ها بود خارج از كشور زندگ ونيكتا. بخش بود  هيروح

 .شوم  ياديوسل به كلمات زانتقال احساسم مت يبرامرا درك كند و الزم نبود  تيموقع

 نكهياز ترس ا يول اوردميخودم ن يكه داده بودم ، اصال به رو يبنا به قول.  دميد ي، مامان را سخت مشغول آشپز دميخانه كه رس به

 : دميمامان شك ببرد پرس
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 !ما چهار نفر ؟ يهمه غذا برا نيا _

 . نيهمچ يا_

گفته اند با شكم گرسنه مغز بهتر كار  امياال ميدرس بخونه ، آخه از قد رسهيم يك هگيد ميكن يرو ادهيمامان ، اگر من و مهران ز_

 . كنهيم

زده  خي يو غذاها چيسراغ ساندو دي، بعد دوباره بر ديبخور يرانيا يشما غذا ها ميهست نجايجون ، تا ما ا ماينداره س بيع_

 !خودتون 

 ؟ كنميمن اصال غذا درست نم ديكنيمامان شما فكر م _

، آخرش هم نصف  يكرديم فيدرست كردن هزار تا ظرف كث مروين هيسر  شهيشما هم نيكه من و بابات خبر دار ييواال تا اونجا_

 .كرد  يدندون خرت خرت م ريپوست تخم مرغ ز

 !مامان _

 . ديكش رونيشادمان مامان، پدر را از اتاق خواب ب خنده

 .بگو به خند  يه. بزنه ، باز مادر و دختر چونه شان گرم شده  يچرت كيسرد  يهوا نيا يآدم تو ديگذاريچه خبره ، نم_

 .بگذارم  شتريدرجه ب ياگه سردتونه شوفاژ رو رو. سالم پدر _

 نجايا.  ارهيرو طاقت ب يطوالن يسرما نيهمچ هيباشه كه  اديتحملش ز ديكنم واقعاً آدم با يدارم فكر م يول.  ستينه سردم ن _

 ؟قدر سرده  نيا شهيهم

به گردش  ديو حاضر نبود دينشست يخانه م يحتما تو ديآمد يم شياالن كه خوبه ، زمستون تموم شده و بهاره ، اگه دو سه ماه پ_

 . ديبر

جون ، حال مهران چطوره ؟ پدر مهران از  مايس ميدور هم باش دي، ع رانيا دييايب ديحتما با گهياگه جور شد سال د يراست! بابا  يا_

 نه ؟ اي رهيدكتر م شيكنه ، هر ماه پ يرو مصرف م شيت بپرسم داروهامن خواست از

دكترش گفت مصرف داروها حداقل تا . نرمال بود  زيهمه چ ميدكتر رفت شيكه پ شيماه پ كيهستم ، تا  زيبله مواظب همه چ_

 ميتنظ يگريزم باشه معالجات دبراش خواهد نوشت تا اگر ال ديجد شيآزما يسر كيبعد .ادامه داشته باشه  ديبا گهيچند ماه د
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 .كنه 

خب حاال مهران شوهر  يول.  يريبگ دهيخودت رو ناد يسالمت نكهيالبته نه ا. حواست به مهران باشه  يليخ ديبه هر حال تو با_

 .، نگذار خودش رو خسته كنه  يبهش برس شتريكنه كه ب يم جابيتو ا فهيتوست و وظ

كنم رفتارم  يم يمن هم سع.  اديخوشش نم چيه زهايجور چ نيلجبازه و از ترّحم و ا يليمهران خ يول. كنم  يخودم رو م يسع_

جواب  كيباالخره  توانستيدكترش م خواستيدلم م يليخ يول. رو نداره  ينباشه كه او احساس كنه قدرت چرخوندن زندگ يطور

 .كننده به ما بده دواريام

؟ اگر  يكم و كسر ندار يزيخب ، خانم برنامه شام روبراهه ؟چ. بگذره  يو خوش ريبه خ زيكه همه چ ميدواريتوكل به خدا كن ام_

 . اميبگو برم سر كوچه بخرم ب يخوايم يزيچ

مامان مجبور شد  زيم دنيموقع چ.  ميديغذا را چ زيو بعد م ميعصرانه خورد.  ميخنده مان را گرفت يجلو يو مامان به سخت من

حدود ساعت هشت . از چهار نفر بود  شتريتعداد ب يايشام خود گو لعداد بشقاب ها و وسايچون ت. بدهد  ٔآن شب را لو يمهمان

مهران طبق . از آنها خوشش آمد  يليمامان با دختر و داماد و نوه آنها آشنا شد و خ.  دندآم يشهاب يشب بود كه خانواده آقا

 .د كه همه روده بر شده بودند خنده دار كر يگفت و آنقدر صحبت ها يكرد ، جوك م يم يمعمول خوشمزگ

فرودگاه مرا محكم  يمامان تو. تهران پرواز كردندن  يدو روز بعد مامان و پدر به سو. بود  يخداحافظ يدر واقع مهمان يمهمان نيا

 : ديدر آغوش پر محبتش گرفت و آهسته پرس

 ؟ يخوشبخت _

در  يرييتغ ايانصاف بود كه مهران تنها بماند ؟ آ ايداد ؟ آ رييد تغش يرا م يزيچ اينه ، آ گفتنيبر فرض م. سرم را تكان دادم  فقط

از دست دادن عشق  سكينه ر! اگر دلباخته من بود  يحت. بشود  رايكار مرا پذ ني؟ محال بود مهران ا داديمن رخ م يآت يزندگ

 :قاطعانه گفتم . از آنها بود  يتر از تحمل دور اكمهرداد به مراتب وحشتن

 .بختم بله ، خوش_

 

به استقبالش خواهد  يكس ايآ. خبر بودم  يب.  دانستميكجا فرود خواهد آمد نم. پرواز كردندن و دل من هم با آنها پرواز كرد  آنها



 

 

كتابخانه نودهشتيا فرنگيس آريانپور –عروسي سكوت                                 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٤٧

 التيتخ يباز زيهمه چ ديشا! ندارد  ياست كه وجود خارج يمثل سراب زيهمه چ ايمانده ؟  شيفرود برا يبرا يياصال جا ايآمد ؟ آ

آنها را در خانه تحمل  يخال يجا يدانستم چطور ينم! يمجاز يريتصو. شكل گرفته  ريبوده ، تصو يون خواست قوبوده است ؛ چ

دوست  دانستيرا كه م يميآهنگ مال.  اورديبر زبان ن يكرد ، از فرودگاه تا خانه كلمه ا يمرا درك م يمهران كه وضع روح. كنم 

 :مهران گفت  ميديرس هه خانه كب. كرد  يم يدارم گذاشته بود و ساكت رانندگ

در محل انجامش  ديبه من محول شده كه با يپروژه ا. بروم  يگريبه شهر د ديدو روز با يمن برا يول ميزودتر بگو خواستمينم _

 .اون رو بهت بگم  يروز نيكه مجبورم در چن كهيانقدر نزد خشيمتاسفانه تار. بدهم 

 ؟ يك_

 .فردا صبح زود _

 !فردا ؟_

. نو امتحان رو داره  هيحالت  نيندارم ، چون ا يچاره ا يسخته ول يليتنها شدن خ ينطوريا كدفعهي دونميم. متاسفم  يلي، خ مايس_

 ياگر تو بگ يكنم ول دايكار پ تونمينخواهم داشت و راحت تر م يامتحان گهيشه گفت امسال د يدر واقع م ادياگر خوب از آب در ب

 . رمينه ، نم

 .نه ، نه _

 !م ؟نر_

 يشترياز فردا مدت ب.  ستميحتما برو من كه بچه ن. خوب رو از دست نده  تيموقع نيكه برو ، به خاطر من ا نهينه ، منظورم ا_

 .عقب افتاده رو تموم كنم  يتا درس ها نمينش يكتابخانه م يتو

 !اشه ؟ب يو جات خال اميمن ب!  رانيا يبر ينزنه به سرت پاش كدفعهيراحت باشه ؟  الميپس خ_

 اطيراننده خوب و با احت. به فرودگاه  يو حداقل من رو برسون يكه تو باش رفتميم يبرم وقت خواستمي؛ اگر م يزنيم ييچه حرفها_

 ! شهيم دايمثل تو كم پ

 ! يكنيشرمنده م_

 ؟ يگرديگذشته چند روزه بر م ياز شوخ_
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 .سخته  يليخ ييجدا نيمن هم ا يبرا.  گردميبر م گهيسه روز د يحداكثر دو ال_

 ياتاق خواب تا ساك دست يرفتم تو ميبگو يزيچ نكهيانداختم و بدون ا نييسرم را پا.  دنديخند يبا محبتش به من م يچشمها

 .سفر او آماده كنم  يبرا يكوچك

ترس  ايگو كمرتبهي. و آرام از اتاق خارج شد  ديرا بوس ميخم شد و چشم ها. كند  يمهران آرام مرا صدا زد تا خداحافظ. زود  صبح

مرا با آن حالت خواب آلود در  يدر سر برگرداند و وقت يدر اتاق خواب را باز كردم مهران با صدا.  دميبرم داشته باشد از جا پر

را دور كمرم باز كرد و به طرف  شيچند لحظه بعد آرام دستها. به طرفم آمد مرا در آغوش خود گرفت  رهدوبا ديآستانه اتاق د

قرار  شيباز و بسته شدن در آپارتمان و دور شدن قدم ها يصدا. دادم و همان جا ماندم  هيبه چهار چوب در تك. مان رفت در آپارت

 ! رفتمهران هم . و آرامم را گرفت ، منگ و آشفته بودم 

 ژهيبو. است  يزيعادت هم بد چ. شد  ليكه قول داده بود به هفت روز تبد يدو سه روز.  ديهفته طول كش كيمهران درست  سفر

روز اول . تنها باشد  گريد يجا كيمهران بود كه او هم رفته بود تا در  دانستميم كيرا كه به خودم نزد يدر خاك غربت ، تنها كس

چون . عصر بدتر بود . خانه سرگرم كردم  يخودم را با كارها. نرفتم  رونيكه اصال از خانه ب توجودم را فرا گرف يچنان وحشت

عقب افتاده به  يموقع درس ها نيدر ا.  ميكرد يسر هم م يشام ايعصرانه  ييدوتا اي ميرفتيم رونيب ايموقع با مهران  نيا شهيهم

 كيكالس يقيو نوار موس ختميكتابها را دور خود ر.  ستين يآسان كار يحالت روح نيچن كيالبته تمركز حواس در .  دنديدادم رس

زنگ تلفن  يچند ساعت مشغول بودم كه صدا دانميدرست نم. كه فراموش شده بودند  يلبرا گذاشتم و شروع كردم به مرور مطا

 : مگفت يداريخواب و ب نيب يتلفن را برداشتم و با حالت يگوش.  ديكش رونيمرا از عمق كتاب ها ب

 !الو ؟ _

 منزل بهمنش ؟_

 .بله _

 خانم ؟ مايس_

امكان نداشت حتما خوابم برده و . قبول كنم كه خودش است  توانستمينم.  شديهنوز باورم نم يول دميشنياو را م ي، صدا دميشن يم

 .مهران است  ديشا.  ديآ يم يمعلوم بود صدا از راه دور.  نميبيرا م ينيريش يايخواب و رو يدارم تو
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 ! رميگي؟ مهرداد هستم از تهران تماس م ي؟ خودت مايس_

اگر  يجوابش را بدهم ول دي؟با ميحاال چه كار كنم ؟ چه بگو. من را وسواسه كند  دست به كار شده تا طانيمن باز ش يخدا! مهرداد

. بشود  ديطور هم با نيهم ديشا. تا به دادم برسد  ستيخانه ن چكسي؟ ه يا ستادهيبلرزد چه ؟ اگر قلبم از حركت باز ا ميصدا

 . ستياش ن يحال يزيچ ههم قلبم خواب رفته ك ديشا

 .بهتره قطع كنم  ديشا؟  ادي؟ صدات نم مايس_

 !تا بتونم حرف بزنم ، نه ، نه ، نرو  ديايدر ب ميلحظه فرصت بده تا صدا كي. من ، نه قطع نكن  يخدا اه

 . نجاميمن ا _

 ؟ ي، خوب رسهيبه تو نم مياه خدا را شكر فكر كردم صدا_

 و مامان چطورند ؟ كويممنون ، شما چطور ؟ ن_

 . رساننديخوبند و سالم م يهمگ_

سرم در  يهزار جور فكر تو. سوال احمقانه را از او بپرسم  نيجرات نداشتم ا يول. بپرسم چرا زنگ زده است  خواستيم دلم

 چرا زنگ زده ؟ چرا ؟. چرخش بود

 مهران خانه است ؟ مايس_

 .نه  -- 

 ؟ ٔگردهيبر م يك _

 . گهيگفته دو ، سه روز د دونمينم _

 ه ؟ تو رو تنها گذاشته ؟ با هم دعواتون كه نشده ؟؟ كجا رفت گهي؟ دو ، سه روز د يچ _

 .رفته از طرف دانشگاه  يسفر كار كينه ، نه  _

 ؟ ييتو االن تنها_

 .كنارم هستند  ميكتابها و درس ها.  ستميتنها ن يكه تنها نهينه ، منظورم ا يعنياره ، _

 ؟ يشام خورد_
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 .داشته باشه  يصحبت جنبه عاد دخوايحتما م!! چه ؟ يعني! جور سوال ها ؟ نيو ا مهرداد

 . هيعصرانه خوردم ، كاف_

 ؟ يدار ميرژ_

 .ندارم  لينه م_

 رفته ؟ يمهران تنگ شده ؟ خب ، ك يچرا ؟ دلت برا _

 .امروز صبح زود _

 . كنميهم اشتباه م ديشا. تنگ نشده  اديپس هنوز ز _

 .رد ك يبرداشت م گريجور د كيگفتم  يهر چه م. داشتم بدهم  يجواب چه

 حالش چطوره ؟ تحت نظر دكتر هست ؟ يراست_

 .خدا رو شكر خوبه  دهيم شيآزما كباريهر دو هفته . اره _

 .راحت شد  المي، خ هيعال_

 ؟ يزنياز خونه زنگ م_

 .نه ، از سركار  _

 !؟ يكن يكار ؟ مگه كار م _

 درس ها چطورند ؟. كنم  يكسب تجربه كار م يبرا يطور نينه تمام وقت هم_

 . ستنديسخت ن ي، ول اديخب ز_

 . يشيو تو هم راحت م شهيتموم م گهيد كسالي. راحته  زيتو همه چ يبرا _

 ؟ كنهيچه كار م كوين. ادامه بدم  ديشا. حاال كو تا تموم بشه  _

تا  رهيگيواجور مجور ياندازه كه درس داره و بهانه ها يراه م اديهر روز سر همه داد و فر.  رهيبا درس ها كلنجار م هيمثل بق_

 .....نره اتاقش رو جمع نكنه و  ديظرف نشوره ، خر

كارها  نيكرده باشد كه از ا رييتغ يليخ ديحرف ها ؟ با نيو از ا كوين. خنده ام گرفت  كويمهرداد با مجسم كردن ن يحرف ها از
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 .كند  يم

 .ما باشه  شيپ التيتعط.  نجايكنه بفرستش ا يشلوغ م ادياگه ز_

 ؟ يكن يمن رو دعوت نم. الش كه دعوت شد خوش به ح_

 .را دعوت كردم  كوينجات شما است كه ن يبرا.  ديكن يكارها نم نيشما كه از ا_

 .خانه  وانهيد ميبر ميسر بگزار ديشما ما هم با شيپ اديب كوياگر ن_

 چرا اونجا ؟_

 . شهيبرامون سخت م يزندگ بشيو غر بيعج يو كارها كويخب ، بدون ن_

 . دينكن يشوخ_

من رو راحت تو . باهات حرف بزنم  خواديمهرداد دلم م يبگ.  يشد با من راحت حرف بزن كدفعهي.  يشد يفاتيباز كه تشر _

 ؟ يكن ي؟ نكنه هنوز هم مهران رو شما خطاب م يخطاب كن

 .آخه  ينه ، ول_

؟ دختر شش، هفت ماه  ميها با هم رفتار كن بهيل غرمث ديبا رانيو ما ا ي؟ نكنه چون تو خارج ميا بهي؟ مگه ما با هم غر يآخه چ _

 فراموش شد ؟ زيهمه چ يعني.  يكه تو رفت ستين شتريب

 . شهيفراموش نشده و نم زيچ چيه! نه ، نه  _

 چرا زنگ زدم ؟ يبدون يخوايخوشحالم ، نم_

 ؟ يحال مهران رو بپرس يخواستيحتما م_

صد جور بهانه آوردم كه . با خودم كلنجار رفتم كه زنگ نزنم  يليخ. تو رو بشنوم  يصدا خواستمينه ، از حال مهران با خبرم ، م_

. بزنم و زنگ بزنم  ايگفتم دل به در يول داشتيدستم رو از اون دور نگاه م گهيكرد و نصف د يم كينصفش دارم رو به تلفن نزد

 . ديشن شهيچه باشد صداشو كه مهر .  ميشناسيرو م گريباشه ما همد يزن برادر منه هر چ مايباشه س يهر چ

البته  مييتنها نجايما ا.  ميشيخوشحال م يليمن و مهران از صحبت با شما خ.  ديزنگ بزن نجايا ديتونيم ديشما هر وقت بخواه_

 شهيهم رانيتلفن از ا ليدل نيبه ا ميسربار مردم باش شهيكه هم شهيخب ، نم يكنه ول يبه ما كمك م يليخانم هست و خ ونيكتا
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 . ندهيخوشا

 موقع خوبه ؟ ني؟ هم يخونه هست يتونم فردا هم زنگ بزنم ؟ ك ي، مع يپس حاال كه اجازه داد_

 .خونه  رسميبله ، خوبه ، عصر م _

 ؟ يايزودتر ب رانيبه خاطر تلفن از ا شهي،نم ريچقدر د_

 .كالس دارم  شهينم يول خديدلم م_

 ها ؟ يها باز نكن بهيرغ يپس تا فردا مواظب خودت باش ، در رو به رو_

 .باشه ، خداحافظ ، به همه سالم برسون _

 .حتما خداحافظ _

 .خداحافظ  _

كرده بودند كنده  خيكه تمام عضالت بدنم را به گوشه و كنار اتاق م ينامرئ يرا گذاشتم نفسم را رها كردم و تارها يگوش بعد

 حس و شل همان جا يشدند و من ب

را  ميچشم ها. شده بودم  يغبار گرفته ا نهيمثل آ. كردم  يفكر نم زيچ چيبه ه. سرم نبود  يتو زيچ چيه. ها ولو شدم  بيآ كنار

كامال در  گريد.  رميجلو پرواز او را بگ توانستمينم گري، د بستميآخر اگر آنها را م.  فتادين شيگشاد كرده بودم تا عكس او تو

 ستين ادميدرست . شدم  رهيو به سقف خ دميطاق باز دراز كش. با من بكند  تتوانسيم خواستيكه م يكار راو بودم و او ه ارياخت

. را بردارم  يگوش ترسدميم. شده بود  كيدوباره زنگ تلفن تكان خوردم هوا كامال تار يبا صدا يوقت يول ديطول كش قهيچند دق

. مهران مرا به خود آورد  يصدا. كردم  كيرا به گوشم نزد يگوش يگفتندستم را به طرف تلفن دراز كردم و با ترس و وحشت نا

 .پرتگاه احساسات نجات داد  يخدا را شكر كردم كه مرا از افتادن تو

راحت بشود كه من  الشيمرا بشنود و خ يوقت بگذرد و روز تمام شود صدا نكهيقبل از ا خواستيگفت دلش تنگ شده و م مهران

 .د كه فردا زنگ بزند و قول دا ميحرف زد يا قهيچند دق. حالم خوب است 

. را از من سلب كنند  يكامال آرامش روح توانستنديكه اگر مواظب نبودم م يزنگ زده بودند ، دو نفر قهيبرادر به فاصله چند دق دو

. م چكار كن دشيمانده بودم با كل. مغزم پنهان كردم  يصندوقچه عقب يبا مهرداد را تو يتلفن يگفتگو اديو به زحمت ز رويبا تمام ن
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 دايبهتر از گوشه خلوت قلبم پ ييهر جا گشتم جا. هم گم نشود  شهيهم يبرا يچشم نباشد ول يجلو اديز هكنم ك زانشيكجا آو

كه  يساعت پنج شد و من مثل كس. شد يسپر يخاص جانيروز بعد با ترس و ه. مهران سنجاق كردم  هيرا پشت سا ديكل. نكردم 

. خواست تلفن نكند  يزنگ بزند لحظه بعد دلم م خواستيلحظه دلم م كيو  زدميق قدم ماتا يتو فتديب ريهر آن ممكن است گ

 يك ديشدم تا بگو ي، حتما منتظرش م زدياگر زنگ م. عقلم را ممكن بود از دست بدهم  زديآمد و اگر نم ينفسم بند م زدياگر م

 .بزند  ديا شانشستم ت يگرفت ، هر روز منتظر م يدوباره زنگ خواهد زد و اگر تماس نم

فكرم  كردميحس م. است  دهيحس كردم فهم. از او نشد  يطور روزها گذاشتد و خبر نيهم نزد و هم شيشب زنگ نزد ، فردا آن

سفر مهران هم . كاش اصال تماس نگرفته بود  يا!بود اما دردناك و عذاب آور  يكار درست. سكوت كند  دهيرا خوانده و بهتر د

،  ستيروز عصر آمد خانه ما و چون خبر داشت كه مهران ن كيخانم  ونيشدم كه كتا يم فهداشتم كال گريدشده بود و من  يطوالن

ساعت ده صبح بود كه . بود قبول كردم  ليچون روز تعط. بروم  كين كيشب آنجا ماند و از من دعوت كرد فردا همراه او به پ

بعد از دو ساعت به مقصد . شدم  نيو سوار ماش اشتممانده بود برد يو خشكبار كه هنوز از سفر مامان و پدر باق وهيم يمقدار

كس  چيه. ترس برم داشت  كدفعهي. كنار آن پارك شده بود  نيدر جنگل بود و چند ماش بايز تينها يو ب يچوب يخانها.  ميديرس

بالكن ما را صدا كرد و  يكه شبنم از باال زديجور فكرها در سرم دور م نينبود از ا يكار درست بهيو رفتن به خانه غر شناختميرا نم

شبنم خود را به طبقه اول  ميديرس يآنجاست تا ما به در ورود گريد يآشنا افهيق كيراحت شد كه  الميخ.برامان دست تكان داد 

 . ميرا به كمك هم به آشپزخانه برد گريد يزهايو چ كين كيسبد پ. ما باز كرد  يرسانده بود و در را به رو

خانه را به من نشان  ياو همه جا. خانم خواست تا دور و اطراف را به من نشان بدهد  وني، كتا ميجا داد خچاليرا در  زيهمه چ يوقت

شدند  يكه رو به جنگل باز م يكوچك ياتاق نسباتا بزرگ داشت با پنجره ها كياتاق كوچك و  كي. بود  بايز يليطبقه دوم خ. داد 

سالن بزرگ قرار گرفته بود  كيطبقه اول هم . كردند  ياز آن استفاده م يانبار يبود كه به جا يانرير شياتاق كوچك هم ز كي. 

 يقشنگ يواريد يسالن بخار يتو. و حمام پشت سالن قرار گرفته بود ييدستشو. شد  يو به آشپزخانه ختم م خورديكه دو تا پله م

بود گرم و راحت و  يخانه ا همرفتهيرو.كوتاه  هيكوچك پا يزهايها و م ساخته شده بود و كف اتاق پر بود از انواع و اقسام بالش

فقط خدا خدا .  ميشو يو ما به هم معرف ديايهر آن منتظر بودم تا صاحبخانه ب. كرد  ينم يبيكه آدم در آن احساس غر يخودمان

كه  گريخانم و شوهر شبنم و دو نفر د ونيتاحدود ساعت دوازده ظهر بود كه شوهر ك. اردم كه از آمدن ما مطلع شده باشد  يم
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به  دييكردم صاحب آن خانه باشند هر چند با ينداشتند و فكر م يبه معرف يازيدو نفر اول ن. باشند با هم امدند ييمعلوم بود كانادا

ز تشكر آن زوج زدم ايخوب حرف م يسيانگل گريمن كه تا آن موقع د.  نديبرآ يخانه ا نيكه آنها از عهده داشتن چن ديرسينظر م

 :خانم كه متوجه تعجب من شده بود گفت  ونيكتا. خوردم  كهي ييكانادا

 . ميو از شهر دور باش نجايا ميايشبنم بود كه چند روز ب دهيا نيا رونيبرات جالب باشه و تو رو از خونه بكشم ب خواستميم _

 خونه شماست ؟ نيپس ا _

 نجايا شهيزمستون هم م.  مياستراحت كن يتازه چند روز يو هوا عتيتا در طب نجايا مييآ ي، ما هر سال تابستون م زميآره عز_

 يم نييرو تز اطيح يتو ياز اون درخت ها يكيو  نجايا مياومد ي، سال نو هم م ليداره ، اوا ليچون خانه همه جور وسا. موند 

 نجايا كباري يتابستان ها هر طور كه باشه حتما ماه يول.  ميشهر ماند يو تو ميبعد تنبل شد. م يگرفت يجا جشن م نيو هم ميكرد

 ! نجايا دييايو ب ديريرو بگ ديكل ديهر وقت خواست توننيتو و مهران هم م.  ميهست

 .باشه  يو مجهز يبزرگ نيشما به ا ياليكردم و ياوه ممنونم ، فكر نم _

هم هست  يجمع و جور و نقل يخونه ها. رو اجاره كرد  يياليفصل تابستان و يشه برا يتازه م. هست  اديخونه ها ز نياز ا نجايا _

شه  يدورتر م يكم يما ول يكيالبته نه در نزد.  ديخر يم يقسط اي ديكن ياجاره م ايبعد . پرس و جو كنم  تونميم ديكه اگر خواست

 . ديو مطمئنا تنها راحت تر هست ديباشه شماها جوون يباالخره هر چ. كرد  دايپ

استفاده از خانه خودتون زحمت  گهيكه د ميشيو م ميقدر مزاحم شما شد نيما ا.  ستين زهايجور چ نيو ا يواننه ، موضوع ج _

 . شهيم يچ نميحاال بب.  شودياز حد م ادهيز

كه اسم آن  دميفهم. شد  فيصحبت و تعر زيغذا از همه جا و همه چ زيو سر م ميدرست كرد ييگفتگو همه با هم غذا نياز ا بعد

از  يخوب يكردنن ، بچه ها يهمزمان كار هم م يهر دو سال آخر دانشگاه بودندن ول.  ديويهلن است و نامزد او د ييكانادادختر 

هلن قول داد اگر .  يآن با سنن غرب سهيو مقا يصحبت شد و آداب و رسوم شرق رانيكم از ا مك يساده و خودمان. آب درامدند 

من و او شماره تلفن ها را رد و بدل . مخصوص به من كمك كند  يز امكانات كتابخانه هااستفاده ا ايبود در درس ها و  يازين

 . ميكرد

 نيهمچ كيمن .  ميسالن جمع شده بود يهمه تو. را روشن كرد  يواريد يخانم بخار ونيهوا خنك تر شده بود و شوهر كتا شب
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افته و وجود  يها اتفاق م لميف يفقط تو زهايچ نيكردم ا ير مبا خودم تصو شهيبودم و هم دهيها و مجالت د لميرا در ف يصحنه ا

ها اتاق  زمينشسته بودم عطر خوش ه بايز يواريد يرنگارنگ كنار بخار يبالش ها انيدر م اقنداره اما حاال خودم كف ات يخارج

در دل  نيآتش يشعله ها!  يارسوزان در دل بخ يرگه زبانه ها! سوختن و پاك شدم ! آتش  يشعله ها ييبايز. را پر كرده بود 

 يليدر آن چند لحظه خودم را خ. دل من  هيشب يزيچ.  اشتندنجات ند يبرا يسوختند راه يهر چه هم م. افتاده بودند  ريگ يبخار

. راز دم نزدن و سوختم .  ميمشرك داشت يما راز. كردم  يگرم و سوزان حس م يزرد و نارنج يبه آن شعله ها كينزد

 .خانم به خود آمدم  ونيكتا يبا صدا. چشم از آن بردارم  توانستمينم

 .......هست، تخت و  زي؟ البته باال همه چ يجا بخواب نيهم يخواهيم.  ميشيخواب آماده م يبرا ميجون ما كم كم دار مايس_

 .باشم  يكنار بخار خواديكنم دلم م يخوابم رو درست م يجا جا نيممنون هم يلي، خ ليبا كمال م _

بعد كم كم . شده بودم كه به زور متقاعدم كردند بروم باال بخوابم  يبخار نيا فتهيبار چنان ش ني، من هم اول فهمميحالت رو م _

 . ارهيبرات م يپس االن شبنم پتو و بالش اضاف. خودش را حفظ كرده  تيهنوز جذاب يعادت شد ول

 . ريممنونم شبتون به خ يليخ_

 . نييپا پرميما همه م. صدا كن  يديترس هكدفعي، اگر  زميعز ريشب بخ_

بود درست  يبخار كيكاناپه كه نزد يرا رو ميجا. آورد  ميبعد شبنم پتو و بالش برا قهيچند دق. و ازپله ها باال رفتند  دنديخند همه

صبح تر و . فرو برد  يقيرقص افسونگر شعله ها مرا به خواب عم يبعد از مدت. دوختم  بايو چشم به آتش ز دميكردم و دراز كش

فنجان قهوه  كي. سر و صدا دست و رو شستم  يب.نشده  داريب يمعلوم بود هنوز كس. خانه ساكت بود .  دمش داريتازه از خواب ب

. داشت  ايحالت خواب و رو زيهمه چ. را پوشانده بود  نيزم يرو يقيمه رق. رفتم  روني، ژاكتم را برداشتم و از خانه ب دمينوش

!  ديرسياز حد بلند به گوش م ادهيز يكه هر صدائ يها ژيپرندگان نااشنا ، سكوت و يمه صدا. بودند  دهيسر به فلك كشدرختان 

. جنگل شروع به قدم زدن كردم  ياز تو يكنار جاده ول. راه تا جاده مشخص بود . آن دور و اطراف قدم بزنم  يگرفتم كم ميتصم

پشت درختان پنهان شده  يآدم ناباب نكند. ناگهان ترس برم داشت . ستميكردم تنها نبر نداشته بودم كه حس  يهنوز چند قدم

گفتم  يبه خودم م يه!  كنديرها شود ، چه كارها كه نم يآدم التيواقعاً كه اگر تخ! ؟ اورديسرم ب ييو باال رديباشد و بپرد و مرا بگ

،  دمينشن يجواب "؟ استآنج يك ":داد زدم  يلرزان يو با صدا وردمايباالخره طاقت ن.  ستميو تنها ن زنديم دينفر دارد مرا د كي
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خش خش  يحاال حت. آنجا بود  ييبايحواسم فقط متوجه راه و درخت و مه و ز شيپ قهياگر تا چند دق. آهسته آهسته جلو رفتم 

. شد  كترير شده بودم كه صدا نزداز خانه دو يمتر ستيدو. تمام حواسم را به حال آماده باش در آورده بود  ميبا ريز يبرگ ها

با . بزنم و كمك بخواهم  اديفر خواستميبخندم هم م خواستيداشتم ، هم دلم م يبيپنهان كردم ، حال عج يدرخت پشتخودم را 

خواست  يممكن است گرفتار شوم دلم م شميندين ياگر زود چاره ا نكهياز فكر ا يخودم خنده ام گرفت ول افهيمجسم كردن ق

كه  ديدر آ غميج يكم مانده بود صدا گريتر شد د كيتر و نزد كيها نزد دمق يافكار بودم كه صدا نيا يهنوز تو.بزنم  اديفر

چند .  ميبه خنده افتاد گريكديمتعجب  افهيهر دو از ق. من تعجب كرد  دنياو هم با د.  دميخودم د يخانم را روبرو ونيشوهر كتا

. چوبها را به خانه ببرد  هيچوب در بغل دارد ، به او كمك كردم تا بق ياديز يخانم مقدار ونيلحظه بعد متوجه شدم كه شوهر كتا

 .به جنگل آماده  ليدل نيكند به ا داريمهمانان را ب يبخار يشكستن آنها برا يداد كه ناخواسته صبح زود و سر و صدا حيتوض ميبرا

نه به مهران ، نه به مهرداد نه به درس و . نبود  يزياد و مشغول چكه در جنگل گردش كردم فكرم آز يجالب بود چند ساعت ميبرا

 يچوب يو نااشنا با بودن در خانها گانهيهر چند ب عتيطب انيانگار با بودن در م. دلتنگ كننده  ديبه آن صورت حاد و شد رانينه به ا

در . هم پاك شده بودم  ديشا. شده بودم  يخالچشمم بود  ياز آنچه در جلو ريبه غ زياز همه چ. بود  عتياز طب يكه آن هم جزئ

موقع رفتن شد دلم گرفت  يوقت ليدل نيبه ا. كردم تازه شده ام  يحس م. فكر كرد  ينديناخوشا زيشد به چ ينم ييجا نيچن كي

خانه  به شهر و يوقت. را بر هم بزند  ييايو رو بيآن حالت عج محرف زدن يصدا خواستيدلم نم. ساكت بودم  نيماش يتو. 

خانم تشكر كردم و  ونياز كتا مانهيشوم صم داريب ديو چهار ساعت در خواب بوده ام و حاال با ستيب كي، احساس كردم  ميديرس

شاد و سر حال ، اما الغر . بعد مهران آمد  وزسه ر. بروم  يالقييباز آخر هفته با آنها به خانه  امديقول دادم اگر مهران تا هفته بعد ن

از . بود  يهفته كاف كي يآورده بود كه برا فيآنقدر تعر شهيمهران مثل هم. به آن شك مرا نگران كرد  دنشيكه د هشيتر از هم

باالخره داشت  نكهيبخاطر ا. با او قراداد خواهند بست  ياز كار او خوششان آمده و بزود يلي، معلوم شد خ دميكار و طرحش پرس

نگفتم  يزيچ. شد  رهيحرفش را قطع كرد و به من خ كدفعهي فيتعر نيدر ح. ودم گرفت خوشحال ب يرا م ادشيزحمات ز جهينت

 :گفت  يطوالن قهيساكت نگاهش كردم و منتظر ماندم ، بعد از چند دق

 .نگران شدم  يزنگ زدم نبود يشنبه هر چ _

 .خونه نبودم _
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 .شب هم زنگ زدم  _

 .شب هم خونه نبودم  _

 .هم باز زنگ زدم  كشنبهيصبح زود _

 .هم خونه نبودم  كشنهيصبح زود  _

 ! مايس _

 بله ؟_

 ؟ يكجا بود يو بگ ينكن تياذ شهيم_

 ! ييايخوب و رو تينها يب يجا كي _

 كجا ؟ من اونجا بودم ؟ _

 !نه  _

 . دميبهت م هيهد كي ياگر راستش رو بگ_

 ؟ هي؟ چه هد هيهد_

 ؟ يكجا بود يگيحاال م شميكالفه م ياطالع يوب يز كنجكاو؟ چند روزه كه دارم ا ياها ، حاال نوبر منه ، كنجكاو شد_

 .شهر  رونيب _

 !شهر ؟ تنها ؟ رونيب يرفته بود يچ يشهر ؟ برا رونيب _

 . گهينه ، با چند نفر د_

 !، كالفه ام نكن  گهيد بگو د! ؟ يبا ك_

تو هم كه .  شناسميرو نم يكس نجايانم من كه اخ ونياز كتا ريبه غ. شهر  رونيبرم ب تونميم يخب ، با ك!  يبابا ، چقدر خنگ يا_

 !شهر رفتم  رونيدلم خواست برم ب ينبود نجايا

 . ريات رو بگ هيهد ايحاال ب ستيراحت شد ، خب مهم ن الميخ_

 . يندار نانيتو به من اطم خوامينم _
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سرت  ييباال ايافتاده  ين بودم كه نكنه اتفاقنگرا يليدارم ، فقط خ نانياطم شتريمن از چشم خودم به تو ب!  يزنيچه حرفها م مايس _

 . داديخانم هم جواب نم ونيآمده باشه ، آخه تلفن كتا

 .باشه  نطوريا دوارميام_

جا  چيمواظب باشه و تازه ه يچهار چشم شهيكردم كه هم يم داينفر رو پ كينداشتم ،  نانياگر به تو اطم. نكن  تياذ مايس_

باور كن صد بار به خودم لعنت فرستادم كه .  اديسرت ب ييباال خواديدوست دارم دلم نم شتريز جونم بتو رو ا.  يتنها بر گذاشتمينم

 يجور كيخودم  ديبا.  رميتا آخر عمر از پدرم پول بگ خواديدلم نم يدونيم. نداشتم  يخب ، چاره ا يچرا تو رو تنها گذاشتم ول

برو اون دفترچه بانك رو  يكني، اگر باور نم ستين نطورياصال ا!! گفته ها  يزيپدر چ يفكر كن نكهيكنم ، نه ا نيخرج خودمون را تام

 .خودم باشه  بيج يكار كنم و دستم تو خواديم لمچقدر پول گذاشته به حسابمون خودم د نيبردار بب

. شد  ياهر مچشمم ظ يلحظه مهرداد جلو كيكردم  ينگاهش كه م. مهرداد بود  هي، چقدر شب شديم يجد يمن وقت يخدا يوا

دستش را دور . شانه اش گذاشتم  يآرام خم شدم و سرم را رو. كردند  يورق بخورد آنها با هم جا عوض م عيكه سر يمثل كتاب

 .د يكمرم حلقه كرد و مرا در آغوش گرم خود كش

گل  دنياز د.  دميد ييبايشاخه گل و پاكت ز كيبالش  يچشم باز كردم رو يوقت. صبح هنوز خواب بودم كه مهران رفته بود 

در  يقيكنسرت موس تيپاكت كجكاوم كرده بود ، آنرا باز كردم ، دو بل يول. ها  لميخنده ام گرفت ، چون شده بود مثل صحنه ف

 .بود  گريدو روز د خشيآن بود كه تار

خوشحال  يليخ ديبا ستمدانينم يعني. نشان بدهم  يچه عكس العمل ديبا دانستمينم. جالب بود  ميكنسرت برا يها تيبل دنيد

كه عصر قرار بود به كنسرت بروم به  يروز ليدل نيبه ا. برخورد كنم  نماياصال مثل رفتن به س ايكنم  يذره شاد كي ايباشم 

تنها . ها برد  لميف يخانم دوباره مرا تو ونيكتا حاتيتوض. با او مشورت كنم  دنيپوش اسخانم زنگ زدم تا در مورد لب ونيكتا

از آن  شديهوا م يهم داشت كه در موقع سرد ييبايبود كه كت ز ريبلند سبز رنگ حر راهنيپ كي ديكه به نظرم رس ياسبلباس من

صورتش بود كه دلم را آب كرد  يتو ينيباز كردم چنان تحس ادر ر يوقت. قبل از رفتن به خانه آمد  كساعتيمهران . استفاده كرد 

. 

رو بچشم ، هر  يسعادت نيتم چن ياز تو ممنونم كه اجازه داد مايس. قدر خوشبخت باشم  نيوقت ا چيه كردمي، فكر نم يدونيم _
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 ......چند 

 !؟ يهر چند چ _

 ستيبعد از ب. نشده حاضر بشم  ريبرم تا د. رو بكنه  گهيد زيچ چيفكر ه ديدر كنارش نبا ييبارويز نيچن دنيآدم با د يچيه _

 كيبار از  نياول يو واقعاً مجلل ، من كه برا بايز تينها يب يسالن.  ميديالن كنسرت رسبه س يبا تاكس. مهران حاضر بود  قهيدق

 ديصرف خر ياديما لژ بود معلوم بود مهران پول ز يجا. كردم  يباز به همه جا نگاه م ياوردم ، با دهان يسر در م ييجا نيچن

هر چند در .  دنيبود مانند د يك دنيكه شن نديگويراست م. انداخت  نيطن يقيموس ينوا قهيبعد از چند دق. ها كرده است  تيبل

.  گريد زيچ كيزنده آن  دنياست شن زيچ كي كيكالس يقيموس وارن دنيشن.  دنيبود مانند شن يك دنيگفت شن ديمورد با نيا

به فن . آورد  يدر مسر  يقينوع موس نيمهران غرق آن شده بود چون از ا.  كرديم دايادامه پ شهيكنسرت هم نيا خواستيدلم م

 نياز محبوبتر يكيبعدها  كهاز بتهون نواخته شد  يآهنگ. شده بودم  يقيمن غرق در خود موس يول دادينواختن هم توجه نشان م

 .من شد  يآهنگ ها برا

 ييايخود به دن بافت بافت روح مرا با. كرد  يم يآهنگ با تمام تار و پود وجودم باز نيو كلمات از وصف آن ناتوان است ، ا زبان

آن شب . نواختيآهنگ روح مرا م. گشود  يم ميبود كه نوازنده داشت به رو يناشناخته ا يايكه فقط مال من بود و آن دن برديم

 كيدو ساعت كنسرت من  يخالصه ط...... ، شوپن ، باخ يكوفسكيچا.  نواختنديم يگريبعد از د يكي اوجود مر يهمه داشتند نواها

 يكه با من همدرد يدوست.  ديفهميم يحرف يدرونم را بدون ادا يايكرده بودم كه دن دايدوست خوب پ كيمن . شدم  يگريآدم د

مرا با . آورد  يبه پرواز در م اهايرو ياي، در دن برديم االتيخ يايكه مرا به دن يشد دوست يم كيكه با غم من شر يكرد ، دوست يم

خوشحال  يدوست نيچن افتنيآنقدر از . كرد  ياز نتها غبار و زنگ را از روح پاك م برگرفته ميكرد ، با نس ينوازش م ايموج در

همه از آن حالت سحر . شدند  واختهنتها ن نيموقع بود كه آخر نيدر چشمانم حلقه زد و هم يبودم كه اشك شوق و سپاسگزار

در انتخاب كنسرت نكرده  يبوده و اشتباه هودهيبآمدند و مهران رو به من كرد ، با نگاه به من متوجه شد كه ترسش  رونيب زيآم

به  بنامورد عالقه ام را جمع كردم و  كيكالس يقيموس يتمام نوارها جيو من به تدر ميرفتياز آن به بعد هر ماه كنسرت م. است 

 . افتمي يدست م بايز يدادم و به آرامش يام آنها را گوش م يحالت روح

.  مياز شهر خارج شو يمدت يو برا مياجاره كن يياليكرد من و مهران هم و شنهاديخانم پ ونيكتااز تابستان گذشته بود كه  يكماهي
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 ادهيپ قهيدق ستيكه حدودا ب مياجاره كرد يبا همان امكانات رفاه يكوچك ، ول يخوشش آمد و ما خانها شنهاديپ نيمهران از ا

 .داشت  هيفاسخانم  ونيتا خانه كتا يرو

 

 5 فصل

 

 رانيبه ا التيتحص انيتا پا ميگرفته بود ميتصم. مثل برق گشته بود كسالينبود اما  يشروع اشد ، باور كردن يديجد يليتحص سال

در درسها  يتحت نظر دكتر باشد ، خوشبختانه مشكل ستيبايم شهيدوران معالجه مهران بود كه هم شتريالبته علتش ب.  مينرو

مهران . دست به كار شوم  ييرفته بودم تا هر چه زودتر آنها را گذرانده و بتوانم جاگر را هم گيد ينداشتم و دو واحد زبان خارج

. برود  تيبه مامور شديمجبور م يگرفت و حت يم ياديكرد كه طبق معمول وقت ز يم افتيكار در يبرا يخوب يهم سفارش ها

بود كه بعدها  يخوب يليدختر خ. كرد  يكمكم مبود  يازيندانشگاه اگر  يشبنم با من دوست شد و در كارها يهلن دوست خانوادگ

 .ماندم  ياگر كمك او نبود واقعاً در م

چون انتظار احضار به مطب را نداشتم هم نگران . اكتبر بود كه از مطب دكتر مهران تلفن شد و از من خواستند به آنجا بروم  لياوا

كه تمام وجودم  يبا ترس و لرز. فقط مانده بود تا مستجاب شوند تا ورود دكتر هر چه دعا بلد بودم خواندم و . شدم و هم متعجب 

است كه آنها باالفاصله  نيا يرانيبا ا يخارج يفرق دكترها. نشستم  كرديكه دكتر به سمتش اشاره م يصندل يرا فرا گرفته بود رو

دكتر مهران بعد از ورق زدن پرونده . د كنن يخبرها حاال چه خوب و چه بد آماده نم دنيشن يآدم را برا اديسر موضوع و ز رونديم

 :مهران گفت  يپزشك

داروها  نيشه از ا ينم يمدت طوالن يرفع نشده برا يماريهنوز ب يكنه تا حاال خوب بوده اند ، ول يكه مهران مصرف م ييداروها _

به . عملش كرد  ديل نشه باألجبار بادلخواه حاص جهينت گهياگر تا چند ماه د. داشته باشند  ياستفاده كرد چون ممكنه عوارض جانب

 تيتا اگر عمل الزم بود وضع دياز فشار كار او بكاه ديكن يو هم سع ديكه هم آماده باش دييايب نجايا ماز شما خواست ليدل نيا

 .داشته باشد  يخوب يجسمان

 عملش خطرناكه ؟_

 .داره  يدوره نقاهت طوالن ي، ول رينخ_



 

 

كتابخانه نودهشتيا فرنگيس آريانپور –عروسي سكوت                                 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٦١

از  يكيكردم كه  يحس م يچرا ، ول دانمي، نم ستياد و مرا مطمئن كرد كه عملش خطرناك ند يگريمختصر د يها حيتوض دكتر

به خانه برگشتم و شام مورد عالقه مهران را . كنم  دايوقت پ مهين يگرفتم كار ميهمان موقع تصم. من پاره شد  يمنيا يطناب ها

تصور كند او  توانستيكس نم چيمهران اصال ه دنيبا د. است  يعال زيكنم كه همه چ انعكردم خودم را ق يآماده نمودم و سع

شام را . ها گذاشت  تيمامور يشد به پا يكمبود وزن را م يالغر شده بود ول ياواخر كم نيالبته ا. خودم  يحت. دارد  يجد يماريب

وقت بگردم تا  مهين يكار دنبال خواهميو با ترس و لرز به مهران گفتم كه م دميكش شيموضوع كار را پ واشي واشي ميكه خورد

متوجه تعجب آشكار من شد  يوقت. زده كرد  رتيموافقت مهران واقعاً مرا ح. باشد  رميگيم اديكه  يتخصص يزبانها يبرا ينيتمر

 :گونه مرا نوازش كرد و گفت  شيبايو ز دهي، با انگشتان كش ديخند

،  يبكن يخواستيهم م ياگر كار بد  يحت زميعز! اهم كرد ؟مخالفت خو يكردي، فكر م يمعلومه تو هنوز من رو خوب نشناخت _

 يخنديخوبه كه كم م. ارزش داره  ايدن كيلبخند تو  كي.  يهست ايدن نيا يتو زيتر از هر چ زيمن عز ينداشتم تو برا يمخالفت

 .كردم  دايپ يخوب يجا ديشا دميآب م يفردا سر و گوش مخود! كرد  يرو ورشكست م ايوأال دن

 .كرد  ي، كه احتماال با آن موافقت نخواه هيواقعاً ممنون اما خواهش دومم ساختار از اول يموافقت كرد نكهياز ا_

 .چه خواهد شد  نميتو بگو تا بب _

 . يخونه باش يتو شتريكه ب ريجا كار بگ نيهم كنميخواهش م _

 خونه ؟ يتو نميمثل بازنشسته ها بنش يعنينرم سر كار ؟  يعنيخونه ؟  يتو _

 !، آخه  ينر تيكه به مأمور نهينه منظورم ا _

 . شهيبگو كه دلت برام تنگ م گهي؟ اصل مطلب رو بگو د يبگ شهياون آخه گفتن تو ، روت نم يمن فدا_

 :را پشت گوشم زد و گفت  ميمهران موها نييرا انداختم پا سرم

 . نجايا ايب _

 را سرم

حرارت . تاك كند  كيطور ت نيهم شهيبزند ، هم شهيكردم كه هم يو دعا م دميشنياش ضربان قلبش را م نهيرا چسباند به س سرم

 دنديخند يكه به من م شيمحبت چشم ها دنيبا د. سرم را چرخاندم تا به صورتش نگاه كنم . تن و آغوشش آرامش بخش بود 
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كه انگار مدتها انتظارش  ي، بوسه ا يلقب ينه مثل بوسه ها يبوسه ا.  ديو مرا بوس ردمهران سرش را خم ك. تمام وجودم گرم شد 

 يمرموز كشف م زيچ كيانگار تازه داشت مرا مثل . بار بود كه اجازه گرفته بود كه مرا ببوسد  نياول يانگار برا. بود  دهيرا كش

بدهم  ديكه باجواب عشقش را آن طور  توانستميدوست داشت نم اكه او مر يهر چند به اندازه ا. من هم خودم را رها كردم . كرد 

 توانستميكرد نم يم هيكه به من هد يخوب بود و به خاطر عشق يليرفتارش با من خ. هر چه بود سخت به او عادت كرده بودم  يول

 .دادم  ياز عالقه او را پس م يميحداقل ن ديبا. سرد از خود نشان بدهم  يرفتار

آن را  دياست كه با يمزه عشق ، موهبت دنيو چش يرهائ. ور باشم چند لحظه هم كه شده از من خفته د يرا رهاكردم تا برا خودم

كه هر  يكمان نيرنگ.  ياست افسانه ا ياو قوس و قزح يبرا زيهمه چ.  نديبيرا رنگا رنگ م زيقلب عاشق همه چ. داشت  يگرام

 !دل از محبت ياز عشق ، رنگ ي، رنگ رميرها شدم تا رنگ بگ.  قلبدو  نياست ب يپل شياز نوارها كي

حدود شش . به من بدهد  يقول داد تا آخر روز خبر دميكش شيموضوع كار را پ يبعد ، در دانشگاه به هلن برخوردم و وقت روز

اگر موافقم فردا .  دهديهم م يدارد و حقوق خوب يبه كارمند فصل اجيهست كه احت يستيعصر بود كه زنگ زد و گفت آژانس تور

 .كنم  دايپ يبتوانم كار يزود نيكردم كه به ا ياو تشكر كردم و فكرش را هم نم از مانهيمن صم. مصاحبه بروم آنجا يبرا

ساعت  ميبعد از ن. به فرانسه و بر عكس ترجمه كنم  يسيهمان جا چند مطلب به من دادند تا از انگل. بعد به آژانس سر زدم  روز

حدود  ياوست ، مرد زيم يترجمه من رو يكارها دميد. روم آژانس ب سيكه كارها را برگرداندم از من دعوت كردند به اتاق رئ

ها ترس برم داشته بود  يمثل كالس اول. كرد و از من دعوت به نشستن كرد  يخودش را معرف. بلند شد  زيپنجاه سال از پشت م

به  نقدريكار ندارم ، چرا ا يگفتم هنوز آمادگ يبه خودم م! كنم ؟ من كجا و كار كجا  يچه كار م نجايگفتم اصال ا يبه خودم م يه

كه در عرض  گريد يصبر نكردم و هزار چرا شتريچرا ب. آمد  مكردم از عهده اش بر خواه يخودم اعتماد داشتم ، چرا فكر م

 .گذاشت  يو راحتم نم زديدر سرم دور م قهيهمان دو سه دق

چرخش را نداشتم آرام و  نيمن هر چند انتظار چن او به زبان فرانسه شروع به صحبت كرد ، كبارهيسكوت شكسته شد و  باالخره

 نيمعلوم بود خودش به ا. از من كرد  يگريسوال د يسيهنوز جمله ام تمام نشده بود كه به زبان انگل. شمرده جوابش را دادم 

 درست باشد ، ميكردم پاسخ ها يسع. زد  يبدون لحظه حرف م باًيرزبان ها تسلط كامل دارد ، چون تق

 :زد و گفت يبود كه لبخند دهينرس انيام به پا جمله باز
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 يفعال دو روز در هفته كار م.  ميتا هم شما به ما و هم ما به شما عادت كن دياز فردا كارتون رو در دفتر شروع كن ديتوانيشما م _

 . شوديچه م مينيتا بعد بب ديكن

 يبا سكوت من روبرو شد گفت كه بعد از مدت يم بود ، وقتاز انتظار شتريب يليخ. پول را هم به عنوان حقوقم ذكر كرد  يمبلغ

 .هم به آن اضافه خواهد شد  يباشد پاداش خوب يجز برنامه كار يداد كه اگر سفر حيخواهم كرد و توض افتيدر يشتريحقوق ب

بروز كرد با من  يكار در برنامه يريياش گاشتم كه قرار شد اگر تغ يمنش ارياو تشكر كردم و مشخصات كامل خودم را در اخت از

 . رديتماس بگ

شام دعوتش .  امياز خجالتش در ب يجور كيداره ،  يخوب يهم از كار ، معلومه هلن آشناها نيخب ا ": كردميخودم فكر م شيپ

 ".خانم بتونه كمكم كنه  ونيكتا دي، شا اديخوشش م شتريب ياز چ دونميكه نم فيهم به تئاتر ؟ ح ديكنم به رستوران ؟ شا

به او زدم و معلوم شد كه هلن اهل  يخانه زنگ دميرس يوقت. كتاون خانم شده بود حالل مشكالت من . راحت شد  الميفكر خ نيا اب

كردم ، او هم  فيتعر شيشب كه مهران آمد موضوع كار را برا. است و اگر به كنسرت دعوتش كنم بهتر خواهد بود  يقيموس

دو روز بعد از . بخرد  تيشب بل كي يكنسرت را مطالعه كند و برا يسالن ها نامهرگفت و قول داد ب كيخوشحال شد و تبر

من هم با استادان دانشگاه مشورت كردم و قرار . كارم سه شنبه و پنج شنبه خواهد بود  يآژانس زنگ زدند و گفتند كه فعال روزها

 اديالبته چون سال آخر بودم ز. از آنها بپرسم  يقبل رارقداشتم با گذاشتن  يرا انجام بدهم و اگر اشكال فيشد خودم در خانه تكل

محل كارم خوب بود و چون . كار و درسم با هم توام شدند  بيترت نيبه ا. مجبور بودم خوب كار كنم  يكردند ول ينم يريسختگ

من بود ،  يبرا يخوب يليخو تجربه  نيتمر. وجه انجام بدهم  نيكردم كارها را به بهتر يم يشوم سع يمرتكب اشتباه خواستمينم

ها مجبور شدم تمام  ستيبا تور يشهر گرد نيكردم ، چند روز تمام قبل از اول يم ييراهنما ستيبا يرا م ستهايتور يوقت ژهيبو

جالب آنجا را كامال مطالعه كنم  يها يدنيچند موزه معروف بروم و د. را به خاطر بسپارم  ياديز ينقشه شهر را مطالعه كنم و اسام

 يشهر كه در كتابها يدنيجالب و د يجاها.  رميبگ اديخوب و ارزان را  يآدرس رستوران ها. بدهم  حيآنها توض يتا بتوانم برا

. كنم  يكنجكاو شوم تا بعد بهتر بتوانم نقش راهنما را بعض ستيتور كيخودم اول  نكهيخالصه ا. كنم  داينبود را پ يستيتور

زبان فرانسه مشكل . و فرانسه را صحبت كنم  يسيانگل يبه من داده بود كه با حداقل لهجه زبانها اراستعداد  نيخوشبختانه ، خدا ا

مهران هم كمتر به .  افتاديلجه جا م يفرانسو يها ستيگفتند كه بعد از چند بار گردش با تور يهمه سر كار م يتر بود ول
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 .من بود  شيپ شتريو ب رفتيم تيمامور

بود كه  يو روشنفكر لكردهيشوهرش هم آدم تحص. تر شد  قيمن عم يكردن كار به من كرد دوست دايپ كه هلن در ياز كمك بعد

دو .  ميگذرانديرا با هم م يخوش يو ساعتها ميرفتي، تئاتر و كنسرت م كين كيبا مهران جور در آمدندن و ما چهار نفر اغلب به پ

 : ديزد و پرس روز هلن به من زنگ كياز سال نو گذشته بود كه  يهفته ا

 ؟ ديترسيتو و مهران چقدر از سرما م _

 !از سرما ؟ _

 ؟يواقع يآره از سرما_

 ؟ ستيسرد ن نجايمگه االن ا _

كه آدم  باستيانقدر ز يهست كه واقعاً سرده ، ول ييجا نجايدو روز راه از ا يكيبه فاصله  شهيسرد نم اديشهر ز ينه بابا ، تو _

 . ستهياش با ييبايبشه و به نظاره ز يخيهمون جا مجسمه  خواديدلش م

 !كنه  يرو حس نم يزيچ گهيگرفته ؟ آدم كه مجسمه بشه، د تيشوخ_

 !شدنه  يخيمنظورم تا قبل از مجسمه _

 ؟ هيدرامد چ شيپ نيخب حاال بگو ا _

 .نه  اي ديهست ييشما اهل ماجراجو ميبدون ميخارج از شهر خواست ميبر ميخوايم ديويمن و د_

 .كنم  ميسوما برنامه دانشگاه را تنظ.  رميبگ يبا مهران صحبت كنم ، دوما از سر كار مرخص ديبگم اول با يواال چ_

قول صد  تونميكشه نم يطول نم شتريهفته ب كي، سفر ما  ميافت يراه م گهيهفته د ميشد ي؟ اگر رفتن يجواب بد  يتونيم يخب ك _

 .نباشه  براتون يسفر بد كنميفكر م يدر صد بهت بدم ول

 ي، كار و دانشگاه را هم ط شهي، باشه صحبت با مهران امشب انجام م يكنيمن رو سخت كنجكاو و وسواسه م يحرفها دار نيبا ا _

 . دميتا جمعه بهت خبر م يعني،  گهيحدودا سه روز د شهيپس م كنميمشخص م ندهيدو روز آ

 .كارها شما رو جور كنم  عيسر تونميم دييايگر شما هم با ي، ول كنميباشه ، فعال مقدمات سفر خودمون را فراهم م_

مهران  خوامي؟ آخه نم ستيخسته كننده كه ن اديز شهيكه در پ يسفر يراست. هر چه زودتر بهت خبر بدم  كنميم ي، سع هيعال_
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 .خسته بشه 

 . زهايجور چ نيو از ا ديو گردش كن دين، قدم بز ديكن يرو ادهيپ ديتونيرفت ، فقط اگر دلتون خواست م نينه همه جا مشه با ماش _

 .كنم  يرا راض هيكنم مهران و بق يم يراحت شد ، سع الميخب ، خ_

 .باشه پس تا روز جمعه _

آژانس هم گفت كه اگر طلب  سيرئ. خودش را به رفتن اعالم كرد  تيمهران رضا. راحت تر از تصور من جور شد  يليخ زيچ همه

پنج شنبه به . خواهد بود  ليحدود ده روز تعط يدانشگاه هم معلوم شد برا.  رميبگ يهفته را مرخص كي نيا تونميحقوق نكنم ، م

كه الزم است  يزيمعلوم شد تنها چ. سفر آماده كنم  يبرا ديبا ييزهايكه چه چ دميو پرس دادمهلن زنگ زدم و خبر خوب را به او 

، جوراب ،شال  يپشم يژاكت و بلوزها توانستميتا آنجا كه م. و بس  ني، هم ميكن يكه معموالً استفاده م ييلباس گرم و البته داروها

 .قرار حركت ما روز دوشنبه بود . جمع كردم كه حملش آسانتر باشد  يكوله پشت يخودم و مهران تو يو كاله برا

صبح . و نه ترس و واهمه  جانيه هالبت. داشتم  يخاص جانيه.  برديچرا شب قبل خوابم نم دانمينم.  ديروز موعود فرا رس باالخره

و  ختمير يقوط يتو ليو آج يخوراك يكردم و مقدار داريآماده كردم و مهران را ب يشدم صبحانه مختصر داريزود از خواب ب

و  ميرا برداشت مانيها يما هم كوله پشت. حدود هفت بود كه زنگ در به صدا در آمد  ساعت.  ميشد ديويمنتظر آمدن هلن و د

.  زدميچرت م يه نيماش يبودم تو دهياز آنجا كه شب قبل خوب نخواب. زمستان بود و برف همه جا را پوشانده بود .  ميرفت

 نيحدود ساعت دوازده بود كه به رستوران ب. شانه مهران گذاشتم و چشمانم را بستم  يزدم ، سرم را رو ايباالخره دل به در

 يشد مهران رانندگ كيهوا تار يمهران بود تا وقت يبار نوبت رانندگ نيمزه داد ، ا يليكه خ ميخورد يگرم يغذا.  ميديرس يشهر

 .را بر عهده گرفت  يرانندگ ديويكرد و بعد دوباره د

 يو بعد از خداحافظ ميدو اتاق جداگانه گرفت.  ميو دوباره صبح زود حركت كن ميبگذران يشب را در مسافرخانه ا ميگرفت ميتصم

. كرد  داريبار مهران مرا از خواب ب نيهنوز به درون اتاق قدم نگذاشته بودم كه خوابم برد ا.  ميخودمان رفت يمختصر به اتاق ها

 يو برا ميشست يدست و صورت. واضح شد  ريجا افتاد و تصو زيبعد اما كم كم همه چ. كجا هستم  اورميببه خاطر  توانستمياول نم

داشتند  ريمس نيچون عادت به ا ديويهلن و د.  ميساعت بعد دوباره در راه بود كي.  ميصبحانه به كافه كوچك مسافرخانه رفت

به هر حال هر طور بود عصر حدود ساعت شش به مقصد .  ميشديم، اما من و مهران زود خسته  كردندينم ياحساس خستگ اديز
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خوچك را گرفت و آورد  يدو خانه چوب ديدار رفت و كل ديهلن سراغ كل. داد صيتشخ شديبود منظره را نم كي، چون تار ميديرس

تلنبار شده كنار اتاق  يها زميه ماا. بزنم  خيكم مانده بود از سرما  ميوارد خانه كه شد. بودند دهي، خوشبختانه خانه ها به هم چسب

 نيزم يداخت روتخت تا هر چه تشك و پتو بود آورد و ان يرا روشن كرد و از رو يواريد يبخار عيمهران سر.  ديبه دادمان رس

كم كم . آتش دوختم  يشعله ها يبايو نگاهم را به رقص ز يبخار يو نشستم روبرو دميچيدور خودم پ ييمن پتو.  يبخار يجلو

 .آورد و نشست كنار من  يفالسك چا كيو  چيمهران چند تا ساندو. آتش مرا گرم كرد  زيدل انگ يرماگ

 ؟ يرو از كجا آورد نهايا_

 .نوئل برامون فرستاده ، پشت در بودند  از آسمون ، بابا_

 نكن هلن داد ؟ يشوخ_

بزنند  خيبذارم  ومديدلم ن. پشت در هستند  زهايچ نيا دميد هيك نمي، رفتم بب دميضربه به در رو شن يصدا.  دميرو ند يكس ديشا_

 .گرمتره  شانيدل من و تو جا يباشه تو يگفتم هر چ. 

كه عطر  زمهايبه نظاره سوختن ه ميو نشست ميديرا هم نوش يو چا ميها را خورد چياندوس. گل كرده بود  شيباز شوخ مهران

آتش و شام سبك  ياما گرما. كردم  ينم ياحساس خستگ اديز ميبود دهيحاال كه به مقصد رس. اتاق پراكنده بودندن  يتو نيدلنش

و همانجا  دميكم كم از حالت نشسته خسته و دراز كش. كرده بود  جاديرا در بدنم ا يشو بودن مهران در كنارم حالت رخوت خو

مهران . به اطرافم نگاه كردم . شدم  داريصورتم از خواب ب يرو دينور گرم خورش يصبح حدود ساعت هشت با باز. خوابم برد 

 "ه خودم گفتم ب ديرسيبه گوش نم يصدائ چيه.  ميبود يروزيد يخاموش شده بود ، ما در همان لباسها يهنوز خواب بود ، بخار

اصال انگار .  شديم دهيبود كه شن يزيمهران تنها چ دنينفس كش يصدا. است  ني، حتما منظورشان هم نديگويكه م "سكوت محض

 زيچ يسكوت نيچن رآخر ، د. ترسناك بود  ميبگو توانميم يحت. روبرو نشده بودم  يحالت نيتا به حال با چن.  مينبود نيزم يما رو

آرام و آهسته از جا بلند شدم و پشت پنجره  يبه جر و بحث هينااشنا ، اما شب يگنگ به زبان يچيپ چيپ. كرد  يپر ممغزم را  يبيعج

كه به مانند هزاران هزار  يدره با درختان.  ميقرار دار يتپه ا يمعلوم بود ما در باال! چشمم مرا مبهوت كرد  يمنظره جلو. رفتم 

 يلباس ها. باالفاصله لباس عوض كردم . زدند يبرف مثل الماس برق م يدانه ها. د پهن شده بو نييبودندن آن پا عروس

قرار  يكوه بزرگ جنگل كي ٔانهيتپه كه در م يمعلوم شد ما نه رو. و آرام از خانه خارج شدم  دميرا كه همراه داشتم پوش يگرمتر
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چند قدم آنطرف تر متوجه . نه كوه را در بر گرفته بودند بد يتا مسافت طوالن يكوچك مثل كمربند يچوب يالقيي يخانه ها.  ميدار

در آن  خواستيدلم م.  ديآ يمحل به حساب م نياز ا يخروج اضطرار يبرا يا لهيوس نيكه ا دميبعدا فهم. هلكوپتر شدم  كي

 يبه هر حال برا. ست ا شتريمتر ب كيسانت بلكه  پانزده ايده  نجايكه ضخامت برف در ا دانستميدراز بكشم اما م نيريآفتاب ش

هست  دميفهم.  ديرس ميزانوها يبرف تا باال. راه پاك شده از برف گذاشتم  كهيرا آنطرف بار ميام پا يحس كجكاو يارضا

 يبرا يگشت گروه كيمفقود االثر حساب شده و  يحتما چند ساعت ندازميبرف ها ب ياالن خودم را بر رو نيدوست بوده ، اگر هم

 داريمهران ب. برگشتم  بايز چوبي ٔها به آن خانه يكيساعت گردش در همان نزد ميبعد از ن. خواهند داد  بيكردن من ترت دايپ

 .در كمد بود  شيرا روشن كرده و مشغول جا به جا كردن وسا يشده و بخار

 . شنيگرمتر م ينتريبماند ا يكوله پشت يبگذار تو_

 . ميرو گرم كنلباس هامون  ميكه نتون ميقدر سرد نشد نيهنوز ا_

 ! زننديم خي يكن زانيكمد آو يسرده اگر آنها را رو يليخ نجاي، ا يزنيخدا نكنه ، چه حرفها م _

اصال خودم  اي،  يكنم كنار بخار زانيتا من آن را آو يبپوش يخواهينگران نباش ، تو هر شب قبل از خواب بگو كدام لباس را م_

 .كنم تا گرم بشه  يتنم م

 . فهممي، نم يدار يسرما حوصله شوخ نيتو ا يچه جور_

 يچه مرزها ينيپرت كنم بهت تا بب يچند تا گوله برف ميپاشو بر.  يبا گوله برف يو خنده و باز يشوخ يبرا دهياتفاقا هوا جون م_

 . دهيم

 !؟؟ ميهست دهيمگر برف ند_

. شه  يدست آدم آب نم يتو مونهيل پودر مبرفش خشكه مث نجايفرق داره ، ا گهيد يبرف با برف جاها نيا يول يدهايبرف د_

 !هم هست  گانيرا شهيآب م يدر دهان كه بگذار

 !مهران _

 اطراف هست ؟ نيا دنيقابل د گهيد زياز برف چ ريبه غ رونيب يرفت يتو كه صبح زود پاشد نميخب ، حاال بگو بب _

 ؟ كرديرو م نجايبرف ا غيداشت تبل شيپ هيبود چند ثان ي، ك مزهيچه ب _
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 !من _

 ! يباز شروع كرد _

آماده و حاضر از ما خواستند گردش و كاوش را آغاز  ديويهلن و د. كه در زدند  ميجور حرفها بود نيو مهران هنوز مشغول ا من

 . ميكن

 : ديمن هنوز نشسته ام پرس ديهلن كه د. شالش را بست و كتش را تنش كرد و راه افتاد  عيسر مهران

 ؟ يياينم _

 ! كنهيبگذارم برف بارانم م رونيكرده تا پام رو ب ديمهران تهد ي، وا مايچرا م _

 . ميبزن يگشت ميپاشو تا هوا خوبه بر.  ميكن يشدستيپ ميتونيو م مينترس ما سه نفر _

اما  .، دست لثه ها را دست كردم و همراه هلن از خانه خارج شدم  دميكش نييچشم ها پا يرا تا رو ي، كاله پشم دميرا پوش كتم

و دوباره برد  ديدستم را كش عي، متعجب نگاه كردم اما هلن خنده اش گرفت و سر ديوياز مهران بود ، نه از د يآنطرف نه خبر

 :كه گذشت هلن نفس تازه كرد و گفت  يهايچند ثان. به او نگاه كردم  ريمات و متح. خانه و شروع كرد به قهقهه زدن  يتو

.  ميآور يدر م گهيرو سر همد يباز نيرفته بود كه ما هر سال هم ادميفراموش كرده بودم اصال  پاك.... من  يمن ، خدا يخدا _

 .از گردش نبود  يوأال امروز خبر دميخوب شد زود فهم. كردندن  يكيو مهران با هم دست به  ديويحاال د

 . ارمي؟ من كه اصال سر در نم هيمنظورت چ_

 ديبا يكياون  نجاستيروز اقامت در ا نيشد منظورم اول داريب يكيهر كس زودتر از اون  كه نهيهر سال قرارمون ا ديويمن و د _

 . رهيبگ ليتحو يتا صد تا گلوله برف ستهيبا ديبا ايخواب مونده  كهيسر كس يرو زهيبر خيسطل آب  كي

 ؟ ميحاال چه كار كن!  يوا_

بودندن نقش بر آب شده و اگر ما  دهيكه كش ينقش ها يعنير بزنند سراغمون ، اگر اونا د انيتا اونا ب مينينشيجا م ني، هم يچيه_

دادم خودم را مهمان  حيترج. شد  ميروبرو خواه يجالب زيمطمئن باش كه حتما با سورپرا نييريب ميو خودمون بر مياريطاقت ن

به در  يفيضربه خف يذشته بود كه صدانگ شتريب قهياما هنوز چند دق. كنم كه اتاق را پر كرده بود  بگرم و مطبوع آفتا هاي ٔاشعه

بعد .  دميترسيكم كم داشتم م. لب گذاشت تا به من بفهماند ساكت باشم  يهلن انگشتش را رو. حواس ما را متوجه خود كرد 
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تا ضربه  ديطول كش هيچند ثان.  ستاديهمان جا پشت در گوش ا. شد اما آنرا باز نكرد  كيآرام به در نزد يخودش با قدم ها

 دهيشن ديويخنده د يبار سوم صدا. كرد  يبود و در را باز نم ستادهيحركت همان جا ا يبار بلند تر هلن ب نيا. شد  دهيشن يگريد

 . كرديشدن خودشان را اعالم م ميشد كه تسل

 . ستيكارتون ن يتو يكه كلك ميباال تا مطمئن بش ديريرا بگ تانيدست ها_

 . مياز بس منتظر شما دو تا شد ميزد خي، بابا  دينده شدشما دو تا بر يعني،  يهلن تو برد _

 . ميفتيتا بعد راه ب نيگرم بش يتو كم دييايرفته ؟ خب حاال ب ادمي ياها ، فكر كرد_

من و .  ستادندنيانداخته بودندن وارد خانه شدند و كنار در ا نييتنبل كالس سرشان را پا يمثل بچه ها كهيو مهران در حال ديويد

 !بود  يمنظره جالب.  ميآنها دوباره به خنده افتاد افهيق دنيد هلن با

 يرفتند من و مهران هم پشت سرشان قدم در جا يبا هم م ديويهلن و د.  ميبعد دوباره همه با هم از خانه خارج شد قهيدق ستيب

خودمان را در  يرو ادهيساعت پ كياز بعد .  ميو با هم باش مينرو راههيكرده بودندن كه ب ديمخصوصا تاك.  ميگذاشتيآنها م يپا

! شد  ينم دهيشن يصدائ چيه! ترسناك بود  يشد گفت حت يحكمفرما بود كه م يقيسكوت عم چنان.  ميافتيجنگل كاج و صنوبر 

نفوذ و  يبود كه به عمق وجود آدم يسكوت. آرام تر شده بود  ايخودمان قابل استماع بود كه آن هم گو دنينفس كش يفقط صدا

 اي ييجاها نيزمان در چن. گذشت  بيترت نيبه ا قهيچند دق ديآ ينم ادمي. كرد خودش را در آن رها كند  يسان را وادار مان

گردش شده بودند ، قطب نما و ساعت  نيا يمجهز راه يليخ ديويهلن و د.  شوديكه حس نم گذارديم عيآنقدر سر اي گذاردينم

به مهران انداختم و متوجه  يهلن مرا به خود آورد ، نگاه يصدا. هم همراه داشتند  ميس يب ويراد يو حت نيمخصوص و دورب يها

 .قرار گرفته است  قيسكوت عم ريشدم كه او هم مثل من تحت تاث

 . ميقهوه بنوش وانيل كيتا  هي، فرصت خوب ميبود يخوب يبچه ها يخب ، حاال كه همگ _

 ميقرار گرفته بود نجايسكوت ا ريبار چنان تحت تاث نيمن و هلن هم اول.  يدسپرده بو نجايحواست رو به سكوت ا نميمهران بب_

 ! ميكه ترس برمان داشت و پا به فرار گذاشت

 :گفت  ديدو ستيهم ترسناك ن نقدرهايو گفت كه ا ديمهران خند يوقت

 يصدائ چيكه ه نجايا يايم فعهكدينداره  يانيپا چوقتيكه ه يشهر و سر و صدائ يآخه بعد از شلوغ.  گميباور كن ، راست م _
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كم كم  ينامر زيچ كيكردم  يحس م.  ميبود ستادهي، ا ميستاديكه االن با شما ا ينقطه ا نيدر هم باًيمن و هلن تقر.. وجود نداره 

گرده ، به كالبد بر ميحاال بگ ايكه از كالبد خارج بشه  يمثل روح كدفعهيشد تا  كيشد و نزد كينزد. شه  يم كيداره به من نزد

. مژه بزنم  خواستيدلم نم يعني.  زدميمژه نم يحت. مثل مجسمه خشكم زده بود . باشم رد شد  يكاغذ وارياومد و از من انگار د

تازه اون وقت متوجه شدم كه هلن زرگتر از من بوده و تند تر از من داره .  مينتونستم تحمل كنم پا به فرار گذاشت گهيبعد كه د

 .كنه  يفرار م

 نييدرختان از چند شاخه پا يرو يو برف ها ديچيپژواك خنده ما در جنگل پ.  ميبا هم با تصور فرار آنها به خنده افتاده بود ههم

 :هلن گفت  داديمزه م ييهوا نيچن يقهوه كه تو دنيزمان نوش.  ختير

و  باستيواقعاً ز. داره ، و جنگل دست نخورده ، كوه ،  نجاياما منظره ا. بود  بيقر يليخ نجاي، بار اول سكوت ا گهيراست م ديويد_

 يو وقت ميگذرونيكه روزها رو م يخاطرات رهيسال از ذخ يط. كشه  يم نجايكه سال هاست ما رو به ا قهيسكوت عم نيالبته هم

چه  ديكن ين فكر م،مثالً اال گزارهيم يا گهيزمان طور د نجايا ديمتوجه شده باش ديشا.  ميشيم نجايا يهدوباره را كشهيته م رهيذخ

 ؟ ميا ستادهيا نجايكه ما ا هيمدت

 . قهيده دق_

 . قهيدق ستيحداكثر ب_

شهر بود تا به  ياگر تو. شه  ياما بعد عادت م هيعاد ري، اولش غ ميستاديا نجايكه ا شهيم يكساتي.  شترهيب يلي، خ ديكنياشتباه م_

اون كار . كار رو بكن  نيبدو ا يوا ينكردم ،ا يكار چيذشت هنوز هساعت گ كي يكه وا ميحال هزار جور آخ و اوخ هم كرده بود

 يرها م قشيو در سكوت عم دهيمحل وفق م نيا تميخودش رو با ر اديم نجايا ياما هر ك ميافزود يرو بكن و بر سرعت كارها م

 .شه 

از دو سه  ميشيوقت ها مجبور م يما بعض. د كر دايپ يخونه خال نجايا شهيم يبه سخت نيو بب ايلذت داره كه ب نجايتابستانها هم ا_

 . ميكن هيشما هم جا ته يبرا ميتونيم گهيسال د دياگر خواست.  ميجا رزرو كن يدو هفته ا يماه قبل برا

 تابستان ها هوا چطوره ؟ _

 .باالها خنك تره  ني، ا نييالبته اون پا. لذت داره  يليو خ رسهيصفر م يو پنج درجه باال ستيخب تا ب _
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 برف هم هست ؟_

بزرگ  يبركه ها. هستند  يداره كه واقعاً تماشائ ييبايز يليخ يتر آبشارها نييپا ي، ول شهيم شتريبرف ب يآره ، هر چه باالتر بر _

 .لذت داره  يليآنها خ يكه شنا تو شنيآب درست م

 . ميبشساكن  نجايا مييايكار و درس رو ول كنم ب شمينكن وأال وسواسه م فيقدر تعر نيا _

 .شما  شيپ يمهمون مييآ يما هم هر سال م.  ستيهم ن يفكر بد  _

 ! خواديم يدلتان مهمون. در آمد اصل مطلب بود  شيپ ديو تمج فيهمه تعر نيپس ا _

 يبزرگتر وانيخرگوش و ح يپا يبرف ها جا يچند جا رو. كردند يچشم ما جا عوض م يجلو يگريبعد از د يكي بايز مناظر

 يبخار كينزد.  ميرا دوباره روشن كرد يو بخار ميخورد يناهار مختصر.  ميحدود ساعت دوازده بود كه برگشت.  شد يم دهيد

آزاد و سرد خون به گونه  يگردش در هوا. جا آمده است  شيرنگ و رو دميد. بودم كه مهران آمد و كنارم نشست  دهيدراز كش

با . كند  يم ياز كار روزانه رفع خستگ يخوشحال بودم كه حداقل چند روز .حالت صورتش سالم و تازه بود . دوانده بود  شيها

 .شده بود نيسنگ نيريش يآتش و خستگ ريدلپذ يچشمانم را كه از گرما اليخ نيا

 .و كنارم نشست  ديكش ميرو ييمهران پتو. هم گذاشتم  بر

 ستگاهيكه در ا ميده صبح با هم قرار گذاشته بود يود سعحد. بود  يماندن اديواقعاً ب بيو قر بيعج يايآخر سفر ما به آن دن روز

 يو مقدار يدست لباس گرم اضاف كيهلن گفته بود .  ميرا مالقات كن گريهمد)  ميكرده بود يبند ميرا تقس رهايمس( اول 

و آن را با خودم  زميبر جداگانه سهيك يتو يهنوز مانده مقدار يرانيا يها ليبود اگر از آج گفتهبه من .  ميبا خود بردار يخوراك

از كاج هم به سر آن زدم  يهم درش بستم و شاخه ا يروبان ليدل نيبه ا. خواهد  يخودشان م يآنرا برا ديشا كردميفكر م. ببرم 

 و مينكرد ريبار ما د نيخوشبختانه ا.  ميو راه افتاد ميختير يپشت كوله يو تو ميرا جمع كرد زيهمه چ.  ديتا خوشگل تر به نظر آ

برف و جنگل وجود  ابانيب نيدر ا ييجا ميكرد يهر چند من و مهران فكر نم. بودند دهيتازه رس ديويهلن و د.  ميديبه موقع رس

ما آن طور كه متوجه  ريبار مس نيا.  ميبود شتباهكه سخت در ا ميديفهم ياما به زود.  زديداشته باشد كه بتواند تعجب ما را بر انگ

فقط  يآدم يكلمات و صدا ييجا نيدر چن. به حرف نبود  يازي، ن ميهمه ساكت بود. بود  يقبل يهاريدر جهت عكس مس ميشد

منظره  نانبا چ يجنگل چيساعت راه در پ كيبعد از . شد  يم دهيشن يما با برف كوهستان يموزون تماس پاها يصدا. مزاحم است 
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 دهيكه خواب د ييمثل آدم ها. عجب باز ماند و در جا خشكمان زد كلمه دهان من و مهران از ت يواقع يكه به معن ميروبرو شد يا

 لميف يفقط تو! ممكن بود  ريغ! شد  يباورم نم! نشد  ديبود ناپد ديد يكه جلو ياما نه ، منظره ا.  ميچند بار چشم بر هم زد. باشند 

 . ديد يزيچ نيهمچ كيشد  يها م

كه  يدرختان قرار داشتند كه از سنگ و چوب ساخته شده بودندن و كسان انيمحوطه باز در م كيدر  بايده كلبه كوچك و ز حدود

 !از سرخ پوستها  ريباشند به غ توانستندينم يگريكس د چيآنها در رفت و آمد بودندن ه نيدر ب

 :از حد ما شده بودند گفتند  ادهيكه متوجه تعجب ز ديويو د هلن

 ينشان ديويد يمياز دوستان قد يكي.  ميحال شما را داشت نيكوچك هم لهيقب نيا ، ما هم با مواجه شدن با ديتعجب كن ديحق دار _

جا  نيبا هزار مكافات به ا يوقت ليدل ني، به ا ديآ يكه مزاحمشان شوند خوششان نم يجا رو به ما داد و گفت كه آنها از كسان نيا

متوجه ما شد و با سر و  لهياز جوانان قب يكيكه  مير بودفك نيا ينه ، هنوز تو اي ميشو كيبه آنها نزد هك ميمردد بود ميديرس

كلبه  نيبردند و به سمت بزرگتر لهيها همه آمدند و ما را در حلقه جوانان قب لميف يدرست مثل تو. را خبر كرد  هيبق اديز يصدا

ساعت  ميد بود اما بعد از نآمد ، فكر كردم االن تكه بزرگه گوشم خواه يم دمن كه نفسم از ترس داشت بن. كردند  ييراهنما

!  يكن يباور م.  يسيآن هم به زبان انگل. است آمد و شروع كرد به حرف زدن با ما  لهيقب سيكه معلوم بود رئ يسرخپوست رمرديپ

 ميداد حيتوض يقصد سفر ما به آنجا شد و وقت ياياو جو.  ميجوابش را بده ميتوانت يكه نم ميچنان تعجب كرده بود ديويمن و د

 كياز ما دعوت كرد  ميو آزار آنها را ندار تيو قصد اذ ميبه آنجا رفته ا يكنجكاو يارضا يطور برا نيو هم ميكه چه كاره هست

 . ميشب آنجا بمان

، شب  هيجالب يليكه آدم خ ميديفهم رمردياما بعد از صحبت با پ اورنديسرمان ب ييشب باال دميترسيهر چند م.  گهيهلن راست م _

كردند و بچه ها دور هلن  يكوبيو پا دنديمخصوص خودشان را خواندند ، رقص يكلبه بزرگ جمع شدند و آوازها يه توكه شد هم

شه گفت كه  يم بيترت نيبه ا. خوششان آمد  يليداد كه خ ادشاني يدو باز يكيكند  يباز نهاكرد با آ يم يهلن سع. جمع شدند 

 . ميآورد يبچه ها م يبرا يكوچك يايو هدا ميآمد يه سراغشان مب شهيبعد هم يو سالها ميما با آنها دوست شد

 ؟ يرو كه گفتم آورد يزي، اون چ مايس_

 . نجاستيبله ا _
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 :را به او نشان دادم ، هلن گفت  يرانيا ليكوچك آج بسته

سرش رو تكان داد تو  لهيقب سيو رئ يشود يكه معرف قهيبه چادر بزرگ اگر ما رو دعوت كردندن بعد از چند دق ميديرس يوقت _

 .، بعد به همه بده ستين يبد زيخودت بخور كه بفهمند چ يكيكن ، اول  ميبچه ها تقس نيآنها را ب

شده بود كه  كيهوا تار ميدر آنجا گذراند يگذشت و ما چند ساعت يو خوش ريبه خ زيآشنا بودندن همه چ ديويبا هلن و د چون

چراغها . نبود  يادياز آنجا تا محل اقامتمان راه ز. اول برساند  ستگاهيبرد ما را به ا انيمداوطلب شد از راه  لهياز جوانان قب يكي

به من  ياگر در آن موقع كس.  ميكه به سمت اوتاوا حركت كرد ميبود روزيد يماجرا ريبعد هنوز تحت تاث زرو. ما بودند  يراهنما

را به  يزندگ ينجات داده و معن يوانگيسالها بعد مرا از د ير نكردنو باو بيعج تينها يب. چند ساعته  ييآشنا نيگفت كه هم يم

 !شد  يوجه باورم نم چيمن بر خواهد گرداند به ه

 

سفر  نيكه در ا ييخود برگشت و درس و كار با هم شروع شدند و فقط عكس ها يبه روال عاد زين يبرگشتن به شهر زندگ با

مشغول كار  شهيمهران مثل هم.  ميفرستاد رانيا يعكس ها را برا يسر كي. كرد  يمما زنده  يآنجا را برا ييبايز ميگرفته بود

من هم چون امتحانات آخر سال را داشتم ، سخت مشغول بودم تا بتوانم همه . كرد  يم هدفاع از تزش آماد يبود و خودش را برا

ر مهران زنگ زد و گفت كه قصد دارند امسال سراغ ما مانده ماد ديماه به ع كي.  رميرا بگ سانسميرا بگذرانم و مدرك ل ميواحدها

 :فكر بودم كه مامان مهران گفت  نيا؟ مهرداد هم خواهد آمد ؟ در  يقلبم به طپش افتاد ؛ همگ.  نديايب

به شما  يسر انيتابستان با هم ب ديقرار شد شا.  ادياون رو تنها گذاشت مهرداد هم نم شهيو چون نم اديب تونهينم كويمتاسفانه ن _

 . اديشماها ب دنيگذاره به د يكه نم فرستهيتنگ شده و هر روز لعنت بر درس ومشق م يليدلش خ كوين. بزنند 

 .براش تنگ شده  يليما هم دلمون خ _

دكتر را تكرار  يخانم تمام حرف ها وشيپر يكرده ؟ برا ريي؟ وضعش تغ رهيدكتر م شيجون ، مهران حالش چطوره؟ پ مايس _

 .كه او نترسد  يا نانهيه با لحن خوش بكردم البت

و آذر  كويمن و ن.  ديكه عكس ها رس مي، خونه شما بود ديقشنگ افتاده بود يليمهران و تو خ ديكه فرستاد ييعكس ها يتو _

ما  را به يمهرداد خندان وارد شد و پاكت زرد رنگ. شد كه مهرداد ما رو نجات داد  يعكس ها داشت دعوامون م ميجون سر تقس
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معلوم شد كه شما . كه توش عكس باشه  ميكرد يفكر نم ياز طرف شما ول ادياز خارجه و به احتمال ز ميدونستينشان داد ، همه م

آنجا ختم شد تا  يدعوا.  ديكامل فرستاده بود يسر كيهر خانواده  يعكسها دعوا خواهد شد برا نيسر ا ديزد يچون حدس م

بود  نجايمهرداد هم به او ملحق شد و ا. بكنه  گاهشوندوباره ن ريكس ها رو برداشت تا با دل سزود ع كويخونه ، ن ميديرس نكهيا

تو و  ياز عكسها يعكس خواستيم كوين. شد  يسر انتخاب عكس داشت دعواشون م. دو تا بچه بلند شد  نيا يكه باز سر و صدا

خدا . رفت  يم ارتو با او كلنج يتك ياز عكس ها يكيم سر خودش و مهرداد ه يتو رو برداره برا يتك ياز عكس ها يكيمهران و 

عوضش دو سه تا  كويبرداشت و ن خواستيرو كه م يمهرداد عكس.  افتي صلهيرو شكر تا قبل از آمدن احسان جر و بحث اونا ف

زن  نيدانشگاه به خاطر داشتن همچ يهمراهش باش و بقول خودش تو شهيمدرسه اش تا هم فيك يگذاشت تو گهيعكس د

 .پز بده  يبرادر خوشگل

از كنار شما برم  شدمياگر به خاطر معالجه مهران نبود اصال حاضر نم.  هيكنار من واقعاً خال نجايجاش ا.  هيدختر با مهبت يليخ كوين_

 .شه  يخوشحال م يليمهران هم خ.  دييآ يما م شيپ ديخوبه كه ع يليخ. 

 ناياز طرف مامان ا التيخ يراست.  رهيگيبعدا با شما تماس م كويان سالم برسون ، نبه مهر.  رميگيوقتو نم گهيجون د مايخب س _

 . كنهيتو رو م يدلتنگ يخانم جون هم تهرانه و حالش خوبه ول. همه خوبند . هم راحت باشه 

 .بوسمتون  يتنگ شده م يليشما خ يهمگ يدل ما برا.  ديبه همه سالم برسون _

كردم كه همان جا در كنار آنها هستم و  يچند حس م يقيدقا. كرد  يحال مرا دگرگون م يمدت يبرا شد يم رانيكه از ا يتلفن هر

 يكوين.  يدوست داشتن يكوين. بزنم  كوزنگيهر چقدر كه دلم بخوهد به ن ايبه خانه آنها بروم و  ادهيپ توانمياگر االن قصد كنم م

مرا  نكهياز ا ياست ، عذر خواه يكه لحن هر نامه اش پر از عذرخواه يكسمن بود ،  يك خواهر خوب برايكه مثل  كويمهربان ، ن

 يتنها كس كوين. بكند  رانيماندن من در ا يبرا ينتوانسته كار نكهياز ا يعذر خواه. با برادرانش آشنا كرد و باعث رفتن من شد 

 نطوريكه ا يبخشيم "نامه اش را با جمله  يقتو.  ميبهم عالقه مند بود ادكه من و مهرد دانديو م دانستيم زنمياست كه حدس م

خوب است و نگران  زيگفتم كه همه چ يبقلموا به او م يگرفتمش تو يمن بود تا من م شيخواهد پ يكند دلم م يتمام م "شد

مادر  هيصال شبخانم هم ا وشيپر. يبه نوع اولو هر كدام ر. را دوست دارم  كويهمه اعضا خانواده ن. نباشد و خودش را مقصر ندارند 

فرق  هياخالق و رفتارش با بق كنمياما نه ، فكر نم.  كرديرفتار م نطوريا. با مامان دوست بودندن  يليچون خ ديشا. شوهرها نبود 
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عهد و  يخانواده ا نيشانس آورده بودم كه با چن يليمن خ. بود  ليبا او ارزش قا يدوست يبود كه مامان برا ليدل نيداشت و به ا

بود كه افكارم  ايامواج در ي، چه از طرف مامان و چه از طرف خانواده مهران مثل ضربه ها رانيهر تلفن از ا يول. بسته بودم  مانيپ

داده بود صبور  ادميبه من آموخته بود و  زهايچ يليسال و شش ماه خ كي نكهيبا وجود ا.  ختير يبهم م يخانه شن كيرا مثل 

خانم معلوم بود كه  وشياز طرز صحبت كردن پر. احساساتم را مهار كنم  ديو شا ديودم چنان كه با، اما هنوز هم نتوانسته ب مباش

هم داشته باشد چون از آنچه در دل من  توانستيو مهرداد حرف زد قصد ناراحت كردن مرا نداشت ، نم كوياز جر و بحث ن يوقت

مرا دختر  رايز. خبر بود  ياز دل من مطمئنا ب يبود ولدر مورد مهرداد پسرش زده  ييحدس ها ديشا.گذشت خبر نداشت  يم

. تعلق نگرفته  يكه هنوز قلبش به كس داديكلنجار رفته نشان م كويگرفتن عكس با ن يمهرداد برا نكهيا يول!  كرديفرض م يعاقل

 يول. كه لبش به خنده باز شده كند  يفكر م بايز زيچ كي بهدختر دارد  نيكرد كه ا ي، حتما فكر م ديديلبخند مرا م ياگر االن كس

منتظر بماند ؟ مگر من منتظرش ماندم ؟ مگر من به او  خواهديم يمهرداد تا ك. از اشك دارد  يا هيلبخند سا نيخبر از آن كه ا يب

هر  ديبا!  خبرم ياست كه من از آن ب دواريام يزياو به چ ديشا دانميندادم ؟ نم حيجواب رد ندادم ؟ مگر من برادرش را به او ترج

كنم  يخودم را م يزندگ نجايمن ا. او انتخاب كند  يخودش برا ياز دوستان دانشگاه يصحبت كنم تا دختر خوب كويطور شده با ن

 ديكنم ، با شيهار دياگر واقعاً او را دوست دارم با.  دهدياش را از دست م يجوان نيريش يدارد روزها ينامعلوم زيو او به انتظار چ

تا آدم بتواند  خواهديم يحرفها ساده است ، اما قدرت فوق العاده روح نيگفتن ا. خودم را كامال كنار بكشم  ديبا. رم آزادش بگذا

فقط خودم . مساله را حل كنم  نيا يجور كي ديبا.  اورميب ليباز بهانه و دل دينبا. بس است !  فميضع يليهنوز خ. انجامشان بدهد 

 .مساله را حل كنم  نيتوانم ايم

 : ديخوردم ، تا مهران وارد شد پرس يباز شدن در تكان يصدا با

 زنگ زده بودندن ؟ رانياز ا _

 .اره مامانت بود _

 خوبند ؟ پدر خوبه ؟ ي، خب همگ _

 !نه  ايبهت بگم  دونمينم يخبر خوب داد، ول هياره ، _

 !كنم  ياصرار نم.  ينگ اديدلت نم _
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 زده اند ؟زنگ  رانياز ا يدياز كجا فهم يراست_

 !چراغا خاموشه  _

_.......... 

چراغ ها رو  رهيم ادتونيكه  رهيفكر م يقدر تو نيشما ا زنانيزنگ م رانيموقع ها از ا نيهر وقت ا.  گميخونه رو م يچراغا _

 . ديروشن كن

 .ببرند  با خودشون نجاياز ا يكه خاطره خوش ميبد بيآنها ترت يبرا يفكر بودم كه چه برنامه گردش نيا يتو _

 ؟ يگفت يديد_

افكار گرد الود و غبار گرفته من پاك  شهياتاق را پر كرد و ش ياو فضا نيخنده دلنش يصدا. خنده  ريرا گفت و زد ز نيا مهران

نزد ما  ديكردم كه مامانش گفته قصد دارند ع فيتعر شيبعد برا. كاناپه بود بطرفش پرتاب كردم  يرا كه رو يبالش كوچك. شد 

كاست  شيبعد از سرعت قدم ها. اتاق چرخاند  يخوشحال شد و مرا بغل كرد و تو يليمهران خ داشتمهمان طور كه انتظار .  نديايب

پنجره هوا كامال  رونيچراغ ها خاموش بودندن ، ب. به كالم نداشت  يازيسكوت ن. پر احساس  يسكوت.  ستاديو همان طور ساكت ا

 يدر آن لحظه نم.  نشستنديبر پنجره م فتنديب نييآسمان پا ازكه  يمثل ستارگان روشن بزرگ برف يشده بود و دانه ها كيتار

،  قهيدق ستي، ب قهيده دق. را حس كرده باشد مرا محكم تر به خود چسباند  نيا ايگو. عشق مهران ببندم  يتوانستم قلبم را به رو

آهنگ  خواستيدلمان نم.  برسدبه اتمام  يقيموس خواستيمن و مهران دلمان نم. سكوت ادامه داد  نيچقدر ا دانميدرست نم

 ونديشد روحمان آرام آرام بهم پ يم ديكرد ، شا يم دايطور ادامه پ نيهم ح يقياگر موس.  فتديما فاصله ب نيساكت ساكت شود و ب

مهران گاشته بودم  شانه يسرم را رو. شدن عشق مهران در قلبم باز كنم  يجار يبرا يبزرگتر چهيشد در يم ديشا. بخورد 

 يآرام قدمها يليخ.  ميابر در حركت بود يرا دور آمارم حلقه كرده بود و ما انگار رو شيمهران دست ها. بسته بود  مياچشمه

 . ميداشتيبا آهنگ قلبمان بر م يموزون

 يبرا.  ميماه منتقل كن نيهم در برنامه من منظور شده است آن را به يتمورئكه اگر ما ميكرد يروز بعد در محل كار هماهنگ چند

 گريخوشبختانه روابط من با كارمندان د. از اتاوا خارج شوم  توانميمهمان دارم نم رانياز ا ندهيدادم كه چون مان آ حيتوض سميرئ

 .ود نب اديز ستيموقع سال تعداد تور نيالبته در ا. از رهنماها عوض كرد  گريد يكيمن با  يكار رنامهب يخوب بود و به راحت
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بر . دو روزه را هم انجام دادم  تيدادم و چند امتحان را جلوتر انداختم و دو مامور ميبه درسها يسر و سامان ندهيچند ماه آ يط

 ييايهدا انيتمام دوستان و آشنا يو برا ميرفت ديع ديهفته زودتر به خر كيبر  ني، ا ميخالف سال گذشته كه هنوز نااشنا بود

 يم ديراحت خر اليبا خ مينبود قهيدر مض يامسال چون از نظر پول.  ميبفرست رانيبا مادر مهران به ا راه پدتا همر ميديخر يكوچك

 يبودم كه فكر م دهيرا د يدنيجالب و د يكانادا هم سفر كرده بودم ، جاها گريچند مدت به چند شهر د نيا يمن كه ط.  ميكرد

 زياز برف و سرما چ ريزمستان ، به غ يكه اگر تابستان بود لذت داشت ول فتران گاما مه.  ميكردم بد نباشد آنها را به آنجا ببر

به هر . او را قبول نكنم  يمنطق يتوانتم حرفها يبم كرديبود باز وضع فرق م يالدياگر سال نو م.  مينشانشان بده ميتوانينم يگريد

.  ديباالخره روز مود فرا رس.  ميكن ميرا تنظ يگردش يهارنامهو طبق آن ، ب ميشو ايآمدند نظر آنها را جو يوقت ميحال قرار گذاشت

چه كار خواهند كرد  ديع يو مهرداد روزها كويپس ن ديمهران پرس يوقت. ما ماندند  شيمادر و پدر مهران آمدند و سه هفته پ

 :خانم گفت  وشيپر

 خواستيكه از خدا دلش م كوين. كه آنها بروند آنجا  ميايب نجايشرط گذاشته ما ا نيفقط به ا مايجون ، مامان س مايخونه س تانيم _

اما باالخره او نتوانست در مقابل اصرار پدر و مادر  ميمزاحم آنها بش ديع يروزها ستيخوب ن گفتيمهرداد م. بره خونه آذر جون 

زها هم خونه آذر جون باشند تا رو يبرن شمال و باق يرا با هم بگذرانند و چند روز ديكنه و باالخره قبول كرد ع يستادگيا مايس

 .رو كه درست كرده به شما نشون بدم ييتا عكس سبزه ها دي، صبر كن ختياز اول اسفند سبزه ر كويامسال ن. بدر  زدهيس

 . ميو همه به خنده افتاد ميسبزه تعجب كرد يو كوزه ها سيكه چه عرض كنم د يبشقاب ها دنيو مهران با د من

ظرف ها و  يپا نهيشيكه چطور هر روز م ديديديو م ديبود ديحاال با. آنها تعجب كردند  دنيمثل شما از د لياره ، اره ، همه فام_

 نايروانپزشك داره اما بعد معلوم شد همه ا كيبه  ازيدرس ها زده به سرش و خودش ن ميما كه فكر كرد.  زنهيباهاشون حرف م

 .كه بختش باز بشه  نهيا يبرا

من هم از خنده روده برد شده بودم ، باورم . شد  يجار شيكه اشك از چشم ها ديمهران آنقدر خند. ر كرد قهقهه اتاق را پ يصدا

 . شدينم

دو تا ، چون به فكر برادرش هم  گمياالن م. انتخاب كرده  يبزرگ نيبه ا يچرا دو تا چرا ظرفها ديبدون خواديحاال حتما دلتون م _

بزرگ  افتهيهر دو شون م ريكه گ يلقمها خواديبزرگ چون به قول خودش م ي، ظرف ها رهيزن بگ ديگفته مهرداد حتما با. هست 
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با خانواده دار  لكردهيخوشگل و تحص ديزن مهرداد بشه با خوادي، پولدار باشه و دختر هم كه م اشهب پيخوش ت ديپسره با. باشه 

 .باش 

 . دينكن يمامان شوخ_

 .كس نتونه بازش كنه  چيسبزه بزنم كه ه نيبه ا يان گرهاچن گفتيم كوين.  گميبه جون تو راست م _

 !دستتون خواهد  يرو شهيهم يپس برا _

 . كنميفكر نم _

 ؟ هياوه نكنه خبر _

 .خوشش آمده  كويخوبش از ن ياز دوست ها يكينگفته اما مهرداد به پدرت گفته  يزيخودش كه چ ديشا_

 . نمياسمش رو بگو بب _

 . ومرثيك _

 .راحت شد  الميخاها ، خب  _

 ؟ هيپسر خوب يكنيپس تو هم فكر م _

 .به خودمونه  هيشب يزيراحت باش ، چ التونيخ_

 !!مثل شماها  گهيد يكي،  يوا_

چنان مادرانه كه دل مرا  ينوازش.  ديمهران كش يبه موها يو دست ديجمله را گفت و خند نيا يمهران با لحن پر مهر و محبت مامان

 چيخوب بود و ه شيرنگ و رو.  ستيها ن مارستانيب يتو يقلب مارانيمهران مثل ب افهيشحال بودم كه قخو يليخ.  كرديآب م

 .الغر تر شده بود  يفقط كم.  شتبود ندا رانيكه ا يبا زمان يفرق

 ريما دلپذ يبرا يليبودن آنها خ. خانم چند بار ما را به خانه خودشان دعوت كرد ، مامان مهران هم از او خوشش آمده بود  ونيكتا

مجبور  Ĥمدياز سرما خوشش نم ادي، چون مامان مهران ز ستين ي، خانه خال ميديد يو م ميآمد ياز دانشگاه م يوقت ژهيبو. بود 

 ميكه خودمان جمع كرده بود يپول به او داد كه با پول يمقدار يديپدر مهران به عنوان ع.  ميرا لق كن ابرنامه سفر به شهره ميشد

 گريحاال د يول. كرده بود  هيكرا نيالبته قبل از آن مهران ماش. رفت و آمد ما را راحت كرده بود  يليكه خ ميبخر ينيماش ميتوانست
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بلد نبودم كه  يمن هنوز رانندگ.  مياز آن استفاده كن ميتوانستيم خواستيم دلمانمال خودمان بود و راحت هر وقت  نيماش نيا

بازگشت . بدهد  اديبه من  خواستيمهران هم م. داده است  ادي كويمعلوم شد مهرداد به ن.  رميبگ اديفرصت  نيقرار شد در اول

. خانم به خانه ما عمد  ونيدو اوز بعد از رفتن آنها كتا. شد  يخانه خال. دوباره ما را تنها و دلتنگ كرد  رانيپدر و مادر مهران به ا

درست كرده  يخوشمزه ا يخانگ يها ينيريش. كه از دانشگاه برگشته بودم شد  يم يساعت كي. حدود پنج بعد از ظهر بود  يسع

 :در و آن در گفت  نيضمن صحبت از ا. ما آورده بود  يبرا يبود كه مقدار

وقت  مهيطور ن نيهم يتونيكارت هم كه خوبه و م.داشت  يخواه يشتريو وقت آزاد ب شهيدرست تموم م يجون ، بزود مايس_

 .به جمعتون اضافه بشه  ييكوچولو ستيبد ن ديتنها نباش اديز نكهيا يبرا.  يادامه بده

 .انداختم  نييرا نداشتم سرخ شدم و سرم را پا يزيچ نيچن دنيكه انتظار شن من

مادر  يهر دختر فياز وظا يكي. كامل باش  ديخانواده با. كه آدم همه امرش رو وقف درس و كار بكنه  شهي، نم زميدختر عز_

 .داشته باشه  يمهران مخالفت كنميفكر نم.  يبهره مند بش يموهبت بهشت نيو از ا يمادر بش ديم باشدنه ، تو ه

 .....نه ، نه ، فقط  _

 ...... يمطمئن شد ي، وقت يبا دكترش صحبت كن ستي، بد ن دونمياه م_

كرد كه قرار  فيش نداد و از هلن تعرموضوع را ك گريخانم كه حرف خودش را زده بود ، د ونيكتا. نداشتم كه به او بدهم  يجواب

 .شركت كوچك بزنند  كي ديوياست با د

 ؟ يچه جور شركت_

به دارالترجمه  هيشب يزيچ. از كار ترجمه شروع خواهند كرد  يول. بكنند  خواهنديمشخص نشده چه كار م يفعال درست حساب _

 .خودمون 

 . هيعال_

 . نمتيبموضوع هم هست كه اومدم ب نياره ، به خاطر ا _

 . شميمتوجه منظورتون نم _

كه هر وقت  نهيكار ا نيا تيمز.  يكن يبا آنها همكار يساده است ، هلن از من خواست با تو صحبت كنم كه اگر موافق باش يليخ _
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 يهمكار تو با آنها خواديچون خبر داره كه كارت خوبه دلش م نكهيا گهيد.  يخونه كارها رو انجام بد يتو يتونيم يبچه دار شد

 . يكن

 چرا خودش نگفت ؟ _

 . زهايجور چ نيبه تو كمك كنند و از ا خوانيكه آنها م ياحساس كن ديكرد شا يآخه فكر م_

 .مطلع شدم  يكار طيكامال از شرا نكهيدر موردش فكر كنم ، البته بعد از ا ديبا يول.  هيجالب شنهاديپ _

 دونمينم يول.  يداشت جوابش رو بد يكه اگر سوال يحرف بزن مايخودت با سرو به هلن گفتم ، بهش گفتم بهتره  نيمن هم هم _

 !دعواتون كه نشده ؟. كار دو دل بود  نيچرا در انجام ا

 .خانم خنده ام گرفت  ونيسوال كتا نياز ا من

و  هيهم پسر خوب ديويد. ستم ه ونشيبه من كمك كرده و من واقعاً مد يليخ نجاي، تا ا هينه بابا ، هلن واقعاً دختر خوب! ؟!؟!دعوا _

حس  زهايجور چ نيو از ا يو فرهنگ يتيگونه تفاوت مل چيآنها ه يخوشبختانه در رفتار و صحبت ها. مييĤيبا هم كنار م يما به خوب

ا به هر حال دوستان شم. عمده آن معاشرت با خانواده شماست  ليدل كنميقبول كردند كه فكر م ميكه هست طورو ما رو اون شهينم

هلن در صحبت با من خودش نشون  ديترد نيهم.  ديكه ما رو با آنها آشناكرد مياز شما ممنون يليما واقعاً خ. بد باشند  توننينم

 .شده  ناها آش يشرق يبا حاالت روح شيكه كم و ب داهيم

شبنم متاسفانه گرفتار بچه .  ديكنينم يياحساس تنها اديو ز ديكرد دايپ يخب ، خدا رو شكر كه تو و مهران حداقل دوستان خوب _

تو هم اول با مهران .  رهيبا تو تماس بگ گميجون بهش م مايپس س. رفت و آمد كنه  شتريبا تو ب خواستيدلش م يليهست وأال خ

 به من هم خبر ديرو كه كرد اتونفكره.  گهيم يچ نيصحبت كن بب

 

 .ميراه بنداز يتا جشن بزرگ ديبد

 يبستن. خوشحال شد  يليكتابون خانم خ دنيباز شدن در آمد مهران با د يكه صدا ميديخند يم ميخانوم داشت ونيو كتا من

من . كرد يآنها همراه ةخانم را تا خان ونيبعد مهران ، كتا كساعتي. زيسر م اورميبود كه از من خواست همان موقع آن را ب دهيخر

 يها يشمعدان. شام حالت جشن بدهم زيگرفتم به م ميتصم آن شب. ميكه تا مهران برگشت غذا بخور دميشام را چ زيهم م
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 زيرا وسط م يبهار يگلدان گلها. گذاشتم و شمعها را روشن كردم زيم يآورده بود رو مانيبرا رانيرا كه مامان مهران از ا ييبايز

 يليرا كه مهران خ ييراهنهاياز پ يكي. دميچ زيم يرو ميكرد ياستفاده م يموقع مهمان شتريرا كه ب ييبايز ينيچ يگذاشتم و ظرفها

چراغ اتاق را خاموش  د،يآسانسور به گوشم رس يكه صدا نيهم. دوست داشت تنم كردم و به انتظار بازگشت مهران نشستم

همان جا در آستانه  ،مهران تا در را باز كرد. باشد شتري،آن شب ب كيفقط چراغ آشپزخانه را روشن گذاشتم تا حالت رمانت. كردم

 :كرد و گفت يميشد، تعظ كيآهسته به من نزد يلبش نشست و با قدمها يرو ييبايتبسم ز. شكش زددر خ

 يشام نم يطور نياز شما بپرسم ، چرا هر شب ا نيدياتاق ، اجازه م نيا يتو يآدمها نياز خوشبخت تر يكيمن ، مهران ،  -

 م؟يخور

 .شهيم كنواختيچون  -

 !كه اشتهاش كور بشه؟ يزده بكن جانيچنان آدمو ه ديكه از قبل با هيچون غذا طور دميشا -

 گل كرده؟ تيباز شوخ -

 حتيحتماً نص. ديايب نجايا شتريخانوم ب ونيكتا ديبا. روبرو بشم يزيسوپر نيكردم امشب با همچ يفكرشو نم. يشوخ يب يشوخ -

 .او بوده

 .خانوم نداره ونيبه كتا يميربط مستق چيه نهايا يول اد،يخانوم خوشم م ونيمن هم از اومدن كتا -

 .برندش يرو داشته باش ، واال م يخوب نيشوهر به ا يخانوم گفته هوا ونيحتماً كتا! گفتم  يديد -

از من  يگريكردم مهران تا آخر شام سوال د يفكر نم. شود يباال بردم و به مهران گفتم شام سرد م »ستيا«را به عالمت  دستم

 .من گوش داد يبه حرفها يجد يليمهران خ. كردم  فيتعر شيو موضوع را برا وردمايبه هرحال خودم طاقت ن. نكند

به من  يحت. باشه يزيچ نيكردم همچ يفكر نم يول. بزنند يدفتر نشونيبه من گفته بود كه قصد دارند به كمك والد ديويد -

. ميبزن يكار نيدست به چن ميكه بتون ميدارن يكه ما پس انداز آنچنان يدون يخودت م يول. از اون رو بخرم يكرد سهم شنهاديپ

 ديو شا شني، هم كم كم با كارت آشنا م رهينم ادتيهر زبان . هيتو هم كار مناسب يبرا مفكر كن. نداره  ياشكال يهمكار يول

 .الزم باشه من هم حاضرم بهت كمك كنم.يكن دايپ يكار پردرآمدتر يهم بتون گريد يجاها

 ؟يپس تو موافق -
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 .تو برام قانونه يحرفها! تو موافقم  يشنهادهايبا پ شهيمن هم -

به  زهايجورچ نيپول و ا يكنم بمونم؟ آخه وقت يكه االن كار م يآژانس نيهم يبهتر باشه تو يكن يگذشته ، فكر نم ياز شوخ -

ما  يبرا يخوب ين ها دوستهااو نجايتا ا. خدشه دار بشه ديويخواد روابط ما با هلن و د يدلم نم. پره يم يدوست يرنگ و رو اديم

 .بودند

 كيتونن  يم. نظمه يكارهاشون رو ةكه تعارف ندارند و هم نهيها ا بهيغر نيا ي، خوب اديب شيپ يمشكل نيكنم ، چن ينه ، فكر نم -

اون ها از فكر كنم  يول. نه اي ديرس يبه توافق م اي. راحت اون رو رد كن يليخ امديبهت پشنهاد كنند و تو اگر خوشت ن يمبلغ

بگذارند ، واال  يشيتو رو در سطح باالتر از آزما يبه خاطر دوست ميفرض كن. خواهند كرد يرويپ نجايدر ا جيرا ياستاندارد حقوق

پس پولش رو هم  ،يديبراشون كار انجام م. يآنها بدان ونيخودت رو مد ديتو هم نبا. شهينظم انجام م يكارها همه اش از رو يباق

 .يريبگ ديبا

راحت با او حرف  يليكه داشتم خ يقبل يآن روز هلن زنگ زد با آمادگ يفردا يرا راحت كرد و وقت الميحرفها خ نيبا ا هرانم

 يگريد يايعالوه بر آن از مزا. گرفتم يبود كه در آژانس م يكرد دو برابر حقوق شنهاديكه به عنوان حقوق به من پ يمبلغ. زدم

مدرك در دفتر آنها  افتيقرار شد بعد از اتمام درسها و در. داد يرا شكل م يخوب يليخ زصحبت كرد كه چشم اندا ميهم برا

با نمرات خوب امتحانات . چندماه بعد مثل برق گذشت. شد يدفترشان مشخص م يكار نهيزم قاًيتا آن موقع هم دق. استخدام بشوم

شركت  كيرا گرفت و در  سانسشيمهران هم فوق ل.  تمفرا گر رانتظاريد سانسيرا گذراندم و اواخر خرداد بود كه باالخره ل

 يدنج و راحت چند روز يجا كيخواست در  يچون فصل تابستان شروه شده بود و ما دلمان م. معروف دست به كار شد

كوچك  يقاليي ةخان كيتا اگر امكان دارد ،  ميخانم خواست وني، از كتا ميكن رونيامتحانات را از تنمان ب ياستراحت كرده و خستگ

هفته نگذشته بود كه دو آدرس به ما  كيهنوز . مناسب  متي، البته با ق ميتابستان آن را اجاره كن يكند تا برا دايما پ يبرا يو نقل

 ياما دوم. دميآن ترس يو بزرگ بتيبزرگ بود كه راستش از ه يلياز آنها خ يكي. ميرفت الهايو دنيد يداده شد و من و مهران برا

. داشت و كامالً مبله بود يآشپزخانه كوچك. بزرگ بود يكه به حد كاف يروانيش رياتاق ز كيداشت و  نييدو تا اتاق پا. دمناسب بو

 يكنند، واال خانه ها ياجاره آماده م يجور خانه ها را برا نيداد كه ا حيداد ، توض يرا به ما نشان م اليآژانس و يراهنما يوقت

قرار گرفت مبله اش  داريشود و بعد اگر مورد پسند خر يابتدا ساخته م ايشود  يساخته و مبله مبنا به طرح صاحبخانه  اي يشخص



 

 

كتابخانه نودهشتيا فرنگيس آريانپور –عروسي سكوت                                 

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٨٣

حدوداً . خانم بود ونيكتا يالياز و يكينزد ةخانه كه نظر ما را جلب كرد قرار داشتن آن در فاصل گريد تيخصوص يكي. كنند يم

. ميشد اياجاره جو متيبا ترس و لرز از ق. خانه خوشش آمده نيا زاداد كه او هم  يمهران نشان م ةافيق. يرو ادهيپ قهيچهل دق

 نيبه ا. هم به ما داده شد يفيتخف يحت ميكرد يسه ماه اجاره م يچون برا. بوده است جايترسمان ب ميديمبلغ گفته شد ، فهم يوقت

به بركه بزرگ  يرو ادهيپ قهيده دق ةكه به فاصل ميجنگل شد انيدر م بايز يكوچك چوب ياليو كيسه ماه صاحب  يما برا بيترت

 :بركه گفت دنيمهران با د. ميديرس يم يقشنگ

 .خرم يم يريگيماه لي، وسا رميامروز م نيهم -

 ؟يمگر بلد -

و  چارهيب يماه كيچمنها تا  يرو يكن يخودت رو ول م. آب  يتو يكن يسر قالب پرتش م يزن يكرم رو م. خواد يبلد بودن نم -

 !شيريگ يو تو م ركنهيس يشكم اديگرسنه ب

 سوزه؟ يدلت نم -

 .آب دم دسته -

 !گرفت شياوه باز شوخ -

 .نشه بمينص يزياصالً چ ديكنم ، شا يو بعد ولشون م رميگ يخوام اونا رو بخورم ، اول م يخب ، من كه نم -

 .دوارميام -

را  ديو كل ميخانه را امضا كن ةتا قرارداد اجار ميو به طرف شهر راه افتاد ميشد نيدر آورد و سوار ماش يشكلك بامزه ا مهران

مهرداد از اتاق  يرا عوض كنم كه صدا ميرفتم اتاق خواب لباسها.  ميدار اميچندتا پ مي، متوجه شد ميبه خانه برگشت يوقت. ميريبگ

 جور لعنت فرستادم كه چرا امروز ، چرا امروز؟ رهزا. ديبه گوش رس گريد

بر خودم  قهيبعد از چند دق. را خاموش كنم كه وجودم را در برگرفته بود يدوش آب سرد آتش ريم زاتاق را محكم بستم و رفت در

 ونيزيتلو. هال نشسته بود يمهران تو. رو به راه كنم يو رفتم شام دميپوش يآمدم، لباس راحت رونيباالخره از حمام ب. مسلط شدم 

 .رفتم كنارش نشستم. كند يشد نم يپخش م كه داشت يبه برنامه ا يتوجهروشن بود، اما معلوم بود 

 ؟يقالبت رو بخر ي، چرا نرفت ريگيخب ، آقا ماه -
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 .رميفردا م -

 حالت خوبه؟ -

 آره خوبم ، چطور مگه؟ -

 گذاشته بود؟ اميپ يك يراست.  يساكت شد كدفهي، آخه  يچيه -

 .بود رانياز ا -

 شما؟ اياز خونه ما  ؟يگيا پس چرا نم -

 .از خونه ما -

 همه خوبند؟ -

 .آره-

 .يكن يمن رو نگران م يشده؟د ِ بگو بابا ، دار يزيچ ؟يپس چرا تو فكر رفت -

 ...نشده ، فقط  يزينه ، خوشگل من ، چ -

 ؟يفقط چ -

 .يخوام ناراحت بش يفقط نم -

 ناراحت بشم؟ دينشده ، پس چرا با يزيچ يگيتو كه م -

ت جنگل و سكوت طبيعت براحتي بگذروني، مي خواستي از اين شلوغي شهر و سر آخه، تو مي خواستي اين تابستون رو در خلو _

 .... .و صدا بري بيرون، حاال

بابا بگو ببينم . حاال چي؟ به خاطر پولش ناراحتي؟ من رو ببين، اين چه ربطي به تلفن ايران داره؟ داري من رو كالفه مي كني ها _

 نيكو چيزي شده؟ چي شده؟ بابات گفته پول زياد خرج مي كنيد؟

 .آره _

 آره؟ _

ولي وقتي حال و وضع من را ديد، فورا از جا پريد تا . مهران برگشت حرفش را ادامه بدهد. تمام بدنم به لرزه افتاد. پريد رنگم
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 جرئت نداشتم بپرسم چه. كم مانده بود بزنم زير گريه. بعد كنارم نشست و مرا تو بغلش گرفت. ليواني آب براي من بياورد

 .اتفاقي افتاده است

 يعني تو اين قدر نيكو رو دوست داري؟ _

 چطور مگه؟ _

 .هيچي، داره حسوديم ميشه_

 براي چي؟ _

حاال كه تو اين قدر نيكو رو دوست داري پس بگذار . خيلي دلم مي خواست يكي پيدا مي شد من رو اين قدر دوست مي داشت _

 !يوونه شده، حاال فهميدي چه اتفاقي براش افتاده؟ ديوونه شده، خل شدهبهت بگم كه نيكو پاك عقلش رو از دست داده، د

 يعني چه؟ باز شوخيت گرفته؟ _

 !نه، بخدا، نيكو و مهرداد آخر ماه آينده خودشون رو مهمون خونه داداشي كرده اند _

 ؟!منظورت اينه كه ميان اينجا _

آخه، صبح زير . رسيم اين قدر نم كشيده كه تو هم حاليت نميشهخب، آره ديگه، فكر كنم دارم فارسي حرف مي زنم، شايد فا _

 .دوش آواز كه مي خوندم خودم هم نمي فهميدم چي دارم مي خونم

 .اين بار هم مثل دفعات پيش خنده ام گرفت. به حال نشده بود با ديدن قيافه ي خندان مهران، من جدي باشم تا

 يعني تو نمي خواي آنها رو ببيني؟. من كه دلم خيلي تنگ شده. رو نديديم  دو سال بيشتره كه اون ها! خب، اينكه عاليه _

 .امسال دلم مي خواست دوتايي توي ويال تنها باشيم. ولي نه امسال. مي خوام _

 .تابستون سه ماهه، آنها كه براي سه ماه اينجا نميان _

چوبيه، تازه اجاره اي، اون رو بسوزونن و بگذارند برن، اون خانه ما هم كه . فكرشو بكن سه هفته با دو تا گوله آتيش. سه هفته _

 .وقت ما مي مونيم و يك خانه ي سوخته

 مهران، از دست تو، كجا برم؟_

بگو ميري از . جاي دوري نرو، بيا اينجا بغل خودم، من رو نوازش كن، آرومم كن، بگو كه همه چيز به خوبي پيش خواهد رفت _
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 .ون ها سوزان بودبركه آب مياري، اگر آتيش ا

بعد از شام ليستي از وسايلي كه الزم داشتيم تهيه كرديم تا طي چند روز آينده آنها را . باالخره دست از شوخي برداشت مهران

قرار گذاشتيم فعال روزهاي تعطيل . چون ماشين داشتيم رفت و آمد ما حدود يكساعت و نيم طول مي كشيد.خريده به آنجا ببريم

من، هم از آمدن آنها خوشحال شدم و هم نگران مالقات با مهرداد . آمدند مرخصي بگيريم هردادم و وقتي نيكو و مبه آنجا بروي

سعي مي كردم نگراني شديدي را كه داشت مثل خوره . حس مي كردم با ديدن او مثل يك خانه ي شني فرو خواهم ريخت. بودم

كه سر او ريخته بود چنان خسته اش مي كرد كه ديگر حال  يوشبختانه كار زيادخ. اعتماد به نفسم را مي جويد از مهران پنهان كنم

دو هفته بعد از امضاي قرارداد ويال، من از كار قبليم استعفا دادم و در دفتر خصوصي . و حوصله ي توجه به چيزهاي ديگر را نداشت

حداقل سه هفته مرخصي بگيرم  بورمبه هلن گفتم كه مجالبته از قبل .گذاشته بود مشغول به كار شدم "استارويو"هلن كه اسمش را 

ولي هلن قبول نكرد و گفت مرخصي بدون . و چون اين كار با مقررات كار نمي خواند، خواستم بعد از مرخصي استخدام بشوم

 .حقوق خواهد بود و هيچ جاي نگراني نيست

نمي دانم ازفكر كردن . بيايند، شب ناآرامي را گذراندم شب قبل از روزي كه قرار بود نيكو و مهرداد. مثل برق گذشتند روزها

شديد و زياد به ديدن مهرداد بود يا چيز ديگري، به هر حال كابوسهاي وحشتناك چنان به جانم افتاده بودند كه نمي توانستم از 

با صداي هق  "!هرداد، نرو نرومهرداد، م":يادم نمانده، فقط يادم است كه مدام تكرار مي كردم اديچيز زي. دست آنها خالص بشوم

 .لرزان به دور و بر خودم نگاه كردم كه ليواني آب توي دستم قرار گرفت. هق خودم از خواب پريدم

. صبح از خانه بيرون رفت تا سري به كارگاهي كه در آنجا كار ميكرد بزند و قرار كارها را براي چند روز آينده بگذارد مهران

 :تا مرا ديد پرسيد. كتايون خانم به خانه ي ما آمدحدود ساعت ده صبح بود كه 

 چيزي شده؟ _

 چطور مگه؟. نه _

 .پس چرا رنگ و روت پريده؟ نگران به نظر مياي _

 .حق با شماست _

 چرا؟ _
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 .به خاطر مهران _

 مهران؟ مگه حالش بد شده؟ _

 .نه، مي ترسم اين هيجانها براش زياد باشه _

 ...گي كهكدوم هيجان؟ نكنه مي خواي ب _

 شما هم خبر داريد؟ _

 .حدسهايي مي زدم، خب تبريك_

 تبريك؟ _

 مگه نمي خواستيش؟ _

 چي رو؟ _

 .سيما جون، واقعا مثل اينكه حالت خوب نيست _

 چي رو نميخواستم؟. نه، من متوجه منظورتون نمي شم_

 .خوبخب، عزيزم، تو خودت رو ناراحت نكن، مخصوصا حاال، اينا رو بهش ميگن هيجان  _

 چي رو ميگن هيجان خوب؟ _

 .مطمئن باش ضرري هم به مهران نمي رسونه. همين چيزها رو ديگه _

 شما مطمئن هستيد؟ _

هواي اونجا پاكتره براي تو هم . خيلي خوب شد كه ويال رو اجاره كرديد. آره عزيزم، تو هم بايد بيشتر مواظب خودت باشي _

 .خوبه

 .آره جاي خوبيه _

ولي هنوز نمي توانستم از حرفهاي او سر . به كتايون خانم گفتم، خيلي خوشحال شد كه در نزديكي ويالي آنهاستآدرس را  وقتي

مگه ":منظورش چي بود وقتي گفت. حرفهايش توي سرم در دوران بود. كتايون خانم يكساعتي پيش من بود و بعد رفت.در بياورم 

واي خداي من، . وي سرم مرور كردم تا اينكه يكدفعه آه از نهادم برآمدپيش را ت قيقهچند بار صحبت چند د "نمي خواستيش؟
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بايد سريع به او تلفن بزنم و اين .كتايون خانم حتما فكر كرده من حامله هستم و نمي دانم چطور اين موضوع را به مهران بگويم

قبل از اينكه مهران به خانه بيايد، . واهد شدچيز قاطي خ مهسوءتفاهم را برطرف كنم، واال اگر يكدفعه به مهران تبريك بگويد، ه

برايش توضيح دادم كه رنگ پريدگي من از ديدار با مهرداد . زنگي به كتايون خانم زدم كه خوشبختانه خودش گوشي را برداشت

خبرها نيست،  هنوز از آن كههرچند كتايون خانم اظهار تاسف كرد . و نيكو بوده و نه موضوعي كه كتايون خانم فكر مي كرده است

دكترش . من هم همين كار را كردم. اما براي راحت شدن خيال خودم، پيشنهاد كرد زنگي به دكتر مهران بزنم و با او مشورت كنم

 .هرچه بيشتر استراحت كند برايش بهتر خواهد بود. فقط نبايد زياد خودش را خسته كند. گفت اشكالي نمي بينم

خوب شد يك قرص آرام بخش خورده بودم، واال همان جا از حال . ه منتظر رسيدن آنها بوديمبعد يكساعت زودتر در فرودگا روز

مطالب جالبي براي ترجمه به من داده . سعي مي كردم افكارم را به كارهايي كه مي بايست انجامشان بدهم مشغول كنم. مي رفتم

معيني از يكديگر انجام مي دادم تا ريسك اشتباه به حداقل  بايد كارها را در فاصله هاي. شتشده بود كه احتياج به كار زياد دا

در دنياي ديگري سير مي . كم كم نقشه هايي كه داشتم براي انجام اين كارها مي كشيدم،افكار مرا از فرودگاه بيرون برد. برسد

 .كردم كه با صداي مهران به خود آمدم

 !سيما، دارند ميان _

خداي . به فاصله ي ده قدم از ما، نيكو ايستاده بود. چشمهايم دنبال نيكو مي گشت. رفتيم  جا بلند شديم و بطرف خروجي يك از

اصال نمي توانستم حركتي . همان جا كه ايستاده بودم ميخكوب شدم. من، در يك لحظه انگار هيچ احدي توي سالن فرودگاه نبود

نيكو گريان و خندان به طرفمم . نم، نمي بايست مي كردمو من هيچ كاري نمي توانستم بك ودنيكو چند قدم آنطرف تر ب. بكنم

نمي دانستم از چند دقيقه پيش اشكهايم . نمي دانم چطور اين فاصله به يك قدم كاهش يافت و نيكو را روبروي خودم يافتم. دويد

. ه دل نسيم وصال سپرديمكه چند سال انبار شده بودند ب راما دو تا مثل خواهر همديگر را بغل كرديم و اشكهايي . روان است

 .خيلي چيزها داشتم كه برايشان گريه كنم

 .مهرداد از پشت پرده اشك خوشامد گفتم و نگاه از صورتش برگرفتم به

 .خوب شد يك بسته دستمال كاغذي آوردم، مي دونستم اين دو تا كه به هم برسند سيل راه مي افته _

 .راه بيفتيد بريم تا دير نشدهحاال . نيكو بقيه رو بگذاريد براي خونه سيما،
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من و نيكو عقب و . همه چيز را در صندوق عقب جا داديم و سوار شديم. نفري بارها را به كمك يكديگر به ماشين رسانديم چهار

در يك لحظه . همان طور پرحرف و شوخ و مهربان بود. ولي تغيير ديگري نكرده بود. نيكو كمي چاق شده بود. مهرداد جلو نشست

مهران مدام از توي . جورواجور كرد كه هرچه مي دويدم نمي توانستم به آنها برسم عريفهايآن قدر ت. هزار چيز حرف مي زد از

چي تو ي سرش دور مي زد؟ به چي فكر مي كرد؟ بويي نبرده باشد؟ . چند بار نگاهش روي من ثابت ماند. آينه به ما نگاه مي كرد

ولي االن زياده از حد ساكت . ساكت تر از مهران بود شهمهرداد همي. و ساكت نشسته بود جالب اين بود كه مهرداد هم خاموش

من هم سعي كي كردم با پرسيدن يكي دو سوال اضافي او را بيشتر تشويق به . نيكو همان طور پشت سر هم حرف مي زد. بود

شام را  تصورت شستند، من و مهران مقدما تا آنها دست و. ساعت شش عصر بود كه باالخره به خانه رسيديم. حرف زدن كنم

اشتها نداشتم، ولي . دور ميز نشستيم و مشغول خوردن شديم. وقتي مهرداد و نيكو وارد هال شدند ميز آماده بود. آماده كرديم

دوستان كم كم سر صحبت مهران و مهرداد باز شد و آنها از دانشگاه و كار و . مجبور بودم هر طور هست با آنها همراهي كنم

سعي مي كردم به هيچ وجه، .چند بار نگاه سنگين مهرداد را روي خودم حس كردم. سبكتر شد خانهقديمي حرف زدند و فضاي 

روي بالكن . بعد از شام آپارتمان كوچكمان رابه نيكو نشان دادم. بيشتر خودم را با نيكو مشغول مي كردم. مستقيم به او نگاه نكنم

 :پرسيد كوبيرون را نگاه مي كرديم كه ني ايستاده بوديم و داشتيم

 سيما جون، تو از وضع زندگيت راضي هستي؟ _

 .خيلي. آره _

 از مهران چطور؟ _

 چه حرفها مي زني؟ مگه ميشه آدم از مهران راضي نباشه؟ _

د، بعد كم كم بعضيها اول ازدواج بد هستند، بعد خوب ميشن، بعضيها برعكس اوايل خيلي خوب هستن. خب، همه جورش هست _

مخصوصا كه شماها بالفاصله بعد از ازدواج آمديد به يك . مهران هم شايد اينطوريه. فشار كار آنها رو از اين رو به اون رو مي كنه

تقريبا اوايل هر روز باهم جرو بحث داشتيم كه . من خيلي با مامان و پدر دعوا كردم. و آشنا ستكشور غربي و دور از فاميل و دو

اگر مهرداد نبود كارم به تيمارستان . خيلي برام سخت بود. مرا يكدفعه از برادر و خواهرم دور كردند. ا رو فرستادند خارجچرا شم

از هم بدتر اين بود كه مهرداد خيلي . شما برام اين قدر سخت باشه ازخودم هم فكرشو نمي كردم كه دوري . باور كن. مي كشيد
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خوب مي فهميدم كه او براي . گرفته و خودش رو سخت غرق كارهاي دانشگاه كرده بود واحدهاي اضافي. ساكت تر شده بود

به . از هم جدا نشده بودند والنيآخه اونا تا اون زمان به اين شكل و براي چنين مدت ط. نجات از دلتنگي شديد اينكار رو مي كنه

به هر حال سيما جون شماها . رفتن تو براش سختهولي احساس مي كردم كه . هر چند چيزي نمي گفت. تو هم عادت كرده بود

 خب حاال راستش رو بگو، مهران با تو خوب رفتار ميكنه؟. اينجا يك جور سختي داشتيد و ما اونجا يه جور

 .فقط خيلي كار مي كنه و حرف من رو زياد گوش نمي ده. هيچ مشكلي نداريم. خيالت راحت باشه. به جون خودت و خودش آره _

 راستي از اون خبر خوبا نيست. نباش، حاال كه من اومدم چنان ادبش كنم كه براي يكسالي كافي باشه نگران _

 از كدوم خبرا؟ _

 .ار همونهايي كه بعد از ازدواج همه ي خواهر شوهرها آرزو دارند عمه بشن _

 !!!نيكو _

 

 .را بده دتتونيد خبر رسسوال رو بكن بع نياول ا يديهست؟مامان گفته تا رس يخب بگو خبر 1جون دلم-

 .ديديزود باش باش برو زنگ بزن و بگو رس!اه چه ببد شد-

 .رمينم ينه تا تو نگ-

 !ستين يخبر چيه-

 اوا چرا؟-

 .يپرس يم گهيد يسوالها يحاال باز دار.ستين ايهست  يبدون يخوا يفقط م يتو گفت-

 .كنه يسوالهام نيبشنوه حتما از ا يدونم مامان وقت يآخه م-

 .ستين يندارهفعال خبر يخاص ليدل-

 .كن فيتعرر نجايخب باشه حاال برام از ا-

 .نه اول پاشو برو زنگ بزن-

 .ديدار يخانم خونه قشنگ مايس-
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 .طرح دكورش مال برادر خودتونه.از مهران تشكر كرد ديبا-

 نيكه ا ميقرار نگذاشته بود ميم ببندبا ه يخانوادگ ونديپ نكهيخانم آقا مهرداد مگه ما قبل از ا مايباز شروع شد س يوا يا-

گه  يكس به من نم چيپس چرا ه نطورهياگر ا د؟يشروع كرد م؟بازيرو خطاب كن گريودوستانه تر همد ميرو كنار بگذار فاتيتشر

 .نيبگ يزيچ كيخانم شما هم  كوين

 !نيبگ يزيچ كيخانم شما هم  كوين.گل كرد كوين يباز حسود-

را  ييهايسوغات كويبعد از شام ن.زد يموقع غذا خوردن هم حرف م يحت كويچند ساعت بود كه ن.ميديحرف مهران همه خند نيا با

 ياديمقدار ز.ميداد شانيجا خچالي يبود كه به زحمت تو يخوردن ياديمقدار ز.ديكش رونيآورده بودند از چمدان ب رانيكه از ا

 ينوع خانه ها تماما چوب نيكرد و گفت ا فيتعر يجنگل يالياز و انشيبعد مهران برا.است هردادهم كتاب بودند و معلوم بود كار م

خانه گرفته  نيرا كه از ا يدهندوعكس يجور خانه ها اختصاص م نيساخت ا يبرا ييجنگل محوطه ها انيهستند و معموال در م

و اگر نه  ميآنجا بمان يچند روز ديايتگر خوششان ب.ميبرو جابه آن ميقرار گذاشت.خوششان آد يليكه خ ميبه آنها نشان داد ميبود

رفت و  ديشد به شهر آمد گردش كرد خر يم يبود و براحت نيماش.البته مجبور نبودند تمام روز را در آنجا باشند.نجايمايبرگرد

 امهنيگواه.بگذارم كويو ن ردادمه اريتوانستم آن را در اخت يگرفته بودم كه م ينيسه ماه تابستان ماش يخوشبختانه برا. رهيغ

 .ميبه آنجا بزن يفردا سر ميقرار گذاشت.كند يرانندگ نجايتوانست در ا يبود و راحت م يالملل نيمهرداد ب يرانندگ

 داريهنوز ساعت شش نشده بود كه ب.فرو رفتم يدر خواب ناآرام اديز يباالخره از خستگ.كلنجار رفتم يخواب يشب با ب يها مهين تا

 ينم.رفتم رونيو از اتاق ب دميپوش يكنماز جا بلند شدم دوش گرفتم بلوز و شلوار داريخواستم مهران را ب يچون نم.ششدم

برداشتم و رفتم  يكند كتاب داريجون همه خواب بودند و سرو صدا ممكن بود آنها را ب.كنم  ررا جمع و جو شبيد ليتوانستم وسا

 يريسكوت دلپذ.شدم رهيگرفت خ يخودرا پس م يبلم دادم وبه آسمان كه داشت كم كم رنگ آ يراحت يصندل يبالكن تو يرو

چشمانم را بستم و خودم را .داشت يهم صبح زود منظره جالب نجاياما ا. ديرس يجنگل نم يبايسكوت ز يالبته به پا.حكمفرما بود

مهرداد .نم باعث شد چشمانم را باز ك ستميتنها ن نكهياحساس ا يگذشت ول يدانم چه مت ينم.رها كردم يخنك صبحگاه ميدر نس

باز  شبيچند د هر.دانم چرا مطمئن بودم كه او مهرداد است نه مهران ينم.كرد يداده بود و به من نگاه م هيبه نرده بالكن تك

 .گرفتم يم يداشتم آنها را با هم عوض
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 ؟يفرار كرد يحاال از چ-

 فرار؟-

 چرا؟ يتنها نشست نجايتو ا يول دهيهم حتما آروم خوابكنه مهران  يم يچه خروپف كوين نيموقع صبح همه خوابند برو بب نيآره ا-

 يزود نيشما بگبن چرا به ا ستيبد ن نجايا اميفكر كردم بهتره بلند بشم و ب.كنم داريخواستم مهران رو ب ينم.برد يخوابم نم-

 د؟يشد داريب

 من؟-.يالغر شد.شهيناآشنا شب اول سخته بعد كم كم عادت م يجا هيطور نيهم شهيهم.برد يمن خوابم نم -

 .قابل تو رو داره نميكن بب فيتعر يمشغول كار شد يهم كارها سخت بوده مهران گفت تو دفتر نجايمعلومه ا.اديآره البته بهت م-

از  يكي يبره ول يم ياديفعال اول كاره وقت ز.كردند  شنهاديكار رو به من پ نيبگم واقعا شانس آوردم كه ا ديدر جواب سوالت با-

 .خونه انجامش داد يتو شهيكه م نهيا تهاشيمز

 حقوقت خوبه؟-

 .خواهد شد شتريهلن گفته كه بعدا با كسب تجربه خقوقم ب. رانهيگرونتر از ا زيهمه چ نجايالبته ا.هيآره كاف-

 مهران چطور؟.جهت راحت شد نياز ا الميخب خ-

 ؟يدياز خودش نپرس-

 .ديباش يكه هر دو راص نهيتو نه مهم ا يباشه ول يچرا اما خودش ممكنه راض-

 .سبكترشده بايوكارش تقر رهيحاال كمتر م.خودش رو خسته نكنه اديرفت كه دكترش گفت بهتره ز يم تيقبال مامور-

 .سر اصل مطلب ميجهت هم راحت شد حاال بر نياز ا الميخب خ-

 تونه از مهران مهمتر باشه؟ يم يچ گهياصل مطلب؟ د-

 تو-

 من؟-

 تلفن نخواهم زد درسته؟كه  يزد يآره تو حدس م-

 بله-
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باز به خودم  يصد بار دست بردم تلفن رو برداشتم ول.محض بود ياون بار هم كه تلفن زدم خودخواه.تونستم ناراحتت كنم ينم-

درست  يدونستم چطور ياونقدر خوشحال شدم كه نم دميصداتو شن ينتونستم مخصوصاوقت گهيكار رو نكن اما ون روز د نيگفتم ا

خواستم بهت  يگوشم مونده بود گذروندم روز بعد م ياون روز تو كه تو يرو هم با صدا كسالي نيا.كنم ياحوالپرس يو حساب

 حياو را ناراحت بكنه ترج يزيچ نيكوچكتر ستميحاضر ن.دوست دارم يليمن مهران رو خ.دادم  دهيعق رييبعد تغ يزنگ بزنم ول

 اليكه خ يزيتنها چ.او واقعا ما رو تكان داد يمايب.لحظه هم ناراحت نباشه كيو ا يجهنم دست و پا بزنم ول شيآت يخودم تو دميم

اما .سخت بود و هست يليشما برامون خ ياز هر دو يهر چند دور ياو هست شيتو پ نجاستيكنه بودن تو در ا يما رو راحت م

 يليخ.شهيم يرچشماش پرا از اشك سپاسگزا نهيب يمامان هر وقا مامان تو رو م.ديكه شماها با هم هست ميديم يخودمون رو دلدار

ششده .خونه شماست تا خونه خودمون شتريب كوين ليدل نيفهمهبه ا يرو م نيمامان ا.سخته كه آدم از تنها فرزندش دور باشه

زم كه تو  ينم نيا يحرفها رو برا نيالبته ا.بكنند ياحساس دلتنگ اديگذراه آنها ز يشلوغ تر از توست نم يليدختر اون ها چون خ

 ونيكه همه رو مد يكن يم يو دار يكار بزرگ رو تو كرد.ميگن يم رانيخانواده ات در ا يبرا يكار بزرگ ميما دار يفكر كن

اسم تو برام اوونقدر سخت بود  دنيشن لياوا.گهياز عروسش م نهينش يهر جا م زنهيمامان شب و روز از تو حرف م.يخودت كرد

اما  اميخواستم فراموش كنم و با سرنوشتم كنار ب يشدمم يم يعصباناز دست مامان  رونيرفتم ب يمشدم از اتاق  يپا م يكه حت

و درد دل  يحرفها يائنقدر پا.دميگرفتم حرف حرف مامان رو قاپ شيراه عكس رو پ شهينم يانطور دميد.گذاشت يمامان نم

 فيكردوم چند هفته تعر هر يفرتاد يكه م ييايو هدا يفنتل ياز اسمت از كارهات از صحبتها.مامان نشستم تا از تو اشباع شدم

تماشا كردن و هر كس  كساعتيكارمون شده بود دور هم نشستن و هر عكس رو .ميتو ومهران رو كه گرفت يقبل يعكسها.داشت

آمدند و  ديع نكهيحساس شده بود اما بعد از ا يلياواخر خ نيمامان ا.گفت يآمد درباره عكسها م يكه به نظرش جالب م يزيچ

 .فقط به خاطر تو ممكن شده نهايراحت تر شد همه ا الشيخ دنديك ديشماها رو ا نزد

 يآرام م.شد يزده م جانيه شيصدا.كردم كمتر به او نگاه كنم يم يسع.دادم يمهرداد گوش م ينشسته بودم و به حرفها ساكت

مشترك به او  يران را دوست داشتم و بعد از دو سال زندگآمد من مه يشد اما نرم فرود م يگرفت باز دوباره مثل موج بلند م

اش خودم هم  يزندگ كيهم زنش بودم هم همراه و شر.شدم يآمد كالفه م يم رياگر د.او بودم  ينگران سالمت.عادت كرده بودم

 توانستم بدون او ينم
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 .داشتم يآرام يكنار مهران زندگ.اورميطاقت ب نجايا

بود،چشمانم را آرام بر هم  نييسرم پا.خواهد ينم يدانستم مهرداد از من جواب يكردم م يفكر م زهايچ نيبودم و به ا ساكت

 .گذاشتم،چند لحظه بعد حس كردم باز تنها شدم

با دو تا  ميبود،مجبور شد اديز لمانيوسا.و مهرداد با هم م،مهرانيبا هم رفت كويمن و ن.ميشد اليو يراه ياز ناهار چهار نفر بعد

وارد خانه شد آن قدر بامزه بود كه من  يوقت كوين افهيق.ميديباالخره به مقصد رس.جالب بود يليخ كوين يبرا ريمس ميبرو نيماش

را باز كرد و از آنجا شروع كرد به صدا  يروانيش ريرفت طبقه باال،پنجره كوچك اتاق ز عيسر نييپا طبقهاز  كوين.خنده ريزدم ز

 .زدن

 .شهيم دهيد نجاياز ا يچه منظره قشنگ نيباال بب نيا ايما،بيما،سيس-

رو  اليو نيا ديگفت حتما با ديرو د رونياون پنجره كوچولو منظره ب يرفت اون باال و از تو يهم مثل تو وقت مايخانم،س كوين-

 !نييپا يفتيحاال تو مواظب باش ن.رميبگ

 !قشنگه نجايمن،چقدر ا يخدا-

 نكهيبا وجود ا.كوچك خوشش آمده است ياليو نياول معلوم شد كه مهرداد هم از ا از همان نگاه.و مهران وارد هال شدند مهرداد

آن  يآورده بودند،رنگ و رو مانيخانم و مامان خودم برا وشيكه در دو سفره،پر ييزهايمن و مهران به كمك چ يمبله بود ول اليو

كرده  زانيآو يواريد يبخار يكوچك مهران را رو يبلوهاچند تا از تا.ميتر كرده بود يداده و در واقع آن را خودمان رييتغ يرا كم

 ديويبود كه هلن و د ييتابلو همان جا نيا.ميكرده بود زانيآو يدر ورود يوار،روبرويد يبزرگ را رو ياز تابلوها يكيو  ميبود

 زريدر فر هايخوراكدر آمده و من و مهران هم مشغول جا دادن  آباز  يقشنگ يليخ يتابلو.زمستان ما را آنجا برده بودند

 :باالخره مهرداد گفت.ميبود

 ه؟يمنظره واقع نيخوب شده ا يليمهران كارت خ-

منظره هم .دهيداده و م ادميرا  ياديز يدارم كه فوت و فن ها يخوب يليكارم خوب شده،چون معلم خ.هر دو حدست درسته-

رفت نفس  يم ادتي يديد ياگر خودت با چشم خودت م.كنم ادهياون رو پ ديو شا ديچند من باز نتونستم اونطور كه با ه،هريواقع
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 !هييبايز يجا تينها ي،بيبكش

 كال گذاشته كنار؟ ايكنه، يم ينقاش مايس يراست.معلومه يديكه كش يياز تابلو-

كار  يبرا يشتريفرصت ب نجايتابستان ا ميفكر كرد.كنه ينم يوقت صرف نقاش اديز يكشه،ول يم ييزهايچ كيوقتها  يما،بعضيس-

 .دوباره مشغول بشه ديخواهد بود حاال شا

 !هيواقعا خوشم آمد كارت عال.يكه تو معلمش باش ژهيخوبه،بو يليخ-

راه  يليكه خ يش يتازه متوجه م يعمر كه درس بخون هيبه قول معلمم .تازه اول راه هستم ؟منيكن يم فيچرا تعر گهيتو د-

 .يمونده تا به مقصد برس

 .داره يچه منظره ا دينيباال بب نيا دييايمهران،مهرداد ب-

خوشحال بودم كه مهران دوباره در جمع .شد يم دهيصحبت و خنده خواهر و برادرها شن يصدا.و مهرداد هر دو رفتند باال مهران

 يخودم را مشغول درست كردن شام مختصر.واقعا نمونه است يكه در مهربان يو خواهر شيكنار برادر دو قلو.خود است زانيعز

 كيگرفته بودند به خاطر من  ميامروز تصم.وارد آشپزخانه شد ينشدم مهرداد ك توجهحواسم جمع كار بود كه م يردم به قدرك

هر دو با هم و  يوقت يگرفتم ول يآنها را اشتباه نم يطور نيا.نگاهش متوجه وجود او در آنجا شدم ينياز سنگ.جور لباس نپوشند

مهرداد هم .نگفتم يزيطور به كار ادامه دادم و چ نيمه.مشكل بود تينها يآنها ب نيذاشتن بجور لباس بودند،فرق گ كيدر  ژهيبو

 :نظر داشت باالخره گفت ريبود و حركات مرا ز ستادهيطور ا نيهم

 يياز اون اتاق باال يليخ كوين.داره يخوب نيخوشبخت باشد كه همسر به ا يليخ ديمهران واقعا با.ديدرست كرد يخونه قشنگ-

 .آورد نييكنم بشه او را از اونجا پا يفكر نم.ش آمدهخوش

 .نجايرسونه ا يكنه و مثل برق خودش رو م يبه او بگم دوتا پا داره دو تا هم قرض م يزيچ كينگران نباش اگر -

 او باال موش هست؟ يبگ يخوا ينكنه م-

 !يچقدر باهوش-

 واقعا؟-

سر و  اديكه شبها مشغول بشه و ز ميگذار يم ريپن كهيت كيتله اش  يتو. موش كوچولو كه با ما دوست شده كي. آره، هست -
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 .صدا نكنه

 ؟يگيم يجد -

 يليموش خ ه،يآزار يب وانيداد كه موش ح حيتوض ميبعد مهران برا. بشم هوشيكم مونده بود از ترس ب دمياون رو د يآره، وقت -

هر وقت هم كه . از موش كوچولو بترسم ديپس نبا. فتدلش جا نخواهم گر ياز من كوچكتره و اگر بخواد من رو بخوره، تو

 .زهايجور چ نيسرش و از ا مپرت كن ييدمپا كيتونم  يشدم، م يعصبان

به من نگاه كرد كه  يو من مثل عقب مونده ها ذل زده بودم به صورتش كه مهران در آستانه در ظاهر شد و طور ديخند يم مهرداد

 !يديپر از افسوس و نوم ينگاه. كم مانده بود دستم را ببرم

. ما شد يباعث آزاد كوين يبسته بودند و صدا يبه ستون ينامرئ يبود كه ما سه نفر را با تارها نيمثل ا. ميبه خود آمد كوين يصدا با

 يبخار يجلو يرانيهمه با هم به سبك ا. شد يرا روشن كند، چون عصرها هوا خنك م يرفت تا بخار يكلمه ا انيمهران بدون ب

و مهرداد خواستند شب را در  كوياما ن. به شهر ميبرگرد ميتوان يبعد از شام به آنها گفتم اگر بخواهند م. ميو شام خورد ميستنش

 .آنجا بگذرانند

. ميو بعد به شهر برگشت ميرا در جنگل گذراند يو دو ساعت ميو كنار بركه آب رفت ميآن دور و اطراف قدم زد يآن روز كم يفردا

مهرداد آدرس چند تا از . ميو مهرداد نشان داد كويرا به ن گريكوچك د يشهر و شهرها يدنيد يجاها يبعد دو هفته يط

دو روز . آنها برود دنيگذاشتم تا راحت بتواند به د ارشيرا در اخت نميدو روز ماش يكي ليدل نيبه ا. دوستانش را با خود آورده بود

 ونيكتا م،يخودمان بود. مينبود شتريچند نفر ب. ميداد بيترت اليدر و يكوچك يمانخانم مه ونيكتا شنهاديقبل از حركتشان به پ

 كيبا هم به پ يهمگ باًيتقر ريچند روز اخ يچون ط. آشنا بودند نهاآ ةو مهرداد با هم كوين. ديويخانم، دختر و دامادش، هلن و د

اما معلوم شد هلن و . ديخواهد رس انيطور هم روز به پا كردم همان يفكر م. برگزار شد يبه خوب يمهمان. ميرفت يو گردش م كين

 ونيكتا. كردم يرا بهانه و از رفتن خوددار ردسر د. دعوت كنند ييكامالً كانادا نباريا گر،يد يمهمان كيقصد دارند ما را به  ديويد

 ونيخواست خانه بماند كه كتا يم ممهران ه. خورد يبه درد جوانها م شتريچون ب ست،ين هايجور مهمان نيخانم هم گفت كه اهل ا

 :خانم به او گفت

 .مونم، البته اگر مزاحم نباشم يم نجايمن امشب ا. يباش مايخواد نگران س ينم. برو، پسرم -
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 .ميمزاحم شما بش ميخواه يما نم يول. خانم ونيكتا د،يدار ارياخت -

با دو تا  يراست. تو برو با خواهر و برادرت خوش بگذران. ديتا شما برگرد ميكن ياستراحت م مايمن و س. ستين يمزاحمت چيه -

 .يبرگرد يكه اگر دلت تنگ شد بتوان ديبرو نيماش

 شانيو راه ميرا به آنها داد ديكل. از طرف من راحت شده بود قبول كرد با آنها برود الشيخوشبختانه مهران كه خ. دنديخند همه

پرده ها را . خواب آماده شوم يدرست كردم و خودم رفتم باال تا برا ينييپا ياتاقها از يكي يخانم را تو ونيخواب كتا يجا. ميكرد

 يبيحس غر. زد يدست و پا م ينامعلوم جانيروحم در ه يتنم خسته بود، ول. تا مانع از هجوم پشه ها به داخل اتاق شوم دميكش

تا برگردند در . شب كرده بودم كيجاده تار يم را راهكسان نيزتريسه تا از عز. فتديآنها ن يبرا يكردم اتفاق يدعا م. داشتم

. بودند دنيهمه در حال دو. آمبوالنس شروع شد ريكابوس با آژ. رفتمچه موقع به خواب  ديآ ينم ادميدرست . عذاب خواهم بود

از روبرو به  يدمر. دنيمن هم شروع كردم به دو. بدهم چه شده است صيتوانستم تشخ يدور و اطراف شلوغ بود كه نم يبه قدر

او دراز كردم، اما تعادلم را از  رفدستم را به ط. شد ياو به من م دنيما بود مانع از رس نيكه در ب يتيجمع يول د،يدو يم ميسو

هر . شد يم كيداشت به من نزد دميد يكه در خواب م يمرد. بلند شوم نيزم يدر حال تقال بودم تا از رو. دست دادم و افتادم

 نستمتوا يبه من گفت، اما نم يزياو برگشت و چ. كرده بود ريگ يزيبه چ ميحتماً پا. شد يم خودم را تكان بدهم نمكرد يم يكار

از . او را با خود برد تيجمع ييگو. شد دياز نظر ناپد كدفعهيتا بخود آمدم . بدهم صيرا تشخ شيدر آن همه سر و صدا حرفها

قابل  ريغ ميبرا نياز دست داده بودم و ا شهيهم ياو را برا. كردم هيشروع به گر دياو را نخواهم د گريو ترس آنكه د يناتوان

. آمد نيريچمنها به مشامم ش يبو. رها شود نيامانم در دل زم ينرم پنهان كردم تا هق هق ب ينهاچم يتحمل بود صورتم را تو

بغلش گرفت و  يآرام مرا تو يليخ. برآوردم يزاراز ته دل از سر سپاسگ ياسمش را بر زبان آوردم و آه. خورد ميدستش به بازو

 يسع

دست و پاها در خواب در خواب  تيدرست مثل وضع.بود دهيفا يحس بودند و تالشم ب يب يرا تكان بدهم ول ميدستها كردم

رفت  يم لينوازش دستانش تمام وجودش داشت تحل ليدر س.او مرا به خود فشرد.من برگشته  شيخوشحال بودم كه او  يداريوب

 ميبازوانش قا انيحودم را م.شدند يوجه باز نم چيبودند كه به ه نيسنگ درآن ق مياما پلكها.را باز كنم  ميخواستم چشمها

 .بود ميبرا ينيريش ييضربان قلبش الال.كردم
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با نگاه به .تمهران هنوز خواب اس دميشدم سرم را برگرداندم د داريقبل از خواب ب يسر حال تر از روزها يبيبه طور عج صبح

 بود؟ تيكردم افتاده واقع يكه فكر م ياتافاق ايبودم  دهيخواب د.آمد ادميبه  شبيد يايصورت پر از ارامش او رو

با مهران  ياديفرق ز شبيمهران د يول.نبوده است ايداشت كه خواب و رو ياديهنوز در حلقه بازوان مهران بودم احتمال ز نكهيا

 نيمهربان و مواظب من بود كه انتظار چن يبه قدر.كرد يمن رفتار م بايا شهيعروسك ش كيمثل  شهيمهران هم.قبل داشت يشبها

دوش گرفتم و  عيسر.دميكش رونيحلقه گرم بازوان مهران ب انياهسته خودم را از م.ديرس يبه نظر م ديدر او بع يناگهان رييتغ

 يم يبيبرق عج ميگرفته بودندچشمها يميمال يسرخ ميه هاگون.به صورتم نگاه كردم جا خوردم يوقت نهيا يتو. دميلباس پوش

پاره شده بود و من رها ازاد و سبك بال  يريزنج نگارا.كردم  يم ياحساس سبكبال!خودم هم ناآشنا بود يبرا يكه حت يزيزدند چ

وارد .نميبب هيمهمانان خانه ته يابر يتا صبحانه ا نييرفتم پا.به برق افتادند خوب شانه زدم و آزادشان گذاشتم  يرا تا وقت ميموها!

و بطرف  ختميخودم ر يراقهوه ب يفنجان ديحرف زدن به گوشم رس يآماده است و هم قهوه صدا يهم چا دميآشپزخانه شدم د

فنجان  كيكنار دست هر كدامشان .خانم ومهرداد نشسته و در حال صحبت بودند ونيخانه كتا يجلو يپله ها  يرو.صدا رفتم 

 :گفت ديخانم تا مرا د ونياشت كتاقرار د يچا

سر  ديهست زيمعلومه شماها همه سحرخ يبش داريب يزود نيكردم به ا يفكر نم.ميزدن ينم يجون حرف خصوص مايس ايب ايب-

 دردت خوب شد؟

 د؟يدرست كرد يبله شما چا-

 .و قهوه را شاماده كرده يشده و چا دارياما صبح زود ب.آمدند  ريد نكهيبا وجود ا شبيد دهيكار رو كش نينه مهرداد زحمت ا-

 :رفتم و گفتم نييحالت من ببرد از پله ها پا رييبه تغ يمبادا پ نكهياز ترس ا.زد يموج م زهايچ يلينگاه مهرداد خ يتو

 شبيپره د يخواب از سر آدم م گهيقهوه هم كه اضافه بشه د يعطر وبو ييباصفا يجا نيهمچ كي يممنون تو يليمهرداد خ-

 ؟يديابخوب خو

بلند شدم  ياما وقت دمينخواب شتريچند ساعت ب نكهيخانم با وجود ا ونيبه قول كتا.داره ريتاث نجايا يهوا ديخوب شا يليبله خ-

 .بركه شنا كردم يتو يحت.سرحال خس كردم يليخودم رو خ

 ؟يآب به اون سرد يشنا؟ صبح زود؟ تو-
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 .لذت داشت يآبش سرد بود ول.حق با توست-

 .ديآمد يشماها ك يز خوابه راستمهران هنو-

 .حدود دوازده شب-

 م؟يبر نيخوا يم د؟كجايدار يامروز چه برنامه ا يخب برا-

.  ميبزن يقيبه خانه موس يسر ستيبمونه بد ن ياگر وقت. ميرا جمع و جور كن لمونيبه شهر تا وسا ميفكر كنم بد نباشه برگرد-

 .راحته طيبل هيگفت ته يمهران م

 ساعت هفت شب چطوره؟ يتونم براتون جا رزرو كنم مثال برا يم نيكنسرت بر نيخوا يواقعا امشب مبچه ها اگر -

 . ميريگ يم يميشوند بعد تصم داريو مهران ب كويتا ن ميكن يخانم صبر م ونيممنون كتا يليخ-

 

 

 6 فصل

 

 يو راه ميجا داد نيماش يرا تو ياضاف ليوساو  ميپنجره ها را بست. ميكرد زيخانه را تر و تم كوياز خوردن صبحانه من و ن بعد

كنسرت رزرو كرده  تيما بل يخانم به قولش وفا كرده و برا ونيكتا. ميخودشان رساند ةخانم را سر راه به خان ونيكتا. ميشهر شد

 كيكالس ينگران مهرداد نبودم، چون خودش به نواختن آهنگها. كنسرت خوششان آمد ةاز برنام واقعاً كويمهرداد و ن. بود

من و مهران . احتمال غلط از آب درآمد نيخوشبختانه ا.كسل كننده باشد شيبرا ديكردم شا يفكر م كوياما در مورد ن. عالقمند بود

و  ميدر شهر زد يو گشت ميشد نيكنسرت سوار ماش انيبعد از پا. ميخوب نوازندگان گوش داد اريبس يبا لذت تمام به اجرا زين

 د،يخز يما م يكه كم كم به قلبها ياندوه ايبود  يقيموس ريدانم تأث يموقع بازگشت به خانه، نم. ميتماشا كرد شب اوتاوا را با هم

. مانده بود يباق يياندوه از جدا قيحرفها و كلمات از مغزمان زدوده شده بود و فقط احساس عم ايگو ميهر چه بود همه ساكت بود

جا نمانده باشد و بعد  يزيكه چ ميتا مطمئن شو ميكرد يآنها را بررس يقط چمدان هاف. وقت بود ريچون د ميديبه خانه رس يوقت

 .ميخواب آماده شد يبرا

. داشتم يبيآمده، اما آن روز در فرودگاه احساس عج يبدم م ياز خداحافظ شهيهم. روزها بود نياز سخت تر يكي ميبعد برا روز
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خواست  يدلم م م،يرفت يخواست ما هم با آنها م يدلم م. گذارم يم ميزندگاز  يبر صفحه ا يانيكردم دارم نقطه پا ياحساس م

زد  يرا گذاشته بود و هر چه مهرداد به او تشر م ختنياشك ر ياز خانه بنا كوين. ميمهران باش ظبماند تا با هم موا يم كويحداقل ن

قبل از . حرفها، كارگر نبود ليقب نيو از ا يكن يم هيگر نطوريمرده كه ا يمگر كس م،يرو يم يجنازه كس عييتش يبرا ميكه مگر دار

. ديد نطوريمهرداد كه وضع را ا. كه من واقعاً نگران شدم ختير يبود و اشك م دهيچنان به مهران چسب م،ياز خانه خارج شو نكهيا

شماره . همچنان روان بوداشكش  ليآرامتر شده بود، اما س كويهر چند ن م،يديبه فرودگاه رس يوقت. به او داد يقرص آرام بخش

اش زمزمه  هيهق هق گر نيدر ب ييزهايمرا در بغل گرفته بود و چ كوين. بود كه منفجر شد يپرواز به تهران كه اعالم شد، مثل بمب

 :گفت يخداحافظ ةلحظ نيمهرداد در آخر. مفهوم نبود اديز ميكرد كه برا يم

 .مهران رو به تو سپردم -

در گوشش  يزيرا برق انداخته بود صورتش را برگرداند و مهران را محكم بغل گرفت و چ شينم اشك چشمها كهيدر حال و

چند . كرد تيرا گرفت و به زور او را به سمت صف مسافران هدا كويشانه انداخت، دست ن يرا رو فشيزمزمه كرد بعد بند ك

 !شدند ديبعد آنها از نظر ناپد قهيدق

و  ميبه محل كارمان بزن يسر ميگرفت ميسخت بود، تصم مانيبرا يخال ةما چون تحمل خانا. ميخانه شد يو مهران ساكت راه من

 .گذشت يم گريكدي يروزها در پ. ميزودتر كار را شروع كن

 ييبايز دنيقدم زدن در پارك و د. هستم زييها، من عاشق پا يليبرخالف خ يدانم چرا، ول ينم. تازه شروع شده بود زييپا فصل

شگفت آور را با رنگ و قلم به انسان منتقل كند، قلبم را  يتابلو نيحس ا يتواند بدرست ينم ينقاش چيكه ه عتيكننده طب رهيخ

 يمواقع نيخواهد، در چن يدلم م. شوند يم يو افسردگ أسيشنوند دچار  يرا م زييها تا نام پا يليخ. كند يو عشق م يمملو از شاد

. كرد دنيرها شده و رقصان در آغوش باد د يو برگها بايرفت و از درختان ز عتيطب پاركها و يبه مهمان ديبا« ميبه آنها بگو

 يخود را سپر يفرش شده اند و دوره زندگ نيزم يكه رو ينيگو رن نيزر يبرگها. تفاوت بماند يتواند ب يكس نم چيآنوقت ه

بنشانند و  يزشت يرا جا ييبايها را شاد كنند و زكنند با نوازش چشم ما انسانها، دل يم يسع ق،يدقا نيآخر نيدر ا يكرده اند حت

 يما آدمها با سرشت خاص يول. انسان بوده و هست و خواهد بود ياز دوستان باوفا يكي عتيطب. كنند هيرا به دلها هد يشور و شاد

 يبه ما درسها م تعيطب. ميرياز آن درس بگ ميخواه يو نم ميكن يبرخورد نكرده و نم يدوست به خوب نيبا ا شهيهم ميكه دار



 

 

كتابخانه نودهشتيا فرنگيس آريانپور –عروسي سكوت                                 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٠١

 ياز هارمون عتيطب زيهمه چ. رهيغ رهيو غ دنيو عشق ورز يشاد بودن، دوست ستن،يز بايو ز ديتحمل، ام ،يدهد، درس بردبار

 يبه ما عطا شده، م يبزرگ يةهد نيبود اگر ما آدمها كه چن يبد نم. به هم بخورد يهماهنگ نيگذارد ا يبرخوردار است و نم يخاص

در هر فصلش  عتيتوانست مثل طب يما م يزندگ يآنوقت تابلو. ميكن جاديخود ا يرا در زندگ يا يهارمون نيل چنحداق ميتوانست

 »!و جذاب باشد بايز

 .بود دهيآغاز گرد گريد يبود و فصل دهيرس انيبه پا زيمن ن يزندگ عتياز فصول طب گريد يكي ،يآر

واقعاً  ايكردم  ياحساس م نطوريدانم من ا ينم. ميمن و مهران مشغول كار بود. و مهرداد گذشته بود كوياز دو ماه از رفتن ن شتريب

شدم و مهران هم خانه بود نگاه  يم يخانه مشغول كار يوقتها كه تو يبعض. ساكت تر شده بود كويمهران بعد از رفتن مهرداد و ن

در  ييزهايكردم چ ياحساس م. داختان يم نييكردم سرش را پا يچشم كه بلند م. كردم يم سصورتم ح يرا رو نشيسنگ

از  يينكند بو دميترس يم. كالف سردرگم بود كيحالت نگاهش مثل . اورديخواهد از آنها سردرب يزند كه م يسرش دور م

. با برادر شوهرش بود يمثل هر زن برادر ادبود رفتارم با مهرد ادمي كهيهرچند تا آنجائ. احساس پنهان شده من برده باشد

پس . مهمتر است يزياز هر چ شيفهمانده بود كه سعادت و آرامش مهران برا يبالكن بخوب يآن روز رو يبا صحبتها مهرداد هم

 اندوهناك، پر از افسوس و مردد چه بود؟ ينگاهها نيعلت ا

 ديويهلن و د. شدند يم ديناپد يمدت يگذشتند و برا يمثل برق از سرم م يافكار هر از گاه نيشلوغ بود و ا يليسرم خ خوشبختانه

به مرور زمان، با كسب تجربه و راه . داشتند يو در حد امكانات مرا مشغول نگه م رنديبگ ياديز يتوانسته بودند سفارشات كار

گرفتم و همان طور كه هلن قول داده بود، اكثر كارها را  يهم م يحقوق خوب. دادم يارائه م عتريافتادن دستم، كارها را بهتر و سر

 يتوانستم كارها را انجام بدهم و محدوده زمان يخواستم، م يبود كه هر وقت م نياش ا يخوب. م در خانه انجام بدهمتوانست يم

 يرا به پا نيالبته ا. كرد و آن عقب افتادن عادت ماهانه ام بود يممرا نگران  يفكر كم كيمدت فقط  نيدر ا. نداشتم يخاص

گرفتم هفته بعد  مينه، تصم يمدت طوالن نيچن ياما برا فتد،يافتاد كه جلو و عقب ب ياتفاق م. گذاشتم شيچند وقت پ يهاينگران

روز اول هفته سراغ . حال و وضع او بود رهاما قبل از آن، مهمتر مشورت با دكتر مهران دربا. بدهم يشيبه دكتر بزنم و آزما يسر

 :مفصل، دكتر گفت حاتيبعد از توض. دكتر معالج مهران رفتم

است كه  يينها شيآزما كيراه، انجام  نيهمان طور كه قبالً به شما گفتم، مطمئن تر يكرده اند ول ريال داروها خوب تأثتا به ح -



 

 

كتابخانه نودهشتيا فرنگيس آريانپور –عروسي سكوت                                 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٠٢

دو  ميبعد قرار گذاشت. ميرا انجام بده شيآزما نيبهتر است هر چه زودتر ا. نه ايبه عمل هست  يازين ايبعد معلوم خواهد شد آ

 .گله را گذاشت يمهران ابتدا بنا. برود مارستانيالزم به ب ياشهيازما مانجا يروز بعد مهران برا

من  شهيحاال نم. تر و از روباه زرنگ تر هستم يكه از خرس قو ينيب يخودت م! دكتره؟ من حالم خوبه نيسراغ ا يباز رفت -

حال آدم سالم هم بد  يطورنيو اونجا سوزن سوزن بشم؟ ا نجايا يبابا، آخه چقدر خون بدم؟ چقدر ه د؟يرو راحت بگذار چارهيب

 .تيبرو به دكتره بگو، مهران رفته مأمور. ريو طرف ما رو بگ ايدفعه تو ب كي يجون، حاال شده برا ماينه، س! شهيم

شود باز  يداشته اند و م ريكنه كه داروها چقدر تأث يمعلوم م. ميچه كار كن ديكه من و تو بعداً با دهينشون م شيآزما نيا. مهران -

 دلهره داشته باشم؟ شهيمن هم يخواه يتو كه نم. بهتره ،يكار رو بكن نينه هر چه زودتر ا ايرو معالجه رو ادامه داد با دا

 ؟يتو واقعاً نگران حال من هست ،يبگ يخوا يم يعني -

 ريد. فقط تورو دارم نجايباشم؟ ا ديبا ينگران تو نباشم، نگران ك! خب، معلومه كه نگران تو هستم ؟يرو آورد تيبه اذ ياز شوخ -

 .رهيدلم هزار جا م ،يايكه م

 ؟يتنها نباش اديگربه بخرم كه ز كيفردا برات  يخوا يم -

 !مهران -

 يدلم نم. شود يادآوري شيبرا نجايدوست نداشت دائم علت اقامت ما در ا. كالفه شده است شهايآزما نيكردم از دست ا يم حس

و مهرداد، مهران  كويبعد از رفتن ن. مهمتر بود يزيمهران از هر چ يم، چون سالمتمجبور بود يول. كنم يپافشار اديخواست ز

دار  شين شيهايشوخ يبشود، نه، ول يعصبان ايو  ندازديراه ب اديداد و فر نكهيالبته نه ا. رفت يزود از كوره در م. تر شده بود يعصب

از ظاهرش اصالً . حس كند ماريآدم ب كيخواست خودش را  يدلم نم. خواست هر طور شده او را آرام كنم يدلم م. شده بودند

را دور گردنش حلقه كردم، سرم  ميدستها. رفتم كنارش نشستم. داشته باشد يجسم يشد حدس زد كه او ممكن است ناراحت ينم

داد،  ينم تيرضا اول. ميبرو مارستانيبه ب شيآزما يشانه اش گذاشتم و زمزمه كنان از او خواهش كردم فردا با هم برا يرا رو

 .دمبودم ساكت ش دهيبه ته خط رس گريمن كه د. نشد يبعد مجبور شدم او را به جون همه قسم بدهم، باز راض

 نمونده؟ يكس گهيخب، خانم، د -

 !يتو قبول نكرد يشناختم گفتم، ول يرو م ينه، هر ك -
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 .رفته ادتينفر رو  كي -

 له؟ياز فام -

 .نيهمچ ،يا -

 ؟شماست لياز فام -

 .گفت، آره و نه شهيم -

 ؟يچ يعني -

 .نبوده يعني ست،يهم ن له،يهم فام يعني -

 پسره؟ ايتونه باشه؟ دختره  يم يك -

 !مؤنثه -

 ره؟يپ ايخب، جوونه ! گرفته تيمهران، باز شوخ -

 تا شد؟ ستيب -

 .ميشمر يبه بعد م نيحاال تو جواب بده از ا. نشمردم -

 .فتادهيهنوز از درخت ناست كه  دهيرس يواال مثل هلو -

 سال؟ ستيحدود ب -

 .باالتر يكم -

 كو؟ين -

 .ستيقبول ن ،ينه بابا، اسم اون رو قبالً گفت -

 دخترخاله ات؟ -

 .ستين شيبه دادن آزما يازين گهيد اد،ياگر اون دختره شب به خوابم ب داد،يداد ب يا -

 چرا؟ -

 !شهيخب، آدم زهره ترك م -
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. داد ينم تيرضا شيپ قهياما مهران مثل چند دق. دوباره اصرار كردم. ديبغلش كش يمهران آرام مرا تو. ميدو به خنده افتاد هر

 :كالفه و سر در گم آهسته گفتم

 .جون من، قبول كن -

 .باور نداشتم ميبه گوشها. »لمهياتفاقاً روز تعط. ميريباشه فردا م«: گفت يوقت

 !يكرد شيدايباالخره پ -

 ؟يچ -

 ؟يمونده كه اسمشو نگفت يكينوز مگه نگفتم ه -

 !يبگ يخواه يم -

 .خانم افتاد يآره، آره، باالخره دوزار -

 .جواب مهران فقط خنده بود. بالش كنار دستم را برداشتم و پرت كردم طرفش تيعصبان از

اگر زودتر . شود يده مآما گريحدود ده روز د شهايبه ما گفتند جواب آزما. ميحاضر بود مارستانيبعد صبح ساعت هشت در ب روز

در  زيچ چيالبته ه. زنان مراجعه كردم كينيبه كل شيدادن آزما يدو روز بعد، خودم برا. جوابها آماده شود به ما خبر خواهند داد

 جيبه نتا اديمانع از آن شد كه ز اديخوشبختانه كار ز. شد يحاضر م گريهفته د كيمن  شيآزما جواب. مورد به مهران نگفتم نيا

حدود ساعت . هفته هر طور بود تمام شد كي. فكر كنم، هر چند شبها خالص شدن از افكار جوراجور سخت تر بود شيدو آزما نيا

 يزيچ يزد، ول يرا به من داد لبخند شيجواب آزما يشگاه وقتيآزما يمتصد. رفتم كينيگرفتن جواب به كل يسه بعدازظهر برا

. داشتم يبيحس عج. نييپا ختير يافتاد، دلم هور شيچشمم به عالمت مثبت آزما يو وقتپاكت را باز كردم  اديبا دلهره ز. نگفت

 يول. را داشته باشد يزيچ نيتوانست انتظار چن يم يهر زن شوهردار. نخوانده بودم يبيعج زيچ. نه خوشحال بودم، نه ناراحت

بهتر بود فعالً دست نگه  ديشا. نه اي ميبه مهران بگوخبر را  نيدانستم ا ينم. كردم يديشد ياحساس نگران كدفعهيدانم چرا  ينم

. دهم يكنم به رستوران مورد عالقه اش و آنجا خبر را به او م ياگر خوب بود، دعوتش م. خودش شيدارم تا بعد از جواب آزما

 .ميامشب به او بگو نيهم بهتر باشد هم ديشا

نبود كه بشود  يزيآخر چ. خبر را از او پنهان كنم نيا ياگر نه، تا ك .ميبگو يچه جور ميكه اگر بگو دميراه صد جور نقشه كش يتو
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 نميبچ يقشنگ زيامشب شام محبوبش را درست كنم و م نيگرفتم هم ميخانه تصم يهايكينزد. كرد يآن را مخف يطوالن يمدت يبرا

 يخوشحال يو حت ينوع حالت سبكبال كيكاسته شد و  ميرا گرفتم از شدت قدمها ميتصم نيكه ا نيمه. ميخبر را به او بگو نيو ا

 نيا يتو. صدا خواهد كرد» مامان«مرا  يكي. مادر خواهم شد يكردم كه بعد از مدت يكم كم داشتم باور م. وجودم را در بر گرفت

 يبيعجبه محض ورود به خانه احساس . را باز كردم و وارد شدم در. افتميدر آپارتمان  يبودم كه خودم را روبرو نيريش يفكرها

به مغزم  يباشد، نه، اما حس ششم عالئم نگران كننده ا ختهياتاق به هم ر ايدست خورده و  يزيچ نكهينه ا. مرا در جا خشك كرد

را  ريگ اميطرف تلفن رفتم و دكمه پ به. نظرم را جلب كرد ريگ اميگشتم كه چراغ پ يام م ياتاق دنبال علت نگران يتو. فرستاد يم

خواست فوراً خودم را به  ينگران از من م يهلن با لحن. پتك بر سرم بود كيمثل ضربه  د،يچياتاق پ يتو غاميپ يوقت. فشار دادم

 !برسانم مارستانيب

خانم منتظر  ونيدر سالن انتظار هلن و كتا دميرس مارستانيدانم چطور به ب ينم. دو كلمه مرا از جا كند نيمهران؟ ا مارستان؟يب

به  يبه من بزند، وقت يگرفته بود سر ميتصم شيداد كه چند ساعت پ حيتوض ميهلن برا. طرفم آمدندب دنديبودند و تا مرا د

 ياما وقت. وارد آپارتمان شده است يدزد ديكند، شا ياول فكر م. باز است مهيكه در آپارتمان ن نديب يشود، م يم كيآپارتمان نزد

 فيخف يصدا نكهيزند، تا ا يچند بار ما را صدا م. ميدر خانه باش دين بامهرا ايشود كه من  يمطمئن م ند،يب يدر م يرا رو ديكل

مهران كف اتاق  نديب يرود و م يآمده م يشود و به طرف صدا كه از اتاق خواب م يوارد آپارتمان م. رسد يمهران به گوش م

 .رديگ يخانم تماس م ونيكند و با كتا يفوراً آمبوالنس خبر م. كشد ينفس م يافتاده و به سخت

موقع  نيدر ا. علت آن احساس گنگ به محض ورود به آپارتمان چه بود دميحاال فهم. كردم بپرسم حال مهران چطوره ينم جرئت

 يتوان برا يخوب باشد، خطر رفع شده و م رشانياگر تأث. شده كه منتظر اثر آنها هستند قيبه او تزر ييداروها: دكتر آمد و گفت

 :دمياز او پرس. است يحتم گريحاال د گرفت كه ميتصم يعمل جراح

 صبر كرد؟ ديچه مدت با -

 .حداكثر دو روز -

از . منتقل بشود يتخت اضاف كيبا  يقرار شد مهران به اتاق خصوص. بدهد مارستانيماندن من را در ب بيدكتر خواستم ترت از

دست  كيما برود و  ةكرد به خان شنهاديهلن پ. ديا نگوبه آنه يزيفعالً چ. تماس گرفتند رانياز ا اناًيخانم خواستم اگر اح ونيكتا
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آنها رفتند و من در اتاق منتظر ماندم تا مهران  اورديب ميداشته باشم برا ازيكه ممكن بود در آنجا ن را يگريد ليو وسا يلباس اضاف

گرفتم و به صورت دوست  دستم يبعد از رفتن پرستارها، كنار تختش نشستم و دستش را تو. بود هوشيمهران ب. را آوردند

. كردم يخود مرور م شيفقط اجزاء صورتش را پ. و احساس بودم كراز ف يكردم خال يفكر نم زيچ چيبه ه. شدم رهياش خ يداشتن

عاشقانه اش را  يكه تا آن موقع قدر بوسه ها شيخوش فرمش، لبها يخوش حالتش، گونه ها اهيس يبلندش، موها يشانيپ

. نداشت يمعن. اصالً مهم نبود ميزمان برا يعني. دانم، حساب زمان از دستم در رفته بود يعت گذشت، نمچند سا. ندانسته بودم

به من  يقرار شد فردا صبح قبل از رفتن سر كار سر. از او تشكر كردم. را آورده بود لميوسا. هلن بود. به شانه ام خورد يدست

بماند،  مارستانيمن در ب يكرد امشب او به جا شنهاديخانم تلفن كرد و پ ونيكتا قه،يبعد از چند دق. كرد و رفت يخداحافظ. بزند

به  يك ستيدكتر گفته بود معلوم ن نكهيبا وجود ا. لحظه هم از كنار مهران دور شود كي يخواست حت يدلم نم. نكردم بولاما ق

شب مهران چند لحظه  يها مهين. نديا ببر ينفر خود كيكند،  يرا باز م شيچشمها يخواست وقت يهوش خواهد آمد، اما دلم م

 يآن شب تا صبح كنار تختش در حالت. دوباره به خواب رفت. باز شده باشند شيلكهاپ ارياخت يب ييگو يرا باز كرد ول شيچشمها

 .آه از نهادش برآمد دنميصبح كه هلن آمد با د. نشستم يداريخواب و ب نيب

 شه؟يم هوشيدوباره ب نه،يبب افهيق نياگر مهران تو رو با ا يفكر كرد چيه ؟يدينخواباصالً  شبيد ه،يچه حال و روز نيدختر، ا -

 .پاشو ،ييايتا تو ب نمينش يجا م نيپاشو، من هم. سر و صورتت رو درست كن يكم هيپاشو برو 

 نكهيقبل از ا. ختير نرويآن بود ب يرا بردارم كه از دستم افتاد و هر چه تو فميزحمت از جا بلند شدم و دست دراز كردم ك به

از  ريبه غ ختير فيك يرا تو زيكف اتاق زانو زد و همه چ عيكنم، هلن سر دايرا پ فميداخل ك اتيخودم فرصت جمع كردن محتو

 :ديصورتم چند بار تكان داد و پرس يرا به من داد و پاكت را جلو فياز جا بلند شد ك. شيپاكت آزما

 ه؟مهران شيجواب آزما ه؟يچ گهيد نيا -

 !نه -

 ه؟يپس مال ك -

 .مال من -

 ؟يضيتو هم مر يبگ يخواه يمال تو؟ نكنه م -
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 ساده بود؟ شيآزما كينه، فقط  -

 نم؟يبب شهيم -

 .نداره ياشكال -

 ...نوشته كه تو نجايا! مايآه، س -

 .ونگ يزيخانم هم چ ونيبه كتا يكس، حت چيكنم بلند نخوان و به ه يخواهش م ينوشته، ول يچ دونميم -

 ؟ -

تا  ميصبر كن يبهتر است كم يتيوضع نيكه در چن ميقانع كردن او بگو يمجبور شدم برا دم،يصورت هلن د يتعجب را رو يوقت

 :به هلن گفتم. ميمرخص شود تا بعد خودم به او بگو مارستانيمهران از ب

 .نگو يزيكس چ چيكنم به ه يفقط از تو خواهش م -

دونم و حاضرم هر  يخودم م كينزد يليمن تو رو دوست خ. دميقول م. متوجه شدم. ناراحت نكن قدر نيباشه، باشه، خودت رو ا -

 .الزم باشه به تو بكنم ينوع كمك

توانستم از پس مشكالت  يدانستم بدون او نم ينم. من چقدر با ارزش خواهد بود يهلن برا يدانستم كه دوست يآن موقع نم در

به  ازين شترياما در آن موقع، ب. خواهد كرد يبه من همه كمك زيخانم ن ونيالبته مطمئن بودم كه كتا. ميكه در انتظارم بود برآ ياديز

 .يتا احساس شدبا يداشتم كه منطق يكمك

 يخواست با او حرف بزنم، اما جرئت نم يدلم م. دادم يگوش م شينفسها يبه صدا. دوم كنار تخت مهران نشسته بودم شب

از  يجسمم را به او داده بودم، اما بخش. او باشم يبرا يقبول داشتم كه نتوانسته بودم زن خوب. انستمد يخودم را مقصر م. كردم

چند سال كم كم  نيا يط ن،يبا وجود ا. ابديعشق او نتوانسته بود به عمق آنها راه . ودمانده ب يقلب و روحم دست نخورده باق

خاست كم كم داشت آن قسمت روح  يكه از ته دلش برم ييو محبتها ميمال رايبا رفتار بس. كردم يبا او عادت م يداشتم به زندگ

 زيچند ساعت بعد، باز همه چ يول. مطمئن شدم وندين پيا تيبه قاطع شيجواب آزما دنيصبح با د روزيد. كرد يسركش مرا رام م

از خارج دوباره  يكند، طوفان يم فروكش متا طوفان درون! با طوفان دست و پنجه نرم كنم؟ ديبا شهيدانم چرا هم ينم. ختيبه هم ر

كوچكش، خوشا به حال  كالتبا مش يخوشا به حال دوران كودك. كند يرا كه به آنها نظم داده ام دچار هرج و مرج م ييزهايهمه چ
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ن، اتاق گرم باباجو ةترك خان يبرا م،يخواست به او بگو يكوچكتر داشتم، دلم م ياگر خواهر. شيبايز يبا آرزوها يدوران نوجوان

 يآنها را تا اندازه ا. مسپار نيخودت را زود به دست باد خشمگ يبايو ز نيريش يآرزوها. عجله نكن چوقتيكنار مادر، ه يو آشنا

 ...دستت باشد و پاره نشود يتو شهيبده كه نخش هم پرواز

ناگهان چشمانش را باز . شدم رهيخكمر راست كردم و به صورتش . شب بود كه احساس كردم دست مهران تكان خورد يها مهين

متوجه . من برگشته است شيدر دلم شكرگزار خدا شدم كه خطر رفع شده و مهران دوباره پ. دو ضربه رد كرد يكيقلبم . كرد

نسبت  كرانيب يمحبت فيو لط قيلحظه تمام وجودم پر از احساس رق نيدر ا. استگونه ام روان  يرو ينبودم كه اشك شوق و شاد

بر گونه مهران  يخم شدم بوسه ا. است دهيشكرگزار پروردگار شدم كه با پس دادن مهران گناهانم را بخش. ان شده بودبه مهر

او  يخم شوم تا بتوانم حرفها ورتشص يبود كه مجبور شدم رو فيآن قدر ضع شيصدا. مهران به زحمت لب به سخن گشود. زدم

 .را بشنوم

خونه و بعد از چند  ميريفردا م. منكه حالم خوب خوبه ؟يكن يم هيچرا گر يول! ارهيو جا نممثل صورت تو حال آدم ر يچيه ما،يس -

 .رانيا ميبر دميشا م،يريمسافرت خوب م هيروز هم 

دوباره آنها را  قهياما بعد از چند دق ده،يفكر كردم خواب. را بست شيمهران چشمها. تكان دادم تيفقط سرم را به عالمت رضا من

 : شد و گفت رهيه من خباز كرد و ب

 يخوشحالم كه باالخره عمرم كفاف داد تا احساس كنم كس نميرو بب يميمحبت صم نيچشمات چن يتو خواستيدلم م يليخ-

تا اخر عمر  يشديرو بهت بگم اگه تو زن من نم يزيچ كيدوباره بخوابم بگذار  نكهيهست كه واقعا من دوست داره اما قبل از ا

چند  نيتو رو به خونه من اورد دل و جانم رو به تو باختم ا كويو ن ديضرب د تيپا يوقت داريد نيهمون اول چون از موندميتنها م

 نيموضوع من رو غمگ نينبوده و هم نيريش اديتو ز يكه برا دونميم نيعمر بوده با وجود ا يسالها نيبهتر ميتو با برا يسال زندگ

 .يحساب كن بختخودت رو خوش يقعا بتونبكنم تا تو وا ديكار با يچ دانستمينم كرديم

دوباره از من دور  نكهيساكت شود از ا خواستيدلم نم دمشيرا بست خم شدم و بوس شيو باز چشمها ديكش يقينفس عم مهران

 :ارام گفت يليرا باز كند خ شيچشم ها نكهيبعد بدون ا قهيبشود ترس برم داشته بود چند دق

 بودن با تو را مرور كنم نيرير بخوابم تا خاطرات شحاال بگذا اديز يليدوستت دارم خ-
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از او  يبه شكل خواستيتمام وجودم را پر كرده بود دلم م يبيبوسه زدم احساس اندوه عج شيفشردم و بر موها نهيرابه س سرش

ذرد اما دوستش داشته ام بگ خواستيگناهم كه تا ان لحظه كمتر از انچه دلش م رياز تقص خواستيكنم دلم م يعذر خواه

به من داده شود تا جبران كنم دلم  يگريفرصت د خواستيدلم م شديبرمال م رازمصورت  نيدر ا ميبگو يزيبه او چ توانستمينم

 خواستيسرنوشت نم ييگو يبود ول يگريجور د كي زيهمه چ خواستياو انجام دهم اصال دلم م يبرا يكار توانستميم خواستيم

بود همانطور كه سر  دهيد هيم تهيبرا يگريبه من بدهد ضربه هولناك د يگريفرصت د استخويمن هموار باشد نم يراه زندگ

 خواب گذاشتم صبح زود بود كه با تماس دست پرستار چشم گشودم يايمهران را در بغل داشتم خودم هم قدم به دن

وحشتناك هلن كنارم  ياگر در ان روزها ميمشخص شد همراه هلن به خانه برگشت مارستانيهفته بعد مهران با اجازه دكتر از ب كي

امدم كنار  يگاز گذاشتم پنجره را باز كردم و بعد از درست كردن چا يرا رو يكتر ميوارد خانه كه شد شدميم وانهينبود واقعا د

 :مهران نشستم و گفتم

 ها؟ يكارها نكن نياز ا گهيد-

 از كدوم كارها-

 مارستانيتو ب يمهمون-

 ؟يديترس يبگ يخواينكنه م-

 ديرسيداشت به لبم م دم؟جونميترس-

 بهتر بود اگر ديشا-

 ؟ياگر چ-

 شديختم م يگرياگر ماجرا طور د-

 منظور؟-

 ستيمهم ن يچيه-

 شديمهران احساس م يحرفها يتو شيچند وقت پ شداريان حالت ن باز

 ميكند تصم شيروحش چنگ زده رها ام هر چه به يخبر حاملگ دنيبودم كه بعد از شن دواريبه ان فكر نكنم ام اديكردم ز يسع
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 خبر را به او بدهم نيفرصت ا نيگرفتم در اول

اگر قبال  گذرانديسركار م يشتريمهران وقت ب هايشدم تازگ ميروز بعد مهران دوباره سركار رفت و من هم مشغول كارها چند

و به خود  گذاشتمياو م يماريب يرا پا راتييتغ نيبه خانه امدن نداشت من تمام ا يحاال عجله ا ديايزود به خانه ب كرديم يسع

گذشته بود كه از مهران  مارستانيب يكم كم روبراه خواهد شد حدود سه هفته از ماجرا زيتحمل داشته باشم همه چ ديبا گفتميم

 يو غذا مديچ يقشنگ زيخانه باشد م 8نشد و فقط قول داد كه ساعت  ايخواهش مرا جو نيعلت ا ديايخواستم شب زود به خانه ب

 يبزرگ اتاق را خاموش و فقط چراغها يقبل از امدن او شمعها را روشن و چراغها قهيدو دق يكيمورد عالقه مهران را پختم و 

 ياز رو هيلحظه تعجب مثل سا كيرا در قفل چرخاند  ديمهران كل 8راهرو را روشن گذاشتم درست سر ساعت  يكوچك تو

 صورتش رد شد

 م؟يمهمان دار-

 نهاره و -

 اد؟يقرار ب يكس

 .اهم

 .ستيمعلوم ن يساعت چه

 ؟ يمعلوم نكرد چرا

 .شد  ينم آخه

 ؟ ميمنتظر شما هست ميمثال روز شنبه ، ساعت هشت و ن يشد بگ ينم

 .نه

 .ستيدر كار ن يحتما مهمان پس

 .هست

 ؟ هيمهمان ك خوب

 .هيت بگم كتا قبل از آمدن مهمان به نيبش زيپشت م ايب.  يرو بشو يبرو دست صورت اول
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خبر  نيدانستم چطور ا ينم. شد  رهيبه من خ زيپرسش آم ينشست با حالت زيبعد كه پشت م قهيچند دق. نكرد  يسوال گريد مهران

كردم كه  ياما حاال فكر م. آنهاست  يمراحل زندگ نياز سخت تر يكياز خانمها  انيآقا يبودم كه خواستگار دهيشن. ميرا به او بگو

و  ختميمهران ر يبرا وهيآب م يوانيل. بود  ميمراحا زندگ نياز مهمتر يكيمن  يهم فقط برا ديو شا اخانم ه يبراخبر  نياعالم ا

 :باالخره مهران گفت . نشستم 

 ه؟ي؟ اسمش چ هيمهمان ك خب

 .نداره اسم

 ؟

 .ميخودمون انتخاب كن ديرو با اسمش

 !؟

زد بعد  يابتدا چشمانش برق. خبر را بخواند انيخودش از نگاهم تا پاشدم تا  رهيبه چشمان مهران خ. بر قرار شد  يقيعم سكوت

 .دوباره چشمانش پر از شوق شد و سپس نگاهش گم شد ،در هم رفت.بعد سرخ شد.  ديرنگ صورتش پر

 ؟ يستين خوشحال

 ... .چرا،چرا

 .داديحتما شام آن شب حالت شاد خود را از دست م شديزنگ تلفن بلند نم يدر آن موقع صدا اگر

 الو؟

 ما؟يس

 ؟ييتو كوين

 طون؟ي،شيديكجا فهم از

 خوبن؟ يهمگ

 .حال شما رو بپرسم  ميبزن يزنگ ميدلمون تنگ شده بود گفت.خوب خوب

 .نجاستيتو هم ا مامان
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 .مهران دميرو م يشما تنگ شده، االن گوش يهم دلمون برا ما

كه  Ĥوردميمم رونيب خجالي ينه داشتم ساالد را از توآشپزخا يمن تو.كويرا گرفت و شروع كرد به صحبت با ن يگوش مهران

 . ديخنده گرمش به گوش رس يصدا

 ديشا. نبود كه انتظارش رو داشتم يمن طور يخبر حاملگ دنيعكس العمل مهران بعد از شن.مرا رفع كرد ديخندهاش ترد يصدا

 .كردميصبر م شتريب يبهتر بود كم

 .كرد و گفت كه مامان پشت خط استفكر بودم كه مهران مرا صدا  نيدر ا هنوز

 .مامان سالم

 !خوب يخبر ها نيباشه از ا شهيهم. زميدختر عز سالم

 خبر ؟ كدوم

 .ميكن يما خودمون ازت مراقبت م.رانيا ايكارهاتو درست كن و ب ه؟يچ يدوني؟ اصال م يزود تر به ما نگفت چرا

 بمونم؟ شتيپ اميمن ب يخواه يم

 .داد ميبعد از تولد بچه حتما به شما زحمت خواه. نيخودتون دوربش يو از خونه و زندگ ديفتيزحمت بنداره شما ها به  يلزم چيه

 يشد گوش كيدستم بود كه مهران به من نزد يهنوز تو يگوش يكردم ول يخانم خداحافظ وشيو پر كوياز صحبت با مامان ن بعد

 :و گفت ديان خود كشبازو انيتلفن گذاشت و مرا ارام در م يرا از دستم گرفت و رو

 اد؟يم يمهمان خوب ك نيا يباالخره نگفت-

 گهيحدودا شش ماهه د-

 ؟يدكتر رفت شيپ-

 گرفتم شيرا چند هفته پ شيازما جهياره نت-

 ؟يپس چرا زودتر نگفت-

 ؟يبود يبستر مارستانياخه تو ب-

 ؟يرو گرفت جهينت يك قايدق-
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 كه تو حالت خراب شد يهمون روز-

 يدار يدختر تو چه تحمل-

 شميدارم عمه م شميدارم عمه م گفتيم يراه انداخته بود؟ه يو داد غيچه ج كوين يديشنيم-

 اديتا مهمون ب ميصبر كن ديبا اي يديهمه خوشحال شدند حاال شما شام به ما م دمياره شن-

 يشده اتفاق يزيچ كيكه داشتم  يمرا از خودش دور نكرده بود احساس گنگ كرديم يرو شكر كردم كه مهران دوباره شوخ خدا

در چشمان مهران موج  يديچنان غم و ناام يگاه ستيبگذارم و بفهمم سرچشمه ان چ شيدست رو تواستميافتاده كه درست نم

و كم مانده  شونديتر م كيو نزد كياتاق بهم نزد يوارهايد كردميحس م يعمواق نيدر چن كرديم شير شيكه قلبم را ر زديم

و  كنديم يخودش فرو رفته؟كمتر شوخ ياست تو يچرا مدت دميفهميم ديبا كردم؟چطوريم دينند چه كار بااست مرا له و لورده ك

شك  يزيبرعكس شده نكند به چ زيچ همهو مهرداد اورا شاد كند اما انگار  كوين دنيد كردميقبل را ندارد فكر م يان حالت شاد

 كرده است؟

 :گفت ديتعجب اشكار مرا د يز معمول به خانه انمد وقتماه از ان شب گذشته بود كه مهران زودتر ا كي

 با تو باشم شتريب يتا چند ساعت ميايگفتم امشب زودتر ب-

 ؟>افتاده ياره اتفاق-

 نه-

 >ستيحالت خوب ن-

 نه خودت رو نگران من نكن من خوب خوبم-

 و بدهعمل تو ر بيترت ديتا شا ميبش بزن يسر گهيهفته د دينرفته كه دكتر گفته با ادتي-

 گه؟يهفته د-

 رفت؟ ادتياره باز -

 شهيمثل هم-

 نذار گهيهفته د يبرا يانداختم پس برنامه ا ادتيخب حاال كه -



 

 

كتابخانه نودهشتيا فرنگيس آريانپور –عروسي سكوت                                 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢١٤

 مياريرا به حساب ن ليندارم البته اگر جمع و جور كردن وسا يبرنامه انچنان-

 م؟يقراره بر ييو جو ركدن؟مگه جا ل؟جمعيوسا-

 ما نه من-

 تو؟كجا؟-

 تسين يدور اديز يجا-

 ؟>چه خبره يبگ يدرست حساب شهيمهران م-

 تو رو ترك كنم؟ شميمجبور م گهيمن دو روز د-

و دلهره تمام وجودم را پر كرد مهران حتما از  ديپر ميبه گوشم نواخته باشند رنگ از رو يمحكم يليس ييحرف گو نيا دنينش با

سرم دور  يوضعم چه كار كنم؟هزار جور فكر تو نيا امرا ترك كند حاال من ب خواهديناراحت است كه م يزيدسن من بخاطر چ

 اورميبر زبان ب ستيبايمرا كه  يجرائت نداشتم سوال يول زديم

 رم؟يكجا م يبدون يخواهينم-

 بدونم چرا خواهميم شتريب-

 ليادامه تحص يبرا-

 ؟يچ-

 

ولي اين پيشنهاد رو چند روز پيش . بگذارمگفتم كه، براي ادامه تحصيل، هر چند دلم نمي خواست در چنين موقعيتي تو رو تنها  _

 .بعدها به دردمون مي خوره. به من كردند و چون امتيازات خيلي خوبي داره ديدم شانس خوبيه كه نبايد از دست بدهم

با هواپيما  البته مي دانستم كه. خيلي از اوتاوا دور بود. شنيدن نام شهري كه قرار بود در آنجا اقامت بكند قلبم ضربه اي رد كرد با

حس . احساس ناخوشايندي به دلم چنگ انداخته بود! چند ساعت بيشتر طول نمي كشد، اما هر روز كه نمي شد سوار هواپيما شد

نمي دانستم چطور به او بفهمانم كه آنچه بوده به . مي خواهد بين خودش و من فاصله ايجاد كند سيلهمي كردم مهران به اين و

 .ي مهران رشته افكارم را پاره كردصدا. گذشته پيوسته است
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بايد به فكر . خيلي دلم مي خواست مي توانستم تو رو با خودم ببرم، اما زندگي توي خوابگاه اصال در شرايط تو مناسب نيست _

 .چاره ديگري باشيم

بم ساكت و خاموش، اما ل. سكوت بهترين جواب بود. ساكت شدم. نداشتم كه به او بدهم، پيشنهادي هم به فكرم نمي رسيد جوابي

دلم مي . در دلم غوغا به پا شده بود، طوفاني به جان و روحم حمله كرده بود كه فروكش كردن آن نياز به دريايي از تحمل داشت

خداوندا چقدر به . مهران هم ساكت نشسته بود و با ليوان چاي سرد شده بازي مي كرد. كنم لخواست مي توانستم با كسي درد د

 باهت داشت؟مهرداد ش

او هم بين من و بچه و تحصيل چنين انتخابي مي كرد؟ آه سيما، سيما، دوباره افكارت را به دست شيطان سپردي؟ دوباره داري  آيا

خودت را در تخيالت بيهوده غرق مي كني؟ دوباره داري از واقعيت زندگي دور مي شوي؟ آه، خدايا چرا اينها رو دو قلو آفريدي؟ 

مي بايست اين تغيير ناگهاني ! ين همه شبيه به هم نبودند؟ كمك كن از البالي تارهاي افكار شيطاني خالص شومچي مي شد اگر ا

مي بايست قلبم را خالي از عشقي مي كردم كه به من . را مي پذيرفتم و كم كم به مهران ثابت مي كردم كه برايم خيلي عزيز است

 :پرسيد دمر را باز كرتا د. آن روز هلن سري به من زد. تعلق نداشت

 اتفاقي افتاده؟ مهران چيزيش شده؟ _

 .مهران سر كاره. نه، نه _

 پس چرا اين قدر درهمي؟ _

 .شدم موضوع را براي هلن تعريف كنم كه طي اين مدت واقعا يك دوست خوبم برايم شده بود مجبور

به نظر من بايد . نجا، هزار جور فكر و خيال خواهي كردتنهايي اي. ببين، سيما، تو با اين وضعيت روحي نمي توني اينجا بموني _

 .جايت را عوض كني

 .ميگي چه كار كنم؟ هر جا كه باشم نبودن اون رو حس مي كنم _

اونجا به كمك يكي از دوستهام برايت آپارتمان كوچكي . مي تونم تو رو به يك ماموريت كاري طوالني مثال به مونترال بفرستم _

 .همان جا مي توني سفارشهاي دفتر رو انجام بدي مي گيريم و تو از

 .نه نمي خوام از اينجا برم _
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 .ولي خودت مي دوني كه تنها نمي توني اينجا باشي. اگه حامله نبودي، اشكالي نداشت _

جا آره ميدونم كتايون خانوم هست ولي راستش خيال من راحت تر ميشه اگر يك كسي دائم نزديك تو باشه، گفتي مهران ك _

 ميره؟

. شايد بهتر باشه برم ايران. فكرم كار نمي كنه. نمي دونم چه كار كنم. دقيقا نمي دونم، اما فكر كنم بايد به مونترال نزديك باشه _

ولي چي بگم؟ بگم پسرشون از دست من عصباني شده و رفته درس بخونه؟ نميگن ما تو رو فرستاديم كه ازش مواظبت كني؟ اصال 

نگاه كنم؟ خدايا، خدايا، از همان روز آشنايي با نيكو براي من خط و نشان كشيده بودي؟ عشق  نومپريوش خا چطور تو چشمهاي

مهران رو داري ازم دور مي كني تا من رو آزمايش كني؟ حاال با . بگم» بله«مهرداد رو توي دلم نشاندي، اما كاري كردي تا به مهران 

شايد نياز به وقت داره . ولي نمي تونم اون رو مجبور به ماندن كنم. نمي خواد مهران بره اين بچه چه كار كنم؟ اينم آزمايشه؟ دلم

 !تا كم كم همان مهران چند ماه پيش بشه؟ شايد امتحانيه كه من بايد پس بدم تا دوباره سزاوار عشق او بشم؟

 سيما، كجايي؟ _

 .ها؟ بگو، حواسم پرت شد _

 .ا من يك تلفن بزنمسيما جون، اصال يك دقيقه صبر كن ت _

 :از چند دقيقه هلن خندان آمد و گفت بعد

 مي دوني به كي زنگ زدم؟. مي بيني عزيزم، وضع به اون وحشتناكي كه تو فكر مي كني نيست _

 .نه _

 !به مادرم _

 ؟ _

تماس تلفني دائمي  باور كن خيلي كم بهش زنگ ميزنم، كار و گرفتاريهاي اين شركت نمي گذاره كه زياد سراغشون برم و حتي _

 .اما وقتي داشتم با تو حرف مي زدم يكدفعه فكري به سرم زد كه خوشبختاه نتيجه داد. باهاشون داشته باشم

 چه نتيجه اي؟ _

 .گوش كن تا برات بگم _
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ختصرا م. هلن برايم تعريف كرد كه از مادرش خواسته بود براي من جايي در شهر خودشان پيدا كند كه زياد گران نباشد بعد

وضعيت مرا برايش توضيح داده بود و مادر هلن پيشنهاد كرده بود كه من طبقه ي دوم خانه ي آنها را اجاره كنم و ماهانه پولي به 

مادرش گفته بود كه او و شوهرش تنها هستند و چون هلن بندرت سراغ آنها مي رود اين امكان خوبي است تا از تنهايي . آنها بدهم

البته گفته بودند كه فعال به طور موقت، چون اگر خوششان نيايد، عذر مرا . ي هم براي كشاندن هلن به آنجا شوددرآيند و بهانه ا

يعني چه؟ من هميشه شنيده بودم كه اروپايي . خودم اعتماد كنم وشهايبا شنيدن حرفهاي هلن نمي توانستم به گ. خواهند خواست

تعداد زيادي از . البته موضوع پانسيون فرق مي كرد. خانه ي خودشان ساكن مي كنندها يا اصال غربيها خيلي به ندرت كسي را در 

مي دادند، اما اينكه مادر هلن خودش  قزنهاي تنها و يا كساني كه مي خواستند درآمد اضافي داشته باشند، به دانشجويان اتا

 :د كه گفتماين بو. پيشنهاد كند من در خانه ي آنها زندگي كنم، چيز واقعا عجيبي بود

 .نمي خوام مزاحم كسي باشم. دلم مي خواد تنها باشم، در شرايط فعلي نمي تونم هم صحبت خوبي باشم _

در . ش براي من تنگ شده، به اين بهانه مي خواد من رو ببينهدل. اگر مامان نمي خواست پيشنهاد نمي كرد. اصال فكرش رو نكن _

آخه وقتي داشتند اون خونه رو مي ساختند، فكر مي كردند من اونجا خواهم . ضمن ورودي و خروجي طبقه ي دوم كامال مجزاست

تو نمي . مزاحم همديگه نشيم هم نزديك آنها باشم و هم مستقل، هر وقت بخوام برم و بيام و ن،به اين دليل، مي خواستند م. ماند

فقط چون من واقعا نگران تو هستم، فكر كنم اين ايده . مي توني هر طور كه دلت بخواد زندگي كني. خواد نگران اين چيزها باشي

 .خوبي باشه

آخر هفته  قرار شد. البته چاره ديگري هم نداشتم. آن قدر از خصوصيات آن خانه و امكانات ديگر آنجا گفت كه قبول كردم هلن

با دستي لرزان . بعد از رفتن هلن به زور خودم را وادار كردم وارد اتاق خواب بشوم. كه دو روز تعطيلي داشتيم، با هلن برويم آنجا

هميشه قبل از آمدن مهران لباسي . بدون اينكه دست به لباسي ببرم روي تخت نشستم. را عوض كنم لباسمدر كمد را باز كردم تا 

هنوز نمي توانستم به خودم . اما از فردا به انتظار چه كسي بايد خودم را آماده مي كردم. ردم كه او دوست داشتانتخاب مي ك

دلم مي خواست به او تلفن كنم . داشت مرا تنها مي گذاشت و مي رفت مهران. بقبوالنم كه مهران واقعا تصميم به رفتن گرفته باشد

 .دست به تلفن بردم و شماره را گرفتم. وشي برايش داشتمخبر خ. و ازش بخواهم امشب زودتر بيايد

 الو؟ _
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 .چه صداي گرمي داشت. شنيدن صداي مهران دستهايم يخ كردند با

 مهران؟ _

 سيما تويي؟ _

 .آره _

 كاري داشتي؟ چيزي شده؟ _

 .با تو در ميان بگذارم مي خواستم خواهش كنم امشب كمي زودتر بياي خونه موضوعي پيش اومده كه مي خواستم. چيزي نشده _

 تلفني نميشه بگي؟ _

 .نه _

 .باشه، سعي مي كنم كارها رو زودتر تعطيل كنم _

 .ديوار داشت باال و باالتر كشيده مي شد. تا آن روز اينطور خشك با هم حرف نزده بوديم. لحظه بعد تلفن خاموش شد چند

 از شنيدن. آمد به قول خودش وفا كرد و زودتر از شبهاي قبل به خانه مهران

هلن واقعا خوشحال شد و گفت حتما قبول كنم، چون چند ساعت بيشتر تا محل اقامت او فاصله نخواهد داشت و ما مي  پيشنهاد

چون مهران . به اين ترتيب قرارها گذاشته شد و من نيز به جمع كردن وسايل پرداختم. توانيم با ماشين به ديدن همديگر برويم

هلن راهي مونترال بشوم تا اينكه مهران چند روز بعد به آنجا بيايد و از نزديك خانه را  بامي كرد قرار شد زودتر از من حركت 

انگار همه چيز لب فرو بسته و . بعد از رفتن مهران، خانه خيلي ساكت شده بود. ببيند و مطمئن شود كه همه چيز رو به راه است

 .خاموش شده بود و مثل من دلتنگي مي كرد

احساس . تمام روحم سوز و داغ و درد بود. اين حقيقت كه مهران مرا ترك كرده بود، راحتم نمي گذاشت. تخت دراز كشيدم روي

تنهاي . دلم بيمار و لبم خاموش بود. توي تله ناتواني گير كرده و دست و پا مي زدم، ولي راه نجاتي نداشتم. مي كردم به دام افتادم

مثل كسي كه در بيابان بي آب و . نه دمسازي كه با او راز و نياز كنم و غم دل را برايش بازگويم تم،داشتنها شده بودم، نه ياري 

علفي گير كرده باشد، افتان و خيزان خودم را به لبه پرتگاه خواب كشيدم تا با سقوط در آن، زهر درد جانگداز جدايي، كار خودش 

 .را بكند
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وسايلم را جمع كردم و چيزهاي اضافي را توي جعبه اي ريختم تا هلن . اري گذراندمروز بعدي را در حالت بين خواب و بيد دو

جمعه شب هلن زنگ زد و گفت كه بليت خريده و شنبه ساعت ده . تمام وسايلم در دو چمدان جا گرفت. ترتيب آنها را بدهد

 .پرواز مي كنيم

مامان هلن خيلي گرم از ما استقبال . پاييز در همه جا هويدا بودجاي زيبايي بود و نقش و نگار . بود كه به خانه هلن رسيديم ظهر

خانمي بود در حدود پنجاه . خوشبختانه با تصوراتم جور درآمد. طبق معمول صد جور تصوير از او در ذهنم درست كرده بودم. كرد

 .مليح و نگاهي گرم ديسال، مرتب و شيك با لبخن

چمدانها را كنار در ورودي . نرفته بود تا بعد از مدتها غيبت باالخره دخترش را ببيندهلن هم خانه مانده و مخصوصا سر كار  پدر

معلوم بود مادر هلن زن با . دكور خانه ساده ولي در نوع خود شيك بود. گذاشتيم و به دعوت مادر هلن وارد سالن پذيرايي شديم

براي اينكه در ورودي ديگر را به من . باال را به من نشان دهدكرد تا چاي آماده مي شود طبقه ي  يشنهادپدر هلن پ. سليقه اي است

از راه پله باال . نشان دهند، از خانه خارج شديم و پشت خانه، نزديك در آشپزخانه در ديگري بود كه به راه پله باريكي ختم مي شد

يد را از جا كليدي جدا و در را باز كرد و پدر هلن كل. در آنجا قرار داشت آپارتمانرفتيم و به راهروي كوچكي رسيديم كه ورودي 

تابلوهاي كوچكي . آپارتمان زيبايي بود، ديوارها به رنگ آبي خيلي ماليمي رنگ آميزي شده بودند. كنار ايستاد تا ما وارد شويم

كه عطر دلنوازي  قرار داشت گلدان گل تازه گذاشته بودند اروي ميز وسط هال كوچكي، كه بين اتاقه. روي ديوارها ديده مي شدند

پشت پنجره رفتم و پرده را كنار . دو تا اتاق و آشپزخانه نسبتا بزرگي داشت. آپارتمان كامال مبله بود. توي هال پخش كرده بود

با دستاني . طبيعت را به چشم ببيند بنبود تا زيبايي دلفري. جاي مهران خالي بود، خيلي هم خالي. منظره بيرون قلبم را فشرد. زدم

 .از پدر هلن صميمانه تشكر كردم. ان پرده را انداختملرز

هر چند دلم مي خواست تنها باشم و مي دانستم هم صحبت خوبي براي . مخالفت كردم. پيشنهاد كرد، كمي استراحت كنم هلن

پنجره هاي اتاق . ردمآنها رفتند پايين و من به اتاقهاي ديگر سركشي ك. اما باالخره با اصرار هلن رضايت دادم. آنها نخواهم بود

كمد نه چندان بزرگي . تزيين اتاق حالت آرامش بخشي داشت. تيره پوشانده شده بود زرشكيخواب با پرده هاي كلفتي به رنگ 

اتاق ديگر كمي بزرگتر بود ولي مبلمان . يك طرف اتاق بود و ميز كوچكي كنار تخت كه چراغ خواب زيبايي روي آن قرار داشت

توي سالن نسبتا بزرگ، بخاري تو ديواري قرار . تزيين شود هلناحتماال اين اتاق را گذاشته بودند تا به سليقه ي . دچنداني آنجا نبو
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رويهمرفته . داشت و مبلمان راحت و چند تا گلدان گل و كتابخانه اي در يك سمت هال و در سمت ديگر ميز تلوزيون قرار داشت

يك دست لباس تيره رنگ از آن بيرون آوردم، سر و صورتم را شستم و . انها را باز كردميكي از چمد. آپارتمان نقلي و راحتي بود

مرا كه ديدند با روي خوش از من پذيرايي . هلن و والدينش مشغول نوشيدن چاي بودند. لباسم را عوض كردم و خودم رفتم پايين

 .كردند

از فرداي آن . ام كارهاي الزم را از طريق اينترنت برايم بفرستدقرار شد تم. فرداي آن روز، دير وقت عصر با اوتاوا برگشت هلن

همان طور كه هلن گفته بود در آنجا خيلي مستقل بودم و والدين او به غير از پرسيدن اينكه آيا . روز زندگي جديد من شروع شد

 البته. هيچگونه دخالتي در زندگي من نمي كردند ارم،راحتم و احتياج به چيزي د

 .دم كه هلن سفارش الزم را به آنها كرده و بويژه ا ز مادرش خواسته حواسش به من باشدبو مطمئن

 .وقت بود كه صداي زنگ تلفن مهر سكوت را شكست دير

 الو؟ _

 سيما خودتي؟ _

 !پنجره اش رو به پارك بزرگي باز ميشه كه خيلي زيباست! آه، مهران، حيف كه اينجا نيستي، جاي خيلي باصفاييه _

 .حالم كه خوشت آمده، خيالم راحت شدخوش _

 تو كي مياي؟ _

 راستي خواب كه نبودي؟. آخر هفته حتما سري مي زنم تا شريك اون منظره زيبا بشم _

 جاي تو چطوره؟. نه، داشتم وسايلم رو جابه جا مي كردم _

د سر و صداي دوستداران ورزش يك اتاق كوچك كه پنجره ي كوچولويي داره كه رو به زمين ورزش باز ميشه و از صبح زو _

 !تازه بچه هاي ديگه ميگن كه بعضي وقتها با شيپور همه رو بيدار مي كنند! اعصاب من رو خرد مي كنه

 مگر سرباز خونه است؟ _

 !نه بابا، شايدم شوخي مي كنند، آخه آدم ناوارد گير آورده اند _

 گفتي كي ميايي؟ _
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 پرسي؟ نكنه دلت برام تنگ شده كه اين قدر مي _

 .جات خيلي خاليه _

 .سعي مي كنم اگر شد زودتر بيام ولي اگر نشد آخر هفته حتما ميام. مي دونستم از دادن جواب مستقيم طفره خواهي رفت _

 !پس منتظرت مي مونم _

 .خوابهاي خوب ببيني _

 !مهران _

 چيه؟ _

 .فته بري سراغ دكترداشت يادم مي رفت، پس دكتر رو چه كار كنيم؟ تو كه قرار بود اين ه _

 .اگر احساس ناراحتي كنم خودم رو به همسايه بغلي نشون ميدم. انجا هم به اندازه كافي هست. نگران دكتر نباش _

 !مهران _

 !نه، نه، حسوديت نشه يك پسر خوب خيلي درسخونه _

 آه، مهران باز داري سر به سرم مي گذاري؟ _

 .تو حتما خسته اي، فردا باز با تو تماس مي گيرم. ير وقتهخب ديگه د! واقعيت محضه. نه راست ميگم _

تماسهاي تلفني مهران به همين . ترتيب اولين شب اقامت من در آپارتماني واقع در طبقه ي باالي خانه ي مادر هلن سپري شد بدين

آشنايي با پدر و مادر هلن نيز آپارتمان مورد پسند او هم قرار گرفت و از . منوال برقرار بود تا اينكه آخر هفته خودش آمد

 .خوشحال شد

سعي كردم او را قانع كنم كه مرا به آنجا ببرد و يا در همان شهر آپارتماني . دو روز بيشتر آنجا نماند و به دانشگاه برگشت مهران

ماني در آن شهر اما مهران مي گفت كه در خوابگاه ماندن برايش راحت تر است و حتي اگر هم آپارت. بگيريم و با هم باشيم

هنوز آن حس گنگ دست از سرم برنداشته بود كه مهران مي خواهد بدين ترتيب مدتي از . باشد خانهبگيريم او بندرت مي تواند 

ولي سعي كردم به اين چيزهاي ناخوشايند فكر نكنم و نگذارم ترديدي كه داشت در مغزم النه مي كرد براي خود . من دور باشد

بار با ايران تماس گرفتم تا به مامان خبر بدهم كه جايم راحت  دچن. دو روز بعد رفت و من دوباره تنها شدم مهران. جا باز كند
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 :حدودا يك ماهي از اقامت من در مونترال گذشته بود كه يكروز هلن تلفن كرد و گفت. است و مشكلي ندارم

 .سيما، خودت رو براي شنيدن يك خبر آماده كن _

 .فكر كردم چه اتفاقي ممكن است افتاده باشد. دلم هوري ريخت پايينشنيدن اين حرف  با

 .خب، بگو _

 .بزودي مهمان خواهي داشت _

 مهمان؟ كيه؟ _

 !مامانت _

 تو از كجا فهميدي؟ چيزي شده؟! مامان؟ _

ن هستي، به من زنگ زد تا به كتايون خانم زنگ زده بود و چون او گفته بود كه خونه مامان م. نه، چيزي نشده، مياد تو رو ببينه _

 .آدرس دقيق رو بگيره

 پس چرا به من خبر ندادند؟ _

 مي خواستند برات سورپريز باشه؟ _

 تو مي دوني كي مياد؟ _

 !آره، ولي نميگم تا حداقل نصف سورپريز باقي بمونه _

 .طور بود هلن را راضي كردم تا تاريخ پرواز را به من بگويد هر

 .ايي رو كه برات فرستادم اگر بتوني زودتر بفرستي، پاداش خوبي پيش من داريراستي سيما، اون كاره _

 .سعي مي كنم تا دو روز ديگه تمامشان كنم _

 .پس فعال خداحافظ، مواظب خودت باش _

 .از تلفنت ممنون _

. راي جلب مشتري مي كندكارهاي زيادي كه هلن به من ميداد معلوم بود كه كار شركت گرفته و ديويد منتهاي سعي خودش را ب با

طي چند روز آينده . چون كارم حساس بود و نمي بايست اشتباهي در آن صورت گيرد، مجبور بودم تمام حواسم را جمع آنها كنم
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حدود ساعت هفت عصر بود كه مامان . و با يك يادداشت عذرخواهي براي هلن فرستادم ردمتمام كارهاي عقب افتاده را تمام ك

متوجه شدم خانم كتابخواني است و . چاي گذاشتم و مشغول صحبت شديم. و كيكي كه خودش درست كرده بود آوردهلن آمد باال 

وقتي تعجب را . از گياهان تيمار داري مي كنم مناما گويا حدس زده باشد گفت . نخواستم شغلش را بپرسم. اطالعات زيادي دارد

را به اتمام رسانده و تز پايان تحصيلش را درباره انواع نادر گلها و پرورش توي صورتم ديد در توضيح گفت كه رشته گياه شناسي 

جنگلبان كار  ستيارمي گفت عالقه شديدي به طبيعت دارد و چند سالي را هم به عنوان د. آنها در مناطق غير بومي نوشته است

دو ساعتي با هم . ت كرد از آنجا ديدن كنماز من دعو. االن هم به صورت نيمه وقت در يك مزرعه علمي كار مي كند. كرده است

در حالي كه چشمهايم از اشك سپاسگزاري . دلم به او گرم شد. حس كردم دارم يك دوست ديگر پيدا مي كنم. صحبت كرديم

 :از جا بلند شد و مرا در آغوش گرفت و گفت. برق مي زد، صميمانه به خاطر لطفي كه در حق من كرده بود از او تشكر كردم

. مي بينم اين بار هم انتخاب خوبي كرده. هلن خيلي سخت با كسي دوست ميشه، اما وقتي ميشه، اون شخص بايد خيلي ويژه باشه _

 مي خواي با من بيايي؟. راستي فردا مي خوام گشتي توي مغازه ها بزنم. خب من ديگه ميرم تا تو استراحت كني

 .بخرمبا كمال ميل، من هم مي خواستم يكي دو سه چيز  _

من چون مدتها بود كه از خانه خارج نشده بودم و با . اين ترتيب قرار گذاشتيم فردا ساعت ده صبح با هم به مركز شهر برويم به

مامان هلن چند مغازه . نبودن مهران اصال حال و حوصله ي ديدن مردم را نداشتم احساس مي كردم وارد يك دنياي ديگر شده ام

با هم سري به آنها زديم دو تا پليور تيره رنگ و گشاد . و قيمتشان هم زياد گران نبود تندوب داشرا مي شناخت كه اجناس خ

براي صرفه جويي در وقت خريد چند روز . بعد به يكي دو مغازه ديگر سر زديم و آخر سر هم به سوپرماركت رفتيم. خريدم

شد، ولي هنوز خيلي زود بود تا بتوانم در جمع  سپريبخوبي روز . وقتي به خانه رسيديم از مامان تشكر كردم. آينده را كردم

دو روز بعد مثل برق گذشت و من در فرودگاه در انتظار آمدن مامان روبروي در خروجي . ديگران خودم را راحت حس كنم

مي كردم رنگم  سود و حدستهايم يخ كرده ب. وقتي شماره پرواز را اعالم كردند، دلهره و ترس قلبم را انباشته بود. ايستاده بودم

باالخره مسافران يكي يكي رسيدند و بعد از . اينجا بود كه كار ديگري به غير از طلب كمك از خدا نمي توانستم بكنم. پريده است

با پاهايي كه نا نداشتند قدمي به جلو برداشتم و خودم را در آغوش . چند دقيقه مامان را ديدم كه پشت سر ديگر مسافران مي آمد

قطره هاي داغدار اشك كلمه به كلمه دردي . سيل اشك به جاي ما حرف مي زد. رم، پر مهر و محبت و عزيز مادر گريانم يافتمگ
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نوازش دستهاي مهربان مادر مثل آبي بود كه بر آتش سوزناك و غمي كه . را كه در قلب ما خانه كرده بود برايمان ديكته مي كرد

فكر مي كردم اگر از او جدا شوم محو خواهم شد . خواست هميشه همان جا مي ماندم ميدلم . سينه ام را مي سوزاند، فرو ريزد

خودم را مثل ساقه نحيف گياه جواني حس مي كردم كه توي بيابان تنها مانده و باد و باران و طوفان به او حمله . نيست خواهم شد

 را  يين تنهاپشتم خم برداشته بود و قدرت آن را نداشتم كه اي. كرده باشند

 

دقايقي كه در آغوش مادرم بودم خودم را در دنياي ديگري . حاال مادرم اين تكيه گاه بود . نياز به تكيه گاهي داشتم . كنم  تحمل

با چشماني كه هنوز گريان . دستي به شانه ام خورد . آنچه در اطراف ما مي گذشت نه ديده و نه حس مي شد . حس مي كردم 

 .هلن را ديدم  بودند برگشتم و

به اين دليل از ترس اينكه مبادا حال تو بد بشه ، فكر كردم بهتره خودمو . حدس مي زدم با چنين صحنه اي روبرو خواهم شد  _

 .همين چند دقيقه پيش پرواز من هم به زمين نشست . برسونم اينجا 

 !آه ، هلن  _

بعد توي راه هر چقدر دلت خواست . بيا بريم آنها را پيدا كنيم . تو بگيرم تشكر رو مي گذاريم براي بعد ، حاال بريم بارهاي مامان _

 .گريه كن 

. به عنوان سپاسگذاري او را محكم در آغوش گرفتم و گفتم از ديدنش خيلي خوشحالم . هلن مرا به زمان حال برگرداند  حرفهاي

هم با من داشته و قراردادي را بايد امضا مي كردم كه فكر هلن گفت كه كاري . بعد از چند دقيقه سوار ماشين و راهي خانه شديم 

به خانه كه رسيديم مامان هلن به قدري از ديدن هلن تعجب . هم مامان خودش را و هم مرا ببيند .  دكرده با يك تير دو نشان بزن

مامان هلن نگاهي به من انداخت و  .باورش نمي شد هلن را به اين زودي ببيند . كرد كه همه به خنده افتادند ، حتي من و مامان 

 :گفت 

 !اگر تو اينجا نبودي ، ديدن هلن برايم همان آرزوي هميشگي باقي مي ماند . سيما ، همه اينها رو از تو دارم  _

. م كنم بعد از گذاشتن چمدانها در اتاق ، رفتيم تا ناهاري را كه صبح زود آماده كرده بودم گر. و مامان به طبقه ي باال رفتيم  من

 .مامان توي اتاقها مي گشت و از پشت پنجره مناظر گوناگون اطراف را نگاه مي كرد 
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كتايون خانم . تا با چشم خودم نمي ديدم دلم رضايت نمي داد . خيلي نگران بودم حاال كجا زندگي مي كني . جاي خوبي داري  _

رفي دروغه ، توي اين دوره زمونه آدم نمي تونه به چيزي باور گفت كه تو جايت راحته ، اما كي مي دونه ، چه حرفي راسته چه ح

راستي . جگر گوشه اش مربوط ميشه ، به تنها دخترش ، به تنها اميد زندگيش ، به نور چشمش  بهاون هم به چيزهايي كه . كنه 

نين شرايطي گذاشته و رفته ماجراي ادامه تحصيل مهران ديگه چيه ؟ من و پدرت وقتي شنيديم باورمون نشد كه او تو رو در چ

سيما جون ، نكنه اتفاقي افتاده كه ما خبر . رو خسته بكنه  خودشاون هم بعد از اينكه دكتر تاكيد كرده زياد نبايد . درس بخونه 

 نداريم ؟ نكنه دعواتون شده ؟

تا وقتي جواب مناسبي پيدا كردم به كنارش نشستم و از او خواستم برايم از خانم جون و پدر تعريف كند . مامان چاي آوردم  براي

بعد چمدانش را باز كرد و چيزهايي را كه . از خانه ، از دوستان و آشنايان .مامان برايم از همه تعريف كرد . اين موضوع برگردم 

از مامان . يم همه چيز را جا به جا كرديم و ميز را چيديم و دو نفري نشستيم و در سكوت غذا خورد. داد  نبرايم آورده بود به م

اما بعد از . خوشبختانه مامان قبول كرد . خواستم يكي دو ساعتي استراحت بكند تا بعد با هم برويم بيرون ، كمي قدم بزنيم 

مامان از او تشكر كرد . حدود ساعت شش عصر بود كه هلن آمد باال . نكردم  لفتيمخا. استراحت گفت بهتره امروز در خانه بمانيم 

هلن در مورد علت سفرش با من صحبت كرد . ا كه براي او و مادر و پدرش آورده بود به او داد كه خيلي خوشحال شد و هديه اي ر

به شهرهاي ديگر و دادن مشورت به  ريتييك پروژه ديگر پيش آمده بود كه از دو بخش تشكيل مي شد يكي سفرهاي مامو. 

ري مي كردند ، دومي ايجاد يك پل ارتباطي بين شركت هلن و شركت هاي دفاتر ديگر شركت هايي كه هلن و ديويد با آنها همكا

و  داديگر كه در اينجا نياز به شخصي بود كه هميشه در شركت ، دفتر و يا حتي در خانه حاضر و از تمام اطاعات مربوطه برخور

بود داشته باشد و بتواند در در كمترين زمان تسلط خوبي به زبانهاي مورد نظر آنها كه در اين مورد انگليسي ، فرانسه و اسپانيولي 

چون افراد از حرفه ها و تخصصهاي مختلفي مي توانستند . اين كار حيطه تقريبا وسيعي را در برمي گرفت . كارها را انجام بدهد 

عيت من باخبر بود هلن چون از وض. به اين دليل مي بايست قبل از شروع كار دوره آمادگي طي شود . باشند  دگانجزو مراجعه كنن

در مورد گزينه دوم در صورتي . ، گزينه اول را رد كرد ، هر چند خودش موافق بود كه من بيشتر سفر كنم و كمتر در خانه بنشينم 

يك دوره آموزشي را طي كنم تا بعد به كمك اينترنت به شبكه اطالع رساني  ايستكه انجام آن را به عهده مي گرفتم ، مي ب

حقوق پيشنهادي خيلي خوب بودولي مي . ل شوم و دسترسي به تمام چيزهايي داشته باشم كه ممكن بود الزم شود شركت آنها وص
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دو سه سال اول را . فكر اين را هم كرده است  فتهلن گ. به ويژه بعد از چند ماه ديگر . ترسيدم نتوانم از عهده ي انجامش برآيم 

رد باشد از بچه نگهداري خواهيم كرد و بعد مامان با كمال ميل حاضر است چند به كمك پرستار يا كسي كه بچه داري خوب وا

هلن گفت فقط دو روز ، چون قرار داد را آورده و بعد از . به هر حال از او خواستم چند روزي به من وقت بدهد . ساعتي با او باشد 

 .دو روز كه برمي گردد بايد از جواب من مطلع باشد 

 :مامان گفت . م و برايش توضيح دادم مامان صحبت كرد با

. يكي از داليلي كه من آمدم اينجا همينه . ببين سيما جون ، من و پدرت خيلي دلمون مي خواد تو و مهران برگرديد پيش ما  _

، هر چند  اما مي بينم كه اينجا خونه خوبي گرفتي و والدين هلن. گفتم خودم بيام راضيت كنم و تو مهران رو راضي كني برگرديد 

فقط يه چيز نمي . خودي نيستند ولي به هر حال دم دست هستند و هلن هم تا آنجايي كه من فهميدم دوست خوبي بايد برات باشه 

به هر حال اگه بدونم همه چيز اينجا خوبه و با مشكلي رو به رو . گذاره كامال خيالم راحت باشه و اون نبودن مهران كنار توست 

صدايت از تلفن يا ديدن نامه ات خوش كنم و از تو دور باشم ولي  نيدنحاضرم دلم رو به ش. تحمل خواهم كرد  نيستي دوري تو رو

به اين دليل ، خودت بايد تصميم بگيري اگر خسته ات نمي كنه و زياد بهت فشار . بدونم كه تو سالمي و داري زندگي مي كني 

كالس هم ميري و . ن فكر مي كرد تو از پسش برنميايي بهت پيشنهاد نمي كرد تازه تصور مي كنم اگر هل. نمياره ، خب قبول كن 

من هم خيالم اونجا راحت خواهد بود كه تو . پس چه بهتر كه در اينجا مشغول كار باشي . چيزهايي رو كه بايد بدوني ياد مي گيري 

 توي خوشكلت ته رنگي از غم نشسته ؟ چرا خب حاال ميگي چرا توي اون چشما. سرگرمي و توي خونه تنها و غمزده ننشستي 

 پيش مهران نيستي ؟

. خودم هم نمي توانستم بفهمم چرا مهران تصميم گرفته بود در شهر ديگري ادامه تحصيل بدهد . نمي دانستم چه بگويم  راستش

 .بول كرده باشد ولي اين را هم نمي توانستم به خودم بقبوالنم كه واقعا براي دوري از من پيشنهاد دانشگاه را ق

دو نفر كه زندگي خودشون رو با هم پيوند . سيما جون ، چرا ساكتي ؟ ببين اختالف بين زن و شوهرها هميشه اتفاق مي افته  _

ديدن تو تنها در اينجا من رو داره نگران مي كنه و از اين مي ترسم كه نكنه . ميدن نياز به وقت دارند تا كم كم به هم عادت كنند 

 .و شايد بهتر بود اگر مهرداد رو كه پخته تر به نظر مي رسيد انتخاب مي كردي  يدرستي نكرده باش انتخاب

پيشنهاد جالبي به مهران شده بود كه . هيچ اتفاقي بين من و مهران نيفتاده . آه ، مامان عزيزم ، اصال از اين جور فكرها نكنيد  _
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من هم براي پيشرفت او حاضرم هر كاري . اد بتونه كارهاش رو بهتر ارائه بده مهران دلش مي خو. حيف بود آن را ناديده بگيره 

كافيه اوخ بگم تا مادر هلن و استيو بدو بدو بيان ببينند . تازه من كه تنها نيستم . هر وقت بتونه مياد اينجا  تهروزهاي آخر هف. بكنم 

 .اينه كه شما اصال خودتون رو ناراحت نكنيد . چي شده 

 ت رو داري ميگي ؟واقعي _

 .باور كنيد  _

 پس چرا چشمات يك چيز ديگه ميگن ؟ _

 .فقط تازگيها زود زود دلم تنگ ميشه . اونا هم همين رو ميگن  _

 يا تو تا تولد بچه بيايي ايران ؟. نميشه بري اونجا و آپارتماني كرايه بكنيد ؟ من و پدرت حاضريم هر قدر الزم باشه كمك كنيم  _

. نمي خوام به خاطر راحتي خودم جون مهران به خطر بيفته . ما براي اينكه مهران تحت نظر دكتر باشه اومديم اينجا .  نه مامان _

 !اگر كار جديد پيشنهادي هلن رو قبول كنم ، ديگه حتي وقت سر خاراندن هم نخواهم داشت . شما خيالتون راحت باشه 

اگر مي پذيرفتم . حاال مانده بود چطور با خودم كنار بيايم . چيز رو به راه است  هر ترتيبي بود مامان را قانع كردم كه همه به

اگر نه شايد ترس . مسئوليت بزرگي را قبول مي كردم كه خيلي وقت مي گرفت و بايد حواسم را خوب جمع مي كردم 

بشوم باعث آن شد تا به اصرار  داد ممكن است در گرداب ياس و افسردگي غرق ميناخودآگاهي كه در آن موقع به من هشدار 

 .مامان و پافشاري هلن پيشنهاد او را قبول كنم كه همين باعث نجات من شد 

قرار شد بعد از رفتن مامان ، يك دوره آموزشي را طي كنم و . روز بعد هلن با امضاي من پاي قرارداد جديد به اوتاوا برگشت  دو

ز مشكالت من زبان اسپانيولي بود كه بايد خوب ياد مي گرفتم و براي اين كار نياز به يكي ا. بعد يواش يواش به كار جديد بپردازم 

يكي از دوستان پدر هلن كه تسلط خوبي به اين زبان داشت قبول كرد در ازاي مبلغ ناچيزي در  خوشبختانه. تمرين زياد داشتم 

 .اين زمينه به من كمك كند 

در مدت اقامت مامان ، مهران يكبار دو روز آخر هفته را با ما گذراند و به اندازه اي . ت روزها با بودن مامان راحت تر مي گذش اين

خيلي دلم مي خواست براي چند ماهي . از مامان پذيرايي كرد و محترمانه با او رفتار كرد كه شك و ترديد مامان كامال برطرف شد 

درك مامان . ن بود مثل نسيم تازه اي بود كه بر روح من وزيده باشد سه هفته اي كه مامان پيش م. مي داشتم  هاو را پيش خودم نگ
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 .احساس كردم همه ي درها بسته نشده اند . از شرايط ما ، جان تازه اي به من بخشيد 

گ بايد دلم را سن!برايم غيرقابل تحمل است ! از جدايي بيزارم ! از حداحافظي متنفرم . حركت مامان مثل هميشه دردناك بود  روز

به او قول دادم . مامان هم سعي مي كرد كمتر گريه و گله و شكايت از دست روزگار كند . مي كردم و زياد بي طاقتي نمي كردم 

وقتي براي آخرين بار مامان را توي فرودگاه در آغوش گرفتم دلم مي . حتما سري به آنها بزنم  شدهر وقت كارهايم رو به راه 

دلم مي خواست زمان مي ايستاد و من در ميان حلقه آن بازوان . ي شدم و همان جا مي ماندم خواست در همان حالت مجسمه م

را اعالم كردند و به ناچار جدايي چهره ي غمزده ي خودش  پروازبراي آخرين بار شماره . دوست داشتني در امن و امان مي ماندم 

جسم جدا شده بود و فقط نگاه بود كه هنوز در پيوند . خط انتظار . ي خط تنهاي. جدايي خطي شد بين من و مامان . را به ما نماياند 

، اما ضربه محكم بود و باالخره مقاومت آن  افتادنگاه بود كه تا آخرين لحظه پايداري مي كرد ، مقاومت مي كرد و به زانو نمي . بود 

 .پيوند دو نگاه گسست و هر دو تنها شديم . هم درهم شكست 

. با قدمهايي سنگين خودم را به ماشين رساندم و به طرف خانه حركت كردم . به پرواز درآمد در فرودگاه بودم  وقتي هواپيما تا

خواستم رد كنم ، اما دلم نيامد . هنوز از ماشين پياده نشده بودم كه مامان هلن در را باز كرد و مرا به خانه ي خودشان دعوت كرد 

حدسم درست از آب درآمد چون لحظه . يز قشنگي چيده اند و گويا مهماني اي در پيش است شدم ديدم م آنهاوقتي وارد خانه ي . 

 :اي بعد مامان هلن گفت 

مي دونم ، حوصله نداري و دلت مي خواد تنها باشي . سيما جون ، ما امشب جند نفر مهمون داريم كه دلمون مي خواد تو هم بيايي  _

شايد بعد حوصله ي خودت سر بره و دلت بخواد بري باال . امشب دوستان قديمي ما اينجا ميان . اما به همين دليل نبايد تنها بماني . 

اگر تا يك ساعت ديگر . ديگر اينكه من دست تنها هستم و اگر لطف كني كمكم كني ممنون ميشم . نداره  ري، اما امتحانش ضر

 خب چي ميگي ؟ مياي ؟. پايين باشي خوشحال ميشيم 

ولي كم كم از راه . هنوز مهمانهاي آنها نيامده بودند . ول كردم و يك ساعت بعد با مقداري آجيل ايراني رفتم پايين او را قب دعوت

خوشبختانه چون من راحت به زبان فرانسه حرف مي زدم . شش نفر از دوستان قديمي خانوادگي و دوران تحصيل بودند . رسيدند 

طي معرفي . بقيه همه باالي پنجاه سال داشتند . ين آنها حدود سي و پنج سال داشت جوانتر.  اشتممشكلي در صحبت با آنها ند

همه دور ميز نشستند و من با كمال ميل در آوردن . متوجه شدم كه همه ي آنها تحصيلكرده و حتي درجات بعالي علمي دارند 
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در مدتي كه غذا صرف مي شد موضوع . نشستيم شد ما هم  ميلوقتي همه چيز تك. غذاها سر ميز به پدر و مادر هلن كمك كردم 

بعد از يك . از من هم چند سوال درباره ي ايران پرسيدند كه جواب دادم . صحبتها خيلي ساده و از چيزهاي معمولي روز بود 

جا گرفتند  مبلهاي راحت ردر آنجا مهمانها د. ساعت ، مامان هلن از همه دعوت كرد براي صرف چاي و قهوه به اتاق ديگر برويم 

درست در مقابلم يكي از مهمانها كه مردي حدودا شصت ساله بود قرار داشت . من كنار بخاري نشستم . و صحبت ها جدي تر شد 

در اين فكر بودم كه چه وقت براي رفتن . دقيقا شغلش به يادم نمانده بود ، اما حرفهايش براي هميشه در ذهنم جا گرفت . 

 :رد توجهم را به خود جلب كرد كلمات آن م كهمناسب است 

. او در بيمارستان بستري و اصال حال و احوال خوبي نداشت . چند روز پيش رفته بودم به عيادت يكي از دوستان خيلي قديمي  _

 وقتي مرا ديد ، شروع كرد به گله گذاري از بخت بدش كه دچار همچين مرضي شده و هنوز خيلي كارها داره كه بايد انجام بده و

حاال بيا و خودخواهي نكن . بهش گفتم چه بخواي چه نخواي باالخره ميري اونجا . اين جور چيزها  ازدلش نمي خواد بره اون دنيا و 

. بهش گفتم فرض كن يك جا مهماني دادند و گفتند هر كس دلش مي خواد مي تونه در آن شركت كند ، تازه جايزه هم مي دن . 

اينطور . مردم دلشان مي خواد سر از مهماني با جايزه درآورند  ازاحتماال خيلي . زير خواهند شد فكر كن چند نفر به آنجا سرا

 بله ، ولي اين چيزها چه ربطي به من داره ؟ گفتم ربطش اينه كه فرض كن محم مهماني يك: نيست ؟ دوستم گفت 

 

تا جا  نديايب رونيكه توهستند ب يينتظرند تا آنهاپشت در م ياديبزرگ است و باالخره پر خواهد شد و هنوز عده ز يليخ خونه

 يبر يتا تو بتون رونيب اديزودتر ب يكيخواد كه  يخوب دلت نم. در منتظرند  رونيكه ب ياز آنها هست يكيو تو . باز بشه  هيبق يبرا

مجبور شدم  دميامفهوم او را دنگاه ن ي؟ وقت يگذار يرو منتظر م هيگفتم پس چرا خودت بق! خواست  يم مالبته كه دل: تو ؟ گفت 

،  ميتا با هم باش مييآ يم نجايبه ا يمدت ياز ما برا كيمونه كه هر يم يمهمان كيمثل  ايدن نيا: بدهم  حيتوض نطوريا شيبرا

موعد رفتن فرا  يوقت. كرد  ميخواه افتياش را هم در زهيكه اگر خوب باشند ، خب جا ميانجام بد ييو كارها مي، بنوش ميبخور

اسمش تنشون  دنيدونم چرا با شن يترسند ؟ نم يدانم چرا اكثر آدمها از مرگ م ينم. مونه  يمرگ مثل سفر م.  ميببر ديبرسه با

 ؟ ديديترس يشما م ايدن نيگر ايد يهر جا ايفرانسه و  ميبرو دييايگفتند فردا ب يمثالً اگر به شما م. لرزه  يم

، باز  فتهياتفاق ب يسفر حادثه ناگوار رياحتمال كه ممكنه در مس نيبا در نظر داشتن ا ي، حت ديكرد يقبول م لينه ، با كمال م مسلماً
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 يهر مدت زمان ي، حال برا هيخود ي، كنده شدن از جا هيينوع جدا كيسفر هم .  ديبست يو بار سفر م ديداد يترس به دل راه نم

 ييما آدمها جدا نيب شهيهم يكه بتونه برا ستيطور ن نيا يول. ه تر ياما مرگ زمانش طوالن. تا سالها  عتسا كياز . كه باشه 

 يانيبه هر حال همه به خط پا ي، ول رتريد يكيزودتر بار سفر ببندد ،  يكيممكنه . همه ، همون جاست  يي، چون مقصد نها ندازهيب

، تحملش هم  هيينها گريد يسفرهااز  شتريسفر ب نيچون ا. دردناكه  شهيهم ييجدا. سخته  شهيدل كندن هم.  ديرس ميخواه

 .سخت تره 

،  ننديآدم را نب يوقت. آره : نخواهد كرد ؟ گفت  ادتي چكسيه گهياگه جسمت بره ، د يكن يام گفتم ، تو فكر م نهيريدوست د به

 ازيموقع نرا  ي، اگر دست كس يكمك رسونده باش ي، اگر به كس يمحبت كرده باش يگفتم اگر به كس. كنند  يزودتر فراموش م

 اديخواهند بود و از تو  ادتيبه  شهيكه از بودن با تو لذت ببرند ، مطمئن باش كه آنها هم يداشته باش يو اگر دوستان يگرفته باش

و  ير ي، باالخره م يبر دياست كه اگر با نيا. مونه  يم يذهن همنوع باق يما آدمها فقط با كارهامون تو يخاطره . خواهند كرد 

از دست سرنوشت  ديآدم نبا. بفرسته  ايتونه تو رو اون دن ينم يسباشه ، مطمئن باش به زور هم ك دهيوقتش نرساگر هنوز 

 .نداره  يانيدر نظر گرفته شده كه پا يتيمامور يهر كس يبالخره برا. بكنه  تيشكا

مهربان  يو چشمان ديسف يبا موها ياز مهمانها ، كه او هم مرد گريد يكيكردم كه  يشخص محترم فكر م نيا يبه حرف ها داشتم

 :بود ، گفت  قيعم يو نگاه

.  ميو آنچه ما با آن سرو كار دار يزندگ يتو مشياريو ب رونيب ميبكش ريبگذار صحبت رو از مرگ و م يول. آره حق با توست  -

هست  يزيچ نكهيا گهي، د زمهيباشه بهتر از صحبت دوست عز ي؟ آخه هرچ يچرا خوشبخت ديپرس ياالن حتماً م.  يمثالً خوشبخت

 چياما ه. كرد كه دلش نخواد خوشبخت باشه  دايشه پ يرو م يكمتر كس. آن را دارند  هب دنيرس يكه همه برخالف مرگ آرزو

اگر ادم از راه . سخته  يليبه اون خ دنيرس. خوشبخت را تصور كند  يزندگ كيخودش  يتواند به طور روشن برا ياز ما نم كي

بدوبدو بكنه ، به همون  يدنبال خوشبخت شترياو ب يشه و هرچ يدورتر و دورتر م يون ، منحرف بشه ، از خوشبختبه ا دنيرس

 .شه  ياندازه هم از مقصد دور م

و چند  يرو بد يو نشان يريبگ يتاكس يكه پاش ستي؟ خونه خاله ن افتيبه آن دست  شهيم يآخه چطور يول. حق با توست  -

 !نه اش در خو يساعت بعد برس
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 :همان مرد محترم گفت  قهيبعد از چند دق. من هم خنده ام گرفت . خنده  ريمهمانها زدند ز ي همه

و فقط بعد  ميانتخاب كن قيدق يليبه آن را خ دنيرس ليو بعد وسا ميهدف تالش خودمون رو مشخص كن ديما اول با ليدل نيبه ا -

كه چقدر به هدف  ميبفهم ميتوان يت انتخاب شده باشه ، با تالش روزانه ماگر راهمون درس.  مياز اون قدم در آن راه بگذار

 ريگ يآن يو هوسها زيوسوسه انگ يسفسطه ها و سرو صداها ريجمع باشه تا دربند و زنج سمونحوا ديبا نجايا.  ميتر شد كينزد

اما . خورد  ميبهتر از خودمون برخواه يحت ايمثل خودمون  يراه ، هرچند به مردم نيكه در ا ميو بفهم ميدرك كن ديبا.  ميفتين

كند  يم جابيا فهيكه وظ ميرا انتخاب كن يراه ديبلكه با.  ميبر نو دنبال شو نييپا مياندازيب نييمثل گوسفند سرمان را پا دينبا

، با  گانهيافراد ب يحرف ها يبده و قربان صيرا از دروغ تشخ قتياز خودش نشون بده كه بتونه حق يياز ما آنقدر توانا كيهر ديبا

كنار آمد و موافق با  يزيهرچ عتيبا طب ديبا. در نظر گرفته بشه  يزيهر چ عتيطب ديبه نظر من با. كوركورانه از آنها نشه  يرويپ

 .خودش هماهنگ شده باشد  ياصل عتيشه كه با طب يسعادت آور م يوقت يزندگ. كرد  يازش دور دينبا.  ستيآن ز

برخوردار باشه ،  يخوب ياگر از قدرت معنو. بكنه  يرويپ ميممكنه كه شخص به طور دائم از عقل سل يورتفقط در ص يزندگ نيچن

وجه  نيرا داشته باشه و بتونه از انچه كه سرنوشت به او عطا كرده به بهتر يطيروبرو شدن با هر نوع شرا يو آمادگ اديتحمل ز

و  يبه خوب يماد يايو هوس دن ينشه و بتونه در مقابل هو يجسمش منته يابه ارضاء خواسته ه شاستفاده كنه و تمام فكر و ذكر

.  يبا سعادت و خوشبخت هيمن مساو ي دهيكه به عق افتيدست خواهد  يروح قيبه آرامش عم جهيدر نت. ، مقاومت كند  يستگيشا

را به همراه خواهد  يمعنو يو هارمون يباشه ، صلح وشاد مدهبه دست او يآزاد شدن از هر گونه شهوت و لذت جهيكه در نت يآرامش

 . يگم خوشبخت يم نيمن به ا. داشت 

 . ميصحبت كن شتريدرباره اش ب ديكه با يرو مطرح كرد يموضوع. بد نبود ، خوشمان آمد  -

تن جور رف يبرا يخواست بهانه ا يدلم نم گريد. آشنا بشوم  ياشخاص خردمند ني، با چن يانتظار نداشتم كه در آن مهمان اصال

بر  يليگفت و دال يم يزيچ كيهركس . دو شخص محترم  نيا يحرف ها يمهمانها شروع كردند به اظهار نظر درباره  يباق. كنم 

آره با حرف . توان خود را خوشبخت احساس كرد  يكردم واقعاً چطور م يمن هم داشتم فكر م. آورد  يآنها م يحرفها هيعل ايله 

. را آغاز كرد  شينمود و آنگاه حركت به سو ايبه آن را مه دنيرس ليبعد وسا. هدف را مشخص كرد  ديتو موافق بودم كه اول با

تا به حال . اول هدف  يول. آن حركت كرد و گمراه نشد  درباز  يبا چشمان دياست ناهموار كه با يهمان طور كه خودش گفت راه
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 يزيهدف ؟ چه چ« . آن بسازم  يبرا يغزم هم خطور نكرده بود كه فرمولبه م ياصال حت يعني. جنبه به آن فكر نكرده بودم  نياز ا

 »تواند هدف باشد ؟  يم

خودم هم جا خوردم ، . بعد س رها به طرف من برگشت  يبلند ادا كرده بودم چون لحظه ا يجمله را با صدا نيا ياحتمال قو به

 دميشده بودند كه همان شخص محترم كه فهم رهيمن خطور ساكت به  نيهمه هم. كردم بلند حرف زده باشم  يچون فكر نم

 :اسمش مارك است گفت 

 !هدف خوشبخت بودنه  -

 يط. به من زد  ياو لبخند دوستانه ا. با تكان سر از او تشكر كردم . سكوت شكست و همه دوباره شروع به صحبت كردند  طلسم

كردند و از صاحبخانه قول گرفتند  يهمانها كم كم خداحافظم. ادامه داشت  يصحبت ها درباره موضوعات مختلف يساعت بعد كي

به مامان هلن كمك كنم كه  ليبعد از رفتن آنها خواستم در جمع و جور كردن وسا. ماه بعد آنها شركت كند  يكه در مهمان

 مانهينجام خواهد داد صمكارها را ا ي، همه  ديآ يكردن خانه م زيتم يبرا كباري يكه هفته ا يفردا زن خدمتكار: نگذاشت و گفت 

 نياول يو برا.  دميرختخواب خز ي، دوش گرفتم و تو مخسته بود يليباال رفتم ، چون خ ياز دعوت آنها تشكر كردم و به طبقه 

مامان خبردار بشوم ، خوشبختانه  دنيزنگ زدم تا از رس رانيصبح زود تا چشم باز كردم به ا. خوابم برد  عيبار بعد از هفته ها سر

گذشت  يكساعتي. شدم  فتادهعقب ا يخوردم و مشغول انجام كارها وهيآب م يوانيبود همه خوب بودند ، ل دهيرس يامان به راحتم

 :مهران بود . كه تلفن به صدا در آمد 

 !سالم خانوم خانوما  -

 ؟ يسالم خوب -

 . ستميبد ن -

 شده ؟ يزيچ -

 .شد  يحتماً م دميشن ياگر االن صداتو نم -

برام  ديحاال خودت با يول هيمغزم ترجمه اش كنم تا بفهمم منظورت چ يشدم تو يمجبور م يزد يحرف م يگريبه زبان د اگر -

 .شده  يچ يبده حيتوض
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 ؟ يكجا بود شبيد -

 ؟ يآه زنگ زد -

 يينكنه تنها دميترسرو به راه بود ؟ تو حالت چطوره ؟  زينداشت ؟ همه چ ريخواستم بپرسم ، پرواز مامانت تاخ يم. هزار بار  -

زده  بشيهمسرم كجا غ نميامدم بب يشدم م يپا م يداد ياگه االن هم جواب نم. بود  دهيفا يزنگ زدم ب يهرچ يول. ناراحتت بكنه 

، 

 !شد كه جواب دادم  فيپس ح -

 ؟ يكجا بود يگ يخب ، حاال م -

 گريچند هفته د. به من خواهد زد  يه آخر هفته سرراحت شد گفت ك الشيخ يوقت. كردم  فيتعر شبيد يمهران از مهمان يبرا

نشسته بودم  وتريروز عصر پشت كامپ كي. كرده بود مشغول بودم  يكه هلن بر سرم جار ياديز يبا كارها. منوال گذشت  نيبر ا

بود كه دستم از كار  يمنتظره و ناگهان ريغ يبه قدر. شكمم حس كردم  يتكان بچه را تو نيكردم كه اول يم پيرا تا يو داشتم متن

سر باز كرد  ييدوباره زخم تنها. شكمم گذاشتم  يموضوع از چه قرار است دستم را آرام رو دميبعد از چپند لحظه كه فهم. بازماند 

. 

 رانياز ا شيبرا. كردم  ينوازشش م. زدم  يبا او حرف م. ام شد  يزندگ يشكمم همدم روزها يآن لحظه به بعد ، بچه تو از

به ه حال هرچه بود ، كمتر احساس .  دميرقص يوقت ها آرام آرام م يبعض.  ميداد يگوش م يقيبا هم موس. كردم  يم فيتعر

 يكسريقبول كردم و . كه سراغ دارد باشم  يكرد تحت نظر دكتر خوب شنهاديهلن پ نهفت ماهم بود كه ماما. كردم  يم ييتنها

 يم مانيئقت زا ليدل نيجا گرفت و به ا مارستانيب ندهيمادران آ ستينام من در ل.  كه تماما خوب بودند. را انجام دادم  شهايآزما

 .شوم  يبستر مارستانيتوانستم بدون اشكال در آن ب

دعوتش را قبول  ليبا كمال م.  ميكرد عصرها با هم قدم بزن شنهاديمامان هلن پ. هوا كاسته شده بود  يبهار شروع و از سرما فصل

ماه بود كه  بهشتيارد ديآ يم ادمي. بود  يخوب يليمن ورزش خ يكه برا ميزد يبا هم قدم م يصر سه چهار ساعتكردم و هر روز ع

 كي. داشتم  يبيتوانستم دراز بكشم و حالت تهوع عج ينم. سخت بود  مينشستن برا.  كردم يبيعج ينيشب احساس سنگ كي

 عيپدر و مادر هلن سر چارهيب. بزنم و از مامان هلن كمك بخواهم  زنگ نييگرفتم به پا ميمنوال گذشت تصم نيكه به هم يساعت
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خواست در  يدلم م يبه قدر. رساندند  مارستانيمرا به ب شبهمان . حال و وضع من آمبوالنس را خبر كردند  دنيآمدند باال و با د

اما خودم ! كنارم بود كه حد ندارد  زانميزاز ع يكيكه تمام وجودم را فرا گرفته بود  يقيعم ييدرد وحشتناك و تنها نيآن لحظه ب

 .در اطرافم  گانهيب يبودم و چند چهره 

 هيگر نياول يصدا. از وجود من باشد  يبخش بايز يموجود كوچولو نيشد كه ا يباورم نم. آمد  ايچهار صبح دخترم به دن ساعت

دانم نصف  يان با دسته گل و چند تا بادبادك كه نمكه مرا به اتاق اوردند ، مهر كساعتيبعد از . كرد  ياشك مرا جار لياش س

. هم آنجا بودند  ويمادر هلن و است.  نميب يآشنا را م يخدا را شكر كردم كه چهره ا. بود  منتظرمبود ، در اتاق  دهيشب از كجا خر

از آنها تشكر . ونترال رسانده بود پرواز خودشان را به م نيمعلوم شد كه آنها باالفاصله به مهران خبر داده بودند و مهران با اول

بعد پرستار آمد و . بمانند و خوابشان خراب شود  مارستانيهمه مدت در ب نيكردم و عذر خواستم كه به خاطر من مجبور شدند ا

، مهران بعد از رفتن پدر و مادر هلن  قهيچند دق. استراحت كنم و فردا بچه را به اتاق خودم منتقل خواهند كرد  ديگفت كه من با

 .به خواب رفتم  يچشمانم را بستم و از فرط خستگ. دستش گرفت  يكنار تختم نشست و دستم را تو

 .شد  يسپر يبه خوب زيخدا را شكر همه چ.  شهيم داريداره ب -

 ديسف يخرس كوچولو كيو  ديهلن مرا بوس.  دميرا كنار تختم د ديويچشم باز كردم و هلن و د. به گوشم خورد  ييآشنا يصدا

 .آورده بود  ميبرا بايز يدست گل ديويبه من داد و د

 !انگار نه انگار  يرو باز كنه ، ول شيكه خانم چشمها مينشست نجايا كساعتهيما الن ! ها  يخواب يخوب م يليخ -

 .خسته بودم  يليخ ديببخش -

 ؟ مينياون رو بب شهيخوب بچه كو ؟ م -

هنوز حرفم تمام . اتاق  يتو ارهيگفت امروز اون رو م شبيپرستار د.  دمشيند يحسابشه ؟ من هم هنوز درست و  يآره چرا نم -

راه انداختند كه  يبه طرف بچه خم شدند و آه و اوه ديويهلن و د. اتاق هل داد  ينشده بود كه پرستار تخت چرخ دار بچه را تو

 .خنده ام گرفت 

 ؟ هيليبه چه دلكنم  ياصرار م يوقت ينيب يهلن ، م هييابيچه دختر ز -

كارها حوصله و  نيا.  ياريب اياون رو به دن يستي، بعدش هم مجبور ن يكش يشكمت اون رو نم يتو كه نه ماه تو. باز شروع نكن  -
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 يكرد كارميكه از كار ب گهيده سال د ديحاال شا. آنهاست  يخواد كه زن تو فاقد همه  يصبر و تحمل و از همه مهمتر شجاعت م

 . ميبكن يفكر كي

 .كنم  يم كارتياالن ب نيهم ايب -

 .، نه االن  گهيگفتم ده سال د! ها  ينساز يد ، اومد -

 . دنديخنده و اسم بچه را از من پرس ريهر دو زدند ز بعد

 ؟ ديانتخاب كرد شيبرا ياسم مايس -

 

 اره -

 ؟ يخب چ -

 نايم-

 .داره  ياهنگ قشنگ-

 .اسم دخترم بشه  يروز كردميفكر نم. خوردم كتاب بهش بر يتو.  هيميقد ياز اسام يكي-

 يندار يمخالفت.  ميبا حقوق سه ماه بد يمرخص كيبه تو  ميخواه يم ديويمن و د يراست.  يخوشحال باش ديحاال كه شده با. خب -

 ؟

 نجايدر ا ين خوبدوستا نيشد كه چن يگفتن نداشتم باورم نم يبرا يكلمه ا. به آنها نگاه كردم  يپر اشك سپاسگزار يچشمان با

جدا  زانمياز عز ياگر در زندگ. به من محبت كرده بودند  يليهم هلن و هم پدر و مادرش خ. باشند  بكنارميكشور غر نيدر ا

 .كرده بود  هيبه من هد يمن نبسته بودو دوستان خوب يرابه رو رد نيحداق سرنوشت ا. افتاده بودم 

بعد اگر مهران . تا كامال مطمئن شوند حال تو و بچه خوبه  يبمون مارستانيب ديبا يگفت چند روز ميبا دكترت صحبت كرد -

 . مياالن بگو تا برات انجام بد يدار يزيچ ياگر كار.  ميگرديماهم فردا برم.بره خونه  يتو رو م اديمامان م ادينتونست ب

 .ديبرو ديمجبور فكهيح.  نجاستيمهران ا. ندارم  ينه كار-

 .هم به او اضافه شده  مايمامان خودم كم بود حاال س. امان دوم م شهيگفتم م يديد -
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 .نه نه -

 كيتا  شهيخونه هم.  ديكن ياون رو م يكنه ته دلش خوشحاله كه تو و مامانش دلتنگ يم يهلن شوخ. به حرفهاش گوش نده -

 دميد يخوشحال بودم كه م.  دنديادادر آورد و هر دو خند ديويد يهلن برا. ماياسيمامان  شيپ رميم گهيم شهيم يزيچ

 .بودند تشكر كردم  دهيكه كش ياست باز از زحمت امدهين شيپ نشانيب يرو دوست دارند و تا حاال اختالف گهيآنهاهمد

داشت به  يو تپل چشمان فينرم و لط بايبود واقعا ز يدختر ميمن بود و من او كم كم با دخترمان آشناشد شيسه روز پ مهران

بار او رابغل گرفتم احساس كردم جان تازه در  نياول يبرا يرنگ وقت يخرمائ شيموها ييطال يشن با رگه هارو يرنگ قهوه ا

از پوست و جان . شدكه او مال من است  يكردم و باورم نم يبغلم نگه داشته و نگاهش م يتوباترس و لرز اورا . شد  دهيكالبدم دم

 .من  يزندگ يحاال او شده بودهسته اصل. من است 

امدندوپس  مارستانيپدر و مادرهلن به ب. مرخص شدم  مارستانيكه از ب يهر طور بود گذشت صبح روز مارستانيب يروز تو چند

 ميراه مادر هلن متوجه چهره گرفته من شدو علت نگران نيدر ب. به خانه آورند  نيرابا ماش نايمن و م. الزم  يادار ياز انجام كارها

من به  يتجربگ يترسم ب يدانم م ينم يزيكودك چ يكنم و چون از نگهدار يم يياحساس تنها مهرانن در نبود: گفتم  ديراپرس

 ياحساس ناتوان يفعل طيدرشرا كردميم يادياواستفاده ز اتيبودم ازتجرب رانيمن در ا اي نجابودويبرسانداگر مادرم ا بيناآسيم

 .داد و به فكر فرو رفت  كانت يمن مادر هلن سر يصحبتها دنينگرانم با شن يليكنم و خ يم

در آغوش گرفته و به داخل خانه آورد ودر  ويرا هم است نايم. مادرهلن كمك كردتامن به طبقه باال بروم .  ميديبه خانه رس يوقت

خته ام دوباره آنهارا به زحمت اندا نكهياز پدر و مادرهلن تشكر كردم وازا. تخت خواباند يرو ميآماده كردهبود شيكه برا ياطاق

 يكمك كننده ا يخواست دستم رابه سو يو جثه كوچك اودلم م فيظر يمشتها بايچهره ز دنيباد.  نابودميعذر خواستم درفكر م

 يمادر هلن كه متوجه نگران. من بكاهد  يتوانستاز تالطم درون يكس به جز من كودك نبود تازه اگر هم بودنم چيدرازكنم اما ه

به من انداخت كه تا عمق وجودم اثر  يآرام بخش كردنگاهيم زشسرم رانوا يموها كهيدرحال نيريش يمن شدهبودبا لبخند قيعم

 .نشستم  يصندل يو من رو نميكرد از من خواست بنش

 يوقت استخدام كنم تا هم درنگهدار مهينفر رابه صورت ن كيازبچه را ندارم  يگفت چون من جوانم و تجربه نگهدار مادرهلن

كودكان مشغول كار  يموسسه نگهدار كيراكه قبال در ياو خانم.  رميبگ ادي جيكودك را بتدر يهم روش نگهداركمكم كندو  ايمن
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است و  كياش به خانه ما نزد يضمنا محل زندگ. است و در كارش با تجربه است  يارخوبيكرد و گفت او خانم بس شنهاديبوده پ

 .بچه اش را به مهدكودك بسپارد  ستين ليرد و ماكند كه خودش بچه كوچك دا يكار نم ليدل نيفعال به ا

 يدونم چه جور يچون من نم هيخوب شنهاديپ. فكر كنم . ندارم  يمخالفت -

 .مواظبت كنم  نايم دازيبا

اول . بهش نده  اديخودت قراردستمزد رابگذارالبته ز.  ديتا با هم آشنا شو اديصبح ب ازدهيحدود ساعت  گميباشه پس فردا م -

 .نه  ايبه صرفه هست  نيبعدخودت حساب كن بب.  گهيودش چقدر مخ نيبب

 .متوجه شدم -

هر وقت  يبگ يتونيم يخواست يزياگر باز چ.  ميديخر تيبرا اتيو لبن ريش يكم.  يتا تو هم استراحت كن ميريم گهيخب ما د -

 . هيراحت تر از بچه دار نيا.  ميخر يم تيفروشگاه برا ميريخودمون م

به من انداخت ودست همسرش را گرفت و با هم به طرف در رفتند با رفتن  يزيبعد پدر هلن نگاه محبت آم ديو خندراگفت  نيا

 .بسته شد باشد تنها شدم  يدر ييآنها گو

 .اتفاق افتاد بود كردميراحت تر از آنچه فكر م يليخ زيچ همه

هنوز به خواب نرفته . گرم شدند ميكه چشمها كردميفكر م گذشتهيو به روزها دميتخت دراز كش يرو. كردم  يضعف م احساس

سرخ شده بود و  نايصورت م. رساندم  نايخوردم و به سرعت خودم را به اتاق م يتكان.سكوت را شكست  نايم هيگر يبودم كه صدا

بدهم ؟ بازش  رشيبلندش كنم ؟ ش. دانستم چه كار كنم  يبودم و نم ستادهيسرش ا يهاج و واج باال كرديم هيپشت سر هم گر

را در بغل گرفتم و  نايم. كار را انجام بدهم  نيممتد باعث شدتااول هي؟ باالخره گر يبود چ دهيفا يكارها ب نيكنم ؟ خب اگر همه ا

 .گذشته است  رشياو نوشته كه از زمان ش يبرا ييآمدپرستار برنامه غذا ادميموقع  نيدر اطاق شروع به قدم زدن كردم در ا

تنها لحظات خودآن شب تلفن .  شديبلندم نايم يصدا كساعتيبه  كساعتيمن بود  يزندگ يشبها نيسخت تر از يكيشب  آن

 ازدهيساعت  يپا بندشوم وقت يتوانستم رو يم يصبح آن قدر خسته بودم كه به سخت. قطع شد  نايم هيگر يمهران بودكه با صدا

باز نگه دارم و با او حرف بزنم  يرا از فرط خستگ ميتوانستم چشمها يبه زور م منكه مامان هلن صحبتش راكرده بود آمد  يخانم

 :نگه به چهره من گفت  كيبا يمر. داشت  يبودتپل بودو لبخنددوست داشتن ياسمش مر. 
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 به بچه بزنم و با او آشنا بشم ؟ يسر يدياجازه م-

 . ديبله بفرمائ -

 چيساختم اما ه افهيخودم هزار جور شكل و ق شيپ هيخانواده خارج كيبه من گفتند بچه  يوقت!  هيمن چه دختر خوشگل يآه خدا-

اگر قبوله فقط  گميرو م طميزود شرا رميوقت تو رو نگ اديز نكهيا يبرا يگذاشته بخواب نميبيم.نبودند  يخوشگل نيكدومشون به ا

 .آره بگو  كي

 نيهم. با او چانه نزدم  ليدل نيبه ا. قانع كننده بودرا كه خواست  يمقدار پول. خودش را گفت كه به نظرم خوب بود  طيشرا يمر

 :گفت  ديكه بله را ازدهان من شن

چهار ساعت ازتو  يدر ازا.  اميب يتو بهتره كه م يچه وقت برا ميگذاريبعد با هم قرارم. مونم  يم نجايبعداظهر ا كيتا ساعت -

 نكهيقبل از ا يدو ساعت عصر انتخاب باخودته ول, ساعت صبح دو ايعصر  اي اميتونم چهار ساعت صبح ب يم يخوا يم رميگيپول م

اگر از .  ارميسرش نم ييراحت باشه بال التيكه جا آمدبه من بگو نگران بچه هم نباش خ حالتبخواب  يكساعتيبرو  يجواب بد

 ! كنهيپوست از سرم م زايگل نازك تر بهش بگم ال

 يمنوال گذشت سال نياول به ا كساليعصر  اددوساعتيگذاشتم دوساعت صبح بشدپرستار دختر ما با او قرار  يمر بيترت نيا به

گفت  يشده بودند و آن طور كه خودش م ادياو ز يكارها و پروژه ها دميديچون بندرت مهران را م. سخت بود ميبرا يليكه خ

ه مونترال آمد تنها كارش نشستن كنار ك يما برگردد چندبار شيبه اتمام برساند تا پ رازودتر از موعد برنامه ها  خواستيدلش م

 ياوبه خانه م دنيد يفقط برا گريكه مرا كامال فراموش كرده و حاال د كردميوقتها احساس م يبعض. و ذل زدن به او بود نايتخت م

باعث  يزيبفهمم چه چ توانستميم خواستيدلم م يليخ فتادا يمثل سوزن به جانم م بيجور مواقع دوباره آن حس غر نيدرا ديآ

مثل سابق است  زيشده ام و همه چ ياالتيگفتم كه خ ينگاه به صورت شاد مهران به خودم م كياما با . شده است  يدگرگون نيا

 يب يسالگ كيدر  خترمد. كرد كه من حالم خوبه و مشغول كار هستم  يآنها را راحت م اليكه با مامان داشتم خ يتلفن يتماسها

. ماند  يم نايم شيپ ميكه با او قرار داشت ياز چهار ساعت شتريب يآن قدر به او دل بسته بودكه حت يرم. خوشگل و ناز بود  تينها

 يآن قدر قصه ها يبرا

را هم به خود وابسته كرده بودمن هم مجبور شدم چندتا از آنها را  نايخواند كه م يگوناگون م يها ييكرد و الال يم فيتعر مختلف
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او زودتر  دميترس يم. روبرو بودم  گريمشكل د كيبا  انيم نيبرد در ا يخوابش نم ديشن ينها را نمچون دخترم تا آ رميبگ ادي

هر آدم  زدكهيحرف م يمدت به قدر نيا يط يبوداما مر يفقط چهار ساعت با مر نايهر چند م يفارس ردتايبگ ادي يسيزبان انگل

خوشحال كرد  يليبودكه مرا خ يبه زبان آوردمامان و نه مام نايكه م يكلمه ا نيخوشبختانه اول يول كرديهم زود زبان باز م يخنگ

را غرق بوسه  اشيشوق اشكم روان شد او را بغل گرفتم و سر تا پا رطگفت كه از ف يقشنگ به فارس يكلمه مامان رابه اندازه ا

با  ميانجام كارها يكردم برا يتفاده مانجام آنها اس يداد برا يكه دست م يكارها بر سرم روان بود و من از هر فرصت ليكردم س

كرده بود را پر  جاديام ا يمهران در زندگ نرا كه دور بود يخالئ يتا حد نايكردم وجود م يو فرانسه كار م يسيهمان دو زبان انگل

ده بودم به موفق ش يتا اندازه ا. را كه قلب و روحم را همچنان در بند گرفته بود كاهش بدهد  يتوانست درد ياما نم كرديم

كردم با  يم فرس اليخ ييشد و به دنا يكاه رو م ياما هر از گاه. آن دور دور ها پنهانش كنم  ييجا كياحساس خودم مهار بزنم و 

معطوف كنم در  نايتوانستم توجهم رابه م يم يبه دشوار. كرد يم شير شيانداخت به قلبم و ان را ر يگذشته چنگ م يايرو

به فكر او  ديزدم كه بر گرد به زمان حال برگرد به دخترت نگاه كن حاال با يم بيداشت و به خودم نه يمترس برم  يمواقع نيچن

و  يتو دارد تو هم اگر او راول كن تيبه حما ازيگناه كه ن يدفاع و ب ياست ب يراكنار بگذارداو موجود دتخو يبرا يدلسوز يباش

 يخواه يم. از پدر را تحمل كند  يدور ياهد كرد ؟ او كه مجبور است مدتاز او مواظبت خو يچه كس يخودت غرق بشو يايدر دن

كند  يم ريس يگريد يو حواست جا يكن يسفر م اليآرزو و خ يايدر دن يتو دار يازداشتن مادر سالم هم محروم باشد؟ اگر وقت

 ؟ يبگذار شينهات ديآ ي؟ به دخترت نگاه كن دلت م يخودت را ببخش يتوان يآنوقت م فتديب شيبرا ياتفاق

چهار سالش  نايم يوقت. ما برگشت  شيكردو پ دايدر مونترال پ يدو ساله بود كه مهران درسش را تمام كرد و كار خوب نايم

از بودن با بچه ها خوشش آمد و چون مشكل زبان نداشت راحت با بچه ها دوست  يليكه خ ميبوداسمش را در كودكستان نوشت

هر  نايدادم يادميبه آنها  يجالب ينواخت و شعرها يشادكودكانه م يآهنگها شانيم داشتند كه براه يقيشد در آنجا معلم موس

در خانه فقط به زبان  ميكرد يم يسع.  زديخوب حرف م يو فارس يسيحاال به دو زبان انگل يشروع به حرف زدن كرد ول ريچند د

به او عادت كرده بودند و اكثر مواقع  يليهم خ لنپدر و مادر ه ميكرد يم هيته شيبرا يفارس يكارتون ها ميبا او حرف بزن يفارس

را  يو او نت انويپ نشستندپشتيخواندو هر وقت سر شوق بودباهم م يكتاب م شيمامان هلن برا بردندياو را به پارك و گردش م

 :من گفت  هروز ب كيان هلن شروع شد مام نايم يانويپ يدرسها نياول بيترت نيبه ا كرديهم او را تكرار م نايزد و م يم
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 . رهيگ يم ادينت ها را  عيسر يليخ. داره  ياستعداد خوب يكالس موسق شيدبگذاريبزرگتر شد با نايكه م يجون كم مايس-

 . زنهيم انويپ يهم عال شيعمو.  زنهيم انويچون پدرش هم خوب پ. باشه  يحتما فكر كنم ارث-

 . ميكن دايپ شيبرا يمعلم خوب ديبا نطورهيپس بگو حاال كه ا -

جشن  دندويخر يم شيبرا يمتيگران ق يايتولدش هدا يگفتند ما روزها يم شهيهم زنديحرف م نايو مامان هلن هر وقت از م پدر

 يبه زور م يبه آنها عادت كرده بودگاه يليهم خ نايكردند و مثل نوه خودشان او رادوست داشتند م يبرگزار م نييآن را معموال پا

كرد و  يهلن را خاله صدا م نايشدندم يشاد م نايم دنيزدند و از د يبه ما م يهم هر ماه سر ديويو د هلن. باال  مياو راببر ميتوانست

 .اتاق چرخاند  يتو يو چنددور ديرا بغل گرفت و بوس نايتعجب چشمانش بازماند م دازيبار اول آن راشن يهلن وقت

 يب يها يكرد خودش را با اسباب باز يم يسع. حد امكان حرف گوش كن بود  كرد و در يشلوغ نم. بود يدختر آرام نايم

كرد او  يچهره شخص توجه او را به خودجلب م ايدر لحن صحبت  رييتغ نيحساس بود و كوچكتر يليشمارش مشغول كند خ

من مشغول كار و  يوقت يحت شهيحواسش به من بودو هم يليرفع شود خ لتحا نيماند تا ا يو منتظر م كردينگران به طرف نگاه م

راحت و  الشيخ زدميكردم و لبخند م يسرم را بلند م يكردم وقت يصورتم حس م يبود نگاه كنجكاوانه اش را رو ياو مشغول باز

 .شد  يم يدوباره مشغول باز

 يكار تيبودكه مجبور شدم به مامور نايم يسال زندگ نيچهارم تابستان

 

مواظبت  نايهفته از م كي ميقرار گذاشت يامد ،با مامان هلن و مر يوقت م ريرفت و د يبح زود مكه مهران ص ليدل نيبه ا.  بروم

به او نشان داده بودم كه  ميتقو يتو. گردم  يو بعد از هفت روز برم تيبروم مامور ديبا يانجام كار يگفتم كه برا نايكنند و به م

خوب مواظبت  يليخ نايدانستم انها از م يهرچند م. من خانه خواهم بود را خط بزند تا روز هفتم كه  هااز روز كيهر يچطور رو

باالخره روز . سخت بود  يليخ مياز او برا ييجدا. زد  يشور م يليرا تنها نخواهد گذاشت اما دلم خ نايخواهند كرد و مهران هم م

توانستم به راننده دستور رفتن را  يشدم نم ياكسسوار ت يوقت. كردم  يخداحافظ مو من با دختر گلم ، جگر گوشه ا ديپرواز فرا رس

 يرا نوازش كردم و دستها شيام چسباندم ،موها نهيشدم دوباره او را بغل گرفتم و به س ادهيپ ياز تاكس اوردميطاقت ن. بدهم 

 :كودكانه گفت  نيريخودش با زبان ش نايم.  دميكوچولو و چشمانش را بوس
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 .باغ وحش  ميريبابا جون گفت كه فردا با هم م شبيد. يبرو كه زود برگرد منتظره ، ي، اقا تاكس يمامان -

 

 .گوش كن  يو مر ايباش و به حرف باباجون ، ل يدختر خوب.  گردميدلم ،زود بر م زيآه ، عز -

 

 اريب يزيچ كيستم هم دو يبرا. اريب هيهد ميمون يم نجايهمه ما كه ا يبرا يعني.  ياريب هينره برام هد ادتيفقط تو . خب ، باشه  -

. 

 

 .خب . زنم  يفردا بهت زنگ م يشد و تو خواب بود رياما اگر د. كنم  يامشب بهت تلفن م.  زميباشه عز -

 

 .باشه  -

 

به طرف  عيسر يباز منصرف بشوم با قدمها نكهيو قبل از ا زايدست ل يرا گذاشتم تو شيرا سنگ كردم و دست كوچولو قلبم

 .زنگ زد  لمياز خانه دور نشده بودم كه موبا يهنوز چند متر. م رفتم و سوار شد يتاكس

 

 ؟ مايس -

 

 .بله  -

 

 ؟ ييكجا -

 

 . يتاكس يتو -

 

 نكرد ؟ يناراحت اديز نايم. كه فرصت نكردم خودم رو برسونم  ختهيقدر كار سرم ر نيخونه و ا اميكه نشد ب يبخش يم -
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 .نه  -

 

 .خونه باشم  تونستميخواست م يدلم م يليخ. خدا را شكر  -

 

 .تنها نباشه  اديز نايخونه كه م يچند روز زودتر بر نيكن ا يفقط سع.  ستيمهم ن -

 

 .باغ وحش  ميريم نايفردا با م. راحت باشه  التيخ. حتما  -

 

 .دونم  يم -

 

 . ريحتما تماس بگ يديرس يوقت -

 

 .باشه  -

 

 .پس فعال خداحافظ -

 

 .خداحافظ  -

 

زدم  يهر شب به خانه زنگ م. خورد  يمثل خوره از درون مرا م ناياز م يدور. خسته كننده بود  يليخ سين به پارهفته سفر م كي

 .كند  ينم يدلتنگ اديمعلوم بود ز شيچند بار هم با خودش حرف زدم كه از لحن صدا.شدم  يم نايحال م يايو جو

 

 7 فصل

 

 نايروز كه مشغول كار بودم فقط فكر م يط!.شد ينم ياره بر سرم جاركه دوب ييچه فكرها سيدر پار ييان چند شب تنها در

مثل  يان چند روز قبل از عروس. بكنم  يگذاشتند خواب راحت يمهران و مهرداد نم اديز ياما شبها با وجود خستگ.  كرديمشغولم م
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به  يگرفتم زنگ ميذشته بود كه تصمگ سيسه روز از اقامتم در پار. من شده بود  واندهكابوس وحشتناك هر شب مهمان ناخ كي

 يصحبت شد كه هسته اصل يو از هر در دياز تماس من خوشحال شد و طبق معمول گفتگو به طول انجام يليمامان خ. بزنم  رانيا

رنامه از ب. ان خانه را هم به من داد  يمامان خبرها كه دميرا پرس كويمن طبق معمول احوال خانواده ن. داد يم ليتشك نايان را م

فكر بودم كه چرا مهرداد هنوز ازدواج  نيا يتو.  ستين يكه مامان گفت هنوز خبر دميازدواج پرس يو مهرداد برا كوين يها

 :نكرده كه مامان گفت 

 گهيخانم د وشيكه پ رهياش چنان تو هم م افهيكشه ، ق يم شيخانم موضوع ازدواج را پ وشيچرا ، هر وقت پر ميدون يما هم نم -

 ينم گهيكس د چيبشه ، از دست داده و ه شيخاسته همسفر زندگ يرا كه دلش م يگفته بود كه كس كويبار به ن كي.  گهينم يزيچ

. نزده  يمورد اصال حرف نيدر ا گهياصرار كرده اسمش رو بگه ، مهرداد سكوت كرده و د كوين يهرچ.  رهياون رو بگ يتونه جا

 يگفتم مشغول كار يم يوقت.  ديپرس يرو م ناي، حال تو و م ميلف تو خونه انها مهمون بودمخت يكه ما به مناسبتها يچند بار يراست

، خوش  يسوزه ، جوان به اون خوب يدلمون براش م يليما كه خ. د يپرس ينم يزيچ گهيزد و د يداد و لبخند م ي، سرش را تكان م

دخترشون رو بهش بدن ، اما نه ، مثل راهب ها كنج عزلت لب بجنبونه صد تا خانواده حاضرند  لكرده،ي، با فرهنگ ، تحص پيت

 .شده  ينطوريهم ا مهردادشخانم، مهرانش كه ازش دوره و  وشيپر چارهيب. مورد بزنه نيهم در ا يحرف يخوا كس يو نم دهيگز

چند سال چنان  نيا يط مهرداد زن نگرفته و مجرد مانده ، اخه چرا ؟ نكنه به خاطر من ؟. مامان مرا به فكر انداخت  يحرفها -

بود كه به كام  يمهرداد عشق. دادم  ياحساساتم گذاشته بودم كه بندرت اجازه فكر كردن به مهرداد را به خود م يرو يسرپوش

مامان داشت در  يحرفها دنيشن. خاك پنهان شود و همان جا هم بماند  ريمجبور شد ز دهكه هنوز جوانه نز يننشست ، عشق

را نسبت به او دارم  يميهمان احساس قد ايبفهمم ا توانستميياما حاال نم. كرد  يرا باز م يميقد نيريو ش بايز صندوقچه ان احساس

عشق مهرداد دوباره رها شود ،  دادميبود حاال اگر اجازه م يميدختر داشتم كه پدرش برادر همان عشق قد. تنها نبودم . نه  اي

 ميبرا نيهم. با دخترم و مهران ادامه دهم  يخودش بپردازد و من به زندگ يبه زندگ دينه ، نه ، او با. شد  يبدتر م يليوضعم خ

شاد و خدان تلفن را جواب  شهيهم مثل يمر. االن انجاست  نايدانستم م يم. بزنم  يبه مر يباعث شد كه زنگ نايفكر م. بود  يكاف

 ديرس يخنده او هم از پشت خطبه گوش م يصدا. كنند يم يازخوب است و با دختر او دارند ب نايداد و مرا مطمئن كرد كه حال م

 .گردم  يبر م گريدو روز د دياين شيپ يگفتم اگر اشكال يبه مر. را راحت كرد  الميكه خ
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خانواده  يتمام اعضا يبرا. و از همان جا پست كردم  دميخر رانيدر ا زانمي، دوستانش و عز نايم يبرا يكوچك يايروز بعد هدا -

لوازم  يسر كي كوين يبلوز و برا كيمامانش  يشال گردن ، برا كي كويپدر ن يبرا.  دميخر يكوچك يزهايخانم چ وشيپر

جور كند ،  شيو لباس ها فيمختلف انها را با ك يدوست داشت به شكلها يليكه خ رنگنازك و رنگا يروسر نيدو ج كيو  شيارا

 .گرم انتخاب كردم  يروسر كيشال و  كيهم خانم جون  يبرا. مردانه  يچرم فيك كيمهرداد  يبرا

خواست هر  يدلم م. نشست احساس بازگشت به خانه را داشتم  نيدر مونترال به زم مايهواپ يوقت.  ديباالخره روز پرواز فرا رس -

و  يدست فيك! من  ياه خدا.  دميرا د نايو م يو مر زابتيعبور كردم ال يكه از در خروج نيهم. برسانم  نايچه زودت خودم را به م

.  ديجدا كرد و به طرفم دو زابتيهم با شناختن من دستش را از دست ال ناي، م دميدو نايگذاشتم و به طرف م نييچمدانم را پا

 كيبزرگتر شده بود ، از ! بود  نيريچقدر ش شيصدا! بود  زيانگ جانيبغل ه يموجود كوچولو تو نيچقدر گرفتن ا! بزرگ  يخدا

هم  يرا بافته بودند و گل سر خوشگل شيقشنگش را تنش كرده بودند ، موها ياز لباس ها يكي. بزرگتر شده بود  يليهفته قبل خ

 .زده بودند  شيبه موها

 ؟يباالخره اومد! مامان ، مامان  -

 !فدات بشم ،اه كه چقدر سخت بود بدون تو ! من  يمن ،اره عشق كوچولو ي، اره زندگ زمياره عز -

 بود ؟ دلت تنگ شده -

 ! يليخ -

 چند تا ؟ -

 ! ميبشمار شهي، نم يلياوه ، خ -

 .من هم دلم برات تنگ شده بود  -

 تو چند تا ؟ -

 ! ميبشمار شهي، نم يلياوه ، ، ، خ -

 بابا جون كجاست ؟ -

 . ميامد يو مر زابتيبود كه با ال نيا. نشد  يول. فرودگاه  اديب خواستيدلش م يليخ. سركاره  -
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 !من  يكوچولو زيعز. داره ن ياشكال -

 انيخونسردانه به انتظار پا زابتيو ال نيماش يو چمدان مرا برده بود تو فيك يمر.  ميرفت نيخنده كنان به طرف ماش ييدوتا

به خانه ،  دنيبعد از رس. داده بودند  بيترت ميبرا يجالب زيسور پر نياز انها تتشكر كردم كه چن. بود  ستادهيوصال ا نيخوش ا

از  يمر. خوششان امد  اياماده كرده بودم ، به انها دادم همه از هدا ديوي، هلن ، پدر و مادرش و د يمر،  نايم يرا كه برا ييايداه

اتاق تا  يرا برداشت و رفت تو شيايهدا نايم. اورده بودم هم تعجب كرد و هم خوشحال شد  يياياو هم هدا يبچه ها يكه برا نيا

انگار در  ينداشت ، ول شتريچهار سال ب. داد  يبه نظر م بزگتر و خانم تر نشان م امن دخترم ر بتيهفته غ كي. انها را جابه جا كند 

 .من زودتر بزرگ شده بود  بتيغ

. مهران باشم  يبرا يشتريرا قبول كرده بودم تا بتوانم كمك ب ياديز يانجام كارها. منوال گذشت  نيهم به هم گريسال د دو

. زن و شوهرها بود  نيمعمول ب يو وعواها دادياول ازدواج ،اما خوشبختانه بدون داد و ب يران اگر نه مثل روزهاروابط من و مه

 اديو  نايبا م يكرد باز يكه م يتنها كار. امد  يم ريرفت و عصر ها د يمعموال صبح ها زود م.  وداز حد ساكت شده ب ادهيمهران ز

. او باشد  يمارينكند علتش ب دميترس يم. كرد  يمرا نگران م رييتغ نيا ليدل ياز افشا يارسكوت و خودد. به او بود  يدادن نقاش

 يم رييامد بالفاصله موضوع را تغ يم شيپ ناتيتا صحبت معا. ش دكتر بكنم يبه رفتن پ يتوانستم او را راض يمثل سابق نم گريد

معالجه  يفقط برا نجايكردم كه امدن ما به ا ياور اديبار هم به او دو  يكي. مطرح نكنم  گريموضوع را د نيا خواستيداد و از من م

 .باشم  رانياراده كنم تا روز بعد ا ستيكافبمانم  نجايتوانم ا يارام اما پر از خشم گفت اگر نم ياو بوده كه با لحن

. كردم  يبود كه سكوت م نيا. م نشان بده ديبا يدانستم چه عكس العمل ينم. امد  يم بهيزد به نظرم غر يطور حرف م نيا يوقت

 !فقط سكوت 

او هم . ما ماند  شيپ يخانم هم دوبار به مونترال امد و دو سه روز ونيكتا.  ميبا مامان در لندن مالقات كرد نايمدت من و م نيا يط

 نايرفتم م يروز وقت كي.  ميندار يو كم و كسر.  ميكشيو فعال به قول معروف نفس م ميدار يخوب يراحت شده بود كه جا الشيخ

 :گفت  ناي،م اورميرا از كودكستان ب

 ؟ يمامان خسته ا -

 نه ، چرا ؟ -
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 . ميپارك قدم بزن يتو يكم ميبر -

 . ميبر -

شد  رهيو به من خ ستاديا ميخودش رو برو.  نميبنش مكتين ياز من خواست رو ناي، م ميديبود رس يكيدر همان نزد يبه پارك يوقت

 :بعد از گذشت چند لحظه گفت .  رميبگ يجد افهيبود كه مجبور شدم خنده ام را قورت بدهم و خودم هم ق يدنگاهش انقدر ج. 

 .دوستت دارم  يليمامان ، خ -

 .دوست دارم  يليمن هم تو رو خ -

 . يپرسم ناراحت نش يكه االن ازت م يخدا كنه از سوال ليدل نيدونم ، به هم يم -

 .بپرس  يخواه يم ير سوالمطمئن باش ، ه.  شمينه نم -

 ؟ يديقول م -

 !قول مردانه  -

را  مانيو دستها ميكرد يحتما از قول مردانه استفاده م ميريرا از هم بگ يندادن كار ايقول انجام دادن  ميخواست يم يوقت شهيهم

 يرا م نايتم گونه نرم و گلگون ممن داش يوقت يول.  ميكار را كرد نيحاال هم هم.  ميكرد يو دو تا بوس از هم م ميزد يبه هم م

 : ديرا دور گردنم حلقه كرد و پرس شكوچك ياو دستها دميبوس

 با بابا جون دعواتون شده ؟ -

 :گفتم  ليدل نيبه ا. دادم كه قانع كننده باشد  يم يجواب ديبا. را نداشتم  دنشيكه انتظار شن يسوال

 ؟ يپرس يسوال رو ازمن م نيشده كه امروز ا يحاال چ. نه  -

و اون ها  رنينم رونيو با هم ب شنيهر دو ساكت م كننديبا مامانهاشون دعوا م يزدند كه وقت ياخه بچه ها از پدراشون حرف م -

 .بدم  يدونستم چه جواب ي، نم دندياز من پرس يو وقت.  زهايجور چ نيكنند كارتون نگاه كنند و از ا يجرئت نم

 يوقت ليدل نيبه ا.  شهيو خسته م كنهيكار م اديباباجون ز.  ميكن يوقت با هم دعوا نم چيون هراحت باشه كه من و بابا ج االتيخ -

رو  يحال و حوصله حرف زدن با كس يتو خودت خسته هست يمگر وقت. و استراحت كنه  نهيساكت بش خواديدلش م. خونه  اديم

 ؟ يدار
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 . ادينه ز -

 . ميو بخور ميخوشمزه درست كن يغذا هيخونه تا  ميپاشو بر!  گهيطور هستند د نيادم بزرگها هم هم. خب  -

 !اه ،چه خوب  -

 ! طونيش يا -

 :خودش را كرد و دست انداخت دور گردنم و محكم خودش را به من چسباند و گفت  يشگيخنده هم نايم

 ! ايمامان دن نيبهتر -

 ! ايدختر دن نيو بهتر -

 ي، از خانه خودمان ، از دوست رانياز ا. كردم  فيتعر شينشان دادم و از مهران برا نايالبوم عكس ها را به م ميبه خانه برگشت يوقت

 يبو ، تمام ان مراحل را از نو م يميقد لميف كي دنيمثل د ميبرا. رفتم جلو  يطور م نيبا مهران و مهرداد و هم ييو اشنا كويبا ن

گذشته شد بودم كه ناگهان حس كردم دست كچك  يتان زندگغرق در داس. كردم  ياز قبل ان را حس م دتريشد يليو خ دميد

بسته بودم باز كردم و در برابر  يك دانميرا كه نم ميچشمها. كند  يرا ناز م ميسرم قرار گرفته و ارام دارد موها يرو يفي،نرم و لط

 .را در بر گرفته بود  شيبايچشمان ز يكه حلقه اشك دميرا د نايخودم م

 ؟يدوستش دار يليخ -

 . يلياره ، خ -

 . شهيخوب م يلي، خ اديما ؟ اگر ب شيپ نجايا اديتونه ب ياو م. اونه  هيشب يليعمو هم كه خ يراست

 . نجايا اديب تونهينه ، دخترم ، او كار داره و نم -

 .تا به همه نشون بدم  فميك يو عمو مهرداد رو بده بگذارم تو كويپس عكس عمه ن -

كه بود پاسخ  يبه هر سخت. اومد  يحرف زدنش به سن و سالش نم. كردم  يزد كه من هم تعجب م يحرف م يطور يبه تازگ نايم

باز شده بود ، داشت كامال  مهيمامان ن يبا حرفها يخاطرات گذشته خواه ناخواه در صندوق كه كم ياداوريسوال داده شد ،اما با  نيا

خواست زمان را به  يبد كه دلم م ديشد يبه قدر نيريش يان روزهاخاطرات  ياور اديو  نجايدر ا يياحساس تنها. شد  يم ازي

 .عقب ببرم 
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تا به حال گوش به حرف دل من داده  يبود ؟ مگر كس دهيحرف دل مرا شن يمگر تا به حاال كس يول. حرف دل من بود  نايم جمله

بود و  ليخوشبختانه روز تعط. ز جا بلند شدم ا شيبود ؟ ان شب افكار جور واجور خواب مرا نا ارام كرد و صبح خسته تر از شب پ

مهران . بلند شود  شياز جا ريتختش دراز بكشد و د يوقت رو ريدوست داشت تا د نايم. كنم  لهعج ينداشت در انجام كار يلزوم

ستم و منتظر بالكن نش يو رفتم رو خميخودم ر يبرا وهياب م يوانيل. كرد  يظهر استراحت م كيرا نزد ليتعط يروزها شتريهم ب

 .بلند شود  نايماندم تا م

 .اتاق بروم  يكند كه تو ينشسته و با سر به من اشاره م زيپشت م دميد. سرم را برگرداندم  نايم يقدم ها يصدا دنيشن با

 !خانم كوچولو  ريصبح شما بخ -

 .مامان  ريصبح بخ -

 ؟ شيفرما -

 .صبحونه  -

 ؟ يبخور يخوا يم يچ -

 .ن تست با كره و مربا كاكائو ، نو ريش -

 ! شهياالن حاضر م نيهم -

 :گفت  ناياز صبحانه م بعد

 ؟ ميدعوت دار ينرفته كه امشب مهمان ادتيمامان  -

 ؟ يمهمان -

 ! رهيم ادتيدونستم  يم -

 ؟ ي، خب خونه ك يباز مچم رو گرفت -

 !خونه خودمون  -

 ؟ نجايا -

 ! نيينه پا -
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 .ود نب ادمياصال  يگياوه ، راست م -

 ؟ يپوش يم يخب چ -

 .بلوز ساده  كيبا  نيشلوار ج -

 بپوشم ؟ يمن چ -

 .خواد  يدلت م يهر چ -

 .مثل او ها لباس بپوشه  دياونجا همه بزرگ هستند و ادم با. بلوز ساده  هيپوشم با  يمن هم شلوار م -

 . نمايس ميبر ايخونه ،  ميبمون ميتوني، م رهيحوصله ات سر م يكن ياما اگر فكر م.  يبپوش يتونيم خواديدلت م يهر چ -

 . نيينه ، قول دادم تو و بابا جون رو حتما ببرم پا -

 .؟ -

 يشركت نم هايمهمون يو تو ديخونه نشست يتو شهيو هم نيريجا نم چيشماها ه گهي، م زنهيحرف م يبا مر يوقت شهيهم زابتيال -

 يم ي، اگر حوصله ام سر رفت با اون باز ارميعروسكم رو م.  نييپا ميريما مبود كه من به اون ها قول دادم امشب حت نيو ا ديكن

 . خوابمياتاق خواب اون ها م يتو رميكنم ، اگر خوابم گرفت م

 ؟يديرو كش يپس نقشه همه چ -

 ؟ شهي، م شهيبدون نقشه كه نم -

 . شهينه ، نم -

 ؟ ميريپس م -

 . نييپا ميرياره ، حتما م -

 !هورا  -

كردن خانه مشغول  زيخودم را با تم يدوساعت يكي. كند  دارياتاق خواب تا مهران را ب يبغلم ، من را بوس كرد و رفت تو ديپر نايم

 نيرا با او تمر يخواندم و نوشتن حروف فارس يكتاب فارس نايبا م يساعت كيبعد . دوست داشت اماده كردم  نايرا كه م يو ناهار

ما  يبرا يگريچه نقشه د ندهيمعلوم نبود ا. را بلد نباشد  شيزبان مادر نايبه خودم اجازه بدهم كه متوانستم يوجه نم چيبه ه. كردم 
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 اديكه زبان خودت را به بچه ات  يهست يچه جور مادر نديگو ينم لي، انوقت فك و فام ميبرگرد رانيبه ا دياست ، شا دهيكش

گرفتن كلمات  اديو مشتاقانه مشغول نوشتن و .اورد  يبه حساب نم يرا كار شاق يزبان فارس يريادگي نايخوشبختانه م! ؟ينداد

اصال به زبان  ميكرد يم يدر خانه هم سع.  ميبده اديتا قبل از مدرسه حتما خواندن و نوشتن را به او  ميداشت ميتصم. شد  يم ديجد

 يم يوقت. شد  ياعث تعجب و خنده ما مكه ب اندپر يم يصحبت جمالت با مزه ا نيوقتها ح يبعض.  ميبا او حرف نزن يسيانگل

پارك قدم  ميبا هم رفت ي، بعد از ظهر هم دو ساعت ديخريم ميكه برا ييلمهايف يگفت از تو ي، م يگرفت اديرا از كجا  نهايا دميپرس

به جمع اضافه كه  ودندو چند نفر هم دوستان انها ب يميمهمانها دوستان قد.  نييپا ميحدود ساعت هفت عصر بود كه رفت.  ميزد

شام به  زيم دنيمثل دفعه گذشته در چ. خوشحال شدند و شروع كردند به صحبت با او  يليخ نايم دنيهمه از د. شده بودند 

و شاد فضا را سك كرده  يمعمول يو صحبتها ميشام نشست زيهمه دور م. كردم كمك كردم  يم شيصدا زيل گريكه حاال د زابتيال

كه عاشق  نايم يبرا ژهيشد ، بو ياواخر عصر ها داشت كسل كننده م نيا.  ميرا قبول كرده ا زيدعوت ل بود و من خوشحال بودم كه

 يدر هنگام صرف چا. رفتند  يگريبه اتاق د يصرف چا يشام خورده شد و همه برا. امد  يبدش م ييمعاشرت بود و از تنها

بحث سرگرم كننده . كردند  يم دهيد مسائل مطرح شده اظهار عقدر مور ااز مهمانه كيتر شدند و هر  يصحبتها نسبت به قبل جد

 ميزانو يرو نايم.  ميبرده بود اديكه همه گذشت زمان را از  يداشت ،به طور يجالب بود و شنوندگان را به تفكر وا م اريو بس

وقتها هم  يمهمانها بد و بعضبه  واسشح ياورد ول ينشسته بود و عروسكش را در بغل گرفته بود ،اگر چه از صحبتها سر در نم

خوب  يليسپرده بودم كه خ نايرا را به م يمهمان نيحضور در ا يكردن مهران برا يراض. كردند  يبا مهران رد و بدل م يچشمك

تا خواست  نايمارك با اشاره سر از م. جواب رد بدهد  نايم يمهران تا به حال نشده بود به تقاضاها. اش را انجام داده بود  فهيوظ

با نگاه به انها فكر كردم . خود نشاند و شروع كرد با او حرف زدن  يزانو يمارك او را رو. رفت  ليبا كمال م نايم. او  شيبرود پ

برد و  ياو را به گردش م شهيالبته پدر هلن هم. دارد دور است  رانيكه در ا يمهربان تينها يب ياز پدربزرگها نايافسوس كه م

فرهنگشان با ما فرق داشت و . نبودند  ياما هرچه بود انها خود. نداشت  ينظر كمبود نياز ا نايمند شده بود و معالق نايواقعا به م

خنده  يفكرها بودم كه صدا نيا يتو. خودش اشنا شود  يبا اداب و رسوم فرهنگ مادر ياز همان دوران بچگ نايم خواستيدلم م

و خودش را  ديبا عروسك دستش به طرف من دو. نبود  سهيقابل مقا يزيج چير با هدخت نيا نيخنده نازن. مرا به خود اورد  نايم

 يدر افكارم غرق م جيكردم و به تدر يرفت نوازش م يگلم را كه كم كم به خواب م يبايز يداشتم موها. بغلم  يپرت كرد تو
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 .مارك توجه مرا به خود جلب كرد  يشدم كه صدا

 باشه ؟ يخونه ك يمهمون گهيخب ،دفعه د -

 !خونه ما  -

جالب انها بودم ، كه  يفهايتعر دنيان قدر گرم شن. بغل من خواب بود  يتو شيپ قهيبرگشت كه تا چند دق نايسرها به طرف م همه

 .شده بود  داريب يك دمينفهم

 :لبخند زدم و گفتم  ارياخت يها چنان با مزه بودند كه ب افهيق

 !خونه ما  -

 :رد و گفت هم حرف مرا تكرار ك مهران

 !خونه ما  -

 ! هيعال -

 ! ديباالخره انتظار به سر رس -

 ؟ -

حرف همه  نياز ا.  ديشما ما رو دعوت كن يجور كيخواست يو دلمان م ميبود دهيرو شن يرانيا يغذاها فيتعر يلياخه ما خ -

 قيدق خيتار ميقرار گذاشت. رفتن شدند  مهمانها كم كم از جا بلند شده و اماده.  ديخنده شان گرفت مارك به من چشمك زد و خند

 يم نيياتاق باال و پا يتو نايم ميو به طبقه باال برگشت ميكرد يخداحافظ يهمه مناسب باشد وقت ياكه بر ميكن نيرا بعدا مع يمهمان

 :گفت  يو م ديپر

 ! ميدار يما هم مهمان!  ميدار يجون ،ما هم مهمان يجونم -

 خواست ؟ يم يقدر دلت مهمان نيتو ا يعني -

 !خوب خودم  ياره ، مامان -

 ؟ هيچ يبرا تي،پس خوشحال ستنديهم كه هم سن و سال تو ن نهايتازه ا!  يگفت يخب م -

. و نه من و بابا جون  ي،نه تو تنها هست نجايا انيحاال اگر انها ب ادياون ها خوشت م يكه ا حرفها دميفهم.  ميكه تنها نباش نهيا يبرا -
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 !خوشمزخ درست كن  ياز اون غذاهامامان حتما 

هر هفته چندتا  يتوني؟ م نجايا انيب يخودت رو دعوت كن يدوستها ستي، بهتر ن يبد يمهمان يخواياگر تو م.  زميعز يباشه ، ول -

 . دي،كارتون نگاه كن دي، غذا بخور ديكن ي، با هم باز ياز دوستات رو دعوت كن

 .خوام  ينم بعدا ، مثال روز تولدم ، حاال ديشا -

 كي ميباالخره قرار گذاشت. لبخند بزنم  يزد كه جرئت نكردم حت يبود و چنان مثل ادم بزرگها حرف م يان قدر جد نايم افهيق

 .بار به خاطر او  كيو  ميبده يخانه مهمان يدفعه به خاطر بزرگترها

مامان . خدا را شكر همه حالشون خوب بود . ن صحبت كردم زدم و با ماما رانيبه ا ينشده بود تلفن داريهنوز ب نايروز بعد تا م صبح

 كيكه  ختير ميخواه يبرنامه ا گريسال د يمن هم گفتم حتما برا.  نديخواست مرا بب يكرد و م يم يدلتنگ يليطبق معمول خ

رداد هنوز زن نگرفته و او شركت كردند و مه يعروس يازدواج كرده و انها همه تو كويبه من گفت ن.  مينيرا بب گريهمد گريد يجا

مامان همه خبرها .  ميكه مامان گفته مشغول هست دهياز حال من پرس. گفت قصد زن گرفتن هم ندارد  يخانم م وشيكه پر نطوريا

باالخره صحبت را به اخر . را بگذارم  يخواست گوش يبود كه دلم نم ريدلپذ يبه قدر ميبرا شيصدا دنيو شن داديرا به من م

 .ول دادم باز تلفن كنم رساندم و ق

من هم مشغول كار . شد  يدفتر طراح يكودكستان و مهران راه يراه نايشدند ، صبحانه را خوردند و م داريو مهران همزمان ب نايم

 .خوشحال شدم  يليخ شيصدا دنياز شن. هلن بود . ظهر بود كه تلفن زنگ زد . 

 ؟ يسالم ، خوب -

 ؟چطوره  ناي؟ م يخوبم ، تو چطور -

 . ومدهيخوبه ، كودكستانه ، هنوز ن -

 ؟ يشي؟ خسته نم ستندين ادياحوال خودت چطوره ؟ كارها كه ز -

 .كاره  نيمن هم يبرا زيچ نيبهتر. نه ،نه  -

 .صحبت كنم  ديجد شنهاديپ كيتا با تو درباره  امي، فردا م نطورهيخب ، پس اگر ا -

 .كنم  يتو رو عمل يقبل شنهاديهلن ، هنوز نتونستم پ -
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 اديز ليدل نيبه ا.  هيكه بچه بزرگ كردن كار سخت ميكن يدرك م ديويمن و د.  هيهرچند هنوز به قوت خودش باق.  ستيمهم ن -

 ، درسته ؟ ميكن ينم يريسختگ

 كردم ؟ ي، چه كار م دياگر شماها نبود دونمينم. واقعا ممنون همه شما هستم  -

 يم نياخرش ا اي ديچرخ يم يزندگ يجور كيباالخره . كنه  يهران هم كه خوشبختانه كار مم.  يستيتنها ن ي، تو كه تنها يچيه -

 .خونه شما دعوت دارند  يهمه مهمون دميشن يراست.  رانيا ديگشتيشد كه بر م

 ؟ يمهمون -

 .همه رو دعوت كرده  نايم دميشن.  گهياره د -

 .ام گرفت  خنده

 ؟يخند يچرا م -

 . ديان خند دنيكردم كه او هم بعد از شن فيهلن تعر يرا برا نايم يو حرفها يمهمان موضوع

حاال خوبه كه با . با بزرگسالها در ارتباطه  شتريكه ب نهيطرز حرف زدنش هم به خاطر ا نيا.  يدار يباهوش يليواقعا كه دختر خ -

 .ومدهين شيپ يبچه ها هم دوست شده و اشكال

 ؟ ييا يم يك يراست. خوبه  زياره ، همه چ -

 . ميمامان باش شيهم پ يدو روز يكياخر هفته ، كه  -

 ؟ ديويبا د -

 .بكنه  ياستاحت ستياو هم خسته شده و بد ن. اره  -

 . ميشيشما ها خوشحال م دنياز د يليما خ -

 نشد ن كدفعهينگو كه اگر  يزيفعال به مامان چ. طور  نيما هم هم -

 !كرد يدختره بدقول نيباز ا ه

 . رسونهيچون حتما خبرشو به مامانت م. نگم  يزيهم چ نايبه م ديبا پس. باشه  -

من  يبرا يگريد شنهاديچه پ نكهيبوق اتوبوس كودكستان مرا از فكر ا يصدا. قبل از حركت به من خبر بدهد  ميگذاشت قرار
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من سعادت  يبرا يدختر نيداشتن چن.  ديشد و به طرف من دو ادهيشاد و خندان از اتوبوس پ نايم.  نييرفتم پا. اورد  رونيدارند ب

 .محكم بغلش گرفتم . بود  يبزرگ

 !معلومه دلت برام تنگ شده  -

 ! يلينگو كه خ -

 رهيده تا بوس ازش بگ ديبا شهيتنگ م يليخ يكياون  ياز ما برا يكيهر وقت دل  ميرفت كه قرار گذاشت ادتيپس بوس كو ؟  -

 ؟

باال ، بعد  مياول بهتره بر يول. ول تو رو خوب به قلبم بچسبونم ، تا بعد نوبت بوسها برسه دلم خواست ا ينرفته ، ول ادمينه ،  -

 ؟ي، موافق ميو شروع كن مينيمبل بنش يرو

 !ندارم  يمخالفت -

دش را ها ، خو يكار نيريش نيگل من با ا. تا دو تا بوس را نگرفت حاضر نشد غذا بخورد  نايم.  ميدو خندان از پله ها باال رفت هر

 ياما انها هم نم. امد  يبه ظاهرشان نم يعني. كردم پدر و مادر هلن بچه دوست باشند  يراستش فكر نم. دل همه جا كرده بود  يتو

 يخواست كار يمخصوصا اگر او م. شدند  يكنند و نرم م يستادگيا نايم نيريش يبا مزه و حرفها يكارهاتوانستند در مقابل 

 .گردش در پارك باشد  ايكردن ،خواندن كتاب و  يال بازانجام بدهند ، حا شيبرا

 ميبگذار يكرد وقت شنهادياما بعدا پ.  دميد يبه ندرت او را م بايبود و تقر دايكم پ يليدو روز اول اقامتش خ يط. اخر هفته امد  هلن

، مهران مشغول  ميشام را خورد نكهيعد از اب. قبول كرد  اديز يخانه ما كه با خوشحال دياياز او دعوت كردم ب.  ميو با هم صحبت كن

 :كارتون شد ، هلن گفت  ينا مشغول تماشايمطالعه و م

به تو  يبودم كه حاال وقت يكار كيمشغو .  رمياز تو بگ يسراغ اي نميچند روز وقت نكردم تو را بب نيكه چرا ا يكنيحتما تعجب م -

 كي ميگرفت ميما شده اند تصم ياز دوستان كه سهامدار دفتر مركز گريفر ددو ن يكيبا  ديويمن و د.  يتعجب كن شتريب ديبگم شا

چند روز من مشغول  نيا ليدل نيبه ا.  رهيپوشش بگ ريرا ز نجايبه ا كينزد يتا شهرها ميباز كن نجايا در ياطالعات يستيدفتر تور

نفر گرداننده  كي ديكه با نهياصل مطلب ا يول تمام شده زيچ زيحاال همه چ. ان بودم  يحقوق يكردن دفتر و انجام كارها دايپ

 .اون باشه  يكارها
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 ؟ يكرد دايخب ؟ ادمشو پ -

 . ميبهش نگفت يزيهنوز چ ياره ، ول -

 چرا ؟ -

 .قبول كنه  ستسميمطمئن ن -

 . شهيباالخر وضعتون مشخص م. نه  اياره است  ايجواب . نداره  يامتحانش كه ضرر -

 . يگيدرست م -

 ؟ يبه من بگ يخواست يم يچ يخب ، راست -

 .رو  نيهم -

 رو ؟ يچ -

 .رو  شنهاديپ نيهم -

 ؟ شنهاديكدوم پ -

 ؟ يريدفتر رو به عهده بگ نيا يكارها يشيتو حاضر م ايا نكهيا -

 !من ؟  -

 .پرسم  يمن هم حاال دارم م. تا معلوم بشه  ميبپرس ياره خودت االن گفت -

 .هر سه خنده مان گرفت  ارياخت يب

 ؟ يكن يم يشوخ -

 يها از كار تو راض يو مشتر يتو با روش كار ما اشنا هست.  ميدفتر بزن نجايا ميگرفت ميتو تصم يبا حساب رو.  گمينه ، راست م -

 ؟ يگيم يخب چ.  شهيشما هم بهتر م يوضع مال.  شهيم يعال ياگر تو قبول كن ميفكر كرد ليدل نيبه ا. هستند 

 نايبا م يكرد ، ول يكار كيشد  ياگر خودم تنها بودم ، م. درباره اش سخته  يريگ مياما تصم.  هيجالب نهادشيپ.  دونميواال ، نم -

 .دونم  ينم

 درسته ؟.  شهيتموم م نايكودكستان م گهيماه د كي.  ميرو هم كرد نيما فكر ا -
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 .اره  -

 ديدفتر جد ي، برا يخواه يرو كه م يگريو افراد د يشو همزمان من يطور به كار خودت ادامه بد نيفعال هم يتون يخب ، تو م -

 نايكه م ياونجا باش يصبح ها تا وقت يتون يخودت هم م. حداكثر پنج نفر .  ستين ياديبه تعداد ز ازيالبته ن.  ياستخدام كن

نداره  يمخالفت چياو ه. ردم من با مامان صحبت ك. مامان من  شيپ رهيزودتر امد، م نايتازه اگر م. خونه  يكودكستانه و بعد برگرد

 ؟يريبگ يخواه يم يگريخب ، حاال چه بهانه د. 

 . اميكنم از عهده اش بر ب يفكر نم نكهيا -

، چون  اديكار رو هنوز شروع نكرده مطمئنا از عهده انجامش هم بر نم يادم وقت.  يگياره ،راست م. شد حرف حساب  نيخب ا -

 .و تموم  لير يافته رو يم زيوع شد همه چشر يوقت. بكنه  ديدونه چكار با ينم

 !گرفته  تيباز شوخ -

 يما م.  ميكرد ينم شنهاديبهت پ يكار رو انجام بد نيا يتونيكه تو نم ميكرد ياگر ما فكر م مايس نيبب.  گمينه بابا راست م -

شروع  يستيتور يفتر ترجمه و راهنماكارمون رو از د يچطور چند سال پ ادتهي.  ميتر كن عيخودمون رو وس تيعرصه فعال ميخواه

ها رو  يرانيا يحت ديها و شا يمسكن خارج ليداره كه جل مسا ياند ،چه اشكال وستهيكه به ما پ ديجددوستان  ني،حاال با ا ميكرد

 . ميريبه عهده خودمون بگ جايدر ا

 هستند ؟ ليوك ديجد يشركا نيا -

 ! ستنديبلد ن يكه زبان فارس نهيتنا اشكالشون ا يول. اردند خوب و يليبه كارشون هم خ.  ياره درست حدس زد -

 ؟ يبه من وقت بد يدو روز يكي شهيم

 يو بعد خودت برا نيبرو و انجا رو بب ياگر موافقت كرد. مامان  شيدفتر رو گذاشتم پ ديكل.سه روز كنمشيم ياره ، اگر بخواه -

 قبول؟. و استخدام كارمندان اقدام كن  ليو سا هيته

 .باشه  -

تا كم كم زحمت رو كم كنم تا كم كم زحمت رو كم كنم و برم  اريفنجان قهوه برام ب هيراحت شد ، پاشو  الميحاال كه خ. خب  -

ضبط را روشن . كاناپه نشستم  يهال رو يرا خواباندم و خودم تو نايمن هم م. و رفت  ديرا بوس نايهلن بعد از خوردن قهوه م. نييپا
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طرف  كياز . كردم  نيهلن را سبك و سنگ شنهاديپ. كرد  يم يافكارم را همراه ييبايكه اهنگ ارام و ز يكردم و در حال

 گرياز جهت د.  شدميامدم ،شرمنده م ياگر ازعهده انجامش برنم گريداشت و از طرف د يجالب بود و تنوع شنهادشيپ

قبول  -؟ يميچه تصم - ؟ يگرفت ميخب ، تصم - :گفت  مهران ارام كنارم نشست و. دور باشم  نايم ازيمدت طوالن خواستمينم

به نظر .  يبه تو وقت بدهم درباره اش فكر كن خواستميچون م. نگفتم  يزيمن موقع صحبت هلن چ - .دونم  ينم -.هلن  شنهاديپ

كار  فمن مخالهم بهت گفتم كه  شيباشه دفعه پ ادتياگر . نه  -؟يندار يمخالفت -.ندارم  يمخالفت چيو من ه هيمن كار خوب

در  يپول خوب ديجد يكارها نيخوشبختانه ا.  يكنم كار كن يمن تو رو مجبور نم.  يكه تو راحت باش نهيمهم ا.  ستميكردن تو ن

.  يخوام ازش استفاده نكن ينم.  يديو زحمت كش يدرس خوند نجايتو ا گرياز طرف د. ميكن يراحت زندگ ميتونيكه ما م ارهيم

 -.خونه  اميمن اگر وقت كنم زودتر م ايخودش  شيرو ببره پ نايم يچند ساعت تونهيم زايل ير كردير تو داگ.  گهيهلن راست م

شكل به من  نيوقت بود كه مهران به ا يليخ.  ديبغلش كش يتكان داد و مرا تو قيعالمت تصد هيسرش را  ؟مهرانيگيراست م

 ميتصم تاينها. بكشم  شيندارم كه پ ينيبهانه وز چيه دميخره چون دفكر كردم و باال يليان سه روئز خ.اظهار محبت نكرده بود 

بود كه بعد از اتمام مهلت دادهشده به هلن خبر دادم كه  نيا.  برگردميكنم و به كار قبل يگرفتم امتحان كنم و اگر نشد عذرخواه

به دفتر  يهلن گرفتم و رفتم سر راز ماد را ديچند روز بعد كل. محسوس بود و من را هم شاد كرد  يليهلن خ يخوشحال. موافقم 

كردم و  ادداشتيرا كه الزم بود  يليوسا. و مدرن قرار داشت  كيساختمان ش كيانتخاب شده بود و دفتر در  يمحله خوب. بزنم 

ور و تمام شد كار دك نايكهكودكستان م يماه كي يط. فرستادم تا اگر موافقت كند انها را سفارش بدهم  يهلن نسخه ا يبرا

 نياز بهتر يكيتابستان ان سال .التيبعد از تعط يمصحبه با كارمندان را گذاشتم برا.  ديرس انيالزم دفتر هم به پا لياوس

 يكيانهاكه در نزد ياليو به و ميبرو يكرد امسال دو ماه شنهاديپ زايال. مدت اقامتم ر كانادا گذراندم  يبود كه من ط ييتابستانها

 يسر از پا نم يازشاد نايم.  ميقبول كرد ليبا كمال م.  كرديوقت در انجا كار م مهيار داشت كه او به طور نقر يمزرعه پرورش گل

خانه .  ميديساعت بعد به محل مورد نظر رس كيحدود .  ميو راه افتاد ميالزم را جمع كرد ليروز خوب تابستان وسا كي. شناخت 

از سنگ و چوب بود و معلوم  زايخانه ال. خانم فرق داشت  ونيكتا ياليبا و انهاخانه . بود  ييروستا يبه سبك خانه ها بايز اريبس يا

 يبود باورم نم بايبا سه اسب ز يشد اصطبل نايكه باعث تعجب من و م يزيچ نيجالبتر. كرد  يشد در انجا زندگ يبود زمستان هم م

 نكهيا ينوع ورزش و هم برا كيهم به عنوان . است  يهركار ما سوار زايمعلوم شد ال يول. اسبها به انها تعلق دارند  نيشد كه ا
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شد بعد دهانش  رهيبه انها خ رياسبها اول مات و متح دنيبا د نايم.  كنديم م ياسب سوار. مزرعه در رفتو امد  يراحت تر بتواند تو

 نايم. بود  يبه رنگ قهوه ا يمزه ا او ب بايز تينها يانها كه كره اسب ب نيطرف كوچكتر ديزد و دو غيج يبعد از خوشحال. باز ماند 

انها را به ما . اورده بود  ييكوچولو يجهايبا خودش هو زديرا حدس م يعكسالعمل نيچون چن زايا. از همان نگاه اول عاشق او شد 

بود  يعسل اسمشرا كه  بايلحظه هم كره اسب ز كي يحت نايانروز م ياز فردا.  ميبه اسبها بده ييگام اشنا نيداد تا به عنوان اول

به او  ميهست نجايكه ا يمدت نيا يدر ط مياز ماخواست تا اجازه بده ديد ياو را به عسل ديمامان هلن كه عالقه شد.  گذاشتيتنها نم

 شتريكه هنوز شش سال ب يبچه ا كردميچون فكر م. هم نگران . خوشحال بودم  شنهاديپ نيمن هم از ا. بدهد  ادي ياسب سوار

افكار مرا حدس زده  ييزاگويال.  فتديب شيبرا ينكرده اتفاق يخدا دميترسيمهمتر از همه م يول ندياسب بنش يرو تزود اس ندارد

 يامد تو يبار هلن رو سوار اسب كرد قلبم داشت م نياول يبرا كليما يمن هم مثل تو وقت. يكنيچه فكر م دونميم -:بود گفت 

گرفت بعدا  يگذاشت سوار بشه و خودش دهنه اسب رو م ينم شتريب قهيسه دق دو لياوا بعد كم كم عادت كردم البته يدهنم ول

ا بغل  ناياول م. تو ترس تو دلت راه نده  يبكنه و تند بره ول يخودش سوار خوستيكه بزرگتر شد وضع بدتر بود چون دلش م

.  ميبريم واشراهشي واشيو  يعسل يرو ميگذارياندازه خودش را م نيتا با حركات اسب اشنا بشه بعد ز دميم يخودم سوار

 يرشد كارها نيدر ح ديبچه ها با.  نيبهتراز ا يچه امكان - :من هنوز مردد بودم كهمارن گفت -.مطمئن باش  بشهيزيچ ميگذارينم

ك با ياز نزدو هم  رهيبگ ادي يهم اسب سوار نايشده مانع نشو كه م دايپ يخوب و مهربان يمرب نيحاال كهچن.  رنديبگ ادي ياديز

گفت كه از من  زايچه خوشگل و ارومه ال يعسل نيبب!  كنميخواهش م ؟يديمامان اجازه م.مامان  - .اشنا بشه  بايجانور ز نيا

 .گوش كنم  يبگ يهرچ دميقول م. اجازه بده .  كنميخواهش م.  كنهيم تيمواظ

 ؟يديقول م -

 !مامان اجازه داد ! هورا 1هورا  -

 !نگفتم  يزيمن كه هنوز چ -

 !برنده شدم  دونميم يكنيسوال رو م نيهر وقت ا -

دو سه روز اول به جا افتادن ما در ان . شروع شد  نايم ياموزش اسب سوار بيترت نيبه ا. مارا هم به خنده انداخت  نشيريش قهقه

به مزرعه انها بروم و  لير صورت تماكرد كه د شنهاديبه من پ زايل. ما گذاشته بودند  ارياتاق بزرگ در اخت كي. گذشت  بايخانه ز
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 ميدو ماه انجا بمان ميگرفته بود ميچون تصم.  كنديكار با گلها روح ادم را از خارها پاك م گفتيم. بدهم  جامالزم بود ان ياگر كار

هفته را با ما  كي هنكيمهران هم بعد از ا.  كردميارسال م شيبرا عيو سر داديهمان ا انجام م فرستاديم ميرا كه هلن برا ييكارها

 ليم يخودش هم ب نباريا.  دياياخر هفته به انجا ب ايهفته  يم كه هر وقت فرصت كرد تويقرار گذاشت يگذراند به شهر برگشت ول

 .تفاوت بگذارد  يرا ب يكس توانستيقرار داشت نم اليكه و ييبايز اريبس ينبود چون جا

 يب يجا.  زدميان دور و اطراف قدم م رفتميو م دميپوش يژاكت گرم م شدميم دارياز خواب ب نايشدن م داريزود قبل از ب صبح

نور  ريشده و در حال گرم شدن ز داريزنده و شاداب كه تازه از خواب ب يوحش يو سبز با گلها عيوس يدشت. بود  ييبايز تينها

گفتم سحر  يبهتر بود م ديشا اي يبحگاهص ياز گردشها يكيبود در  زيكننده و سحر ام ستم يبودند بو و عطر صبحگاه ديخورش

 ياز دوستان كه اسمش به خاطرم نمانده بود افتادم كه روز يكيحرف  ادي. را تماشا كنم  ديچون دوست داشتم طلوع خورش يگاه

.  رسديبزغاله و گاو و گوسفند به مشامم م يبو كنميسمت ده حركت م كيدر  يوقت. هستم  عتيو خاك و طب نيمن بچه زم: گفت 

 يگندم تازه از جنوب صدا يبو.  اورديم مينان برا يباد از شمال بوزد بو يوقت. با تو خواهد ماند  شهيهم يكه اگر چوپان باش ييبو

 يكي عتيخودم را با طب مهست نجايا يتا وقت. جمع شده اند  كجاي بايز ينعمتها نيو در شرق همه ا شنوميپرندگان مهاجر را م

و در خودم فرو  شميانديبه خودم م شتريب.  شوديمن بزرگ م "من  "و شوميدور م نجاياز ا يوقت.  ميهستو با هم دوست  دانميم

 يريو دنبال چ ميشويخودمان غرق م يتو ي، ه ميطور نيما ادم ها هم.  شوديسپرده م يبه دست فراموش ييبايهمه ز نيا.و  روميم

 . ميابيتا خودمان را باز  ميبرگرد عتيو دوباره به مهد طب ميراهمان را كج كن يدو قدم يكي نيدر هم ديبا نكهيغافل از ا.  ميگرديم

رنگ  يرنگ زندگ زيارامش رنگ س.  گرفتميداشتم كم كم از انها رنگ م ايگو بايز يدرختها و بوته ها انيهم با قدم زدن در م من

 نيباتريو ز نياز ظرفتر يكيمن شجاعتر هستند  كه از ديرسيبه فكرم م كردميكوچك كه نگاه م يگلها نياز ا كيبه هر  يصبور

و در كنار امثال  نديانطرف خاك را بب ديجد ياياورده بود تا دن رونيسر از خاك ب يفيو ظر ينازك نيبه ا. انها نظرم را جلب كرد 

ادم ها كه به نظرش  بشود و مهمتر از همه به ما يگريحشرا د يباشد غذا يرا بگذراند و محل استراحت پروانه ا يخود چند روز

 يعنيدوست داشتن خود  يعنيدوست داشتن  يعنيبا خود  يوستد يعني عتيبا طب يبدهد كه دوست ادي مييايم يجانوران بزرگ

و از همه مهمتر قبول  يو مقاومت تحمل و بردبار يصبور يعني يدر زندگ بايشاد و ز يداشتن رنگها يدر زندگ يداشتن هارمون

به او نرسد خشك  يو اگر اب دهديخودش را از دست م ييبايز يكه بزود دانديخوب م يليخودش خ بايز گل نيا. سرنوشت خود 
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سر خم . شده اند رفتهيهستند و پذ ريكه اجتناب ناپذ ييزهاياما به خاطر چ.  ديفرا خواهد رس نيو وقت رفتنش به بطن زم شوديم

 گريبه د ميخود را تقد يو عطر و بو ييبايدر همان چند روز عمر ز.  خورد يو افسوس انچه را كه دور از دسترس اوست نم كندينم

خورد كه  يفقط غم ان ا م ديشا. خورد  ياست ، غم رفتن را نم يداند رفتن يچون م.  كندي،به دشت و هواه و اسمان م انيرو بايز

 يچطور با وجود خود د ل. اشنا شود  شتريب بيو غر بيعج يايدن نيباشد و با ا شهياز هم باتريبتواند ز يچند روز فان نيچطور در ا

شود و با  نيخشمگ يگل دنيكه با د افتيتوان  يرا م يكمتر كس. را پر محبت گرداند  ياهرا نوازش و نگ يرا شاد كند و چشم

دن با كنار ام. شناخت خود است . به ارامش است  دنيرس عتيطب ياز درسها يكي!  فتديچوب ،چاقو و فحش و دعوا به جانش ب

 ديبا د توانستميخوشحال بودم كه م. بپردازم  كارماف ليتحل هيباعث شده بود به تجز نجايا ياب و هوا ريتاث ديشا. خود است 

كه همه  دانستميم.  كردميامدم و ان را قبول م يبا انچه از سر گذرانده بودم كنار م ديبا.  شمينديدر مورد مسائل خودم ب يبازتر

 . ستين يسادگ نيبه ا زيچ

!  ميهم هست هيواقعا كه چقدر شب. مرگ است  يبه معن اهيان هم رنگ س يبرا.  اهياز س ريدارد ،به غ يهمه جور رنگ عتيطب بله

.  گذاشتيكه بعد از خودش به جا م ينه به خاطر ان چند حرف، بلكه به خاطر خالئ. كلمه مرگ نفرت داشتم  دنياز شن شهيهم

وجودم به ارتعاش  يو بافتها شديضربان قلبم تند م. اورد  يم ادميبه  زهايچ يليخ. كرد  يمدگرگون كلمه مرا  نيا دنيشن شهيهم

قلبم را . ناتمام بپردازم  يبه انجام كارها يشتريبا سرعت هر چه ب خواستيدلم م "گ . ر . م  "سه حرف دنيبا شن. امدند  يدر م

كنم تا  يكر توانستميم واستيدلم م. را گرفته غرق كنم  وجودمكه  يشقگرم و پرشور ع يايسرشار از عشق كنم و همه را در در

همان طور كه . دور كرد  انيادم يسه حرف را از زندگ نيا توانيشكل نم چيمتاسفانه به ه. شود و همه خوب باشند  شتريب هايخوب

قهار دست به كار شده و  يجادوگر! در كار  ييسحر است و جادو! برد  يفقط سه حرف ، ارزو را م. را برگرداند  "مرده  " شودينم

 يشود و م يم كيدارد به من نزد يطانيكنم كه چنگال ش يحس م يوقت.  برديخوب و بد را م. زند  ياز راست و چپ همه را م

 :كه زنميم بي، به خودم نه ازارديو روح مرا ب زديخواهد زهر خودش را بر

در مقابل بوران ، باد و طوفان از خود  تواندياما اگر ان گل نم.  ميو ناتوان هست فيعما همه در مقابل مرگ ض. مثل همان گل باش  "

و  ميكن يستادگيا يزندگ ماتيو نامال يروح يدر مقابل طوفان ها ميتوانيما م.  مييا يكار بر م نيمرلقبت كند ، ما از عهده انجام ا

است ، پس چرا تا  يكي انيپا يوقت.  ميكنيها را سست م شهيرخودمان با دست خود  ياما گاه.  ميكنده شو شهياز ر مينگذار
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هم  گرانيد ميو بگذار ميكن يزندگ ديبا.است  انياز برنامه وجود ما ادم يگريكه بخش د ميشيندين يبه ان ، به زندگ دنيرس

اشباع  ياز زندگ ديگرفت ، با روي، لمس كرد ،شناخت و از ان ن ديد ديبا ار يزندگ. و خنده  يپر از شاد يا يزندگ. كنند  يزندگ

 ميخود باش كانينزد يحداقل برا يسرمشق ميتا بتوان مينمونه باش ديخودمان با. اموخت  گرانيكردن را به د يشد تا بتوان زندگ

 

! سرم مه الود شده است  اي؟ حتما سرما خورده ام  شوديمرا چه م. به سرم خطور كند  يافكار نيمحال بود چن شيچند وقت پ تا

را تكان  يرنگ يبود و دستمال اب ستادهيانجا ا نايم. سرم سبكتر شود كه چشمم به بالكن خانه افتاد  ديبه خود دادم تا شا يتكان

 يمختلف يرنگها. تكان دهد  يافتاد و خواست مرا صدا كند دستمال شيبرا يكه صبح ها اگر اتفاق ميبا هم قرار گذاشته بود.  داديم

تند خودم را  يبا قدم ها. است  يعصبان نايم داديبود نشان م يچون رنگ دستما اب.  ميانتخاب كرده بود نايم ابراز حال و وضع يبرا

اشك  نايصورت م. دوان دوان از پله ها باال رفتم .  ناياز م ريهستند به غ زيدور م هصبحانه اماده و هم زيم دميد. به خانه رساندم 

هزار جور فكر .  ستاديا يقلبم داشت از حركت م. تخت نشسته بود  يان لباس خواب روالود ، چشمانش سرخ بود و هنوز در هم

پس چس . بود  دهيكه سراغش رفتم ارام خواب بحص.  ديو خواب ديتختش دراز كش يخوب و خندان رو شبيد.  زديسرم دور م يتو

كند  هيگر ليدل يب نايبود كه م فتادهيبه حال اتفاق ن اخر تا!  شدميم وانهياست ؟ داشتم د دهياو را گز يزي، چ يشده ؟ نكند حشره ا

 : دمياهسته پرس وزانو زدم گرفتمش بغل .  مي، گل كوچولو زميدختر عز يروبرو. افكار به سرعت از سرم گذشت  نيهمه ا. 

 خورده ؟ ييت به جا؟ سر ي؟ افتاد كنهيدرد م تييشده ؟ جا يچ يگي، به مامان م نمينازن يشده ، گلم ؟ عشق من ، كوچولو يچ -

 .نه  -

 ؟يكنيم هيپس چرا گر -

 . دميد يخواب بد -

 .كرد  هيدوباره شزوع به گر و

 خواب ؟ خواب بد ؟ -

 مونده ؟ ادتي؟ اصال  يكن يم فيمن تعر يبرا ؟يديد يچه خواب -

 ادمهي شيجا نيبدتر -
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 ؟يگيبه من م -

رو هم  يي، اون غذاها رميگينم ادي ي، اسب سوار ادياگر خوشت نم يبر يمن رو بگذار خوامينم. اومد تو و بابا جون رو برد  يكي -

 .تو نرو  يول.  كنميهم نگاه نم ونيزيتلو. من اصال دوست ندارم ، حاضرم هر روز بخورم  يول يپزيكه تو م

 ياو تمام زندگ. ود به سر او زده ب يفكر نيمن از كجا چن يخدا. خودم هم روان شد  يكه اشكها كرديم يچنان هق هق تلخ نايم

به  يدست. بود  ي، حرارتش معمول دميرا بوس شيشانيشده ؟ پ ضيچه شده بود ؟ نكند واقعا مر! بودم  چيبدون او ه! من بود 

 :را زدم پشت گوشش و گفتم  خوشگلشبند  يموها. شكمش زدم ، تب نداشت 

 ؟ ها ؟ ييخروس طال دمي؟ شا ياومد ما رو برد ؟ لولول خور خوره ؟ خرس جنگل يگل من ، ك -

، تو  دميترس يلي، خ يهم نزد ي، حرف ياصال به من نگاه نكرد يرفت يفكر كنم ادم بود ، تو پا شد. كدام از انها نبود  چينه ه -

خوام ،  ياز تو نم يقول چيه گهيقول به من بده ، د كيحاال تو فقط  "كارن كن، اون كارو بكن  نيقول بده ا " يگيبه من م شهيهم

.  رسهيبه تو م ستمين گهيمن د نكهيبعد خبر ا.  شميم ضيدوست دارم بدون تو حتما مر يلي،تو رو خ يذارقول بده من رو تنها نگ

 .با من خواهند بود  شهيكنه ، اونا هم ياسمونها با فرشته ها باز يرفت اون باالها ،تو نايم گنيبهت م انيم

 :محكم چسباندمش به خودم و گفتم .  كرديم شير شيحرفاش قلب مرا ر نيداشت با ا نايم

 ؟ ينشد داريو ب ينكنه هنوز خواب -

 .شدم  داريخودم ب هيگر ياز صدا.  دارمينه ، ب -

 يدونيخودت م. با تو باشم  شهيهم. وقت تا زنده هستم تو رو ترك نكنم  چيه دميمن بهت قول م يخواي، اگر قول م زميعز نيبب -

كه موقع  ييبا مزه تو ، ادا و اطوارها يتو ، حرفها نيريش يخنده ها. نفس بكشم  تونميتو اصال نم كه چقدر دوستت دارم و بدون

 كنهيم نيو رنگ نيريمن و باباجون رو رو ش ي، روزها زهايجور چ نيو از ا زيمثل شكالت و اسمارت نهايا، همه  ياريخوردن غذا در م

 ! ييتو دختر ما. ، نه من و نه باباجون رو از تو جدا كنه  تونهيكس نم چي؟ ه ميرو يو م ميگذداريما تو رو م يگيحاال تو م

 ؟ يديقول م -

 ميو بر ميو لباساتو عوض كن ميصورت نازت رو بشور ميحاال پاشو بر! ، هرچند تا كه دلت بخواد  دميدلم ، قول م زياره ، عز -

 ؟يراغ عسلس يبر زايبا ل دينرفته كه امروز با ادتي.  ميصبحانه بخور نييپا
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 .تو باشم  شيخواد پ يحوصله اش رو ندارم ،دلم م ينه ، ول -

 ! نايم -

 بله ؟ -

 ؟يبه قول من باور ندار -

 .چرا  -

 ،خوبه ؟ اميمن هم م ياگر بخوا -

 !. هيعال -

و نه  ميزده بود ينه حرف. تواند باشد  يم يدانستم علت چ ينگران شدم نم. است  هيحد ترس نيكه تا ا دهيد يبود خواب بد معلم

را كه  زهايهمه چ.  خورديها به درد دگتر ها م ليو تحل هيجور تجز نينه ،ا.  نديبيادم هزار جور خواب م. انجام شده بود  يكار

. بكشم واال عذابش خواهد داد  رونيفكر را از سرش ب نيا ديهرچه بوده با. . داد  حيتوض يپزشك رراتبنا به قاعده و مق شودينم

 ديبا. شدم  يم يحالت نيحتما دچار چن گذاشتمياو م ياگر خودم را جا.  لرزديبغلم م يدفاعش تو يچطور بدن كوچك و ب دميديم

 شيكم كم برا ديرا هم با دميموضوع كار جد. به اختصاص بدهم  روزهاراكار كنم و  توانميشبها م. او بگذارم  يبرا يشتريوقت ب

 .نكند جاديبدهم كه بعدا مشكل ا حيتوض

 دهيند كجايهمهگل  نيتا به حال ا. بود  يبا صفا و فرح بخش اريبس يكه جا زايگردش و گلخانه ل ميرفتياز ان روز ،رزها با هم م بعد

متفاوت ، هم از نظر شكل و هم از نظر  يكه ان قدر گلها يدر حال. شناختم  يرا م ياز ان همه گل فقط تعداد انگشت شمار. بودم 

تخم  ييبه او اجازه داد چند تا زايل. از انجا خوشش امد  يليهم خ نايم. كردم  رتيكه واقعا ح.  دادنديم ورشررنگ و بو در انجا پ

 يبرا گري، د نايهفته بعد از صحبت ان روز با م كي ينه ؟ ط ايگلش بزرگ شده  نديو بب ديايب كباريبكارد و چند روز  يگل در گلدان

بعد از  نكهي،ا كردميو اسمان را نظاره م ديخورش يباشك باز ميو قا نشستيسر بالكن م. نرفتم  رونياز خانه ب يگردش سحر گاه

 يامد و سر جا يكامال باال م ديشد تا باالخره خورش ي، صورت اسمان از شرم گلگون و رنگ به رنگ م ديخورش دنيسرك كش

بودم كه دست  زيدالنگ يباز نيغرق در ا زور كي.  شديم شيرايو فرمانبردار ، پذ عياسمان هم مط. نشست  يخود م يشگيهم

اشفته كه خواب انها را بوسه باران كرده  يبا همان لباس خواب و موها دميشانه ام حس كردم ، برگشتم د يرا رو نايم يكوچولو
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 .شده است  قيو به صورتم دق ستادهيبود كنارم ا

 خانم كوچولو ؟ هيچ -

 ؟ يقدم بزن ي، چرا صبح نرفت يچيه -

 .له نداشتم حوص -

 .بهت بگم  يزيچ كي خوامياهان ، م -

 .خب ، بگو  -

 ...بگم كه خواميم -

 يدوباره به طرف من برگشت و دستها هيشد و بعد از چند ثان رهينگاهش را ازمن برگرفت و به منظره اسمان خ نايموقع م نيا در

 :كوچك و نرمش را دور گردنم حلقه كرد و گفت 

 .دوستت دارم  يليم كه خبگ خواميمامان من ، م -

 .دوست دارم  يليمن هم تو را خ -

 . دونميم -

 ااا، از كجا؟ -

 تو رو صدا كنم ؟ يمن دوباره با پرچم اب يترسيم.  يقدم بزن يريبالكن و نم يرو ينينشياز اونجا كه چند روزه م -

 .هم خوبه  نجاينه ، منظره ا -

فكر كردم  يلي،من خ ي، مامان شهينم ينيانها را بب يدوست دار يلي، كه تو خ يوحش ياگله يمثل قدم زدن البال ياره ، قشنگه ، ول -

،  كردميم تياذ ادياخه من كه كوچكتر بودم ، حتما ز.  يتا حاال رفته بود يبر يخواست يكه اگر تو م دميرس جهينت نيو باالخره به ا

 نه؟ زهايجور چ نيو از ا زدميكم بوده ، حرف نم مزشت بودم ، موها

 اياصال ب.  يمن كه بهت گفتم ، هرجا من باشم تو هم همون جا هست. بود  يو خواه ي، هست يبود يدختر خوشگل شهينه ، تو هم -

 . ميبه هم بچسب ييدوتا اريپاشو برو چسب ب.  ميكن يكار كي

 :و گفت  ديخند نايم
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 نميادم گند برم سر كالس بنش كيبا  تونميمن كه نم ميسباخه اگر به هم بچ.  ميكنيم گريد كفكري،  خوادي؟ نه نم يچسب معمول -

 . اميمن هم ب يكه توهر جا بر نهيراه چاره ا!  خندنديبعد همه به من م. كنم  يو با بچه ها باز

 ؟ شهيم يپس مدرسه چ -

 . اميمن هم م يبعد از اون هرجا تو بر يول روميمدرسه رو م -

براش انجام بدم كه صبحها  يكار كي؟ مثال خاله هلن از من خواسته  يچ رونيبرم بداشته باشم و مجبور بشم  ياگر من كار -

 .برم سر كار  شميمجبور م

 .خبر نداشتم  -

مساله رو چه  نيا نميخب ، حاال بگو بب. صبر كنم  ينگرفته بودم ، گفتك كم ميچون خودم هم تصم يبهت بگم ، ول خواستميم -

 ، خانوم خانوما؟ يكنيتحمل م يجور

 ؟يباد بر يك -

 .هفته قبل از شروع مدارس  كي -

 دوره ؟ يليخ -

 .راهه  قهيدق ستيب نينه ، با ماش -

 . گهيشهر د يبر ديبا دياها ، فكر كردم شا -

 .نه  -

 ؟ هيچه كار -

 ؟يكنيناناز ، چقدر سوال م -

 نه ، درسته ؟ ايانجام بده كه بعد بنوم بگم اره  خواديكه مامانم م هيبفهمم چه كار ديخب ، با -

 .رو من اداره كنم  ديدفتر جد نيكه ا خوادي، فقط خاله هلن م كنميكه تو خونه م يكار نيهم! خب ، قبول  -

خانم  كيو چند نفر دنبالشون هستند و  كنندي؟ براشون در رو باز م دنينشون م لميكه توف ييمثل اونا يشيتو م يعني! هورا  -

 ؟ خواديو امضا م ارهيبراش كاغذ م يهم ه ينكيع
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 . ميديدو با هم خند هر

 يراست!  يراحت باشه تو هم سرگرم الميمن مدرسه هستم كه خ يفقط وقت يول.  يبر يتونيقبوله ، م!  يگفتيخب ، زودتر م -

 گفت ؟ يباباجون چ

 . زدميحرف نم يطور نيم اهمسن و سال تو بود ي؟ من وقت يگرفت ادي يزذن رو از ك نطورحرفياخه تو ا! زبون  نيماشاهللا به ا -

 ! زننديحرف م يدوستهام چه جور نيبب ايحاال ب -

من . اتاق  يزد و برگشت تو يصورتش ، بعد چشمك بامزه ا يخوش حالتش افتاد رو يداد كه موها يسرش را چنان چرخ نايم

روز به بعد من هم مثل دو سه روز اول  از ان.  نييپا ميصبحانه برو يبپوشد و برا يهم بلند شدم و رفتم كمكش كنم تا لباس راحت

 :به من گفت  زايروز ل كيماه اقامت در انجا  كياز  بعد. رفتم قدم زدن  يدوباره صبح زود م

 ؟يكه مخالفت ندار نجاتويا انيب يمهمان يجون ، بچه ها را دعوت كردم برا مايس -

 ؟ انيهمشون م! قرار بود كه من انهارو مهمون كنم  ينه ، اصال ، ول -

 . ميكنيما هر سال دعوتشون م.  نديايدو نفر ب يكيهم  نجايا يها هياره ، فكر كنم از همسا -

 .درست كنم  يرانيا يدو جور غذا يكيبرم شهر و مواد الزم رو بخرم تا  يسر كي، من  ديپس اجازه بد -

سرد اماده كنم  يچند جور غذا كليبه كمك ما كنميم ي، من هم سع يكن ديما كه راحت تر خر شيپ يرو بزار نايم يتونيم!  هيعال -

. 

 ؟ انيم يك -

.  اديخوششون م يليدور و برها خ نياز ا.  ميكنيخواب درست م يبراشون جا. بمانند  نجايا ميشب هم قرار گداشت. اخر هفته  -

 . ميديم بيانها ترت يبرا ينطوريبرنامه ا كيما هر سال  نكهيا

 .نمونده  يوقت گهيچون د.  اميبرم و ب يسر كيپس بهتره امروز من  -

 .باشه -

از قلم  يزيچ ديكردم كه موقع خر ادداشتيالزم بود  نايمورد عالقه م يغذاها يرا كه برا يكاغذ و قلم برداشتم و تمام مواد بعد

 .گفت كه مهران است  زايبودم كه تلفن زنگ زد و ل ستيدرحال اماده كردن ل.  ندازمين
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 الو؟

 ؟ نيبخو. سالم  -

 چطور مگه؟. اره  -

 .شما  شيپ اميرو م ليمن اخر هفته دو سه روز تعط يراست. گفتم زنگ بزنم حالتون رو بپرسم .  يچيه -

 . هيعال -

 ؟ هيبرنامه امروزتون چ -

 . ينقاش نيو تمر ي، حتما اسب سوار نايبرنامه م-

 مال تو ؟ -

 . ديمال من خر -

 ؟ ديخر -

 .اره  -

 شهر ؟ ياينه م؟ نك يريكجا م -

 . يطوره كه گفت نيهم -

 .هست  زياونجا همه چ كردميفكر م -

 ليدل نيبه ا.  ميدعوت كن نبارياون ها رو ا ميباشه ما قول داد ادتياگه .  زاستيل ياما اخر هفته نوبت مهمون. خودمون نه  يبرا -

 . ديخودم برم خر ديبا

 . ميربه من زنگ بزن تا با هم ب يديرس يوقت!  هيعال -

 ؟ يمگه تو كار ندار -

 .حتما زنگ بزن  يدينره تا رس ادتي. دو سه سات اضافه كار كنم  تونميبعدا م يچرا ول -

 .باشه  -

 .باشه -
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 . گخيپس تا چند ساعت د -

 .خداحافظ  -

 خواستيدلم م يلي؟ خ شونديها دارند اب م خيكند . كرده بود  جيمرا گ زديموج ك شيكه در صدا يالعمل مهران و خوشحال عكس

 حيهم نوض نايم يبرا. كردم  ادداشتيرا كه الزم داشتم  ييزهايهمه چ.  شدميكه قلب او را در برگرفته بود اگاه م يياز علت سرما

الزم را  ليبا مهران تمام وسا نكهيبعد از ا. شدم و به شهر رفتم  نيبعد از ناهار سوار ماش.  تدادم كه موضوع از چه قرار اس

و خودم و مهران  نايم يبرا گريكارتون و چند دست لباس د لميف كيهم به خانه زدم و دو سه كتاب و  يسر كي،  ميديخر

امد و خودش را  نييدوان دوان از پله ها پا نايشدم ، م ادهين پيتا از ماش. برگشتم  اليحدود ساعت شش عصر بود كه به و. برداشتم 

را نوازش  شيموها.  ستين ياحساس كردم علت دلتنگ. ند ، مرا محكم به خودش فشد بز يحرف نكهيبغلم انداخت و بدون ا يتو

 :صورتش زا غرق بوسه كردم و گفتم . كردم 

 ؟ينگران شده بود -

 . ادينه ز -

 .خونه  يخودت را ببر تو ليكمك كن ، وسا ايحاال ب! كلك  يا -

 ؟ يبرام اورد يچ -

 . گهيكارتون و چند دست لباس د لميكتاب و ف -

 ؟ خواميرو م زهايچ نيا يدونستياز كجا م -

 ؟ هيرفته مامان شما ك ادتيمگه  -

 ؟ يديخر يچ گهيد -

 !خوشمزه  يزهايچ يليخ -

 . كنميمن به تو كمك م.  ميدار يگفت مهمون زايل -

 . مياريدر ب نيماش يرو از تو زهايچ نيتا ا اديرو صدا بزن ب كليممنون ، حاال برو عمو ما -

 . اديش داره مخود -
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رو بردم باال و با  نايم يبعد لباسها.  ميجا داد خچاليو انچه رو كه الزم بود در  ميرو داخل برد ييمواد غذا يپاكتها كليكمك ما به

 نيمحبوب تر نيا. د دميشنيم نييخنده اش را از پا يصدا. كارتون شد  يرا روشن كردم و مشغول تماشا ونيتلوز زاياجازه ل

دعا . قدر ناراحت نشود  نيبه بعد با هر بار رفتنم ا نياز ا ديراحت شد من برگشتم ، شا الشيحاال كه خ مفكر كرد. بود  كارتون او

داشته  ينگران نيدخترم از حاال چن خواستيبودم و اصال دلم نم دهيرا چش يياو رفع شود من مزه تلخ جدا ينگران نيتا ا كردميم

 . كردميموضوع صحبت م نيبود با مهران درباره ا بهتر ديشا دونمينم .فكرش عذاب اور بود  يحت. باشد 

 مامان ، مامان ؟ -

 !بله  -

  مي، شام بخور نييپا ايب -

 

 .آمدم -

لباس خوابش . مينا قبل از اينكه مثل هميشه چند بار تكرار كنم رفت دندانهايش را مسواك زد. را خورديم و بعد برگشتيم باال شام

اما قبل از اينكه شروع به . تختش دراز كشيد و منتظر شد تا من چند صفحه اي از داستان هرشب را برايش بخوانم را پوشيد و روي

 :خواندن كنم پرسيد

 راستي باباجون كي مياد؟ -

 .آخر هفته دو سه روز مياد پيش تو باشه -

 !خيالم راحت شد! چه خوب -

 خيالت راحت شد؟ -

 .اگه يكيمون نباشه فكر مي كنند كه اون يكي ناراحته كه نيومده. ها رو دعوت كرديماره ديگه اخه ما سه نفري اون  -

 .اونها مي دانندكه باباجون كار مي كنه و اگر نياد پس حتما وقت نكرده. نه عزيزم -

 .ولي اگه عمو مهرداد اينجا بود مي شد اون رو به جاي باباجون نشون داد. درسته -

 .ه بودمهاج وواج به مينا زل زد من
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يكي از دوستهام مي . دوقلوها بايد به هم كمك كنند. هي ماماني چرا اينجوري داري به من نگاه مي كني؟ خب راست ميگم ديگه -

 .گفت كه توي كودكستان قبلي دوتا خواهر دوقلو بودند كه هميشه به هم كمك ميكردند و به جاي هم سركالس حاضر مي شدند

بعد از اينكه چند صفحه از داستان موردعالقه اش را . ليل كتاب را باز و شروع به خواندن كردمنداشتم بدهم به اين د جوابي

تماشاي صورت معصوم اين گل . دستش را توي دستم گرفتم و موهايش را نوازش كردم و كنارش نشستم تا خوابش برد.خواندم

ازه نيرو و توانايي بدهد كه بتوانم مادرخوبي براي او باشم و ما ازخدا خواستم به من آن اند.زيبا در خواب تا قعر وجودم را تكان داد

خدا را شكر كردم كه توانسته بودم كار و . بتوانيم از او مواظبت كنيم و شرايط تحصيل و زندگي مناسبي را برايش فراهم نماييم

كه به قولي كه داده بودم و وظيفه اي كه با خود عهد كردم . باشم مانحرفه اي ياد بگيرم و حاال كمكي براي خانواده ي كوچك خود

از خداوند بزرگ خواستم به ما نيرو بدهد تا بتوانيم در هر شرايطي به . به من به عنوان يك مادر و همسر محول شده وفادار بمانم

د يكي از فكر بودم كه يك دفعه يا ايندر . يكديگر كمك كنيم و هيچ مشكلي حاال هرچه ميخواهد باشد باعث جدايي ما نشود

او در يكي از همان مهمانيها گفت كه امانوئل، يكي از دوستان خيلي قديميش اين ماجرا را برايش . تعريفهاي جالب مارك افتادم

 .تعريف كرده است

او آنجا البته اميد به پيدا كردن . بعد از سالها سراغ يكي از دوستانم را گرفتم و به روستايي رفتم كه او زماني آنجا زندگي مي كرد"

خوشحال و شاد . نداشتم، ولي حين پرس و جو فهميدم كه شخصي با همان نام و نشان در كلبه اي كنار مزرعه گندم زندگي مي كند

ميخواستم در بزنم، ديدم در . از دوست قديمي پيدا كرده ام با قدمهاي سريع خودم را به آن كلبه رساندم پايياز اينكه باالخره رد

وقتي مايوس شدم، برگشتم بروم . چند بار ديگر بلند تر صدايش كردم. تم را بر زبان آوردم، اما جوابي نشنيدمنام دوس. باز است

اتاق شدم و روي تخت كنار پنجره مرد بي نهايت الغر و نحيفي را ديدم كه  دچند قدمي وار. كه صداي نازكي به گوشم رسيد

به تخت نزديك شدم و متعجب و مردد به او . و نا نداشت جواب مرا بدهد رنگش از برف سفيدتر بود و موهايش تماما ريخته بود

 :آمد و گفت فهمان طور كه به او زل زده بودم ، يك دفعه آن مرد نحيف و الغر به حر. نگاه كردم

 چه خبر از اين طرفها؟ -

 چي؟ -

 نشناختي؟ -
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 مي بخشيد ، با من هستيد؟ -

 .آره ، با تو، دوست عزيز، امانوئل -

 شما اسم مرا از كجا مي دانيد؟ -

 !آدم دوست قديمي خودش رو كه فراموش نمي كنه -

 !جون؟ -

 .خود خودشه -

 .چه باليي سرزت آمده؟ چرا اين جوري شدي؟ چند وقت بود به فكرت بودم! خداي من  -

 تصميم گرفتم بيام پيدات كنم و االخره

 .نداشتم تو رو در چنين وضعيتي پيدا كنماصال انتظار . هم به ياد دوران گذشته ، سفري بريم با

برخالف من كه بدون . البته وزن زياد كردي. خوب موندي. تو ماشااهللا زياد تغيير نكردي. آدم كه هميشه يه جور باقي نمي مونه -

 .رژيم هي الغر ميشم

نمي دانستم . اقعا مرا شوكه كرده بودديدن وضع و حال او و. نمي دانستم بخندم يا جدي باشم. را گفت و خنده اي بي حال كرد اين

فكر كردم شايد بد نباشد صحبت را در حد شوخي نگه . چه كار بايد بكنم تا آنچه در سرم دور ميزد روي چهره ام نمايان نشود

 .دارم

 .آدما تو اين دوره زمونه پدر خودشونو در ميارن تا الغر بشن -

 .دهآره، اما در مورد من ، الغري پدرم رو در آور -

 .خب تو داري با مد روز پيش ميري -

 :بعد از مكث طوالني گفت. صداي خنده بيحالش شنيده شد دوباره

 .وضعم از خيلي از مردم بهتره. شكايتي ندارم -

 ؟ -

ارزش چيزهايي كه خدا به ما داده . آدمها قدر خيلي از چيزهايي رو كه دارند وقتي ميدونند كه از دست مي دهند. تعجب نكن -
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فكر ميكنيم چون بايد . اما هيچ كدام از ما اينكار رو نمي كنه. ونقد رزياده كه ما بايد مثل يك جواهر گرانبها از آنها مواظبت كنيما

بهش كم بها مي ديم، اذيتش ميكنيم، ازش به شكل نادرستسي كار ميكشيم و مراقبش نيستيم و در نتيجه ! اينطور باشه پس ولش

خودمون رو بدبخت و . صدمه ميبينه، ناشكري مي كنيم و كفر مي گيم و از دست سرنوشت شاكي ميشيموقتي از كار ميافته يا 

آره ، نمي تونم مثل . تو االن من رو اينطور مي بيني و فكر ميكني كه چقدر بايد وضعيت سختي داشته باشم. بيچاره حساب مي كنيم

فكرش رو بكن اونايي . از قدرت حرف زدن و شنيد و ديدن برخوردارماما فعال . تو بلند شم، روي پا بايستم و راحت حركت كنم

آره . مثال پاشون رو بدن چشمشون رو بگيرند! كه اين چيزها ررا از دست داده اند حتما دلشون مي خواسته با من جا عوض كنن

دمها عطا شده اند براي اينكه زندگي ما اينها نعماتي هستند كه به ما آ. بايد قدر چيزهايي رو كه داريم بدونيم. نبايد ناشكري كرد

بد بشه  رچهه. چه راهي رو انتخاب كنيم، وابسته به خودمون هست. آفريننده انتخاب رو در اختيار ما گذاشت. رو پر بار تر كنند

ر كنم، چند سال پيش، خواستم شيرواني رو تعمي. قدر پاهام رو ندانستم. من خودم مقصر اين وضع هستم. مقصر خودمون هستيم

اين . اما به حرف اونا توجه نكردم و فكر كردم هيچ طوري نميشه. دوستانم گفتند تو اهلش نيستي و اگر بيفتي وضعت خراب ميشه

دكتر ها . بود كه رفتم باالي پشت بام و هنوز نصف كار رو تموم نكرده بودم كه تعادلم رو از دست دادم و از اون باال افتادم پايين

اما زنم دو سال تمام زحمت كشيد و از من پرستاري كرد تا باالخره به اين شكلي كه مي بيني زنده . نده بمونمفكر نميكردند ز

مهرباني او هم يكي از چيزهايي است كه وقتي سرحال و روي پا بودم زياد قدرش رو ندونستم و حاال در . خيلي زن وفاداريه. موندم

 .كنموضعيتي نيستم كه بتونم جبران زحماتش رو ب

پس از برگشتن از نزد او تا . حرفهايش مرا واقعا تحت تاثير قرار داد. دلم برايش خيلي سوخت. اشكي چشمانش رو تر كرد نم

بعدها هروقت مي خواستم كاري بكنم كه تا قبل از آن بدون تامل انجامش ميدادم، حداقل چند لحظه اي فكر . مدتي غمگين بودم

 "!رد يا ضررش بيشتر استميكردم كه انجامش فايده اي دا

دختري دارم مثل گل . ياد آوري داستاني كه مارك تعريف كرده بود من هم فكر كردم واقعا شانس زيادي در زندگي آورده ام با

. شوهري دارم كه با وجود بيماري تالش مي كند تا ما زندگي راحتي داشته باشيم! زيبا، خدارا شكر سالم، باهوش و خوش زبان

هزارها دختر همسن و سال . دوستان خوبي هم كنارم هستند. خوانده ام و در خارج از كشور كار آبرومندانه اي دارم خودم درسي

به خودم نهيب زدم . همه اينها را دارم ولي باز خودم را در چاله چوله هاي ياس و نااميدي مي اندازم. من آرزوي اين چيزها را دارند
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 "خوب و مثبت فكر كني ايل بيايي و بيشتر به چيزهاز فردا بايد سرعق! بس است":كه 

چندساعتي كار كردم و يك سري از سفارش هاي فوري هلن را انجام دادم و كنار گذاشتم تا فردا .اتاق مينا را خاموش كردم  چراغ

 .فردا عصر قرار بود مهمانها بيايند. برايش بفرستم

مينا و ليزا بعد از صبحانه . كردن مخلفات غذايي كه مي خواستم درست كنم زود از خواب بيدار شدم و شروع كردم به آماده  صبح

 باهم رفتند اسب سواري و گلخانه من چند ساعت فرصت داشتم تا راحت به كارها برسم، داشتم برنج پاك مي كردم

وديم و او داشت برنج پاك يك دفعه فكرم پرواز كرد به ايران، خانه خودمان و آن روزي كه با خانم جون توي حياط نشسته ب كه

آنقدر هوس شنيدن صداي او را كردم كه بلند شدم رفتم تلفن را آوردم و شماره خانه . مي كرد و من هي سر به سرش مي گذاشتم

از شانس خوبم خانم جون خودش گوشي را . دل توي دلم نبود و خدا خدا مي كردم كه خانم جون خانه ي ما باشد. را گرفتم

 .برداشت

 ؟ الو؟الو -

 .سيما هستم. سالم خانم جون -

 .نوه ي عزيز خودم؟ باورم نميشه! سيما جون خودتي؟ -

االن . خدا خدا مي كردم شما خونه ي ما باشيد تا بتوانم صداتون رو بشنوم. بله، خانم جون، چه خوب كه شما گوشي رو برداشتيد -

 تون خوبه؟حال. داشتم برنج پاك مي كردم كه دلم خيلي هوس خونه رو كرد

رفته وسايلمو اورده اينجا و همه چيزها رو جا داده .مامانت ميگه ديگه نمي گذارم بري. آره خوبم، يك ماه ميشه كه آمدم اينجا -

 .ولي حيف كه تو نيستي.حاال ديگه هميشه اين جا هستم.توي اتاق

 رو ببينم؟چراپارسال با مامان وپدر نيامديدتاشما.من هم خيلي دلم براي شما تنگ شده -

اگر مي امدم مزاحم همه ي شما .پايي برام نمونده كه بتونم مثل گذشته برم بيام. سيماي گلم،از من ديگه اين مسافرتها گذشته -

 .مي شدم

بخدا دلم براتون شده .حاضر بودم هر روز بشينم خونه ولي هم صحبتي،مثل شما داشته باشم.نه خانم جون،از اين حرفها نزنيد -

 .شايد بعدا فرجي بشه.رها اين قدر زياده كه نمي تونم حاال بيام ايرانكا.يك ذره
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 .نگو كه من خودم رو مقصر مي دونم.مي دونم.مي دونم -

 شما؟ -

ولي نمي دونم چرا وقتي .حدس كه چه عرض كنم،مطمئن بودم.من حدس همه چيز رو مي زدم.آره دختر فداكارم.اره گل نازنينم -

. اصال دهنم باز نشد مخالفتي بكنم،نظري بدم.هيچي نگفتم.ري تو براي مهران،گويي جادو شده باشمپريوش خانم اومد خواستگا

 .براي اون يكي انيك جوري بهشون برسونم كه نه براي مهر

 !خانم جون -

دست  ولي. از نگاهاي مهردادم همه چيز رو فهميده بودم. آره ، گلم، من توي چشمهاي خوشگل تو همه چيز رو خونده بودم -

نور . فكر نمي كردم تو تا آخرش بري. از مهرداد نمي شد انتظار ديگه اي داشت. سرنوشت كاري كرد تا همه ما امتحان پس بديم

تو از خونه و آب و خاكت دور . ولي هيچ دلم نمي خواست اينطوري بشه! داشته باشه مثل تو هآدم نو. چشمم،من به تو افتخار ميكنم

سر نماز هميشه دعا مي كنم كه عاقبت به خير . پدر و مادرت دور بيفتي، تنها بشي و غم و غصه بخورياز خونه خودت،از . بشي

هر وقت مياد تو رو مي بينه برميگرده تا چند روز . خورهبشي،يه مو از سرت كم نشه،تو نمي دوني چقدر مامانت غصه تو رو مي 

 .هستم روي ماهت رو ببينم بايد يك سري بياي ايران تا من زنده. كارش گريه و زاريه

من هم خيلي دلم براي . اونقدر سرم شلوغه كه وقت نمي كنم به چيز هاي ديگه فكر كنم. خانم جون ،شما نگران من نباشيد -

فر شايد شما با مامان يه س. آدم از آينده خبر نداره. شايد امكاني جور بشه و بتونم بيام. باور كنيد! ديدن شما تنگ شده ، خيلي زياد

 .بياييد اينجا

خوشبختم كه . مامانت خيلي زحمت من رو مي كشه. بهترين جا براي كساني مثل ما خونه است. نه گلم، سفر رفتن برام سخته -

 .فقط دلم مي خواد تو نوه ي عزيزم خوشبخت باشي. دامادم هم واقعا آدم مهربونيه. دختر به اين خوبي دارم

خيلي دلم مي خواست مي . هرچند خيلي دلم مي خواست با خانم جون درددل كنم. ذاشتمدقيقه بعد باالجبار گوشي را گ چند

كم كم داشت ده سال مي شد كه من به ايران نرفته . با او مشورت كنم و پاي صحبت هايش بنشينم. توانستم خانم جون را ببينم

 .س او ل خواهد رفتكوچولو ي من چند وقت ديگه كال يناواقعا زمان چقدر زود مي گذشت و م. بودم

از همه چيز هايي كه ديده بو د و . مثل هميشه شاد و خندان توي آشپزخانه دويد و بي مقدمه شروع كرد به تعريف كردن مينا
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 .كارهايي كه كرده بود مثل فرفره پشت سر هم قاطي پاطي تعريف مي كرد

 

گل دو تا .ساعت موهاشو شونه كردم كي.گره خورده بودامروز چقدر موهاش  يدونينم!كار كرد يامروز چ يعسل يدونيمامان نم-

 ياز همون بستن.ديخر يبرام بستن زايبعد ل.چرخوندم اطيرو دور ح يمن امروز خودم عسل يراست.از گلدان ها هم سبز شده بودند

آهسته  اطيح يدور تو كيبشم و  يسوار عسل يياجازه داد خودم تنها زايان،لمامان،مام.دوست دارم  يليكه خ ييها

اتاقم براش جا درست  م،تويرو با خودمون ببر يعسل ميبر ميخواست نجاياز ا ينره وقت ادتيمامان !چقدر مزه داد يدونينم.بچرخم

 !كنميم

ناهار بخور،برو تا بابا  ايلباساتو هم عوض كن ، بعد ب.يخنك بش يبرو دست و صورتتو بشور،كم زم،يعز ريتموم شد؟آروم بگ -

 .شوحاضر  ومدهيجون ن

 بهت كمك كنم؟ يخوايم -

 .يكن نيتمر انوينره درس پ ادتي يراست.كنمياگه الزم شد صدات م ياالن نه ،ول -

 رم؟يبگ يليامروز تعط شهيم -

 قبول؟.بكن يكه خودت خواست يساعت كار كن، بعد هر كار مينه ن -

 .مواظب باشم ديبا ميرامشب هم چون مهمون دا. شهيمجبورم قبول كنم،چون اگه بگم نه اوقاتت تلخ م -

 يدست و صورت د،يناهار آماده بود كه مهران هم رس زيم. زد و رفت لباسش را عوض كند يچشمك نايم. خنده مان گرفت زايو ل من

شد و من  انويدرس پ نيمشغول تمر نايهمه استراحت كردند و بعد م يساعت كيبعد از ناهار . ميجمع شد زيشست و همه دور م

تا وارد خانه .دنديرس يگريپس از د يكيحدود ساعت شش بود كه مهمان ها . كمك كرد يليمهران آن روز خ.اهاغذ هيمشغول ته

حاضر  يخوب از آب در آمد و خانم ها يليشام آن شب خ. كردند تيبود اظهار رضا دهيچيكه داخل خانه پ ييشدند از عطر و بو

،  زديو چشمك م كرديبه من نگاه م يه نايم. كنم كتهيد شانيرا برا خواستند تا من دستور درست كردن آن ها زيهمان جا سر م

 :بشقاب خودش را آورد و گفت نايم ميآشپزخانه برد يو تو ميظرف ها را جمع كرد يوقت

 !شد يخوششون اومده، عال يليخ -
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 يو قهوه، جا يز صرف چاكرده و خسته بودند،پس ا يرا ط ي، چون راه نسبتا طوالن زيسر م ميو قهوه را برد يبساط چا بعد

 ميبعد ما هم رفت. كردند فياز غذا ها تعر يلياز من تشكر و خ كليو ما زايل. و همه زود مرخص شدند ميخوابشان را آماده كرد

 يبرا شهيصبح روز بعد هنوز همه خواب بودند كه من مثل هم. بود كه چشمانش بسته شد دهيتختش دراز نكش يهنوز رو نايباال، م

 ميابتدا ن. گردش كنم  يشتريمدت ب توانميو من م ناستيم شيراحت بود كه مهران پ الميخ. از خانه خارج شدم يرگاهگردش سح

كه آنجا  يتنه درخت يكه رو دميبود مارك را د يكيدكه آن نز يكنار بركه آب. و بعد قدم زنان ب خانه باز گشتم دميساعت دو

 .نميكنارش بنش يا قهيو خواست چند دق من تعجب كرد دنيافتاده بود نشسته بود از د

 .يبخواب ازدهيتا ساعت  كردميفكر م يديكش روزيكه د ياديبعد از زحت ز. يباش زيحد سحر خ نيتا ا كردميفكر نم -

اگر طلوع  نجايا ژهياما حاال، به و. برام عذاب بود شهيمدرسه رفتن هم. بشم داريصبح زود از خواب ب امدياصال خوشم نم لياوا -

 .گم كرده ام يزيچ كي كنمياحساس م نميآفتاب رو نب

 يعني. شهيدرست تر بگم،خوابمون تكه تكه م. شهيخوابمون كمتر م رهيسنمون باال م يوقت رمردهايالبته ما پ.  نطوريمن هم هم -

مثل جوونا  ميتونيمن گهيخوب معلومه د. ميريم شيطور پ نيو هم گهياستراحت د هي، بعد از ظهر  ميزنيم يچرت هيقبل از ظهر 

 .خوشمزه بود يليخ شبيد يغذا يراست ميخوب بگذر! تا هفت و هشت صبح ميدوازده شب بخواب اي ازدهي

 !نوش جان -

 شهيخوب آدم هم يول. خوشمزه باشه  دياز بو عطرش معلوم بود با. نخورده بودم يرانيا يمن تا به حال غذا. كنميتعارف نم -

. نداشت اطيبه احت ياجيدست پخت تو اصال احت يول ده،يبه خرج م اطيو امتحان بكنه اولش احتر يديجد زيچ هي خواديم يوقت

 .با و با فرهنگ مثل تو دارند بلكه غذا هاشون هم خوشمزه هستيز يها نه فقط دختران يرانيمعلومه ا

 .ديشما لطف دار -

هم صحبت  يست بودن خودمون ممكنه باعث ناراحتبه خاطر رك و را يگاه يو حت ميستيما ها اهل تعارف ن يدونيتو كه م -

زن خانه دار و  كيتو به عنوان  ژهياز شما ها و به و يليخ ميو شوهرت آشنا شد نايما با تو م يباور كن از وقت يول. ميخودمون بش

 كليو ما زاياز ل رو نايحال و احوال تو و م يموقع صحبت تلفن شهيو هم كننيم فيتعر تونهمه ا. مادر نمونه خوشمون اومده 

به  يليخ!نيو بب ايكه ب كنهيم فيو حرفاش تعر هايكار نيرينوه خودشه اونقدر از ش اي، گو شهيم نايكه تا حرف م زايل. پرسنيم
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 .اندازه دوست دارم كيرو به  شونمن هر دو. مثل دختر خودمه مايس گهيم شهيخودش هم. شماها دل بسته

. آنها و هلن هستم ونيواقعا مد. چقدر به اون ها عالقه داره دينيبيرو كه خوتون م نايم. كردم عادت كليو ما زايبه ل يليمن هم خ -

 ...اگر آنها نبودند

 يليخ. با كشور تو آشنا بشم شتريتا ب دميبا تو رفتم چند تا كتاب خر ييمن خودم بعد آشنا. يها رو بكن زيچ نيفكر ا خوادينم -

تو .  يهست يرانيو ا يدختر شرق كيخوب  اريتو نمونه بس. هيما افتخار بزرگ يبا تو برا ييباور كن آشنا. جالب خوندم يها زيچ

 ؟يفهميمنظورمو م. هستند يچه جور نجايا يزن ها و دختر ها يدونيخودت م

 بله-

و  يخود گذشتگاز . گفت نيبه تو آفر ديواقعا با. يو شوهرت و خانه كرد نايخودت رو وقف م يوقت و زندگ ،يتو،تمام انرژ يول -

 .هيهمه ما سرمشق خوب يتو واقعا برا يوفادار

بعد از ظهر پس از صرف . ميمن هم بلند شدم و با هم به خانه برگشت. به سكوت گذشت و بعد مارك از جا بلند شد يلحظه ا چند

 يليمدت به ما خ نيا يط. ميترك كنآنجا را  گريقرار بود ما هم دو هفته د. دوباره ساكت شد يالقييناهار ، مهمان ها رفتند و خانه 

بود و  دهيقد كش. دخترم بزرگ شده بود.شدميم يغرق شاد نايچهره شاداب م دنيبود ،با د عتيطب قعاش نايم. خوش گذشته بود

درست مانند . كرديم ياو قلبم را سرشار از شاد دنيد. يآزاد گردش كره بود كه خودش هم شده بود رنگ عسل يآنقدر در هوا

در  يحالت روح نيبودم هم دواريام. كرديداشت فروكش م حمباالخره تالطم رو. شوديبرقرار م نيكه بعد از طوفان سهمگ يآرامش

و سر و كله زدن با مردم،  ديكار جد نا،يمدرسه م. دست و پنجه نرم كنم يبا مشكالت تازه ا ديچون در آنجا با. حفظ شود  زيشهر ن

 .داشتند روينبه صرف  اجيبودند كه احت ييكارها

 .ميهر روز با هم جرو بحث داشت. به خانه برگردد خواستياصال دلش نم نايم. هفته مثل برق گذشت دو

 م؟يبمون نجايا شهيمامان نم-

 .نه-

 .مدرسه هم هست نجايگفت ا زايآخه چرا؟ ل-

 .مينوشت يا گهيد ياسم تو رو جا -
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 .ميسيبنو نجايا ميخب، حاال بر -

رفته كار  ادتيمگه . نجايا اديب تونهيبابا جون هم نم. نجايا ارميكارم رو ب تونميمن هم نم. خورهيبه درد تو نم نجايمدرسه ا شهينم -

 انجام بدم؟ ديرو برا خاله هلن با ديجد

 خوره؟يچرا مدرسه به دردم نم -

 گفتم؟ يچ يدينشن -

 .دهستن نجايگلدونهام ا. نجاستيا يعسل. ميبا نجايا خواديدلم م يول. چرا -

 .، باز باهاش برو گردش مياومد يتابستون وقت گهيرو هم سال د يعسل. ميبريگلدون ها رو با خودمون م -

 بمونم؟ شتريچند روز ب يديبمونه اجازه م زاياگر ل! صبر كنم ديبا گهيسال د كي -

 .نه -

 آخه چرا؟ -

 .شهيچون دلم برات تنگ م -

 .كرد يو با دكمه بلوزش باز نييسرش را انداخت پا. نگفت يزيساكت شد و چ نايم

فكرش را بكن مت  يول. خوشم آمده يليخ نجايمن هم از ا. ميبر نجاياز ا خواديدلم ، من هم دلم نم زيخوشگل مامان، عز نيبب-

د سر يليخ نجايو زمستان بشه ا اديبرف ب يوقت. ميباش نجايا دهي؟حاال هوا خوبه به ما مزه م ميكن يزندگ نجايزمستان ا يچطور

 .شهيم

 .قشنگه يليخ نجايزمستان ها ا گهيم زايل -

 گه؟يم يچ گهيد د؟يكرد يكيدست به  زايبا ل نميبب -

و  كردنديدرست م يآدم برف.كردنديم يباز يو اسك نجايا ومدنيجوون بودن زمستان ها م كلياو و عمو ما يفقط گفت وقت يچيه -

 .نجايودشون چند بار آوردن اخاله هلن رو هم با خ يحت. نجايا ماندنديم يچند روز

 ؟يخب ،كه چ -

 !شديم يبمونم عال نجايمن ا يدادي، فقط اگر تو هم اجازه م يچيه -
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 ديو نمره هات خوب بشن، شا ياگر درساتو خوب بخون يول. ميو لوازم مدرسه تو و آماده بكن ميبر ديچون با.شهينم گهياالن د -

 .برات بكنم يفكر كيزمستون  يبرا

 نجا؟يا اميب زايبا ال يديازه ماج يعني -

 ام؟يمن هم ب يديتو اجازه م -

 !شهيم يك عال ياياگه ب.يايب يخوايفكر كردم تو نم. آره، آره  -

 !نجايخوب، آمدن به ا ينمره ها زهيجا. ميپس قرارمون رو گذاشت -

 .خبر بدم زايپس برم به ل -

معموال . ردياز من اجازه بگ ديگفته بود با زايل يصحبت كرده بود ول زايمعلوم شد قبال با ل. بغلم مرا بوس كرد و رفت ديپر نايم

هم  يت آرتمش بخش.سك. زيپاك و تم شيهوا. بود بايز نجايا عتيطب. دادميم تي، رضا كردياز من م يعاقالنه ا يتقاضا نايم يوقت

در واقع . رفتيدر خودش فرو نم اديود و زمهران هم آرامتر شده ب.من و مهران يبخصوص برا.بود ديمفما  يكه برا يزيچ. داشت

 .را داشت شيارزش قبول تقاضا نايخنده م دنياز همه مهمتر ، د. نداشت مخالفت كنم يليدل. شفا بخش روح ما بود نجايا زيهمه چ

 نايه اصرار ماما ب ميصبح حركت كن خواستميهر چند م. ميخانه شد يو راه ميجمع كرد ميكه با خود آورده بود يروز بعد لوازم دو

ساعت شش  ميديبه خانه رس يوقت/ به بعد از ظهر ديباشد باالخره زمان حركتمان كش يبا عسل شتريچند ساعت ب خواستيكه م

 يد دلبسته عسل نيتا ا كردميفكر نم. اتاقش و در را بست يرفت تو يزد و به بهانه خستگيحرف نم. ساكت بود  نايم. عصر بود

 يرا گذاشتم تو شيگلدانها. خواهد كرد يحداقل كمتر دلتنگ ايه ها كه باز شود فراموش خواهد كرد فكر كردم مدرس. شده باشد

اما هر چه منتظر شدم  د،يايخودش ب نايشدم تا م تظردرست كردم و من يشام ساده ا. را جابجا كنم گريد لياتاقش و رفتم وسا

شدم و او را صدا كردم اما جوابم  كيبه تخت نزد. است دهيخواب تختش يبا همهن لباس ها رو دميد. وارد اتاقش شدم. نشد يخبر

دوان . را گرفت ميوحشت سرا پا. داغ است يليرا ببوسم كه متوجه شدم صورتش خ شيشانيلبه تخت نشستم و خم شدم پ. را نداد

حالم داشت بد . باز نكرده بودهنوز چشم  نايم. بغلش گذاشتم ريرساندم و درجه حرارت را آوردم و ز گريدوان خودم را به اتاق د

خودم  يچه جور. داديرا نشان م ييدرجه حرارت تب باال. او بود دنيكش شد،نفسيشدن خودم م هوشيكه مانع ب يزيتنها چ. شديم

از همان . دارد  يديتب شد نايدادم كه م حيتوض شيبرا. خودش را برساند عياز دكترش خواستم سر. ندم،بماندرا به تلفن رسا
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تا دكتر . كردميكمك م ياز او تقاضا شهيبودم،هم يو من چون از كارش راض كرديپزشك خانواده او را معالجه م يخردسالدوران 

كه مرا  يزيچ. كردم از حارت بدنش كم كنم يسرد سع يو با دستمال ادمبه مهران هم خبر د. برسد صد دفعه مردم و زنده شدم

 .ديخره دكتر رسباال. داديبود كه جوابم را نم نيا ترسانديم

 افتاده؟ يچه اتفاق-

كنم  داريكه رفتم او را ب شيپ قهيچند دق. ديساكت رفت تو اتاقش و خواب نايم. ميبرگشت الياز و شيما چند ساعت پ. يدونينم -

 .شهينم داريتب داره و ب دميد

 .نميبب ميبر -

 تشياگر در وضع. عكس العمل او چگونه خواهد بود مينيا ببت ميكنيبه او زد و گفت صبر م يكرد و آمپول تب بر نهياو را معا دكتر

 .ميببر مارستانياو را به ب ميحاصل نشود مجبور يرييتغ

دختر  نيا شيبشود؟تا چند ساعت پ ضيمر ديبا نايشده بود؟چرا م مارستان؟چهيب.بر سرم فرو آمد ينيحرفها مثل پتك سنگ نيا

بود كه شانس  نيمثل ا. د؟تمام آن استراحت دو ماه گذشته از دماغم در آمددفه چه ش كيدر حال بدو بدو و جنب و جوش بود 

طور  نيا ديآخه چرا با. جوابش را پس بدهم يجور كي ديحتما با. احساس آرامش بكنم يچند روز كينداشتم 

به من داد و  يقرص يمن شد فور دهيپر يدكتر كه متوجه رنگ و رو. خودم را كنترل كردم زار نزنم يباشد؟چرا؟چرا؟به سخت

 .را صدا كند زايرفت ال

 

با من حرف . نميخوشگلت رو باز كن به مامان نگاه كن، بب يدلم، چشما زيعز. جون، دختر گلم، چشمهات رو باز كن نايم نا،يم -

 .بگو يزيچ كيبزن 

خواستم با من حرف بزند،  يزدم و التماس كنان از او م يگرمش كنار م يشانيرا از پ شيدستم گرفته بودم و موها يرا تو دستش

داشتم بلوزش را از . آوردم تا آن را عوض كنم يگريد راهنيشده بود، رفتم پ سيچون لباسش از عرق خ. را باز كند شيچشمها

نگران و آشفته چشم دوختم به صورت گلگونش، . حركت ماند يدست من در هوا ب. دآوردم كه سرش را تكان دا يتنش در م

 .را باز كرد شيآرام چشمها دميد
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 .خوام يمامان، آب م -

 نايدكتر نبض م. دنديو مهران رس زايموقع دكتر و ل نيهم. دلم هزار بار شكر گزار خدا شدم يتو. بزنم اديخواستم فر يشوق م از

را  نايم من بلوز. خواستم انجام بدهم تمام كنم يرا كه م يتكان داد بعد به من گفت تا كار تيرا گرفت، سرش را به عالمت رضا

 .بدنش شدم يرو يقرمز رنگ يرا تنش كنم متوجه دانه ها راهنيپخواستم  يوقت يول. درآوردم

 .مامان آب -

 .زده نايبدن م يرو هيدانه ها چ نيا دينيدكتر بب. ارمياالن برات م -

 قهيبعد از گذشتن چند دق. دبودن ستادهيا نايو مهران نگران كنار تخت م زايل. اورميآب ب شيرفتم برا. نشست نايكنار م دكتر

 :دكتر لبخند زد و گفت شيپراضطراب و پر تشو

 ؟يكرد يباز يچند روزه با ك نيا نم،يخب، حاال بگو بب. ها يترسوند يمن رو هم م يدختر خوب، تو داشت نا،يم -

 .خوام يآب م -

 .خواد بخور يهر قدر دلت م ايب -

 :گفت نايم. دوباره سؤالش را تكرار كردكمك كرد آب بخورد  نايدكتر به م نكهياز ا بعد

 .يبا عسل -

 ؟يعسل -

 .اسم كره اسبه -

 ؟يبا بچه ها دوست شد ؟يبا ك گهيخب د. آها -

 تايچرا ر دميازش پرس يوقت. اومد شونيكيفقط  روزياما د. كردم يبا اون ها باز روزيپر. آمدند گلخانه يآره، با دو تاشون كه م -

 .شده ضيگفت مر ومده،ين

 نگفت چش شده؟. آها -

 .دونست ينه خودش هم نم -

 د؟يشناس يبچه ها رو م نيشما ا زايل -
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 چطور مگه؟. ما هستند هيهمسا يآره، بچه ها -

 بوده؟ يچ تاير يضيمر دينيبب د،يزنگ بزن ديتون يم -

 .البته -

 شه؟يحالش خوب م نايدكتر م يآقا -

 قاًيتا من دق دهيبه ما م يچه جواب زايل نميصبر كن، بب. ميبود مارستانيما االن بخودت رو ناراحت نكن، اگر حالش بد بود،  ما،يس -

 .شده يچ نايبگم م

 .يبه تو نگفتم كه ناراحت نش يشد، ول يداشت گرمم م نيماش يتو. حالم خوبه گهيمامان جون، نگران من نباش من د -

 .سرخك گرفته ست،ين يمهم زيه چدكتر صدا كردند، گفت يدفعه تب كرده و وقت كي تاير گنيخب، م -

الزم رو  يحاال براش داروها. من هم راحت شد اليخ. سرخك هستند يدانه ها همون دانه ها نيا. يديجواب رو شن مايخب، س -

 .استراحت بكنه تا رفع بشه ديبا. سمينو يم

 !خدا را شكر -

از دو هفته  شيب يكم. شد درمانش كرد يشده بود، م حاال كه علت تب مشخص. ميديكش يباالخره نفس راحت زايو مهران و ل من

بعد قطع  يول. برود نييتبش ممكن است باال و پا ندهيچند روز آ يدكتر هشدار داد كه ط. مانده بود يتا باز شدن مدرسه ها باق

 .خواهد شد

 

 8 فصل

 

 ناياو درست بود و م صيخوشبختانه تشخ. مدآ يم نايم دنيد يهم او برا كباريو هر دو روز  ميداشت يروز با دكتر تماس تلفن هر

توانستند،  ديتا كارمندان جد ديمن هم دفتر را باز كردم و حدود دو هفته طول كش. توانست در مراسم روز اول مدرسه شركت كند

خواستم خودش ماه از كار دفتر گذشته بود كه از هلن  كيدر حدود . انجام بدهند، آشنا شوند ستياب يكه م ييبا كارها شيكم و ب

هفته بعد روز جمعه بود كه آنها آمدند و بعد از آشنا شدن با كارمندان و  كي. روند يم شيكارها چطور پ نديو بب ديايب ديويهمراه د

 :انجام شده به من گفتند يكارها يبررس
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 !سيخودت بنو يبرا يپاداش خوب ،يايكار برم نياز عهده ا ميدونست يم -

 حيبه گردش و تفر ليدو روز تعط. خوشحال شدند يليآنها خ دنياز د كليو ما زايو ل نايم شهيمثل هم. ميبه خانه برگشت يهمگ بعد

 ديويخواست هلن و د يدلم نم. هستند و من توانسته بودم انتظارات آنها را برآورم يخوشحال بودم كه آنها از كارها راض. گذشت

هم  يخوب يكار ةكردم تجرب يكه با آنها كار م يمدت يالبته ط. رنديبگ دهياداشتباهات مرا ن اي كنندمن ارفاق  ،بهيدوست ياز رو

محوله را به نحو احسن  فهيخواست وظ يبه هر حال دلم م. بگردم ييدنبال چه نوع سفارشها ديبا شتريدانستم ب ياندوخته بودم و م

كه وقت حركت به  ميكرد يودن با هم عادت مبه ب ميتازه داشت. داشت ياديز تياهم زيخودم ن يموضوع برا نيا. انجام بدهم

كردم، او  يكرد فكر م يم يبا هلن خداحافظ زايهر دفعه كه ل. يبعد داريتا د دنيو انتظار كش يدوباره خداحافظ. ديفرودگاه فرا رس

 .را تحمل كنم نايدور از م قهيدق كيتونم  يمن كه نم! دارد؟ يچه طاقت

. كرده بود دايپ يديدر مدرسه مشغول شده و دوستان جد نايم. افتي انيخود جر يروال عادبر  ياز رفتن آنها دوباره زندگ بعد

وقتها هم به خانه  يبعض. كرد كه خودش دوست داشت يم يگريد يهايو باز يساعات را نقاش يگرفت و باق يهم م انويدرس پ

ما  شيرفت و پ ينم يكار يتهايه بود و به مأمورخود ماند يمهران هم سر قول قبل. ردك يم ياو باز يرفت و با بچه ها يم يمر

 .بود

گفته بود كه  نايمدرسه به م ريهفته قبل از آن مد كي. كرد ييصحنه هنرنما يبار رو نياول يبرا نايمدرسه، م ياز جشنها يكي در

 نايخواست از م يدلم م يليخ. اش فشرده بود من رفتم يكار ةتوانست برود و برنام يچون مهران نم. نديايبه مدرسه ب نتيبگو والد

به هر حال هر طور . ندارم نانيفكر كند كه به او اطم نايخواست م ياما دلم نم. ما را خواسته است ريمدكرده كه  يكار ايبپرسم آ

. ديخواهم شن ييكرد كه حاال چه حرفها يدلم تاپ تاپ م ريدر دفتر مد. دميجگر گذاشتم تا باالخره به مدرسه رس يبود دندان رو

كدام از آنها  چيالبته ه. زد يبه سرش م يبيو غر بيعج يمواقع نقشه ها يكرده باشد، آخر او بعض يكار ناينكند م دميترس يم

 :شروع كرد به صحبت ريو خانم مد ديباالخره انتظار به سر رس. دادم آنها را در مدرسه اجرا نكند يم حيترج يخطرناك نبودند، ول

سر اصل  رميم ليدل نيبه ا ديندار ياديو وقت ز ديدونم كه شما گرفتار يم. ديبه مدرسه بزن يسر ديمتشكرم كه توانست يليخ -

 .مطلب

 كرده؟ يكار نايم -
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 يخواستم بدانم شما مخالفت يم. كنند يم فيمعلمها از او تعر ةهم. مدرسه است نيا يشاگردها نياز بهتر يكي نايم. اوه، نه، نه -

بهتر از بچه  يليخ نايمدرسه به من گفت كه م يقيمعلم موس. ميجشن مدرسه شركت ده يهنر ينامه هارو در بر ناياگر م ديندار

 .هم خواهد گرفت يخوب زهيرو آماده كنه؟ حتماً جا يقطعه ا گهيهفته د كيبتونه تا  نايم ديكن يمفكر . زنهيم انويپ گهيد يها

 :مدرسه با سكوت من مواجه شد گفت ريمد يوقت. بدهم يچه جواب مانده بودم. نياز ا ريرا داشتم به غ يزيهر چ دنيشن تصور

مدرسه  يهنر يدر برنامه ها نايمثل م يبا استعداد يبهتره از بچه ها ميبه هر حال فكر كرد. ميكن يم يگريفكر د شه،ياگر نم -

 .آنها باشه يهم برا يقيكه تشو مياستفاده كن

با معلم  د،ياگر تا فردا به من مهلت بد. را نداشتم يخواسته ا نيچن دنينتظار شنبود كه ا نيسكوت من ا ليندارم، دل يمخالفت -

 .صحبت كنم نايبا م ديبا زيالبته قبل از هر چ. نه اي هيكار شدن نيكه ا دميكنم، بعد به شما اطالع م ياو صحبت م يقيموس

 .نكنه يمخالفت هم نايم دوارميام. دميخوشحالم كه فعالً از شما جواب رد نشن. خوب اريبس -

 .ترسم دچار ترس و دلهره بشه يفقط م. طور نيمن هم هم -

 فيمدرسه برام تعر يقيآخه معلم موس. رو فراموش كنه زيهمه چ نهيبنش انويكه پشت پ نيكنم هم يفكر م يول. هيعيكامالً طب -

 شهياول باورش نم. شنوه يرو م يقيسمو يشده صدا يم كيداشته به كالس نزد يوقت رسه،يسر كالس م ريد يروز كم كيكرد كه 

سر درس حاضره و خواسته تا او برسه بچه ها سرگرم بشن و  يگريمعلم د ديفكر كرده شا عدب. اديصدا از كالس او داره م نيكه ا

شما  بلكه دختر گه،ينه معلم د انويكالس نشستن و پشت پ يبچه ها تو نهيب يم. كنه يدر كالس رو باز م ياما وقت. شلوغ نكنند

 .گميم كيبه شما تبر. داره يخوب يلينا استعداد خيواقعاً م. نشسته و چنان غرق نواختنه كه متوجه ورود معلم هم نشده

خودم رو  يسع. ندهيو خوشا ريفرزندش، دلپذ فيتعر دنيشن يهر مادر يبرا. ديشما واقعاً من رو خوشحال كرد. ممنون يليخ -

 .انجام بشه نيخوا يماون طور كه شما  زيكنم تا همه چ يم

 .خدانگهدار. شميپس من منتظر تلفن شما م. ممنون يليخ -

 يم فيتعر نايكردم كه واقعاً صادقانه از م يفكر م ريمد يدر راه بازگشت به حرفها. را ترك كردم ريدفتر مد ،ياز خداحافظ بعد

 نجايمعلوم بود ما تا ا. نشان بدهد يقيرس و موسشاگرد خوب در د كيتوانسته خودش را به عنوان  نايكرد و خوشحال بودم كه م

عصر . مدرسه رياز مد نيآفر كيهم  نايگرفته بودم و م ديوياز هلن و د نيآفر كيمن . ميرا خوب انجام داده بود فمانيتكال
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 دنياز شن يليخهم  كليو ما زايل. برق چشمان مهران گواه آن بود كه خوشحال است. گذاشتم انيدر م زايموضوع را با مهران و ل

 ...و ميريو چند تا عكس بگ ميانتخاب كن نايم يبرا يباسكه چه ل دنيخوشحال شدند و شروع كردند به نقشه كش شنهاديپ نيا

 .هم خوشحال نشد ادينكرد اما ز يمخالفت ميصحبت كرد نايبا م يوقت

كار رو  نيا يهنوز آمادگ اي يتو نتون ديگفتم كه شامدرسه  ريبه مد. نداره ياشكال چيه. بگو ،يخوا ينم اي يتون ياگر نم نا،يم -

 .ينداشته باش

 ؟يچ ادياگر خوششون ن يتونم، ول يتونستنش كه م -

 ديكنم تو با يالبته فكر م. هينظر او چ مينيتا بب ميتو مشورت كن يقيقرار شده با معلم موس ن،يبب اد؟يخوششون ن شهيمگه م -

 .يكه خودت دوست دار يرو بزن يآهنگ

 ؟يخبر بد ريبه مد ديبا يك. اهو -

 .فردا -

 ؟يكار رو بكن نيپس فردا ا شهينم -

پس فردا و  ينشه كه فردا باز بگ نطوريا يول. تا پس فردا به ما وقت بده گميزنم و م يبهش زنگ م ياگر بخواه يول. دونم ينم -

 .ندارم يمن هم حرف ،يخواه يفقط اگر خودت م. يبول كناون ها رو ق شنهاديخوام تو رو مجبور كنم پ ينم! كنه دايادامه پ نطوريهم

اگر . دو تا از آنها را انتخاب كنم يكيبزنم تا  اديرا كه ازشون خوشم م ييدفعه آهنگها كيخوام  يفردا م ليدل نيبه ا. دونم يم -

 .ندارم ياز آنها خوششون آمد، تو زنگ بزن و بگو كه مخالفت يقيباباجون و معلم موس

 !من يكوچولو ستيانيپ نيما بگش يهر چ -

 .اشكال هست كي نجايا يول -

 ؟يچه اشكال -

 .نيخراب كنم، تو و باباجون ناراحت نش كدفعهياگر  نكهيا -

 .ميش يسر سوزن هم ناراحت نم كيبه اندازه  يمطمئن باش كه حت -

 ن؟يگ يراست م -
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 م؟يتا حاال به تو دروغ گفت -

 .هول بشم و نتونم خوب بزنم ديهمه، شا يآخه اونجا جلو يول. نه -

. ميش يخودمون، ناراحت نم شيپ ييايب يو بلند بش يرو هم نزن يآهنگ چيو ه ينيبش انويپشت پ. صحنه يرو يبر يتو اگر حت -

ما . زد كه دهان همه باز خواهد ماند يكه تو اونقدر خوب خواه ميمطمئن يول! خواد يصحنه خودش دل و جرأت م يآخه رفتن رو

 .ميكن قيتا تو رو تشو ميونجا هستهمه ا

 .شهيم يچ مينيخب بب -

 .خواب آماده شو يحاال پاشو برو برا. تو، گل خوشگل مامان يفدا -

مورد عالقه  يكه در انجام كارها يپشتكار. همسن و سال خودش بود يپخته تر از بچه ها يليكه داشت خ يبا وجود سن كم نايم

 .به من داده بود يدختر نيبودم كه چن كتايواقعاً سپاسگزار خداوند . ق بودمن سرمش يبرا يداد حت ياش نشان م

موافقتها  نكهياما بعد از ا. خبر خوب خوشحال شد دنيمدرسه از شن ريجشن انتخاب كردند و مد ةبرنام يدو آهنگ برا باالخره

خودش خواهد  يبرا يچه خواهد شد؟ ضربه بد برود، ادشياعالم شد، تازه دلم به شور افتاد كه اگر نتواند، چه خواهد شد؟ اگر 

كه خونسرد و آرام بود مهران  يتنها كس. هم نگران بودند يمر يو حت كليو ما زاينجا بود كه ليجالب ا. جور فكرها نيبود و از ا

 نايچند بار كنار دست مچند روز قبل از شروع كنسرت  يالبته ط. كرد ينم يكار باخبر باشد اصالً ابراز نگران جهياز نت يياو گو. بود

 .كار او را رفع كرده بود وبينشسته و ع

را هم دم  شيموها. ميبود دهيكه به انتخاب خودش خر ميساده تنش كرد يليبه رنگ سبز و خ يراهنيپ. ديموعود فرا رس روز

خواست در حضور  يار نه انگار مو اصالً انگ ديخند يگفت و م يم نايم. دل تو دلم نبود. ميو همه با هم به مدرسه رفت ميكرد ياسب

 يايكه گو ميبا هم رد و بدل كرد يينگاهها كليو ما زايمن و ل ميديحاضر را د تيو جمع ميوارد سالن شد يوقت. بزند انويجمع پ

بود  را گرفته نايمهران دست م م؟يموافقت كرد نايكه با شركت م ميانجام داد يكار درست ايمورد بود كه آ نيما در ا ديشك و ترد

كند،  يبرنامه خوددار يتوانست از اجرا يم د،يترس ياگر م. داشت يستگب نايبه م زيحاال همه چ. ديرس يو مثل او خونسرد به نظر م

صحنه  يمدرسه رو ريمد. ميو نشست ميكرد دايپ ييجا. كننده نبود وسيمأ ديرس يآن قدرها هم كه به نظر م زياگر نه، پس همه چ

بعد . جشن تشكر كرد و آغاز جشن مدرسه را اعالم نمود نيبه خاطر حضور در ا نيامد گفت و از والدظاهر شد و به همه خوش
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 يكه بچه ها يشيبعد از نما. آرام كنار من نشسته بود نايم. جالب بود شانيكردند كه كارها ييهنرنما يگريبعد از د يكيگروهها، 

ها  نيوربهر دو د كليو ما زايل. را اعالم كرد نايم ةهر شد و شخصا برنامصحنه ظا يرو گريبار د كي ريكالس پنجم اجرا كردند، مد

 ديمرا بوس. بعد از اعالم نامش خونسردانه از جا بلند شد نايم. رنديو عكس بگ لميرود از او ف يصحنه م يرو نايرا آماده كردند تا م

 :و آهسته در گوشم گفت

 .مخراب نكن اديكنم ز يم يسع. مامان، نگران نباش -

 انويرا وسط صحنه قرار داده بودند تا همه بتوانند نوازنده و پ انويپ. به مهران و به طرف صحنه رفت يبه من زد، لبخند يچشمك بعد

در مقابل  د،يرس انويپ كينزد يوقت نايم. خواستم يدلم از خدا كمك م يرا به هم قفل كرده بودم و تو ميدستها. ننديبب يرا بخوب

 ةهم. بعد سكوت سالن را فرا گرفت هيچند ثان. دست بزنند و بعد پشت آن نشست شيشد همه برا باعثكه كرد  يميحضار تعظ

از ! تمام شد! تمام«: فكر كردم. زد ينم انويپ يدهاينشسته بود و دست به كل انويساكت پشت پ نايم. دوخته شده بود نايچشمها به م

نواختن . نت مرا به خود آورد نياول يرود كه صدا يم جيسرم دارد گ مكرداحساس » !افتد يدارد اتفاق م دم،يترس يكه م يزيچ

زد تا  يبار م نياز قسمتها را چند يچون بعض يول. دميشن يرا م شيكرد صدا يم نيتمر نيياو پا يوقت شهيهم. بودم دهيرا شن نايم

 يبار بود كه اهنگ نياول ياما حاال برا. ديرس يمآهنگ تكه تكه به گوشم  شهيو انگشتانش به نواختن آنها عادت كند، هم فتديراه ب

دانست  ينم چكسيچند لحظه ه. ديرس انيآهنگ به پا نياول نكهيبعد از ا. نواخت يم شيكوچولو يبا دستها نايكه م دميشن يرا م

شد كه من از جا  بلند يناگهان يكف زدنها به قدر يبعد صدا. انگار سحر و جادو شده بودند. از خود نشان دهد يچه عكس العمل

را  يآهنگ بعد. به دل راه ندادم يترس گريد نباريا. نشست انويكرد و باز پشت پ ميبلند شد و دوباره تعظ انوياز پشت پ نايم. دميپر

 ناياز م دينما ييتشكر كند و او را نزد ما راهنما نايآمد از م ريمد يخوششان آمده بود كه وقت يهمه به اندازه ا. نواخت يهم عال

 نيهم. نه با او صحبت كرد و نظرش را خواست ايدارد  يآمادگ نايدانست م يمدرسه چون نم ريمد. بنوازد يگريآهنگ د استندخو

دوست  يليرا نواخت كه خ يشروع به نواختن كرد، آهنگ نايم يبار وقت نيا. نشست دوباره سالن ساكت شد انويپشت پ نايكه م

آورد كه همه را واقعاً مجذوب  يكرد و نت ها را به اجرا در م يحركت م دهايبر كل نششتاو روان و سبك، انگ بايچنان ز. داشت

 نايم. كادو شده به او داد يجعبه ا ريمد. كردند قيممتد او را تشو يهمه با كف زدنها. ديرس انيبه پا ييجادو قهيچند دق. كرده بود

 :او را در آغوش گرفتم و گفتم محكم ديبه من رس يوقت. آمد نيياز صحنه پا يشگيبا وقار هم
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 !يتو نابغه ا. متشكرم دخترم -

 ؟يچ يعنينابغه  -

 !تو يعني -

 !باشه يخوب زيخدا كنه چ -

 هست؟ ايدن يتو يزيمگه از تو بهتر چ -

 .باشه ديدونم، شا ينم -

 .نيآفر نا،يم -

 د؟ياز من چند تا عكس گرفت -

 .عالمه كي -

 گرفتند؟ لميف كليعمو ما -

 .رو روشن كنم نيبره دورب ادميكه كم مونده بود  يزد ينقدر خوب متو او -

 !زنم يم يمن نت ها رو عوض نيگ يم شهيشما كه هم. دينكن ياوه، شوخ -

 ؟يگرفت يچ زهيخب جا! امروز نه يول. آره شهيهم -

 .دمشيهنوز ند -

 ومد؟يخوشتون ن ن؟يگ ينم يچيباباجون شما چرا ه -

تو  ياجرا قهيخب، بذار بگم كه اون چند دق يول. بگم يدونم چ يكه نم يتو اونقدر خوب زد كليو ماگلم، به قول عم يدون يم -

 !كنم يافتخار م يدختر با استعداد نيبه داشتن چن! من شد يزندگ يلحظه ها نيتر نيرياز ش يكي

 !هم خوب باشه يكي نيا دوارميام! دونم ياون ها رو نم يكنند كه من معن ياستفاده م يامروز چه خبره؟ همه از كلمات. ُاه -

آخر هم مهران . است يارث يقيدر موس نايمعلوم بود استعداد م. شد يسپر نايم ييهنرنما نياول بيترت نيبه ا. به خنده افتادند همه

نم افكارم را به ك يدوباره قاط نكهياز ترس ا... دانشگاه افتادم يآن روز تو ادي كدفعهي. نواختند يم انويخوب پ يليو هم مهرداد خ

 .هر چه كمتر مشكل و مسأله داشته باشد ديبود كه با نايم ندهيهر چه بود مهم آ. ندمزمان حال بازگردا
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 يبرا كليو ما زايهمراه ل نايم گريد كباري مينشده بود اجازه داد اديجاده ها ز خبندانيتا هنوز . هم در گذر بودند يدر پ روزها

 .شاد و سرحال برگشت يا هيبا روح نايم. گذشت ريسفر دو روزه به خ نيخوشبختانه ا. دآنها برو ياليبه و يعسل دنيد

 شه؟يمامان، باباجون، باورتون م -

 شه؟يباورمون م يچ -

من دستم رو دراز كردم  يوقت. اصطبل، سرش رو بگردوند و به ما نگاه كرد يتو ميمن رو شناخت؟ تا ما رفت يعسل شهيباورتون م -

 !چقدر بزرگ شده بود، بزرگتر از من يدون ينم. كميزدطرفش، اومد ن

 هياول جانيكم كم ه. بود ياز عسل ديكش يم يادامه داشت و هر چه نقاش يعسل فيچند روز تعر. خودش از خنده روده بر شد بعد

 .روزانه مدرسه شد يدوباره سرگرم كارها نايفروكش كرد و م

برد و  يلذت م نيزم يبرخورد پاشنه كفشش رو يكه از صدا يا مثل كودكعقربه ه. شدند يم يسپر قيدقا. گذشت يم زمان

ساعتها و روزها را به  ق،يتاك خود، گذران لحظه ها، دقا كيرا گرفته بودند و با ت گريخواهد همه آن را بشنود، دست همد يدلش م

هم با شتاب خود  ديشا. عجول تر هستند يليها خواقعاً كه از ما آدم. شدند يتاختند و شتابان رد م يبا سر و صدا م. دنديكش يرخ م

روند تا ما هم بر سرعت  يم ديشا! ميتا مانع از حركتشان بشو ميكنند كه توان و قدرت آن را ندار يادآوريخواهند به ما  يم

لحظه ها دارند  م،يرو يم ميما دار د،يحس كن د،ينيبب د،يشنوتاك ب كيتاك، ت كيت: نديگو يروند و م يم م؟ييافزايب مانيقدمها

. شود يدار م يتازه معن. شود يم زيرسد تازه عز يم انيبه پا يزمان وقت! افتند يساده و آرام كه به دام نم يكنند، فرار يفرار م

 .كردم يم ديرا نبا يكيفكر آن . ديزود به سر رس يليكه زمان بودن با مهران خ فيح. شود يتازه قدرش شناخته م

خودم انجام بدهم  ستيبا يرا كه م ييكردم و كارها يم يدگيصبحها در دفتر به كارها رس. منظم شده بود ما يكار و زندگ ةبرنام

 يةهم صبحها تا بعدازظهر در مدرسه و بق نايم. گشت يوقت عصر برم ريرفت و د يمهران هم صبح م. آوردم يبه خانه م

 

 .ديارز يمجبور بودم او را ببرم به خانه معلمش اما به زحمتش م داشت كه يقيالبته دو سه روز در هفته كالس موس. خانه بود روز

 يول. رفتميسر كار م نيمعموال صبح زود با ماش.خودم نيبا مترو رفت و آمد كنم تا با ماش شتريب دادميم حيترج يبرف يروزها

روز  كي. كه زودتر برسم كردميماستفاده  ينيزم ريز يبه سفارشات بروم از قطار ها يدگيرس يبرا ستيبايرا كه م گريد يجاها
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گرفتم خوب سرما  نيتنم نبود ،تا ماش يگرم اديهستند لباس ز نيكه مدام سوار ماش ين مثل همه كسان.وسط راه پنچر كردم و چ

و مهران درست كردم و رفتم دراز  نايم يبرا يساده ا يبد بود كه به زور غذا يحالم به قدر دميبه خانه كه رس. خوردم

 .ديترس يليخ ديبه خانه آمد و مرا د يوقت نايم چارهيب.دميكش

 شده؟ يمامان چ-

 .تو آماده است برو بخور يسرما خوردم،غذا يكم يچيه-

 ؟يبه دكتر زنگ زد-

 .شميخوب م يقرص خوردم به زود.ستيدكتر الزم ن-

 !چقدر سرت گرمه،نه داغه يوا-

 اد؟يبگم؟به بابا جون زنگ بزنم ب زايبرم به ل-

 .هيكاف يهست شميپ نه،نه،تو-

 ارم؟يب يزيبرات چ يخوايم-

 .نه گلم،تو برو ناهارت رو بخور-

 .ستميگرسنه ن-

 .يخوايناهار م دهيهر روز هنوز نرس.ينخورد يزينكن تو كه از صبح چ يشوخ-

 .امروز نه-

 چرا؟-

 !تو رو تنها بزارم خواديدلم نم-

بعد .ناهارت رو بخور.حاال برو دستات رو بشور.بخور نجايا اريغذاتو ب گفتميواال م.يتو هم سرما بخور خوامينم.يدل من زيتو عز-

 .كمكت اميم شمياالن بلند م يخواياگر م.نجايا ايب ياگه خواست

 .يتو بلند نشو دراز بكش تا زود خوب ش.رمينه،نه خودم م-

از  يزيدفعه چ كي دميترسيم.بود رگياتاق د يحواسم به سر و صدا يرا بستم ول ميچشمها.رفت  رونيناخواسته از اتاق ب نايم
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مرا  كنديجرئت نم ياست ول ستادهيكنار تختم ا نايبعد احساس كردم م قهيچند دق.به آب بدهد يگريدست گل د اي فتديدستش ب

 .را باز كردم ميچشمها. صدا كند

 شده؟ يچ-

 .يچيه-

 ؟يناهارت رو خورد-

 .بله-

 مزه داد؟-

 .نه-

 بد مزه بود؟-

 .نه-

 ؟يپس چ-

 .غذا خوردن مزه نداره يياتنه-

 .خودم را كنترل كردم يول. و ببوسمش رميبغلم بگ يتئ خواستيدلم م. خنده ام گرفت ارياخت يب

 !ها يخوريتو هم سرما م ايمن ن كينزد اديدختر گلم ز-

 .نداره بيع-

 از ما مواظبت كنه؟ ي،كينكرده تو سرما بخور ياگر خدا. داره بيهم ع يليچرا،خ -

 بابا جون-

 !تو خونه از ما مواظبت كنه نهيكاراش رو ول كنه بش تونهيباباجون كه نم-

 !زايپس ل-

 .يتو كارا كمكم كن يتونيو م يشد يدختر بزرگ گهيتو حاال د. همه كارامون و بكنه تونهيهم كه نم زايل-

 .ميبكن يفكر كي ديپس با-
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 .بخوابم يساعت كياتاق خودت استراحت كن تا من  يتو برو تو شه،حااليمن تا فردا حالم خوب م.ستيالزم ن يفكر چيه-

 .من رو صدا كن يداشت يباشه اگه گار-

 .زميباشه عز-

 داريب يخوردم و چشمانم را بستم وقت يگريقرص تب بر د. كردميتبم باال رفته بود و احساس ضعف م. به اتاق خودش رفت  نايم

رفتم  ناياز جا بلند شدم به اتاق م. بودم دهيخواب اديمن هم ز يول. شديم كيرزود تا يليالبته زمستان ها هوا خ. بود كيشدم هوا تار

 :گفت ديتا مرا د.بود يمشغول نقاش نايم. كنديچكار م نميبب

 .يديخواب دميبار آمدم د ؟چنديآه مامان چرا بلند شد-

 ؟يديمگه تو نخواب-

 .نشنوم يبخوابم و تو صدام كن دمينه،ترس-

 ؟يخوايبرات درست كنم؟كاكائو م يخوايم يزيحاال چ.يكردياحت مدختر گلم،حقش بود استر-

 .بگذار من برات درست كنم-

 .ميباهم درست كن ايب-

و من  ختيخودش كاكائو ر يگذاشت و برا زيم يها را رو وانيل نايرا روشن كردم و م يبرق يمن كتر.ميبه آشپزخانه رفت ييدوتا

 فيكه آن روز گرفته بود تعر يخوب ياز مدرسه و نمره ها نايم. ميو منتظر ماند مينشست زيپشت م.دم كردم يخودم چا يهم برا

و مهران  نايشدم تا م يمن هم مشغول آماده كردن شام مختصر.نديرفت كارتون بب دينوش راكه كاكائو خودش  نيبعد از ا. كرد

 يزيبرداشتم تا بخوانم اما چ يتم نشستم و كتابتخ يرو.اتاق خواب يبرداشتم و رفتم تو مويو ل يچا وانيل كيبعد .گرسنه نخوابند

مبل  يبلند شدم رو. نگران شود يطيشرا نيمن در چن دنيدبا  نايم خواستمينم يدراز بكشم ول خواستيدلم م.  شدميمتوجه نم

 ييپتو نايم دميچشمانم را باز كردم د يوقت يچه مدت گذشت ول دانمينم. چشمانم را بستم. كه كنار پنجره بود لم دادم  يراحت

 .كنديم يو كف اتاق دارد نقاش دهيكش ميرو

 ام؟ دهيوقته خواب يليخ-

 !شهيم يدو سه روز كنمياوه،فكر م-
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 !كلك يا-

 !شهيبد م يليوضع خ شهيم ضيمامان آدم مر يوقت دونستمينم-

 شده؟ يزيچ-

 !بشم ضيبهتره خودم مر. يبش ضيتو مر خواديدلم نم ينه ول-

 .حال من خوب شده ياينباش تا فردا كه از مدرسه متو نگران من !خدا نكنه-

 ؟يگيراست م-

 !دميقول م-

اما هر . امشب استثنا قائل شدم و خودم هم با او شام خوردم ليدل نيبه ا.  دادميرا زود م نايمن معموال شام م.  امديم ريد مهران

 .برود بخوابد، نشد كه نشد نايكردم م يكار

تو . كنم يمامان باز خواهديمن هم دلم م ؟حااليرفتيهم از كنار من نم قهيدق كيبودم تو  ضيمن مر يرفته وقت ادمي يكنيم اليخ-

 .دميقرص و دارو هات رو خودم بهت م. تخت دراز بكش تا من پتو رو درست كنم يحاال برو رو.نايمامان م شميو من م نايبشو م

 !آخه-

 .خونميبرات كتاب م يباش ياگر دختر خوببعدش هم . شهيكه انقدر حرف نشنو نم نايم.آخه نداره-

 افهيلحن حرف زدنش را عوض كرده بود و با ق يحت.كه تنها عكس العمل من خنده بود اورديمن را در م يچنان با مزه ادا نايم

من  يدختر كنار تخت من نشست و برا نيباالخره آن شب ا.بكنم و چكار نكنم ديچه كار با گفتيو دلسوزانه به من م يجد يليخ

كه راستان در  دانستيتصاور هر صفحه م يكه تمام كلمات را بلد باشد،از رو نيالبته نه ا.ندكتاب داستانش را كه از حفظ بود خوا

و  ديباال كش ميگلو ريكتاب را كنار گذات و پتو را تا ز نايم. وانمود كردم كه خوابم برده است  قهياز چند دق ست،پسيرابطه با چ

 نميبلند شدم بب.اورديبعد كه به سكوت گذت دلم تاب ن قهيدق چند. رفت و چراغ را خاموش كرد رونياتاق ب نوك پا نوك پا از

روشن  يبود تا اتاقش به اندازه كاف ينور كاف نيراهرو را روشن گذاشته بود هم يچراغ تو.كنديخودش دارد چه كار م

وارد اتاق شدم  امآر. است دهيتخت دراز كش يمان لباسها روخودش با ه دميشدم و د كيبه اتاقش نزد نيپاورچ نيپاورچ.باشد

و لباس مدرسه  فيرفته بود ك ادشيبرخالف هر شب . دميرا كش شيتخت خواباندمش و رو يولباس خواب را تنش كردم و رو
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داغ را  يشتم چادا.ختميخودم ر يبرا گريگرم د يچا كي.آندم رونيمرتب كردم و ار اتاق ب شيرا برا زيهمه چ.اش را آماده مند

مهران بعد از . را آماده كردم شيبلند شدم و غذا زياز پشت م. مهران برگشته بود.دميقفل در شن يتو را ديكل يكه صدا دمينوشيم

كه مبادا او هم سرما بخورد  نيكه مزاحم او بشوم و از ترس ا نيبدون ا. مشغول خوردن شد. نشست  زيشستن دست و رو پشت م

 :ديكار من شد پزس نيمهران كه متوجه ا.هال يتوشدم و پتو و بالشم را برداشتم و آوردم وارد اتاق خواب 

 ؟ياز دست من ناراحت-

 .نه-

 نجا؟يا ينشده پتو و بالشت را چرا آورده ا يزيپس اگر چ-

 .هم تو خوابميهم من امشب راحت م نجايا-

 ؟يهست يانقدر از دست من عصبان يعني-

 .نه-

 پس چرا؟-

 .يريتو هم بگ خوامينم.خوردمسرما  يكم-

 ؟يهم دار ؟تبيسرما خورد-

 .يكم هي.آره-

 ؟يپس چرا به من زنگ نزد-

 دارم،راه دماغم گرفه؟ كنه،تبيبگم؟بگم دو سه تا عطسه كردم،سرم درد م يكه چ-

 :ند لحظه گفتام گذاشت و بعد از چ يشانيپ يدستش را رو.بودم دهيدراز كش شيهال،كه من رو يكاناپه تو كيآمد نزد مهران

 به دكتر زنگ بزنم؟ يخواهيم-

 .نه-

 ؟يچرا به من خبر نداد-

 .يشديتازه خودت بهد از چند ساعت متوجه م.مزاحم كارت بشوم خواستمينم-
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 ها؟.يبه كمك من ندار يازيآره؟ن.يايكه از عهده كارات بر م ينشون بد يخوايم ينطوريا-

 !مهران-

 !جور دگر بود كي زيقبال همه چ-

 !نمهرا-

 !كمكت كنم خبرم كن تونميم يكنيهروقت فكر م!يتو بگ يباشه هرچ-

 .يعكس العمل نيبه جز چن رفتيم يزيانتظار هر چ.حرف چراغ ها را خاموش كرد و به اتاق خواب رفت نياز گفتن ا بعد

كنم  شيخواستم صدا.كردم بلند شود صبحانه اش را آماده نايكه م نيصبح قبل از ا. دميساعت بعد هرطور بود خودم هم خواب مين

 :خوشحال شد و گفت يليمن در آشپزخانه خ دنيبا د.شده داريخودش ب دميد

 بابا رفته؟ يراست!شديم ياگر همه مامان ها انقدر خوش قول بودند عال-

 .ادياالن اتوبوس م.حاال برو صبحانه بخور. آره-

 !امياالن م-

كه دوباره تبم باال  نياز ترس ا. رفت نييرا برداشت و پا فشيرا خورد،كراحت شده بود با اشتها صبحانه اش  الشيكه خ نايم

عقب  يرا پختم و شروع كردم به انجام كارها نايبعد ناهار مورد عالقه م.استراحت كردم يخودم و دو ساعت يگريبرود،قرص د

 يروز منش كيمن گذشته بود كه  زيناچ ماه از كسالت كي.حالم كامال خوب شده بود و توانستم سر كار بروم گريدو روز د. افتاده

معلوم شد . كه به ما داده شخصا با من صحبت كند يدر مورد سفارش كار خواهديم انياز مشتر يكيوارد دفتر كارم شد و گفت 

عصر من بعد از ظهر و  دانستيكه م يكند،اما منش منتقلخواستم قرار را به صبح . ساعت چهار بعد از ظهر قرار گذاشته است يبرا

زنگ زدم و موضوع را به او  زايبدهد باالجبار به ل رييسر قرار بروم به من اطالع داد هرچه تالش كرده نتوانسته وقت مالقات را تغ

 .گفتم

زنگ  يصورت به مر نيا ريغ م؟دريمهران برگرد ايتا من  ديخودتون نگه دار شيرو پ نايم نيتونيبدونم شما امروز م خواستميم-

 .ن وقت داشته باشهاو ديشا.زنميم

خودمون  شيرو پ نايم ليبا كمال م كلياومد من و ما شيبرات پ يكه گفتم هروقت كار ؟منيكنيجون باز تو تعارف م مايس-
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 اد؟ياز مدرسه م يك.ميبريم

 .بعد از ظهر كيحدود -

 بهش بگم كه ناراحت نشه؟ يچ.رمينم ييامروز جا.هيعال-

 .دميو به مهران خبر م زنميبهش زنگ مخودم بعدا .امده شيبرام پ يكار نيبگ-

 .شد به ما خبر بده ريپس اگه د. خوب يليخ-

 .حتما-

داشت كه به  يسفارش بزرگ.ديطول كش يدو ساعت يساعت چهار سر قرار حاضر شدم و صحبت با مشتر.تشكر كردم زايل از

كه به خانه بروم به  نيقبل از ا.آماده باشد يياب نهاصبح جو ازدهيفردا  ميقرار گذاشت ليدل نيبه ا. رميبگ ميتصم خواستمينم ييتنها

سر راه .از هلن خواستم تا فردا صبح به من خبر بدهد. هلن فاكس كردم يبرا يدفترم رفتم و درخواست او را مفصال به صورت كتب

 .منظور شد دهايكه جزئ خر او بود زهيهم جا نايدلخواه م يبستن.  دميكه الزم داشتم خر ييها زيبه فروشگاه رفتم و دو سه قلم چ

 يسطل بستن. است از در عقب ساختمان كه به آشپزخانه راه داشت و معموال باز بود وارد ساختمان شدم نييپا نايم دانستميم چون

دفعه  نيراه افتادم كه  منيگذاشتم و به طرف اتاق نش زيم يرا هم رو زهايچ هيپاكت بق. گذاشتم تا آب نشود زايل خچاليرا در 

آشنا و نا  ييصدا. گرينفر د كي يو صدا كليزا،ماينا،ليم يصدا.چند نفر به گوشم خورد يصدا تاقا ياز تو.شدم خكوبيشت در مپ

آن  دنيكه از شن ييصدا.بود زهايچ يليآور خ اديكه  ديرسيبه گوش م ييصدا. كه دقت كردم كم مانده بود از حال بروم يكم.آشنا

مدتها بود كه .ديآ يصدا از آن طرف در م نيكه ا شدينم باورم.كردياضطراب،ترس و دلهره م جاديكه در ا ييصدا.واهمه داشتم

در دلم زبانه  يآتش.گم و درهم ،دورنم را منقلب كرده بود ياحساس.كرده بودم آن را فراموش كنم و به آن فكر نكنم يسع

بود  نيزهرآگ يآورد خنجر يكه به زبان م ير حرفه. شديقلبم فشرده م.كرديم ريجانكاه داشت دلم را خرد و خم يدرد. ديكشيم

له و لورده پشت در . كردميجرئت نم ندازم،اماياشك راه ب البيهوار بزنم،زار بزنم،س خواستيدلم م.رفتيكه در قلبم فرو م

ها داشت از شمارش سال گريچند سال گذشته بود؟چند سال بود كه فكر او را در صندوقخانه قلبم دفن كرده بودم؟د.بودم ستادهيا

شده  مايحال س ياياو جو.زدندياز من حرف م. دميبرگشتم بروم كه نام خودم را شن.وارد اتاق بشوم توانستمينمنه،.رفتيدستم م

 ريبگذار قلب من ز!اوريرا بر زبان ن ماياسم س نجوريا كنميخواهش م. نه،نه.آورد يرا گرم بر زبان م كرد،اسمميگرم صحبت م.بود
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را كه دور از چشم تو با  يخانه ا يچرا آمد!همه سال نيهم بهد از ا ؟آنيچرا آمد!ننك داريآن را ب. واب بماندتوده خاكستر در خ

 جيو آنقدر گ زديكرده بود؟آنقدر سوال در سرم دور م دايرا از كجا پ نجايا ؟آدرسيكن رانيآجر صبر و مالت سكوت ساخته ام و

با باز كردن  زايل. بودم ستادهيبرق گرفته ها ا ثلم ميبا من تصادم كرد سر جا زايدر باز شد و ل يو مهبوت شده بودم كه وقت

 .بودم و قدرت حركت نداشتم ستادهيا ريمات و متح.شده بود كنار زد دهيما كش نيرا كه سالها ب يدر،پرده ا

 .ودها در سرم غوغا به كرده ب نيهمه ا. انتظار.سكون.يتصاحب قلب يخواهش و تمنا برا.و رفتن ماندن

هم  دار،وصال،بهيد يادها،آرزويتالطم .ذر عمق انتظار يو لحظه ا يدر اوج شاد يخروشان،طوفان،لحظه ا يغلغله،همهمه،آبشار

 ييبه ابراز كلمات،دلها ازينياحساس،ب ياينگاه،زبان گو ياياحساسات،زبان گو ختنيهم،در آم ينگاه،حركت به سو يوستن،تالقيپ

 !يين از ترس جداپنها ي،اندوهييگرم عشق و آشنا

 درآورد؟ رديگيبهره م يپوشاندن آن از هر شگرد يكه برا يگريچند،سر از راز نهفته د يكلمات يفقط با ادا توانيم چگونه

اسب سركش  توانستمياما آخر چگونه م.كه روح و جانم را در بر گرفته بود بكاهم ياز شدت طوفان يبه نحو كردميم تالش

نخواهد  يريشود تاث انيو هرطور ب ديانم قلب جوشانم را آرام كنم؟هرچه بر زبان آ.تينه م.ارم؟چگاحساساتم را از حركت باز د

 .شود افتيداشت،مگر آن كه مرهم آن 

دل آدم را .دهديرا مثل تكه چوب تراش م يآدم يكه رگ و پ شوند،چنانيفقط حس م هايچ يبعض.گفت شوديرا نم زهايچ يبعض

آن چه كه دلت .را كه در فكرت داشتند ندارند يكه آن برق و نور يشويم يمتوج يرا به زبان آور آنها يخواهيآب مبكند اما تا م

 چكسيهرگز با ه كنديكه آدم جرئت نم يخاكستر،عشق پنهان،عشق ريمثل آتش ز درست.ندارد يروح است و جان يفشارد،بيرا م

در دل  يآتش.كندياست كه آدم را له و لورده م يآن عشق نيا. باشد يليدر خفا بر زبان آورد،حال به هر دل يگفتگو كند وبا حت

 .ديشك و ترد ريزنج يگرفتار در حلقه ها انگاه ها،فوران احساسات،ام يتالق.سوزانديو م كشديكه دائم زبانه م افروزديم

 اومده؟ يك نيبب.مامان،مامان-

 ها؟-

با شوهرت به ما نشون  يكردند و عكس يشوهرت معرف خوشون رو مهرداد برادر شونينه؟ا.يشناسيتو حتما مهرداد را م مايس-

 ...دادند واال ما
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 .مهرداد برادر شوهر منه نيا. بله ،بله.ستين ينگران يجا-

 :كوچكش را دور گردنم حلقه كرد و در گوشم گفت يبغلم و دستها يو خودش را پرت كرد تو ديبه طرف من دو نايم

 ؟يتلفن نكرد ؟چرايآمد ريچرا د-

 يزيكه درونم برپا بود چ ياز طوفان خواستيدلم نم.منتظر اوست زيسوپر كي خچاليكردم و گفتم در  يو عذرخواهاز ا آهسته

كه سالها  يمهرداد،كس!بزرگ يخدا.رمق آهسته درون اتاق قدم گذاشتم يب يآشپزخانه ومن با پا يبدو رفت تو نايم. حس كند

از ترس افتادن خودم !گفتن به او نداشتم يبرا يبود و من حرف ستادهيامن  يقدم دفراموش كردنش تالش كرده بودم،در چن يبرا

كه  ينيس كيبا  نايو م زايبعد ل قهيچند دق.مهرداد هم ساكت بود.انداختم نييرها كردم و سرم را پا دميكه د يصندل نيرا در اول

 .آن بود وارد اتاق شدند يتو يچند ظرف بستن

 يما را حس كرده بود بر نيكه تشنج ب زايل.و آمد نشست بغلم و شروع كرد به خوردن خودش را برداشت يفورا ظرف بستن نايم

 :برآمدو گفت يمختصر حيسبك كردن جو موجود در صدد توض

تعجب كردم كه چرا  دمياو را جلو در د يكرده؟من هم وقت دايفكر كه مهرداد آدرس ما رو از كجا پ نيجون حتما تو ا مايس-

داد كه برادر مهرانه و من ازش دعوت كردم تا آمدن شماها  حيبعد توض.گرفتم يمن او را با مهران عوضآخه .خودش باال نرفته

 زينگه تا برات سوپر يزياز مهران قول گرفته بود كه به تو چ يول نجاستيماهه كه ا ندمعلوم شد مهرداد چ.منتظر باشه نجايا

 .قبول كرده شيخوشحال مش ينرايا يها ليفام دنيتو از د دانستهيمهران هم چون م.بشه

 .را نخورده از سهمش كم كنم يبود؟اگر نه،تا همه بستن يامروز دختر خوب نايم.شميباعث زحمت شما م شهيمن هم-

 يآقا مهرداد آد كم يخوب وقت يول.چون منتظر تلفن تو ومهران بود. كرد يدل تنگ يكم كيالبته .هيدختر خوب شهيهم نايم-

 اد؟يبابا م ياد؟كيمامان م يك ديپرسيم قهيج دقهرچند هر پن. مشغول شد

 .تو نا،بازيم-

 د؟يخورينم يعمو مهرداد شما بستن.آب شده،بخور تيبستن.شهيخب چه كار كنم؟دلم تنگ م-

 ديبا.نميآنجا بنش توانستمينم گريد.دارديشده و چشم از ما برنم رهيو من خ نايبه م شيپ قهيمثل چند دق دميد.مهرداد نگاه كردم به

تشكر  زاياش ا تمام كند و بعد از ل يبستن نايصبر كردم تا .كردميآزاد م ديتنيكه او داشت دور قلبم م ييو خودم را از تارها رفتميم



 

 

كتابخانه نودهشتيا فرنگيس آريانپور –عروسي سكوت                                 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٩٩

 .را برداشتم و به طرف در راه افتادم نايم ليو وسا فيكردم،ك

 باال؟ ارميبرات ب يخواهيجا مونده،م زيم يآشپزخونه رو يتو دتيجون،پاكت خر مايس-

 .برميمن م نياجازه بد-

 اره؟ينداره بدم آقا مهرداد برات ب ياشكال مايس-

 .نه-

 و كنديتشكر م ييرايبه خاطر پذ زاياز ل مانهيكه مهرداد صم دميشنيپشت سر م از

 

سال از  يداشت سالها ينينازن يگرم بود چه صدا شيبزرگ چقدر صدا يانها را جبران كند خدا يمحبتها يروز كيدهد  يم قول

مثل  كدفعهيافتاد محروم مانده بودم و حاال  يوجودم به لرزه م يرگ و پ دنشيكه هربار با شن يدوست داشتن يصدا نيا دنينش

لرزاند مثل زازله به جانم افتاده  يمحكم است م كردميرا كه فكر م ميپا ريز نيبر سرم فرود امده بود و داشت زم يناگهان يرعد

 نايتوانست مانع غرق سدن من شود فقط م يم نايفقط مبود  نايبود تنها لنگرگاه من م

كارش  نياز ا.در منتظر ماند  رونيمهرداد ب.اتاق خودش بگذارد  يرا تو فشيبدو رفت ك نايباال تا من در را باز كردم م ميرفت يوقت

 كردم يچون فكر م.تعجب كردم 

 يبرا يحرف ميبه او چه بگو دياياگر ب دانستميهرچند نم.شود  يتعارف نخواهد شد وخودش به دنبال ما وارد اپارتمان م منتظر

را به طرفم دراز  ديتو كه خودش پاكت خر ابديبرگشتم حداقل از او دعوت كنم ب.از كلمات بودم  يگفتن نداشتم در ان لحظه ته

خواست  يم يلمه اك يتكان داد وبدون ادا يسرش را به عالمت خداحافظ زديموج م اندوهدر چشمانش غم و كهيكرد و در حال

 كردم شيبرود كه صدا

 تو نياقا مهرداد بفرمائ-

 نه بهتره برم-

 كنه ياگر مهران بفهمه غوغا به پا م شهيكه نم نطوريچرا؟اخه ا-

 ياز برادر زاده ا يدور گهياالن د شميحتما زود به زود مزاحمتون م دميحاال كه شماها رو د.برم ديقرار دارم كه با ييامشب جا.نه-
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 سخته يليخ يناز نيبه ا

ارامش .دگرگون شد زيهمه چ.شدم  رهيخ شيبه رد پا شيپ يمتعجب تر از ساعت.وچند لحظه بعد رفت  ديرا بغل گرفت وبوس نايم

 يالينابجا و خ يهوس.و هوس اليخ.يفراموش ادوي.و ارزو ايرو.وخواب يداريب.ختيدر هم ام زيهمه چ.من بر هم خورد

 ختيدرهم ر زيهمه چ.خود درست كرده بودم يكه برا ييايو ناجور با دن رفتهگنگ و به خواب  ياساحس.فرجام يب ييارزو.هودهيب

و روح مرا به  دهيبخش يكه به من جان تازه ا ييالهايخ.زودرس در انتظار بود يمرا مرگ يالهايخ يار.زودرس يتازه و مرگ يجان

 اميالت يو همدرد ييطوفان را با ارامش همگو نيكنارم نبود تا ا ياشوب درونم بود كس انگرينما يا نهيواداشته ومانند ا شيتشو

 مثل قصه ها اتفاق افتاده بود زيهمه چ.بخشم 

مبدل شد و دل و روح  بايز يبه شاهزاده ا يريدختر فق.تكان داد يجادوگر دست.زنگها به صدا در امدند كالسكه به راه افتاد -

 خود بازگشت يبه جا زيو همه چ ديرس انيبه پا يدل باخت ناگهان شب جادوئ زيرا مسحور ومجذوب خود كرد و خود ن يجوان

 ناارام دست و پا خواهم زد هرانچه بود گذشت ياليكه در خ يتنها و شب يرفت ومن ماندم من تنها ماندم تنها او

باورم .زد  بشيباره غچشمم بود وحاال دو يمهرداد جلو شيشد كه چند لحظه پ يدر كشمكش بودند باورم نم نطوريهم افكارم

 كي يكمتر از فاصله  يكه حت شديباورم نم.كردميتنفس م كرديكه او استشمام م يياز هوا.اتاق با او نشسته بودم كي يشدتوينم

 يزيكدام معجزه؟چرا مهران به من چ.شده بود و من ان را باور نكردم يعني شديكه داشت معجزه م شديباورم نم.دست از او بودم 

بودم كه احوال  جيهم امده؟انقدر گ كويكرد؟نيچه كارم نجاي؟چرا امدن مهرداد را از من پنهان كرده بود؟اصال مهرداد انگفته بود

 دم؟يرا هم از او نپرس چكسيه

 من رفتم بخوابم.مامان مامان باباجون پشت خطه تلفن رو بردار-

 .تلفن را برداشتم يگوش.برگشتم اتيواقع يايبه دن نايبلند م يصدا با

 الو؟الو؟-

 بله-

 ؟يخانم خانما خوب-

 ؟يچ-
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 ؟يخوب دميپرس-

 اره.اه-

 خوشت اومد؟ زياز سورپر.شدميخدارو شكر داستم نگران م-

 ز؟يسورپر-

 ؟يديمهردادو د-

 نجاست؟يمهرداد ا ياره چرا به من نگفت.اه-

 گن؟يرو كه نم زيسورپر-

 نجاستيمهرداد ا هيگفت مدت يم زايل-

 شهيم ياره دوماه-

 هدو ما-

 اره-

 كنهيخودش فكر م شيپ شهيناراحت م يليخانم بفهمه خ وشيپر نجا؟اگريا اديب يهم دعوتش نكرد كباري يمدت تو حت نيا يتو-

 دارم؟ يچه عروس

 االن اونجاست؟.روبه راه شه  يمهرداد دائم در حال مسافرت بود خودش خواست بهت نگم تا كارهاش كم ستين نطورينه ا-

خواست به انها فكر كنم مهران  يبود كه دلم نم ييزهايچ يايگو ديبه گوشم رس مهايس يكه از البه ال يرهاشده ا قيعم نفس

 را گذاشت يكرد وگوش يخداحافظ. چرا دينپرس

كه اعصابم  يگره ختيبه هم ر زيامدم حاال دوباره همه چ يوبا ان كنار م كردميعادت م يطرز رندگ نيتازه داشتم به ا پروردگارا

كنم  رانيوقت بود كه به خودم اجازه نداده بودم سد را و يليخ ديبود باالخرا باز شد و بغضم ترك چاندهيبهم پ شيعت پرا چند سا

اب ماندن را  يرو ييتوانا دميترسيقبل از همه خودم در ان غرق شوم م دميترسيبشود هراس داشتم م هاكه ممكن بود ر يالبياز س

خروشان بكشانم اما حاال سد ترك برداشته بود خوب شد كه  البيس نيا خودم به قعر ادخترم را هم ب دميترسينداشته باشم م

 برنگردد گريمهرداد رفت و نماند خدا كند د
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 باز شدن در به خود امدم يچند ساعت انجا ماندم اما با صدا دانميبالكن درست نم يشود رفتم رو داريب نايمبادا م نكهيترس ا از

 سالم خانوم-

 سالم-

 ؟ينشست يكيده باز تو تارش يچ-

 رو كرده؟ رانيمهرداد دلت هوس ا دنيبا د-

 نجاست؟يمهرداد ا يچرا نگفت يراست نيهمچ يا-

 .دادم خودش نخواست بگم حيبرات كه توض-

 نه؟يرو بب نايم خواستيدلش نم يحت يعني-

راحت  الييش رو روبه راه كنه بعد با ختا كارها كنهيتحمل م گهيكم د هي ليدل نياما گفت به هم خواستيهم دلش م يليچرا خ-

 ؟يتعجب كرد دنشيحتما از د نهيبيرو م نايتو و م اديم

 بشم هوشيكم مونده بود ب-

 /ديحرف زد يدرمورد چ-

 يچيه-

 ؟يچيه-

 كرد و رفت يمن رو اورد باال و داد دستم و خداحافظ ديباال و مهرداد پاكت خر ميبعد ما اومد ميخورد يبستن يچياره ه-

 به؟يعج-

 به؟يعج يچ-

 شام نمونده؟ نكهيا-

 داشته ياز قبل قرار ديمن هم تعجب كردم بعد فكر كردم شا-

 ؟يخب تو شام خورد ديشا-

 نه هنوز-



 

 

كتابخانه نودهشتيا فرنگيس آريانپور –عروسي سكوت                                 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٠٣

 ميشام بخور ميپس بر-

 مهران پنهان كنم ديام را از د يكردم و توانستم احساسات درون يرا شكر نقشم را خوب باز خدا

 داريمارا از خواب ب ليتعط يدوست داشت روزها شهيهم نايم. دميبالكن نشستم وبعد رفتم خواب يرو گريد قهياز شام چند دق بعد

 .كند

حدود ده روز  ميوقت بده گريكديبه  ياز مهرداد گذشت احتماال او هم فكر كرده بهتر است مدت يخبر چيبدون ه يليروز تط دو

به مسافرت  يچند روز يبرا نايبا م توانستميداشتم و م يليتعط من هم شدنديم ليتعط يالديجشن سال نو م يمدرسه ها برا گريد

داستان مورد عالقه  شينشستم تا مثل هرشب برا نايكنار تخت م يشب وقت كيبود كه  تههفته از امدن مهرداد گذش كي ميبرو

 :گفت  نايم.اش را بخوانم

 باباجونه؟ هيشب نقدريمامان چرا عمو مهرداد ا-

 داخه اونها دوقلو هستن-

 

 ؟يچ يعنيدوقلو -

 :ديدادم از من پرس حيتوض شيبرا يوقت

 ه؟يكيمن كدوم  ياون ها رو به دوستهام نشون بدم و ازشون بخوام بگ بابا يهر دو كروزيمن  شهيم-

آدم دادم كه  حيتوض شيبرا!زند يبه سر بچه ها م ييچه فكرها.به او بدهم  يچه جواب دانستمينم.نگاه كردم  نايبه م ريو متح مات

 يطور ب نيهم ايگردد  يبر م يبه زود.ماند  يم نجايدر ا يگريدانستم مهرداد چه مدت د ينم.رديگ ينم يعمو وپدرش را به باز

 :بود كه گفتم  نيا.رفته است  رانيخبر به ا

 .رانيجون عمو مهرداد احتماال تا حاال برگشته ا نايم-

 !نميب ينه بر نگشته من هر روز اون رو م-

 .متعجب شدم نايحرف م نيكردم كه از ا يقدر تعجب نم نيگفتند شب وروز با هم جا عوض كرده اند ا ين مبه م اگر

 ؟ يگفت يچ-
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 .نميب يگفتم كه او نرفته من هر روز اون رو م-

 كجا؟-

ام دست تكون بر چهيپ يم ابانيح ياتوبوس تو يو تا وقت ستادهيخوره او كنار در مدرسه منتطرم ا يدم مدرسه هر روز كه زنگ م-

 .دهيم

 تا بحال؟ ياز ك-

 رميكدوم مدرسه م نهيخواست بب يبهم گفت كه دلش م يول.تعجب كردم يكم كي دمشيروز اول د.آخر هفته التيبعد از تعط-

خواد با من دوست  يگفت م.نهيومن رو بب اديتونه ب يباباجون آدرس مدرسه رو بهش داده و گفته هر وقت دلش خواست م نكهيوا

 .ترسه ياما از تو م ارهيب رامب هيعالمه هد هيخواد  يهم گفت دلش مب.بشه

 ا من؟-

اگر دستهام  ديبهش گفتم ببخش ديلرز يم شيدستها.شد يچه جور كدفعهي يدون ينم.نازش كردم  يآره دلم براش سوخت و حت-

 .سرد بود و شما سردتون شد

 گفت؟ ياون چ-

 اديمن خوشم م. يريگ يمن رو سفت بغل م يكن يم ريد يمثل تو كه وقت.ند بغلش سفت به خودش چسبو يفقط من رو تو يچيه-

پدر خودته من  نيگفتند ا.كس باور نكرد چيمنه اما ه يبه بچه ها گفتم كه اون عمو. ستادهياو دم در ا رونيب امياز مدرسه م يوقت

 وضع درست بشه؟ نيتا ا يكن يم يفكر كي حاال.دنديچند فرشون به من خند يول.هم هستد هب هيدادم كه اونا ب حيبراشون توض

 دونمينم-

 شد؟ ينه خب قصه چ يخوب كه گفت-

هر طور بود قصه را خواندم تا باالخره خوابش .آن اتاق نبود  يفكرم تو نكهيموضوع را عوض كرد با وجود ا يسادگ نيبه هم نايم

 كند ؟ يم زيمن پره دنيچرا از د د؟يا يچرا خانه نم يلو.داد  نايرفته چرا؟ جوابش را م نايچند روز سراغ م نيمهرداد ا.برد 

شان را به من بدهد تا ما چند  يالقييخانه  ديخواستم كل زايمانده بود كه بعد از مشورت با مهرا از ل يزمستان التيروز به تعط دو

بهتره قبال به جونسون  يروند ول ينمگفت امستا آنجا  زاي.آنجا البته اگر خودشان قصد رفتن به آنجا را نداشته باشند ميبرو يروز
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دادم كه دو  حيتوض شيبه جونسون تلفن كردم و برا.ما خانه را گرم كد موافقت كردم  دنيبرسد قبل از رس ار يكيتا  ميخبر بد

خواست  ينگفتم چون دلم م نايبه م يزيموضوع چ نياز ا ديرس ميحدود ساعت سه بعداظهر به آنجا خواه نايروز بعد من وس

 .به ما بزند يروز اول با ما باشد وبعد اگر باز وقت كرد سر سهكه مهران هم دو  ميقرار گذاشته بود.باشد  زيسورپر شيابر

 گريو د يمواد خوراك يپاكتها گريروشن بود به كمك همد يمرا اجرا كرده بود و خانه گرم و بخار يجوسون تقاا خوشبختانه

بود كه من  يزيهمان چ نيشفابخش ا يسكوت.ارامش بخش  يسكوت.را فرا گرفته بودسكوت همه جا .ميرا داخل خانه برد ليوسا

مجبور شدم به جونسون تلفن كنم و محل اصطبل گرم را .كرد يم يطاقت يب يعسل دنيد يبرا نايم.داشتم  ازيبه آن ن دايشد

پوشادم و رفتم  نايبه م يه و شال گرماست كال يكيمعلوم شد در همان نزد. كردندياسبها را عوض م يزمستانها چا رايز.بپرسم

 .ميرا بپرس ياحوال عسل

 ؟يآورد شيبرا زيمامان چ-

 .آره-

 ؟يچ-

 !خوشمزه جيهو كي-

 مگه خرگوشه؟-

 !خودش نه گوشاش اره-

 جونسون زودتر از ما آمده ميديبالخره به اصطبل رس.پا بند نبود يرو يعسل دنيداشت و از شوق د يخندان تند تند قدم برم نايم

كرد  يرا نوازش م يكه عسل يو طور نايبرق چشمان م دنيد اي.دوان دوان وارد اصطبل شد نايباز كرد م مانيتا در را برا.بود

مكرر كه فردا صبح حتما به  يبا دادن قولها.او را نوازش كند يميبود تا دوست قد ستادهيا عيهم مط يعسل.شد ميراستش حسود

 يكمك كند سوار عسل نايبه م كساعتي يروز ميبا جونسون قرار گذاشت.ميكرد يبرگشتن راضرا به  نايآمد م ميخواه يسراغ عسل

ادم  كي دميآورم بهتر د يجور كارها در نم نيسر از ا چونرفتم اما  يم نايهمراه م شهيالبته خودم هم هم.شود و همراه او باشد

ان در واقع خاطره ان سفر سالها قبل همراه هلن و من ومهر يبرا.گذشت يبه برف باز يدو سه روز بعد.وارد دم دست باشد

از  گريد تههف كيفقط .مثل برق گذشت بايز عتيهفته در ان خانه واحت طب كي. ميشوهرش زنده شدكه به كوهستان رفته بود
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اشپزخاه  يتو ايمن و م.عصر بود  كشنبهي. وقت تمام نشود چيخواست كه هفته دوم ه يهر دو دلمان م نايمانده بود من و م التيتعط

 ايجوسون است  اي ميفكر كرد ميديدو يهردو با هم به طرف در م.كه چند ضربه به در خورد ميمشغول درست كردن ساالد بود

 ميديكه چند لحظه بعد فهم ميآمده اند به محض باز كردن در هر دو اسم مهران را بر زبان آورد نايبا م يباز يكه برا شيبچه ها

زودتر به خود امد و  نايم. ميرا نداشت دنشيبود كه اصال انتظار د ستادهيكه آن طرف ا يدر جا خشكمان زد كسو  مياشتباه كرده ا

 :گفت

 !د؟ياوه شمائ-

 .ذره سرده كي نجايتو ؟ ا اميتونم ب يم-

 .تو  نيايمامان مامان؟؟ بله ب-

 ن؟يخانم چطور نايممنون م يليخ-

 د؟يكرد دايرو پ جايا يخوبم شما چه جور-

 .و مرا راحت كرد ديزد پرس يسر من دور م يرا كه و يسوال نايم

 يريم يدار يچرا به من نگفت. ديباباجون و از او خواهش كردم بگه شما كجا رفت شيتو تنگ شده بود كه رفتم پ يدلم اونقدر برا-

 خارج از شهر؟

 .دونستم مامان بهم نگفته بود يخودم هم نم-

 اشه اره؟ب زيآها پس مامان خواسته سورپر-

 د؟يديشما از كجا فهم-

 .گهيد زيسورپر شهيم دهيو بعد انجامش م گهينم يرو به كس يزيچ يخب ادم وقت-

 نجا؟يمثل امدن شما به ا-

 !يتو چقدر باهوش-

 د؟يگرد يبرم اي ديمان يم نجايشما امشب ا-

 .مونم يم ديدونم اگه تو مامانت دعوت كن ينم-
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 ؟يمامان توچ ديشما بمون گميمن م-

 ديو خوشحال و خندان پر ديپر نييباال و پا نايم.باالخره با سر جواب مثبت دادم ينگاه كردم و بعد از مكث طوالن نايو واج به م هاج

 بفلم و گفتك

 !دارم يآه چه مامان خوب-

 ياز مهرو قدردان پر يمانده بود به زحمت سرم را به طرف او برگرداندم با گاه رهيگاه مهرداد را حس كردم كه به من خ ييسنگ

 :گفت

 .شما باشم شيامشب پ يديخوشحالم كه اجازه م مايس-

 .ميشما هم شام درست كن يبا ميبر ديخب حاال كه مامان اجازه داد پس با-

به دور  تيبود كه از واقع ي يوجود مهرداد در انجا چ.نداشتم يراه فرار.دلم اشوب بود ديچيخانه پ يخنده گرم مهرداد تو يصدا

 .بود

هجوم احساسات گوناگون مرا ناتوان كرده .من به عقب ورق خورده بود  يمتاب زدگ يبرگها ييگو.كرده بد  رييتغ زيچ چيه امگار

به  يو ناباور رتيبودم و با ح ستادهيحركت ا يمار خشكشان زده باشد ب شيكه از ترس ن يدر مثل كسان كيبود همان جا نزد

 .چشم دوخته بودم نايمهرداد و م

 !ميمهما دار ميشام درست كن ميبر ايب يساديان چرا اونجا وامام-

بهتره ماما . ميكن يخوشمزه درست م زيچ كيبهد با هم  ارميتو رو ب يكوچولو هيهد نيماش يجون صبر كن من از تو نايم-

 استراحت كنه چطوره؟

 د؟يغذا درست كن ديمگه شما بلد يخوبه ول-

 .شهيما غذاتون خوشمزه ممامانت اما به كم تو حت ينه به خوب -

 يكيدسته گل را به من داد و .برگشت  بايز يليدسته گل خ كيبا چند پاكت بزرگ و  هيرفت و بعد از چد صان رونياز در ب مهرداد

 يبخار كينزد يلرزان خودم را به صندل يبا قدمها.كرد  داريگلها طلسمم را شكست و مرا ب فيعطر لط. ناياز آن پاكتها را به م

با  ناياه و اوه م.چسبانده بودم  نهيآن را به س زيسحر آم زيچ كيبغلم بود و من مثل  يدسته گل تو.رميندم تا در آن پناه بگرسا
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 يم غيج يآن از شاد ييبعد از باز كردن كاغذ كادو ديكش يم رونيپاكت ب يرا كه تو يزيهر چ. اتاق را پر كرد يفضا ايهدا دنيد

 ريدور دور س يجا كيدر .اصال انگار آنجا نبودم .چه خبر است نميو بب انمنبودم كه سرم را برگرد ييحال و هوا يمن اصال تو.زد 

 .دوباره به آن اتاق برگشتم نايم ياما با صدا.حرك نشستم  يب يصندل يدانم چه مدت تو ينم.كردم  يم

 !مامان شام حاضره مامان

 شام؟-

 !ايب پاشو ميآره من و عمو مهرداد شام را آماده كرد-

 .االن ،االن-

آب بگذارم بهد  يگشتم تا گلها را تو يكه از جا بلند شدم دسته گل افتاد كف اتاق خم شدم آن را برداشتم و دنبال كلدان نيهم

 .غذا نشستم زيحال پشت م يخواب راه برود منگ و ب يكه تو يمثل كس

 ماما؟-

 بله ؟-

 ؟يشد ينطوريحالت خوبه؟ چرا ا-

 ؟يچه جور-

 . يحال يب ستيحالشون خوب ن يكه وقت لمهايف يتو يم مثل آدمادون ينم-

 .شم يخوب م ميشام بخور هياز گرسنگ-

من نشسته  يقدم كيشد كه در فاصله  يباورم نم.جرئت داشتم با او حرف بزنم  يكرم ول يخودم حس م يمهرداد را رو نگاه

توانست  يخواست م يبود كه اگر م يالبته مهرداد هم مثل مهران ادم.قدر زود با او گرم كرفته باشد نيا نايشد كه م يرم نم.با.است

 يليخ شيكار يتو شهيهم.باشد يجد يليتوانست خ يم.باشد ايادم دن نيوبامزه تر نيتر شوختوانست  يدل سنگ را هم اب كند م

شوخ و دوستانه برخورد  يايخ وكيبا ن.شد يبه احترام احساس م ختهيمحبت آم شهيهم كانشيدر برخورد با نزد.و مرتب بود  قيدق

فقط در رابطه با من به حد .كرد  يوقت افراط نم چيه موارد نيداشت كه مثل و مانند نداشت در همه ا يبا مهران رابطه ا.كرد  يم

 يهم تصورش را نم ديشا.نگذاشته بودند يباق شيبرا يراه فرار يخانوادگ يرهايعلت آن بود كه زنج ديشا!نكرده بود يسع يكاف
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و  ييانداخت سالها جدا فاصلهما  نيسالها ب. كه سالها ما را از هم جدا كرد يكار.بدهم  تيكرد كه من به ازدواج با مهرداد رضا

لبان  يبرا ييكه خاطره آن دوران را در ذهن ما زنده نگه داشت و لحظه لحظه آن مثل آب گوارا يسالها دور. يو مكان يفاصله زمان

هم  زا ميدانم چرا اكنون داشت ينم يول. بود دهيرس متريما چند سانت نيفاصله ب.رداد كنار من نشسته بودمه.تشنه ما جانبخش بود

 يداشتم گم م.شده بود  ديزبانم كل.بزنم يحداقل حرف.كنم ايارتباط گذشته را اح ميتوانست يدانم چرا نم ينم. ميشد يدور م

همه  نيبعد از ا. نامعلوم بود  ميرفتم منحرف شده ام مقصد برا يداشتم مكه  يزده ام و از راه راههيكردم به ب ياحساس م.شدم

 يخورده باشم داشتم م يتلنگر ايسرپانگه داشته بودمجاال گو يزندگ بيرا در جاده پرفراز و نش دمتمام خو تيسال كه با قاطع

سالها اصل واساس  نيكه در ا نايم.را چه كنم ناياما م. است يا جهيهم خود نت انيباالخره پا.افتادم اگر خودم تنها بودم مهم نبود

وقتها  يبعض.طاقت فرسا بود.اره سخت بود !ميمستقر بود ياز خانه زاد وبوم دور نجايمهران كه به خاطر او ما ا!من شده بود  يزندگ

 يكردم كه دلم م يز مو عج يوقتها چنان احساس ناتوان يبعض.را ول كنم و بروم  زيهمه چ ابانيخواست سر بگذارم به ب يدلم م

 يشد و مرا به آغوش زندگ يچشمم ظاهر م يجلو نايپرواز كنم اما باز چهره معصوم م ييرها يخواست برا

من شده  يهدف زندگ ناينجات جان مهران و پرورش م يتالش برا.ديكش يم رونيب يهدف يمرا از مرداب ب نايم.گرداند يم باز

 .بود

 مامان؟-

 ها؟-

 فذا خوشت اومد؟از  دميمامان پرس-

 .آره خوب بود-

 ؟يپس چرا كم خورد-

 .گرسنه نبودم اديز-

 .نداره بيهست خب ع يزيچ كي كميمن كه م-

 نداره؟ بيع يچ-

 .يتو كم غذاخورد نكهيا-
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 .ديببخش-

 د؟يدوست دار ييعمو مهرداد شما چا اريب ييو تو برامون چا ميكنيمار پله باز مير يخب حاال من و عمو مهرداد م-

 .له ب-

 .ميكن يباز ميخب مامان ما رفت-

 :اما قبل از رفتن به من گفت.بلند شد و مهرداد هم به دنبالش از جا برخاست زياز پشت م نايم

 كمكت كنم؟ يخوا يم-

 نيا بعد از انجام.تكان دادم و از جا بلند شدم تا خودم را با جا به جا كردن غذاها و شستن ظرفها سرگرم كنم يرا به عالمت نف سرم

سرش را هم بلند نكرد به من  يكدام حت چيبودند كه ه ياتاق آنها آن قدر سرگرم باز يبردم و يو مهرداد چا نايميكارها برا

موقع تمركز حواس  نايحالت نگه داشتن سر م.نشاند  يان دو كنار هم داشت درد و رنج را در دل و جانم م دنيد دازديب ينگاه

شاد  اديفر ينگذشت كه صدا يا قهيبودم چند دق ستادهيكنار در اتاق به نظاره آنها ا يچا ينيس اي!دمهران و مهرداد بو هيچقدر شب

 .بلند شد نايم

كردم هر دفعه او باخت و من  يرفته دوبار با اون باز ادشيمار و پله  يعمو مهرداد باز!مامان فمامان من برنده شدم!من بردم -

 !كن يبا ما باز ايبرنده شدم تو هم ب

 .بخور يچا يسالن كنار بخار يتو ايسرده ب نجايكنه ا يسرم درد م يكم كيتمشب نه -

سر و  يامدند و ب نايمهرداد و م.نشستم  يكنار بخار يصندل يگذاشتم و خودم تو زيم يرا رو يچا ينيسالن س يو رفتم تو برگشتم

 نيقبل از خواب ا شهيهم نديتون مورد عالقه اش را ببرا روشن كرد تا كار ونيزيتلو نايبعد م يچا دنيصدا شروع كردند به نوش

 شتريكرد كه باعث تعجب ب يخواب آماده شده بود اما قبل از رفتن به اتاق خواب كار يبرا نايم عدساعت ب مين.ديد يكارتون را م

گفت حالت  ريو شب بخو به ا ديشد دست انداخت دورگردنش و گونه او را بوس كيمن شد او با همان لباس خواب به مهرداد نزد

هم  نيا.از اشك به چشمانش برق انداخته بود  يهاله ا.است  شتتهندا نايرا از م يكار نيداد كه اتظار چن يچهره مهرداد نشات م

خانواده  ليو تشك ديايشدن؟خدا كنه سرعقل ب ياحساسات نطوريمهرداد و ا.داشت يمن تازگ ياز مهرداد بود كه برا يگريچهره د

هر شب داستان مورد عالقه  ثلخوشش آمده و مهرش به دلش نشسته است به اتاق خواب رفتم تا م يليخ نايوم بود از ممعل.بدهد 
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 .كار تخت نشستم و كتاب را برداشتم.اش را بخوانم 

 تو قص گفته مگه نه ؟ يحتما مامانت برا.مامان امشب خودت برام قصه بگو -

 .ندهنمو ادمياز اون ها  چكدوميه يخب اره ول-

 ؟ شهيم مگه

 .اره -

 ؟يگيراست م-

 .زميآره عز-

 1مهرداد چه مهربونه  عم

 .يپارك وشهر باز نيبا هم بر دميمن اجازه م يباهاش باش يتون يتو م نجاستيكه عمو مهرداد ا يدل ماما ف تا وقت زميناعزيم-

 .بمونه نجاياونم ا ميهست نجايكه ما ا ياجازه بده چند روز-

 .گه يم يباباجون چ مينيبب ديآخه كار داره تازه با.بمونهفكر نكنم بتونه -

 

 .كنم يخواهش م دميقول م.به همه حرفهات گوش كنم  دميكنم قول م يخواهش م-

 .ميمجبورش كن ميتون ينم-

 آخه چرا؟-

 .بره كار داره ديچون او با-

 ؟ياگر نداشت چ-

 .حاال تو بخواب ميپرس يفردا ازش م-

 بمونه؟ يزه بداگرنداشت اجا يديقول م-

 .ميكن يفردا با هم صحبت م-

 !كن داريپس من رو صبح زود ب-
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 ؟يبش داريصبح زود ب يخواه يشده كه م يچ-

 .بره يترسم عمومهرداد بخواد بره و تو هم بگذار يم-

 .باشه نجاياو ا ينش داريدمتا تو از خواب ب ينه قول م-

 !باور كنند ديهمه با استيمامان د نيمامان من بهتر گميم يوقت-

كه از انجامش  يزيچ.شدم يرفتم و با مهرداد روبرو م يم رونياز اتاق او ب ستيبا يحاال من م.داد بخوابد  تيرضا نايم باالخره

 اليو خ ايرو نيگذاشتم تا ا يچشم برهم م قهيچند دق يصندل يتو ناياتاق م يخواست همان جا تو يدلم م.سخت مشوش بودم 

 يدلم م يلينداشتوخ يزيبود كه راه گر يتيو واقع يداريگواه بر ب ديرس يهال به گوش م يكه از تو يفيخف يتمام شد اما سرو صدا

را به مهرداد داه بود تا ما را  نجايمخصوصا آدرس ا دياما شا.كرد يرها م يمرا از وسوسه احساس. بود  نجايخواست مهران امشب ا

 ديكه بخاطر فرار از اوست كه خود را پنهان كرده ام شا ديفهم يم ادمهرد.بمانم تواستم تا صبح انجا يامتحان كند؟ هر چه بود نم

شود و  داريب ناياگر م انايدر را باز گذاشتم كه اح يرفتم و ال رونيهم فرار از خودم؟ باالخره از جا بلند شدم و آهسته از اتاق ب

تازه قرار  يچا وانيدو ل يبخار كينزد زيم يرو.بودند  خاموش يزياز دو چراغ روم ريهال به غ يچراغها.بخواهد بشنوم  يزيچ

مهرداد .شدم و آرام خودم را در آن رها كردم كيو محبوب من بود نزد يشگيهم يكه در جا يا يسست به صندل يداشت با قدها

 لشبود بدنبا يكه مدت ييبه تله انداختن آهو يساكت و منتظر برا نهيوار بر س بينشست مغرور دستها صل ييروبرو يدر صندل

تا باالخره نه .خالص شود  زيو گر بيتعق يباز نيشد تا باالخره از ا يم ميخود داشت تسل يبا پا چارهيب وانيبود و حاال ح ديدو

 يناگفتن جانيتوانستم آن را آرام كنم ه يكه به سخت ديتپ يبچهد چنان م رونيخواست از خانه دل ب يم ايقلبم گو.ديبرس يانيپا

 يموها انيموقع مهرداد انگشتانش را به م نيدر ا.افتاد  يبرخالف انتظار من داشت اتفاق م زيهمه چ.بود فتهرا در برگر تمام وجودم

شده بوذم و هنوز  رهيبه او خ يباناباور.زد  يدر نگاهش موج م ختهيآم جانيبه ه يا يخستگ.فرو برد و آنها را به عقب زد  اهشيس

شبه رفته بود اما  كيبود؟ آن همه سال به سرعت طوفان  اليخ يباز ديشا. ستتاق نشسته اشد كه او در آن ا يهم باورم نم

 وندهايپ نيهم.پا نگه داشته بودند يرو بيغر يخاطرات بدد كه مرا در كشور نيخاطرات آن سالها هرگز كهنه نشده بود هم

بردم تا  شيدست پ.طرف من دراز كرد به خود آمدم را به  يچا وانيبودند كه مرا مقاوم كرده بودند با حركت دست وهرداد كه ل

 نييمن كه تاب نگاهش را نداشتم سرم را پا يبه من مانده بود ول رهيكردم كه خ ينگاهش را حس م يسنگش رميرا از او بگ وانيل
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 .انداختم

از .كن  فيم از كارت تعركرده ؟ برا ينوريقدر سخته كه تو رو ا نيا نجايا يزندگ ؟يقدر كم حرف و ساكت شد نيچرا ا مايس-

 .مهران بگو يجسمان تيوضع

 .سكوت پناهگاه من شده بود .گفتن نداشتم يبرا يمن اصال حر يول

 اره؟يخاطرات گذشته تو رو به حرف ب ديم؟شايبكن يياول آشنا يبه آن روزها يبازم سكوت؟ چطور سفر-

 .كرد فيشروع به تعر مهرداد

بعد از  كوين.شروع كنم  دميكه تو رو د يدفعه ا نيبهتره از اول ليدل نيبه ا يل خبر دارچند سا نيا عيدونم چقدر از وقا ينم-

بود كه من وم هران دلمون بخواد  يعيكرد خب طب يم فيشما گل كرد مدام از تو تعر يمدرسه آشنا شد و دوست يبا تو تو نكهيا

امكان : گفت يم ميخونه تا ما با تو آشنا بش ارهيب يرو به بهانه اتو  ميكرد يخواهش م كويهر بار كه از ن يول مينيبب كيتو رو از نزد

 !خوب من زهره ترك بشن يخواد برادرا ينداره چون دلم نم

 كويدونستم ن يخب چون م يول. يزن يبه دل نم يچنگ افهيحرفها زد كه من و مهران باورمون شده بود كه تو از نظر ق نياز ا اونقدر

 كه از راه برسه يبا هر كس

 ليدل نيبه ا. يداشته باش يخوب اتيخصوص ديحتماً با يندار يدرست و حساب ةافيتو اگر ق ميخودمون فكر كرد شيپ شهينم دوست

من مخالفت  يول. كويمدرسه دنبال ن ميبر كروزي ايگفت ب يمهران م. مينيهر طور شده تو رو بب ميمن و مهران با هم قرار گذاشت

شماره  ميرو مجبور كرد كويبود كه ن نيا. كنه يبه آدم منتقل م زهايچ يليچون صدا خ م،يشنوبكردم و گفتم بهتره اول صداشو 

 يليخ. دفعه هم به تو تلفن كرد كيباشه  ادتيآورد و اگر  رياون رو گ يبعد مهران به نحو يتلفن تو رو به ما بده كه البته نداد ول

اون رو  يحال و هوا يبخوب ميسخت منقلب شد و چون ما دوقلو بود تو آخه مهران بعد از صحبت با. خواست صداتو بشنوم يدلم م

منظورم . تو افتاد يما و دردناك برا يآن اتفاق خوش برا نكهيتا ا ميبرد يحالت انتظار به سر م نيما در ا. تونستم حس كنم يم

حد  نيشد كه تو تا ا ينم اورمونبمن و مهران . يبهت زده ما شده بود يها افهيتوست، حتماً خودت متوجه ق يپا دنيضرب د

 دنيمهران از همان روز شروع كرد به كش. جذب كرد شتريزد من رو ب يچهره ات موج م يكه تو يالبته مالحت. يخوشگل باش

 يدونستم كه مهران نسبت به تو ب يم! تو كرد يبايز ةاگر بهت بگم كه صدها برگ كاغذ رو صرف چهر شهيباورت نم. صورت تو
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خواست آرام  ياما من دلم م. كنه يراحت تر از من رفتار م يليتو استفاده و خ دنيد يبرا ياز هر بهانه ا دميد يم. تسيتفاوت ن

خواست تو در انتخاب آزاد  يدلم م. كنم كيتو رو به خودم نزد واشي واشيتو آشنا بشم و  اتيآرام تو رو بشناسم، با افكار و روح

رفت تا اون  يم شيداشت بر روال خودش پ زيهمه چ. تر بود نيرين از زهر تلخ تر و از عسل شم يتو برا داريباور كن هر د. يباش

تو برن،  يمامان به من گفت كه مهران از آنها خواسته به خواستگار يوقت. ما را تحت الشعاع قرار داد ةمهران افتاد و هم ياتفاق برا

معلوم . شدم گهياشتباه د كيكه مرتكب  ،يتو قبول نكن ديبودم كه شا دواريهر چند ته دلم ام. خودم رو كنار بكشم ديكه با دميفهم

انتظار . يهست بيبودم تو تا چه حد فداكار و نج دهينفهم. نبرده بودم يبود خوب تو رو نشناخته بودم و خوب به عمق روح تو پ

 يرو هم م نياما ا ،يو با او راحت ادينم بدت دونستم كه تو هم از مهران يالبته م. يبزن يبزرگ يفداكار نينداشتم تو دست به چن

تو در ازدواج با مهران رو به  تيخبر رضا كوين يوقت. خودش رو كرد يسرنوشت باز يول. يدونستم كه در اون موقع عاشقش نبود

اما . كنم اضردهن باز كردم اعت. كنم، نفسم به شماره افتاده بود ميتسل نيمن داد، احساس كرد همان جاست كه جان به جان آفر

را  كوين يحرفها يكردم معن يسع جيمنگ و گ. به سرم خورده باشه يبود كه ضربه محكم نيمثل ا امدين رونياز آن ب ييصدا

 يدختر حاضر شده به خاطر برادر من فداكار نيبخودم گفتم اگر ا. تو من رو شرمنده كرد يو از خودگذشتگ يفداكار يول. بفهمم

با خودم عهد كردم كه هرگز  يگرفتم خودم رو كنار بكشم ول ميبود كه تصم نيا. چرخ بشوم يال بوچ ديپس من چرا با. بكنه

به  يمن مانع از اون نشه كه تو بتون دنيتا د نم،يهر چه كمتر تو رو بب. وقت مزاحمت نشم چيبا خودم عهد كردم كه ه. ازدواج نكنم

بود كه از مهران خواستم در  ليدل نيبه هم. ن تو رو از مهران دور بكنهخواستم وجود م ينم. يخودت كنار مهران ادامه بد يزندگ

 .نگه يزيمورد آمدن من به مونترال به شماها چ

 :دميزد پرس يرا كه در سرم دور م يسؤال ارياخت يموقع مهرداد لب از سخن فرو بست و من ب نيا در

 نجا؟يا يهمه سال آمد نيعد از اچرا ب. درسته يگيكه م ييزهايچ نياگر ا ؟يآمد نجايچه ا يبرا -

 .به خواهش مهران -

 !؟ -

دلش  نايمثل م يكردم مهران در كنار تو و داشتن دختر يفكر نم. خود من هم اولش تعجب آور بود يبرا. يتعجب كن يحق دار -

 .در ارتباط باشه يا گهيبخواد با كس د
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 ؟يبد حيتوض شهيم -

 يبود كه مهران نم نيمثل ا. كمك داشت ينوع تقاضا كيكردم حالت  يم افتيمهران دركه من از  يينامه ها نايبعد از تولد م -

 كه وجودش رو در بر گرفته چه كار بكنه؟ يدونه با ترس

 ؟يترس؟ ترس از چ -

 !ديتنها بمان نايتو و م نكهيترس از ا -

 .ارميتو سر در نم يمن كه از حرفها م؟يتنها بمان نايمن و م -

 يزياو افتاد نگران چ يبرا ياز خودمون كنار شماها باشه كه اگر اتفاق يكيخواد  ينوشت دلش م يه اش ممهران در هر نام -

 .نباشه

 ؟يچه اتفاق -

 !گهيد ،يضيمر نيهم -

كه او را تحت نظر داره و گفته  ميكرد دايپ يدكتر وارد زايبه كمك ل. نداشته ياز نظر جسمان يتيمدت شكا نيا يمهران ط يول -

 .ستين يبه عمل جراح يازيفعالً ن

 نايكرده و بعد از تولد م يم ياحساس نگران يليبشه، خ يبستر مارستانيتو ب يمهران بعد از اون حمله كه مجبور شد چند روز -

 .ديتنها نباش بيشماها تو كشور غر فته،يب ياتفاق نيكه اگر دوباره چن شهينديب يراه چاره ا ديفكر بوده كه با نيا يهمه اش تو

حد به من اعتماد نداره؟ باورم  نيتا ا يعني ست؟ين نطوريآدمم؟ ا نجايكه مهران كامالً فراموش كرده كه من هم ا نهيمنظورت ا -

 !شهينم

 .ديتنها نباش نجايا نايخواد تو و م يمهران فقط دلش م! ستين نيموضوع ا. يكن ياشتباه م ما،يس -

رفته كه  ادشي. ميبمون نجاينداره كه ما ا يلزوم گهيد. فتهيمهران ب يبرا ياتفاق كدفعهياگر، اگر زبانم الل  م؟يتنها نباش يچ يعني -

 حاال چرا از تو كمك خواسته؟ م؟يهست نجايما به خاطر خودش است كه ا

 سؤالت بگم؟ نيخودشو در جواب به ا ةجمل يخوا يم -

 .متكان داد تيآن واهمه داشتم اما سرم را به عالمت رضا دنيچند از شن هر
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و اگر  يآنها را دوست دار شتر،يب دميچون تو هم به اندازه من و شا. يتوئ اديكار برب نيتونه از عهده ا يكه م يمهرداد، تنها كس« -

 .»كنم يرو از تو م يخواهش نيكه چرا چن ديفهم يخودت خواه ينيرو هم بب نايم

بود؟ مهران از  يچه آزمون گريد نيپروردگارا، ا! ايخدا. بدهند مثل آن بود كه پنبه را كنار آتش قرار نيا! با آتش بود يباز نيا

 يكردن مهرداد؟ برا تياذ يچه؟ برا يبرا د؟يايب نجاياز او خواسته بود به ا نيعالقه مهرداد نسبت به من باخبر بود و با وجود ا

اصالً  شيبرا گرانيبود كه احساسات دحد غرق در خودش شده  نيمهرداد تا ا يعني ؟ينادان اي يخودخواه يآزار دادن من؟ از رو

غضب داشت تمام وجودم را در  يمهرداد زجرآور است؟ شعله ها يما، هر مالقات ما برا داريدانست هر د يمهم نبود؟ مگر نم

 !احساس يقدر ب نيمهران، ا. رميگ ياحساس كردم دارم گُر م. احساس كردم داغ شده ام. گرفت يبرم

 !مايس -

 !شهيورم نمبا! شهيباورم نم -

بعد از رفتن مهران، ما تا . زد يدر سرم دور م يخواندم افكار گوناگون يمهران را م ةنام يمن هم وقت. در قضاوت عجله نكن -

 يتو تنها فرزند خانواده ات هست. ستيجانم كنارم ن گريد مهينبود كه ن يمن باور كردن يبرا. ميبود ياريهوش مهيمدتها در حالت ن

 زهايچ يليخ دنيفهم يما برا! در مورد دوقلوها چطوره نيخواهر و برادرها سخته، حال بب يبرا. يرو درك كن نيا يتون يو نم

كه من چند  ليدل نيگذشت به ا يآن از سرمون م كيفكر در  كيافتاد كه  ياكثر اوقات اتفاق م. ميكلمات نداشت يبه ادا يازين

بهتره بگم به سرمون  ايرو كه به سرش  يفكر اياو زودتر از من حرفش رو بزنه و گذاشتم  يم شهياز او بزرگتر بودم، هم يا قهيدق

رفت،  يم ييجا ديداشت و با يمون كار يكياگر . ميشد ياز هم جدا نم يمدت طوالن يوقت برا چيمن و مهران ه. زده بود، رو كنه

 يدلم م. سخت بود يليبرام خ راناز مه يدور ،يمثل حالت تله پات هيزيمنظورم چ. تموم مدت باهاش در ارتباط بود يكياون 

اگر دست به . اما به خودم گفتم دو نفر خوب و نفر سوم مزاحمه. نجايآمدم ا يكردم و من هم با او م يخواست كارهام رو درست م

به شكل  شهيوقت نم چيمثلث رو ه كي. كرد يهم به مهران نم يكمك چيشد و ه يزدم وضع من و تو بدتر م يم ياشتباه نيچن

 يگذار يدونستم كه تو نم يم. كرد يم يراحت زندگ ستيبا يم. ديچش يرو م يطعم خوشبخت ستيبا يمهران م. درآورد يگريد

سخت بود  يليبرام خ. جواب گذاشتم يمهران رو ب يبعد ينامه و نامه ها نيچند ماه ا. يرو ثابت كرده بود نيتو ا. به او بد بگذره

تو، بر وسوسه رها كردن  كيشهر و نزد كيبودم نخواهم توانست با بودن در  ئنمطم. بت بدمبه درخواست مهران جواب مث
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بود به مراتب  يآزمون نيا. كرد يرا طلب م ياديخواست كه شجاعت ز يرو از من م يمهران انجام كار. احساسات غلبه كنم

 يارتباط يبا كس. يريجا نم چيه نكهيا. زد يتو م ييمدام حرف از تنها گرشيد يمهران در نامه ها. تو يدشوارتر از تحمل دور

از  يكه داره به خوب يبا استعداد مايس«: از نامه هاش نوشت يكيمهران در . يكن يم نايتمام وقت خودت رو صرف كار و م. يندار

از من  يحت ،يكسكنه و بندرت از  يمستقالنه عمل م يليخ شهيم ميوقتها بهش حسود يبعض يمن حت. اديعهده انجام كارهاش برم

 يم ميبود رانياگر ا. بكنم نايوقت صرف بودن با م اديتونم ز يكه متأسفانه من نم ناستيم ما،يس حيتفر. كنه يكمك م يتقاضا

چون . اديب نجايتونم بخوام ا ينم كوياز ن. ميشد با هم جا عوض كن يو كالً م. ميو با هم به گردش بر ميدور هم جمع بش ميتونست

! مونه، تو ينفر م كيفقط . دارند يهم هر كدوم خودشون گرفتار نايمامان ا. جدا كنم شياز كار و زندگ رواون  دمينم بخودم اجازه

راحت خواهد بود كه برادر  الميخ. برم تيتونم به مأمور يراحت م اليمن با خ يباش نجايا ياگر تو مدت! كنم قبول كن يخواهش م

 يتو اگر جا ما،يخب س» !كنم قبول كن يخواهش م. مواظبت بكنه نايو م مايس زبهتر، ا يحتتونه مثل خودم و  يو م نجاستيخودم ا

 ؟يكرد يچه كار م يمن بود

 من؟ -

 .آره تو -

 .آمدم يكار برنم نيمن از پس ا -

 چرا؟ -

هران دوباره مرا م ينامه ها اتيمهرداد و برمال شدن محتو يحرفها. توانستم با سكوت بدهم يسؤال مهرداد را فقط م نيا جواب

حال نوبت . سفت و محكم بكشانم نيزدم تا در آن غرق نشوم و پا را بر زم يسخت دست و پا م ديانداخته بود كه با يوسط گرداب

گرفتم و  يوسوسه به كمك م طانيمبارزه با ش يام را برا يدرون يرويدوباره تمام ن ديبا. دادم يشجاعت به خرج م ديمن بود كه با

 .داشت ياديبه وقت ز ازيبس مشكل كه ن يكار. كردم يبا مهرداد برقرار م يگريد زيچ چيو نه ه يميوستانه و صمد يرابطه ا

به اتاق خواب رفتم و آهسته  مياويبر زبان ب يكلمه ا نكهيبدون ا. به ساعت نگاه كردم، سه صبح بود به زحمت از جا بلند شدم يوقت

از  يكي دنشيمطبوع قهوه كه نوش يچطور خوابم برد، اما با بو ديآ ينم ادمي. خلوت كردممهرداد  يدر را بستم و با خودم و حرفها

 هيخواب با سا. خواست باز شوند يچشمها دلشان نم يول. بازگشتم ياريهوش يايشده بود كم كم به دن وركش نيمن در ا يعادتها
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بسته منتظر بودند  يپلكها يرا كه آنسو يتيتمام واقع تيبا جد. كردم مانع از فرار آن شوم يم يسع. شده بود ينامشخص قاط يها

 يشانه ها، دره ا يخنده، آسمان، احساس بال بر رو ؟ينوران زيچ كي. آورم اديتوانستم خوابم را به  ينم گريد. راندم ياز خود م

 ،يكش يم رونينها خودت را بآ انيبزرگساالن كه از م يتك و تنها يخوابها ،يبا غروب خاكستر يكودك يپا، خوابها ريرنگ ز يآب

به  ان،يپا يسقوط ب نيبه كابوس ا يكن يمو فرصت  يافت يو م يافت يم ،يطور در حال افتادن هست نيهم ايو  يزن ينفس نفس م

به چشم  دهيبه هم چسب يبود كه با لجاجت تمام از پشت پلكها يصبحگاه ديهر چه بود، بهتر از نور خورش يناكجا آباد عادت كن

 .خواند يم اتيواقع يايرد و مرا به دنخو يم

قدر، تا  نيتا به حال ا. به ساعت نگاه كردم، ساعت حدود نه صبح بود ديبه گوشم رس گريو مهرداد از اتاق د نايحرف زدن م يصدا

اما . دادم يجام مرا ان مياز كارها يمقدار نايشدم و تا قبل از بلند شدن م يم داريمعموالً صبحها زود ب. بودم دهيوقت، نخواب ريد

شوم و  ميگرم و نرم قا يپتو نيهم ريتخت آشنا، ز ياتاق، رو نيخواست در پناه ا يخواست از جا بلند شوم دلم م يامروز دلم نم

شد زمان را به عقب برگرداند،  يكه نم فيح. مهرداد مرا واقعاً شوكه كرده بود شبيد يحرفها. با خودم خلوت كنم يچند ساعت

اصالً به  اي ش،يشد برگشت به عقب، به ده سال پ يكه نم فيبرگرداند، ح برا به عق يكلمات عقربه زندگ يد با اداش يكه نم فيح

شد  ياگر هم م يحت ينداشت ول يشرويشد پس رفتن، پ يعقب گرد، شروع از نو؟ نه، نم. همان دوران مدرسه و از نو شروع كرد

عشق پنهان مهرداد . كردم يعمل م م،عمل كرده بود شيهمان طور كه ده سال پ باز. گرفتم يرا م ميبه عقب بروم باز همان تصم

گذاشت  يوجدانم نم. توانستم به مهران جواب رد بدهم ينم. توانست مانع از آن شود كه من عشق خودم را فدا نكنم يهم نم

. ديبخش يشد مهرداد خودش را نم ياگر م. بشود نطوريخواست ا يمطمئن هستم كه مهرداد هم دلش نم. مهرداد را انتخاب كنم

خواهم  ينم. گرفت؟ نه، نه يم يا يچه معن يخورد؟ پس دوست يبه چه درد م تيپس انسان. محض بود يك نوع خودخواهي نيا

آرامش خاطر به او  يكمك به مهران بكنم دادن كم يتوانستم برا يكه م يكار نيكوچكتر! نه. را كه كردم بزرگ جلوه بدهم يكار

به عالقه او نسبت به خودم . نديشود كه چشم عقل، خوب بب يمانع از آن م معموالًعشق  ياست ول دهيعاقل و فهم يليهران خم. بود

از  يكيدر . ندارم يتيكردم شكا يهم كه با او زندگ ياز چند سال. كردم يكامل داشتم، واال درخواست ازدواج او را قبول نم نانياطم

 يرا از دست م يزياگر چ. سكه را دارد كي يما انسانها حالت دو رو يكرد كه زندگ فيتعر ميبرا كه با مارك داشتم، ييصحبتها

بسته  يگريكوچك د چهيحداقل در ايبدون باز شدن پنجره  يپنجره ا چيآورد و برعكس ه ميبه دست خواه يزيحتماً چ. ميده
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 ميبرا يمشخص يليخ يمارك مثالها. ماند ينم يباق يخال يجا چوقتيه يول. البته حد و اندازه ممكن است متفاوت باشد. شود ينم

 يبرخوردار م يخوب ياز صدا ايشود و  يتر م ياش قو ييخودش را از دست داده حس شنوا يينايكه ب يگفت كس يزد مثالً م يم

بكنند، با  رونيب يز محل كارهم اگر مثالً ما را ا يمعمول يدر زندگ. تواند جبران آن كمبود بزرگ را بكند يم بيترت نيشود كه به ا

وقت  چيبود ه ميموفق تر خواه ،يگريدر كار د اديبه احتمال ز م،ياگر خودمان بخواه يناراحت كننده خواهد بود، ول نكهيوجود ا

 ياست كه تا آخر عمر به درد ما م يهمان ميكه االن در حال انجامش هست يكار نيكه ا ميخودمان مشخص كن يبرا ميتوان ينم

باشد و از انجامش  يحرفه اشتغال داشته باشد و از آن راض كيفقط به  انيكرد كه از ابتدا تا پا دايتوان پ يرا م يكمتر كس. خورد

با سرنوشت به مقابله  ميكه بتوان ميكوچكتر از آن هست يليكرد كه ما آدمها خ يمارك در هر صحبتش به من گوشزد م. لذت ببرد

 ليدل نيبه ا. كرده است نييتع مانيكه سرنوشت برا يريمس نبه هما ميگرد يزود باز برم اي ريد. ميبده رييآن را تغ اي م،يبپرداز

 يپ يديتا به امكانات جد ميو تالش خودمان را بكن يو سع ميريو عاقالنه بپذ يافتد با خردمند يما اتفاق م يآنچه را كه برا ديبا

عقربه ها را به عقب  داشتدست سرنوشت دوباره  نيحاال هم. نديآ يهستند و به چشم نم يكه در آن لحظه مشخص مخف ميببر

. من به او وابسته بود يكه زندگ يكس. بود انيهم در م گريد يكي يبار پا نياما ا. گرفت يم يدوباره داشت ما را به باز. برد يم

 د،يخز يكه داشت به درون قلبم م يدر مقابل وسوسه ا ديبا. برهم بخورد نميخواست آرامش خاطر دختر نازن ياصًال دلم نم

 .بكشم رونيخودم را از چنگال وسوسه ب ديتا فرصت هست با. خودم را به مقاومت بطلبم يرويتمام ن ديبا. كنم يستادگيا

 .شدم داريمن هم امروز زود ب. دارهيوقته ب يليعمو مهرداد خ. صبحانه حاضره ايپاشو ب! يخواب ياوه، چقدر م! مامان، مامان -

 ةچهر دنيد. با تستر يكردن از صبحانه درست كردن مهرداد و باز فيتخت و شروع كرد به تعر يرو دياتاق و پر يآمد تو انيم

شدم، چه  يآنها م داريبود اگر مانع از د ليشد كه فام يداشت آشنا م يدختر تازه با كس نيا. فشرد يقلبم را م نايخندان و شاد م

 .حال برگشتم ةدوباره به لحظ نايم يبا تكانها. خواست مهرداد برود يخودم هم دلم نم يحت. هماو بد يداشتم به سؤال چرا يجواب

 ست؟يمامان حالت خوب ن -

 چطور مگه؟ -

 .يديخواب يقدر نم نيوقت ا چيآخه ه -

عمو مهرداد و  شيپ يحاال اگر تو بر. رختخواب هستم يكه هنوز مثل تنبلها تو نهيكار داشتم، ا يمقدار كي دم،يخواب ريد شبيد -
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 .اميم گهيد قهيدو دق يكيبه صبحانه خوردن، من هم تا  ديشما شروع كن

 ؟يخواب يدوباره نم ؟يگيراست م -

 .اميحاال بدو برو تا من لباس بپوشم و ب. اميم ام،يبگم م يوقت يدون يتو كه م -

 نايمهرداد و م. نييو رفتم پا دميلباس پوش. شستم دست و صورتم را. رفت و من فوراً از جا بلند شدم رونيخندان از اتاق ب نايم

 زيو پشت م ختميقهوه ر يخودم فنجان يبرا. آماده بود يقهوه و چا. نشسته بودند و مشغول صرف صبحانه بودند زيپشت م

كردم  يرا نمتصورش . بودم نايمهرداد و م يو باز يساكت ناظر شوخ. به خوردن ادامه داد وبه من انداخت  يمهرداد نگاه. نشستم

متأسفانه زبان . گذاشت يتفاوت نم يكس را ب چيبا آن سر و زبانش ه نايالبته م. رديقدر با بچه ها گرم بگ نيتواند ا يكه مهرداد م

به مهرداد  يبزرگانه بامزه ا يكودكانه و حت يخواست جوابها يم دلشنبود تا آن طور كه  يقو يسياش به اندازه زبان انگل يفارس

اش خوب بود، اما معلوم بود  يسيانگل نكهيمهرداد هم با وجود ا. گذاشت يجواب نم يمهرداد را ب يا هر طور بود حرفهاام. بدهد

 .نداشتم يمن مخالفت. فتديزند تا زبانش راه ب يحرف م يفارس نايمخصوصاً با م

. ه مشغول آماده كردن مخلفات ناهار شدمرفتند و من بعد از جمع و جور كردن خان يعسل دنيد يآنها برا ياز صبحانه هر دو بعد

آنجا  شيپ قهياو گفت تا چند دق. به جونسون زنگ زدم. دلم به شور افتاد. آنها هنوز برنگشته بودند يساعت دوازده ظهر بود ول

. ن آنها شدمدر منتظر آمد يو رفتم جلو دميكتم را پوش. رميتوانستم آرام بگ يراحت شد اما نم يمك الميخ. بودند و تازه رفتند

 .دانستم از آنجا خواهند آمد يكه م يكردم و فقط چشم دوختم به راه ياز هر نوع فكر يمغزم را خال

 :ديدر پرس يمن جلو دنيبا د مهرداد

 افتاده؟ ياتفاق -

 .شدم ناينه، نگران م -

 ؟يندار نانيبه من اطم -

 .ديكرد ريافتاده كه د ينكنه اتفاق دميترس يگرفته، م ادي يتازه اسب سوار نايم ست،ين نينه، موضوع ا -

 نداره؟ يا گهيد ليدل ن؟يفقط هم -

 .نينه، فقط هم -
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از من خواست به  نايبعداً م. مياستراحت كرد يدو ساعت يكيبعد از ناهار . بزند وارد خانه شد يگريحرف د نكهيبدون ا مهرداد

. او را برآورده كردم يتقاضا ليمن هم با كمال م. كنند يهم باز با نجايجونسون زنگ بزنم و بخواهم تا لورا و جرج را بفرستد ا

آماده كردم و  وهيو آب م يو پفك نمك تيسكويب شانيبرا. و خنده بچه ها پر كرد يباز يبعد خانه را سر و صدا قهيدق ستيب

دو . را سرگرم خواهد كرد به كار مهرداد نداشتم و مطمئن بودم او خودش يكار. عقب مانده برسم يبه كارها يخودم رفتم كم

با تكان سر از او . خواهد يو اجازه ورود م ستادهيدر ا ستانهمهرداد در آ دميبه در سرم را بلند كردم و د يساعت بعد با ضربه ا

داد و  هيمبل تك يآن ولو كرد و سرش را به پشت يبود كه خودش را تو يا يكارم مبل راحت زيم كينزد. دعوت كردم وارد شود

رفتند،  يچشمم در م يوكلمات از جل. خوب جمع كار بود حاال آشفته شد شيپ قهيحواسم كه تا چند دق. ش را به من دوختنگاه

كردم بر اعصابم  يبا تمام قوا سع. شد ينامفهوم از آنها درست م ينشستند كه جمالت يكنار هم م يخوردند و طور يو تاب م چيپ

حس نگاه مهرداد كه به صورت من دوخته . نداشت ييتقال و كشمكش راه به جا. مركز كنممسلط شوم و دوباره حواسم را به كار مت

. بود انيسكوت در جر ييزورآزما. مينبودم كه لب به سخن بگشا يمن كس يول. شكست يرا در هم م ينوع مقاومت هرشده بود 

 .ديبود كه بدنم لرز رمنتظرهيچنان غ شيصدا دنيمهرداد به حرف آمد، شن يوقت

 .كن فيذره از كارهات برام تعر كي -

 :شد گفت يسكوت من طوالن. ديد يوقت. آنرا نداشتم يكرد كه من هنوز آمادگ يسؤال داشت دوباره باب صحبت را باز م نيا با

 .ينگ يزيچ يتون يهست، م ياگر كارت سرّ -

 .ستيبودن در كار ن ينه، سرّ -

 .جواب نگذارم يدفاع از خودم آن را ب يكرد كه مجبور شدم حداقل برامطرح  يكاراگاه با تجربه سؤال كيمثل  مهرداد

 .از اون باخبر باشه ديكس نبا چيبهت محول كرده كه ه يواال فكر كردم هلن كار! خدا را شكر -

 .هيكار معمول. ستيدر كار ن يگفتم كه سرّ و راز -

 . كردم فيتعر شيهلن برا يآت يه هاهستم و از برنام يدادم كه مشغول انجام چه نوع كار حيبعد توض و

 

 

 9 فصل
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 .ما را گذاشت يگفتگو يانينقطه پا نايم يصدا

 مامان ، مامان-

 بله ، اومدم-

 من هم با اونا برم ؟ يديوقته ، اجازه م ريخوان برن عمو جونسون تلفن كرد و گفت كه د يمامان ، بچه ها م-

 ! يكن يم يها باز با اون ي؟ تو كه چند ساعته دار يبا اون ها بر -

 !خوام هوا بخورم  يكنم ، م يخوام باز يدونم نم يم -

 .در آورد يشكلك بامزه ا نايم

 ؟ يد ي؟ اجازه م يگيم يخب ، چ -

 نه-

 آخه چرا ؟-

ا صبح طور ت نيخوان هوا بخورند ، هم ي، بعد اونهام يهوا بخور يخوا ياول تو م!  كنهيم دايتا صبح ادامه پ يباز نيچونكه بعدا ا-

 ! ديكن يم يدوتا خونه هواخور نيب

 ! شهياه ، مامان چه بامزه م-

 .دميخنده اش گرفته بود ، من هم خند يحساب گهيد نايم

 ؟ ميخب مامان پس چه كار كن-

 خونه ميمونيو م ميكن يم يبا اون ها خداحافظ يچيه-

 :برد گفت  ينرم كردن دل من به كار م يبرا شهيكه هم يبا لحن نايم

 كنه ، نه ؟ يم يفكر هيخوب من  يمانما-

 . ستين ياز فكر خوب خبر -

 نيبگ يزيعمو مهرداد شما چ -
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 بود طرف من را گرفت يلياست به هر دل دهيما را مهرداد شن يدانستم چقد از حرفها ينم

 .حرفش رو گوش داد ديپس با ده،ياگر مامان اجازه نم -

 ي، بعد راحتتر م دهيمزه م يلي، خ ينكردم فقط گفتم برم هوا خور يبزرگ من كه خواهش دم،يحرف مامان را گوش م شهيهم-

 .خوابم

 ؟ نيديخانم شما اجازه م ماي، س اميمامانت اجازه بده منم همراهت ب ديخوابه ، شا يآدم بهتر م يپس اگر بعد از هواخور-

 نه-

 آخه چرا ؟-

 . اميچون خودم باهات م-

 .ميري،همه با هم م شهيمبهتر ن نيجون ، از ا يجونم! هورا -

دو خانه با  نياومده بود ، هر چند فاصله ب نيالبته او با ماش.جونسون هم اومد ميو آماده شد ميديمن و مهرداد لباس گرم پوش تا

پشت شد و آرام آرام  ني، سوار ماش ميكن يهوا خور ميخواه يهمه م دياو د يبه هر حال وقت.نبود قهياز پانزده دق شتريب ادهيپ يپا

كردندو قرار  ي، بچه ها با هم خداحافظ دميديآنها رس يبه خانه  ي، وقت نيماش يها سردشان شد بپرند تو هسر ما آمد كه اگر بچ

آنها  يرا به خانه  نايبار جونسون خواهش كرد م نيالبته ا.بروند گريكدينداشتند باز عصر به سراغ  يگذاشتند فردا اگر برنامه ا

و سرما آدم را تر و  ديوز يهوا مطبوع بود ، باد نم. آنها برسانم  يرا خودم به خانه  وا مينرفت ييدادم اگر جا بفرستم ، من هم قول

و  نايدر راه بازگشت م. سخت شده بود ميكشور عادت كرده بودم كه تحمل تابستانها برا نيسرد ا يآن قدر به هوا.كرد يتازه م

 دميخودش درست كرد، فهم يكوچولو يدستها يتو يرفب يگلوله  كيخم شد و  نايم يكردند وقت يم يمهرداد با هم برف باز

به من انداخت با لبخند او را مطمئن  يكرد آن را به طرف مهرداد پرت كند نگاه يشود البته او جرئت نم يدارد شروع م يباز

با خوردن برف  دخودش غرق بو يايدن يه تواو به طرف مهرداد پرواز كرد مهرداد ك يندارد بالفاصله گلوله برف يكردم كه اشكال

برف ها غلت خورد و مهرداد به او  يرو دنيقهقهه زنان بعد از چند متر دو نايكرد م نايبه سز و صورتش به خودش اومد و دنبال م

بود هر  نايم حواس مهرداد به گريحاال د. پاك كرد دستش را گرفت تا بلند شود  شيپالتو يبرف ها را از رو يو با مهربان ديرس

 ينخورد وقت نايبه م شيكرد گلوله ها يم يسع شهيهم يول. داد يم گريد يكيمهرداد جوابش را با  كرديپرت م نايكه م يگلوله برف
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 :گفت  نايم ميديخانه رس كينزد

 ميدرست كن يآدم برف نيايب-

قبول كرد ، چون  نايم. خونه  ميبر ديحاال با يت كندرس يبا بچه ها آدم برف يتون يم ي، اگه فردا خسته نبود رهيجون االن د نايم-

را  شيرا در آورد ، پالتو شي، چكمه ها ميكه وارد خانه شد نيدانست درخواستش به موقع نبود خودش هم خسته شده بود هم يم

شال گردن راحت تا من و مهرداد از دست كت و كاله و . بود  يكه كنار بخار يصندل ينشست تو فتكرد و ر زانيآو يبه جالباس

فرو برده بود رفتم او را بغل كنم  ياو را در خواب خوش يمطبوع بخار ي، گرما رونيب يبعد از سرما. خوابش برده بود  ناي، م ميشد

 :كه مهرداد گفت 

 اجازه بده من ببرمش باال-

تا اتاق خواب زود تمام  قهيچند دق نيخواست ا يدلش نم ييريال گو ستاديطور ا نيهم هيرا بغل كرد ، چند ثان نايآرام م مهرداد

 ديمهرداد سرش را خم كرد و گونه او را بوس. بود  ختهيدستش ر يافشان رو شياو خم شده بود و موها ي نهيس يرو نايشود سر م

و از اتاق گردد  يكردم خودش برم يتخت بگذارد فكر م يرا رو ناياتاق پتو را كنار زدم تا او م يبعد آرام از پله ها باال رفت تو

 .كرد  ينگاه م نايو به م ستاديباشند همان جا ا زشدهيپتونيكه ه يرود اما مثل كسان يم رونيب

 د؟يدر اتاق رو ببند شهينداره م ياگه اشكال-

 ها ها ؟ بله بله-

دم و پتو را لباس خواب تنش كر. را در آوردم  نايم يلباس ها. متوجه منظور من شد رفت و در اتاق را پشت سرش بست  مهرداد

 .چند روز قبل از مدرسه سرما بخورد  نيخواستم ا ينم. كنار نرود  شيتشك جا دادم تا موقع غلت زدن از رو ريخوب ز

 دميد دميپله ها رس نييپا يزند وقت يدارد حرف م ياول فكر كردم با كس.  ديصحبت مهرداد به گوشم رس يپله ها صدا يباال

بعد مهرداد تلفن را گذاشت و به من  قهيچند دق.دم كنم ييرا روشن كردم تا چا يانه كترآشپزخ ياست رفتم تو يصحبت تلفن

گذاشتم چون هنوز  يبخار كينزد زيم يآماده كردم و آن را به اتاق بردم و رو ينيرا در س يچا ليدر سكوت وسا. ملحق شد 

كردم  يمطالعه و ترجمه م ديرا كه با يستيمجله تور.  را خواهد آورد يو قور يدانستم كتر يبود م ستادهيآشپزخانه ا يمهرداد تو

من  يروبرو يدر صندل يچا ختنيبعد از ر آمدنگذشت كه مهرداد هم  ينشستم مدت يدور از بخار يمبل راحت يبرداشتم و رو
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 .ميشد يچا دنيدر سكئت كامل مشغئال نوش. نشست 

 زدم ؟ يحرف م يبا ك يبدون يخوا ينم-

 ييگو يا محتم ياگر خودت بخواه-

 براتون دارم يخبر خوب-

 ؟-

 نجايا رسهيمهران م گهيساعت د ميتا ن -

 ؟ يگيراست م-

 شهيحتما خوشحال م نايم. آره ، خودش زنگ زد و گفت تو راهه-

 كه من هم باهاش روبرو خواهم شد ؟ يمشكل.  رهيبگ يشما دوتا را عوض ترسميم ياره ول -

 :سر دادو گفت  ينيريش يخنده  مهرداد

تا حاال هم . انجامش بدم دياومده كه خودم با شيبرام پ يكار. برم  ديبگم كه من فردا صبح با ديتو با اليراحت كردن خ يبرا

 مزاحم شدم يليخ

 خوشحاله نجايچقدر از بودن تو در ا نايكه م ينيبيحرفها نزن خودت م نيمزاحم ؟ از ا-

 !دعوامون بشه  نايترسم من و مهران سر م يم يم ، ولخواد از او دور باش يمن هم اصال دلم نم. دونم  يم-

كه  ميطور در حال صحبت بود نيهم دميپرس كويكشاندم و از ن كويو ن رانينوبت من بود كه بخندم ، موضوع صحبت را به ا حاال

به  يساعت بعد كي.جور نبود  كي شانيخدا را شكر كه لباس ها. دو برادر در كنار هم واقعا جالب بود  نيا دنيد ديمهران رس

 .ميخواب آماده شد يو بعد برا گذشتمهران  ياز كار و برنامه آت فيتعر

از مهرداد  يرفتم خبر نييبا همان لباس خواب پا. شوم  اريزدم تا هوش يشدم ، صورتم را آب دارياز خواب ب يروز بعد وقت صبح

 .خورد  يآن سه چهار جمله به چشم م يداده شده بود و رو هيبه گلدان تك يآشپزخانه كاغذ زيم ينبود رو

 "مهرداد !  دي، مواظب خودتان باش زنميزنگ م ناي، خودم بعدا به م اميم دنتانيبه د ديبه شهر برگرد يمن رفتم ، وقت "

 و بس نيهم
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 يا مشتهاشد نشست و ب يم يكه به كف اتاق منته يپله ا يآمد و رو نيياز پله ها پا واشي واشيمثل من با لباس خواب  نايم

 : ديرا پشت گوشش زد و پرس شي، موها ديكش يا ازهيخم ديكوچكش چشمانش را مال

 كنه ؟ يعمو مهرداد تو اتاق خواب چه كار م -

 عمو مهرداد ؟-

 دهيعمو مهرداد خواب دميكنم د دارياره رفتم تو را ب-

 اون بابا جونته ؟-

 بابا مهران ؟-

 .دوقت اوم ريد شبيبابا مهران د زميآره عز-

 عمو مهرداد هنوز خوابه ؟ يراست.  رمينگ يخدا كنه اونا را عوض! كنم  يتونم با هردوشون باز يحاال م.جون يجونم. اه -

 شده داريوقته ب يليخ-

 كنه يپس كجاست ؟ او صبحا قهوه درست م-

 !، رفته  ستين-

 رفته ؟ كجا ؟-

 .تلفن كردند  بهش شبيبره ، د دياومده كه با شيبراش پ يرفته شهر گفت كار-

 كنه ؟ يپس چرا منتظر نشد با من خداحافظ-

 ما نوشته يچند خط را برا نينكرد ، ا يبا من هم خداحافظ-

 نوشته ؟ يچ -

 بوسدت يزنه و م ينوشته بعدا بهت زنگ م-

 بره ؟ يتو گفت-

 . زمينه ، عز -

 ؟ يگيراست م-
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به من كفت  نييزنه، بعد كه اومدم پا يبا تلفن داره حرف م دميشن خوابوندم يتو رو كه داشتم م شبي، د گميبه جون تو راست م -

 برگرده شهر ديبا

 نكرد يشد كه با من خداحافظ فيح-

بزند  دميترس يزانوان كوچكش گذاشت و خودش را آرام آرام تكان داد م يپله ها نشسته بود سرش را رو يهمانطور كه رو نايم

 .رديبهانه بگ اديز نايخوشبختانه مهران نگذاشت م. داد عادت كرده باشد به مهر نقدريشد ا ي، باورم نم هيگر ريز

كاناپه و مشغول خواندن مجله  يمهران چون خسته بود لم داد رو.تلفن  زيكرد و رفت نشست كنار م ينقاش ياز صبحانه كم بعد

تلفن كه كم مانده بود  زيت برد طرف مدس يبا چنان شتاب نايحدود ساعت ده بود كه تلفن زنگ خورد م. مربوط به كارش شد  يها

 .را به من داد يتو هم رفت و گوش افشيق دميه ديبعد از چند ثان.  فتديتلفن ب زيم

تكان نخواهد  شيتا تلفن مهرداد از جا نايدانستم م يچون م. نه ايآماده كند  نايم يرا برا يخواست بداند عسل يبود م جونسون

 .دا به او اطالع خواهم دادخورد از او تشكر كردم و گفتم بع

 نيمطمئن بودم به غذا دست نخواهد زدمهران كه متوجه ا. غذا صدا كنم  زيرا پشت م نايكردم م يجرئت نم يشده بود ول ظهر

 : ديشده بود از من پرس نايحالت م

 ؟ نهيرو بب يخواد عسل ينم ينداره و حت يساكته ؟ حال و حوصله باز نقدريامروز ا نايچرا م-

 مهرداد تنگ شده يش برادل-

 اگه دستم به مهرداد برسه! آه -

 ؟ يبرس نايبه م يكن يكه ئقت نم يغرق در كار نقدري، تو خودت ا ستياون ن ريتقص-

 كنه يمهرداد داره جا تو دل شما ها باز م داستيپ-

 بچه بهش عالقمند بشه نيكه ا هشي، باعث م كنهيم يكنه ، باهاش باز يتوجه م نايكه به م نيهم. ستيموضوع جا باز كردن ن-

 ؟ يتو چ-

 !مهران -

كردنش  يگذاره، آخه راض يوقت م نايخوشحالم كه مهرداد دعوت منو قبول كرده و برا م يلينداشتم ،راستش خ يببخش منظور-
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خوب  يها شگاهيو كار در آزما يبه تجربه اندوز اجيكرد احت يروش كار م رانيكه در ا يخوشبختانه پروژه ا.سخت بود يليخ

هم  م،يدو نشون زد ريت هيبا  بيترت نيكردم ، به ا يدر در مونرال را بهش معرف يقاتيمركز تحق كيداشت كه من با پرس و جو 

 .شماست شيپ ينفر خود كيراحته كه  الميهم من خ رسهياون به كارهاش م

 ؟ يبر ييجا يخوا يمگه تو م-

 برم تيبه مامور تونمين ممشغوله ، م نجايكه مهران ا يمدت يط ينه ، ول-

خودش داشته و  يبرا يگرياو برنامه د ديشا يكرده باش يف فكر نكنم كار درست يكشوند نجاياون را به ا ليدل نياگر فقط به ا-

 رهيمجبور شده دعوت تو رو بپذ

 رشته باال بره نيكنم ، تازه برا خودش خوبه كه تخصصش در ا يفكر نم-

 براش تنگ شده بود ؟مهران ، راستش رو بگو دلت -

دوقلوها سخت  يحد برا نيتا ا گريكدياز  يكردم كه دور يبود ،هرچند فكر نم يخود جواب قانع كننده ا يمهران به خود سكئت

 شدميو مجبور م شديگران تمام م ميبرا يلياو خ دنيهر چند د. نجاستير راستش من هم خوشحال بودم كه مهرداد ا!باشد

 يشد راحت تر م يقدر غرق در كار نم نيگذراند و ا يبا ما م يشتريوقت ب ناگر مهرا. و مور كنماحساسات گذشته را مهر 

زد كه دعوت مهرداد  يآن فكر مشكوك در سرم دور م يهر از گاه. مشترك را پشت سر بگذارم يمرحله از زندگ نيتوانستم ا

 باشد يتوانسته فقط به علت دلتنگ ينم نجايآمدن به ا يبرا

را برداشت بعد از چند  يبار ارام تر از دفه قبل گوش نيا نايم. بار دوم زنگ زد  يبعد از ظهر بود كه تلفن برا كيت ساع حدود

به او گفتم . ميگرد يبرم يكه ما ك نيروبه راه است و ا زيخواست بداند همه چ يبود كه م زايل. را به من داد يجواب و سوال گوش

به خانه بزند قول  يبار سر كيهر چند روز  ميازمن خواست به جوتسون بگو ميگرد يبرم گريد وزو دو ر ميندار يكم و كسر

 .را به جوتسون برسانم غامشيدادم قبل از حركت پ

بار  نيا. شد  دهيبار شن نيسوم يزنگ تلفن برا يصدا. گفتم مهرداد قول داده تلفن كند  ينم نايكاش به م يرا گذاشتم ا يگوش

 .را برداشتم  يشتاب گوش يب.نشان نداد يه برداشتن گوشب يعالقه ا نايم گريد

 بله ؟-



 

 

كتابخانه نودهشتيا فرنگيس آريانپور –عروسي سكوت                                 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٢٩

 ؟ يسالم زن داداش ، خوب-

 يمرس-

 اونجاست ؟ نايم-

 بله-

 .تلفن را گرفت يخودش را به من رساند و گوش عيپشت خط است گل از گلش شكفت سر يك ديفهم نايم يوقت

من داشت سخت به مهرداد  يآن بود كه دختر كوچولو يايگو نايم يجئاب و سوالها يتوانستم بشنوم ول يمهرداد را نم يجوابها

 .شد يوابسته م

 ؟ ينكرد داريچرا من رو ب-

- 

 دميخواب يشب نم يريدونستم امروز م ياگه م-

- 

 ؟ يك-

- 

 ميفردا برگرد گميپس من به مامان م-

- 

 شهي؟ آخه بعدا مدرسه ها باز م يديقول م-

- 

 قبول خداحافظ. ، آها باشه  ياز مامان بپرس يتون يم. دميقول م-

ارتباطش كامال با مهرداد  يبا گذاشتن گوش ديترس يم. دارد  يچه حال دميفهم يم. بگذارد  شيرا سر جا يآمد گوش يدلش نم نايم

 :مطمئن كردنش گفتم  يقطع شود برا

 .شهرا بگذار كه اگه عمو مهرداد دوباره خواست زنگ بزنه تلفن مشغول نبا يخانم ، گوش نايم-
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 .شد يرا گذاشت و رفت مشغول باز يگوش نايجمله كار خودش را كرد م نيهم

 يعسل دنيورزش و د. كند نيتمر يبا عسل يو او را برد تا كم دي، لباس پوش ستيخوش ن اديز نايكه متوجه شد اوقات م مهران

عصر هم بچه ها .  ميچك درست كردكو يآدم برف كيدر خانه با هم  يآورد موقع برگشتن هم جلو يحال او را جا م شهيهم

اختالف كه عصر مهرداد  نيبا ا. منوال گذشت نيبه هم بايآن روز هم تقر يفردا. كردند  يآمدند و تا ساعت هشت شب با هم باز

 .را جمع و جور كردم كه صبح وقت تلف نشود لمانيوسا.  رديها را بگ ديو كل دياياز جوتسون خواستم ب. تلفن كرد 

، مدرسه  ميمعطل شو نياز ا شتريگذاشت ب ينم فهيخواست به شهر برگردم ، اما وظ يبود و اصال دلم نم يدنج و راحت يچند جا هر

به  شهيكه هم نايم. فرستادم يهلن م يانجام شده را برا يكارها ديشدند و من هم با يم داريب ياز خواب زمستان گريها دو روز د

.  ميكن داريشدم او را هم ب داريكه ب نيخودش را جمع كرد و گفت صبح زود هم ليوسا عيبار سر نياكند  يجا دل م نياز ا يسخت

 خودم فكر كردم شيدانستم ، پ يشور و شوق را م نيخوب علت ا يليخ

ن بهش عادت كنه و او اديز نايكنه ؟ اگه م يچطور اون را داره به خودش وابسته م نيف چه به حال و روز بچه ام آورده ؟ بب نيبب "

 "؟  ياونوقت چ. بزنه  بشيغ

و  كليبغل ما ديپر نايم.ما خوشحال شدند دنياز د كليو ما زايل.  ميديو سالم به خانه رس حيجاده ها خوب بود و ما تا ظهر صح وضع

 يبر سرش جار حاتيتوض ليسوال بپرسد تا س كي زايبود ل يفقط كاف. كردن  فيپشت سر هم مثل فرفره شروع كرد به تعر

 شيپ نييپا نايباال و م ميرا برد لمانيوسا. شد يكار خسته نم نيوقت از ا چيه نايبود كه م يعسل فيز همه مهمتر البته تعرا.شود

را  نايدرست كردم و بعد رفتم م ياتاق ها عوض شود ناهار سبك يخانه دم كرده بود پنجره ها را باز كردم تا هوا يهوا. آنها ماند

 صدا كنم

گفتم كجا  يدوستان سراغتون را گرفتند وقت. گذشت ؟ ما كه راستش دلمون برا شماها تنگ شده بود جون خوش  مايخب س-

 .و بهتره مزاحمت نشن يدار يرانيگفتم تو مهمون ا يشما ول شياونجا پ انيخواستند ب ي، حت ديهست

،  ادياز سكوت حاكم بر آنجا خوشم م ترشيهم گرم و راحت از همه ب اليپاك و دست نخورده و زيهمه چ زويبود هوا تم يعال يليخ-

 عوض كرد يگريد زيچ چيشه با ه ياون را نم

كه  نيا ياله برا دهيا يجا كيزمستان  يول شهي، البته تابستانها شلوغ تر م ميانتخاب كرد ديخر يائنجا را برا ليدل نيما هم به هم-



 

 

كتابخانه نودهشتيا فرنگيس آريانپور –عروسي سكوت                                 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٣١

 ؟ خوشش اومد ؟ يخب مهمونت چ.آدم با خودش خلوت كنه 

 .اومد كه رفت شيبراش پ ياونجا نبود بعد كار شتريد دو روز ببله مهردا-

 شد بمونه ؟ ينم-

 نه -

، طرز حرف زدنش ، رفتارش و كال برخوردش نشون  هيسراغتون ، پسر خوب اديم نجايحتما ا دينداره حاال كه برگشت بيخب ، ع-

 .ميكه با شما آشنا شد نيهستند و ما خوشحال يخوب يخوشبختانه هم شوهرت و هم برادرش ادما.  هيكه ادم با فرهنگ دهيم

 .تشكر كنم ديگذاشت ارمونيرا در اخت اليو و ديكه كرد يمهران هم گفت از طرف هم به خاطر محبت-

 اونجا نيبر ديتون يم نييشما هر وقت بخوا-

 .ميپاشو بر نايم-

 .بمونم نجايا گهيذره د هيخوام  يم! اوه مامان -

 يبش زايو مزاحم ل نجايا يايب يتون ير بخور بعد عصر دوباره مناها ميناهار حاضره ، بر-

 .رفته ادشي زينكرده ، حتما همه چ انويپ نيتمر شهيچند روز م ناي، تازه م ستين يمزاحمت چيه-

 انويپشت پ لينرفته ، با كمال م ادشي يزيكه ثابت كند چ نيا يآمد برا يخوشش م يباز نياز ا نايزد م نايبه م يچشمك زايل

 .با شكالت مهمان كند يمجبور شد او را به بستن زاينواخت كه ل ينشست و چنان قشنگ آهنگها را م

كردم  يم يبودم و سع يافتيدر يافتاد من هم مشغول انجام سفارشها يشگيروال هم يما دوباره رو يها باز شدند و زندگ مدرسه

 .تمام كارها تا آن موقع روبه راه باشند ستيبا يبود و م كيتابستان نزد. شركت را زودتر از موعد تمام كنم  يبرنامه ها

 يو برنامه ها ينقاش يقيهم با رفتن به مدرسه سرگرم شده بود كالس موس نايم

بعد تلفنها . زد  يحرف م نايكرد و فقط با م يتلفن م كباري يهفته ا ل،يمهرداد اوا. مدرسه خوب او را سرگرم كرده بود  يحيتفر

دانستم كه  ينم. نداشتم به او بدهم يكرد كه من جواب يمدام سؤال م نايم. از او نشد  يخبر چيگذشت و ه ياهم كي. كمتر شد

 ...مورد بكنم ممكن است نيدر ا يكردم اگر سؤال يفكر م. دميپرس ينم يزياز مهران هم چ. رانيا هرفت ايمهرداد در موترال است 

 يعاد زيچ كيهم مثل  نايكنم تا م يكار ستيبا يم يهر چند سخت بود ، ول. فظ كند دادم مهرداد فاصله را ح يم حيرو ترج نيا از
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كردم  يم يو سع دميچ يم نينوروز سفره هفت س ديع شهينوروز ، هم ديتا ع افتيطور ادامه  نيوضع هم نيا. با او برخورد كند 

و خودم  نايم يبرا يلباس نو قشنگ. ما آماده بود  نيفت سه زيم. و حداقل با جشن سال نو آشنا كنم  يرانيرا با آداب و رسوم ا نايم

كه قرار بود حدود  ليساعت قبل از سال تحو كي. پخته بودم  يپلو با ماه يناهار هم سبز يبرا. بود  زيخانه تر و تم. بودم  دهيخر

.  مينگاه كن ونيزيسم را از تلوتا مرا ميرا هم روشن كرد ونيزيتلو ميشد اضرو مهران ح نايشود ، من و م ليساعت ده صبح تحو

كم رنگش كه  يلباس صورت يهم تو يليخ. زده بود جانيه ناي، م ميشده بود يشد كه مشترك آنتن ماهواره ا يم يماه كيحدودا 

نازش تماما فر  يموها. كه خودش خبر نداشت ميبود دهيخر شيهم برا يا هيهد. بود خوشگل شده بود  كيش يساده ول يليخ

خوب تو تن  يليخ يآنهم مدلش ساده بود ول. سبز بود  ريخودم از حر راهنيپ. صورتش كنار زده شده بود يا تل از جلوخورده و ب

 فتمدستم گر يرا تو نايم يدست كوچولو. ، شمعها را روشن كردم  مينشست زيسال پشت م ليقبل از تحو قهيچند دق. افتاد  يجا م

در  گرميد زانيو عز ميما با هم باش. فتدين زميدختر عز يبرا يندياتفاق ناخوشا چيه ديو از خداوند بزرگ خواستم كه در سال جد

بدهد كه بتوانم  روياز خداوند بزرگ خواستم به من صبر و تحمل اعطا كند و آن قدر به من ن. سالم و تندرست باشند  يهمگ رانيا

خودم بودم كه  يبا خدا ازيدر حال راز و ن. مهران باشم يبرا يا ستهيو همسر شا نايم يبرا يم و مادر خوبياز پس حل مشكالت برآ

كوچكش را دور گردنم  ياو هم دستها دم،يرا محكم بغل گرفتم و بوس نايم. را اعالم كرد  ديسال جد ليتوپها تحو كيشل يصدا

 . ردياش را بگ هيرفت تا هد مهرانحلقه كرد و محكم خودش را به من چسباند و بعد سراغ 

و  رميتماس بگ رانيبا ا ديع يكردم در روزها يم يسع شهيهم. سال بود  ليمن بعد از تحو يبرا قيدقا نياز سخت تر يكي شهيهم

 ليبا ر يبود از من قطار برق يمدت. تعجب كرد  يليآن خ دنيكه از د ميرا به او داد نايم هيهد. فاصله كم كنم  نياز ا بيترت نيبه ا

 نيشد تا ا يم يگريهم بهانه د نيا. خواهد بود  نيهم ينوروز هيهد نيفكر كردم بهتر. بود  خواسته زهايجور چ نيو پل و از ا

مطمئن بودم تا . شود  ياتاقش تا مشغول باز ياش را به زحمت بغل گرفت و رفت تو هيجعبه هد نايم. بماند  ادشيجشن به 

گرم بر لب در را باز  يبا لبخند زاستيمطمئن بودم لچون . آمدبعد زنگ در بصدا در قهيچند دق. بعدازظهر سرگرم خواهد بود 

با . يپيمهرداد به آن خوشت دنيانتظار د ژهيبو. او را اصال نداشتم  دنيانتظار د. لبم خشك شد  يمهرداد لبخند رو دنيكردم و با د

. بود  ستادهيمن ا يمهران جلو يكپ نگارا! كرد  يگرم از محبت كه دلها را آب م يپر از خنده و نگاه يو چشمان كيكت و شلوار ش

 .كه به تن كرده بودم به من گفته بود ييلباس نو دنيمهران با د شيپ قهيكرد كه چند دق انيرا ب يمهرداد بعد از سالم جمله ا
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 شده؟ ليسال تحو يبه موقع نرسم، راست دميترس يم. دونستم رنگ سبز رنگ توست يم شهيهم-

را بدنبال  يكه ساك بزرگ يمنتظر دعوت من بشود در حال نكهيحرفش تكان دادم و او بدون ا ديوار سرم را به عالمت تائ كياتومات

 .وارد خانه شد ديكش يخود م

 ه؟يك ما،يس-

 ه؟يمامان، ك-

 كيمهران خندان به او نزد. لبش گذاشت يمهرداد بالفاصله انگشتش را به عالمت سكوت رو. شد دهياتاق شن ياز تو نايم يصدا

 .رفت  نايسبك به طرف اتاق م يبعد با قدم ها هيمهرداد چند ثان. كردند  يبوس ديدر در سكوت دشد و دو برا

به اتاق  نايبعد مهرداد دست در دست م قهيچند دق. تمام خانه را پر كرد  نايو خنده م يانفجار شاد.  ديطول نكش اديز انتظار

 .برگشت 

 . يديچ يقشنگ نيت سهف زيم نميب يم ؟يدرست كرد يزن داداش ، ناهار چ-

 !هيچ ديحدس بزن ديخودتون با يول م،يدار يناهار خوب-

 !پلو كه حتما توش هست-

 .درسته-

 خورش داره؟-

 .نه-

 مرغ داره؟-

 .نه-

 ؟يبرنج خال-

 .نه-

 .دميآها فهم ميخورد يم يما چ ديع نميبگذار فكر كنم بب-

 .كه به مهرداد دوخته شده بودند منتظر جواب او بود جانيز هخندان و پر ا يحبس كرده بود و با چشمان نهينفس در س نايم
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 !كباب-

 !ديباز نشد، اشتباه گفت-

 .رسه ينم يزيفكرم به چ گهيد-

 من بگم؟-

 .گرسنه ام يليبگو، چون خ-

 .رتريموقع مدرسه د. ليتعط يالبته روزها. ميخور يساعت دوازده ناهار م شهيما هم! صبح نشده ازدهيگرسنه؟هنوز  -

 .صبر كنم ديبعد شا ،ي، حاال بگو با چخب-

 .رميتا از مامان اجازه بگ ديصبر كن قهيدق كي-

مهرداد  يناگهان دنيبا محبتش را به طرف من دراز كرد ، خواهش دستان او مرا از حالت شوك د يبه طرف من و دستها ديدو نايم

بود از من اجازه گرفت  طنتيكه پر از ش ييبا صدا نايند، مخود به من جان تازه ببخش ياو با گرم يخم شدم تا دستها. آورد رونيب

 :و روبه مهرداد كرد و گفت ستاديسرم را تكان دادم، كنارم ا يوقت.  دينام غذا را به مهرداد بگو

 !يماه-

 ؟يماه-

 !خوشمزه يليخ يماه! يبله،ماه-

 .يش يم زهيخب حاال كه نتونستم جواب درست بدم ، تو برنده جا! د؟يچطور به فكرم نرس-

 زه؟يجا-

 .، بلكه چند تا يكياون هم نه . زهيآره، جا-

 چند تا؟-

 چرا؟ يدون يم-

 .نه-

 ه؟يامروز چه روز-
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 .يرانيسال نو ا-

 ره؟يگ يم يسال نو آدم از مامان باباش چ ن،يآفر-

 .هيهد-

 .تو زهيهم جا يكياز من ،  هيخب، دوسه تا هد-

 .از مامان و پدرم گرفتم هيمن هد يول-

 ؟يگ يار رو مقط-

 .كردم يداشتم درستش م ديشما آمد يبله، وقت-

با هم  ميريبعد م م،يخور يتو و مامان و پدرتو بدم، بعد ناهار م يدياول بگذار ع. كنم يصبر كن ، بعد از ناهار خودم كمكت م-

 قبول؟ م،يكن يقطار تو روسوار م

 .قبول-

.  زهايآوردن انواع و اقسام چ رونيآن را باز كرد و شروع كرد به ب پيز. كه همراهش آورده بود رفت  يبه سراغ ساك مهرداد

 نيپس به ا. سفر كرده بود رانياز او نبوده به ا يكه خبر يمدت نياحتماال در ا! بزرگ يخدا.  ديچياتاق پ يتو رانيا يبالفاصله بو

 .بودند دهيد هيما ته يبرا گريد زيسورپر كيدو برادر  نيا. است فتهبه ما نگ يزيمهران چ ليدل

 تو اتاقت؟ ياون ها رو ببر يتون يم!يگرفت هي، چقدر هد نايم-

 .آره-

 .مينيناهارو بچ زيبه مامان كمك كن تا م ايبعد ب! يفتيقطارت ن ياون ها رو ببر مواظب باش رو يكي يكيپس  خب،

 چشم-

بعد مهرداد به  قهيچند دق دميغذا را چ زين ممهران و مهرداد سرگرم صحبت شدند و م. خودش بود  يايمشغول بردن هدا نايم تا

 :شد و گفت  كيمن نزد

 ؟يكن يكوچولو رو از من قبول م ي هيهد نيخانم ، ا مايس-

دستبند مهرداد . من از طرف او آورده بود  يبرا شيبود كه مامان چند سال پ يدستبند هيشب يليبه من داد كه خ يگردنبند مهرداد
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 .گردنبند را از او گرفتم. بود  يشكرش باق يكه جا دينگو يزيداده بود چ حيتوجه آن شده بود ترجدستم بود و اگر او م شهيهم

 همه خوب بودند؟-

 !خرجش كمتره رنديبگ يمن گفتم بهتره تماس تلفن.  ننديو شماها رو بب نجايا انيسفر ب كيخواست  يدلشون م. آره خوب خوب-

را مامان  يگوش. زنگ زدم  رانيمشغول صحبت شدند ، منم به رسم هر سال به ا و تا آنها دنديحرف هر دو برادر خند نيا با

 :خانم جون، مامان گفت ژهي، بو هياز بق يسال نو و احوال پرس كاتيبعد از گفتن تبر. برداشت 

. داشته شدهاز رو دوش ماها بر ينيحاال كه مهرداد آنجاست، بار سنگ! شماست  شيكه مهرداد هم پ ميچقدر خوشحال يدون ينم-

 .ما راحت تر خواهد بود  اليكه آنجاست ، خ يمدت يحداقل برا

برامون كرد كه منو  ييفهايتعر. نشست با من و پدرت صحبت كرد  يحساب شي، خانم جون چند وقت پ زميدختر عز يدون يم

اصال فكرش رو . ميدونست يرو نمما واقعا قدر تو . ميخونه داشت يتو يچه جواهر ميدونست يواقعا نم. ميپدرت واقعا تعجب كرد

 .ييايبرب يبزرگ يفداكار نيكه تو از عهده همچ ميكرد ينم

 ؟ ديزن يحرف م يمامان ، از چ ؟يكدوم فداكار-

 .يخودت رو به خاطر شاد كردن او فدا كرد يو زندگ ندهياز مهران، تو آ-

 ونديسرم بود كه بفهمم پ يقدر عقل تو نيا. شدم ينم وقت زن او چيمن اگه به مهران عالقه نداشتم ه ه؟يحرفها چ نيمامان، ا-

، ما االن وضعمون خدا رو شكر خوبه ، من و  ديفكرها نكن نيمامان تو رو خدا از ا. ترحم بنا كرد  يشه فقط رو يرو نم ييزناشو

اصال  ديشا.  ميانداز يمخوشبختانه فعال به كمك دارو زمان عمل مهران رو عقب .ديديخودتون د كهشما  م،يدار يمهران كار خوب

بود مامان را آرام كردم  يبيبه هر ترت! شد  يمعجزه ا ديشا. رفع شد  يماريب نيا يجور هيشد و  يفرج ديبه عمل نباشه ، شا يازين

راحت  يااو را تا اندازه  اليخ نكهيبعد از ا.  ديآ يما م دنيفرصت كند به د تدادم كه من راحتم و مهرداد هم هروق نانيو به او اطم

بالفاصله بعد از صحبت با مامان ، تا مهرداد و مهران . هم صحبت كنم  كويزنم تا با ن يخانم زنگ م وشيكردم گفتم خودم به پر

خوب بودند و  يحرف زدم و همگ كويخانم و ن وشيپر اهم ب يا قهيآنها زنگ زدم و ده دق يرا مشغول كرده بودند ، به خانه  نايم

 :گفت يم كويخوشحال بودند ، ن نجاياز بودن مهرداد در ا يليگفته بود خهمان طور كه مامان 

جوك . نبود شياصال اون مهرداد چند وقت پ. مشيآمد ، اونقدر عوض شده بود كه ما نشناخت رانيبار كه مهرداد به ا نيباور كن ا-
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. زد  يشاد م ينشست همش آهنگها يم انويپ پشت يوقت. رو به اون رو شده بود  نيگذاشت ، اصال از ا يگفت ، سربه سر من م يم

. تن خودش جدا شده  مهيبود كه او از ن نياز مهران مثل ا يآخه دور. ما برگرده  شيپ يقبل هردادكردم دوباره م يمن كه فكر نم

دمان مشترك چون در م،يبه او بكن ميتونست يهم نم يكمك چيه. محزون مهرداد عذاب آور بود  ي افهيق دنيچقدر د يدون يتو نم

تو  طونيش يا! جا آمده  يشماست حالش درست و حساب شيكه پ االح. پا نگه داشته بود  ياون رو رو يزيچ ،يديبود فكر كنم ام

 !ها يديمن رو خوب دزد يقلب دو تا برادرها

با دادن قول تماس  بعد قهيچند دق. رو به راه است  زيكردم وانمود كنم كه همه چ يم يكرد و من هم سع يشروع به شوخ كوين

 دند،يرا آماده د زيم يخندان به اتاق آمدند و وقت نايمهران و مهرداد و م. ناهار شدم  زيم دنيرا گذاشتم و مشغول چ يگوش يآت

گوشزد را به  نيمعلوم بود ا. حرف نزند  اديغذا ز زيداده بودم كه سر م ادي نايخورده شد به م وتناهار در سك. نشستند  زيپشت م

قول داده بودم او را  نايعصر آن روز چون به م.  زدنديكردند و لبخند م يرد و بدل م ييداد كرده بود ، چون فقط با هم نگاه هامهر

مهرداد . كند  يو از مهرداد خواست ما را همراه ديايتواند با ما ب يگفت نم نكه مهرا ميبرو ميببرم ، حاضر شد يبه تئاتر عروسك

و  ديرا مهرداد خر تيو بل ميديبه تئاتر رس. خواست مهران با ما بود  يهرچند دلم م. ش او را قبول كرد تمام خواه تيهم با رضا

گفتند و به هر  يها در لباس قهرمانان قصه ها و افسانه ها به بچه ها خوش آمد م شهيكه هنرپ ميتئاتر شد يبايز اريوارد سالن بس

آمد ، چون قبل از شروع برنامه و موقع نشستن  يتئاتر خوشش م نياز ا يليخ نايم. دادند  يو بادكنك م ياز آنها كارت رنگ كي

بودند،  شينما يمشغول تماشا هاآن نيبعد تا بچه ها و والد. درست كنند  يبزنند و كاردست انويكنند ، پ يتوانستند نقاش يبچه ها م

كارتش را به من  نايم. دادند  يم زهيبودند جا دهيرا كش يشنقا نيكردند و به سه نفر كه بهتر يم يبچه ها را بررس يداوران كارها

مبل نشستم و مهرداد رفت پشت سر  يرو كيدر همان نزد.  ديدو ينقاش زيو خودش به طرف م سميآن بنو يداد تا اسمش را رو

. لبخند زدم  ارياخت يمن ب كرد كه ينگاه م نايبه حركان دست م يبا چنان دقت و تمركز. كند  ياو چه كار م نديتا بب ستاديا نايم

 نايداد كه استعداد م ينشان م نيبود و ا يمهران واقعا عال ينقاش. در سطح متوسط است  يزيچ نايم يدانست كه نقاش يمهرداد نم

 نديداد كه در حال كش ينشان م ناياما تمركز حواس م. كشد  يچه م نايم نميتوانستم بب يكه نشسته بودم نم يياز جا. است  يارث

چند . بود  يوقت باق قهيدق ستيهنوز ب شيو تا شروع نما ميخوشبختانه ما زود به تئاتر آمده بود. از گل و خانه است شتريب يزيچ

اش را تمام كرد و با خط خودش  ينقاش نايم ديبه درون سالن به صدا درآ انيچدعوت تماشا يزنگ برا نيسوم نكهيقبل از ا قهيدق
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تشنج به سر برده ، كمر راست كرد  يو حت يرا در حالت كنجكاو قهيچند دق نيهرداد كه معلوم بود ام. آن نوشت  ياسمش را رو

است و تصورش  يراض يليخ نايبود از كار م ممعلو. را او گرفته است  ينقاش زهيجا ايلبانش نقش بست كه گو يرو يو چنان لبخند

با  نكهيبا وجود ا. و آن را به من نشان داد  دياش به طرف من دو يشبا كاغذ نقا نايم. خوب باشد  نايم يكرده كه نقاش يرا نم

را كه قطار و  خودشسال نو  ي هيهد نايم. از آب درآمد  يجالب زيمن هم سورپر ياو برا ينقاش دنيآشنا بودم ، اما د نايم يكارها

 !كاغذ يكرده بود رو يراه آهن بود تماما كپ ستگاهيو ا لير

 ي، مجر شيبعد از اتمام نما.  ميو خودمان وارد سالن شد ميرا به بخش مسابقه داد نايم ينقاش ليدل نيبه ا،  مينداشت ياديز وقت

 يابتدا اسام. اعالم شود  يدست يو كارها يقي، موس ينقاش زيصبر كنند تا نام برندگان جوا يا قهياز همه حضار خواست چند دق

كردم مهرداد  يحس م. شد  يو آخر سر نوبت اعالم نام برنگان نقاش ديرس يتدس يبعد نوبت كارها. اعالم شد  قطيبرندگان موس

 يزد، مجر يدست م شيكردند برا يخونسرد نشسته بود نام هركس را كه اعالم م يليخ نايم. كند  يرا پنهان م جانشيه يبه سخت

سكوت كه پر  نيدر ا. انداخت  نيدر سالن طن يسكوت جالب ديرس اولنوبت نفر  يسوم اعالم كرد وقت يرا از برنده  يبار نقاش نيا

 يصحنه مجر يرو. بلند شد و به طرف صحنه رفت  شياز جا نايم. او نشان داده شد  ياعالم و نقاش نايكوكانه بود نام م اتياز حدس

 ي افهيما برگشت قنزد  نايم يوقت.  رفتاش را گ زهيرسا و بلند جواب داد و جا يبا صدا نايكه م دياز او پرس يچند سؤال معمول

 نيبعد او را زم. را بغل گرفت و چند بار چرخاند  نايم. زد  يدر نگاهش موج م نيافتخار ، غرور و تحس! بود  يدنيمهرداد واقعا د

 :كرد و گفت  ميها تعظ هيگذاشت و مثل شوال

 مهمان كنم؟ يبستن، شما رو به  نيد ياجازه م.  هيمن افتخار بزرگ ي، برا يدختر هنرمند نيبا چن ييآشنا-

 گهيد يمال بچه ها. خوب نشده بود  اديامروز من ز ي، نقاش اديخوشم م ياز نقاش د،يزن يآه عمو مهرداد ، چقدر بامزده حرف م-

 م؟يبخور يبستن مينداره بر يمامان، اشكال. كنم  يرو قبول م يخب، بستن يول. جالب تر بود 

 .زمينه، عز-

 اديمهرداد ز.  ميحدود ساعت هشت شب بود كه به خانه برگشت. داشت  يخوش مزه ا يبستن بود كه كيدر همان نزد يا كافه

مهرداد ما را  ميبرو ميخواست ياز آن به بعد اكثر مواقع هرجا كه م.  رديتماس بگ يكرد و قول داد به زود يخداحافظ. معطل نشد 

بود كه به محض  نيكرد ا يهربار تكرار م نايبا م ييروز آشنا نيكه مهرداد از همان اول يلبجا ياز كارها يكي. كرد  يم يهمراه
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عمو « :گفت يم ميكرد يمهران در را باز م يو حت نايتا من ، م شهيهم. كرد  يم ياز پشت تلفن خودش را معرف ايورودش به خانه و 

.  ميريما آنها را با هم اشتباه نگكرد حداقل رنگ لباسش با مهران فرق داشته باشد تا  يم يسع شهيو هم» .شود يمهرداد وارد م

 قهيزد به آنها و بعد از چند دق يكردند زل م يبحث م ينشستند و درباره موضوع يمواقع كه مهران و مهرداد كنار هم م يبعض نايم

 يدوباره مخنده و  ريز زديبعد خودش م» !من چشام چارتا شده ايبابا دوتا شده  اي! مامان، مامان« :گفت  يمن و م شيپ ديدو يم

 يمواقع م يبعض! جالب يليخ حيتفر كيشده بود  نايم يآنها با هم برا يهر دو دنيد. نشست يآنها م ياتاق و روبرو يتو ديدو

داره كه  يستگب« :گفتند يمهران و مهرداد هر دو با هم م» منه؟ ياز شما بابا يكيكدوم « : ديپرس يو م ستادهيا يآنها م يرفت جلو

خودم را شل كنم و از  يتوانم كم يكردم م يجور مواقع حس م نيدر ا. شد  يآنها تكرار م نيب يباز نيبارها ا »؟يبخوا ياز ما چ

 !در راه است يداد كه طوفان يمدام به من هشدار م يگنگ يلذت ببرم ، اما صدا زانميبودن در كنار عز

خوب  اريدوست بس كيما آمده بود ، رفتارش مثل  شياد پكه مهرد يمدت يط. مهران بود  يترسم از تكرار آن واقعه برا نيشتريب

 يكرد تا خانه  يم يسع. خاطرات گذشته خواهد بود  ادآوريسخت و  ميو بودنش برا دنيحس كرده بود د ييگو. بود  يخانوادگ

توانست مؤثر  يبود كه م يزيچ نيبهتر نايوجود م نجايدر ا.  ديمن و خودش برقرار نما نيب يديرا از نو بنا كند و روابط جد يدوست

مهرداد  يمدت كوتاه يتوانسته بود ط يزبون نيريهم با ش نايم. را دوست دارم نايكه من تا چه اندازه م ديد يمهرداد م. واقع شود 

دوباره شعله آن احساس داغ  يهراز گاه. كردم  يبا گذشت روزها من هم راحت تر با او برخورد م. را به خودش وابسته كند 

 .داد  يدوستانه م ميحرارت مال كيخود را به  يداشت كم كم جا شيامام داغ.  ديكش يزبانه م يميقد

 شنامهينما ريتحت تأث نايو م ميو مهرداد از تئاتر تازه به خانه برگشته بود نايشب من و م كي. شد  يم يمنوال سپر نيبد زمان

به ما  ير باز شد و مهران آمد ، او در همان آستانه در چند لحظه اكرد كه د يم فيما تعر يصحنه ها را برا يداشت دوباره همه 

.  ميرد و بدل كرد يينگاه ها نايمن و مهرداد و م. رفت  گريخشك به اتاق د يداد و با گفتن سالم ينشد و بعد سرش را تكا رهيخ

. كرد و رفت  يخداحافظ. از جا بلند شد  قهيمهرداد هم بعد از چند دق. ماجرا نداشت و ساكت شد يباق فيبه تعر يليتما گريد نايم

 يحبس م شيكه در آرواره ها يتشنج. كند يخودش را كنترل م يو به سخت دندار يمهران معلوم بود كه حال عاد ياما از چهره 

لهره ترس و د. احساسات گذشت  يباز نيدر ا يدوساعت.  ديايدرن شيرا سخت به هم فشرده كه صدا شيداد دندانها يشد نشان م

من ،  يخدا. بودم  دهيند يو سوزان قيخشم و غضب عم نيتا به حال مهران را در چن. به قلب و روحم چنگ انداخته بود  يبيعج
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را به اتاق خواب بردم، خوشبختانه هنوز  نايم! آن هم بر سر من ! داد كه االن است كه رها شود يم يافتاده ؟ قلبم گواه ينكند اتفاق

دادم و  دهير عقييدر اتاق را آرام بستم، اما بعد تغ دم،يرا كش شيرو. استانش را نخوانده بودم كه خوابش برددو صفحه از كتاب د

را  شيزند و دستها يافتاده باشد قدم م ريكه در قفس گ يريمهران مثل ش دميبه اتاق برگشتم د يوقت. باز گذاشتم  يدر را كم يال

كه  يدر حال. بودم  دهيقدر نترس نيتا به حال ا.  ديپر ميرنگ از رو. است  شده ديچنان محكم مشت كرده كه مچ دستش سف

 يمهران از جلو يحاال فقط پاها. انداختم نييرها كردم ، سرم را پا يصندل انيسر و صدا خودم را در م يب ودندسست شده ب ميپاها

چند لحظه .  ستادنديقابل من از حركت باز اكه گذشت آنها درست در م يا قهيچند دق. چشمم به چپ و راست در حركت بودند 

 .دميصورتم د يمهران را جلو نيبعد صورت خشمگ

 ه؟يچ هايباز نيا يمعن يبگ شهيم-

 ؟يباز-

 !يآره باز-

 ؟يباز-

 ؟يجواب همون سؤال اولم رو بد يتون يم ؟يگم تكرار نكن يم يهرچ يشه مثل طوط يم-

 .فهمم يمنظورت رو نم-

 ...رو بهخودت  اي يفهم يآها نم-

 :اما دوباره برگشت و گفت. و دوباره چند قدم از من دور شد  ديكش شانشيپر يبه موها يدست مهران

 چرا؟ ؟يكن يم ينطوريآخه چرا با من ا ما،ي، س مايس-

 .هيفهمم منظورت چ ينم-

 !ستين تيواقعا حال نكهيمثل ا-

 سر كار افتاده؟ يمهران، اتفاق-

 !خونه من آره يسركار نه، تو-

 خونه؟ يتو-
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 !خونه ، خونه من ، خونه ما. آره -

 رونيكنان ب سيجمالت را ه نيبه هم فشرده اش ا يدندانها ياز البال مهران

 

 .نمي دانستم چرا اين قدر عصباني است. اگر مينا نخوابيده بود حتما فرياد مي زد. ميداد

 چرا نمي پرسي چه اتفاقي افتاده،ها؟ _

 ون خبر ندارم؟مگه چيزي شده كه من از ا _

 :با لحني نيش دار گفت مهران

 .معلومه كه براي شما عاديه و اتفاق آنچناني به حساب نمياد _

 مهران ميتوني رك و راست بگي چي شده؟ _

 ...چي داره بشه؟ زن بنده و برادر بنده، بله ديگه . هيچي، هيچي _

برخورد آن با گونه مهران چيزي بود كه براي چند دقيقه در چطور شد كه دستم در هوا به پرواز درآمد و فقط پژواك  نفهميدم

به من و به مهرداد شك ! باورم نمي شد كه مهران به من شك كرده باشد. از شدت خشم و غضب سراپا مي لرزيدم. گوشم پيچيد

ان بعيد بود كه روابط از مهر! مسبب آن بود را به مثابه خيانت به خود تلقي كند خودشبودن مهرداد در اينجا كه ! كرده باشد

 .آن شب اولين آجرهاي ديوار سكوت بين ما گذاشته شد. چندين ساله ما را به اين شكل خراب كند

من . مينا كالس اول را با موفقيت تمام كرد و به عنوان شاگرد خوب مدرسه جايزه اي هم گرفت. وضع تا آخر بهار ادامه يافت اين

گزارش آنها را براي هلن فرستاده بودم و نتيجه و سود دفتر مونترال هم خيلي خوب بود كه كارهايم را رو به راه كرده بودم و 

مهران طي اين مدت زياد ماموريت مي رفت و من و مينا مجبور بوديم خودمان براي تعطيالت . رضايت همه را برآورده كرد

مينا از اين موضوع . بار و بعد به يكبار در ماه مبدل شد رفت و آمد هاي مهرداد اوايل هر دو هفته يك. تابستاني برنامه ريزي كنيم

سكوت . مي شدم علت تمام اين چيزها را با كار زياد توضيح بدهم مجبور. به ويژه اينكه مهران را هم كم ميديد. خيلي ناراحت بود

ه اي كه پناهگاهش شده بود دلم مي خواست طوري مي شد تا مهران قبلي، از پشت نقاب بيگان. سنگين مهران قلبم را مي فشرد

ديدن چهره ي عبوس و اخمو و ساكت مهران قلبم را ريش . دوباره ظاهر بشود و ما بتوانيم به زندگي شاد و آرام قبلي برگرديم
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دلم مي خواست به او بفهمانم كه اين سالها خيلي چيزها به من آموخته و زندگي با او اگر ابتدا به حالت يك نوع . ريش مي كرد

بعد از ماجراي آن شب يك بار ديگر برايم . ي دين و انجام وظيفه بوده، به مرور زمان جاي خودش را به محبت داده استادا

به خاطر همين عالقه بوده . شد كه مهران از روي حسادتي كه از عشق عميقش به من برخاسته بود چنين حرفهايي به من زد روشن

مي خواست هديه اي به ما بدهد ولي بعد حس كرد كه مرتكب اشتباه شده و هديه نامناسبي . كه مهرداد را وادار به آمدن كرده بود

دلم مي خواست مي توانستم با حرفي و نوازشي ترديد و . همه ي اينها از عشق و عالقه شديد او ناشي شده بود. انتخاب كرده است

. همين مرا بيشتر عصباني مي كرد. عب العبور شده بوداما سكوت او برايم مثل يك ديوار ص. شك را از دل و جان او پاك كنم

. محكم و بيرحمانه، راه نجاتي نبود. خود مي ديد مي كوبيد راهگردابي خشمگين مرا در چنگال خود گرفته بود و به مانعي كه سر 

خاموش كند و . آزاد كنداما قصد آن را نداشت كه مرا رها سازد، . خوب بود اگر كار را زودتر تمام مي كرد و من رها مي شدم

شد اميدوار مي شدم كه يا  ميتا لحظه اي از شدتش كاسته . سكوت او بود كه مرا در آغوش اين گرداب انداخته بود. ساكت كند

حتي اشكي برايم نمانده بود . هنوز اين فكر از مغزم نگذشته بود كه دوباره با شدت تمام مرا در خود مي پيچيد.... رهايم كند و يا 

مثل جانوري كه هر تكه از بدنش را حيوان . ا گرد و غبار وحشتناكي را كه شنيدن آن حرفها بر سرم جاري كرده بود فرو بنشاندت

نعره مي . درنده اي گاز زده باشد، به خودم مي پيچيدم و روح زخم خورده من در سكوتي سهمگين فرياد مي كشيد، فغان مي كرد

گريه يا هق ! كابوس رها شود، بالها را آزاد كند و به جايي كه اين قدر بي عدالتي نباشد پرواز كند زد و هوار مي زد تا شايد از اين

آخر چرا حاال كه قلبم . اشك جاري شد اما سيل گرم اشك نمي توانست تاثير اين حرفها را از روحم پاك كند يلهق خشك باز و س

 !به من صبر و تحمل بده. چرا؟ خداوندا، خداوندا كمكم كن پذيراي عشق او شده بود بايد اين حرفها زده شود؟ چرا؟

 !مامان! مامان _

محكم بغلش گرفتم و . مينا سر خورد توي بغلم. دستهايم را به طرف او دراز كردم. را بلند كردم و مينا را كنار در اتاق ديدم سرم

 .اشكهايم از نو جاري شد

 ده؟ سرت درد مي كنه؟مامان، مامان خوبم، چرا گريه مي كني؟ چيزي ش _

 ...نه، نه  _

 دلت براي بابا مهران تنگ شده؟. پس گريه نكن _
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 .اي، همچين _

 .حيف شد كه شماها شدين مثل پدر و مادرهاي بچه هاي ديگه. من هم همين طور _

 ؟_

ت ميشن و با هم حرف يادته يكروز برات تعريف كردم كه بچه ها مي گفتند وقتي پدر و مادرهاشون با هم دعوا مي كنند ساك _

 نمي زنند؟

 .او كارش زياده و وقتي مياد خونه خسته است. ولي من و پدرت دعوامون نشده. آره _

 .خودم ديدم كه دعواتون شد. نه اينطور نيست _

 چي؟ _

 .هاج و واج به صورت غمگين مينا ذل زدم من

آمدم ببينم چي شده كه پشت در اتاق . ه از خواب پريدماون شب خودم ديدم، وقتي شما دوتا داشتيد حرف مي زديد، من يكدفع _

 !خيلي ترسيدم. بعد بابا رفت تو اتاق و من پريدم روي تخت و چشام رو بستم. شنيدم بابا و تو داريد دعوا مي كنيد

اشو بريم حاال پ. فقط پدرت از چيزي ناراحت بود، داشت برام تعريف مي كرد چي شده. نه، دعوا نمي كرديم! آه عزيز دلم _

 .بخوابونمت

 .من خيلي دوستش دارم. مامان، عمو مهرداد چرا ديگه اينجا نمياد؟ عمو مهرداد خيلي مهربونه _

. در اتاقش را هم نيمه باز گذاشتم. بعد آرام او را روي تخت گذاشتم و رويش را پوشاندم. را توي بغل گرفتم تا خوابش برد مينا

خوب بود كه . حدود نيمه شب بود. به ساعت نگاه كردم. ني بود كه تصورش را مي كردموضع بدتر از آ. بعد به هال برگشتم

مي دانستم اين بار مهران با ما . حاال بهترين فرصت بود تا مسافرت را جلو بياندازيم. بود يدهمدرسه ها تعطيل و تابستان فرا رس

بعد از جستجوي طوالني . نقشه هاي توريستي را بيرون آوردماين بود كه بالفاصله كشوي ميزم را باز كردم و . جايي نخواهد آمد

باالي كمد پايين آوردم، لباس و وسايل ضروري و لوازم مربوط به كارم  ازبعد چمدان را . باالخره آنچه را كه مي خواستم پيدا كردم

حاال من . استراحتگاهها برايش تهيه كنممدتي بود هلن از من خواسته بود اطالعات دقيق تري از جاهاي ديدني و . را در آن جا دادم

مدتي از اين خانه كه پر از غم شده بود، دور مي شديم  مه. با يك تير دو نشان مي زديم.و مينا مي توانستيم اين كار را انجام بدهيم
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سفر شديم و چون اين بود كه يادداشتي براي مهران نوشتم كه من و مينا راهي . و هم اطالعاتي براي هلن جمع آوري مي كرديم

با همين مضمون  هميادداشت را روي در يخچال چسباندم يادداشتي . محل اقامت ما مشخص نخواهد بود خودمان تماس مي گيريم

مهران ماموريت بود و آن طور كه خودش گفته بود قرار . براي ليزا نوشتم و صبح قبل از حركت توي صندوق پست آنها انداختم

 .دبود سه روز ديگر برگرد

. هر طور بود خودم را مجبور كردم چند ساعتي بخوابم. را روي پنج صبح تنظيم كردم تا زنگ بزند و روي تخت دراز شدم ساعت

. قبل از زنگ ساعت خودم بيدار شدم.چون رانندگي طوالني در پيش داشتيم و من بايد حواسم را خوب جمع جاده مي كردم 

ستم دست و صورتش را بشويد و لوازم و اسباب بازي هاي مورد عالقه اش را براي يك آهسته مينا را بيدار كردم و از او خوا

به هر حال تا ساعت شش صبح . معلوم شد وسايل دختر بيشتر از مال من بود. مسافرت طوالني جمع كند تا من توي چمدان بگذارم

فالسك چاي و ساندويچ هايي . و برگشتم باال مدادچمدان و ساك را پايين بردم و توي صندوق عقب ماشين جا . همه چيز آماده شد

را كه آماده كرده بودم با مقدار زيادي آجيل و ميوه بردم پايين و توي ماشين گذاشتم و بعد از سركشي به همه جاي خانه در را 

به اين دليل . است  هذشتمينا حس كرده بود كه اينها همه تاثير ماجراهاي چند روز گ. بستم و كليد را زير گلدان كنار در گذاشتم

 .ساعت شش و نيم صبح بود كه ما حركت كرديم. ساكت و آرام هرچه مي گفتم گوش مي داد و مخالفتي نمي كرد

و همين طور كم كم پيش مي رفتيم و جاهاي جالبي را . يك شب در آنجا مانديم . يازده صبح به اولين استراحتگاه رسيديم حدود

آن دور و اطراف . يك هفته بعد به جايي رسيديم كه قبال با يك گروه توريستي به آنجا رفته بودم .براي خودمان كشف مي كرديم

تصميم گرفتم فعال مدتي در حومه شهر . مي شناختم كه مي توانستيم با مينا در آنجا اقامت كنيم راجاهاي مختلفي . برايم آشنا بود

هرچند در راه چندين بار توقف كرده . وقتا در يك هتل كوچك اتاقي گرفتمم. بمانم تا بعد فكر جاي ديگر را بكنم "كيك"زيباي 

بعدازظهر همراه مينا براي اجاره آپارتمان يا . بوديم، اما مينا خسته بود و من هم دلم مي خواست يكي دو ساعتي استراحت كنم

. ا در مزرعه اي در همان نزديكي ديدمديگر داشتم نااميد مي شدم كه آگهي اجاره خانه اي ر. خانه به چند آژانس سر زديم

و آب ميوه خريديم و به هتل  يچبعد ساندو. بالفاصله به صاحب آن زنگ زدم و قرار گذاشتيم فردا صبح براي ديدن آنجا برويم

به اين دليل بهترين رفع خستگي . خودم هم خسته بودم. مي دانستم خسته شده است. مينا ساكت بود و حرف نمي زد. برگشتيم

 .براي ما اين بود كه مدتي در همين جا بمانيم و با اين حوالي آشنا بشويم
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خانه مورد . مزرعه اي بود زيبا و بزرگ و ساكت. روز بعد همراه مينا به آدرسي رفتيم كه ديروز از صاحبخانه گرفته بوديم صبح

خانه تماما مبله بود . ال و خوش برخورد بودمردي حدود شصت س. خود صاحبخانه در را به روي ما باز كرد. نظر ظاهرش خوب بود

خواستم آن دور و اطراف را ببينم . اجاره اش هم چندان گران نبود. تمام لوازم برقي مجهز بود بهو يك طبقه زيرشيرواني داشت و 

وقتي . ه خيلي شلوغ بودبه فاصله ي ده دقيقه به روستايي رسيديم ك. كه صاحبخانه پيشنهاد كرد با ماشين همه جا را به ما نشان دهد

. قرار است برگزار شود و همه از روستاهاي اطراف به آنجا آمده اند مدارانعلت را پرسيدم، معلوم شد آن روز مسابقه اي بين دا

وقتي به خانه برگشتيم، صاحبخانه ليستي از تلفنهاي ضروري را به . در نزديكي آنجا مدرسه و پلي كلينيك و فروشگاه و پست بود

البته ترس و واهمه اي از زندگي در جاهاي . رمداد و گفت اگر نيازي به چيزي داشتيم مي توانم با شماره منزل او تماس بگيمن 

دور از شهر نداشتم، چون خوشبختانه همه ي شهرهاي كوچك و روستاهاي آنجا مجهز به تمام مراكز و وسايل مورد نياز زندگي 

يا اگر الزم شد  يكمي شد كه اگر خداي نكرده اتفاقي بيفتد چقدر سريع مي توانم او را به كلينتنها نگراني من به مينا مربوط . بود

اوراق . معلوم شد در فصل تابستان طي ده الي پانزده دقيقه مي توان به كلينيك مجهزي در آن منطقه رسيد. به بيمارستان برسانم

بعد با . كمك مينا وسايلمان را از توي ماشين به خانه ي جديد منتقل كرديم به. مربوط به اجاره را امضا كردم و كليد را از او گرفتم

حدود ساعت هفت عصر شام مختصري خورديم و هر دو . هم دوباره سوار ماشين شديم تا براي خريد سري به فروشگاه بزنيم

دا مينا كه معلوم بود هنوز خستگي راه بع. خسته و كوفته با يك ظرف پر از ذرت بوداده روي كاناپه نشستيم و كارتون نگاه كرديم

. دلم نيامد او را از خواب بيدار كنم. سرش را روي زانوي من گذاشت و خوابش برد اناپههمان جا روي ك. از تنش بيرون نرفته

وي تخت او را ر. يكساعتي همان طور نشستم و به برنامه ي اخبار گوش دادم و بعد آرام او را بغل گرفتم و به اتاق خواب بردم

نفره داشت و به اين دليل مينا مي توانست در يك اتاق  يكخوشبختانه اتاق خواب اين خانه دو تخت . خواباندم و رويش را كشيدم

بعد از اينكه مطمئن شدم جايش راحت است به هال برگشتم تلويزيون را خاموش و درهاي . خيال من هم راحت تر بود. با من باشد

داشتن كامپيوتر . گذاشتم زليوان چاي براي خودم ريختم و رفتم نشستم روي كاناپه و لپ تاپ را روي مي خانه را قفل كردم و يك

با نگاه به كارهايي كه مي بايست انجام . خيلي از كارهاي مرا ساده كرده بود و مي توانستم به راحتي كارهايم را در خانه انجام بدهم

بود كه  بحدودا ساعت ده ش. مدت بيشتري را با مينا باشم و هم كارهاي هلن عقب نيفتدبدهم، برنامه كاريم را تنظيم كرده تا هم 

چند دقيقه بعد روي تخت ناآشنا دراز كشيدم و سعي كردم تا با غلبه بر افكاري . خستگي مرا هم وادار كرد براي خواب آماده شوم
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نه جاي غريبه . به مينا حسوديم مي شد كه راحت مي خوابيد .كه در صندوقچه مغزم پنهان شده و هنوز بيرون نپريده بودند بخوابم

اما چند دقيقه بعد با وجود . نه خدا را شكر فكري داشت كه مانع خوابش شود با ترس و لرز چشمانم را بستم وناراحتش مي كرد 

همه . بي قلبم را به تپش انداخته بودترس عجي. اينكه هيچ اتفاقي نيفتاده بود هراسان آنها را باز كردم و به دور و اطراف نگاه كردم

مي دانستم تا چند روز ديگر به اين خانه عادت خواهيم كرد، اما حاال احساس آدمي . سعي كردم خودم را آرام كنم. جا ساكت بود

چند روز پيش تا . را داشتم كه طوفاني شديد پايه و اساس خانه و زندگيش را بر باد داده و تك و تنها وسط ويرانه ها مانده باشد

طوفان ناگهاني ويرانگر بار . انتظار روزهاي خوبي را داشت دآسمان صاف بود و مي ش. همه چيز روند عادي خودش را طي مي كرد

هوايش هم . زندگي من شباهت زيادي به طبيعت داشت! هيچ چيز نمي تواند ثلبت بماند! دگر ثابت كرد كه هيچ چيز پايدار نيست

حاال بايد از نو تكه تكه هاي زندگيم را كه طوفان . حاال مرحله ديگري را بايد از سر بگذرانم. اني و هم سردهم طوف. باراني ميشد

مي دانستم كه اين بار تالش . ويران كرده بود جمع كنم و به شكلي به هم بچسبانمو بايد دوباره خانه ي شادي براي مينا بسازم

 .خواب و خستگي، چشمهايم را در آغوش گرفتند پلكهاي سنگين از. بيشتري از من طلب مي شود

در چند ثانيه اول همه چيز . آرام چشمهايم را باز كردم. گرم آفتاب كه روي صورتم افتاده بود مرا از عمق خواب بيرون كشيد اشعه

و همه چيز سر جاي  اما حوادث چند روز گذشته كم كم در ذهنم بيدار شدند. فكر كردم هنوز در خواب هستم. به نظرم ناآشنا آمد

از جا بلند شدم و بعد از شستن دست و صورت كتري را . مينا هنوز خواب بود. را نشان مي داد صبحساعت هشت . خود قرار گرفت

 .بعد رفتم و مينا را بيدار كنم. به برق زدم و مشغول آماده كردن صبحانه براي خودم و مينا شدم

 چقدر مي خوابي؟! شو ديگههي دختر گلم، نمي خواي بيدار بشي؟ پا _

باالخره بعد از اصرار زياد مينا چشمهايش را باز . تخت مينا نشستم و با نوازش موهايش سعي كردم او را از خواب بيدار كنم روي

 .كرد

 نمي خواي پاشي؟ _

 .نه _

 چرا؟ _

 آخه پاشم چي كار كنم؟ _
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 .ر، بعد با هم مي نشينيم و برنامه امروزمون رو تنظيم مي كنيمحاال تو پاشو بيا صبحونه بخو! اوه، آن قدر كار هست كه نگو _

 مامان، مي تونم چيزي ازت بپرسم؟ _

 .هرچي دلت مي خواد بپرس _

 ما تا كي اينجا مي مونيم؟ _

 .من از هلن مرخصي گرفتم و ما مي تونيم تا آخر تابستون اينجا بمونيم. تا هر وقت دلمون بخواد _

 !دونم كه تابستون خيلي روز داره، يعني ما اين همه روز اينجا بايد بمونيم؟مي ! تا آخر تابستون؟ _

 خب، مگه چه اشكالي داره؟ _

 !من از اينجا خوشم نمياد_

 .از امروز شروع مي كنيم به گردش. آخه چرا؟ ما كه هنوز هيچ جا رو نديديم _

 ايد مسافرت بريم؟تازه تو چرا به من نگفتي كه ما ب. من دلم نمي خواد اينجا بمونيم _

 .يادم رفته بود بگم _

حدس زدم . حدس زدم توي سر كوچولويش چه سوالي دارد دوز ميزند. ساكت شد و چيزي نگفت و فقط به من نگاه كرد مينا

ند شد باالخره مينا بدون اينكه حرفي بزند از جا بل. خيلي دلش مي خواهد آن را بپرسد، اما مطمئن بودم كه اين كار را نخواهد كرد

صبحانه را در سكوت خورديم، بعد از صبحانه . آمد توي آشپزخانه و پشت ميز نشست بعدو رفت صورتش را بشويد، چند دقيقه 

من از فرصت استفاده كردم و كاري را كه بايد زودتر انجام مي دادم، . مينا دفتر نقاشي اش را برداشت و رفت توي بالكن نشست

گفت كه آنها نيز تا دو سه روز ديگر به مسافرت اروپا  ليزا. م و به او خبر دادم كه حال ما خوب استتلفني به ليزا زد. عملي كردم

 .برايشان سفر خوبي آرزو كردم و گوشي را به مينا دادم. خواهند رفت كه چند سال بود برايش تهيه ديده بودند

به فاصله ي يكساعت راه . جاي بسيار با صفايي بود. ن رفتيمبعد من و مينا براي آشنايي با آن دور و اطراف از خانه بيرو يكساعت

ما و چند نفر ديگر سوار قايق موتوري . به رودخانه ي بسيار بزرگي رسيديم كه بعد معلوم شد يكي از نقاط استراحت توريستهاست

ناي شاد و خندان چند روز مينا خيلي خوشش آمد و كم كم داشت همان مي. قايق سواري كرديم دخانهشديم و نيم ساعتي روي رو

 .بعد از ناهار تلفني به هلن زدم تا به او اطمينان بدهم كه تمام كارها را روبه راه خواهم كرد. وقتي به خانه برگشتيم . قبل مي شد
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 چي شد يكدفعه هوس مسافرت كرديد؟! شماها كجاييد؟ _

مينا كرده باشيم و هم اطالعاتي رو كه تو مي خواستي برات هم سفري با . فكر كردم با يك تير دو نشون بزنم. چيز مهمي نشده _

 .جمع آوري كنم

 .ترسيدم نكنه با مهران حرفتون شده _

تابستون هم منتظر نميشه تا ما آدما وقت . مهران با اين ماموريتهايي كه ميره نمي تونه براي مدت زيادي همراه ما باشه. نه نه _

 .پيدا كنيم

 .براتون تعطيالت خوبي آرزو مي كنم و منتظر مي مونيم تا برگرديد. پس اگر واقعا اين طوره _

البته مي دانستم كه . چند روز اول هر چه به خانه زنگ مي زدم تا از حال مهران باخبر بشوم هيچ كس گوشي را بر نمي داشت طي

فكر كردم بهتر است يك كم ديگر قهر ادامه بعد از چند بار تالش . اما سركار هم نميشد او را پيدا كرد. دير وقت به خانه مي آيد

مي دانستم كه اين دو برادر از . با بودن مهرداد در شهر خيالم راحت بود. خودم هم بچه گانه مي آمد ظرهرچند حتي به ن. پيدا كند

 .مرا آرام كند فكر كردم شايد اين سكوت بتواند باالخره او را سر عقل بياورد و. اوضاع و احوال يكديگر باخبر خواهند بود

چند نفر از همسايه ها كه در فاصله ي حدود پانزده دقيقه پياده روي از ما ساكن بودند آشنا شديم كه آنها هم فرزنداني همسن و  با

مينا با چند نفر از . خوشحال بودم كه مينا دوستاني پيدا كرده است و حداقل روزها سرگرم است. سال و كمي بزرگتر از مينا داشتند

من هم . تفريحي مشغول نقاشي و تمرين موسيقي مي شد _شنا مي رفت و مدتي هم در مركز آموزشي  السه ها روزها به كبچ

چون راه . يك شب به جشن تولد يكي از دوستان جديدش دعوت شديم. مشغول انجام كارهايي بودم كه هلن برايم مي فرستاد

كه صاحبخانه از من هم دعوت كرد در جشن تولد دخترشان  مبگذارم و برگرد خواستم مينا را. دور بود با ماشين به آنجا رفتيم

. مينا خيلي سريع با بقيه ي بچه ها دوست شد. مهماني شلوغ و شادي بود. بويژه كه والدين ديگري هم حضور داشتند. شركت كنم

ود نه شب بود كه ما خداحافظي كرديم و ساعت حد. تسلط به دو زبان فرانسه و انگليسي خيلي در دوست يابي به او كمك مي كرد

من چشم به جاده دوخته بودم سعي مي كردم . در راه مينا ساكت بود و كم كم داشت خوابش مي برد. به طرف خانه راه افتاديم

واز مي پر "او"تا كمي سست مي شدم آنها به سوي . نگذارم حواسم پرت شود و افكارم از غل و زنجيري كه به پا داشتند آزاد شوند

. با هم درگير مي شدند كه تا چند ساعت مرا دچار سردرد مي كردند. مخالف و موافق. اواخر دو دسته شده بودند ينا. كردند
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اين چند هفته قهر هم هيچ كمكي در حل مشكلم نكرده بود و فقط مينا گوشه گيرتر . همين تضاد نمي گذاشت بفهمم چه بايد بكنم

مهران خودش مي بايست اين شك را . بايد چاره اي مي انديشيدم. رم دوباره مرتكب اشتباه مي شوماحساس مي كردم دا. شده بود

. قهر كردن من هم فايده ي چنداني نداشت. در غير اين صورت زندگي مشترك ما از اين هم تلخ تر مي شد. از سرش بيرون كند

 چه بايد كرد؟. چيز جالبي نبود ،م تا اينجاي كارتاثيرش بر مينا ه. اما مشكل را حل نمي كرد. فاصله ايجاد مي شد

خانه اي كه . خانه اي تنها در زميني آزاد. چهار كيلومتري بيشتر با خانه فاصله نداشتيم. حدودا سه. افكار در سرم دور مي زد اين

به تنهايي . اما كمر خم نكرده بود. ددر مقابل باد و باران و طوفان ايستادگي كرده بود، زخم برداشته بو. سالها پا بر جا ايستاده بود

بي خود نبود روزهاي اول احساس مي كردم مهمان ناخوانده را در . بود و نمي خواست خلوتش را كسي برهم بزند تهخود انس گرف

وجود جاندار بايد مثل يك م. هر خانه اي را بايد تدريجا مال خود كرد. خانه خالي بماند در خود فرو مي رود":مي گويند. آنجا داريم

هر صاحبي . بويژه اگر خانه قديمي باشد و چند بار صاحب عوض كرده باشد. آن پذيرفته شد هبايد كاري كرد تا ب. با آن كنار آمد

هنوز تمام و كمال در اين خانه پذيرفته . رنگ و بويي از خود بر آن ميگذارد كه ممكن است با صاحبخانه ي جديد جور در نيايد

نمي دانم چرا اما يك نوع احساس موقت بودن در . كرديمبايد به هم عادت مي . ل هر چيز ديگري وقت مي بردمث. نشده بوديم

هرچند چشمم به جاده دوخته شده بود ولي ظاهر شدن ناگهاني آن زن وسط جاده باعث شد بشدت پا روي ترمز . اين خانه داشتم

خودش را دوباره باال  ايين،م مي لرزيد مينا كه از روي صندلي سر خورده بود پتمام بدن. چند ثانيه اي حال خودم را نفهميدم. بگذارم

قبل از اينكه فرصت كنم به او جوابي بدهم زن جواني با موهاي ژوليده و رنگي پريده به شيشه ماشين . كشيد و پرسيد چي شد

 .من شيشه را پايين كشيدم تا ببينم چه مي خواهد. كوبيد

 !ا كمك كنيدتو رو بخد! كمك كنيد _

 چي شده؟ _

 !شوهرم، شوهرم _

معلوم شد ماشين آنها از جاده منحرف و با درخت كنار جاده تصادف كرده . ماشين پياده شدم و به مينا گفتم همان جا بماند از

له كنار سا 5دختر بچه اي حدود . جلوي ماشين كامال از بين رفته بود و مردي جوان، بيهوش سرش روي فرمان افتاده بود. است

 .زن جوان به طرف او رفت و بغلش گرفت و التماس كنان از من كمك خواست. كردجاده نشسته بود و داشت گريه مي 
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اين دور و اطراف نتونستم تلفني پيدا . تا شوهرم را به بيمارستان ببرند. بايد آمبوالنس صدا كنم. خواهش مي كنم، كمك كنيد _

 .كنم

 از. سوار شويد با هم برويم. زديكي زندگي مي كنيمما در اين ن. نگران نباشيد _

 

 ميتونين تلفن كنين خونه

چند دقيقه بعد بعد به خانه رسيديم زن جواني كه بعد فهميديو نامش لوراست .ماشين شديم ومن سريعتر رانندگي كردم سوار

به لورا گفتم تا .شه ي اتاق ايستاده بوددخترش كاترين گو.شتابان به سمت تلفن رفت و توضيحات الزم را به كشيك اورژابس داد

هم اشاره كردم از اتاق ديگر براي كاترين اسباب بازي بياورد خودم هم كتري را گذاشتم تا  يناامبوالنس برسد همان جا بمانند به م

ست كاترين رو هم با چاي درست كنم چند دقيقه بعد صداي اژير امبوالنس شنيده شد لورا ادرس خانه را به انها داده بود لورا خوا

تلفن را به او دادم و از او خواستم شب به انجا برگردد ابتدا  مارهخودش ببرد ولي قانعش كردم بگذارد دخترش پيش ما بماند ش

اما شايد وجود مينا .حال او را ميفهميدم من هم اگر به جاي او بودم در گذاشتن فرزندم پيش يك ادم بيگانه تامل ميكردم.دودل بود

نداشت دخترش را بيش از اين ناراحت  وميلز.وت به برگشتن او باعث شد مطمئن شود كه اتفاقي براي كاترين نخواهد افتادودع

مينا خودش را با كاترين كشغول كرد ابتدا دخترك حرف نميزد و هر چند دقيقه يكبار بغض ميكرد مجبور شدم اورا بغل .كند

ب ميشود و مامان بزودي برميگردد كم كم ارام گرفت و قبول كرد با مينا برود بگيرم نوازشش كنم و مطمئن كنم كه پدرش خو

 كند بازي

ساعت بعد كه صدايي از انها نيامد اهسته به اتاق نزديك شدم تا ببينم مشغول چه كاري هستند مينا وكاترين هردو روي تخت  نيم

ش گرفته بود هر دو خواب بودند جرئت نكردم مينا را بيدار كنم دراز كشيده بودند و مينا مثل خواهري مهرباناو را در حلقه بازوان

 و از اتاق بيرون امدم يدمپتو را روي هردويشان كش

 ساعت بعد لورا با ماشين پليس كه براي تحقيق امده بود پيش ما برگشت دو

 :سيدم حال شوهرش چطور است او گفتاز چند سؤال از من انها رفتند و لورا در خانه ي ما ماند برايش چاي اوردم و از او پر بعد

هنوز به هوش نيامده بود كه مجبور شدم همراه پليس به اينجا برگردم دكترها گفتند به احتمال زياد تا صبح وضعش تغييري -
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 نخواهد كرد

 زد زير گريه گريه اي چنان تلخ كه نزديك بود من هم به گريه بيفتم و

 و ببندم و چيزي نگم اين اتفاق نمي افتادهمش تقصير منه اگر من ميتونستم دهانم ر-

انچه ديده بودم وشنيده بودم .نتونستم جلوي خودم رو بگيرم نتونستم تا خونه صبر كنم نتونستم اول به حرفاش گوش كنم ولي

ه بود مي داشت ديوانه ام ميكرد وقتي به صورتش وبه دستاش نگاه ميكردم و ياد حرفايي كه به من گفت.دلم رو به اتش كشيده بود

ببينم ادمي كه با جان ودل دوست داشتم جواب محبتهاي من رو اينطوري بده نمي تونستم به  نستمافتادم كله ام داغ ميكرد نمي تو

صد بار به .پند واندرز مادرم عمل كنم كه هميشه مي گفت قلب عاشق بايد ياد بگيرد بخشنده باشه اون هم بخشنده اي بزرگ

نه صبر كن توي ماشين توي جاده نگذار خشمي كه تورو در بر گرفته طوفان به پا كنه جلوي كاترين خودم گفتم صبر كن تا خو

من استيو رو خيلي دوست دارم هيچ .چيزي نگو اما نشد اي كاش نمي گفتم اي كاش دهانم قفل ميشد و حرفي ازش در نمي اومد

با يه بچه چه كار  وقتاز بيمارستان ديگه نخواد منو ببينه اون  حاال از اين ميترسم كه بعد از مرخصي.دلم نمي خواست اينطور بشه

كنم؟بدون استيو نميتونم زندگي كنم كاترين خيلي دوسش داره حتي بيشتر از من او هم كاترين رو دوست داره پدر خيلي خوبيه 

ببره حتي برام بستني بخره  حتي بعضي وقتا به كاترين حسوديم ميشه دلم ميخواد استيو من رو مثل اون نوازش كنه به گرئش

 حرفاي من شايد به نظر شما راستي اسمتون چيه؟ ونماره ميد.....و

 سيما-

يك عاشق واقعي حتما تا به حال كسي .اگر اينطور حتما عاشق نشديد.اها داشتم مي گفتم اره شايد حرفام به نظرتون عجيب بياد-

رو تجربه كرده باشيد ديگه به سختي ميتونيد با تنهايي كنار بياين رو با تمام وجودتون دوست نداشتيد چون اگر چنين چيزي 

 .....باشه او هم شما رو همينطور عاشقانه دوست داشته باشه توندلتون مي خواد كه او هميشه كنار

ل دلش مي خواست با كسي دردود.سكوت را حفظ كرده بودم ميدونستم كه بعد از چند دقيقه دوباره خودش به حرف مي ايد من

 :ادمها معموال با غريبه ها راحت تر حرفهايشان را ميزنند لورا بعد از مكث كوتاهي گفت.كند

من اشتباه كردم بايد به حرف مادرم گوش مي دادم ميدوني سيما اويل كه با استيو اشنا شدم و داشتم ديوانش ميشدم مادرم مدام -

ش زياد باشه تو رو مي سوزونه و اون رو فراري ميده مردها به من مي گفت از حرارت عشقم كم كنم هي مي گفت اگر حرارت
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يا زنها عاشقشون بشن بدشون نمياد اما اگر اين عشق دست و پا گيرشون بشه رفتن رو به  هاعاشق ازاديشون هستند از اينكه دختر

باال كشيد تا هميشه در  كم كم حرارت عشق رو.موندن ترجيح ميدن بايد عاقالنه دوست داشت صاف وساده بايد ارام عاشق شد 

زندگيت خودش ميخواد كه بمونه وديگه هيچ  مسفريك حالت گرم ومطبوع باقي بمونه وپخته بشه وقتي به اين مرحله برسي ه

چيزي نميتونه اورا از تو جدا بكنه من اولش كم و بيش به حرفهاي مامان گوش ميدادم چون ميترسيدم استيو رو از دست بدم اما 

ازادشون .كنمبه اين كار ادامه بدم از شوق اينكه اون مال من شده بود ديگه نميتونستم احساسات خودمو مهار بعد نتونستم 

گذاشتم حاال ميفهمم اشتباه كردم استيو اوايل هميشه مي گفت از عشق من نسبت به خودش ميترسه وقتي ازش مي پرسيدم چرا 

ت او هم منو دوست داره ولي دلش نميخواد عالقه اش به من دست و مي گفت ميترسه عشق من براش بشه يه قفس طاليي مي گف

رو نمي فهميدم دوستش داشتم او مال من شده بود همين كافي بود بعد از تولد كاترين مجبور  يزهامن اون موقع اين چ.پاگيرم بشه

ميكرد اما من احساس ميكردم اون شدم بيشتر به كاترين برسم تو هم بچه داري و ميدوني سالهاي اول چقدر سخته استيو كمكم 

داره از من دور ميشه همين باعث شد بيشتر حواسم رو جمع رفت و امدهاش بكنم كم كم متوجه شدم كه ديرتر مياد خونه البته 

قبال هم اتفاق مي افتاد مه دير بياد هميشه خبر ميداد كه نگران نشم اما بعد از تولد كاترين دير امدن هايش بيشتر شده بود 

ميگفت خونه جاي  هجرئت نميكردم علتش رو ازش بپرسم استيو خوشش نمي امد مسائل محل كارش رو به خونه بياره هميش.

استراحته جايي كه هيچ چيز خارجي نبايد ارامش اون رو بهم بزنه هرچي سركار اتفاق مي افته بايد همون جا بمونه نبيد اون رو 

د و اون رو ابري كنه اين بود كه جرئت نميكردم ازش بپرسم چرا تازگيا دير مياد يكروز بياري خونه وبر ارامش خونه سايه بينداز

 پيش مادرم گذاشتم وخودم رفتم چند دست لباس بخرم روكاترين 

رفتم چند دست لباس بخرم توي فروشگاه دو ساعتي ميگشتم تا چيزهايي رو كه ميخواستم پيدا كردم بعد رفتم سري به  خودم

ي دي بزنم دنبال اخرين البوم خواننده محبوبم ميگشتم وقتي رديف اول رو نگاه كردم برگشتم به سمت رديف دوم قسمت نوار وس

جوان خوش اندام و زيبايي ديدم دست هركدومشون كاستي بود زن با چنان لبخند  زننوارها كه در جا خشكم زد استيو رو با 

دندان لبخند رو از صورتش محو كنم از اون روز به بعد هروقت دير ميكرد مليحي به او نگاه ميكرد كه دلم ميخواست با چنگ و 

گذاشتم به رويش نياوردم تا اينكه امشب  رفكرميكردم حتما االن خونه اون خوشكله است با هشدارهاي مامان دندان روي جگ

ديدم كاسه صبرم لبريز شد تا رفتم براي وقتي تو خونه روستش كه به مناسبت ترفيع مقام مهماني داده بود دوباره اين زن جوان رو 
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شد كه  عثهمه ي اينها با.كاترين اب بيارم ديدم با استيو گرم صحبت شده اون هم چه جور نميدوني چه جوري نگاهس ميكرد

 شك و ترديدم به يقين تبديل بشه و سد سكوتم بشكنه اگر حداقل وقتي اون رو به من معرفي ميكرد شايد زياد شك نميبردم ولي

او انگار هيچ اتفاقي نيفتاده رفتار ميكرد همين بيشتر منو عصباني ميكرد بهش گفتم كه امشب برميگردم و نميخوام خونه دوستش 

اونجا جوابي بهش ندادم وقتي سوار ماشين شديم ديگه طاقت نياوردم هرچي تو دلم بود بيرون ريختم  وليبمونم ازم پرسيد چرا 

رهم كرد به حرفاش گوش نميدادم اخه خيلي در غم و دردي كه دلم رو از ديدنش با اون زن پر يادم نيست استيو چه توضيحي س

كه حواسش از جاده پرت شد و كنترل ماشين از دستش در رفت  هكرده بود غرق بودم فقط يادمه استيو برگشت به من چيزي بگ

همه ي گناهاش رو ببخشم حتي حاضرم اگه ديگه من  حاضرم.من زنده نميمونم .حاال نميدونم چكار كنم اگر استيو چيزيش بشه 

 رو نخواد بره با يكي ديگه زندگي كنه ولي زنده بمونه و صدمه ي شديدي نديده باشه خداي من كمكم كن

به گريه افتاد نميدانستم چطور دردش را تسكين بدهم چيزي بود كه او وشوهرش مي بايست با كمك يكديگر حلش ميكردند  لورا

ود كه هميشه اتفاق مي افتاد به ويژه در كشورهايي كه اينگونه روابط چيز زياد ناگواري به حساب نمي امد هر زوج جواني ماجرايي ب

نكند اما گاهي اتفاق مي افتاد كه دير يا زود يكي از انها از راه به در ميشد به هر حال سعي كردم  ااميدوار بودند كه همسرشان خط

وار كنم صبح زود بچه ها را از خواب بيدار كرديم و صبحانه اي اماده كردم و چهار نفري راهي لورا را دلداري دهم و اميد

ميكرديم وقتي به بخش اورژانس رسيديم معلوم شد استيو به هوش  گيبيمارستان شديم كه در ده كيلومتري محلي بود كه ما زند

ها باال رفت ما نيز ارام نر به دنبالش روان شديم وقتي به پشت در  امده و در اتاقي در طبقه دوم بستري است لورا دوان دوان از پله

 اتاق رسيديم لورا همان جا ايستاد

 چي شده؟چرا نميري تو؟-

 ميترسم-

 از چي؟-

 از اينكه شايد نخواد من رو ببينه-

 اينجا ايستادن كه چيزي رو حل نمي كنه-

 ن جا بمون من و بچه ها همين جا منتظر ميمونيمتو اگر نخواست تو رو ببينه بيا بيرون اگر خواست همو برو
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 نه بهتره اول با دكترش حرف بزنم-

 نميخواد بانه بياري تو برو من اينجا ميمونم هر وقت دكتر اومد صدات ميكنم-

 ......اخه-

 .....ديگه اخه نداره برو برو ديگه-

 مامان برو به مامان بگو من يه دوست تازه پيدا كردم-

مينا رو گرفته بود يكي از عروسكهاي مينا هم در دست ديگرش بود مينا هم مثل يك خواهر بزرگتر طوري  سفت دست كاترين

كنار او ايستاده بود انگار حاضر بود با هركسي كه به كاترين نگاه چپ بكند بجنگد هنوز چند ساعتي از اشنايي تصادفي انها نگذشته 

ا هم بزرگ شده اند انها را به سمت نيمكتي كه كمي دور از اتاق قرار داشت از بچگي ب گوييبود ولي ظاهر قضيه نشان ميداد 

هدايت كردم و هر سه روي نيمكت نشستيم لورا باالخره بر ترس خود غالب شد و در اتاق را باز كرد و رفت داخل وقتي بعد از ده 

ي كلينيك ناگهان به فكرم رسيد كه هميشه دقيقه خبري از او نشد خيالم راحت شد كه همه چيز به خير گذشته است توي راهرو

خبر مرگ و از دست دادن عزيزي باعث ميشود ادم خيلي چيزها را فراموش كند ببخشد و تن به گذشت بدهد وقتي انسان در مرز 

 و گاهي نه يشودمرگ قرار ميگيرد حاضر است هر كاري كند هر گناهي را ببخشد تا عزيزش از دست نرود گاهي ارزويش عملي م

كه در اينصورت سالها پشيماني چرا و اي كاش برايش باقي مي ماند يك لحظه خودم را به جاي لورا گذاشتم و بر خود لرزيدم نه نه 

 .....نميخواستم جاي او باشم خدا نكند در ان حالت انتظار افكارم مرا به ان اتاق اشنا برد 

ردم تا عذرخواهي نكند با او قهر خواهم كرد ولي حتي روز بعد در شب بي نهايت از حرفهاي مهران رنجيدم و با خود عهد ك ان

جاده اي كه معلوم نبود به كجا ختم خواهد شد با اندوه و ترديد عهد وپيمان خودم را به زبان اوردم سعي كردم زنداني بسازم و 

ي چنگ به ميله ها مي انداخت و مشت بر بكشم و نگذارم رها شوند اما گويا دو نفر شده باشم يك دافكار واحساسم را در ان به بن

ديوارها مي كوفت تا شايد روزنه اي براي ازاد شدن بيابد شبها عصيان ميكرد و هاي هاي گريه ي دردناكش ارام نمي گرفت و 

ش ان يكي شرمگشن بود و در دلش فرياد ميزد با وجود همه چيزهايي كه اتفاق افتاده دوست.ديگري سعي ميكرد بي تفاوت بماند

رويايي كه مرا با .دارم قلب ان يكي از اين اعتراف مي لرزيد و غرق روياهايي ميشد كه حد ومرز نداشت و فقط به او تعلق داشت 

گرفت و همه چيز تيره و تار  يخود به اسمان ميبرد اما در اين پيروزي سعادت بار ناگهان سياهي غير قابل نفوذي مرا در بر م



 

 

كتابخانه نودهشتيا فرنگيس آريانپور –عروسي سكوت                                 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٥٥

 م نمي دانستم كه كدامينم ان سيماي مغرور يا سيمايي كه مغلوب عشق شده استوقتي به خودم مي امد.ميشد

 .لورا مرا به زمان حال برگرداند صداي

 سيما سيما ؟-

 بله-

 دو خبر خوب-

 يكي را ميتونم حدس بزنم-

 حدست درسته از دستم عصباني نيست يعني خيلي عصباني نيست ولي خبر دوم اينه كه صدمه سختي نديده-

ستون فقراتش سالمه و فقط بايد منتظر عكساي سرش باشيم تا ببينيم چي نشون ميده از دكترش خواستم اجازه بده  انهخوشبخت

 همه با هم چند دقيقه بريم

 اتاقش مياي بريم توي

 اه چه خوب چرا كه نه-

كاترين تا چشمش به .شديماو دست كاترين را ول نميكرد همگي باهم وارد اتاق استيو .دست مينا رو بگيرم اما نشد خواستم

 پدرش افتاد به طرف تخت دويد و مينا را هم دنبال خود كشيد اسنيو دستي به سر كاترين كشيد و موهايش را نوازش كرد

 بابا ببين اين دوست جديد منه اسمش مينا است-

 مينا؟-

 بله-

 اينم مامانشه-

 من سيما هستم ما ايراني هستيم.عرفي كنمسالم حالتون چطوره؟اوه ببخشيد فراموش كردم خودم رو به شما م-

 گفتيد ايراني؟.هيچ فكرش رو نميكردم نجات دهنده ي ما خارجي از اب در بياد-

 بله-

 اگر اشتباه نكنم فرش كشور شما معروفه؟-
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 تو از كجا ميدوني؟-

من از دست همسر عزيزم به  اگر ميگذاشتي توي ماشين برات توضيح بدهم زودتر از اينها مي فهميدي اون خانمي كه باعث شد-

به دفتر طراحي ما .شوهرش توي كار وادراته يكي از چيزهايي كه وارد ميكنه فرش از كشورهاي مختلف شرقيه.اين روز بيفتم

خواستند راه بيندازند طرح جالبي پيشنهاد كنيم و تابلوي تبليغاتي جذابي طرح ريزي  يمراجعه كرده بودتا براي نمايشگاهي كه م

رابطه من با اون خانم فقط .ا تبليغ خوبي براي اولين نمايشگاهي باشه كه وسايل تزئيني خونه رو اونجا عرضه خواهند كردكنيم ت

بود؟باورم نميشه انگار چند ماهه روي اين تخت  ديشبكاري بود ديگه اينكه شوهرش هم شب اونجا بود اه خدايا يعني همين 

 .فقط بايد استراحت كنم ترجيح ميدهم توي خونه استراحت كنم لورا برو ببين دكتر چي ميگه اگر.افتادم

 دكتر گفت بايد عكسات رو ببينه بعد نظرش رو بگه-

 حاال برو ببين ديد؟-

 سيما شما اينجا بمانيد تا من برگردم-

 باشه-

 انگليسي شما خيلي خوبه خيلي وقته اينجا زندگي ميكنيد؟-

 بله حدود ده ساله-

 .......اوه-

 جا به دنيا اومدهمينا اين-

 پدرش چي؟ايرانيه؟-

 بله-

 دختر زيبايي داريد-

 متشكرم-

 كاترين دست مينا رو ول كن بيا اينجا ببينم-

 نه باباجون اگر دسن مينا رو ول كنم ميترسم بره و من تنها بمونم-
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 بموني؟پس من و مامان چي؟ تنها

نا خيلي مهربونه و با من بازي ميكنه و دعوا نميكنه نمي خوام دستشو كسي با من بازي نميكنه ولي مي.شما بزرگا باهم دعوا ميكنين-

 ول كنم

 اگر دكتر اجازه بده ما فردا ميريم خونه اون وقت چي؟-

 هيچي مينا رو هم با خودمون ميبريم-

 اي كاش ما بزرگترها هم ميتونستيم اين قدر ساده مسائل خودمون رو حل كنيم-

 حق با شماست-

باالخره معلوم شد كه دكتر براي اطمينان بيشتر .امد قيافه اش زياد شاد نبود استيو با نگاهي پرسان منتظز ماند همين موقع لورا در

مي خواهد ازمايشت ديگري انجام بدهد به اين دليل حداقل يك هفته اي او بايد در كلينيك بستري باشد و پس از اينكه مطمئن 

خواهند كرد خب تا اينجاي خبر خوب بود و من نميتوانستم به علت غمگيني استيو را مرخص  ردشدند خطر ديگري وجود ندا

 سؤال استيو معما را حل كرد.چهره لورا پي ببرم

 نميشد يك جوري راضيش كني من رو مرخص كنه؟-

 هرچي گفتم نشد گفت براش مسئوليت داره-

 رديدمي گفتي شماها نميتونين هر روز چند كيلومتر راه تا اينجا بيائيد و برگ-

 همه ي اينها رو گفتم ولي قبول نكرد-

 لورا و كاترين مي توانند پيش ما بمانند-

 :و لورا هردو باهم گفتند  استيو

 چي؟پيش شما؟-

 اره پيش ما مينا همبازي پيدا ميكنه و من هم صحبت-

 مگه شوهرتون با شما نيست ؟-

 رفته تينخير مأمور-
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 اها فكر خوبيه ولي قابل اجرا نيست-

 چرا؟-

 تا اينجا هم خيلي مزاحم شما شديم لورا بهتره در اين نزديكي ها هتلي پيدا كني-

 بابا من كه هتل نميرم مامان اگه ميخواد بگذار بره من با مينا ميرم خونشون-

 حاال اينو بيا درست كن-

 استيو اجازه بديد لورا و كاترين پيش ما بمانند چند روز كه بيشتر نيست-

 .نميدونم اخه -

 عارف نكنين به جاي اين چند روز هر وقت حال شما خوب شد ما مي اييم خونتون مهموني قبول؟ت-

استيو فكر بدي نيست سيما راست ميگه خونه ي اونا خيلي به اينجا نزديكه كاترين هم با مينا دوست شده و سرگرم ميشه من هم -

 ميتونم با خيال راحت هر روز بيام پيش تو

 ت همه موافقيد شايد من رو هم يك جوري ببريد انجا ؟خوب اينطور كه پيداس-

زديم زير خنده نگاهي به مينا انداختم چنان شادي اي توي صورتش موج ميزد كه فكر نميكردم بتوانم دوباره مينا را اين قدر  همه

 شاد ببينم

اند و قرار شد موقتا ماشيني كرايه كند طي دقيقه بعد خداحافظي كرديم و با مينا و كاترين به خانه برگشتيم لورا پيش استيو م چند

هفته چند بار ديگر به استيو سر زديم كاترين قبول نميكرد بدون مينا به كلينيك برود و من مجبور ميشدم انها را با مبشين ببرم 

ميرسيد پيش  مينا و كاترين خيلي با هم دوست شده بودند بعضي شبها هم مثل ادم بزرگها صداي حرف زدنشان از اتاق به گوش

خودم فكر ميكردم تمام روز با هم بازي كرده اند و حرف زده اند حاال كه بايد خسته باشند و بخوابند درباره چي حرف ميزنند 

خيلي دلم ميخواست از مينا بپرسم ولي احساس كردم بهتر است سكوت كنم شايد انها دارند سر و رازي را در دلهاي هم به امانت 

ترها معموال دنياي بچه ها را ناچيز ميشماريم و تصور اينكه انها هم رازهايي دارند كه نميخواهند كسي از انها با ميگذارند ما بزرگ

ديروز دكتر گفته بود دو روز ديگر استيو  ميگردفوران دوستي مينا و كاترين مرا هم داشت نگران .خبر شود برايمان دشوار است

وضعيت روحي مينا تغيير كند و او دوباره در الك خودش فرو رود در مدت يكماه فقط در را مرخص ميكند ميترسيدم با رفتن انها 
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اين چند روز بود كه صداي خنده ي شادش را ميشنيدم خنده اي كه ازاد بود خنده اي كه از دل برمي امد ممنون كاترين بودم كه 

ي خودم و بويژه براي مينا دانستم كه مثل هديه اي به ما توانسته بود مينا را شاد كند اتفاق ان شب را فرصت غيرمنتطره اي برا

داده شده بود و حاال جشن رو به پايان بود و همه مي بايست به خانه هاي خود بازگردند هنوز از لورا نپرسيده بودم كجا زندگي 

رس و شماره تلفن منزلشان را چيزي در اين باره نگفته بود من هم كنجكاوي نكردم اما روز بعد وقتي روي كاغذ اد خودشميكنند 

نوست از تعجب چشمانم گرد شد معلوم شد انها در مونترال زندگي ميكنند و خانه شان دو سه خيابان با خانه ليزا فاصله دارد ولي 

 نمي توانستم بفهمم اگر انها ان شب از مهماني مي امدند پس قبل از ان كجا اقامت كرده بودند؟

 :ه باشد گفتاو افكارم را حدس زد انگار

به جاي يك هفته تعطيالتي كه براي خودمان تصور كرده بوديم كارمان به بيمارستان كشيد كه همش تقصير منه دوست و همكار -

استيو از ما دعوت كرده بود در مهماني او شركت كنيم وبعد هم در ويالي او بمانيم جاي باصفايي زندگي ميكنه ولي من با ديدن ان 

دقيقه هم اونجا بمونم اين بود كه كاترين رو صدا كردم و به استيو گفتم به خونه برميگردم  كخواست حتي ي زن ديكه دلم نمي

استيو سعي كرد من رو به موندن راضي بكنه اما گوشم به حرفاش بدهكار نبود و چون نميخواست اون وقت شب ما رو تنها ول كنه 

 بريم اين بود كه سه تايي سوار 

 .يه ي ماجرا رو هم كه خودت مي دوني بق. شديم  ماشين

. حاال تو بايد با او مهربان تر باشي . خودت رو ناراحت نكن ، خدا رو شكر كه استيو صدمه ي جدي نديده و حالش خوب شده  _

 راستي با بچه ها چيكار كنيم ؟

 .طي اين چند روز خيلي به هم عادت كردند . من هم تو همين فكر بودم . نمي دونم  _

معلوم بود لورا . نمي دونم چه كار بايد كرد . ميناي من كم اتفاق مي افته اين قدر زود نسبت به كسي عالقمند بشه . حق با توست  _

مينا و كاترين توي اتاق داشتند بازي مي كردند و گهگاهي صداي خنده شان شنيده مي . هم مثل من نگران خداحافظي فرداست 

اما آن شب هم اينكار ممكن نشد ، چون كاترين دلش مي خواست مثل شبهاي گذشته . حبت كنم دلم مي خواست با مينا ص. شد 

بچه ها خوابيدند و لورا به برادر استيو تلفن كرد و به طور خالصه ماجرايي را كه برايشان اتفاق افتاده . با مينا روي يك تخت بخوابد 

 .ه كلينيك بيايد بود توضيح داد وو از او خواست براي بردن آنها فردا ب
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استيو سرحال و خوشحال كه باالخره از دست دكترها و پرستارها نجات پيدا . ساعت ده صبح همگي در بيمارستان بوديم  حدود

. دلم نمي خواست فكرش را حدس بزنم . مينا كنار من ايستاده بود و به آنها نگاه مي كرد . كرده كاترين را بغل گرفت و بوسيد 

چند دقيقه بعد كاترين از بغل پدرش پايين آمد و به طرف مينا دويد و دست او را . را مي دادم  رخودم اجازه اين كانمي بايست به 

وسايل آنها توي ماشين گذاشته شد و . بعد از معرفي ، صميمانه از من تشكر كرد . نيم ساعت بعد برادر استيو از راه رسيد . گرفت 

با كساني كه حدودا ده روز بيشتر نبود كه با آنها آشنا شده بودم  ظيبراي من هم خداحافحتي . لحظه ي خداحافظي فرا رسيد 

مينا . به مينا گفتم با كاترين خداحافظي كند . كاترين همان طور كه دست مينا را گرفته بود به طرف ماشين رفت . سخت بود 

رفتن است و زود سوار ماشين شود  وقتبه كاترين گفت كه وقتي لورا . خواست دست كاترين را ول كند ، اما كاترين نمي گذاشت 

و ما را معطل نكند ، اول لبهايش لرزيد ، بعد كم كم چشمهاي زيبايش پر از اشك شد و قطرات اشك دانه دانه روي گونه اش به 

 دشنا هم او را به خومي. كاترين دستهايش را دور گردن مينا حلقه كرد و گفت بدون مينا هيج جا نمي رود . پايين غلتيدند 

اين صحنه مرا به ياد . اما هق هق هاي كاترين باالخره مينا را هم به گريه انداخت . چسبانده بود و سعي مي كرد آرامتر باشد 

نيكو ، دوستي كه فكر نمي كردم حتي يك روز هم بتوانم از او بي خبر . خداحافظي روز پاياني اولين سال دبيرستان با نيكو انداخت 

روز گذشته بود ؟ يعني اين دوستي صادقانه نيز چنين پاياني خواهد داشت ؟ هيچ يك از ما نمي دانست  آنچند سال از . اشم ب

 .چطور كاترين را آرام كند 

روز پيش ، با اصرار مينا يك كيف خيلي كوچك كه يك عروسك باربي به اندازه يك بند انگشت با وسايل همراهش دورن آن  چن

. ش خريده بودم كه مينا آن را خيلي دوست داشت و هميشه همراهش بود ، كاترين هم از آن خيلي خوشش آمده بود بود ، براي

كاترين آن را باز و نگاهش . نزديك شد و كيف عروسك را در كمال محبت به او داد  يندر اين موقع مينا با وقار خاصي به كاتر

سرش را به عالمت تاييد تكان داد ، خم شد كاترين را بوسيد و او را به طرف مينا فقط . كرد و بعد توي جيب شلوارش گذاشت 

لورا قول داد تا . دوباره لجبازي كند سوار شدند  اترينبقيه از فرصت استفاده كردند و از ترس اينكه مبادا ك. ماشين هدايت كرد 

حركت كردند و ما تا وقتي ماشين از نظر دور شد ، برايشان  آنها. استيو صميمانه از ما تشكر كرد . به خانه رسيدند به ما تلفن كند 

 .با رفتن آنها من و مينا شديدا احساس تنهايي كرديم . دست تكان داديم 
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 10 فصل

 

سعي مي كرديم روزها هر چه كمتر در خانه . روز اول براي هر دوي ما سخت بود كه دوباره به روال قبلي زندگي برگرديم  چند

دو هفته اي تا پايان . ن دور و اطراف گردش مي كرديم و به روستاهايي كه در آن نزديكي بودند سر مي زديم در آ. بمانيم 

از نظر كاري مشكل . خودم را مي گرفتم كه برگرديم يا چند روز ديگر در آنجا بمانيم  ممي بايست تصمي. تابستان مانده بود 

برگشتن به معني روبرو شدن با مهران بود . ودم كه در حال تنظيم آنها بودم اطالعات زيادي جمع آوري كرده ب. چنداني نداشتم 

اما يك نگاه به مينا يادآور . بعضي وقتها احساس مي كردم كتابي بوده ، خوانده شده و به پايان رسيده . كه هنوز آمادگي نداشتم 

 .آن بود كه هنوز برگهاي زيادي از كتاب زندگي باقي مانده است 

به . فكر كردم شايد غذايي كه بيرون خورديم باعث دل دردم شده است . وز باراني احساس كردم حالم خوش نيست يك ر عصر

اما نه تنها رفع نشد بلكه شديدتر هم . قرص مسكني خوردم و دراز كشيدم تا شايد درد رفع شود . مينا گفتم مي روم دراز بكشم 

 .رياد نزنم كه ف ردمشد و من به سختي خودم را كنترل مي ك

 مامان چي شده ؟ _

 .دلم شديدا درد گرفته . نمي دونم . نمي دونم  _

 حاال چه كار كنيم ؟ _

 .دكتر مياد و همه چيز رو به راه ميشه . االن سعي مي كنم به اورژانس زنگ بزنم . چيز مهمي نيست . تو نترس  _

راه رفتن هم . ه هر زحمتي بود خودم را به اتاق ديگر كشاندم ب. رنگش پريده بود و به سختي جلوي گريه اش را مي گرفت  مينا

. به اورژانش زنگ زدم و آدرس را گفتم و خواهش كردم هر چه زودتر بيايند . تمام بدنم تير مي كشيد . برايم سخت شده بود 

مينا بغضش را رها كرد و به من . ند دكتر تا مرا معاينه كرد فورا گفت بايد مرا به كلينيك ببر. پانزده دقيقه بعد آمبوالنس رسيد 

او .به مينا گفتم ناراحت نباشد . درد جسماني از يك طرف و التماس مينا كه او را تنها نگذارم از طرف ديگر عذابم مي داد . چسبيد 

مرخص شده بود  به سوي همان كلينيكي بوديم كه چند روز پيش استيو از آن حركتچند دقيقه بعد ما در حال . را تنها نمي گذارم 

معلوم . وقتي به كلينيك رسيدم فورا آزمايشاتي انجام دادند . در آمبوالنس دكتر به من گفت احتماال علت اين درد آپانديس است . 
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مينا با چشماني از ترس گرد شده و رنگي پريده و اشكهايي كه روي گونه اش خشك شده بودند به من . شد بايد سريع عمل بشوم 

. حاضر بودم نصف عمرم را بدهم ولي مينا را در چنين حالتي نبينم . يك دريا تنهايي و ترس در نگاهش موج مي زد . زل زده بود 

از عمل آپانديس  يهر چند يك عمل معمولي بود و تا به حال نشنيده بودم كه كس. هزار جور فكر در يك لحظه در سرم دور زد 

تنها ماندن مينا در اينجا و دور از خانه باعث شد براي چند لحظه درد را فراموش كنم  مرده باشد ، ولي احتمال يك در هزار رفتن و

. 

. شنيدي كه دكتر چي گفت . هيچ اتفاقي نمي افته . همين جا باش تا من برگردم . دختر گلم ، عزيز دل مامان ، تو نگران نباش  _

 .زود من رو از اين درد نجات ميدن و ميام پيش تو 

 .ي چي ؟ اون وقت من تنهاي تنها مي مونم اگر نياي _

 تا به حال چند بار به تو قول دادم كه هيچوقت تو رو تنها نمي گذارم ، ها ؟. نه ، گلم ، تو تنها نمي موني  _

 .خياي مي ترسم . آخه اين بار چيز ديگري است  _

دلم مي خواد ببينم كه تو . بايد به من كمك كني تو . مينا جون ، اگر تو بترسي ، اون وقت من هم شروع مي كنم به ترسيدن  _

وقتي من رو از اتاق عمل بياورند ، دلم مي خواد تو رو خندان . دختر بزرگ مامان مي توني اين چند دقيقه جدايي رو تحمل كني 

 .هم برمي گرديم خونه پيش بابا جون  بابعد حالم كه خوب شد . ببينم 

 راست ميگي ؟ _

 .دخترم آره عزيزم ، آره  _

 .مرا به اتاق ديگر بردند و ميناي من در آن اتاق كلينيك تنها ماند . سري آزمايشات ديگر بايد انجام ميشد  يك

*** 

 الو ؟ _

 بله ؟ _

 مي تونم با مستر مهران حرف بزنم ؟ _

 .بله خودمم  _
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 بابا مهران خودتي ؟ _

 !تر گلم مينا تويي ؟ از كجا زنگ مي زني ؟ مينا ، مينا دخ! مينا  _

 !آه ، چه خوب شد پيداتون كردم ، كمك كن بابا ، كمك  _

 مينا كجايي ؟! چرا گريه مي كني ؟ خداي من  _

 .توي كلينيك  _

 كدوم كلينيك ؟ _

 .نمي دونم  _

 اونجا چه كار مي كني ؟ مريض شدي ؟ _

 .من نه ، مامان  _

 چي شده ؟! سيما ؟ _

 .مامان رو بردند عمل كنند  _

 مينا ، تو تنهايي ؟! مل ؟ چه اتفاقي افتاده ؟ خداي بزرگ چي ؟ ع _

. آره ، خيلي مي ترسم ، اگر يك چيزي به مامان بشه ، من چه كار كنم ؟ اين چند وقته هر چي زنگ مي زديم خونه ، شما نبوديد  _

 ...االن باز فكر كردم شما رو نمي تونم پيدا كنم 

خدايا ، چه اتفاقي افتاده ؟ به هر ترتيبي بود ! مينا تنها ، سيما توي اتاق عمل . ديوانه كند و هق گريه ي مينا كم مانده بود مرا  هق

سعي كردم مينا را آرام و مطمئن كنم كه هيچ اتفاقي نخواهد افتاد و اگر مينا آدرس كلينيك را به من بگويد خودم را سريع به آنجا 

 . دخواهم رسان

 .من آدرس رو بلد نيستم  _

 .نجا هست كه بتونه بگه كسي او _

 .يك دقيقه صبر كنيد  _

 .از پرستار خواهش كرد آدرس كلينيك را به من بگويد  مينا
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 .مامان نيست ، شما نيستيد ، خاله هلن و ليزا هم نيستند . هيچ كس پيشم نيست . حاال من چه كار كنم ؟ من اينجا تنها موندم  _

 .من به زودي ميام اونجا . به مامان هيچي نميشه . نكن ، تو تنها نيستي مينا ، اگر مامان رو دوست داري ، گريه  _

در تمام اين مدت صد بار به خودم لعنت فرستادم كه چرا به سيما شك كردم و . مينا قول دادم بزودي خودم را به آنجا برسانم  به

راست مي گويند عشق بين اعضاي خانواده . راست مي گويند عشق چشم عقل را كور مي كند . چرا باعث شدم از دستم برنجد 

ولي همين جدايي چشم مرا باز كرد و عشق . بي خبر رفتن سيما نشان مي داد كه خيلي از دستم رنجيده است . دعوا راه مي اندازد 

او را با خودم عهد كردم كه ديگر هيچ وقت . و عالقه من ، از ترس از دست دادن او ، با شدت بيشتري وجودم را فرا گرفت 

هر . داشتم ديوانه مي شدم . هولناك از جلوي چشمم گذشت  ويرنرنجانم ، با شنيدن اينكه او را به اتاق عمل برده اند ، صدها تصا

چند دلم نمي خواست يك مو از سر سيما و يا مينا كم شود ، اما كسالت سيما را تنها راه برگشتن آنها مي دانستم كه متاسفانه يا 

ولي عمل ؟ انتظار شنيدن چنين خبري . مي دانستم مينا با من تماس خواهد گرفت . درست از آب در آمده بود  خوشبختانه حدسم

تجسم صورت مليح و نازنين . اين قدر گيج و هول شده بودم كه فراموش كردم از پرستار در اين باره سوال كنم . را اصال نداشتم 

 يدلم مي خواست مي توانستم به شكلي خودم را از البال. يه اش توي گوشم بود هنوز صداي گر. مينا قلبم را ريش ريش مي كرد 

براي رسيدن به او و سيما بايد حدود صد كيلومتر عذاب روحي را تحمل مي ! خيالي واهي . سيمها رد كنم و او را در پناه خود بگيرم 

 .كردم 

چند بار طول و عرض آن را ، كالفه و عصباني ، با قدم . گشتم يادم نيست چند بار دور اتاق . شب اصال خواب به چشمم نرفت  آن

 .نمي توانستم آرام بگيرم . هايم اندازه زدم 

بار اول با سكوت او را از خود دور كرده بودم و حاال با شكستن . كند رييزده بودم كه ممكن بود سرنوشتم را دستخوش تغ يحرف

دستم به  ييزنگ بزنم و هر بار گو مايل كارم، به طرف تلفن رفته بودم تا به سصد بار در مح! آن سكوت قلب او را شكسته بودم

 ايدانستم  يصبر كنم م يند روز ديدانستم با يم. است دهيفا يدانستم ب يم. بودم دهيخورد آن را عقب كش يداغ و گداخته م يآهن

. نخواهد بود يرفع شدن يشكل چيكه به ه رديبش جا بگدر قل يباعث شده ام چنان نفرت اياو را از خودم دور كرده ام  شهيهم يبرا

به بخشش نداشته باش  يديو ام يپاك خراب كرد يگفت خراب كرد يزد عقلم م يدر ته دلم سوسو م ديذره ام كي ن،يبا وجود ا

 .آورد يآورد كه عقل از كار عشق سر در نم يم ليداد و دل ياما قلبم به حرف عقل گوش نم
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كرد اما من با تمام قدرت  ينفوذ دلهره در قلبم باز م يبرا يبرگشتم، سكوت خانه كم كم داشت راه تيمامورروز بعد كه از  چند

به اروپا بروند و از بسته بودن  يمدت يبرا ويو است زايآمد قرار بوده ل ادميبپرسم آنها كجا هستند كه  زايآ را پس زدم رفتم از ل

 يسفر شده ول يراه نايكه مختصر نوشته بود با م دميرا د مايس ادداشتيخانه برگشتم و به  ستيخانه ن يكس دميتمام پنجره ها فهم

بروم اما حاال  تيزدم محال بود به مامور يخواهد بود اگر حدس م نيچن نيو مجازات من ا هيدانستم تنب يبه كجا؟ معلوم نبود نم

 .برگشته بود رانيود مهرداد هم به انب نجايكس ا چيه دمو من تنها شده بو يشده بود خانه خال ريد گريد

خانه  كيبعد سر از پارك نزد قهيهدف شروع به راه رفتن كردم چند دق يبند شوم ب نايو م مايخانه بدون س يتوانستم تو ينم

درخت شده بود با مشت به جان تنه اش افتادم  بميكه دوباره نص يا يو بدبخت يچارگياز فرط ب دميكه رس يدرخت نيدرآوردم به اول

 يشدهبود نم جاديكه از كنده شدن پوست دستم ا يديسوزش شد يشد حت يم رايپذ ورانهمرا صب يخشم و ناتوان يضربه ها

بار بعد از سالها مثل  نياول يدادم و برا هيام را به تنه بردبار درخت تك يشانيكه به جانم افتاده بود رقابت كند پ يتوانست با آتش

 ييكردم اما صدا يچسبانده بودم و از آن طلب كمك م رختدانم چه مدت خودم را به آن د يست نمكردم در هيگر ميتي يبچه ا

 )).باش دواريگرده ام يبرم:(( ديچيدرخت در گوشم پ يشاخ و برگها انياز م ميمثل رقص نس

 بيتنها در آن شهر غر يتنها. دادم  ينبود بله داشتم عقلم را از دست م يكيكس در آن نزد چياطرافم نگاه كردم تنها بودم ه به

را كه در  ياديخواست فر يدلم م!بزرگ كمكم كن  يكردم درخت با من حرف زده است خدا يبودم و فكر م ستادهيا يكنار درخت

و به خاطر  نايبه خاطر م ماياما مهارش كردم به خاطر س اورديكمك ب ميبه آسمان برود و برا اكرده بود رها كنم ت ريعمق روحم گ

دانم چطور به  يتا دوباره بتوانم عقلم را به دست آورد نم ديكش يطول م ياديشد مدت ز ياگر خالص م دميآن را به بند كش خودم

چرا ؟ . چرا . چرا ؟يزد يكار نيچرا دست به چن مايمن س يداكجا هستند؟ خ. زد يخانه برگشتم هزار جور فكر در سرم دور م

 !برگرد، برگرد يدهم ول يرا به تو محق  ؟يكن يم هيتنب نيچن نيمرا ا يدار

مثل  يگفت كه من زمان يشد و م يم دايپ يكي شيتا باالخره بتوان به بخشش او برسم اگر چند سال پ دميشياند يم يچاره ا ديبا

 بزنم، جوابش را يدست به هر كار يليبه ل دنيرس يشوم برا يسر به كوه و دشت خواهم گذاشت و حاضر م يليمجنون از عشق ل

 لياز همان نگاه اول عشق مثل س. چند نفر را به هم گره زد يكه زندگ يا يسرنوشت باز يباز نديگو يرا م نيدادم ا يبا پوزخند م

 يبود كه ا نيا ميآرزو. به خانه ما آمد دهيضرب د يدر آن لحظه كه با مچ پا. خروشان به قلبم هجوم آورد و همان جا ماندگار شد 
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 نيعشق بلور نياز ا يليخ ديدانستم با يشوم م هوشياز هوش رفت كم مانده بود خودم ب يبود وقت هديخودم ضرب د يكاش پا

 .دميد يداشتند آنها را نم هيمن شكل سا يبرا گريد ياز همان روز، دخترها. مواظبت كنم تا نشكند

 مايشدم كه س يم دواريم كم داشتم امك. زد يرا پس م زيهمه كس و همه چ مايس حيو لبخند مل بايز يجالب نبودند چهره  ميبرا

ازدواج مرا رد نكرد  يتقاضا مايرفع خواهد شد س يباالخره ك ستيكه معلوم ن يا يماريبا وجود ب ستيتفاوت ن يهم نسبت به من ب

و را با شك به او  شيدر غربت جواب محبتها يدور شد آنوقت بعد از سالها زندگ زانشيعز وو به خاطر من از خانه و كشور 

 شود؟ يمرا چه م! اياه خدا! برادرم دادم

 ياهيس يچشمها تو رفته و باحلقه ها ده،يرنگ رخسار پر ده،يموها ژول. افتاد و وحشت كردم خودم را نشناختم نهيبه آ چشمم

چه به حال و  اميس ن،يبب. (( ديلرز يانگشتانم م. نجات بدهم  ياز آن حالت آشفتگ يرا كم ميدورشان ، دستم را بلند كردم تا موها

از من سر زده، كه مرا به  يگرياز دوست داشتن تو گناه د ريآخر مگه به غ ؟ينشاند ياهيمرا به چه روز س ن،يبب ؟يروز من آورد

 يجانم نم مايحال و وضع به درد شما س نيمعلومه من با ا يخواه ينم گريرا د يمهران داغون نيخب، معلومه چن ؟يروز انداخت نيا

. مايس! يكن ايآن دن يكه با رفتنت ممكنه مرا راه يستين نيگر به فكر ايد! ستيتو مهم ن يبرا راهنيپ يرنگ سرمه ا گريخورم ، د

 !)).مايس

خودش  يبرا يكس ميديد يم يوقت شهيبود كه تا آن روز دچارش شده بودم هم يزيچ نيبدتر نيبه حال خودم سوخت و ا دلم

 !دوش آب سرد بود االتيجور خ نيان اشدم درم يكند از او منزجر م يم يدلسوز

نبود كه به  يخودم هم باور نكردن يكردم برا يزبون احساس م تينها يخودم را ب. نكرد ريتاث شتريب قهيآب سرد چند دق دوش

 چنان به روحم چنگ انداخته بود مايدرست فكر كردن از من سلب شده باشد خواستن س ييتوانا يافتاده باشم كه حت يحال و روز

كردم تا بتوانم  يم رونيرا از مغزم ب يگريد زيهر چ ديكردم با يد خودم را جمع و جور ميرا سست كرده بود با گرميكه حواس د

و  ماياگر الزم شود بتوانم به س از،يباشم تا موقع ن يمثل گذشته سالم و قو ديبا. خودم را ببازم ستيبا ينم.  رميبگ ميدرست تصم

داد و  يم ونديپ يزندگ ريوحشتناك تر از آن، مرا به زنج يبهابود كه در آن روزها و ش يديحلقه ام تنها نيدخترم كمك كنم ا

بود احساس  گريضربه د كي دادياز خود نشان م مايكه س يعذاب آور بود استقالل يليخ ميبرا مايداشت قهر س يپا نگه م يرو

 يتوانست برا يهزار جا بود كه م نجايدانستم كجا رفته اما ا يم ميبود رانيدادم اگر در ا يكردم البته حق را به او م يم يچارگيب
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 .هم داشت ينبود زبان بلد بود وكار خوب قهيخوشبختانه در مض ياقامت كند از نظر پول يمدت

 شب حمله شهيفراوانشان هم يدو ساعت چشم بر هم بگذارم افكار جوراجور از بد جنس يكياز  شيتوانستم ب يم يبه سخت شبها

. استراحت كند نه يهمگام با جسمم در هنگام خستگ زيگذاشتند روحم ن ينم ركيكردند جسم خسته بود اما ا فكار ناقال و ز يم

كردند مجبور  يم دارشيتلنگر ظالمانه دوباره ب كيبه خواب بود با  كيتا نزد.گرفتند و هر بار  يم شگونشيآنها ن. گذاشتند ينم

 را كه مرتكب شده بودم پس بدهم يص گناهبودم تحمل كنم مجبوربودم تقا

به عرق سرد نشسته بود اگر  ميضربان قلبم تندتر شد دستها داديفاصله با آن را نشان م لومتريكه پنج ك كينيعالمت كل دنيد با

 ديكش يمثل هزاران پشه سمج به من حمله كردند طاقتم داشت ته م ديدفعه شك و ترد كي ؟يآمده باشم چ يآدرس را عوض

آن قدر  ميتوقف كردم پاها كينيدر كل يجلو يگرفتن آدرس داده بود وقت يعوض هخودش را ب يجا مايترس روبه رو شدن با س

 يانگار پا به فرار م يمواقع نيو ورزش و كار در چن نيتوانستم تكانشان بدهم اصال تمر ينم قهيچند دق يسست بودند كه برا

كنند و  يم يكياز آنها دست به  ييچند تا ردبه كمك تمام حواسش دا اجياحت ياضطرار طيادم در شرا يدانم چرا وقت يگذارند نم

افكار مثبت و  قيرا كه درباره آرامش اعصاب وتزر ييكنند چشمانم را بستم كتابها يم كوتيقرار دارد با يآدم را كه در حال نزار

را گرفتم  مايس قسراغ اتا كيبودم از پرستار كش كينيو كلبعد در راهر قهيخوانده بودم در فكرم ورق زدم چند دق رهيو غ رهيغ

 يبعد در طبقه دوم وقت قهيچند دق ديرا بگو مايهستم باالخره قبول كرد شماره اتاق س نايگفتم پدر م يوقت ديخواست بگو ياول نم

 .نميب يفكر كردم حتما دارم خواب م افتمياتاق شماره هفت  يخودم را روبرو

باز  شتريدر را كه ب. نشد يدر را باز كردم باز خبر ينشد آهسته ال دهيشن يبه در زدم جواب يو آرام ضربه ا را بلند كردم دستم

مچاله كرده  يصندل يخودش را تو نايم. خاموش و دردناك سر دادند اديروبرو شدم كه روح و جانم فر يكردم با چنان صحنه ا

 يزد كه دلم م يموج م ييبود در نگاهش چنان غم و ترس و تنهاصورتش خشك شده  يور شيچند ساعت پ يرد اشكها. بود

. ديبغلم و بغضش ترك ديپر نايرا به طرفش دراز كردم م ميتا قدم به داخل اتاق گذاشتم دستها! زميرا به هم بر ايخواست دن

 .گرفته بوددر كام خود  نيچن نيرا ا شيكه بدن كوچولو ابميب يدرد نيتسك يبرا يكردم كلمات ينوازش كنان سع

 !وقته دكترا بردنش يليخ شم؟يتا مامان برگرده پ يكن يم يكار. يآه چه خوب شد كه به قول خودت وفا كرد ؟يبابا اومد -

 .نشاندم ميزانو يو او را رو يصندل يبغلم بود نشستم تو نايكه م همانطور
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 ها؟. ش خوب بشهتا مامان حال يكن يكار يتون ينكنه شما هم نم ؟يديباباجون چرا جواب نم -

 ؟يچرا زودتر به من تلفن نكرد يمامان حالش زود زود خوب بشه راست دميقول م -

 .چند بار مامان زنگ زد و چند بار من زنگ زدم ديشما نبود ميزد يهر وقت زنگ م -

 .ناراحت شدم يليخ ديتو و مامان رفت دمياومدم د يوقت. حق با توست -

 ؟يپس چرا با مامان دعوا كرد -

 دعوا؟ -

 ...كرد هيگر يمامان حت. كه دعواتون شد دميآره من اون شب د -

 .ميبرو رونيخواستند از اتاق ب نايتخت چرخدار آوردند از من و م يرا رو مايموقع در اتاق باز شد و دو تا پرستار س نيا در

 چرا مامان چشماشو بسته؟ -

 .خوابه -

 ؟يگيراست م -

 .ميپرس يخانم پرستار م االن از يكن يآره اگر باور نم -

جواب پرستار خوشبختانه . شدم مايحال س يايجو نايم اليبه خاطر راحت شدن خ. آمد رونياز پرستارها از اتاق ب يكيموقع  نيهم

چند . ميبمان مايس شيتا پ ميبعد از پرستار اجازه گرفت. بار لبخند زد نياول يراحت شد و برا الشيخ نايم. جواب قابل انتظار بود

را  شيرو. اتاق خواباندم يتخت اضاف ياو را رو. بغلم خوابش برد يآن روز خسته شده بود تو اديجان زيكه از ه نايبعد م قهيدق

اش در  يكه چند هفته از دور نميرا بب يبرگشتم تا دوباره كس گريراحت است به طرف تخت د شيمطمئن شدم جا يو وقت دميكش

 .عذاب بودم

*** 

 يمرد. سرم را برگرداندم. آمد يازمه به نظر م يغبار گرفته باشد از پشت پرده ا ييگو زيهمه چ. ت باز كردمرا به زحم ميچشمها

توانستم از  ينرفته بود، نم نيكامال از ب يهوشيب يدارو ريخم شده بود به نظرم آشنا آمد اما چون تأث يتخت بغل يكه رو دميرا د

. اثنا او برگشت نيدراز كردم تا با تكان دادن كتش او را متوجه خودم كنم كه در ا دست. بكشم رونيب ااو ر تيعمق حافظه ام هو
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كند؟ از كجا  يجا چه م نياو در ا! ستين شيب ييكنم كه آرزو يسفر م ييايدارم به دن يهوشيحتما هنوز در ب! ممكنه  ريغ! مهران؟

كنم مهران  يفكر م نميب يشده ام هركس را كه م ياالتياز خب! پرسم يدارم م ياحمقانه ا يكرده؟ چه سوالها دايرا پ نجايآدرس ا

 است؟ ستادهياتاق ا نيسفر شده بودم، در ا يكه خودم از او قهر كرده و راه يكردم مهران يچه شده بود كه فكر م. است

به مقصد  يآر .دو دست گرم نشست انهياو دراز بود در آش يناگهان حس كردم دستم كه همان طور به سو. بر هم گذاشتم چشم

عشق  يپرنده آب دميترس يم. مينگاه را بگشا يخواست پنجره  يدلم نم. او بِرَهم يدستها انيآن را نداشتم كه از م يينشست توانا

ها به  شهيش يخورد و رو يبسته م يقطرات اشك مثل نم نم باران به پنجره ! مهرا كنار من بود! دبو نجايمهران ا. ديبه پرواز در آ

 :شد دياز پشت پنجره شن ييصدا. ديلغز يم نييپا

 پرستار رو صدا كنم؟ يخوا يم ؟يدرد دار. مايس -

كلمه بر زبان آورد  كيبخش روح و قلب مجروح من بود آرام چشم گشودم با زحمت  اميبود الت يآشنا كه مملو از نگران يصدا نيا

 !نايم: 

 مسكن بده؟ يپرستار رو صدا كنم بهت دارو يخوا يم. اش حالش خوبهنگران نب. خوابوندمش يتخت بغل يرو نجايا. خوبه. نايم -

 .نه -

 يشدم باور كن نم يم وانهيداشتم د زنه،يزنگ م مارستانيو از ب ستيبه من خبر داد كه حال تو خوب ن نايم يوقت! خدا را شكر -

كنم اگه  يبذار من بگم خواهش م يبگ يزيچخواد  ينم. تصادف كنم رسوندم نه، نه نكهيخودم رو بدون ا نجايتا ا يدونم چه جور

هم ماشااهللا مثل فرفره  نايو م يتو جوون! رحم كن رمرديآخه به من پ. از قبل خبر بده يقهر و پا به فرار بگذار يخواست گهيدفعه د

. يگيراست م. قهر هشينم نكهيا دم،يباشه فهم. باشه! يريم يزنگ بزن و بگو دار كيفقط . ستنديهمه كه مثل شما دو تا ن! دود يم

 يم يزنگ كيبه بابام ! ديچشمم دور شو ياز جلو قهيدق كي نايتو وم ذارممن به خودم قول دادم كه محاله بگ هيچ يدون ياصال م

. خانوم مايكه س نهيا! شهينم دايبهتر پ نيمن كار از ا يبرا. اديو تنها نوه ات رو هر ماه بفرست ب مايخرج محافظ س االي گميزنم و م

 قبول نيشما بگ يمن رو نجات داد، باز حاضرم هر چ زميو دختر عز يبرد يستيكارهات من رو تا لبه پرتگاه ن نير چند تو با اه

 

اجازه موندن  نكهيقبل از ا يول. يزهرمار كنم تو باز قهر كن يچا وانيل كيترسم تا برم  يم يول ستيدونم االن وقتش ن يم.  كنم
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رو بهت بگم كه ازش  يزيچ گهيدفعه د كيم رو رها كنم تا به آسمون پر ستاره پرواز كنند، بذار خود االتيو من خ يمن رو بد

 .بندرت حرف زدم

 :و گفت ديكش يقيفرو برد و نفس عم شيموها انيانگشتانش را م مهران

فكر  يبهت بگم تكرار كردم ول ادخويرو كه االن دلم م ييزايتا به حال صد بار چ! اديزبونم داره بند م!عجبا!...زميعز يمايس ما،يس -

طرفم، زبونم خود بخود  يپرت كن ينيسنگ زيچ ايو  يبر يپاش يكه نتون يباش يتيتو در وضع ارم،يب رتيباالخره گ يكردم وقت ينم

 قهيدق كي ،يدونم خسته شد يخب م! بگم خواميم يمن چ يدون يتو كه نم. بله، حق با توست ؟يكن كمكم يخوا ينم! اديبند ب

 !زبون رو به اطاعت وادارم نيا ديهر طور شده با. راحتت بذارم دميبهم مهلت بده، بعد قول م گهيد

 :را به من دوخت و گفت شيبايو چشمان ز ديكش يقينفس عم مهران

گفتم؟  يقبلش م ديبا يا گهيد زيها؟ چ! يچيه! نگو يچينه، نه، تو االن ه! باالخره گفتمش! آه، گفتمش ؟يخشيتو من رو م ما،يس -

 يگريخواست كلماتش طور د يبگم، اما دلم م يدونم چه جور يم يعنيبگم؟  ياون رو چه جور يول! يگيراست م! داديداد ب يا

. چقدر دوستت دارم يدون يتو خودت م! شكل استاندارد به هم ابراز عالقه كنند كيبه  ديبا مهفهمم چرا ه يوقتها نم يبعض. بود

 يسالها حت نيا يو از شدت عشقم نست به تو ط دنديپرست ينگاه قلب و روحم برده وار تو رو م نيلكه از همون او يدون يخودت م

قلب و  گهيد كباريخواد  يكه حاال دلم م نهيا. وفادار بودم توبه عشقم نسبت به  شهيكه هم يدون يخودت م. ذره هم كم نشده كي

خطا  گهيد دميبهت قول م. تا جبران گذشته رو بكنم يبهم بد يصتفر ،يعشقم شد يرايتو پرواز بدم و اگر پذ يروحم رو به سو

تو صف  ديدخترمون با دنيد يمن و تو برا نند،ياون رو بب هيو بق كوين يهر چند وقت. بگذارم نايتو و م يبرا يشترينكنم و وقت ب

اگر . دميم يگريد شيآزما رميل ممونترا ميبرگرد يوقت. تنگ شده رانيا يراستش من هم دلم برا! نگاه نكن ينطوريا! ميسيوا

 .رانيا ميريم يدو ماه يكيطور باشه حداقل  نيوضع هم

گرمش گرفته بود  يدستها يمهران كنار تختم نشسته بود، دست مرا تو. باور نداشتم ميهنوز به چشمها و گوشها! نبود يكردن باور

شده بود  رهيبه من خ يچنان نگاه پر از عشق و اندوه و نگرانكرد و با  يدوباره ابراز عالقه م. كرد يبخشش م يداشت از من تقاضا

شوم و اگر  دارياگر خواب است نگذار ب. نميب يحتماً دارم خواب م! پروردگارا. بزنم يبا او حرف تكه قدرت نداشتم در مخالف

 !شود بيغ زيترسم اگر چشم بر هم بگذارم همه چ يم. است نگذار بخوابم تيواقع
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 ياگر م ،يخوا يخب باشه اگر نم! تو رو ندارم ياشكها دنينكن، طاقت د هيكنم گر يخواهش م. نكن هيگر زم،يعز يمايس ما،يس -

 گهيخب؟ د! است يشكستن ميگيو م ميكن يكاغذ كادواش م. ميد يرو به اونا نشون نم نايبرسه م ريبه تو د نايم دنينوبت د يترس

 .قدر خودت رو ناراحت نكن نيا

رحم  چارهيبه من ب ما،يس. حواله صورت بنده خواهد كرد يليس كي نه،يحال و وضع بب نياتاق و تو رو در ا يتو ادياالن پرستار ب اگر

 !كن

حرف مادر لورا افتادم كه گفته بود قلب عاشق  ادي. كه زده ندارم يياز حرفها كي چيبا ه يفشار دستم به او فهماندم كه مخالفت با

و هلن هر قدر هم كه  زايل. بود نايآشنا كرد و آن تنها ماندن م يتلخ تيچند ساعت مرا با واقع نيا .كه بخشنده باشد رديبگ ادي ديبا

چند ساعت با غم  نيدر ا نايم نكهيفكر ا. مواظبت كنند ناياز م يتوانند مثل خود يباشند، نم يمطمئن يآدمهاخوب و مهربان و 

 نيا. كرد يام م وانهيشد كمكش بكنه، داشت د يبدهد و اگر الزم م شيكس هم كنارش نبوده تا دلدار چيخودش تنها بوده و ه

 شيگرم، پ يخواست دوباره به همان خانه  يدلم م. چند ساعت به من فهماند كه حق ندارم او را از بودن با پدر مهربانش جدا كنم 

 .را بستم ميچشمها. ه را بچشممادران يمزه مهربان يمدت يخواست حداقل برا يدلم م. مامان و پدر و خانوم جون برگردم

خوابت ببره  نكهيخب قبل از ا. مونم يباز م ،يمونم، اگر هم اجازه ند يشما دو تا م شتيجا پ نيامشب هم ياگر اجازه بد ما،يس -

 .جواب خوب به من بده كي

دوباره چشم  يوقت. ببرد باعث شد زود خوابم اديز يو خستگ جاناتيه. نزدم يحرف گريتكان دادم و د دييرا به عالمت تا سرم

 يتخت بغل يهم رو نايم. اتاق نبود يمهران تو. ديتاب يپرده، نور آفتاب به درون اتاق م يبازكردم هوا روشن شده بود و از البال

 يمختلف يداروها رياتفاق افتاد تاث شبيد آنچهترس برم داشت كه نكند . نبود

 

اتفاق  شبيافسوس خوردم كه هر چه د.  ديهم رفته سر و صورتش را بشو نايد و مدر كار نبو يمهران. كه به خورد من دادند  بوده

 يرا كه حس م يديو ناام أسيوار تأسف و  نهيتا آ دميكش ميچشمها يدوباره پلكها را رو. نداشته است قتيبوده و حق ايافتاده رو

. بماند  مارستانيب يتواند تو يدختر نم نيكردم ، ا يم نايم يبرا يفكر ديبا. آنها ناراحت نشود  دنيد با نايكردم بازتاب ندهند و م

 ...ديبا. او را با خودش ببرد  ديايخبر بدهم ب زايبه ل ديبا
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 !مامان، مامان-

 .دميرا كنار تختم د نايرا باز كردم و م ميآهسته چشمها. رشته افكارم پاره شد  نايم يصدا با

 ؟يديبخوب خوا شبيد ؟يكجا بود! سالم دختر گل مامان-

 سالم به مامان خوش قول خودم، حالت خوب شده؟-

 .بهترم يليآره ، خ-

 كنه؟ يدرد نم گهيدلت د-

 ؟يكجا بود نمينه، بگو بب-

. سر كار ايخونه باشه  ايكردم كه  يخدا خدا م يه. ما  شيپ اديخودم بهش زنگ زدم كه ب. ميصبحونه خورد رونيب ميبا بابا رفت-

 .دميش رو شنصدا يخوشحال شدم وقت يليخ

 آها ، حاال كجاست؟-

 ميگرد يحالت خوب شد برم ي، وقت يقول داد روزيد ادتهيمامان  يراست. شده داريمامان ب نيبه من گفت تو برو بب اد،ياالن م-

 خونه؟

 .ادمهيآره ، -

 م؟يگرد يبرم يخوب شد يوقت-

 .ميعالمه كار دار كي. ميبرگرد ديتا مدرسه ها باز نشده با. زميآره ، عز-

 ؟يگ يراست م-

 .آره-

 .خبر رو به بابا بدم نيپس برم ا-

 رو؟ يچه خبر-

 :گفت اديز جانيبا ه نايوارد اتاق شد و م مهران

 !خونه ميگرد يمامان سر قولش مونده، ما برم-
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 !هيعال-

انه اش افكار مرا به مرد تيبا آن جذاب شهيبود و مثل هم ستادهيمن ا يمهران در دو قدم.گذشته بود خواب نبود شبيآنچه د پس

خواستم از او  يمثال م! از من سر زده بود  يمضحك يوانگيچه د. كرد يدلنواز قلبم را نوازش م يمينگاه گرمش مثل نس خت،يهم ر

قلبم هلهله به پا  يتو شهينامش هم ي، فقط ادا لومتريك ياز صد و خرده ا شتريبه مراتب ب يا اصلهكه با وجود ف يقهر كنم؟ از كس

بود كه باالخره  دهيو گرفتار خودش كند و وقت آن رس ريمهران به مرور زمان باالخره توانسته بود قلب و روحم را تسخ! كرد؟ يم

با من  يكلمه ا يمدت چشم از من برنداشته بود و بدون ادا نيا ماممهران در ت. شوم مشيبه چشمان دشمن قلبها بنگرم و تسل

 .چشمانش از سوز اشك به برق افتاد ديدستبند عشق د انيا در مدر نگاهم قلبم ر يزد و وقت يحرف م

 .را عوض كنم ضيتا پانسمان مر نيبر رونياز اتاق ب قهيچند دق يكنم برا يخواهش م-

اتاق  رونيرا به ب نايو م ديخوش حالتش كش يبه موها يمهران دست. برگرداند  نيزم يپرستار ما را از اوج آسمان به رو يصدا

 : ديدر تو آورد و پرس يسرش را از ال نايبعد م قهيچند دق. كرد  تيهدا

 تو؟ مييايب شهيم-

 .آره-

 .كنه يبگو بهش ، نترس ، دعوا نم-

 ؟يبه آب داد يباز چه دسته گل-

 .بكنه يكار كيخواد  ينكردم ، بابا م يكار چيمن ه-

 ؟يچه كار-

 .ترسم يراستش از عاقبتش م-

 !؟يبكن يخوا يمگه چه كار م-

 يخواد جا يدلمون م. ميخسته شد مارستانيتخت ب يرو يصندل يتو دنياز خواب نايقراره كه من و م نيخانوم، موضوع از ا مايس-

 .ميو مثل آدمها باش ميعوض كن يو لباس ميبر يحمام نكهيا گهيد. ميبخواب يراحت تر

 د؟يستيمگه االن مثل آدمها ن-
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 !مياونائ هيشب-

 .من هم لبخند زدم د،يخند يرد و مك يم فيمهران ك ياز حرفها نايم

 .نيمثل آدمها بش نيخب ، بر-

 !ترسم عاقبتش بد بشه يكه م نجاستيآها ، ا-

 منظور؟-

اون  هيو بال نسبت شما بنده رو دوباره شب نيو بر نيترسم تا من پشتم را بكنم برم آدم بشم شما دوباره پا بش يم نكهيمنظور ا-

 !ديجانور خوش اخالق و زحمت كش كن

شدن پوست شكمم باعث شد  دهياما كش. دميخند ارياخت يحرفها را زد كه من ب نيا يا يو جد دهيرنج ي افهيبا چنان ق مهران

 .ام در هم برود  افهيخنده ام نصفه بماند و ق

 شد؟ يچ ما،يس-

 .پانسمان ناراحتم كرد  يجا.  ستين يمهم زيچ-

 .كنه يخوب باشه تا آخر هفته مرخصت م زيكشند و اگر همه چ يمها رو  هيبخ گهيگفت چند روز د دم،ياز دكتر پرس-

 بود؟ يخب موضوع اون جونور خوش اخالق چ ،يكه سؤال كرد يمرس-

 .خواستم بگم كه يآها م-

 !خواد من رو ببره خونه يباباجون م-

 كدوم خونه؟-

 .گهيخونه د-

و سر  ميعوض كن يخونه، لباس ميو من بر نايم نيد يازه مخانوم، اج مايخب س. يو خودت گفت يكه من رو راحت كرد نايم نيآفر-

 م؟يائيشما ب دنيو بعد به د ميصفا بد يو صورت

 ؟يمگه آدرس رو دار-

 نا؟يم ست،ين نطوريا. ميشيممنون شما م يليخ يبد يدرباره آدرسه كه اگه لطف كن ينه ، خواهش بعد-
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 !بله ، بله-

پاك عقلش را  ديپدر و دختر درست كرده بودند كه آدم با نيا ييبايز ريچنان تصو .كرد  يم ديهم لحن صحبت مهران را تقل نايم

 .گرفت  يقلبم را فرا م قيعم يمحبت دميد يدو را كنار هم م نيا يوقت. از دست داده باشد اگر به مهر و محبت آنها دست رد بزند 

 م؟يفتيب به زانو ديبا اي يديباالخره آدرس رو به ما م ؟يفكرهات رو كرد مايس-

 رفته؟ ادتي ديمامان شا-

 سمينو يآدرس رو براتون م نيمداد به من بد ايخودكار  كيورق كاغذ با  كياگه  ؟يگذار يحاال سر به سر مامان م طون،يش يا-

 !ذره استراحت كنم هيو من  نيآدم بش نيتا بر

 يآن نوشتم و از تو يآدرس را رو. ستم داد خواهم كرد زود ورق كاغذ و خودكار را د يدرخواست نيزد چن يكه حدس م مهران

 :از اتاق خارج شد به من گفت نايم يوقن. گفت پشت در منتظر باشد  نايمهران به م. را به او دادم  ديكل فميك

گذارم از اون  يمو هم نم كيبا منه مطمئن باش كه  يراحت راحت باشه تا وقت ناياز طرف م التيخوام بهت بگم كه خ يم ما،يس-

چند  نيا يخانم باشم و كوتاه نايخدمتگزار شما و م يديباشه دختر من هم هست ، حاال اجازه م يهرچ. خوشگلش كم بشه  سر

 !دو جفت گوشواره بخرم و بندازم گوشم و بشم غالم حلقه به گوش تو  يكيحاضرم برم  يمدت رو جبران كنم؟ حت

رو راحت  التيبگذار خ. حرفها تنگ شده بود نيا دنيشن يبرا دلم ،يخودت رو هنوز حفظ كرد ييخوشحالم كه حس بذله گو-

رو  يدر مورد زندگ يريگ ميتصم يراحت حت اليبا خ شهيكرد ، م هيبهش تك شهيكردم كه م يحساب م يتو رو آدم شهيكنم من هم

 .يهتر انجام بدپدر بودن رو ب فيوظا ديتو با. كرده باشه  رييمورد تغ نيدر ا يزيكنم چ يفكر نم. بهش واگذار كرد 

در  يو شاد تيگرفته باشد، چنان رضا هيخود هد نيرا از والد يانتظار ريد يكه اسباب باز يمثل پسر بچه ا كدفعهي مهران

 .صورتش موج زد كه باعث شد لبخند بزنم

 قلبت دارم؟ يتو ييكوچولو يباشم جا دواريتونم ام يكه م نهيمنظورت ا ؟يديكه تو من رو بخش نهيمنظورت ا-

 طول داره؟ نقدريگرفتن ا ديكل كينه؟ آخه  ايخونه  ميريشد؟ م يپس چ. ستادميبابا، من خسته شدم از بس پشت در وا-

 يدل نم. را به طرفش دراز كردم و با نگاه به او فهماندم كه عفو شده است  ديكل. خواست  يشده بود و جواب م رهيبه من خ مهران

 .مهم تر بود نايامام م. خواستم برود  يخودم هم نم .دميفهم يحالش را خوب م. كند برود 
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 .كن يبرو با مامان خداحافظ م،يرو گرفتم، آدرس رو هم دار ديباالخره كل ن،يآمدم ، خانوم كوچولو، بب-

 :خم شدم تا ببوسمش كه در گوشم گفت . شد  كيبه تخت نزد نايم

 .مواظب بابا جون باشم دميمامان قول م-

 .زده كرد  رتيرا حم نايو ذكاوت م هوش

 .يپدرت گوش كن ينره به حرفها ادتي-

 .باشه، حتما-

 .تلفن كجاست يدونه شماره ها يم نايم. آمد به صاحبخانه زنگ بزن شيپ ياگر مسئله ا. نيجاده مواظب باش يمهران تو-

 .سراغت  مييآ يتو ناراحت نشو ، عصر م ميكرد ريد كدفعهياگر . راحت باشه التيخ-

 .باشه-

 احافظخد-

بود  يزيبا حداقل ضرر چ تيقبول واقع. كردم  يم يبيعج ياحساس سبك. رفتند  رونيرا گرفت و با هم از اتاق ب نايدست م مهران

كه  نايخوش به حال م. دلم تنگ شده بود ياز رفتن آنها نگذشته بود ول شتريب قهيهنوز چند دق. كه من از آن بهره من شده بودم

 .االن با او بود 

 .عقب ديخانوم شما بپر انيم-

 تا تو رو به دوستهام نشون بدم؟ يايروز اول مدرسه م يراست ن،يشما بگ يهرچ-

 .البته-

از دوستهام  يبعض! ترسناك هستند  يليبچه ها خ ياز پدرها يآخه بعض ؟يخند ياوا، چرا م! يستيخدا رو شكر كه زشت ن-

 يليخ كدفعهياگر  ي، ول يكن يكار رو نم نيخوبه كه تو ا. زنند  يارو مشن اون يم يعصبان يكنند كه باباهاشون وقت يم فيتعر

 زد؟ ي، من رو خواه يبش يعصبان

 !هرگز-

 بكنم؟ يهركار-
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 !يبكن يهركار-

 .راحت شد الميخ-

 ه؟يمنظورت چ يراحت شد، بگو از هركار التيحاال كه خ-

 .كنند يجور كارها كه بچه ها م نيا كنم، از يكنم، تنبل يبشكنه، لجباز فتهياز دستم ب يزيخب مثال چ-

 كنه؟ تا حاال شده تو رو بزنه؟ يمامان چه كار م يكن يكارها م نيتو از ا يوقت-

رو  ييزهايمامان فقط اون چ.  يخبر ندار زهايچ نياز ا يكن يرفته؟ از بس كار م ادتيمگه . دعوام نكرده  ينه ، تا حاال حت! مامان؟-

 .كنه كه دوست ندارم يرو درست م يياون غذا ايخره و  يدوست دارم برام نم يليكه خ

 م؟يمونده برس يليخ نايم! يخوب هيچه تنب-

 .ميديرس يزود م مارستانيب ميرفت يم نيهر وقت با كاتر. كنم ينه، فكر نم-

 ن؟يكاتر-

 .ميباهاش آشنا شد نجايا. آره ، دوستم -

 بود؟ ضيمر ك؟ينيكل ديرفت يچرا م-

 .خودش نه ، باباش-

 كنند؟ يم يشما زندگ كينزد-

 .نه ، خونه ما بودند-

 خونه شما؟-

. كرد  يم هيمامانش هم گر. بود دهيترس يليخ نيكاتر ميديد ابونيآخه شب اول كه اونا رو تو خ. نداره بيمامان گفت ع. آره -

  يليخ. كنم يباز نيمامان گفت با كاتر

 

مامان بغلش كرد و آن قدر با او حرف زد كه باالخره آرام . يزنشد باهاش حرف ب يمامانش رفت نم يبراش سوخت وقت دلم

 .گرفت
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 مگه باباش چش شده بود؟ -

مامان  دميباال د دميخودمو كش يوقت نييسر خوردم پا يصندل يچنان ترمز كرد كه من از رو ابونيخ يدونم فقط مامان تو ينم -

شدن و  نيسوار ماش نيبعد با كاتر! كمك! كمك: گفت يم يه. خواد ياز مامان كمك م. هيدونستم ك يالبته اون موقع نم ن،يكاتر

 .كينيكل ميرفت يو مامان م نيبود كه هر روز من و كاتر نيا. كرده اند دفمامانش گفت تصا. خونه ميما رفت

 د؟يرفت يتو و مامان چرا م -

مثل هم . سوخت يدور از تو بودم دلم براش مچون من هم اون موقع  يدونم چرا ول ينم. از من جدا بشه ديترس يم نيآخه كاتر -

 .ميبود

 خونه شما هستند؟ ايحاال رفته اند  -

 .اوناهاش، اون خونمونه! وقته رفته اند يلينه، خ -

 .هيچه خونه خوشگل -

 .اديآره، اما من ازش خوشم نم -

 چرا؟ -

 .ستندين جانيخاله هلن و شما ا كل،يعمو ما زا،يل. ميمن و مامان تنها هست نجايآخه ا -

 .حمام رميمن به دو م -

 كمكت؟ اميمن ب اي يحمام كن يتون يخودت م -

 .دياريفقط لباسم رو برام ب. رميگ يدوش م رميخودم م! نه ،يوا -

 لباسهات كجا هستند؟ -

 .كمد يتو -

 .رميگ يدوش م كي رميپس اول تو برو بعد من هم م. باشه -

 .باشه باباجون -

 .زنگ زدم كويفرصت استفاده كردم به ن رفت حمام و من از نايم
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 كو؟يالو؟ ن -

 .بله -

 .مهران هستم -

 .شدم يداشتم نگران م. جواب نداد يكس يچند بار زنگ زدم ول د؟ييمهران، كجا -

 .نايو م مايرفته بودم دنبال س -

 مگر كجا بودند؟ -

 .رهيگ يمن تماس م ترسه و با يم نايم مارستانيبرند ب يرو م مايس يوقت. رفته بودند سفر -

 شده؟ يچ مارستانه؟يب ما،يس -

 .عمل داشته كينشده  يزيچ. ينداره نگران بش يلزوم -

 اونجا چه خبره؟. من يعمل؟ خدا -

 !گمياش رو نم هيبق يخودت رو ناراحت كن ياگر بخواه كوين -

 .خب، باشه، باشه -

 .رو عمل كردند سشيآپاند -

 حاال حالش خوبه؟ -

 خوبند؟ نايمامان ا. خونه مياالن آمد. ميبود ششيپ شبيد نايمن و م. آره -

 عمل داشته؟ مايبهشون بگم س. از طرف تو يخوبند و منتظر خبر يهمگ. آره -

 .يخواد ناراحتشون كن ينم. نه -

 .خواست يرا م شيشد كه لباسها دهيحمام شن ياز تو نايم يموقع صدا نيا در

 .رو بدم نايم يصبر كن برم لباسها قهيدق كي. كوين -

 !كردم يكار رو م نيكاش اونجا بودم خودم ا يمن، ا يخدا نا؟يم يلباسها -

 ؟يديلباسهات رو پوش نا،يم نا،يم ؟يباهاش حرف بزن يخوا يم ادياز حمام ب يوقت -
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 .تونم ببندم يرو نم راهنميپ يدكمه ها يآره، ول -

 .تا من برات ببندم نجايا ايب -

 د؟ينز يحرف م ديدار يبا ك -

 ؟يباهاش حرف بزن يخوا يم! كويبا عمه ن -

 .بله -

 .رو ببندم راهنتيپشت پ يتا من دكمه ها ريرو بگ يتو گوش -

 .كويسالم عمه ن -

 !نازم ينايسالم م. سالم گل خونه. دلم زيآه سالم عز -

 د؟يشما خوب -

 مامان چطوره؟ م،يخوب. آره -

 .شهيمامان داره خوب م -

 عمه؟ شيپ ييايخواد ب يدلت م -

 .بله -

 !فدات بشم -

 .كه با شما حرف زدم گميبه مامان م -

 .حتماً بگو -

 .به باباجون دميرو م ياالن گوش -

 الو؟ -

! طاقت صبر كردن ندارم گهيد نجا؟يا اميبهتر باشه خودم ب ديشا ران؟يا يارياون ها رو م يك! اَه، مهران، مهران خوش بحالت -

 ام؟يب يدياجازه م

بگذار بهت بگم كه اگر صحبت از آمدن  يول. كنم يبره تو رو خبر م شيخوب پ زيصبر كن اگر همه چ گهيذره د كي. نهفعالً  -
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 !يايشد فقط تو م

 !سخته يليكنم، هر چند خ يهمه رو به موندن راض دميقول م. باشه، باشه -

 پدر خوبه؟ -

 .آره -

 مهرداد چطور؟ -

 !نكنه ييكه احساس تنها مايهر روز برو سراغ س. بشه يزيبهش چ يگذارن. باش نايمهران مواظب م. اونم خوبه -

 !چشم خانوم دكتر -

 !كنم يم يروز شمار نايم دنيد يمن كه از حاال برا -

 ؟يستيچرا سر كار ن يراست -

و اال از  خوب شد نرفتم. عصر رو برام بگذارند فتيزنگ زدم گفتم ش. شدم مونيدونم چرا پش ينم يخواستم برم ول يصبح م -

 .از طرف من ببوسش. موندم يبهره م يب نايم يصدا دنيموهبت شن

 .به همه سالم برسون. حتماً -

 ؟يرينره تماس بگ ادتي -

 .يپس تا تماس بعد. باشه -

 .خداحافظ -

 نجا؟يا اديخواد ب يم كويعمه ن -

 .آره -

 .شهيمامان حتماً خوشحال م -

 .رو بهت بدم كويعمه ن يهاتا من بوس نجايا ايحاال ب. آره دخترم -

 !همه نياوه، ا -

 !شه؟يم يچ يدون ياگر آنها رو بهت بدم م. مونده هيمال بق. بود كويفقط مال عمه ن نهايا -
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 .نه -

 !مونه يمن و مامان نم يبرا يخال يجا گهيد -

باالخره در كنار آنها  يج و عذاب روحو رن يبعد از چند هفته سر درگم نكهيباور كردن ا ميبرا. با خنده شادش جوابم را داد نايم

چشم باز . رديحالت سراب به خود بگ زيهمه چ كدفعهينكند  دميترس يم. كنم ياظهار خوشحال دميترس يم يحت. بودم مشكل بود

 زيكردم اگر تن و جان را به آرامش وانهم، ممكن است دوباره همه چ يفكر م. نمياول بب ةكنم و دوباره خودم را در همان نقط

 يكساعتيبعد . ميخورد يناهار، حاضر نايمن و م. باشم يدر حال نگهبان شهيهم ديكردم مثل گشت شبانه با يحس م. خراب شود

 .كينيكل ميو حدود ساعت چهار بعدازظهر بود كه دوباره رفت ميديخواب

* * * * * 

 :گفت نايو مهران وارد اتاق شدند م نايم نكهيمحض ا به

 حرف زدم؟ يامروز با ك يوند يمامان، مامان، م -

 زا؟يبا ل نم،يبگذار بب -

 .يحدس بزن يتون ينه، نم -

 .امتحان كنم گهيبار د كيبگذار  -

 .گهيدفعه د كيباشه، فقط  -

 .نيبا كاتر -

 !رفت بهش زنگ بزنم ادمي يوا يا -

 .خونه بهش زنگ بزن ديبرگشت يوقت. نداره بيع -

 .زنگ بزنم نيكاتر كه به ديندازيب ادميباباجون . باشه -

 !نره ادمياگر خودم  -

 !حرف زدم يبا ك يبگ يتون يگفتم نم يديخب، مامان د -

 .حاال خودت بگو. حق با توست -
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 !كويبا عمه ن -

 ؟يبا ك -

حرف بزنم، من هم  كويخوام با عمه ن يم ديبعد از من پرس. آمدم رونيمن از حمام ب يوقت. زد يباباجون داشت باهاش حرف م -

 .و گفت بهت بگم كه باهاش حرف زدم ديحال تو رو پرس كويعمه ن. تم آرهگف

 ؟يچه كار كرد گهيد -

 .ديخر ميبعد رفت ميديبعد خواب. ميناهار درست كرد -

 حال همه خوب بود؟ -

 كينگه كه تو  گفتم به اون ها كويبه ن. همه خوبند نايمامان ا. ستيبهش گفتم حاال وقتش ن يول نجايا اديخواد ب يدلش م. آره -

 .يعمل كوچولو داشت

سه روز  ديبلند نكنم و مواظب باشم شا نيامروز دكتر گفت اگر قول بدم بار سنگ. رسونه يواال مامان حتماً خودشو م يخوب كرد -

 .من رو مرخص بكنه گهيد

 .رو زهايجور چ نيو ا ديخر. دم يالزم رو انجام م يكارها ةمن خودم هم ياگر تو اجازه بد. هيعال -

 شه؟يم يپس كار خودت چ -

 نكهيا گهيد. جلو افتادم يادياز كارها رو انجام دادم و مقدار ز يليكه منتظر برگشتن شماها بودم خ يمدت يط. تو فكر اون رو نكن -

 .خونه رو بكنم يدهايتونم بعد از كار خر يم

 .ندارم يمخالفت هيفكر خوب -

 .بگو گهيدفعه د كي -

 رو؟ يچ -

 ؟يندار يالفتمخ نكهيا -

 .يخودت كه گفت -

 .دمينشن يخوام مطمئن بشم كه عوض ينه م -
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 ؟يگذار يسر به سرم م يدار -

 !شهيبجون خودت نه، فقط باورم نم -

كه  نطوريا. كنم ينم يمن هم مخالفت. يكمك كرد شنهاديحاال خوبه كه خودت پ ،يديرس يم رونيب يمدتها بود كه فقط به كارها -

 .كنم اطياحت ديبا يدتگفت، م يدكتر م

 .گهيد زيچ كيخب حاال شد  -

 :بعد گفت هيبود كه چند ثان يدانم حالت صورتم چه جور ينم. داد يمرا داشت قلقلك م ييچنان گرم لبخند زد كه گو مهران

زنند، گونه آروم لبخند ب يطور نيبخندند، لبهات ا يطور نيا تيچشمها شهيخواد هم يدوست دارم دلم م يطور نيصورتت رو ا -

رو كه  ييزهاينكنه چ. شد بميشكل نص نيتو به ا دنينمردم و سعادت د. پر از آرامش باشند و ابروهات به دور از گره اخم تيها

 !نباشند؟ يواقع نميب يدارم م

 ادمي. ديا دادصف يسر و صورت ديخوش به حالتون، شما دو تا رفت! روت هستم يجلو مارگونهيسر و وضع ب نيكه با ا يگياگر منو م -

 ...رفت بگم برام شونه و

 .ميبرات آورد زيمامان، همه چ -

 ؟يگيراست م -

 .نهيماش يتو. آره -

 .ارميم رم،ياالن م -

 :گفت نايرفت م رونيمهران از اتاق ب نكهياز ا بعد

 .ديكرد يخوشحالم كه شما دو تا با هم آشت يليمامان خ -

 .ميما كه قهر نبود -

 .بهتره يطور نيا يدونم ول يم -

 اومده؟ نجايكه پدر ا يتو خوشحال -

 !يليآره، خ -
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 گفت؟ يچ گهيد كويعمه ن -

 .رانيخوام برم ا يم ديپرس ،يچيه -

 ؟يگفت يتو چ -

 .رو دادم به باباجون يبعد گوش. گفتم آره -

 .مهربونه يليتو خ يكويعمه ن -

 خوشگله؟ -

 ست؟ين ادتي ،يديعكسش رو كه د -

 .نه -

 !خوشگله يليآره، خ -

 .يكه خواسته بود يليهم وسا نيا ديبفرمائ -

ماجرا از چه قرار  ديآمد، مهران از من پرس شيپ نيبعد موضوع كاتر. كنار تختم نشسته بود يصندل يرفت طرف مهران كه رو نايم

خواست آنها  ينم هر چند دلم. پرستار آمد و گفت وقت مالقات تمام شده است كساعتيبعد از . كردم فيتعر شيبوده كه برا

به  يسه روز بعد. كردم يساعت شش عصر بود كه با آنها خداحافظ. بودن در كنار مهران را خفه كنم يبروند، اما محبور شدم آرزو

مهران دسته گل . آمدند كينيبردن من به كل يبرا نايمهران و م. ديانتظار فرا رس ريد يمنوال گذشت و باالخره روز مرخص نيهم

 ميآل را ترس دهيا ةخانواد كي يدانستم تابلو يم. كند دلخود رد و ب نيب ييآورد كه باعث شد پرستارها نگاهها ميبرا ييبايز

 .بود زهايچ يليخ يايجوان گو يپر هوس زنها و دخترها ينگاهها. كرد يمهران مرا نگران م يپيوقتها خوش ت يبعض. ميكرد

تا در را باز كرد با . ميديكرد باالخره به خانه رس يحمل م يا شهيش ءيش كيانگار داشت . كرد يم يآرام رانندگ يليخ مهران

 زيهمه جا مرتب و تم. شده بود دهيغذا چ زيم. تمام خانه گل باران بود. كردم يروبرو شدم كه تصورش را نم ييبايچنان منظره ز

 .بود

 خوشت آمد؟. بهت نگم يزيمامان، بابا مهران ازم قول گرفته بود چ -

 ؟يهمه گل رو از كجا آورد نيا -
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 .ميكن يبعد صدات م ميغذا رو گرم كن نايحاال تو برو استراحت كن تا من و م. هايكينزد نياز هم -

 .عالمه كار دارم هي. از استراحت خسته شدم -

 .ميديامرزو بهت ناهار نم ،ياگر حرف ما رو گوش ند. دميامروز من به تو استراحت م. كار رو از فردا شروع كن -

 .باشه، باشه -

گفت  يمهران م. ميآن روز به مونترال برگرد يفردا ميگرفت ميتصم ليدل نيبه ا. مانده بود يتا شروع مدارس باق گهيروز د چهار

 ياو را مطمئن كردم كه حالم كامالً خوب است و اشكال. ميخواستم هر چه زودتر برگرد ياما من م. ميصبر كن گريدو روز د يكي

 هيتصف يبعد از ناهار به صاحبخانه تلفن كردم و از او خواستم برا. ميحركت كن ازدهيفردا ساعت  ميقرار گذاشت. مدنخواهد آ شيپ

. گذاشت نيماش يرا تو لمانيمهران وسا. ساك و چمدان جا دادم يرا تو زيرا جمع كردم و همه چ نايلوازم خودم و م. ديايحساب ب

حدود ساعت سه بعدازظهر بود كه به مونترال . را آنجا بگذارم نميخواستم ماش ين نماما م مياو برو نيكرد با ماش ياصرار م

ما  دنياز د كليو ما زايل. ميديهم رفته بدون مشكل به خانه رس يرو. در كنم يتا من خستگ ميراه چند جا توقف كرد يتو. ميديرس

. را به او بسپارم گريد يو كارها نايتوانستم م يت مراح اليبا خ. خوشحال بودم كه مهران همراه ما است. خوشحال شدند يليخ

 .گرفتم وارياحساس ضعف كردم و دستم را به د يباال كم ميرفت يوقت

 دكتر رو صدا كنم؟ يخوا يم ست؟يحالت خوب ن ه،يچ -

 كو؟ نايم. شهياستراحت كنم برطرف م يكم. راهه يفقط خستگ. ستين ميزينه، نه چ -

 .گردم يزنم به فروشگاه و زود برم يم يسر هيمن هم . تو برو دراز بكش. كلياو م زايل شيپ نييموند پا -

 .باشه -

 يايكه گو ياديرفتار و توجه ز رييمهران با تغ. آمد يكرد و هر روز زود به خانه م يما را مهران م ديآن روز به بعد اكثر خر از

قلبم دارد  گريكردم حاال د ياحساس م. شود يدارد محو م هيكردم آن سا ياحساس م. كرد يم ريعالقه او بود، داشت قلبم را اس

كه پشت  يعشق. شدم يتاب م يب قهيشد پنج و ده دق يو م ميآ يگفت ساعت پنج م يحاال اگر م. رديگ يتماماً به مهران تعلق م

داشت به مقصد ! دش يسكوت سالها داشت عروس م. كرد يقلبم سكوت كرده بود داشت فوران م يشده بود و تو ميقا يپرده ا

 !شد يم ايداشت گو. ديرس يم
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كت  يآن قدر تو. آمد بايز يليدسته گل خ كيروز عصر مهران با  كياز باز شدن مدارس و برگشتن ما گذشته بود كه  يماه كي

 .او پرداخت نيبه تحس نايم يجذاب شده بود كه حت رهيت يو شلوار سرمه ا

 !دارم يخوشگل ياوه، چه بابا -

 .هال چرخاند يرا بغل كرد و چند بار تو نايم. ديچيخانه پ يه دل مهران تواز ت خنده

 !دارم يمن چه دختر خوشگل -

 نايم نكهيبعد از ا. ديطول كش كساعتيساعته هر شب  ميكه شام ن دنديكردند و خند يشام آن قدر پدر و دختر با هم شوخ زيم سر

 :كاناپه كنارم نشست و گفت يمهران رو ديخواب

خوام  يم يزيچ كياما االن . كشور باشه اون منم نيا يمحل، نه كم گفتم، بگذار بگم تو نيا يآدم خوشبخت تو كياگر  ا،ميس -

 !ايآدم دن نيخوشبخت تر شميم يبهت بدم كه اگر قبول كن

 .شدم رهيمن ساكت به آن خ. را به طرفم دراز كرد يجعبه ا بعد

 ؟يبازش كن يخوا ينم -

 .چرا، چرا. ها؟ اوه -

 .بود دهيخواب ديمخمل سف يرو يمتيو گرانق بايز اريگردنبند بس. لرزان در جعبه را باز كردم يدستان با

بعدش  ديبا يمجنون، اگر قبول كن شميگذارم و م يم ابونيسر به ب ،ياگر رد كن. به تو داره يبستگ هيهد نيرد ا ايقبول  ما،يس -

 !ياريمن رو به هوش ب

آن  كيدر . جعبه را به طرفش دراز كردم يكلمه ا يسرم را بلند كردم و بدون ادا. ستم چه كار كنمدان يو مردد نم درمانده

اندوه و افسوس داشتند از . رفت كه خاموش شود يم. زد يدر چشمانش سوسو م شيكه تا چند لحظه پ يديام. نگاهش ملتهب شد

 :چشم از او بردارم گفتم نكهيبدون ا. رنديجا بگ نگاه عاشقانه او ةخان رد يگريگرفتند تا زودتر از د يهم سبقت م

 گردنم؟ شيندازيخودت ب يخوا ينم -

دو،  ك،يشمرد،  يرا م نيسنگ يلحظه ا يوارياند ساعت د فتادهيكلمات هنوز در مغزش جا ن يداد كه معن ينگاهش نشان م حالت

سرش را تكان داد و . شد داريب يديب ترس و ناامتاك ساعت به صدا درآمد تا مهران از خوا كيبار ت نيدانم چندم ينم... سه
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 :ديپرس

 ؟ياز من خواست يزيچ -

 گردنم؟ شيندازيخودت ب يخوا يگفتم نم -

 .ديبخش يمن رو نخواه چوقتيفكر كردم تو ه -

 .تونستم يخواست نم ياگر دلم هم م يحت -

اگر دردم . رمياز خودم بگ شگونيبگذار چند تا ن ؟نميب ينكنه دارم خواب م! مايس ما،يس! من يخدا ؟يديكه بخش نهيمنظورت ا -

 .مرتبه، اگر نه، خدا به دادم برسه زيآمد پس همه چ

 ؟ياريرو در م هايباز نيا يكه دار يشد مونينشده پش يچيمهران نكنه ه -

هزار . ا رو بهت زدمبشم؟ از اون شب تا به حال صد بار به خودم لعنت فرستادم كه چرا دهن باز كردم و اون حرفه مونيمن، پش -

بودم كه  يروز در محل كارم، آن قدر از دست خودم عصبان كي يحت. كنم يازت عذرخواه يكه چه جور دميكش يجور نقشه م

 .شدم يبستر يحالم بد شد و دو روز

 ؟يچرا به ما خبر نداد ؟يشد يبستر ؟يچ -

 !زده؟ بتونيدونستم شما دو تا كجا غ يمن كه نم -

 .يستيگفتند تو ن يداد و محل كارت م يجواب نم يخونه، كس ميزد ينگ مما هم هر وقت ز -

 ناياما به هر حال، با م يخودم فكر كردم هر چند به قهر رفت شيپ. رو بهت نگن مارستانيبهشون گفته بودم كه موضوع ب -

 يليخ ميخودمون يول. رميهره بگب يمدت يبرا »يو دوست يدور«از اون مثل معروف  ديبا ديفكر كردم شا. ديكن يهم م ياستراحت

 !سخت بود

 گفت؟ يدكتر چ -

 !ولش كن يچيه -

 !مهران -

كس از نوع  چيهنوز ه يول. اون رو رفع كرد يگريهم بشه به شكل د ديشا. به عمل باشه ازيممكنه ن. نگفت يمهم زيچ. خُب، خب -



 

 

كتابخانه نودهشتيا فرنگيس آريانپور –عروسي سكوت                                 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٨٩

 .ستيمطلع ن يماريب نيدرمان ا گريد

به  يازين. ديرا بوس ميو آرام چشمها ديبازوان خود كش انيعاشقانه به م يداخت و مرا با محبتمهران گردنبند را به گردنم ان بعد

. ديرس يسكوت حاكم، مملو از عشق من و مهران بود كه باالخره داشت به مقصد م. نداشت يما معن يگذر زمان برا. حرف نبود

 .ديد يم هيخود ته يعروس يكه داشت برا يكوتپر بار، س يسكوت. نيريش يسكوت

مهران گفت اگر موافق باشم به . به ما بزند يو سر رديبگ زايكند هر طور شده و يم يتلفن كرد و گفت سع كويآن روز ن يفردا

از ماجرا  كليو ما زايهلن، ل يوقت. آخر ماه ميقرار را گذاشت. قبول كردم ليرا با كمال م شنهادشيپ. ميبده يمناسبت مهمان نيا

 نايم دنياز د كوين. بود يماندن اديواقعاً به  يداريهم آمد كه د كوين ،يمهمان خيدو روز قبل از تار. شحال شدندخو يليباخبر شدند خ

حاال آن قدر دور و برش . زود به او دل بست يليرا نداشت، خ يعمه خوشگل و مهربان نيهم كه انتظار داشتن چن نايم. شد ينم ريس

 يبار ط نينخست يبرا. خانم، شوهر، دختر و دامادش هم آمدند ونيكتا. دكن ييتنهاكرد احساس  يوقت نم گريشلوغ بود كه د

آن ! من عاشق شده بودم. نبود يباور كردن ميرخ داده بود كه هنوز هم برا يمعجزه ا. سالها، آن شب از بودن در جمع لذت بردم

 يلحظه هم چشم از او برنم كينا بود و ياسش به محو كوين. نباشند ايخواب و رو نهايكردم ا يفقط خدا خدا م! هم عاشق شوهرم

 يشد كه فاصله، نقش يرد و بدل م نمانيعشق ب ياما چنان امواج قو م،يبود ستادهيدور از هم ا نكهيداشت من و مهران با وجود ا

بودم تا شوهر  هستاديا كليو ما زايكنار ل. كردم يصورتم حس م ينگاهش را رو ينيزدم سنگ يبا هر كس حرف م. كرد ينم يباز

. نكرده بودم شيدايعكس گرفته شد هنوز پ يتا وقت. كجاست نميبا نگاه دنبال مهران گشتم كه بب. رديشبنم از ما عكس بگ

 .حس كردم ميبازو يرا رو ييرا صدا كنم كه تماس دست آشنا كويخواستم ن

 ؟يگشت ينكنه دنبال من م -

 .داغ شدند ميحس كردم گونه ها. هان كنمتوانم پن يرا نم يزيچ چيدانستم از مهران ه يم

 كيگفتم  كويدوباره ما تعلق داره؟ به ن ونديجشن به پ نيكه ا شهينكنه تو هم مثل من باورت نم. حدسم درست بوده نميب يم -

كف  هوشيالن بنگاه نكن كه ا ينطوريا. نه ايداره  تيواقع نميب يرو كه م ييزهايمردم، تا بفهمم چ يبهم بزنه، البته نه جلو يليس

 !افتم ياتاق م

 ؟يكرد يتو پشت سرم چه كار م -
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 !شده بودم ميقا -

 دنبالت كرده بود؟ يمگه كس -

 .آره -

 ؟يك -

 ؟يچ يبهتره بپرس -

 ؟يخب، چ -

 .نييپا ندازميمجبور بشم سرم رو ب دياالن هم تاب نگاهشون رو ندارم و شا نيهم. تو يچشما -

 ن؟ييپا يندازيتو سرت رو ب -

 .خواد به من بگه يم يبفهمم نگاهت چ دينه، با يول د،يفتم شاگ -

مثل  يبچه هم دارند، ول كيازشون گذشته،  يسن گن،يكنند، نم يفكر م يمهمانها چ. ستيذل نزن به من، خوب ن يطور نيا -

 شن؟ينم ريهجده ساله از هم س - هفده يجوانها

من تازه تازه قلب  نكهيا گهيد. شميم ريبه شما نگاه كنم كمتر س شتريب بنده هر چه نكهيو اونم ا يحرف درست زد كي نجايتا ا -

 !نه ايكه دادم ارزششو داشته  ييربهايش نميخوب مطالعه ات كنم بب ديخب معلومه با. تو رو تماماً مال خودم كردم

 ربها؟يكدوم ش -

 .شد ميكه خدمت مادر محترم شما تقد يهمون -

 !مهران -

 !يبله، زندگ -

 .شهينم ينطورينه، ا -

 شه؟ينم يچه جور -

 .يهم برس گهيد يبهتره به مهمانها زبانيتو به عنوان م. رميگ يحرفم رو پس م ،يچيه -

 !يچه دست به سر كردن مؤدبانه ا -
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 !مامان -

 .زميبله، عز -

 .تو رو آشنا كنم يكيخوام با  يم ايب -

 ؟يبا ك -

 .زهيسورپر -

 .آوردند يرا در م شانيكه داشتند كتها دميرا د نيو كاتر ويدر لورا و است يجلو. برد هال يو تو ديخندان دست مرا كش نايم

 لورا؟ -

 .ميكرد يبوس دهيمن و لورا د. نايو خودش را انداخت بغل م ديدو نايبه طرف م نيكاتر

اما . بكنه يباز نيا كاترخواد ب يم ديشا ميفكر كرد. ميخونه ما، راستش تعجب كرد نيايزنگ زد گفت فردا ب يوقت نايم شبيد -

 .ميكه به مناسبت ورود خواهرش داده ما هم شركت كن يا يرو به پدرش داد كه او از ما دعوت كرد در مهمان يبعد گوش

 .آشنا بشن ويبا لورا و است انيو پدرت رو صدا كن ب كويبرو عمه ن نايم. ديخوش آمد يليخ -

 :دميكرد من از مهران پرس ييراهنما گريآنها را به اتاق د كوين نكهيام شد و بعد از اانج يمعرف. و مهران آمدند كويبعد ن قهيدق چند

 د؟يكن يم يكيدست به  نايحاال با م -

 !ميكه نكرد يكار بد -

 د؟يچرا به من نگفت -

 !گنيرو كه نم زيسورپر -

 د؟يچه كار كرد گهيحاال تا وقت هست، بگو د -

 !يچيه -

 ؟يگيراست م -

 !نه -

 !مهران -
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 !يكن يغوغا م يشيم يعصبان يوقت -

رفتم . آوردم يسر در م گهيجور د كي هيقض ياز ته و تو ديبا. گفت يبه من نم يزيبه هر حال چ. نداشت دهيبا مهران فا صحبت

 .كاناپه كنار لورا نشستم يرو

 چطوره؟ ويلورا حال است -

كشه كه اثر ضربه رفع  يطول م يداد مدت حيبرامون توض .دكتر شيپ ميشد كه رفت يدچار سردرد م يكم. خدا را شكر، خوبه -

 .ستين ينگران يجا يول. بشه

 روابط خوبه؟ -

 .نكنم مشيج نيس اديكنم ز يم يو من هم سع ديمن رو بخش وياست. آره -

 اد؟يم ريمگه باز د -

واقعاً  دميمحل كارش زنگ زدم، د دو بار باز نتوانستم خودم رو كنترل كنم، به يكي. گرفته يديالبته كار جد. وقتها يبعض -

 يو فكرها ينيبش ديبا اي ،يخودت حل كن يموضوع را برا نيا ديبا«: مامان بهم گفت. ندارم شيكار گهيآنجاست از اون به بعد د

 يزياون چو  نياگر از ا يو حت يكن نانيكامالً اطم ويبه است ديبا اي ،يخودت رو خراب كن يو زندگ يبش وانهيو كم كم د يناجور بكن

بعد از اون ماجرا  ويبگم كه است ديالبته با. كنم از راه دوم برم يم يكه سع نهيا. »يو خانواده رو حفظ كن يند تيبهشون اهم يديشن

 !مواظب باش نبرندش. يدار يپيچه شوهر خوش ت يتراس. كنه و مهربون تر شده يبه من توجه م شتريب

 !تونن ياگر هم بخوان نم -

 خواهرش شوهر داره؟ يراست. يشوهرت مطمئن يدوستت داره و تو به عشق و وفادار يليمعلومه خ. راحته التيخخوشحالم كه  -

 ؟يپرس يم يچ يبرا -

 .ميآشنا كن ويفكر كردم بد نباشه اگر اون رو با برادر است -

ما  شياشاره كردم پ كويسر به ن با. بودند متوجه من و لورا شود ستادهيما ا كيكه نزد يخنده من باعث شد حواس چند نفر يصدا

 .ديايب

 !كردند يازت خواستگار كوين -
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 !بود يچ يپس بگو خنده ات برا -

 ؟يگيم يخب چ -

 ؟ياول تو بگو ك -

 !برادر شوهرش يلورا برا -

 :پر از خنده اش را چرخاند و گفت يچشمها كوين

 .با برادرم مشوت كنم ديبا -

 .يهست يدختر بزرگ گهيت جواب بده تو دخود. يبكش نجايخواد مهران رو ا ينم -

 .بزنم و نظرش رو بپرسم ومرثيبه ك يبهتر باشه زنگ ديشا ،يگ يراست م -

 :ديزنم پرس يحرف م كويدارم با ن شنهادشيزد درباره پ يكه حدس م لورا

 خب، قبول كرد؟ -

 .متأسفانه نه -

 چرا؟ -

 !دهيچون شوهرش اجازه نم -

 !شد فيح! آه! شوهرش؟ -

 .زنهيبه دل نم يچنگ چيه كوينشد، اخالق ن فيح اديز نه -

رسم  گنيم نويا! كه طرف در بره يكن يم فيتعر يبعد ازم طور يكن يم دايها اول برام خواستگار پ يخوب سرحال ما،يس -

 ؟يدوست

 .ميمهران رو صدا كن ديطوره با نياگر ا ؟يجواب مثبت بد يخوا ينكنه م -

 !موقع مبادا يگذارم برا يممنونم اون رو م يليشما خ شنهادياز پ يول. ماستيحق با س. نه، نه -

 .با لورا ماند كوين. خانم چه كارم داره ونيكتا نميبلند شدم و رفتم بب. خانوم كارم دارد ونيبه من گفت كه كتا زايموقع ل نيا در

 .يرو به ما قرض بد كوينداره، چند روز ن يجون، خواستم بگم اگر اشكال مايس -
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 .بفرستمش خونه شما هيروح ديتجد يبعداً هر وقت از ما خسته شد برا ديتازه دو روزه كه آمده شا كوين يول -

 .بد نباشه د،يخلوت كن يتو و مهران چند روز ميو بچه ها فكر كرد زيآخه، من و پرو -

مهران هم پروژه . انجام بدم ديدارم كه باعالمه كار  كيو من  رهيمدرسه م نايم. ستين زهايچ نيبه ا يازيخانم، اصالً ن ونيكتا -

 .اون رو سر و سامون بده ديگرفته كه با يديجد

 .ميبر يخودمون م شيرو پ كوين ليما با كمال م. عوض شد متيبه هر حال اگر تصم -

 .ممنونم شنهادتونياز پ يليخ -

 ؟يشنهادياز چه پ -

 .گفت بعدًا مايكه سببرم خونه خودمون  يرو چند روز كويمهران جون خواستم ن -

 .بمونه نايم شيپ ديبا يكيممنون از دعوتتون، اما  يليخ -

 .ميبه مهران انداخت يزيخانوم نگاه پرسش آم ونيو كتا من

 .ميپرواز دار مايمن و س گهيچند ساعت د -

 به كجا؟ -

 .به رم -

 ؟يچ -

 !گهيد يكوچولو زيسورپر هي -

 :و گفت ديسخانوم خنده كنان مرا بغل كرد و بو ونيكتا

 !يآشت گنيم نويا -

 .كنه يم يخانوم مهران شوخ ونيكتا -

 واشيكه خانوم خانوما برو  نهيا. برات ببنده مال خودم هم آماده است ييگفتم ساك كوچولو كويبه ن. ستيدر كار ن ينه، شوخ -

 .بكن يخداحافظ واشي

 ؟يچ نايم -
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داد اما قول گرفته هر روز من و تو  تيمونه رضا يم ششيپ كوين ديفهم ناراحت شد، بعد كه يهر چند اولش كم. دونه يم نايم -

 .ميبهش تلفن كن

 !يگفت يحداقل به من م -

 !االن كه گفتم -

 .رهيد گهياالن د -

 .كن يبدو، برو خداحافظ! شهيم رتريد مياگه نجنب -

 م؟يآخه مهمونا رو چه كار كن -

 !ستادهيشاخ و دم روبروت ا يار غول بانگ يكن ينگاه م نيهمچ. من ياون رو بگذار پا -

 .بگم يدونم چ يواال نم -

 .بكن يحاال برو خداحافظ. بگو مايهواپ يبعداً تو يبگ يخواست يچ يه -

زدم كه متوجه  يداشتم با هلن حرف م. راحت رفتن ما را قبول كردند يلياز موضوع باخبر بودند خ هيچون بق و،ياز لورا و است ريغ به

 يدوستانه به پشت مهران زد و خنده كنان با او خداحافظ ويبعد است قهيچند دق. زنند يدارند با هم حرف م وياستشدم مهران و 

 .داده خوشش آمده است شيكه مهران برا يحيتوض زا ويمعلوم بود است. كرد

 :را دور گردنم حلقه كرد و گفت شيدستها نايم. در جمع شدند يشد همه جلو دهيشن يبوق تاكس يوقت

 .ينره تلفن كن ادتي -

داشت تو براش ترجمه  ياگر كار ست،يخوب ن اديعمه ز يسيانگل. كمك كن كويبه عمه ن. ميزن يحتماً فردا صبح بهت زنگ م. نه -

 .كن

 د؟يگرد يبرم يشماها ك. دونم يم نويآره، ا -

 .گهيچند روز د -

 .مينجائيما ا گهيهفته د كيدختر گلم، درست  -

 .ديامان باشباباجون مواظب م -
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 .دميقول م -

 .خورند يبچه ها سرما م گه،يد نيبر -

او  شيخواب چند سال پ ادي كدفعهي. گردم يو مطمئنش كنم كه حتماً برم رميبغلم بگ يرا تو نايم گريد كباريخواست  يم دلم

پر از  ميچشمها نايخواب م يآورادياز . رفتم يكامل داشتم م تيبرد و من با رضا يافتادم واقعاً هم مهران داشت مرا با خود م

گونه ام  ياشك آرام آرام رو يقطره ها مينشست يتاكس يتو يوقت ديكش يطرف تاكس همهران دستم را گرفت و ب. اشك شد

 .بودند يجار

 ؟يكن يم هيچرا گر -

 .يطور نيهم ،يچيه -

 .كنه ينم هيكه گر يطور نيآدم هم -

 .ميردب يرو هم با خودمون م نايخواست م يدلم م -

 .اديبود كه اجازه دادم ب نايبودن با م يبرا ؟يندار نانياطم كويمگه به ن -

 .يچرا، ول -

 .شده كه من ازش خبر ندارم يزيچ ؟يچ يول -

 .تكان دادم دييرا به عالمت تأ سرم

 يو چاره ا ديشن عيسر ديرو با يآخه هر خبر بد گهيهفته د ياالن بگو، اگر خوبه بگذار برا نيبده هم يلياگر خ! كمك كن ايخدا -

 .شده يچ نميحاال بگو بب. نداره زهايجور چ نيبه ا ازيخبر خوب ن ديشيبراش اند

 .كردم فيمهران تعر يوجدانم شده بود برا يو ترك كردن او را كه باعث ناراحت نايم خواب

 رفته؟ يبه ك يبگ يتون يم ه،يباهوش يليدختر خ -

 .ندارم يشوخ ةحوصل -

 سفره؟ نيرفتن ما به ا نايخواب م ريكه تعب يستيكردم، تو خوشحال نن يمن هم شوخ -

 !فته؟يبرامون ب يترسم اگر اتفاق يم يچرا، ول -
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 رونيافكار رو از سرت ب نياالن ا نيهم ز،يخانوم عز. رو نداشتم يتفكرات نيهمسر عاقل خودم انتظار چن ما،ياز تو، س چيبابا، ه يا -

رو هم طاقت  قهيدق كي نيالبته اگر ا. با تو حرف نخواهم زد قهيدق كي د،يشد هيمن به عنوان تنبخونه و  ميگرد يكن، واال برم

 .ارميب

و سرم را  ديمهران دست انداخت پشت كمرم و مرا آرام كنار خودش كش. دادم هيتك يصندل يرا بستم و سرم را به پشت ميچشمها

 كويمطمئن تر از ن. خراب كنم هودهيچند روز را با افكار ب نيا ستيبا ينم. تا فرودگاه به خودم مسلط شدم. شانه اش گذاشن يرو

چطور توانسته بودند، مانع از . را خوانده بود هيقض يجا نيتا ا يمهران حت. كرد دايشد پ ينم نايبودن با م يرا برا گريكس د چيه

 .ديخواهم پرس حتماً از مهران مايهواپ يتو. معما بود ميبشوند هنوز برا هيآمدن مامان و بق

پدر و  امدنيروز بدهم، در مورد ن جاناتيو ه يتن به امواج خستگ نكهيقبل از ا. گمرك انجام شد يبه سرعت كارها خوشبختانه

 .مادرم از مهران سؤال كردم

 .ميقول بزرگ بهشون داد كي -

 د؟يبهشون داد -

 .كويآره، من و ن -

 ؟يچه قول -

 .آشنا بشن نايتا همه با م ميبد يمفصل يو مهمان رانيا ميبر يالديسال نو م نكهيا -

 !اوه، نه -

 .با تو نخواهم داشت يخونه خودمون و كار رميمن م. يجوابگو باش ديخودت با رش،يز يبزن يخواه ياگر م. اوه، بله -

 !خواد بكنم؟ يدلم م يهر كار يگيحاال م. ديآش رو پخته ا نيا كويمهران، تو و ن -

 !انداختم يتله م يكردم بعد خودم رو تو يبا شما نشست و برخاست م يمدت كيحقش بود اول ! ير بداخالققد نيدونستم ا ينم -

 ؟يزن يحرف م يدار يدرباره ك -

تونه در مقابل  يكس نم چيكه ه زنهيم يچشمهاش چنان برق شهيم يعصبان يو ناز كه وقت حيمل با،يز تينها يخانوم ب كيدرباره  -

 ... .و زنهيو غر م زنهيغر م يجهت ه يو ب خوديكه حاال كنارم نشسته و ب يكس كند، يستادگينگاهش ا
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 !كنم ينه سؤال م گميم يزينه چ گهيد.بسه، بسه -

 دميبامزه كرد كه نفهم يفهايجوك گفت و تعر ميمهران آن قدر برا. كه خودم هم خنده ام گرفت ديچنان از ته دل خند مهران

تا به حال . كنم سهيقصه ها و افسانه ها مقا نيباتريتوانم با ز يهفته اقامت در رم را فقط م كي. شدند يسپر يساعات پرواز چطور

دوباره از همان خط اول با عشق  ميكرد تا ما بتوان يخودش را م يمهران تمام سع. قدر خوشبخت احساس نكرده بودم نيخودم را ا

عشق مهران باز كرده  يخود را به رو يتمام درها، پنجره ها و روزنه هاقلبم . ميسيمشتركمان را بنو يو محبت و احترام دفتر زندگ

را  يو خاكستر اهيس يخطها يكي ،يكي. كرد يم نيمرا دوباره رنگ روحمهران داشت . ديبلع يمهران را م يمحبتها صانهيبود و حر

درون من  يايبازتاب دن زيهمه چ. آمد يب مسبز سبز و زنده و شادا با،يز يبايبه نظرم ز ايدن. كرد يم نيگزيو سبز جا يبا صورت

 يحاال ترس از افتادن نداشتم هراس. آزاد شدم و به پرواز درآمدم. عشق مهران رها كردم فيامواج لط انيخودم را كامالً در م. بود

د از گذشت بع. داشت يگريد يعطر و بو يبه ارزش عشق برده بود، زندگ يمهران كه خودش هم پ نيبا ا. از پرت شدن نداشتم

 !دوستش داشتم تينها يتفاوت بودم، حاال ب يآن هفته، اگر قبالً نسبت به مهران ب

روز قبل از . ما خوشحال شدند يصدا دنيكه همه از شن ميزنگ زد رانيدوبار هم به ا. بود يدائم نايو م كويما با ن يتلفن يتماسها

خواستم زمان از  يو هم م ميخواست برگرد يهم دلم م. ميبر دادخ كويبه مونترال را به ن دنيحركت شماره پرواز و ساعت رس

از گزند  يگذاشت مدت يو م ديتن يدورمان م يا لهيگرفت و پ يخودش م يبايرا در آغوش ز رانو من و مه ستاديا يحركت باز م

آن هفت روز و هفت شب  ةخواست در خاطر يدلم م. ميما بودند در امان بمان يكه منتظر حمله به خوشبخت ،يحوادث درنده ا

 .شد ميخاطره برا نيباتريآن شب ورود به هتل كه ز ژهيپنهان شوم، بو

مهران . خواستم سر امتحان حاضر بشوم يكه م نيدلم را پر كرده بود مثل ا يدلهره ا مياتاق را گرفت ديو كل ميوارد هتل شد يوقت

 يدانستم م يم. دانستم چرا پله و نه آسانسور را انتخاب كرده است يم. ميگرفت و از پله ها باال رفت شيحلقه بازو يدستم را تو

را  يباور نكردن يدر باز شد و منظره ا. را آرام در قفل چرخاند ديكل م،يديپشت در اتاق رس يوقت. به من بدهد يشتريخواهد وقت ب

. اتاق را پر كرده بود يگلها فضا ميطر مالع يبو. ميوارد گلخانه شد يياتاق بود كه گو يگل تو يچشم من گشود به اندازه ا يجلو

كرده به انجام نرسانده  يپرواز م الشيمهران تا به حال تمام آنچه را كه در خ ودمعلوم ب. آمد يكه فقط از عهده مهران برم يكار

 .كوچك و بزرگ خواهد بود يزهاياست و مملو از سورپر
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دهها شمع در گوشه و كنار اتاق ! گرفتم يفكر كردم حتماً اتاق را عوض آمدم رونيساعت بعد كه از حمام ب مين. رميدوش بگ رفتم

 يجرئت نم! ام حبس شد نهيبودند كه نفس در س دهيبه اتاق بخش يكيرمانت يچنان فضا ف،يكوچك و ظر اريبس يدر شمعدانها

به چشمان . شد كيبه من نزد سبك ييآرام با قدمها يليمهران خ! طلسم شكسته شود دميترس يم! كردم، دم گرفتار را باز دهم

اگر . پر كرده بود يبيوجودم را دلهره عج. از آنها نبود زتريعز ميبرا زيچ چيدر آن لحظه ه. شدم رهياو خ يبايرنگ ز يقهوه ا

مطمئن بشوم  نكهيا يبه خودم جرئت دادم برا ودافتاده ب داريد نيروشنش عكس اول يچشمها يرو ؟يخواب باشد چ نهايا ةهم

 چيه. بود ستادهيحركت ا يمجسمه ب كيمهران مثل . رنگ و پر پشتش فرو كنم يخرمائ يموها يدستم را تو نميب يخواب نم

گفت،  يگفت و م يم. كرد يم ازيمخصوص خودش، با نگاه راز و ن يبايفقط در سكوت ز. زد ينم يحرف چيه. خورد ينم يتكان

سرمست از عطر گلها، سرمست از . برد يان احساسات به آسمان مخروش يموجها يكرد و مرا با خود رو يكرد، حس م يم لمس

 !شد دانيجاو يكه مبدل به خاطره ا بايز ييتابلو. نگاه و نور عاشقانه شمعها، خودم را در چشمان عاشق مهران رها كردم يباز

باالخره به . آشنا ينيبار بر زم نيو بار دگر فرود، ا مايفرودگاه، هواپ. ديروز حركت فرا رس. رفت يم شيپ عيسر ييبا قدمها زمان

 .دوان دوان خودش را به ما رساند نايكه م مينشده بود ادهيپ يهنوز از تاكس ميخانه برگشت

 !ييايآه، فكر كردم نم -

 تا حاال شده به قولم وفا نكرده باشم؟ -

 !ينه، ول -

 ؟يچ يول -

 !دلم برات تنگ شده بود يليبار خ نيآخه ا -

 .طور نيتنگ شده بود، بابا مهران هم هم يليدل من هم برات خ -

 ؟يگيراست م -

 .از خودش بپرس -

به من  يناز كي ،يبوس كيآخه ! ذره كيتا نوبت ما بشه؟ بابا دلمون شد  ميستيصف با يتو ديبا گهيخانوم، ما چقدر د نايم -

 !ديهم بكن چارهيب
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 !مامان مهمترند -

 ؟يداد ادشيرو  زهايچ نيتو ا ما،يس -

 !گفته كويعمه ن نه، -

 !بگذار دستم بهش برسه! كوين -

 برسه؟ يمهران دستت به ك -

 .كس چيبه ه -

 .به شما كو،يعمه ن -

 به من؟ -

 .دهيجون اشتباه شن ناينه، م -

 .برسه كوينه، نه، بابا مهران گفت بگذار دستم به عمه ن -

 آقا مهران؟ يداشت يكار كو،يعمه ن نميخب، بفرما، ا -

 .ميخونه تا بعد صحبت كن يتو ميرب ستيبد ن -

 يخواست بفهمد باالخره ماجرا به كجا ختم م يدلش م يليخنده اش گرفته بود و معلوم بود خ كويمهران و ن يلفظ ياز باز نايم

ند و دوست شو شتريكه باعث شد با ما ب ميبه آنها داد ميآورده بود نايو م كوين يرا كه برا ييايهدا. ميهمه وارد خانه شد. شود

 :گفت نايكه م اورديب يرفت چا كوين. خط و نشان بكشند گريهمد يكمتر برا

 .رهيفردا م كويعمه ن -

 كجا؟ -

 .ونيخاله كتا شيپ -

 ؟يزود نياوا، چرا به ا -

 گه؟يراست م نايم كو،ين -

 رو؟ يچ -
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 !خانوم ونيخونه كتا نيبر نيخوا يفردا م يجنابعال نكهيا -

 د؟يدار يشما مخالفت -

 .لهب -

 .زنهيداره با من حرف م مايمهران آقا با تو نبودم، س -

 !چه حاضر جواب شده! بر اخالق خواهرمون گذاشته يريخارج چه تأث ياوه، اوه، هوا -

 دعواتون شده؟ نايبا م ؟يبر يخوا يقدر زود م نيخب حاال چرا ا -

من ازش مواظبت كنم، مواظب من  نكهياز ا شترياون ب. شهينم دايپ ايدن يتر تو يدختر مهربون تر و دوست داشتن نياز ا نا؟يبا م -

 كنه؟ يچه كار م نيبا كاتر ديديد يم ديبا. بوده

 ن؟يبا كاتر -

 يخواهر بزرگتر به قدر كيمثل  نايم. كهينزد نجايبه ا يليخانه شون خ. خودمون شيپ نجايا مشيآورد ميدو روز رفت يكيآره  -

 !شدم يوقتها من كالفه م يكرد كه بعض يم يداد و باهاش باز يگوش م شيبه صحبتها يه امواظبش بود و با چنان صبر و حوصل

 .به مامانش رفته -

 !دونيوسط م يديمهران باز تو پر -

 ؟يشد يجون، چرا از دست من عصبان كوين -

 يتونه از دستت عصبان ينموقت  چيتو رو دوست داره كه ه يشناسم به قدر يكه من م ييكوين ؟يزن يكه م هيچه حرف نيمهران ا -

 .نداره تيعصبان يهم برا يليباشه، تازه دل

 !دارم -

 !؟يدار -

 !موجه يليخ ليآنهم دل. بله، دارم -

 ه؟يچ م،يما هم بدون يبگ شهيم -

 !نيگ ينم ديعمه شما كه گفت -
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 !نايم -

 !ديدينقشه كش د،يكرد يكيآها، پس شما دو تا با هم دست به  -

 !ميتو اون اتاق با هم نقشه دفع حمله رو بكش ميو هم برمن و ت ايب ما،يس -

 !نگذار برن ريعمه جلوشون رو بگ -

را از  شيو دستها ستاديمهران ا يجلو نايم. ميبه طرف در اتاق حركت كرد ميباش يو جد مينخند ميكرد يم يو مهران كه سع من

 :هم باز كرد و گفت

 !نيگذارم بر ينم -

را نوازش  شيچسباند، موها نهياتاق چرخاند و بعد محكم او را به س يرا بغل كرد و چند بار تو نايم و اورديطاقت ن گريد مهران

 :كرد و آهسته گفت

 چقدر دوستت دارم؟ يدون يم -

 .نه -

 !يحسابش كن شهيكه نم ادياونقدر ز -

 ؟يمامان رو چقدر دوست دار -

 !يحسابش كن شهيكه نم ادياونقدر ز -

 مثل من؟ -

 .ل تومث. آره -

 رو چقدر؟ كويعمه ن -

 .دو تا -

 قدر كم؟ نياوا، چرا ا -

 .شده يعصبان يطور نيكنه، از دست من هم يآخه اون با ما دعوا م -

 .نه يطور نيهم -
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 چرا؟ يدون يتو م -

 .بله -

 ؟يگيبه من م -

 .دونم، قول دادم نگم يواال نم -

 .كنم ياصرار نم ،يخب، پس اگر قول داد -

 .خودش بهتون بگه كويعمه ن ديشا -

 .ديشا -

 .نه اياندازه ات هست  نميبپوش بب ميرو كه برات آورد يبلوز نيا ايجون ب نايم -

 !با دخترش خلوت كنه قهيدق كيگذارند، آدم  ينم ،ينيب يم -

مهران . ميهال جمع شد يتو يو همگ ميدرست كرده بود خورد كويرا كه ن يشام خوشمزه ا. فروكش كرد جاناتيباالخره ه يوقت

 .ام گذاشت و خودش را محكم به من چسباند نهيس يسرش را رو. بغل من ديپر نايم. را به عهده گرفت يدرست كردن چا

 ؟يبر يخوا يواقعاً فردا م كو،ين -

 .ماجونيآره، س -

 !ارهيدر م ينشده داره خواهر شوهر باز يچيه گنيمردم نم -

 هستند؟ يمردم ك -

 .گهيمردم د -

 كله؟يو ما زايمنظورت ل -

 .ينگ يبگ ،يا -

 !خانوم سرما زده به سرش نيسرشون، ا زنهيولش كن، همه گرما م مايس -

 .بكنم ريدرد دل س كيمن هنوز فرصت نكردم با تو . خونه خودته نجايجون، ا كوين -

 كيو دعوتم كرده، بعد از  خانوم كه تا به حال چند دفعه زنگ زده ونيكتا شيپ رميم يچند روز ران،يخوام برم ا يمن كه نم -
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 .شما شيگردم پ يهفته دوباره برم

 .كنم يآپارتمان اجاره م كيبرات  يباش يگريد يجا يخوا يم ماياگر به خاطر من و س كو،ين -

 .ميبكن يفكر كي ديبرگشتم شا يخانوم، وقت ونيسراغ كتا رمينه، اول م -

 .يهر طور راحت -

 !خوابش برده نايم ما،يس -

هر . ديبه گوشم رس كويصحبت آرام مهران و ن ياتاق خواب بودم كه صدا يتو. را به اتاق خواب بردم نايا بلند شدم و ماز ج آرام

سرعت از  نيخواهد به ا يم كويآمده باشد كه ن شيپ يموضوع ديدانم چرا حس كردم با يمتنفر بودم، نم ستادنيچند از گوش ا

 .ما برود شيپ

 اده؟افت يشده؟ اتفاق يچ كو،ين -

 .هيميهمون موضوع قد. ستين يمهم زينه، چ -

 كدوم موضوع؟ -

 !مزاحم شد دينبا نكهيا -

 !بامزه بود يليخ -

 !گميم يجد -

 ه؟ياصل موضوع چ نميخب، حاال بگو بب -

ل بود كه قبو نيفرصته، ا نياالن بهتر دميد. تيمأمور رهيچون شوهرش داره م شش،يبرم پ يچند روز كيخانم گفت  ونيكتا -

 .كردم

 ؟يگيراست م -

 .به جون تو -

 ؟يدار يخبر رانياز ا -

 .ننديب يگفتند دارند تدارك رفتن ما رو م يخوشحال بودند و م يليآره، دو بار آذر زنگ زد، با خانوم جون حرف زدم همه خ -
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 .عجله نكنند يبگ يخواست يم -

 .ميدست بگذارند تا ما بر يتونن دست رو ينم گهيد ،يهمه سال دور نيبعد از ا يدون يتو كه م يگفتم، ول -

 از مامان و پدر چه خبر؟ -

 .نيمامان شاد و غمگ -

 ن؟يچرا غمگ -

 .آخه مهرداد خودش رو منتقل كرده به شهرستان -

 ؟يچ -

 ين مماما. بار نرفته ريمهرداد ز يتونستن كردند ول يم يهر كار ومرثيپدر، مامان و ك. بشه يخواد مزاحم كس يگفته دلش نم -

 .گذاشته رفته يكي نيگرده، ا يهمه سال داره برم نيبعد از ا يكيحاال كه اون . چه كار كنم دونميگفت نم

 .فكر نكنم خواهش من رو رد كنه. كنم بمونه يم شيخودم راض ميبرگرد يوقت -

 نايچند روزه عاشق م نيمن ا يراست م،يخب بگذر. كنه دايرو اونجا پ شيهمسفر زندگ ديشا. ميبه نظر من بهتره راحتش بگذار -

شد،  ياصالً باورم نم دميد ياگر با چشم خودم اون رو نم! هيچه دختر مودب، مهربون، بامزه و خوش صحبت يدون ينم يتو. شدم

 !كنه يچه كار م نهيفكرش رو بكن اگر مامان اون رو بب

 .خانم سوخت وشيپر يدلم برا. فكر برد يمرا تو كوين يحرفها

به  يمهران از فرودگاه سر كار رفت و من هم سر. را به فرودگاه برد كه قرار شد تا آخر هفته برگردد كويمهران نروز بعد  صبح

شد كه باالخره  يباورم نم. گذشت ميبرا نيريخواب ش كيمثل  يچند روز بعد. از مدرسه، خانه باشم نايدفتر زدم كه تا برگشتن م

كه . كه زمان حالل مشكالت است نديگو يواقعاً درست م. عشق مهران شده است يرايكامالً پذ نشكسته شده اند و قلب م خهاي

شد هر  يمن كرده بود باعث م بيكه سرنوشت نص يسعادت. است يروح يبخش زخمها اميزمان مرحم دردهاست، كه زمان الت

 زيچ چيداده بود كه ه اديبه من  يدگزن. حك كنم مپاس دارم و آن را در ذهن متيجواهر گرانق كيرا مثل  يزندگ قهيروز و هر دق

دوباره اگر  اديپاشد و با زحمت ز يشود، فرو م ياست، دگرگون م رييدر حال تغ. در حال گذر است زيهمه چ. ستيماندگار ن

 ينم دميشن ياو را نم يشدم كه تا صدا يقرار م يروزها سر كار چنان ب يبعض. شود يپا بلند م يمانده باشد رو يباق ييروين
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شناخت، لحن  يرا م ميصدا يداد و وقت يآرامش به من م ايدن كيمهران  »دييبله، بفرما« كي. ادامه بدهم ميوانستم راحت به كارهات

 ريد يكم يشد وقت يباعث م نيهم. را داشتم كه تنها درمانش مهران بود ياحساس آدم معتاد! بود يزندگ ايدن كي شيگرم حرفها

 يكرد و م يم ديكرد و مرا تهد يم يوقتها حسود يموضوع شده بود بعض نيكه متوجه ا نايم. م بشومداد نا آرا يكرد و خبر نم يم

 .خواهد رفت رانيبه ا كويگفت اگر او را كمتر دوست داشته باشم با ن

با هم تا چون قرار بود همه . ما ساكن شد يكيدر نزد يهمان طور كه گفته بود آخر هفته برگشت و در آپارتمان جداگانه ا كوين

شب بعد از صرف شام و خواباندن  كياواخر آبان ماه بود كه . برود رانينداشت او زودتر به ا يلزوم م،يبرگرد گريد ميو ن كماهي

 :نشست و گفت پهكانا يمهران كنارم رو نا،يم

 خونه انجام بدم؟ يتو ارميچطوره من هم كارم رو ب -

 سر كار افتاده؟ يمگه اتفاق -

 آره؟ -

 شده؟ يگو چخب، ب -

 .داره يبستگ -

 ؟يبه چ -

 .قول كيبه  -

 بده؟ ديبا يو ك يچه قول -

 .يبد ديتو با -

 من؟ -

 .تو خانوم خونه. آره -

 ؟يچه قول -

 .ينخند يديشن يكه وقت نهيا -

 !مهران -
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 .يخب، باشه، بخند -

 خونه؟ ياريكارهات رو ب يخواه يچرا م! باز شروع كرد -

 ؟يديهنوز نفهم -

 .نه -

 .رميگ يپس حرفم رو پس م -

 كدوم حرف؟ -

 !يرو كه گفتم تو باهوش ياون -

 ؟يحرف بزن يجد شهيم -

 .بله -

 شده؟ يسر كار چ يگيم -

 !و خواهد شد شهيدلم تنگ شده، م -

 ؟يك يبرا -

 !تو يبرا -

شق بود كه دست انداختم دور سوزان و پر ع ينگاهش به قدر. لبم گذاشت يدستش را آرام رو م،يبگو يزيدهانم را باز كردم چ تا

 :آمدم خودم را كنار بكشم كه گفت دمشيگردنش و بوس

 .رو كه از صبح فكرم رو مشغول كرده بهت بگم يزيتونم چ يراحت تر م يجور نيجا بمون، ا نيهم -

 شده؟ يزيتو رو خدا راستش رو بگو، چ! ها يكن ينگرانم م يمهران، دار -

 .دميفرصت نشده بگم، بعد خبر دوم رو بهت م يخواستم بگم ول يمرو كه از صبح  يزياول بگذار چ -

 !يكن يم يكالفه ام دار گه،يزود باش د -

قلب و روحم چنان . ينگاهت كرد رياس ،يديسالهاست كه با عشق خودت من رو در بند كش! يتو سالهاست كه من رو كالفه كرد -

 يبه ساحل آغوشت به زندگ دنيتنها به انتظار رس يهستند كه تنها يدفاع يب يكوچولو يگرفتار عشقت شده اند كه مثل موجها
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 گريكه تا چند روز د ليقب نياز ا ييهاست كه زبونم را موقع گفتن خبرها نيهم ،يلطافت ايدر كيدلم، تو  زيعز ما،يس. دهنديادامه م

 !ارهيبروم بند م يدو سه هفته ا تيمأمور كيبه  ديبا

 .من افتاده باشد يزندگ شهيبه جان ر شهيبا ت يمثل آن بود كه كس. سخت تكان دادخبر مرا  نينابهنگام ا دنيشن

! كنم يخواهش م! گفتم يشدم و نم يآمد، خفه م يكاش واقعاً زبونم بند م يا! نگاهم نكن نطوريتو رو به خدا ا زم،يعز ما،يس -

 يسع. نظرم مجسم شد يتو جلو يبايصورت ز. برآمد به من گفتند آه از نهادم يوقت. يدار يدونم االن چه احساس يآره، آره، م

به  ديدادند كه به خاطر اتمام كارها تا سال نو، با حيمن توض يبرا يبعد از سال نو متقاعد كنم، ول ت،يكردم آنها را به انجام مأمور

 شتريدو سه هفته ب. وم بشهكارها تم نيحاال ا نيبهتره هم رم،يگ يم يمرخص يچون بزود دميمن هم د. ميبرو يكار تيمأمور نيا

 .ميهر جا كه باش رم،يبا تو تماس بگ وزهر ر دميقول م. ميهم زودتر برگرد ديشا. كشه يطول نم

 ؟يبر ديبا يك -

 .راحت تره الميخ ينطوريا نايتو و م شيپ نجايا اديم كوين. آخر هفته -

ماند، كه  يم فيظر اريبس يا شهيظرف ش كيگرفتن  دانستم بودن با مهران، به يم. از حد زود باور بودم ادهيدانستم ز يم

من، كم دوام  يدانستم كه خوشبخت ياو م يماريبا توجه به ب ژهيبه و. ممكن است آن را تكه تكه كند يحركت و لرزش نيكوچكتر

ه گو شده و كردم حاال كه مهران مثل گذشته شاد و بذل يفكر م. شده است دهيرفتنها خط كش تيمأمور يكردم رو يفكر م. است

بعد از آن قهر چند هفته . به دلم راه بدهم يدلهره و نگران دينبا گريد. دهد ينشان م ناياز نو عشق و محبت خودش را به من و م

نسبت به هم  گريكيكه از احساسات  نيكرده و بعد از ا يرا ط يبود كه تازه با مهران آشنا شده بودم، دوران نامزد نيمثل ا يا

را با هم  يخوش يعمر زندگ انيخواست مثل داستانها تا پا يحاال دلم م. ميرا هم برگزار كرده بود يعروس ميمطمئن شده بود

چشمم به در باشد و به  نم،يبنشدوباره به انتظار  ديبا! ما قرار گرفته بود يسر راه خوشبخت طانيمثل ش »تيمأمور«اما باز . ميبگذران

نگاهم به در بچسبد تا باز شود و او را در . قفل در باشد يتو ديپله ها و انداختن كل يرواو  يپا يگوشم به صدا. پنجره ذل بزنم

 اديفر دلو از ته  ابميفراخ ب يتوانستم از همان جا خودم را در دشت يخواست م يدلم م. ابدي نيتسك يو درد دور نميآستانه در بب

تمام قلبم، تمام وجودم، ! شدن خودياز ب يخوددار يتحمل، برا يصبور بودن، برا يطلب كمك برا. بزنم و از خدا طلب كمك كنم

صاف و ساده حالت مجنون را . آمد يدر عمق ذهنم زنگ خطر داشت به صدا در م ييجا كيكه  ديتپ يتمام روحم چنان عاشقانه م
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آه، . نمياو را به انتظار بنش يتوانستم دور ينم. توانستم تحمل كنم ينم. ماند يمثل دو سه قرن م نم يدو سه هفته، برا. داشتم

 !چه كنم؟ كمكم كن ايخدا

خورند؟ صبر كن، صبر كن، نگهدارشون  يسر م تيبايز يگونه ها يخاطر من رو يبرا يمتيق يبلورها نيعشق من، نكنه ا ما،يس -

زجرم  نطوريا يست دارذره دو كياگر من رو ! نكن هيگر. اون ها رو توش جمع كنم و با خودم ببرم ارميتا برم تنگ بلورم رو ب

خوشگلت كه به شبنم اشك  ياون چشمها. ارميم يبهانه ا كيتونم برم باالخره  ينم گميم. رمينم ياگه نخوا. كلمه بگو نه كي! نده

 !كردم انيكشت كه چشم تو رو گر ديمن رو با. كننند يم وانهينشسته اند، دارند من رو د

مهران دستش را ! آن هم از دهان مهران. مرگ را بشنوم ةخواستم كلم ينم گريد. لبش يبار من دستم را آرام گذاشتم رو نيا

از آدمها، از . پنهان كردم ايدن نيا زيحلقه بازوان او پنهان شدم، خودم را از همه چ يتو. بغلش يدراز كرد و آرام مرا گرفت تو

. سمج به من حمله ور خواهند شد يمثل پشه ها گريا چند روز دكه ت ييزهايحرفها، از كارها، از رفتنها و ماندنها، از انتظار، از همه چ

 يم. است يكيحال من و او  دميفهم يبازوانش گرفته بود كه م انيمرا در م يحال محبت سوزان نيمهران با چنان لطافت و در ع

. كلمات نبود يبه ادا يازين. تا آرام شوم ديكش يدست م مينوازش كنان به موها. او هم جدا شدن سخت است يكه برا دميفهم

 .سكوت كلمات، راه به درد دل جان و روح داده بود. كردند يم ازيبا زبان آشنا با هم راز و ن مانيقلبها

 

 11 فصل

 

. بروند نيگرفت مجبور بودند با ماش يپوشش م ريرا ز يمختلف يجاها يكار ةچون برنام. شد تيمأمور يروز بعد مهران راه سه

. يدر مناطق كوهستان ژهينداشتند، به و يمثل هر سال برف آمده بود و جاده ها وضع خوب. كرد ينگران مموضوع مرا سخت  نيا

كه  نايم. اصالً خوشحال نشد تيخبر مأمور دنيهم بعد از شن كوين. مرا برطرف كند يگرانو ن شيكرد تشو يم يمهران صبورانه سع

گرفت كه زود  ياز او قول م زانيدن مهران حلقه كرده بود و اشك ررا دور گر شيدستها يكرد موقع خداحافظ يم هيبندرت گر

 .برگردد

كه زود  يتو هم اگر حاال قول بد. مونه يسر قولش م دهيمامان هر وقت به من قول م ينه، ول ايدونم بهت گفتم  يبابا مهران، نم -

 .يسر قولت بمون ديبا ،يگرد يبر م
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 .ميدار رانيكارها قبل از رفتن به ا يليآخه خ. زود برگردم زود دميقول م نم،يدختر نازن! دميقول م -

 !ها يديقول م يدار نيبب -

 .يقول بزرگ بد كيبه من  ديحاال تو هم با! آره، قول مردونه -

 ؟يچه قول -

ر احتماالً نشد اگ يول. دادم يو اال شماره تلفن اونجا را بهت م ميمون يكدوم هتل م يدونم تو ينم. يمواظب مامان باش نكهيقول ا -

 .نگران نشه اديحواست به مامان باشه كه ز ديزنگ بزنم، تو با

 !سخته يليبدون تو خ يول. باشه -

 شه؟يم يچ يدون يبعد م. شهيم يمن هم االن جار ياشكها ،يكن هيگر ينطوريا يخوشگلم، اگر بخواه ينايم نا،يم -

 .نه -

 !شميافته و من غرق م يراه م ليس -

 ؟يستين مگه شنا بلد -

 ؟يشنا تو اشك؟ نه، تو بلد -

 كه من بخندم؟ يزنيحرفها رو م نيآه، بابا مهران مخصوصاً ا -

 .يمامان رو بخندون يكه تو بتون -

 .يكن زود برگرد يسع يول. باشه -

 .قسمتش رو رنگ كن كيبكش هر روز  ينقاش كيتا من برگردم برام  يحتماً گلم، راست -

 .كنم يم يفكر كي -

 .كويعمه ن شيحاال برو پ زم،يدختر عز ن،يآفر -

 يسرد مرا تو يمهران دستها. بودم زاريب ياز خداحافظ شهيهم. رفت كوين شيبه ناچار خودش را از مهران جدا كرد و پ نايم

 افسانه ها بر ياياز دن يجزء جزء صورتش را مثل نقش. بر صورت جذاب او كردم يمن با نگاه، سفر. گرم خودش گرفت يدستها

 يم. بردن او آمده بود، مرا در حلقه بازوانش گرفت يبرا شيپ قهيكه چند دق يلياتومبقبل از سوار شدن به . دلم حك كردم ةصفح
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 انيباالجبار خود را از م. مجبور بودم او را رها كنم. و مرا از خود جدا نخواهد كرد ستاديطور خواهد ا نيدانستم او ساعتها هم

 .دميكش رونيبازوانش ب

 !مواظب خودت باش -

 !نرو ييتا من برگردم جا -

 !مونم يجا منتظرت م نيهم -

در راه  يكردند تا اگر اشكال يبا هم حركت م نيكه مهران داده بود، سه تا ماش يحاتيبا توض. حركت كرد نيسوار شد و ماش مهران

 نهيس يبزرگ رو يكرد اما رفتن او مثل سنگ يم مرا راحت اليخ يموضوع تا اندازه ا نيا. كمك كنند گريكديآمد بتوانند به  شيپ

 !انتظار شروع شد. ديچيپ ابانيخ چيدر پ نيكه ماش ياز لحظه ا. كرد يم ينيام سنگ

ما  يبرا يخواهر مهربان چنان برنامه ا كيمثل  كوين. ميتوانستم از پس تحمل آن روزها برآ ينبود چطور م كويدانم اگر ن ينم

 يكه در آنجا اقامت م يكرد و هر شب از هتل يمهران هم به قول خودش وفا م. ميشغول انجام كار بودكرده بود كه دائم م ميتنظ

 .زد يكردند به ما زنگ م

شدم، اما شب تا  يروز سخت خسته م يط نكهيبا وجود ا. گذشت نيريش يمدرسه و آن سالها يروزها يادآوريانتظار به  يشبها

سبك  يخواستم بر بالها يكردند و هر بار كه م يم يكيشدند و با هم دست به  يم داريب يگريگذاشتم، افكار د يبالش م يسر رو

 دايشب ادامه پ يها مهيكشمكش و جدال تا ن. كردند يپرت م يداريب نيزم يرو يا ظالمانهمرا با خشونت  م،يخواب به پرواز درآ

 .شد يم روزيباالخره جسم خسته پ نكهيكرد تا ا يم

. با آنها آشنا شده بود يحداقل تلفن يهر چند دورادور ول نايم. كرد يم يطاقت يما ب دنيد يگرفت و برا يس مهر هفته تما مامان

را راحت كرده باشد به آنها گفته بود كه تا چند روز  الشانيخ نكهيا يبرا كوين. از مامان خودم نداشت يمامان مهران هم دست كم

به طرف  ندهيآنها تا اواسط هفته آ يتلفن مهران معلوم شده بود كه گروه اعزام نيآخر چون از. داد ميواهرا سفارش خ تهايبل گريد

نقطه ها  نيسر بزنند كه آخر گريد يدو جا يكيبه  ديرفته و سر راه با شيخوب پ يليگفت كارها خ يم. خانه حركت خواهد كرد

 !سفر خواهد بود و بعد به خانه خواهد آمد نيدر ا

را سر كار  يشتريراحت ساعات ب اليتوانستم با خ يما بود م شيپ كويحاال كه ن. دفتر بودم يكردن كارهامشغول رو به راه  سخت
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چند  يتمام كارها برا نكهياز ا نانيحدوداً ساعت هفت عصر بود كه بعد از حصول اطم. هفته گذشته بود نيدو روز از سوم. بمانم

سالم «: گوشم بود يمهران هنوز تو شبيد يحرفها. راه افتادم نگيرف پاركرا قفل كردم و به ط رشده، در دفت ميتنظ ندهيروز آ

. خوردم يتكان نم مياز جا شهيم ينطوريدونستم ا ياگر م! يكرد اديچند روزه وزن ز نيا دميگذره؟ شن يبدون ما خوش م. خانوم

 چارهيدل ب نيچه به روز ا يدون يم! شهيهم. يچشمم باش يجلو ديبا شهيتو هم. تو رو تنها نگذارم گهيكه د يشد درس عبرت نيا

. اميو سفت نگه دارش، تا من ب رياگر آمد آن طرفها، بگ ن،يبب. كنم يهر روز گُمش م. گم شده هايدلتنگ يدلم تو ؟يمن آورد

، راهم خونه چشمهات يمهمان اميب قهيچند دق يكنم تا شده برا يرد م مهايس نيا ياالن خودمو از تو ،ينترس ياگر قول بد ن،يبب

 »!گهيجور جواب مثبت د كيهم  نيآها باز سكوت؟ خب ا ؟يديم

گرم و لحن  يدانست با آن صدا يم. هستم شيصدا دنيدانست كه من عاشق شن يم. دانست يسؤالها را م نيجواب تمام ا مهران

شود و سر به  يرام م شيبود كه قلب سركش من فقط با نت صدا دهيدانست و فهم يم. كند يسرشار از محبتش مرا دگرگون م

 !زودتر از خودم ينگاه، حت نياز همان اول. دانست يم لرا از همان او زيمهران همه چ. اندازد يم ريز

 يدوست داشتن يكه حاال بستن دميرا خر نايمحبوب م يسر راه بستن. او به طرف خانه حركت كردم يصدا دنيشن اقيشور و اشت با

 .بهم دست داد يبياحساس عج. ديفرمان لرز يرو ميدستها كدفعهي دميچيودمان پخ ابانيخ يتا تو. هم شده بود كوين

از  ريباال به غ ةطبق يچراغها. شدم ادهيپ نيلرزان از ماش يدر خانه توقف كردم با پاها يجلو يوقت. در راه است يكردم اتفاق حس

. سست به طرف در پشت ساختمان حركت كردم يمهابا قد. لرزاند شتريدلم را ب يكيو تار يخاموش نيهم. خاموش بود هيبق ،يكي

 .مرا در جا خشك كرد زايل يكه صدا بودمبرنداشته  شتريهنوز چند قدم ب

 .نجايا ايهستند، ب نييجون، بچه ها پا مايس -

 يباز م مياآمد با بدو خودش در را بر يپشت پنجره م اي نيترمز ماش يصدا دنيبا شن شهيكه هم نايبودند؟ پس چرا م نييها پا بچه

كه قدم به درون هال گذاشتم  نيافتاده است؟هم كوين يبرا ياتفاق دينكند حالش بد شده است؟ شا. ستين يكرد امشب ازش خبر

دقت كردم، تا به  زايبه صورت ل يوقت. انداخته بود نييسرش را پا كليما. كاناپه نشسته بود يروكه  دميد كويبغل ن يرا تو نايم

افتاد كه  يكرد و بعد اتفاق ميقا كويبغل ن يتا چشمش به من افتاد، محكم تر خودش را تو نايم. بودم دهيند نيغمگ نيحال او را چن

 يگونه فكر چيپاسخ، ه دنينگذاشتم تا شن. كردم يمغزم را خال. ديچيپ تاقهق هق تلخ آنها در ا يصدا. اصالً انتظارش را نداشتم
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 .رديدر مغزم جا بگ

 افتاده؟ هيمامان و بق يبرا يشده؟ اتفاق رانياز ا يخبر كوين د؟يكن يم هيچرا گر شما دو تا چتون شده؟ -

 .ميتا بهت بگ نيبنش نجايا ايجون ب مايس -

 شده؟ يچ نيدون يشما م زايل -

 .ميجور خبرها به تو بد نياز ا ميكاش مجبور نبود يا. ميدونست يكاش نم يا يول. آره، دخترم -

 تلفن شده؟ رانياز ا. نيبگ يزيچ كيشما  كل،يما -

 .خوب هستند يتو همگ ليفام. نه -

 شده؟ يزيبه پدر تو چ كوين -

 .نه، او هم حالش خوبه -

 .شده يچ نميبگو بب ايب. بغل مامان ايب. گلم نجايا ايب نا،يم ؟يكن يم هيگر يتو چرا دار نايشده؟ م يپس چ -

 .»بابا مهران«گفت  بغلم انداخت و فقط يو خودش را تو ديبطرفم دو انيگر نايم

 .بكنم يگريجرئت نداشتم سؤال د. بود تا من وا برم يدو كلمه كاف نيهم

كنترل از  چيبوده سر پ شيكه مهران تو ينيدر جاده رخ داده و راننده ماش يراه تلفن كرد و گفت كه تصادف سيجون، پل مايس -

كرده اند،  داياز مسافرها رو پ يكيجسد راننده و . آتش گرفتهدره و بر اثر اصابت با كوه  يپرت شده تو نيدستش در رفته و ماش

 .كنند دايهمه جا را گشته اند و تا حاال نتوانسته اند مهران رو پ يول

 ... .ديزنده باشد و شا ديشا ليدل نيبه ا. شهينشده فعالً مفقوداالثر حساب م دايچون پ -

هنوز تا ساعت هشت . زنهيدونم، حدود ساعت هشت زنگ م يآها، آره م درباره مهران؟ د؟يزن يحرف م يدرباره ك ديشماها دار -

و  نييپا يكنم كه آمد يم ششيتو رو پ تيبگذار مهران زنگ بزنه، حتماً شكا كوين. باال ميبر نيپاش ن،يپاش. مونده يساعت كي

 !باال ميبر ديپاش! يمنتظر تلفنش نشد

كه مهران توش بوده آتش  ينيماش! كه زنگ بزنه ستين يمهران گهيد! نهزيزنگ نم گهيدلم، مهران د زيجون، عز مايس ما،يس -

 .برادرم از دست رفت ؟يفهم يگرفته، م
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مهران  يصدا. را باور كنم كوين يتوانستم حرفها ينم. بود كه به صورتم نواخته باشند يمحكم يليمثل س كوين يةهق هق گر يصدا

 ست؟ين گريچه، مهران د يعني. گفت يم ميرا برا شيدنباله حرفها ديشب باام. گوشم بود يعاشقانه اش هنوز تو يو زمزمه ها

 گريدو سه روز د. نمانده يزيچ گريد. گردد يبرم گرينخواهد كرد تا چند روز د تركمهران هست، خودش قول داده كه مرا 

 .ديدوباره او را در كنار خودم خواهم د

تا ما رو  دهيطول كش ينبوده، مدت يچون كس يبار به شماره مهران زنگ زده، ول چند سيپل. شب افتاده مهياتفاق ن نيجون، ا مايس -

هم زودتر بهت خبر  گهيد ليدل كيبه  يول. ميتو رو ناراحت نكن ميفكر كرد كليمن و ما يچون تو سركار بود. كرده اند دايپ

 .را بگردند نياز محل سقوط ماش يشتريب ةروز هوا كه روشن بشه بتونن فاصل ياست ط ممكنبه ما گفت  سيچون پل م،ينداد

خارج وداع  يايحرفش كه تمام شد من هم با دن. شد يبود كه به قلب و روحم زده م ييمثل منگنه ها زايل يحرفها ةكلم كلمه،

را  ييچند ساعت بعد كه چشمانم را باز كردم صورت آشنا. اتفاق افتاد اصالً به خاطرم نمانده بود قهيآنچه در آن چند دق. كردم

 :ديرس يدور به گوشم م هاز را ييحرفها. دميسرم د يباال

من فردا هم . بخورد ديداروها را بده نيخوابه ا يشب نم ايشد و  يدوباره دچار حالت عصب ديدياگر د. خدا را شكر به هوش آمد -

 .زنم يم يسر كي

زند؟ ساعت چنده؟ نكنه تا ما  يتلفن زنگ نم چرا. بر خانه گسترده شد ينيچند لحظه بعد سكوت سنگ. باز شدن در آمد يصدا

 ؟ييكجا! ا؟يخدا. منتظر تلفن مهران نباشم گريگفتند د ست،ين گهيمهران زنگ زده؟ مهران؟ به من گفتند، مهران د ميبود نييپا

 يزندگ يچرا به جا ؟يپدر كرد يچرا دخترم رو ب ؟يمن رو ازم گرفت يچرا زندگ را؟چرا؟ آخه چ ؟يچرا من رو فراموش كرد

شد  ينم يعني. دميكوب يم واريشده بودم داشتم به در و د ريكه اس يزندان يتو ؟يكن يپر از آه م ،يكن يم اديدلم رو پر از فر يتو

را غم  شيجا ديشد با يقلبم پر از عشق م نكهيهم باشم؟با درد و غم، هم خانه  ستيبا شهيمن هم يعني نم؟يرا بب يرنگ خوشبخت

غبار اندوه . نشسته بود اهيبه رنگ س دميام. با مشت به جان دلم افتاده بود ينيغم سنگ. از دستم رفته بود ميزندگ يمعن رد؟يبگ

 !تنها يتنها. دمو افسوس به حال خود رها شده بو يديناام ابانيتمام وجودم را در برگرفته بود و من سرگردان در ب

كرد و كمتر در  يرا مشغول م نايم. نجات بدهد ديشد يبه افسردگ كرد مرا از ابتال يم يآرام بخش سع يبه كمك داروها كوين

 .را برداشتم يبا شتاب دست بردم گوش. روز كه با غم خود تنها مانده بودم تلفن زنگ زد كي. داشت يخانه نگهش م
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 مهران؟ ؟يالو؟ الو؟ مهران توئ -

 .ميرانت هستنگ يليحالت خوبه؟ من و پدرت خ زم،يآه دخترم، عز ؟يخودت. جون مايس -

 د؟يخانوم جون شمائ -

 يليخ. تا صداتو بشنوم رهياز پدرت خواستم شماره تو رو بگ ديخانم رفتند خر وشيتا آذر و پر. اورديدلم تاب ن. زميآره عز -

 شياهمه آزم نهايا. يباش يقو ديبا. يبه فكر دخترت باش ديبگذار بهت بگم كه تو با زم،يعز يمايس ما،يس! يليخ. نگرانت هستم

 يدردش آرام نم يزود نيدونم به ا يم. هيدونم چه زجر بزرگ يرو از دست دادم و م زميمن هم عز. يشكست بخور دينبا. هيزندگ

 چيو ه هيدور و برت خال يول ،يباهاش بخند. يباهاش حرف بزن. يخواد اسمش رو صدا كن يدلت م يدونم هر جا بچرخ يم. رهيگ

دكتر و اون  نيدهندت دست ا يشده و بعد م وانهيد گنيم ،يخودت رو كنترل كن يتونو خودت اگر هم ن يخودت. ستيكس ن

 نيخودم ا ةمن به تجرب. شهيم يعاد گهيچند وقت د اد،يم رممكنيكه حاال به نظرت غ يزيچ. يحواستو خوب جمع كن ديبا. دكتر

 حواست با من هست؟ مايس. گميرو به تو م

 .آره، خانوم جون -

رفتن در نظر گرفته  يبرا يهر كدام از ما وقت خاص يبرا. رتريد يكيزودتر،  يكيحاال  م،يهست يما رفتن ةهم دختر گلم، نيبب -

. شهيم يچ ،يفتيسر بخوره و ب تيپا ،يريراه م يخونه خودت دار يمثالً تو ايبشه  يفكر كن، اگر االن زلزله بشه، آتش سوز. شده

 امرزيمن پدربزرگ خدا ب يوقت. نه ،يجونت رو از دست بد نكهياما ا ،يراش بردارممكنه چند تا خ. ياگر موقعش نباشه محاله بر

. كرد يوجود مامانت من رو آرام نم يحت. بود يو زار هيشب و روزم گر. دهيبه آخر رس ايكردم دن يتو رو از دست دادم، فكر م

 دنيد. فرستادم يم نيصد بار به مرگ نفر يزرفتم رو يم باهاشخواست من هم  يدلم م. خواست كه او كنارم باشه يفقط دلم م

پشت سرم حرف درآورده  بهيآشنا و غر. داشتم يبد يليوضع خ. بده نيتونست درد منو تسك يمامان تو كه دختر خودم باشه نم

خواستم  يمن نم يول. »امرزيكنه، فكر و ذكرش شده تكرار اسم اون خدا ب ينگاه به دخترش نم ه،يچه مادر سنگدل نيبب«بودند كه 

بود  نيچهل روز تمام مثل ا. شده بود يمعن يبرام ب يزندگ. رو از دست داده بودم ميو همسفر زندگ دميام. فكر كنم يگريد زيبه چ

نه  نهايا ةهم يول ديكش يسوخت و روحم عذاب م يجونم م. كوره ياندازند تو يكنند و م ياز تنم جدا م كهيت كيكه هر روز 

هر چه . يكش يم يفهمم تو چ يخوب م ماجون،يآه، س. اون بفرسته شيمن برگردونه و نه من رو پ شيو پر امرزيتونست اون خداب
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تنها . يكن يكس حس م يتو خودت رو تنها و ب. بگذاره ريتو تأث يتونه رو يبگه، نم يلحظات نيدر چن گهيهر كس د ايمن بگم، 

. گذرد يم زيخوام بهت بگم، كه همه چ يكنم فقط م حتيه تو نصخوام ب يهم نم من. كنه، اشك و آهه يكه تو رو ترك نم يزيچ

كه  نهيا. ميكن دايآدم سالم پ كيتونستم  ينم گهيد. ميشده بود وانهيما تا به حال د ةنبود هم نطوريكند اگر ا يم دايپ نيدردت تسك

رو  نهايا زميعز نيبب. نگرانته يليت خجون، پدر مايس. دبدهن نتيتسك يتونن كم يحاال فقط اون ها م. باشه يبگذار اشكهات جار

خودت رو از  ديام دينبا نكهيرو هم بهت بگم و اون ا گهيد زيچ كيبگذار  يول يستيغمت تنها ن نيتو در ا يبهت گفتم كه بدون

 اد،ير مد يجون، صدا مايس! مهران رو بهت برگردونه ديشا! خدا بزرگه! يمعجزه رو باور كن ديبا. يباش دواريام ديبا. يدست بد

باز با تو تماس ! باش نايمواظب خودت و م. رو بگذارن يشك كنه من گوش يزيبه چ نكهيفكر كنم مامانت برگشته بهتره قبل از ا

 .رميگ يم

خانوم جون  يحرفها. كه حالم خوب است ديتشكر كردم و از او خواستم به مامان بگو شياز خانم جون به خاطر حرفها و دلدار من

. گذشت يم يعذاب آور يداريروزها در حالت خواب و ب. من گفته شده بودند اما درد مرا تازه كردند نيتسك يبرا نكهيبا وجود ا

بود  دهيشدن مهران دورم تن ديكه انتظار و غم جانكاه ناپد يا لهيكرد مرا از درون پ يم يسع كوين. نداشت يمعن ميبرا گريزمان، د

 .بكشد رونيب

 نايم. باش نايبه فكر م. كنه ينيلبت سنگ يسنگ بزرگ رو كيمثل  تينگذار بغض گرفتار! كن هيگر! نك هيگر ما،يجون، س مايس -

 .نرو گهيتو د. تونم تحمل رفتن تو رو بكنم ينم گهيمن د نيبب. رو تنها نگذار نايخواد م يمادر م

 .چند لحظه مرا به آن اتاق برگرداند كويامان ن يب يةگر

آالخون  يكياون . از هم جدا بشن زتيعز يبا من باعث شد برادرها يخوام كه دوست يازت عذر م. دمرو به تو سپر نايم كو،ين -

 يا يزندگ نيكه سزاوار همچ لهيدل نيبه هم ديشا. قدر بد قدم هستم نيدونستم ا ينم. بره ينطوريهم ا يكي نيواالخون بشه و ا

 ؟يبخش يمن رو م. هستم

شجاعانه  يليسالها خ نيكه من تا به حال داشته ام تو خودت در ا يهست يدوست نيبهترحرف نزن، تو  يجور نيجون، ا مايس -

 دايكس نتونسته مهران رو پ چيهنوز ه. يرو از دست بد دتيام ديتو نبا. ارميروزگار در نم يباز نيمن هم سر از ا. يعمل كرد

. فكر كن نايبه م. ينباش ديكه ناام دميون مهران قسمت متو رو خدا به ج. معلوم بشه كجاست هكشه تا باالخر يچند روز طول م. كنه



 

 

كتابخانه نودهشتيا فرنگيس آريانپور –عروسي سكوت                                 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤١٧

 !تنهاش نگذار. رهيگ يافته اشكش راه م يتا چشمش به تو م. كنه يم هيهمه اش گر. نهيغمگ يليچند روز خ نيا نايم

 دهيروز بود او را ند چند! نايم. كردند تا به من برسند يبه زحمت راه باز م كوين يگرفته بود حرفها انيكه مرا در م يغبار انيم از

 !نايبودم؟ م

 .خوبم يمامان نجام،يمن ا -

امان بر  ياشك را مثل باران ب ليس ديلرز يم هيكوچك و بدنش كه از شدت گر يتماس دستها. بغلم انداخت يخودش را تو نايم

 گريد كباري نايم. بود نايم كه اسمش يراه نجات. جست يم يزد، روحم راه نجات يقلب شكسته ام زار م. كرد يقلب سوزان من جار

بود كه زنده زنده مرا در آن  يمثل گور ميمهران برا يخال يجا. ديكش يم رونيجنون ب دابمر انيداشت با جثه كوچكش مرا از م

ان نداده بود چگونه تحملش ادمياما  ست،يداده بود، نشانم داده بود درد و رنج چ اديرا  ختنيبه من اشك ر يزندگ. خوابانده باشند

از صبح كنار . گشت يبرم ديكه مهران با ديرس يروز يتوق. شد يحس م شتريمهران ب يخال يگذشت جا يهر روز كه م. كنم

 كدفعهي دميترس يم. شدم يمنتظرش م ديبا. محبوب من كنار پنجره بود ياز آن روز به بعد تنها جا. پنجره نشستم و منتظر ماندم

به  يسر ديبه او بگو ديرا د هرانگفتم هر وقت م كويروز به ن كي. و برود ستميفكر كند، خانه ن ينعي. و برود نديو مرا آنجا نب ديايب

 .باهاش حرف دارم. من بزند

 ؟يبهش بگ يخوا يم يچ -

 يچرا هر جا دنبالش م اد؟يچشمم رو به پنجره بدوزم تا ب ديبا گهيخوام ازش بپرسم، چرا من رو گذاشت و رفت؟ چقدر د يم -

از من سر زده كه رفته؟  ييخوام ازش بپرسم، خطا يحسرت ول كرده و رفته؟ م ابونيب يكنم؟ چرا من رو تو ينم اشديگردم پ

دونه بعد از  يبرام نمونده؟ م ينفس گهيدونه د يقدرت جستجو ندارم؟ م گهيمن د هدونه ك يرفته؟ تا كجا رفته؟ م يچ يبرا

دونه  يحتماً نم رم؟يم يدونه كه بدون او هر لحظه هزار بار م يم شه؟ينم يبارون گهينشسته، د يرفتنش آسمان چشمهام به خشك

 يم شيبايز يدونه كه هر لحظه دنبال چشمها يمحتماً ن. شده رتيكه پرنده عشق من با رفتنش بالهاش شكسته و غرق اندوه و ح

 ياگر م. آمد يم ديشا خته،ينم رو به هم ردرو ييدانست چه غوغا ياگر م. خبره يكه روحم رو فراگرفته ب يحتماً از طوفان. گردم

 نيتا ا اديب يگيم يدياگر او را د كو،ين. گشت يبرم ديتونه من رو آرام كنه، شا يو نگاهش نم شيجز او، جز صدا ز،يچ چيدانست ه

 حرفها رو بهش بزنم؟
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 .بهتر باشه مامانت رو خبر كنم ديشا. يكن يم وانهيمن رو هم د ينطوريا. ريتو رو خدا آرام بگ. ريجون، آرام بگ مايس -

 .منه بگذار مال من بمونه يبدبخت نيا! نگو زيچ چيبه اون ها ه. نه، نه -

 يكنه خواهش كرده اند اگر خبر يكه بتونه كمك يگفتند از هر ك ديوياستراحت بكن هلن و د يقرص رو بخور، برو كم نيا ايب -

 .به ما اطالع بدهند ديبهشون رس

 يدون يم شم،يم مياتاق قا يتو رميآمد من م يوقت اد؟يمهران داره م كو،يآره، ن اد؟يند؟ بگن مهران من داره مرو اطالع بده يچ -

حاال خودش رفته . ميبه من گفت اگر من خواستم فرار كنم، خبرش كنم تا با هم فرار كن كدفعهيچرا؟  يدون يم. چرا؟ باهاش قهرم

اما حاال چند روزه . كنه يهم من رو از خودش دور نم قهيدق كيگفت  يگفت؟ م يم يچبهم  يدون يم كو،ين. نجايو من رو گذاشته ا

چرا داره من  يدون يچرا پرنده عشقش شده جانور درنده و به جونم افتاده؟ م يدون يتو م كوين اد؟يچرا نم يدون يكه رفته؟ تو م

 يبگه گوش م يبهش بگو دوسش دارم، بگو هر چ ؟يكن دايمهران رو پ يونت يجون، م كويكنه؟ مهران من كو؟ ن يم كهيت كهيرو ت

 !!ها؟ مهران اد،يب ديشا رم،يم يمن م اديبگو اگر ن. كنم

* * * * * 

 .را برداشتم يمن با فرو دادن بغضم گوش. زنگ تلفن مرا از جا پراند يصدا. ديچياتاق پ يتو مايخشك س يهق ها هق

 الو؟ -

 خانوم؟ مايس -

 .دهيوابخ ست،يحالش خوب ن مايس -

 ؟يتوئ كوين -

 .بله -

! بهت اونجا خوش گذشته يليخ نكهيمثل ا ؟ياريخودت رو به جا نم يمن رو، شوهر دوست داشتن گهيبابا دست خوش، حاال د -

 ؟يسرما خورد. راستش من هم صدات رو نشناختم يول

 .نه -

 ...پس چرا؟ -
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 .ديترك بغضم

افتاده؟ حالت  ينكنه اتفاق ؟يديچرا جواب نم كوين كو،ين! ايگ شده؟ خب پاشو بدلت برام تن ؟يكن يم هيشده؟ چرا گر يچ كو،ين -

 خوبه؟

 .زحمت لب به سخن گشودم به

 .من خوبم -

 شده؟ يچ يگيبه من م. يشادتر بود شيدفعه پ ه؟يگر ريز يزد كدفعهيشده كه  يچ زميخانوم، عز كوين. خدا را شكر -

 بگم؟ يبگم؟ چ يچ -

 افتاده؟ ياتفاق -

 !سرم خراب شده ينم روجه -

 افتاده؟ ياتفاق مايس يبرا -

 .آره -

 ؟يزيچ يا يماريب -

 !رهيداره از دست م مايس -

 چرا؟ ؟يچ -

 !چون عشقشو از دست داده -

من  يميتونه از برادر دوست صم يتونم حدس بزنم صحبت فقط م يكه م ييسنكُپ كنم؟ تا اونجا يخوا يم. پرت و پال نگو كوين -

 .تره كيز برادر بهم نزدباشه كه ا

 .كه مثل برادر برات بود يمهران. گميمهران رو م. آره، حدست درسته. آره -

 ؟يكن يچرا از زمان گذشته استفاده م -

 !ستين گهيچون مهران د -

 .بخش شد ومرثيمن به سرعت در گوش ك يةگر يصدا
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و  ديخودتون هزار جور فكر درست كرد يده و شماها براكر ريد يزنها، حتماً كم نيكجا رفته؟ هوار از دست ا ست؟يمهران ن -

 !ديعزا گرفت ديحاال هم نشست

 نيكردم ا يفكر نم! ذره كيدلم شده  ؟يگرد يبرم يشده؟ مهران كجاست؟ خودت ك يچ يآروم آروم برام بگ يتون يم كو،ين -

حاال آروم آروم . يخودت رو كنترل كن يبتون ديبا ،يدكتر روانشناس كينره تو  ادتيخوشگل من،  كو،ين. تو رو بكنم يقدر دلتنگ

 .كنمبتونم كمكت  ديشده شا يچ نميبگو بب

 شده؟ يچ يخواد بدون يدلت م يليخ. بكنه يتونه كمك يكس نم چيكمك؟ ه -

 ؟يشد يگفتم كه از دستم عصبان يزيچ -

 زميبشه؟ چرا تنها دوست عز يجور نيا ديا باكنم، آخه چر يبزنم، دادخواه اديخواد فر يدلم م! از دست تو نه، از دست روزگار -

 پدر كنه؟ آخه چرا؟ چرا؟ يب ديبنشونه؟ چرا برادرزاده ام رو با اهيبه خاك س ديرو با

 !ستين گهيانگار مهران د ،يزنيحرف م نيتو همچ كو،ين -

رفته بود سقوط  تيبه مأمور كه مهران باهاش ينيخبر دادند ماش شيهفته پ! ستين گهيمهران د ،يدرسته، باالخره متوجه شد -

نكرده  داي، اما مهران رو پ.كرده اند دايرو پ گريد نيجسد دو نفر سرنش. رهيگ يبا برخورد به كوه آتش م نيماش. دره يكرده تو

رده جستجو رو تموم ك نكهيداد مثل ا حيبرام توض زايكه ل نطوريا يبشه، ول يخبر ديبود كه شا دلم يتو يديهنوز ام شيهفته پ. اند

 !مهران مفقوداالثر شده. اند

خوش بحالت كه ! من يخدا. آه! نياز ا ريرو داشتم به غ يهر خبر دنيدختر اونجا چه خبره؟ انتظار شن! من يخدا! من يخدا -

 .يكن يم هيراحت گر

واخر مهران تونسته ا نيا يبود ول كطرفهي شتريعشق اون ها ب ليدونستم اوا يم. عقلش رو از دست بده مايترسم س يم ومرث،يك -

اش به او  يرو دوست داشته باشه زندگ يكس يوقت مايدونستم س ينم يبود قدم به قدم، با حوصله و صبر دو طرفه اش بكنه، ول

كه به زور  دهيدورش تن ييخرد شده، غم و درد چنان تارها. نشسته يروزه به چه حال و روز دچن نيا يدون يتو نم. شهيوابسته م

 ينايم نا،يم. تنها كارش شده ذل زدن به تلفن و نشستن پشت پنجره. خوره يغذا م يبه سخت. آنها بهش برسم يبالتونم از ال يم

من هم دارم خل . دختر غمزده و ساكت مبدل شده كي بهدختر شاداب و شلوغ و بامزه  كيچند روز از  نيناز عمه در عرض ا
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از  يكي ديبشه، شا يخبر ديصبر كنم، شا ديبه خودم گفتم با ينشد، ه يخواستم بگم، ول يچقدر تحملم كم شده، نم نيبب. شميم

 .كه نتونستم، نتونستم ينيب ياما م. از زنده بودن مهران برسه يفرداها خبر

. يخودت استفاده كن يتخصص ياز تمام مهارتها ديتو با. يباش مايو س نايبه فكر م ديحاال تو با. يگفت يفهمم، خوب كرد يم كو،ين -

 يچ ن،يبب. تو شيكه آورده اند پ هيماريفكر كن ب. رونيب يرا از حالت شوك بكش مايس ديهم كه شده با نايجون، به خاطر م وكين

فقط قول بده كه مثل . تا اون وقت با تو در تماس خواهم بود. هر چه زودتر خودم رو اونجا برسونم مكن يم يمن سع. گميبهت م

 .تو به آنها برس اميحداقل تا من ب. شهيوضع هر سه شما خراب م يبد اگر تو هم شل. يپزشك رفتار كن كي

 ...اميكنم بتونم از عهده اش برب يفكر نم -

 !فكر كن نايفقط به م. يايبرم ،يايبرم -

 !ييايكن زود ب يسع -

 .دميقول م -

قلبم را  مايس يحرفها دنياما شن. كنمام را فراموش  يپزشك فيوظا ديانداخت كه نبا ادميمرا آرام تر كرد و به  ومرثيبا ك صحبت

شدن  دايبه خودم قبوالندم كه تا پ. كرد يرا به آسمان بلند م ادميفر نايمعصوم و پر از غم م ةچهر دنيد. كرد يم شير شير

اهم رفتار خو يگريچشم گذاشته شد آنوقت طور د يجلو ييثبوت نها يوقت. اورميزنده به حساب ب ااو ر ديبا ،يمهران به هر شكل

مهران زنده ! جمله را با خودم تكرار كردم، مهران زنده است نيده بار ا. لحظه به بعد زنده است نيمن از ا يمهران برا. كرد

جمله را مدام با  نيا ديآره، با. داد كم شده است يكه قلبم را فشار م يبار ينياز سنگ يبار حس كردم اندك نيبعد از دهم!... است

لورا را گرفتم و از لورا خواستم اگر اجازه بدهد  ةشماره خان ميتصم نيبعد از ا. كنم نيتلق مايو س نايكم به م خودم تكرار و بعد كم

از تصادف  ويهم او و هم است. ديايب نايبردن م يبراخودش . كرد شنهاديپ يحت. قبول كرد ليلورا با كمال م. را بفرستم آنجا نايم

 يسيآمدند، با انگل نيلورا و كاتر يوقت. فرستادند ينم نايم شيرا پ نيه وجود آمده، كاترب تيمهران باخبر بودند و با درك وضع

اش بهتر شود  هيروح يكم نكهيا ديندارد و فقط به ام يوضع خوب ياز نظر روح نايدادم كه م حيلورا توض يدست و پا شكسته برا

 يدلش م نايهر چند م. الزم باشد حاضر است انجام بدهد يكند و هر نوع كمك يما را درك م تيلورا گفت وضع. مزاحم آنها شدم

 .و لورا باالخره قبول كرد با آنها برود نيخواست در خانه بماند، اما با اصرار از كاتر
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 شتريهفته ب كي. شد يم كيداشت نزد يالديسال نو م. كردم يغمزده خانه دور م طيرا از مح نايم يهر روز دو ساعت بيترت نيا به

 يسپر يقرن جهنم كيما مثل  ةهم يكه برا يماه كي. گذشت يم يماه كيمهران حدوداً  بتياز غ. نمانده بود يسال باقتا آخر 

. ديچيپ ابانيخ يتو يتاكس كي دميخانه د كينزد. لورا رساندم و برگشتم ةرا به خان نايم نكهيروز عصر بعد از ا كي. شده بود

با خانه  شتريچند قدم ب يرا تند كردم و وقت ميقدمها. از مهران آورده است يخبر يكس ديفكر كردم شا. ضربان قلبم تندتر شد

 .به طرف آنها حركت كردم ننامطمئ ييبا قدمها. دميدر د يفاصله نداشتم دو نفر را مردد جلو

 !ومرثيك! پدر! من يخدا -

 !زميدخترم، عز كو،ين -

 !سالم خانوم -

 !هآمدم فرودگا يخودم م ن؟يچرا خبر نداد -

 خونه؟ يتو يكن ييما را راهنما شهيبهتره، حاال م نطوريا ميگفت -

 .ارهيو ممكنه شما رو به جا ن ستيحالش خوب ن مايبه شما هشدار بدم كه س ديبگذار يبله، بله، ول. آه -

خودش را كنترل كرده  مدت نيپدرم كه معلوم بود تمام ا. را نداشتم دنشيدر خواب هم انتظار د يافتاد كه حت يموقع اتفاق نيا در

 .داشت يو نه واهمه ا ديكش ياشك نه خجالت م ختنياز فرو ر. احساسات رها شود ليباالخره تارها را پاره كرد و گذاشت س

 كجاست؟ مايكجاست؟ س نايم -

از  گهيد يك يراست. گرده يبرم گهيدو ساعت د. نيخونه دوستشه، كاتر نايم. كه دكتر نوشته بهش دادم، فعالً خوابه ييدارو -

 موضوع خبر داره؟

بهش  ياز موضوع باخبر شده چه حال يوقت مايپدر س يدون ينم. ميريم تيبه مأمور ميدار ميگفت هيبه بق ما،يخانوم جون و پدر س -

 ميتصمنبرند و غوغا به پا نشه، باالخره  ييخونه بو يكرد بمونه تا خانمها شيخانوم جون راض يول اديخواست با ما ب يم. دست داد

به  ميرا برگردان نايو م مايهر طور شده س ميبه هر حال قول داد. ميبكن ميتون يچه كار م مينيبب ميايما ب تابمونه  رانياو ا ميگرفت

 .رانيا

 مهرداد خبر داره؟ -
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ب تر بكنه، فكر شباهت او با مهران، وضع رو خرا ديشا مياما گفت. بود كه با ما پرواز كنه دهيخر تيبل. من با او صحبت كردم -

. داد يقسم م مايدائم اون رو به جون س. به زحمت مهرداد رو قانع كرد با ما پرواز نكنه مايپدر س. بمونه رانيبهتره مهرداد ا ميكرد

مهرداد رو به  مايس ميديترس يم! دخترم پاك عقلش رو از دست بده، نرو يخوا يگفت اگر نم يم. افتاد يكه كارگر م يتنها قسم

 ؟يخودت كه متوجه هست! شد يخراب م يليوضع خ نصورتيدر ا. رهيران بگمه يجا

 شده؟ مهران اومده؟ ياز مهران خبر ؟يزن يحرف م يبا ك كو،ين -

شود و زمان  يم يحالت نيدچار چن يگاه مايبدهم كه س حيآنها توض يمجبور شدم برا. و پدر هاج و واج به من نگاه كردند ومرثيك

 .دكن يم يو مكان را قاط

 شت؟يپ ارميمهمونها رو ب ايهال  يتو يايخودت م. ميمهمان دار يول ومدهيمهران ن ماجون،ينه، س -

 .اميخودم م -

 .آمد رونياز اتاقش ب مايبعد س قهيدق چند

 .سالم -

 !عروس خوشگلم يسالم به رو! دختر گلم يسالم به رو -

 يم يمن سع. روان شد شيدوباره اشكها مايحال زار س دنيو از د دياش را بوس يشانيرا بغل كرد و پ مايبا محبت پدرانه س پدر

 .اورديپدر را به جا ب مايكردم كه س يندهم و خدا خدا م هيكردم تن به گر

 خوبند؟ نايخانوم خوبه؟ مامان ا وشيپر. دييايمهران نگفت شما قراره ب د؟يآمد يك. بهمنش يسالم آقا -

خانمها  شيپ ديخونه با ياز بزرگترها يكيباالخره  ميگفت يول اد،يخواست ب يت هم مپدر. همه خوب خوب هستند. آره، دخترم -

 .بمونه

 ه؟يآقا ك نيا يراست. ومدهيهنوز ن ت،يمرد خونه ما رفته مأمور ديخوب شد آمد. نيگ يراست م -

 .مهران يميدوست صم كوست،يشوهر ن ومرث،يك نيجون، ا مايس -

 د؟يدار يران خبراز مه د؟يسالم خوب. دياوه، ببخش -

 .بشه يخبر يبه زود ديشا يول. ندارم يخانم، نه، فعالً خبر مايس يمرس -
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 كو؟ نايم. شهياز مهران م يخبر يبه زود ؟يديشن كو،ين -

 .سراغش رميم گهيدو ساعت د. نيرفته خونه كاتر -

 ن رو؟دختر مهرا د؟يا دهياوا، اشتباه گفتم، دختر ما رو د د؟يا دهيشما دختر من رو د -

 .اما خودش رو هنوز نه م،يديعكسهاش رو د -

 .اريرو ب نايامشب زودتر برو م كوين -

 .جون مايباشه، س -

 .نگفت يزيچ گرياش و د يشگيهم يچند كلمه رفت نشست سر جا نيبعد از ا مايس

 يبرا ياستراحت يو بعد جاگذاشتم  يچا. آوردم وهيم يمقدار. كرد يمثل گذشته رفتار م شيكم و ب مايرا شكر كردم كه س خدا

وقتش است بروم سراغ  دميبه ساعت نگاه كردم د. ابانيساكت چشم دوخته بود به خ مايس. دراز بكشد يپدر درست كردم تا كم

 :گفت ميرفت رونياز خانه ب يوقت. كند يكرد مرا همراه شنهاديپ ومرثيك. نايم

 ينم دمتيد يم گهيد يجا كياگر  ؟يچه به روز خودت آورد تو يپدرت بگم، ول ينخواستم جلو كو،ين كو،ين! من يخدا -

 ينطوريعشق آدم رو ا يعني. عكسها فرق داره يبا اون دختر جوون و شاداب تو يليافتاده؟ خ يبه چه حال روز مايس. شناختمت

كه  يدست و پا شكسته او با زبون  بيكشور غر يتو م؟يچه كار كن ديحاال با ازه؟اند يروز م نيعشق آدم رو به ا يعنيكنه؟  يم

 !ماه كياونهم بعد از گذشت  م؟يبكن ديچه كار با ميبلد

خواست  يدلم نم. او نداشتم مجبور بودم سكوت كنم ياز سؤالها كي چيه يبرا يجواب. ديكش شيبه موها يكالفه دست ومرثيك

 يافكار نيهجوم چن يرا كه جلو يواريپس بزند و ددوباره مرا  م،يبدان افتهي انيماجرا را پا ديموضوع كه با نيو ا دهايحرفها و ترد

با تمام وجود به درگاهش دعا كنم  ديبا! از گذشته شتريب يحت. داشته باشم مانيبه خدا ا دينه، با نه،. كند رانيدرست كرده بودم، و

 ييدهايبه خاطر شك و ترد. دكرده و ناكرده ببخش يمرا به خاطر كارها. از او بخواهم مرا عفو كند ديبا. و از او طلب بخشش كنم

با هر بار نگاه كردن به صورت  كماهي نيا يكنم كه ط يآره، اعتراف م آره،. گرفت ببخشد ياواخر وجودم را در بر م نيكه در ا

 نيا مايبود س يياگر خدا. شد ينم ينطوريبود، ا ييگفتم، اگر خدا يبه خودم م يه. كردم يبه بودن خدا شك م نايو م مايغمزده س

دختر  نيا ؟يما رو فراموش كرد ؟ييكجا سپ يآخه اگر هست. گرفت يبود برادرم رو از من نم يياگر خدا. ديكش يقدر زجر نم
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كه بعد  يرو نشون داد يخوشبخت يچند روز بهش رو! رحم داشته باش گه،يبسه د ؟يبخت برگشته رو به حال خودش رها كرد

 ،يدون يرو م زيكردم، البته خودت همه چ اديفكرها ز نيخداجون، من از ا آره، ؟يبكن رشيكمرش؟ خرد و خم يتو يمحكم بزن

حاال . خوش و خوبمون انگشت شمار باشه يبود كه روزها نيسرنوشت ما ا ديدونم، شا ينم! يخوام من رو ببخش يازت م فقطحاال 

دلش  يكه تو يغم بزرگ نيو از ا ميكنرو بزرگ  نيدختر نازن نيا يكمك كن. يكن اديخوام صبر و تحمل ما رو ز يفقط از تو م

 .شنياز قلب و روح آدم كامالً پاك نم چوقتيه يورج نيا يآخه، غمها. ميكم كن ينشسته ذره ا

 ؟يقدر ساكت نيچرا ا كو،ين -

 .يشد يم ميخودت قا يايدن يكشه تو يم يچ مايس يديد يو م يبود نجايمدت ا نيبگم، تو هم اگر ا يچ -

دوام  اديبتونه ز مايكنم س يفكر نم دم،يكه من د يتيبره با وضع شيپ ينطورياگر ا. ميبگرد يدنبال چاره ا ديبا م،يبكن يفكر ديبا -

 .خانوم دكتر. و من فقط شوهر شما هستم يكنم، به هر حال تو روانشناس ياشتباه م ديشا. ارهيب

 يليشوك خ. كنم يبكشه، شك م رونيغم ب يايدر نيبتونه خودش رو از ا مايس نكهيوقتها به ا يمن هم بعض. حق با توست -

كه من رو  يزيچ. رسه ينم ييدونم، عقلم به جا ينم ؟ياما چ. تونه خوبش كنه يم گهيشوك د كيبهش وارد شده كه فقط  يديشد

صالً غذاش كم شده و ا. ساكت شده يليتو خودش رفته، خ يليدختر خ نيا. ناستيم عترسونه وض يكنه و م يناراحت م شتريب يليخ

 .مدرسه است فيتكال دهيرو كه خوب و مثل سابق انجام م ينداره تنها كار يباز ةحال و حوصل

 .هيعاد يطيشرا نيخب، در چن -

وابسته  يليخ نايكه م نهيا گهيمشكل د. بود يچه دختر يدون ينم. يبود دهيماجرا ند نيتو اون رو تا قبل از ا يدونم، ول يم. آره -

پدرش . باشه دور و برش نبوده يكه خود يگريكس د چيه. دختر تا حاال فقط با پدر و مادرش بوده نين افكرشو بك. به مامانشه

شده كه  دايپ يكي يكيسر و كله ماها . كنه يم يزندگ اليو خ تيواقع ا،يدو دن نيدر فاصله ب مامانشزده و حاال  بشيغ ياونطور

 !كنه ينم يشوهر عمه، فرق ايعمه  م،يبابا بزرگ باش مامان بزرگ و ميخواه يحاال م م،يهست بهيهمه براش غر

 م؟يمونده تا برس يليخ! كهينزد يتو گفت. ميكن دايپ يراه ديهم شا يرو ميزيفكرهامون رو بر ديبا. خودت رو ناراحت نكن -

 .ميديرس. نه -

 يدست كوچولو. به دلش نشست نايم معلوم بود كه از همان نگاه اول مهر ومرثيك ةكردم از حالت چهر يمعرف ومرثيرا به ك نايم
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داد  يكم كم جواب سئواالتش را م نايكرد كه م فيتعر رانيدستان بزرگ و مردانه خودش گرفت و تا خانه آن قدر از ا انياو را م

د تا با پدر حاال مانده بو. شد ختهيخوب ر ومرثياو با ك يدوست هيخدا را شكر كردم كه پا. رفتيپذ يدل م ةو آرام آرام او را به خان

رفت و  مايبه طرف س نايم. كرد يپدر هنوز استراحت م. نشسته بود يشگيهم يسر جا مايس م،يديبه خانه رس يوقت. ميكن شيآشنا

 ياش م هيافتاد و گر يم يموقع باز نيكاتر يوقت. انداخت نيبا كاتر يباز اديحركت مرا به  نيا. را نوازش كرد شيموها اطيبا احت

حاال . شد يزد تا آرام م يكرد و آن قدر با او حرف م ياو را ناز و نوازش م اديز يخواهرانه و با دلسوز نايكرد، م يمقهر  ايگرفت و 

بغلش جا گرفت و او را  يتو واشي واشيزند،  يپس نم ادست او ر مايمتوجه شد س يوقت. كرد يهمان طور با مامانش رفتار م نايم

تنها هستند  يتنها ايدن نيا يتو ييبودند گو دهيبهم چسب يطور. را دور او حلقه كرد شيدستها ارياخت يهم ب مايس. به خود چسباند

من و . حساب كند يگريو كمك د تيحما يتواند رو يبفهماند كه م يگريبه د كيو هر  رنديكنند از هم كمك بگ يم يو سع

 :پدر ما را به خود آورد يصدا كه ميشده بود رهيخ زيصحنه غم انگ نيبه ا ريطور مات و متح نيهم ومرثيك

 ها؟. منه زيعز ةخانوم، نو نايكه بغل مامانش نشسته م يدختر خوشگل نينكنه ا نم،يبب ديبگذار نم،يبب ديبگذار -

 .ناستيم نيا. بله، پدر حدس شما درسته -

 .گهيد ايبغل بابا بزرگ، د ب نجايا ايب نم،يبب نجايا ايگلِ سر سبد خونه، ب -

به  ديمنتظر پدر را د يدستها يبه ما انداخت و وقت ينگاه مايس. خواست او را تنها بگذارد يدلش نم. انداخت مايه سب ينگاه نايم

 :گفت نايم

گفتم دو تا  ادتهي ه؟يك ،يگفتم ك يدادم و برات م يرو بهت نشون م رانيا يعكسها ادتهي. برو دخترم، برو با بابابزرگ آشنا بشو -

. نه اي اديبابا مهران م نميحاال تو برو تا من بب. خب، حاال پدر بابا مهران اومده تا با تو آشنا بشه ؟ين بزرگ داربابابزرگ و دو تا ماما

 .كرده ريچرا د مدون ينم

بعد . كرد يرا ناز م شيو موها ديكش يدست م نايبه سر و صورت م نديب يدارد خواب م نكهيبه طرف پدر رفت و او مثل ا نايم

 يكار چيبود و ه ستادهيحركت ا يب ياول همان طور مثل عروسك نايم. ديحلقه بازوانش كش انيانو زد و آرام او را مز نايم يروبرو

دانستم كه تا آن  ينفسم رها شد نم يوقت. كمر پدر قرار گرفتند يدوستانه رو شيكوچولو يستهابعد د قهياما چند دق. كرد ينم

 .شد يم رايخانواده را پذ يآرام آرام اعضا نايشكر گزار خدا شدم كه م. بوده است حبس نهيدر س داريد نيا امديلحظه از شدت پ
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در را كه باز كردم هلن را . ما را از جا پراند ةزنگ در هم يصدا هيروز دوم ژانو. شد ياز مهران سپر يبدون خبر يالدينو م سال

 :كه به هال برگشت گفت قهيرفت و بعد از ده دق مايسبعد به اتاق . داد نايبه م ييبايز ةبغلش و او جعب ديپر نايم. دميد

در  يهر سال زمستون در هتل ديويمن و د. ميكن داياز مهران پ يرد ميبتون ديشا. ميخودمون دست به كار بش ميگرفت ميما تصم -

بار به آنجا  كيم و مهران رو ه مايس. ميكن يحامل مهران و دو نفر همكارانش سقوط كرده استراحت م نيكه ماش يمحل يكينزد

خودش با  ميو بگذار ميباشه كه او را به اونجا ببر نيا تيوضع نياز ا مايراه نجات س نيبهتر مينك يفكر م ديويمن و د. ميبرده بود

تا  ديباش نجايا ديشما با. ميكن يما فردا صبح حركت م د،يندار ياگر مخالفت. مينظر شما رو هم بدون ميحاال خواست. اديكنار ب تيواقع

 .ميشما رو خبر كن مياگر الزم شد بتون

 يباشد كه ما دنبالش م يهمان راه چاره ا نيا ديگفت شا ومرثيك. فكر رفت يپدر تو. هلن را ترجمه كردم يپدر حرفها يبرا من

هلن كه . دست خودش بدهد يكار مايس كدفعهيمبادا  دميترس يم. نداشتم، هر چند ته دلم نگران بودم يمن هم مخالفت. ميگشت

 :فكر مرا خوانده بود گفت ييگو

بود و قصدمان از سفر به اونجا فقط  ميخواه مايما امسال تمام مدت كنار س. لحظه هم تنها نخواهد بود كي مايكه س ديمطمئن باش -

 يگل نميبخوام ب يمن اون رو مثل خواهر خودم دوست دارم و نم. ميوابسته شد مايبه س يليمدت خ نيا يما ط. ماستيكمك به س

 .شهيم پژمرده ينطوريداره ا ييبايز نيبه ا

 :هلن گفت يول. مياز ما همراه آنها برو يكي ميكرد شنهاديپ ومرثيمن و ك. خودش را اعالم كرد تيموافق پدر

ما  و او هم به ميصحبت كرد ييبا دكتر آشنا. تونه بهش كمك كنه ينم يتا خودش نخواد، كس مايس. نه بهتره خودش تنها باشه -

كه او و  يخاطرات آن چند روز يادآوري ميدواريالبته ما ام. برگردونه يرا به حال قبل مايتونه س يم گهيشوك د كيگفت كه فقط 

 .بكشه رونيحالت ب نيرو از ا ماير شوك مثبت رو داشته باشه و بتونه سيمهران در آنجا گذراندند، تأث

در راه  اديخواهند كرد تا ز هيكرا ينيكنند و از آنجا ماش يپرواز م مايبا هواپآن محل  يكيتا نزد مايس تيگفت به خاطر وضع هلن

 يم. به جانم افتاده بود يبيدلهره عج. گرفت يدلم آرام نم. جا دادم يچمدان كوچك يرا تو مايبعد از رفتن هلن، لوازم س. نباشند

 كي يرا تو زانميشد همه عز يخواست م يدلم م. آمد يداشت از اسم سفر هم بدم م گريد. فكر كنم سفر نيا امديبه پ دميترس

بود من  بيبه هر ترت. برساند يبيكس نتواند به آنها آس چيرا نظاره كنند و ه ايدن شهيكردم تا از پشت ش يم يا شهيبانكه بزرگ ش
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را خوب  نايحال م. فر برودبه س يبا خاله هلن چند روز دياو با مايحال س نكه به خاطر خوب شد ميداد حيتوض نايم يبرا ومرثيو ك

راهم  نيا دياما چاره نبود، با. زد آشنا بودم يصورت نازش موج م يكه تو يچون خودم هم با ترس و هراس. كردم يدرك م

بود كه در تمام  ييها يخداحافظ نيرت زياز غم انگ يكيروز بعد  يخداحافظ. شانس نجات بود نيدر واقع آخر. ميكرد يامتجان م

 .كرد يحلقه كرده بود و ولش نم مايرا دور گردن س شيدستها نايم. ن بوده امعمرم شاهد آ

 رفته؟ ادتي ؟يبر يگذار يمن رو نم چوقتيه يمگه نگفت ؟يمن رو تنها نگذار يخوبم، مگه قول نداد يمامان -

 بابا برگرده؟ يخوا يگه تو نمم يول! يليخ يليمن هم سخته، خ يبرا. دونم برات سخته يدونم، م يم. نرفته ادمينه، دختر گلم،  -

 .يخواد تو بر يدلم نم يخوام، ول يچرا م -

باشك  ميقا يمثل باز يدون يم. ارمشيخواد من برم ب يم ديحاال شا. ومديمنتظرش شدم ن يهر چ. ومدينشستم ن يهر چ ن،يبب -

خواد  يدونه بابا مهران كجاست، م يخاله هلن گفت م. ميشنو يكنه، ما نم يصدا م يه. شده ميقا يدور يجا كيحتماً . شده

 .جاشو به من نشون بده يواشكي

 ؟يگيراست م -

رو به  هاتيتا تو اسباب باز. هستند شتيپ ومرثيو بابا بزرگ و عمو ك كويعمه ن ،يستياالن تنها ن گهيتو د نيدلم، بب زيآره، عز -

 .ميا من و بابا برگشته يبزن انويپارك و براشون پ شونيببر ،يآنها نشون بد

 ؟يايزود ب يديقول م -

 قبول؟. امينكنم نم دايتا بابا رو پ يول. دميقول م -

 .باشه -

با او  شهيهم يدارد برا ييكه گو ديبوس يرا بغل گرفته بود و موها و صورتش را م نايم يطور مايس. ختير يطور اشك م نيهم نايم

 .كند يم يخداحافظ

حركت كرد،  نيكه ماش نيهم. همه سوار شدند. دستم گرفتم يرا تو ناين دست مكرد و م تيهدا نيرا به طرف ماش مايس هلن

 .ديدو نيدستم آزاد كرد و به طرف ماش يدستش را از تو نايم يدانم چطور ينم كدفعهي

 !!مامان! من رو تنها نگذار! خوبم نرو، نرو يمامان!! مامان -
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 نايخودش را به م عيسر يبا قدمها ومرثيك. افتاد يم يچه اتفاق عكس العمل نشان نداده بود، معلوم نبود عيسر ومرثيك اگر

دراز  ومرثيپدر دستش را به طرف ك. نبود يكرد كار ساده ا يم نايكه م ييبغلش گرفت، هر چند با تقال يرساند و او را محكم تو

كرد خودش  يو تقال م ديكوب يپدر م نهيه سكوچكش ب يخود شده بود با مشتها ينا كه كامالً از خود بيم. رديرا از او بگ نايكرد تا م

آزاد  يرا كه به قلب و روحش چنگ انداخته به شكل يخشم و درد ديبا نايدانست كه م ياما پدر م. بازوان او نجات دهد انيرا از م

دلم . الفه ام كرده بودك نايو حال خراب م مايرفتن س دنيد. به داخل خانه برد ار نايو نوازش، م زيكلمات محبت آم ةاو با زمزم. كند

دوست  دم؟يد يرا م مايبود كه س يبار نيواقعاً آخر نينكند ا. به پا كرده بودند البيبزنم اما فقط چشمانم س اديخواست فر يم

شد  يم يما زده بود كه از كمتر كس ةخانواد يبرا يكه دست به چنان فداكار يمثل خواهر بود، كس ميكه برا يدوران مدرسه، كس

باز روزگار چرخش را به گردش درآورده بود تا . دست سرنوشت رياس ميدلم خون بود و لبم بسته، دست و پا. ش را داشتانتظار

 .را شروع كند يگريد يباز

در حال غرق شدن، دست كمك پدر را كه  قيهم مثل قا نايم. گذاشت يرا تنها م نايآن روز به بعد، پدر فقط موقع خواب م از

كند حداقل هر دو  يم ياند و گفت سع دهيدو روز بعد هلن زنگ زد و اطالع داد كه به مقصد رس. د رد نكرددراز شده بو شيبسو

 .از آن موقع انتظار ساكت ما شروع شد. رديبار با ما تماس بگ كيروز 

* * * * * 

من  م،يشد ادهيپ نياز ماش يتوق. آنجا بود قيمانده بود، آن كوه و دره پر از برف و سكوت عم يكه دست نخورده باق ييجا تنها

 كيآمد  ادمي. نفر كم بود كي. بود بيعج ميبرا ديويكنار هلن و د ييخودم به تنها دنيد. كنم يتوانستم بفهمم آنجا چه كار م ينم

خودمان  ديباكردم؟ هلن گفته بود  يچه كار م نجاياما حاال ا. آمد، با مهران ادميآها  ؟يبا ك. نه تنها يلدفعه به آنجا آمده بودم و

 كيمهران من ! ايآه، خدا! خانه باشم، چون مهران مهران؟ مهران ديكردم؟ من با يچه كار م نجايمن ا ؟يدنبال ك. ميدنبالش بگرد

. بروم دنبالش بگردم ديوقت را تلف كنم، با ديپس نبا. كنم دايتا خودم او را پ هگم شده، هلن مرا آورد هايكينزد نيدر ا ييجا

 .بزند خيسرد است و ممكن است  يليهوا خ رونيب

 ؟يبر يخوا يكجا م مايس -

 .رونيب -
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 ؟يچ يبرا -

 .كنم دايمهران رو پ -

 .ميريبگذار فردا صبح با هم م ،ينيبب يتون يجا رو نم چيشده و ه كيهوا تار شه،ياالن نم -

 !زنهيم خيبمونه تا صبح  رونيآخه اگر مهران ب -

 .ميكن يم داشيپ ميريپوشونه و صبح ما م يرو م شيوبرف مثل لحاف ر. زنهينم خينه،  -

 زنه؟ينم خي يمطمئن -

 .يتا گرم بش نيبنش يكنار بخار نجايا ايحاال ب. مطمئن -

و از حرارت رقصشان دور و  دنديرقص يآتش م يشعله ها. نشستم يبخار يروبرو نيزم يرفتم و رو يبه طرف بخار عانهيمط من

را بستم و زانوانم را در بغل  ميچشمها. مادرانه بود ييمثل الال يداخل بخار يترق ترق چوبها يصدا. كردند يبر خود را گرم م

از جلو چشمم  يكي يكي يخاطرات سفر گذشته به آنجا با مهران، مثل كتاب. ها رها كردم لهشع نيريش يگرفتم و خودم را در گرما

مرا مطمئن كرد كه  اليشاد و خندان مهران در چشم خ ةچهر دنيد. مهران در آن دو هفته سر حال بود و خوشبخت. ورق خورد

قهر  نا،يسرد شدن احساسات مهران، تولد م. شدند يعوض م عيكادرها سر. بوده اند يخوب يمن و مهران روزها يآن چند روز برا

بودن در كنار هم، و  يمزه خوشبخت دنيظاهر شدن دوباره مهران، طلب بخشش مهران، تولد عشق، چش مارستان،يكردن خودم، ب

از  كماهيش از يب. نكرده بودند دايدره سقوط كرده بود، اما او را پ يمهران تو نيماش! خبر تصادف مهران ر،يزنج يگسستن ناگهان

 كوه و دره و يآورده بود تا تو نجايهلن مرا ا! كردن مهران دايپ يبرا. بودم نجايكردن او ا دايپ يحاال من برا. آن حادثه گذشته بود

 يزندگ. هستم ييخواهند مرا گول بزنند كه من گول خورده خدا يم ؟يچطور ؟يبا چ! كنم دايمن او را پ! ها ها! كنم دايبرف او را پ

آن را مزه  ينيريكرد و تا من آمدم ش هيبه من هد نيريچند روز ش. كرده يتمام با من باز يگر لهيداده، سرنوشت با ح بيفر رام

تو  ؟يشنو يمن رو م يصدا ؟ييمهران كجا. آن كرد نيگزيبودم كه زهر را جا دهيزد و هنوز آن را نچشلبخند  ركانهيمزه كنم ز

 يتون يهم نم قهيدق كي يگفت يمگه خودت نم. اومدم ام،يب يكرد ميصدا. نكن ميقدر قا نيرو ا تخود! بسه يباز! ايب ا،يرو خدا ب

. ايب ياگر من رو دوست دار دميكم كم دارم عقلم رو از دست م. تونم ينم گهيمن د اد؟يپس االن چرا صدات در نم ؟يساكت باش

 گوشت با من هست؟ گم؟يم يچ يشنو يمهران م
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 .ينخورد زيچ چياز صبح ه. بخور يزيچ كي ايب! خودت يتو يجون، باز كه رفت مايس ما،يس -

 .ندارم ليم -

 يما كه نم ؟يكوه و دره دنبال مهران بگرد نيا يتو يجون داشته باش يخوا يم يچه جور ياگر غذا نخور. شهينم يطور نيا -

 .خودت بگو م؟يتون يم م،يريدوشمون بگ يتو رو رو ميتون

 .رهينم نيياز گلوم پا يزيچ يول. نه، حق با توست -

تو  يوقتمهران  يخوا يم يانداخت يخودت رو به چه حال و روز نيبه خاطر مهران بب نا،يبه خاطر م ،يخودت رو بكن يسع ديتو با -

 بشه؟ هوشيب ديرو د

 .كجاست يانگار خبر دار يزن يحرف م يجور -

چند  نيا ديتو با. شهيم هوشيتو مطمئناً ب افهينگاه به ق كيبا  م،يكرد داشيپ كدفعهيخودت فكرش رو بكن كه  يدونم، ول ينه نم -

 يكار ساده ا يدون يخودت كه م. باال ير بكشكوه و كم نياز ا يتا زور و قوت داشته باش يخوب بخور ميهست نجايكه ما ا يروز

 ادته؟ي يسفر قبل. ستين

 .ادمهيخوب  يليخ زيآره، همه چ -

 !شده بود اديما ز يكه چقدر اشتها ادتهيخب پس حتماً  -

 .ادمهيآره  -

 .ميشروع كن شام بخور تا فردا صبح جستجو رو ايحاال ب. يخدا را شكر كه فراموش نكرد. خوبه شرفتيپ كيخودش  نيخب، ا -

 ييهر چه بود توانستم نصف غذا د،يشد يواقعاً گرسنگ ايآنجا بود  يدانم از هوا ينم. هر طور بود مرا مجبور كرد شام بخورم هلن

آتش  يبايز يشب به شعله ها يها مهينشستم و تا ن يبخار يبعد همان جا روبرو. بشقاب گذاشته بودند، بخورم يتو ميرا كه برا

حدود سه ساعت در آن دور . از آنجا به دره سقوط كرده بود نيكه ماش ميرفت يبه محل ديويآن روز همراه هلن و د يفردا. ذل زدم

 ن،يبا وجود ا. كرده بودند دايتاحاال او را پ سيو پل يمعلوم بود اگر مهران آنجا بود مأموران گشت. بود جهينت ياما ب. ميو اطراف گشت

محوطه  ميقرار گذاشت ميكرد يچند روز گذشته را بررس يكارها جهيشب كه نت كي. شد يسه چهار روز به گشتن آنجا سپر

آن بوده اند دورتر از محل  يكه تو يبه كوه، حتماً كسان نيگفت با در نظر گرفتن اصابت ماش ديويد. ميتر كن عيجستجو را وس



 

 

كتابخانه نودهشتيا فرنگيس آريانپور –عروسي سكوت                                 

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٣٢

دورتر از  ياز ما صد متر كيد كه قرار شد فردا هر بو نيا. را نبسته باشند يمنيپرت شده اند، البته اگر كمربند ا نيسقوط ماش

 .كند دايپ يزيچ ينشان ديمحل حادثه را بگردد شا

هوا . شدم و رفتم پشت پنجره نشستم دارينزده بود كه ب دهيهنوز سپ. بلند شود ديويزودتر از هلن و د يليداشتم صبحها خ عادت

از پشت پنجره رد شد  يا هيشده بودم، ناگهان سا رهيپنجره خ يسوو روشن آن كيطور كه به تار نيهم. هنوز روشن نشده بود

نفر  كي بيو غر بيعج بتيتوانست خطا كند اما چند لحظه بعد ه يچشم م يداريو ب وابخ نيدر حالت ب. نشد ميحال يزياول چ

آزاد كردن نفسم بودم كه  يدر تقال. امدين رونياز آن ب ييبزنم، اما صدا غيچشمم ظاهر شد دهنم را باز كردم ج يدرست جلو

آن در  كيمثل جرقه  يزيچ. ذهنم زنده كرد ررا د يپنجره به من ذل زده بود خاطره ا يكه آن سو يلبخند كج و معوج آن كس

 يفكر م. پنجره گذاشتم شهيش ياز حدقه در آمده دستم را آهسته رو يباز و چشمان مهين يبا دهان. سرم روشن و خاموش شد

از آن  ينشست، دست شهيش يكه دستم رو نيهم. خواستم با لمس آن مطمئن شوم. نميب يساخته ذهنم را م يريكردم دارم تصو

دوباره لبخند  دميد يمن خواب نم. داشت قتيپنجره حق يدر آن سو بيو غر بيعج بتيوجود آن ه. دراز شد شيبه سو رفط

 ايبه صورتش كردم تا حداقل بفهمم مرد است  يشتريدقت ب .رونيبا تكان سر به من اشاره كرد بروم ب. شد انيصورت او نما يرو

كه  يكار او باعث شد تا شباهت او به شخص نيهم. جانور پوشانده بود ينوع وستشده بود و بدنش را پ يتمام صورتش نقاش. زن

! افهيق نيا؟ آن هم با اباشم؟ كج دهيرا د يشخص نيتوانستم چن يكجا م ؟ياما شباهت به ك رديبودم در ذهنم جا بگ دهيد ييجا كي

 يچه مرا صدا م يبكنم؟ برا ديدانستم چه كار با ينم. رونيفكر بودم كه او دوباره با اشاره دست از من خواست بروم ب نيدر ا

او . دانستم چه كار كنم ينم. گرسنه است؟ جواب داد، نه ايآ دميگرسنه بود؟ با اشاره از او پرس ديكرد؟ با من چه كار داشت؟ شا

به  يتفاوت يبا ب. زدن ايدر هدل ب ايناخودآگاه،  يحس ايانتظار بود  يدانم، از خستگ ينم. بروم رونيبار از من خواست ب نيسوم يابر

را آهسته از  ديآرام از جا بلند شدم، كل. به هر حال هر چه بود، از فرمان احساسم اطاعت كردم فتد،ياتفاق ب ميآنچه ممكن بود برا

مثل  تمدر پا گذاش يكه به آن سو نيهم. رفتم رونيدر را باز كردم و ب دم،يآوردم، كاله و شال و كتم را پوش رونيب ديويد بيج

من و  د،يويبود كه هلن و د يا لهيآن قب سيرئ ياز پسرها يكياو ! من يخدا! كه صاعقه زده باشدشان در جا خشكم زد يكسان

در رفتند و اگر او مرا  رميسست و ناتوان از ز ميبود كه پاها يآنجا چنان قو او در دنيشوك د! مهران را به نزد آنها برده بودند

نشده ام، دستم را گرفت و با  هوشيمطمئن شد ب يبرف به صورتم زد، وقت يفوراً كم. فرو رفته بودم هانگرفته بود در دل برف
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رفتم؟ آن  يچرا با او م. مهم نبود ميبرد؟ برا يا مكجا مر. تلو تلو خوران دنبالش روان شدم. مرا از آنجا دور كرد  عيسر ييقدمها

از سرعت  يوقت! زيچ چيه. مهم نبود ميبرا زيچ چيه. مهم نبود ميهم برا شمهم نبود؟ چرا آنجا آمده بود؟ دانستن ميهم برا

 نميبرفها بنش يخواستم رو دميكش ينفس م يمن كه به سخت. نقطه كوچك به نظر آمد كيخانه مثل . ستاديكم كرد و ا شيقدمها

 ريكه از ز يسنگ يمن اجازه داد رو هبار دوم توقف كرد ب يبرا يوقت. ديكه نگذاشت و دوباره دستم را گرفت و دنبال خودش كش

دانم چقدر آنجا  ينم. داشت ياهيبه من داد كه مزه جوشانده گ يبينان و نوشابه عج يتكه ا. نميآورده بود بنش رونيبرفها سر ب

 يم االشتاب و آرام آرام خودش را از پشت كوهها ب يب يريداشت مثل كوهنورد پ ديخورش ميدوباره راه افتاد يوقت. ميتوقف كرد

 انياز دور نما لهيبعد قب قهيشد گذاشت كه چند دق يم دهيد يدرختان جنگل يكه از البال يراه كهيمن قدم در بار يراهنما. ديكش

. برد يخود م لهياو داشت مرا به قب. بود شيهنوز عقلم سر جا. اشتباه نكرده بودم .به وضوح در نظرم مجسم شد زيحاال همه چ. شد

از دستور  لهيقب ياز اعضا يشود و اگر كس ينم شانيدايپ نييكرده بودند كه آنها اصالً آن پا فيما تعر يبرا ديويچرا؟ هلن و د يول

در . بود؟ چرا سراغ ما آمده بود دهيزات را به جان خرو مجا هيپس چرا او خطر تنب. شود يكند سخت مجازات م يچيسرپ سيرئ

هر چه هست  ايمن دارد؟ خدا يبرا يآنچنان يالهاينكند خ. پارك شده بود نيماش يالقيي ياكثر خانه ها يراه متوجه شدم كه جلو

 يعقل حت يمن ب! هد شدكس خبردار نخوا چيه اورديسرم ب يياگر بال. ميبه من آن قدر قدرت بده كه بتوانم از عهده تحملش برآ

 ديبه فكرم نرس

 

 نييسرم را پا!كند يم ميدوستانش تقس ي هيبرد و با بق يحاال مرا م!بود انيجور پا كيهم  نيخب ا!هلن بگذارم يبرا يغاميپ

،در كردم ياگر هم فرار م يچون حت.نداشت يا دهيفرار هم فا.رفتم يفرار،دنبالش م يبرا يو بدون تالش عيانداخته بودم و مط

 دارياز خواب ب لهيتك و توك مردان و زنان قب.ميديبر پا بودند رس يسنگ يكه كلبه ها ياباالخره به محوطه .شدم يجنگل گم م

حدس زدم كه .ستاديكلبه ا نيبزرگتر يجلو ديكش يكه مرا به دنبال خود م يمرد.كردند يشده بودند و داشتند اجاقها را روشن م

پرده كلبه  يوقت.بعد مرا به درون فرا خواند قهيچند دق.اخلدر را باال زد و خودش رفت د يپرده جلو.باشد لهيقب سيكلبه رئ ديبا

تا  ديطول كش قهيچند دق.شد ينم دهيد يزيچ چيبود و ه كيمحض گذاشته باشم،همه جا تار يكيبود كه قدم در تار نيافتاد مثل ا

كه  يمرد.بدهم صيتشخ دندرا كه انجا بو يا گرفته بود،صورت كسانكه كلبه را فر يدود انيعادت كند و از م يكيچشمم به تار
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اجاق نشسته بود به خاطر  گريرا كه در طرف د يرمرديپ.را از تن دراورده و كنار اجاق نشسته بود نشيمرا به انجا آورده بود،پوست

 ميچشمها.اتاق چرخاندم  يبعد نگاهم را تو.داد يكه او هم جواب مشابه.او را شناخته ام تكان دادم نكهيسرم را به عالمت ا.آوردم

كنار آن  لهيقب سيدر انجا پهن بود و پسر رئ ياز اتاق كه بستر يبه گوشه ا ديگذشت تا رس ليو وسا اياش ياز رو يكي يكي

 انيمان بودي دهيكه در بستر دراز كش يكه خواستم نگاهم را از انجا رد كنم،كمر راست كرد و صورت كس نيهم.چمباتمه زده بود

 .وستيپ يم نيبا بدنم بود كه داشت به زم يقو يماند تماس دو بازو ادميكه بعد از ان  يزيتنها چ.شد

افتاده  يكجا بودم و چه اتفاق.دانم چطور از انجا سردراورده بودم ينم.فرا گرفته بود يظياطرافم را مه و غبار غل.افتادم يم داشتم

 يكجا و چطور؟احساس م يبرخورد كرده ام ول نيدانستم با زم يافتاده ام،م يياز جا دانستم يم.مشخص نبود ميبرا زيچ چيبود؟ه

ام كه از دل  دهيچسب يدرخت يها شهيمتوجه شدم كه با دو دست به ر شتريبا دقت ب.ميدستها ژهيكند،بو يكردم تمام بدنم درد م

دوام  شتريب قهيچند دق ديايبه كمك ن يو اگر كس دهيخواب يصخره ا وارهيبدنم بر د.بود يخال ميپا ريزده بودند و ز رونيخاك ب

حس  يرفته بود و انگشتانم ب ليتحل ميزور بازو.و هوا معلق بمانم نيزم نيب زانيتوانستم در آن حالت او يتا ابد نم.نخواهم اورد

حركت تعادل مرا  نيانم،اما كوچكتركردم خودم را باال بكش يهموار باشد با تمام قوا سع نيان باال زم ديشا نكهيا ديبه ام.شده بودند

 ييدانستم تا لحظه نها يم.ام پرداختم يزندگ يو به مرور سالها ستادميحركت ا يب.كرد يشل م شتريها را ب شهيزد و ر يبر هم م

ه هر چ يخواستم پر نشده بودند ول يان طور كه م دميد يم.خورد يورق م عيام سر يصفحات دفتر زندگ.نمانده است يوقت چندان

چشمم  يگلم جلو تردخ نيصورت نازن.بود نايكرد تنها ماندن م يكه مرا متاسف م يزيتنها چ.ديرس يبود باالخره داشت به اخر م

 يم ياداوريرا كه به او داده بودم  ييداشت قولها ديشا.كرد يپر از اشك التماس كنان به من نگاه م يشد كه با چشمان انينما

 يزيتنها چ.خواستم مرا ببخشد نايلحظه از م نيدر اخر.توانستمخ ودم را نگه دارم ينم گريد!بود نايرو به پا ميقدرت دستها.كرد

 !مهران!نايم:زدم ادشانيفر رويسرم بود دو چهره و دو اسم بود كه با تمام ن يشدن به دره تو رتكه موقع پ

 !چشماتو باز كن!چشمهات رو باز كن زميما،عزيس!چشمهات رو باز كن!مايس!مايس

فقط مهران مرا با .در كار نبود ياشتباه.بودم دهيبه مهران رس ايدن نيا ا،دريباالخره،اگر نه در ان دن.بودم دهيبه مقصد رس باالخره

شكرگزار .افتيگمشده خود را باز  انيكردنش تكان دادم كه چند لحظه بعد آش دايپ يدستم را برا.كرد يصدا م يلحن گرم نيچن

 ينم.مفهوم نبودند ميكه برا دنديرس يبه گوشم م يگريد يدور صداها ياز راه.كنم دايرا پ هرانخدا شدم كه كمك كرد تا م
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 .ميهستند كه من و مهران هست ييمعلوم بود جا يول.نديگو يتوانستم بفهمم چه م

م از دستم خوشگلت رو باز كن تا مطمئن بش يچشمها.به خاطر من چشمهات رو باز كن يه،وليدونم خواهش بزرگ يم!مايس!مايس

 !كنم چشمهات رو باز كن يخواهش م!كنم يدلم،التماس م زيجون،عز مايما،سيس.يستين يعصبان

 يرا تكان بدهم،اما نه،نم ميكردم پلك ها يمن بسته بود؟به زحمت سع يكرد؟مگر چشمها يقدر اصرار م نيمهران ا چرا

 يخواست حاال كه با مهران بودم مرا راحت م يدلم م.دانم يبستم؟نم يهم باز بودند و من داشتم آنها را م ديشا.خواستند

 گريتالش د كيبا .را باز نكنم دست از سرم بر نخواهند داشت ميبه صورتم مرا مطمئن كرد تا چشمها يلياما چند س.گذاشتند

 بيم غربودند؟حرف زدنشان ه يانها ك.من خم شده بود يچند صورت نااشنا رو.را باز كردم ميباالخره ارام آرام چشمها

غبار مه . بازگشت يبه حالت عاد جينگاهم بتدر يرا باز كنم كجاست ؟ وقت ميكرد چشمها يقدر اصرار م نيپس مهران كه ا بود

ام گذاشت گفت  يشانيپ يرو يكه موقع ورود من كنار اجاق وسط كلبه نشسته بود دست يرمرديپ. امد كجا هستم ادميشد و ديناپد

خواستم از او بپرسم چرا من را به . اديجوشانده راو بخور تا حالت زود جا ب نيحاال ا نيهم. يشد هوشيب قهيچند دق فتادهين ياتفاق

انچه را كه چند  ايا نميكلبه نچرخاندم تا بب يتو گريسرم را هم د يقدرت ان را نداشتم كه دهانم را باز كنم حت يانجا اورده اند ول

كه مرا به آنجا كشانده بود كمك كرد  يانده را به من خوراندند وبعد همان جواننه جوش ايداشت  قتيبودم حق دهيد شيپ قهيدق

 يهم خطا نيا.از دود نشسته بود يغبار انيمن مهران در م يدرست رو به رو.نمياتاق را بب يتوانستم تو يحاال راحت تر م.نميبنش

هر .بود ميرو يبودم،مهران جلو دهيند اشتباهنه،.ردمچشمانم را بستم و و دوباره باز ك.بخرم نكيبرگشتم ع يوقت ديبا!چشم گريد

 !نبود يچند باوركردن

 يتو نفسم داشت بند م دنيبا د شيپ قهيچند دق.بهت بدهكارم ايبزرگ بزرگ به اندازه دن يعذرخواه كي!خانوم خانوما سالم

اما تا اومدم .يساديمن وا يمتريچند سانت بگم در ديكه با كهيقدر كوچ نيا نجاي،نه ا يكه در دو قدم ييتو نيشد ا ياومد،باورمنم

 به من هست؟ ما،حواستيس.يبش هوشيبر خودم فرستادم كه باعث شدم تو ب گهيو من هزار لعنت د يمطمئن بشم تو از حال رفت

وشم داشت به گ يعاد ريان كلبه پر از دود،گرم،غبار گرفته و غ يمهران باشد كه تو يصدا نيشد كه ا يباورم نم!ممكن بود ريغ

كه كم  يمهران.نمانده بود يباق يبه زنده ماندنش در دل كس يديكه ام يبود گم شده بود،مهران كماهياز  شيكه ب يمهران.ديرس يم

من بود و داشت با من حرف  يمتريمهران به قول خودش در چند سانت!كردومهران زنده بود يم انهرو مارستانيكم داشت مرا به ت
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دراز كردم  شيرخ دهد؟دستم را به سو يمعجزه ا ميبودم كه در زندگ نيمن هم سزاوار ا يعنيداشت؟ تيواقع يعنيا،يخدا.زد يم

 .شدند يبر زبانم جار ارياخت يو كلمات ب

 طول نكشه؟ شتريسفرت دو سه هفته ب يقول نداد مگر

 يازت عذرخواه دهيبهم اجازه نموجدانم .تو را عذاب داده يبدجور نيماش يبدقول نميب يم.كرد يبدقول نيماش يقول دادم،ول آره

مهران شكست و او سرش را در دامن من  يصدا!يو استخوان شد ؟پوستيفتيحال و روز ب نيچطور گذاشته تو به ا كوين.كنم

شد كه مهران زنده  يداشت باورم م.به من دست داد يقابل وصف رياحساس غ.دادم يباز شيموها انيانگشتانم را م.پنهان كرد

 :كه كنار اجاق نشسته بود به من گفت يرمرديهمان پ هليقب سيرئ.است

خواب و  ني،ايراباوركن نيا ديتو با.يامد نجايهمراهش به ا شيكه چند سال پ يشوهر توست،همان كس نيكن باور كن كه ا باور

با قول .بوده مايو آن سامده  رونيمرد ب نيكلمه از دهان ا كيفقط  ميكرد داياو راپ يكن،از وقت شيبا او حرف بزن صدا.ستين ايرو

چطور شد كه او سر  يبدان يخواه يدانم م يم.مينجاتش بده ديشد يها و تب ها انياز هذ ميكرد توانست ميخواه دايتو را پ نكهيا

 :پس گوش كن.از كلبه ما دراورد

 ايافتاده و آ ياتفاق چه ننديرا فرستادم تا بب ميسحرگاه روز بعد پسرها.روشن شد يناگهان آسمان با نور سرخ شيشب پ چهل

دره سقوط كرده و او  يتو يليكردند كه اتومب فينه؟چند ساعت بعد انها با شوهر تو برگشتند و تعر ايكند  يم ديما را تهد يخطر

تا .شكسته بود شيچند تا از دنده ها،دست چپ و پا.بود هوشيآوردند ب نجاياو را به ا يوقت.ودافتاده ب يگودال پر از برف يتو

تا  ديماه طول كش كي.نگه دارندو معالجه اش را شروع كنند لهياجازه دادم او را در قب ليدل نيبه ا.ستيك دميفهم دميرا د صورتش

سرام به نوبت در  شپياز چند هفته پ.شد يكلمه از دهان او خارج م كيو تمام آن مدت فقط  ميبرگردان ياو را به زندگ ميتوانست

 انيمرد به پا نيباالخره انتظار ا شيچند ساعت پ.اورنديب نجايانها را به ا نديايان او ببودند تا هر وقت دوست كيحال كش

 دياست و با فيضع هنوز يول.ان هم رفع شده.شوهرت را هم نكن يماريفكر اون ب.هم جوش خورده اند شيها يشكستگ.ديرس

 .كند اطياحت

با  ديكه با ميكارها دار يليده كه ما هنوز خ يبه من داده نشون م كه خدا يدوباره ا يزندگ يدون يم.قتهيحق نيع گهيم يچ ما،هريس

 يفكر م يتو چ.نه ايتونم آدم بشم  يم نهيبه من بده تا بب يگريبا زنده گذاشتن من خداوند خواسته شانس د.ميهم انجامشون بد
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 ؟يكن متحانا گهيبار د كي ي؟حاضريكن

 ؟يشد كه تو سر از گودال دراورد يچ

نشسته  نيعقب ماش يصندل يجدا شد و من كه تو نيخورد در عقب از بدنه ماش زيل نيماش يكه وقت ادمهيقدر  نيادونم،فقط  ينم

 يگريراننده و د يكيكه  گهيد نياون دو سرنش.رونيبه كوه،پرت شدم ب نيبرخورد بدنه ماش نينداشتم،با اول يمنيبودم و كمربند ا

به ته دره سقوط  نيودند و نتونستن خودشون رو نجات بدن و با ماشبدشانس تر ب ناز همكارانخ وبم بود از م يكي

دونم كه گفته بودم از هر جا كه شده با  يآره،آره م.چرخه ياون سر خوشگلت داره م يتو يدونم االن چه سوال يآره،آره،م.كردند

آره،چهل روز طول !قول خودم وفا كردمبگم كه به  نمتو يم يكن يحاال اگر دعوا نم.اگر اونجا تلفن نباشه يرم،حتيگ يتو تماس م

 ييبه تنها ايم،يقهر كن ديكدوم نبا چينه من و نه تو ه گهيشانس آوردم د گهيبار د كي.كنم دايباالخره تونستم تو رو پ يد،وليكش

 قبول؟.ميبر يكار تيبه مامور ايو  ميسفر كن

 يحاال دلم م.كرد يم يداشت شوخ شهيشده بود و مثل هم دايباالخره مهران پ يو سركشتگ يفيبالتكل ويچهل روز سرگردان بعداز

 ديويبه هلن و د يجور كيمرا  غاميخواهش كردم پ لهيقب سياز رئ.برگردانم نايم شيخواست هر چه طودتر مهران را به خانه و پ

راه را به من نشان  را در روز روشن به انجا بفرستد يخواهد كس يو اگر او نم. برساند  دكه حتما تا به حال نگرانم شده ان

را به من  يانبريراه با من امد و بعد م مهيكه مرا با خودش اورده بود تا ن يهمان جوان.دوم مرا قبول كرد شنهاديپ لهيقب سيرئ.بدهند

در جا  كدفعهيرفتم كه  يقدم به قدم جلو م اطيو داشتم با احت اختهاند نييسرم را پا.نروم راههيكرد كه ب دينشان داد وتاك

آن حس  كي يبرا.برگشتم پشت سرم را نگاه كردم ،برف بود و جنگل و مه،درختان از هر سو مرا احاطه كرده بودند.ستادميا

در  بايتقر ديويكه با هلن و د مآن دفعه ه!نداشته است تيبوده و اصال واقع ايچند ساعت رخ داده خواب و رو نيا يكردم هر چه ط

 ياداوريبا .را كرد يشد تصور وقوع هر حادثه ا يداشت و م يعاد ريغ يحالت مانين و مكان برازما ميبودد ستادهيا نجايا هيشب يجا

سكوت در .سكوت محض حاكم بود.شد ينم دهيشن ييصدا چيه.را فرا گرفت ميكرده بود وحشت سراپا فيتعر ديويكه د ييماجرا

 يم ميدر مقابل عظمت سكوت تعظ ييدند،گوبرف سر فرود آورده بو نيتور سنگ ريدرختانم ز.كرد مي ييفرمانروا جاان

را به  يبرف شاخه ا ينيسنگ يگاه.خود بدهند يبه برگها يبودند تا باا جازه سكوت نكان ستادهيبه انتظار ا يعروسان جنگل.كردند

 ياكت مشد و س يشده باشد،خاموش م مانيشده بود ،پش ييخطا نيكه مرتكب چن يتدرخ اياورد اما چند لحظه بعد گو يصدا در م
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گرفتار تصورات شوند خودم را مجبور كردم به چند ساعت قبل برگردم و انچه  قيسكوت عم نيافكارم در ا نكهياز ترس ا.ستاديا

كه مهران را با چشمان خودم  يبه لحظه ا دنيسر واشي واشياز پشت پنجره اتاق .چشم مرور كنم نهييرا كه اتفاق افتاده بود در آ

سر به !مهران من زنده بود!مهران زنده بود«داشت قتيخداوندا وجود مهران حق.و لمسش كرده بودم  دهيرا شن شي،صدا دهيد

برف  ريخواستند سر از ز يم ييمن شاخه ها به جنب و جوش درامدند گو اديفر يبا صدا!آسمان بلند كردم،مهران زنده است

جنگل و كوه  نيدر قلب ا يبرف زمستان نيدپوش،ايسف جنگل ني،ايآر!بهار امده است ديچه شده است؟شا ننديآورندو بب رونيب

برف را ببوسم و از آنها تشكر كنم كه با پناه دادن به مهران او را  يخواست دانه دانه ها يدلم م!به ارمغان آورده بود ميبهار را برا

بلند تكرار  يافزودم و با صدا ميهابه خانه برسانم،بر سرعت قدم  عياو را سر ستيبا يحاال من م.بودند هنجات داده  ياز مرگ حتم

خبر را به گوش تمام درختها برساند ودوباره به  نيا ميپژواك صدا خواستيدلم م! مهران زنده است ! كردم مهران زنده است يم

ودم شد به خ انياز دور نما يالقييخانه  يوقت! ديگو يهرگز دروغ نم عتيبخودم برگردد تا مطمئن شوم كه او واقعا زنده است ط

چون ممكن است فكر كند كه در . ارام ارام به اطالع هلن برسانم ديخبر را با نيباشد وا انيصورتم نما يرو دينبا جانميزدم ه بينه

 يوقت. مين حركت كن مارستايبه طرف ت كراستيد يبا نجايمن گذاشته شده است واز ا يروح يسالمت يانيكوه وجنگل، نقطه پا نيا

 مايس. است ستادهيكرده كنار در ا هيقرمز كه معلوم بود گر يبا چشمان دهيهلن رنگ پر دميد م،يديرس يقالييباالخره به خانه 

من كه قلبم . يستين ميديد ميصبح پاشد ؟يبود كه كرد يچه كار نياخه ا! يدختر تو كه نصف جون ما رو گرفت! شكر ايخدا! مايس

 گهيذره د كياو هم سخت نگرانت شده بود اگر . يدور واطراف بگرد نيا يگفت تو حتما رفت ديويد! ستاديا يداشت از حركت م

 كجا نميحاال بگوبب. ميرو خبر كن سيپل ميمجبور بود يكرديم ريد

 .كنه دايبتونه تو رو پ ديرفت شا شيپ كساعتي ديوي؟ديبود رفته

 .اغم و من رو صدا كرداومد سر يكي يول.رونيخواستم از خونه برم ب ينم.نيكه باعث شدم نگران من بش يبخش يم

نه،افسوس كه اون حادثه واقعا تو رو  نميب يحاال م.يشد يقبل يمايكه بهت نگاه كردم احساس كردم همون س شيپ قهيدق كي

 .كرده يدچار اختالالت عصب

 :رفتم بغلش گرفتم و گفتم.هلن پر شد يتو چشمها اشك

دونم كه  يباور كن آنقدر خودم رو سپاسگزار تو م.تشكر كنم اتيناز تو به خاطر مهربو يدونم چه جور يخوبم،باور كن نم دوست
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فكر كردم پاك وضعم خرابه و  دمشيد يخودم هم وقت.به سرم زده يفكر كن يحق دار.كنم دايپ انشيب يبرا يتونم كلمه ا ينم

 .نميب يحداقل خواب نم دميهمد،فيدستم رو گرفت و دنبال خودش كش ياما وقت.فاصله ندارم مارستانيبا ت شتريدو قدم ب يكي گهيد

 ؟يزن يحرف م يدار يك ي درباره

 ؟يستين زهايچ نجوريتو اهل غش و شعف و ا نميبب

 .فتادهيبه حال برام اتفاق ن نه،تا

 .كجا بودم گمياالن بهت م خب،پس

 .راستش رو بگو فقط

 دل جنگل بود؟ يكه تو يا لهيقب به ديما رو برد نجايا ميمن و مهران همراه شما اومد يوقت شيچند سال پ اديم ادتي

 .آره

 !اومده بود سراغ من تا من رو ببره اونجا لهيقب سيرئ ياز پسرها يكي!گهيد نهيجواب سوالت هم خب

 !تو واقعا امروز حالت بدتر شده نكهيجون،مثل ا مايس

 چه؟ يبرا يپرس يحاال چرا نم.گميكن راست م باور

 !بار در عمرم غش كنم نياول يكه برا يبد يترسم جواب يم راستش

 !تو بپرس حاال

 آمده تو رو ببره؟ يچ يخب،برا!رحم كنه خدا

 !مهران دنيد يبرا

 !؟يچ

 !مهران دنيد يبرا

نشاندم و  ياو را كنار بخار.ميكمك كردم تا وارد خانه شد.شد ديتلو تلو خورد و رنگش سف.بود از حال برود كيواقعا نزد هلن

كرده  فيتعر ميبرا لهيقب رمرديكم كم كه حالش جا امد تمام ماجرا را انطور كه پ.و درست كردمخودم و ا يقهوه برا يفنجان عيسر

داد كه  ياش نشان م افهيق.در آستانه در ظاهر شد ديويدادم كه در باز شد و د يم حيرا توض گشتنمداشتم علت بر.گفتم شيبود برا
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 فياو تعر يرا برا زيهلن مختصرا همه چ.فروكش كرد تشينمن انقدر خوشحال شد كه عصبا دنياست اما با د يعصبان يليخ

 .ميقبول كردند بالفاصله به آنجا برو ليبه كمك انها دارم با كمال م اجياوردن مهران احت يگفتم برا يوقت.كرد

واقعا  دميد يخانه م نيحاال كه مهران را در ا.ميشد يالقييكرد كه ما وارد خانه  يم يخداحافظ نيطرف زم نيداشت با ا ديخورش

به فرودگاه  يوقت.فرصت مهران چك آپ كامل شود نيتا در اول ميفردا برگرد ميقرار گذاشت.باورم شده بود كه او زنده است

 .را برداشت يگوش ومرثيشانس خوبم ك زا.به خانه زنگ زدم ميديمونترال رس

 الو؟

 ومرث؟يك

 بله،شما؟

 .هستم مايس

 .نگران شده بود يليخ كوين.ميما بودمنتظر تماس ش روزيما د!را شكر آه،خدا

 خوبه؟ نايم

 .خونه باشه يكس ديكه اگر شما زنگ زد كيمن رو گذاشته اند كش.و پدر رفتند پارك كوين آره،با

 رفتند؟ يك

 .شه يم يا قهيدق ده

 !هيعال

 .منظورتون نشدم متوجه

 .رو بهتون بدم يفرصته تا خبر نيبهتر.هيعال گفتم

 !گوشم به

 .ميخونه هست گهيد ساعت كيتا  ما

 د؟يبرگشت خونه؟مگه

 .باشه زيخوام براشون سورپر يم.ستنديخوبه كه اونا خونه ن ليدل نيبه ا.زنم يفرودگاه زنگ م ياالن دارم از تو.آره
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 !دميحاال فهم آها

 !گهيد كساعتيتا  پس

كه به ندرت  زايل.انها به استقبالمان آمدند ميديخبر داده بود و تا ما رس كليو ما زايهلن به ل.بود يدنيما به خانه واقعا د برگشتن

 كليبعد نوبت ما.و به او خوشامد گفت دياش را بوس يشانيپسرش باشد بغل گرفت و پ نكهيشد مهران را مثل ا يم ياحساسات

از  ميتشكر كرد مانهيصم ديوياز هل نو د نكهيبعد از ا.نزد انها اصرار نكنند شتريماندن ب يبود كه برا يهلن كاف حاتيتوض.ديرس

مهران هم .كرده بودند خي ميدستها.ديتپ يدر شرف وقوع بود بشدت م گريقلبم از انچه چند لحظه د.ميطبقه دوم باال رفت يپله ها

 ومرثيحالت صورت ك.چند لحظه بعد در باز شد.به صدا دراورد راو زنگ در  ديكش يقينفس عم.از من نداشت يحالش دست كم

 .گرفت يو ناباور رتيرا تعجب و ح شيو جا ختيبود فرو ر يو لبخند و نگران ياز شاد يكه مجموعه ا

 !شد يم يات عكس ناب افهيواال ق ستيهمراهم ن نيكه دورب فيح

 ؟يم مهران خودت...م...م

 تو؟ امي،بيكن يدعوت نم!خودم آره،خود

 اگر بهت دست بزنم؟ يش يآب نم!شه يم من كه باورم نم م

 !خراب نشه مييكاغذ كادودست بزن كه  واشي ينه،ول

 !شه يخدا جون،باورم نم!خانوم،مهران خودمونه مايس

 .جور سوالها نيكرده و از ا دايمن رو پ يچه جور مايكجا بودم؟س يخود بدون ياالن دلت م حتما

 نجاست؟يرت اپد يدون يم يراست.گردونه يرو به چند تا خانواده بر م يو زندگ ديكه برگشتن تو ام نهيا ست،مهميمهم ن ناشيا

 .گفت مايس.آره

 چطوره؟ شيروح تيوضع

به  يكه اصال شباهت يانداخت يزن ما رو به چنان حال و روز.شيشناس ينم ينيرو اگر بب كوين!سر پا نگهش داشته نايفقط م!خراب

 .دمشيبار د نينداره كه اول ياون دختر

 منظور؟
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مشت جانانه مهمونت  كي يكه كرد ييكارها نيبهت برسه به خاطر اچند روزه همه اش به خودم گفتم اگر دستم  نيا نكهيا منظور

 !كنم يم

 ؟يزن يچرا نم پس

 .ادينم دلم

كه خودش از  ومرثيك.بغل گرفت و دوستانه چند بار به پشتش زد يچشمانش به اشك نشسته بود مهران را تو كهيدر حال بعد

رو به رو شدن با مهران آماده  يرا برا نهيبرود پارك و زم هيشتن بقكرد تا قبل از برگ شنهاديمهران واقعا تعجب كرده بود پ دنيد

خنده و .جان تازه گرفت كبارهيكه چند هفته سوگوار و ساكت و غمزده بود  يبعد خانه ا اعتس كي.ميمن و مهران قبول كرد.كند

به طرف  يشد كه به سخت جانزدهيان هچشمش به او افتاد چن يپدر مهران وقت.شاد همه،خانه را پر كرده بود اديو فر غيو ج هيگر

كرد خودش را كنترل  يم يسع يمهران هم به سخت.امد ينم رونيب شياز گلو ييو صدا دنديلرز يدستانش م.مهران قدم برداشت

و  ختير ياشك م يجانشان به هم بسته بود،مثل ابر بهار يكه در تمام زندگ يوصال پدرو پسر يبايصحنه ز نيا دنيبا د كوين.كند

ما است و خواب  مهو مطمئن شود كه برادرش واقعا در ان اتاق در كنار ه رديتا مهران را در آغوش بگ.نتظر نوبت خودش بودم

كرده  زمشيپنوتيكه ه يمثل كس نايم.خانواده ام بودم ياحساسات اعضا يبايز يبودم و نظاره گر باز ستادهيا يمن كنار.نديب ينم

اشك بدو  نيبلور يدانه ها.زانوانش نشاند و شروع كرد با او حرف زدن يرو.او را بغل گرفت مهران.باشند زل زده بود به مهران

كه من  يكار.را دور گردن او حلقه و بغضش را رها كرد شيدستها نايم.بودند ريسراز ناياز سرما سرخ شده م يها نهگو يبدو رو

شانه  يآغوش مهران بروم و سرم را رو يبه مهمان نايل متوانم مث يافسوس خوردم كه در ان لحظه نم!انجامش را داشتم يآرزو

 كالم يب ازيو ن ازبگذارم،قلبم با قلبش هم آوا شود و با ر شيها

به  يزيسفر ما چ خياز او خواستم فعال در مورد تار يما برگشته ول شيهمان موقع به پدر خبر دادم كه مهران پ.مشغولم كند خود

پدر .ميبرگشت را بده يكارها بيم،ترتيكامل او مطمئن شد يما از سالمت يا بهانه كند تا وقتمهران ر يكسالت جزئ.ديمامان نگو

باور نخواهد  نديخانم زنگ زد و گفت كه تا با چشم خودش مهران را نب ونيبعد از صحبت با پدر،كتا قهيچند دق.موافقت كرد

لورا .را نگذاشته بودم كه دوباره تلفن زنگ زد يهنوز گوش.دپرواز خودش را مونترال خواهد رسان نيفردا با اول ليدل نيبه ا.كرد

و  نايم يدائم يمعلوم شد تماسها.دهياز كجا فهم يزود نيبه ا وفكر بودم كه ا نيا يتو.كرد يم يابراز خوشحال زيبود كه او ن
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 .كند يعمل م يفور يشبكه خبر كيمثل  نيكاتر

آدرس و مشخصات دكتر را .را انجام بدهد يو عكس بردار شيازما يكارها عيسر يليتواند خ يدارد كه م ييگفت دكتر اشنا لورا

 دهيبدن مهران كه صدمه د ياز اعضا يوگرافيو راد شاتيبه انجام آزما يسه روز بعد.ميقرار شد فردا به مطبش برو.از او گرفتم

پشه مزاحم  كيباز مثل  يدم دور كنم ولرا از خو يكردم نگران يسع.ميريرا بگ شهايازما ابآخر هفته قرار بود جو.بودند گذشت

 ،كاريكرد دايمهران خودت را پ يفكر كرد!باش اليخ نيب ه هم!،آره؟هه،ههي،خوشحاليه:كرد يدر گوشم وز وز م يه

آخر  ينيحاال صبر كن تا بب!ومه؟ههكارها تم يديبه عشق رس يسخت و دشوارت تموم شده؟فكر كرد يروزها يتمومه؟فكرك رد

برات ساده نخواهد  زيچ چيكه ه يباش دهيفهم ديتو تا حاال با!يزود خوشحال شد يليخ!ره هوا يشه و م يبخار م هانيا يهفته همه 

 !يفهم يرو خودت م زيآخر هفته همه چ!بود

هم  نايم.كند،حالش خوب است يدرد نم شييجا ديپرس يچند بار از مهران م يپدرمهران روز.فكر نكنم زهايچ نيكردم به ا يسع

 .نند كيبا او رفتار م ضيآدم مر كيشد كه مثل  يوقتها مهران ناراحت م يبعض.كرد يوالها را مس نيهم

دوباره چشم بر هم  دميترس يم يول.مهران كنارم است دميسرم را برگرداندم د.دميشب بود كه ناگهان از خواب پر يها مهين

اما چند لحظه بعد نگاه مهران .ورجه ورجه نكنم اديكردم ز يسع.هر چه بود مرا ترسانده بود ينبود،ول ادميخواب  اتيجزو.بگذارم

 .صورتم حس كردم يرا رو

 شده؟ يچ

 .كردم دارتيب يبخش ي،ميچيه

 .شده تا بعد تو رو ببخشم يبگو چ ما،اوليس

 .نشده يچيه

 ؟يبخواب يخوا يم ينشده پس چرا با چشمها اگر

 !آخه

 ؟يچ آخه

 !نميخواد خواب بب ينم دلم
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دم  يقول م.تو رو بترسونه دينبا يخواب چيهستم ه نجايتا من ا نيبب!يچشمهات رو ببند يخوا يكه نم يديد يخواب بد آها،پس

 زور بازومو نشونت بدم؟ يخوا يم!ارميچشم غره از پا درب هيبد تو رو با  يتموم خوابها

 ميبازوانش قا يرا تو خودم.سرم ريرا گذاشت ز گرشيبغلش و دست د يدستش را دراز كرد و آرام مرا گرفت تو بعد

 .بسته شدند يعاشقانه ا تيبا رضا ميآغوش پر محبتش آن قدر آرامش بخش بود كه چشمها يگرما.كردم

 ميرفت كويمن و ن.و عكسها آماده شد شهايتمام آزما جيباالخره نتا نكهيكامل گذشت تا ا يما با دلشوره  يهمه  يچند روز برا آن

 نكهيبا وجود ا.ميزهر را تا به آخر بنوش يكاسه  ديبا اي ميباش دواريروز خوش ام كيبه  ميتوان يباالخره م ميمطب دكتر تا بفهم

شده بودند كه هر آن ممكن بود  يخشك يام مثل چوبها يعصب يبخورم،اما تمام رگها يقرص آرامبخش ودمرا مجبور كرده ب كوين

 زيم ريرفتم ز يخواست م يمهران بلند كرد،دلم م يونده پزشكپر يرا از رو ج،سرشيدكتر بعد از مطالعه تمام نتا يوقت.بشكنند

 .شدم يم ميقا

 معالجه شوهرتون رو به عهده داشته؟ يك نيبه من بگ نيتون يم شما

 .ياز دوستان به روش طب سنت يكي

 .اهم

 خرابه؟ يليدكتر وضع مهران خ يآقا

 .دوستان شما آشنا بشم نيخواد با ا يدلم م يليخ

 ؟يك با

 .ه شوهر شما رو معالجه كردهك يشخص با

 ؟يچ يبرا

 

 كار رو كرده؟ نيا يازش بپرسم چطور نكهيا يبرا

 خوبه؟ زيكه همه چ نهيا ،منظورتونيعني

 يخوب كار م يليقلب خ يها چهيماه.كرده رفع شده يكه قلب رو ناراحت م يقبل يماريب يحت.خوب هم چند قدم اونطرف تر از
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 .كه قرار بوده عمل بشه داستيشوهرتون پ يپزشك ياز پرونده !هيبيعج يليخ زيچ.كنند

 .طوره نيهم.بله

و انجام به  نديرو يكه فقط در انجا م ياهانيآمد كه گفته بود به كمك گ ادميبه  لهيقب ريپ يداد،حرفها يم حيدكتر داشت توض تا

رد،توانسته بودند مهران را به ك يكه از اشكار كردن انها خوددار يگريمخصوص د يخاص و فن ها يقول خودمان حركات ورزش

 .برگردانند يزندگ

شه راحت اون رو روفع كرد  يكه م فهيبدنش ضع يفقط كم.ستين يبه عمل جراح يازيخطر رفع شده و ن گهيفكر كنم د.نطوريا كه

 .كنه يخوددار نيسنگ ياز انجام ورزشها ديبا يمدت يو البته برا

 ن؟يهم

 !نيهم

 يم نييحتما چند بار هم باال و پا ميو اگر در خانه بود ميرو بغل كرد گريكه خنده كنان همد ميدآنقدر خوشحال شده بو كويو ن من

اش در ست از آب  ييشگويپ ديپشه بود كه تا شن.دميگوشم شن كيرا نزد يزيافتادن چ يموقع بود كه صدا نيدر ا.ميديپر

 !ودشده ب نيكرده و نقش زم امده،غشيدرن

كه  يكوچك يدر مهمان يتا همگ ميهلن و لورا زنگ زد م،بهيديو تا به خانه رس ميديخر يبزرگ كيك.مياز دكتر تشكر كرد مانهيصم

 يپدر مهران همان جا با هلن صحبت كرد تا به شكل.در جمع ما شركت كنند ميبده بيترت ميخواست يبه مناسبت برگشتن مهران م

باز كنند و  يباالخره قرار شد روز بعد در بانك حساب.ا برودخواست شخصا به نزد انه يخودش م يحت.تشكر كند لهيقب سياز رئ

پول را در  ايكنند و  يداريانها الزم باشد خر يروند آنچه را كه برا يهر وقت به انجا م ديويبگذارد تا هلن و د شانيبرا يمبلغ

بعد از .ميبرگشت رانيبه ا ينوروز همگ سه روز قبل از.عهده گرفت هرا ب رانيمقدمات سفر ما به ا هيته ومرثيك .بگذارند ارشانياخت

 دميفرودگاه او را د يتو يوقت.هفته به تهران آمد كيمهرداد .ميبود رانيدر ا كماهي!زيخاطره انگ تينها يبود ب ي،سفريسالها دور

خودم به  يكارها و و رو به راه كردن نايم يلياتمام سال تحص يماه برا كيبعد از .اما با نگاه به مهران آرام شدم.ترس برم داشت

 .ميكانادا برگشت

 .در تهران متولد شدند يمارستانيدختر ما در ب نيو دوم ومرثيو ك كوين يروز،پسران دوقلو كيبعد،همزمان در  كسالي درست
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 ليكه همچنان با خودش خلوت كرده،مهرداد است كه مجرد مانده و تشك يكس ن،تنهايگذرد،با وجود ا ياز آن زمان م سالها

 .نداده است خانواده

 ينكند تنها ماندن مهرداد به خاطر من بوده،نم نكهيفكر ا يگرفت ول يباران كم كم داشت آرام م دميكش شهيش يبه رو يدست

 ...رديگذاشت قلب من آرام گ
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